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POVZETEK 

Počutje učencev v razredu je pomembno, saj je od tega odvisno vedenje učencev, posredno pa 

tudi njihovi učni doseţki. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšne so značilnosti 

razredne klime pri pouku biologije v osnovni šoli ter kako so povezane z učnimi doseţki 

učencev. Odnos med učiteljem in učenci je pomemben dejavnik razredne klime, zato sem v 

okviru magistrskega dela empirično raziskala, kako zaznavajo obstoječo razredno klimo, 

kakšne si ţelijo ter kdaj je učencem pri pouku biologije najmanj in kdaj najbolj všeč. Zbrane 

podatke sem povezala z učnimi doseţki učencev pri biologiji.  Analiza je pokazala, da učitelji, 

za razliko od učencev, v povprečju obstoječo razredno klimo zaznavajo kot boljšo in si boljše 

tudi ţelijo. V povprečju je bila razlika med obstoječo in ţeleno razredno klimo, ki jo 

zaznavajo učitelji, velika, pri učencih pa zmerna. Tako učenci kot učitelji v povprečju 

organizacijo v razredu ocenjujejo niţje kot medosebne odnose ter si bolj ţelijo poudarka na 

medosebnih odnosih kot na sistemu. Največ učencev se v razredu počuti najbolje, kadar 

gledajo kratke filme s področja biologije, torej, ko jim je snov zanimivo prikazana. Najmanj 

jim je všeč, ko poteka ustno preverjanje in ocenjevanje znanja. V nasprotju s pričakovanji se 

je izkazalo, da so učni doseţki učencev pri predmetu biologija sicer pozitivno, vendar 

zanemarljivo nizko povezani z razredno klimo. Tudi primerjava učencev z različnimi ocenami 

pri predmetu biologija je pokazala, da se med njimi ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede zaznavanja obstoječe in ţelene razredne klime.  

 

Ključne besede: razredna klima, pouk biologije, odnos med učenci in učiteljem, učni doseţki 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 Well-being of students in classroom is important because it effects their learning behaviour 

and indirectly on their academic achievements. The purpose of this master's thesis was to find 

out the characteristics of the classroom climate in elementary school biology lessons and how 

it is related with academic achievements of the students. The relationship between teacher and 

students is an important determinant of the classroom climate. Because of that empirical 

research in this master's thesis was based on perceptions of students and their teachers about 

the existing and desired classroom climate. Research was also based on during which 

activities students were most and least comfortable with biology lessons. The collected data 

was linked with academic achievements of students in biology classes. The analysis showed 

that on average teachers percieve the existing and also desired classroom climate better than 

students. The difference between the existing and desired classroom climate, percieved by 

teachers, was large, but moderate for students. Students and teachers rated the system in the 

classroom lower than interpersonal relationship, they would like more emphasis on 

interpersonal relationship rather than on the system. The majority of students is most 

comfortable in the classroom while watching short movies from the field of biology which 

means the subject is interestingly presented to them. Students feel the least comfortable when 

it comes to oral assessment. Contrary to the expectations, academic achievements of students 

in biology lessons turned out to be positively but negligibly corelated with classroom climate. 

Comparison of students with different grades in teaching biology also showed that no 

statistically significant differences exist between them regarding the perception of the existing 

and desired classroom climate. 

 

Key words: classroom climate, biology lessons, the relationship between students and 

teachers, academic achievements of students 
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UVOD 

Doyle (1986, v Pečjak in Košir, 2002) razred opiše kot multidimenzionalni prostor, ki ga 

sestavljajo posamezniki, ki imajo različne cilje, sposobnosti in preference. Pravi, da je zanj 

značilno, da ob istem času prihaja do različnih procesov in vedenj, dogodki pa so javni, 

nepredvidljivi in se odvijajo zelo hitro. Gril (2018) razred opredeli kot umetno socialno 

skupino, ki jo je treba oblikovati in nenehno vzdrţevati. Domović (1999) pravi, da se je 

raziskovanje šolske klime začelo v 60. letih 20. stoletja. Takrat so se raziskovalci osredotočali 

na vidike učitelja glede socialnih interakcij v šoli in šele kasneje ugotovili, da je najbolj 

pomembno počutje učencev v razredu. Moos in Trickett sta leta 1974 začela razvijati 

vprašalnik »Classroom Environment Scale« (CES) za merjenje razredne klime. Fraser (1989) 

navaja tri pristope za raziskovanje razredne klime in kot najbolj primernega izpostavi 

merjenje zaznav učencev in učiteljev, zato ta raziskava temelji na njihovih zaznavah. 

Domović (1999) razredno klimo opredeli kot odnose med učiteljem in učenci ter med učenci 

v razredu. Sims (1999) poudarja, da ni pomembno, kaj se učenec nauči, ampak od koga se 

nauči. Tako je po njenih besedah bistveno, da učitelj s svojimi učenci najprej ustvari odnos, ki 

temelji na čustveni podpori, sicer mu učenci ne bodo pustili blizu. Odnose med učiteljem in 

učenci izpostavlja tudi Fraser (1998), ki pravi, da je učiteljevo obnašanje eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na učenje učencev. Da je učitelj pomemben dejavnik, 

menijo tudi Raviv, Raviv in Reisel (1990), ki ga navajajo kot opazovalca vsakega učnega 

procesa. Pravijo, da učitelj sprejema kritike in pohvale učencev ter spremlja njihov razvoj, 

zato ima pomembne informacije v povezavi z razredno klimo. Podobno ugotavljajo tudi 

Mahler, Großschedl in Harms (2018), ki pravijo, da je učitelj eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki vpliva na uspešnost učenca. Učitelj je tako pomemben neposredni člen, 

vključen v razredno klimo, in kot glede na rezultate raziskave zaključuje ţe Fraser (1998), 

lahko sklenemo, da je razredna klima močan napovednik učnih doseţkov učencev. Zabukovec 

(1998) izpostavlja podobno, Rutar Ilc (2018) pa omenja, da vrsta raziskav potrjuje, da ugodna 

razredna klima ključno vpliva na zavzetost učencev za pouk in njihovo uspešnost, s čimer se 

ukvarja tudi ta raziskava.   

Zabukovec (1998) ugotavlja, da učitelji razredno klimo ocenjujejo višje kot učenci, prav tako 

so višji tudi njihovi cilji glede ţelene razredne klime. Podobne rezultate sta z raziskavo dobili 

Ozimič (2016) in Šmalc (2018), zato ta raziskava zajema tudi to analizo. Zabukovec (1998) 

zaključuje, da med zaznavami učencev in učiteljev na predmetni stopnji vlada relativna 

skladnost, razlike v zaznavi obstoječe in ţelene razredne klime pa so zmerne, česar Jurič 
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(2010) ni potrdila. Med dijaki njene raziskave je razlika med zaznavami obstoječe in ţelene 

razredne klime zelo majhna. Iz teh razlogov raziskava ugotavlja tudi razlike v zaznavanju 

obstoječe in ţelene razredne klime učencev 8. in 9. razreda ter njihovih učiteljev. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 POJEM »RAZREDNA KLIMA« V UČNEM NAČRTU PREDMETA 

BIOLOGIJA 

Pouk biologije v 8. razredu obsega 52 ur, v 9. razredu pa 64 ur, pri tem je tretjina vsega časa 

namenjena aktivnemu vključevanju učencev v pouk. Učenci pri pouku biologije v povezavi z 

drugimi predmeti razvijajo kompleksno mišljenje, kritično refleksijo, veščine komuniciranja, 

odgovoren odnos in vrednote. Pri tem uporabijo različne zmoţnosti (npr. znanstveno 

raziskovanje), samostojno in timsko delo, sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

in različne vire (Vilhar, Zupančič, Gilčvert Berdnik, Vičar, Zupan in Sobočan, 2011). 

V učnem načrtu predmeta biologija sicer pojem »razredna klima« ni neposredno predstavljen, 

najdemo pa didaktična priporočila, ki se posredno nanašajo na razredno klimo. Vilhar idr. 

(2011) navajajo, da naj učitelj biologijo poučuje tako, da bodo obravnavane vsebine 

znanstveno pravilne, pri tem pa morajo biti tudi čim bolj privlačne. Izpostavljajo, da mora 

učitelj ohraniti ravnovesje med zabavo in resnostjo, saj si učenci z zabavnim pristopom več 

zapomnijo, vendar to ne more nadomestiti truda, ki ga morajo na drugi strani vloţiti v 

razumevanje biologije kot znanosti. Poudarjajo še, da mora učitelj pokazati navdušenje nad 

učenjem novih stvari, kar bi lahko povezali z odnosom med učiteljem in učencem, 

predstavljenim kasneje. Kot glavni cilj pouka biologije avtorji navajajo celostno razumevanje 

biologije, kar naj bi učitelji dosegli z različnimi oblikami in metodami dela (eksperimentalno 

delo, terensko delo, delo z viri informacij, projektno delo, raziskovalne naloge…). Pri tem 

niso vse oblike in metode dela primerne za obravnavo vseh bioloških tem, zato avtorji 

opozarjajo na ustrezno ravnovesje med različnimi pristopi poučevanja. Učitelj mora tako med 

drugim skrbno izbirati konkretne primere iz ţive narave, ki jih uporabi za ponazoritev 

posameznih ciljev. Predlagajo še, da učitelj vključi čim več aktualnih tem iz širšega in oţjega 

okolja, ki jih lahko poveţe s snovjo, ki jo obravnava, ter da učencem biološko znanje podaja 

tako, da ga poveţe z vsakdanjim ţivljenjem. Po njihovih besedah se bo učencem tako pouk 

zdel bolj pester, poleg tega pa jim bomo tako pribliţali biologijo. Pomembno se jim zdi tudi, 

da učitelji spodbujajo učence k razvijanju zmoţnosti komuniciranja z uporabo raznovrstnih 

besedil in drugih virov informacij (slike, grafi, tabele, formule, enačbe, animacije…) ter k 

vrednotenju in refleksiji na osnovi predznanja učencev, saj to skupaj daje osnovo za 

komunikacijo izven šolskega okolja in vseţivljenjsko učenje. Opozarjajo pa na previdnost pri 

obravnavi biomedicinskih tem (npr. aids), kjer je potrebno učencem omogočiti, da raziščejo 
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različne vidike problemov. To zahteva določen čas, ki vključuje različne vrste pogovorov 

(frontalno, razprava v skupinah, simulacija, debata, raziskava, predstavitev idr.). Učitelj mora 

biti pozoren tudi pri obravnavi etičnih dilem, ki jih lahko najdemo pri obravnavi nekaterih 

bioloških tem, kot so zarodki, gensko spremenjeni organizmi in posegi v ekosisteme. 

Učni načrt predmeta biologija vključuje naslednje splošne cilje, ki jih lahko poveţemo z 

razredno klimo (Vilhar idr., 2011): 

- Zavedanje o pomenu biodiverzitete, sposobnost za njeno prepoznavanje na različnih 

organizacijskih ravneh živih sistemov in odgovoren odnos do njenega ohranjanja, na 

podlagi česar učenci oblikujejo svoja stališča, s katerimi posredno vplivajo na potek 

dogajanja in organizacijo v razredu; 

- Ustrezen in odgovoren odnos do narave na podlagi znanja in razumevanja ter interes 

za njeno aktivno ohranjanje, ki ima za posledico osebnostno rast posameznega učenca 

in se tako posredno povezuje z razredno klimo; 

- Sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje ter 

znanstven način razmišljanja, kar lahko posredno poveţemo z razvojem sprejemanja 

različnosti in s tem spoštljivim komuniciranjem med učenci in učiteljem ter učenci 

samimi, kar lahko pripelje do večje zavzetosti in pripravljenosti za sodelovanje 

učencev pri pouku; 

- Učenje na podlagi opazovanj in poskusov ter razvoj ročnih spretnosti, kjer se učenci 

navadno bolj aktivno vključujejo v pouk, kar lahko prispeva k bolj ugodni razredni 

klimi; 

- Zmožnost za sodelovanje, odgovornost pri delu ter za načrtovanje in izvajanje 

preprostih bioloških raziskav ter interpretacije rezultatov in sposobnost kompleksnega 

mišljenja, ki oblikuje razredno klimo v smislu premišljenih dejanj učencev, kar lahko 

prispeva k zmanjšanju konfliktnih situacij v razredu; 

- Zmožnost za uporabo pridobljenega znanja v vsakdanjem in družbenem življenju, ki se 

z razredno klimo posredno povezuje v smislu odločanja na podlagi kritične presoje 

pridobljenih informacij; 

- Ozaveščenost o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne 

odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere, kar vodi v odgovorno vedenje 

učencev na vseh področjih in tako pozitivno vpliva na medsebojne odnose v razredu. 

V učnem načrtu predmeta biologija torej najdemo didaktična priporočila in splošne cilje, ki so 

posredno povezani z razredno klimo pri pouku biologije. V nadaljevanju je podrobneje 
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predstavljen pojem razredne klime, pomembnost odnosa med učiteljem in učencem ter 

izsledki dosedanjih raziskav na tem področju. 

 

1.2 POJMOVANJE RAZREDNE KLIME 

Zabukovec (1998) meni, da si ob pojmu razredna klima predstavljamo dogajanje, ki ga v 

razredu začutimo, teţje pa definiramo. Ustrezno razredno klimo opredeli kot tisto, kjer so 

razlike med obstoječo in ţeleno razredno klimo zmerne. To naj bi bilo takrat, ko so ţelje 

ustrezne in jih bo posamezniku uspelo uresničiti. Avtorica pravi, da je učinek zaviralen, če 

razlike med obstoječo in ţeleno klimo ni ali je zelo majhna, saj se takrat razredna klima ne 

razvija (ni ţelja, ciljev ipd.). Prav tako je razvoj ustrezne razredne klime onemogočen, če je 

razlika med obstoječo in ţeleno klimo prevelika, saj so takrat ţelje posameznikov 

nedosegljive. Rutar Ilc (2018) dobro počutje v razredu opredeli kot občutek lastne vrednosti, 

kompetentnosti, smiselnosti, angaţiranosti in aktivne vključenosti v pouk. Gril (2018) opiše 

inkluzivno razredno klimo, ki vključuje medsebojno zaupanje, čustveno povezanost, občutek 

pripadnosti, vključenost v odločanje, naklonjenost, skrb in podporo ter moralno recipročnost. 

Opozarja na redno periodično preverjanje razredne klime, katerega namen je vzdrţevanje 

ugodne klime. 

Kearney, Smith in Maika (2016) klimo v razredu definirajo kot način, kako učenci psihično in 

fizično doţivljajo uro pouka. Cengel in Türkoglu (2016) pravita, da je razredna klima ključni 

kontekst, ki olajšuje ali oteţuje učni proces. Pri tem so za mladostnike vrstniški odnosi med 

najpomembnejšimi dejavniki, zato poudarjata analizo razredne klime v smislu vrstniških 

odnosov, ki je lahko ključnega pomena za razumevanje uspeha učencev in njihove povezave z 

razredom in šolo. Izpostavljata še, da se v razredu zdruţujejo posamezniki z nizkim učnim 

uspehom, kar negativno vpliva na razredno klimo in imajo tako tudi manj moţnosti za učenje. 

Fraser (1989) razredno klimo opredeli kot dogajanje v razredu, določeno z naslednjimi 

kategorijami: 

- Kategorija odnosa (socialni odnosi v razredu – povezanost, napetost, podpora učitelja, 

osebni odnos, angaţiranost, zadovoljstvo);  

- Kategorija osebnostnega razvoja (osebnostna rast – lastno napredovanje, kar je 

razvidno iz zastavljenih ciljev, tekmovalnosti, usmerjenosti k aktivnostim, 

radovednosti, samostojnosti ipd.);  

- Kategorija sistemskih sprememb (organizacija razreda, diferenciacija pouka – pravila, 

jasnost pričakovanj, mehanizmi kontrole, demokratičnost ipd.).  
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Avtor poudarja, da nobene od njih ne smemo zanemariti, saj to lahko škoduje razvoju 

učencev. Fiksl (2018) vzdušje v razredu opredeli podobno – pravi, da slednji zajema odnose v 

razredu, osebnostni razvoj učencev in sistemske značilnosti v razredu. Domović (1999) 

raziskovanje šolske klime razdeli na raziskovanje klime na ravni razreda in na ravni šole. Pri 

tem razredno klimo opredeli kot odnose med učiteljem in učenci ter med učenci v razredu. 

Navaja, da jo lahko jemljemo kot pomemben produkt šole, saj je povezana z zadovoljstvom 

pri delu, vodenjem, komunikacijo in učinkovitostjo. Muijs in Reynolds (2010, v Ozimič, 

2016) izpostavljata, da sta šolska in razredna klima soodvisni – šolska klima močno vpliva na 

razredno, učinkoviti sta le, če se dopolnjujeta. 

Malik in Rizvi (2018) pravita, da so elementi procesa poučevanja učitelj, učenec, vsebina, 

učni proces in učna situacija. Slednjo opišeta tudi kot učno okolje oz. pogoje, v katerih poteka 

poučevanje. Učilnico razdelita na fizično komponento, ki vključuje fizične dejavnike v 

razredu (npr. pohištvo, osvetljava, knjige, računalniki) in človeško komponento, ki vključuje 

posameznike v razredu in interakcije med njimi. Slednje oblikujejo pogoje procesa 

poučevanja oz. psiho-socialno okolje v učilnici – razredno klimo.  

Adelman in Taylor (2005) klimo v razredu označita kot kakovost okolja v razredu, ki je 

odvisna od številnih neposrednih (fizični, materialni, organizacijski, operativni, socialni) in 

posrednih dejavnikov, ki šolo obkroţajo (politični, socialni, kulturni, ekonomski) – dom, 

soseska, mesto, deţela, drţava ipd. Avtorja naštevata, da ključni koncepti za razumevanje 

razredne klime vključujejo (1) organizacijo socialnega sistema, (2) druţbena stališča, (3) 

moralo šolskih delavcev in učencev, (4) strukturo moči, nadzora, usmerjanja, podpore in 

ocenjevanja, (5) kurikulum in učne prakse (učinkovitost, odgovornost, tekmovalnost), (6) 

ujemanje med ključnimi spremenljivkami učilnice in učencem (vzdrţevanje sistema, rast, 

spremembe), (7) urejenost ter (8) varnost. Pomembna je torej urejenost sistema (organizacija, 

nadzor, jasnost pričakovanj, odzivnost na spremembe) in osebnostna rast učencev in šolskih 

delavcev. Poleg tega so za razumevanje razredne klime pomembni odnosi v šoli oz. 

posameznem razredu – v kolikšni meri so učenci vključeni v pouk, se podpirajo in si 

pomagajo. 
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1.2.1 Odnos med učiteljem in učencem v povezavi z vzdušjem v razredu 

Učenci v razredu preţivijo pomemben del svojega časa – Cengel in Türkoglu (2016) 

ocenjujeta, da pribliţno 4500 ur med 5. in 11. letom, 13500 ur med 11. in 16. letom in 18000 

ur med 16. in 20. letom. Avtorja dodajata, da zato okolje njihovega socialnega in šolskega 

učenja temelji na razredni klimi. Košir (2018) navaja podobno, da so socialni odnosi v 

razredu pomemben dejavnik počutja učencev in v veliki meri določajo kvaliteto ţivljenja v 

šoli. Slokar Čevdek (2013) pravi, da je odnos med učiteljem in učenci pomemben element 

šolske klime in temelj pedagoškega procesa. Ronald in Martin-Dunlop (2011) na podlagi 

raziskave zaključujeta, da imajo učiteljeva dejanja največji vpliv na to, kako učenci zaznavajo 

obstoječo razredno klimo. Pomen odnosa med učiteljem in učencem poudarjata tudi Muijs in 

Reynolds (2010, v Ozimič, 2016) in ga razdelita na formalnega ali neformalnega; prijetnega 

ali neprijetnega; ter toplega ali hladnega. Ozimič (2016) utemeljuje podobno, da učitelj in 

učenci kot celota ustvarjajo razredno vzdušje. To je torej pomembno za vsakega izmed njih, 

prav tako pa tudi vsak posameznik prispeva k razredni klimi. Zdi se ji pomembno, da učitelj 

učence seznani z organizacijo in pravili v razredu, hkrati pa ustvari spodbudno vzdušje v 

razredu, kjer prevladujejo dobri medsebojni odnosi, strpnost in sprejemanje drugačnosti. 

Vasquez (1989, v Sandilos, Rimm-Kaufman in Cohen, 2017) dodaja, da mora učitelj negovati 

odnos z učenci in dajati občutek skrbnosti, pri tem pa ne sme spuščati svojih standardov glede 

zahtevnosti in pričakovanj – je učinkovit pri disciplini. Poleg tega je raziskava, ki so jo izvedli 

Mucherah, Finch, Smith in Ambrose-Stahl (2014), pokazala, da okolje v učilnici, ki vsebuje 

tekmovalnost, dobro organizacijo in red, podporo učitelja in visoko pripadnost učencev, med 

drugim pomembno pozitivno vpliva na učne doseţke učencev.  

Breznik Apostolovič (2000) navaja, da med učiteljem in učencem vladata tako profesionalno-

druţben kot tudi osebni odnos. Slednji zajema razumsko podlago (stališča, mnenja, izkušnje, 

pričakovanja), na katero se veţe emocionalna, ki prispeva k ugodni čustveni klimi, potrebni 

za spontano interakcijo. Čustvi simpatija in antipatija sta pri tem pomembna dejavnika. 

Simpatija omogoča spontano in naravnano interakcijo ter komunikacijo, medtem ko antipatija 

to zavira. Skupaj tako močno vplivata na razvoj stališč. Profesionalno-druţben odnos na drugi 

strani zajema objektiven in javen odnos, v katerem so cilji učitelja in učenca v naprej jasno 

določeni in neodvisni od medosebne privlačnosti. Avtorica meni, da interakcija med učiteljem 

in učencem nenehno vpliva na njuno čustvovanje in vrednotenje. Mahler idr. (2018) 

poudarjajo, da je učitelj eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na uspešnost 

učenca. Da je učitelj eden izmed odločilnih dejavnikov razredne klime, meni tudi Bennett 
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(2001), ki navaja, da se mora učitelj zavedati, da je obnašanje učencev v neki meri tudi 

posledica učiteljevega ravnanja. Po Lumsden (1994, v Bennett, 2001) se učenci tako 

pogosteje aktivno vključujejo v pouk, kadar čutijo, da so deleţni skrbnosti, podpore in 

spoštovanja. Reyes, Brackett, Rivers, White in Salovey (2012) ugotavljajo podobno in med 

drugim opisujejo »nevtralno« razredno klimo, ki jo označijo kot tisto, ki vključuje učence in 

učitelje, ki zagotovijo medsebojno spoštovanje. Pri tem so učitelji prijazni in spoštljivi, 

obenem pa izvajajo nadzor, zato učenci ne vedo vedno, kako se obnašati oz. kako se učitelju 

pribliţati. Košir (2018) navaja, da prijazna šola ni tista s permisivno vzgojo, kjer se učencem 

vse dopušča, kot tudi ni tista, ki samo priganja in zahteva. Kot prijazno torej opredeli šolo, ki 

učencu omogoča zadovoljevanje njegovih osnovnih psiholoških potreb (varnost, sprejetost, 

kakovostno ţivljenje, uresničevanje zmoţnosti), hkrati pa mu odločno postavi jasna pravila in 

meje, na podlagi katerih lahko regulira učno in socialno vedenje učencev. Učitelj pri tem igra 

bistveno vlogo in učencem predstavlja pomembno emocionalno oporo. Po njenem mnenju se 

mora tako truditi, da bi situacijo, v kateri se nahaja posamezen učenec, razumel globinsko, saj 

je le tako lahko pristen. Avtorici se zdi smiselno, da učitelj skupaj z učenci oblikuje pravila 

glede vedenja v razredu, pri čemer se mora zavedati, da od učencev ne more zahtevati 

prijateljskih odnosov z vsemi v razredu. Kot bistveno navede to, da učenci spoštujejo drug 

drugega ne glede na to, ali so odnosi prijateljski ali ne.  

Berkowitz, Moore, Astor in Benbenishty (2017) se zdita podpora in skrbnost učitelja zelo 

pomembna sestavna dela razredne klime, zato menijo, da ju je potrebno vključiti v naslednje 

raziskave razredne klime. Meyer (2011, v Fiksl, 2018) kot spodbude pozitivnega vzdušja v 

razredu navede spoštovanje, pravila, odgovornost, pravičnost in skrb. Kot pozitivne učinke 

pozitivnega vzdušja avtor opiše sodelovanje, odnos, vedenje, interes in doseţke, kar pa ima 

ugoden vpliv na delo in učenje. Fiksl (2018) opozarja, da se mora učitelj ţe pri načrtovanju 

učnega procesa vprašati, kakšno naj bo vzdušje v razredu, da bo pomagalo učencem pri 

učenju in to izpostavlja kot najpomembnejši dejavnik učenja. Avtorica v svoji doktorski 

disertaciji primerja učinkovitost sodobnega didaktičnega modela poučevanja, ki poudarja 

učenca, njegove aktivnosti in spremljanje njegovih rezultatov, s tradicionalnim, ki vključuje 

preteţno frontalno obliko dela, metodo razgovora in demonstracije v odvisnosti od strukture 

pouka in razrednega vzdušja. Učence razdeli v kontrolno skupino, kjer so deleţni 

tradicionalnega poučevanja, in eksperimentalno skupino, kjer učitelj poučuje s pomočjo 

sodobnega didaktičnega modela. Vsi izdelujejo enaka izdelka iz lesa in so deleţni enake 

vsebinske obravnave. Za ocenjevanje razrednega vzdušja uporabi ocenjevalno lestvico. 

Ugotavlja, da so učenci eksperimentalne skupine po končanem eksperimentu zaznali boljše 
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vzdušje v razredu na vseh področjih (odnos, razvoj, sistem), torej ima poučevanje po 

sodobnem didaktičnem modelu pozitiven vpliv na vzdušje. Medtem v kontrolni skupini tega 

ni dokazala pri kategoriji medosebni odnosi, osebnostni razvoj, sistemske značilnosti in 

vzdušje.  

Fraser (1998) pravi, da je v sklopu sistema STAR (»System for Teaching and Learning 

Assessment and Review«), ki se osredotoča na pripravo in načrtovanje, učiteljevo obnašanje 

eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na učenje učencev. Za učitelje, ki so bili 

učinkoviti v dimenziji psihosocialnega učnega okolja, je bilo ugotovljeno, da spodbujajo 

pozitivne medosebne odnose v razredu, kar posledično pripelje do dobrega počutja učencev, 

ki se čutijo sprejete. Shan, Li, Shi, Wang in Cai (2014) navajajo, da na pozitivno razredno 

klimo vplivajo učitelji, zato so navdušeni in veseli učitelji pomembna komponenta pozitivne 

razredne klime. Rucinski, Brown in Downer (2018) pravijo, da bi moral vsak učitelj 

poskrbeti, da se vsak učenec v razredu dobro počuti in ve, da učitelju ni vseeno zanj in mu je 

vedno na voljo. Poudarjajo, da je katerakoli strategija, ki jo učitelj izbere za doseganje 

pozitivnega odnosa z učencem, bistvenega pomena za socialni, čustveni in učni razvoj učenca.  

1.2.1.1  »Idealen« učitelj biologije 

V predstavitvenem zborniku Podatki študijskega programa Poučevanje (2019) pod točko 

»Smer Predmetno poučevanje: Biologija« najdemo kompetence, ki naj bi jih študenti razvili v 

okviru enoletnega študija na 2. stopnji. Med njimi sta zmoţnost sodelovalnega reševanja 

problemov različnih bioloških vsebin in zmoţnost razpravljanja in posredovanja znanja o 

problemih, vezanih na različne naravne sisteme (organizmi, ekosistemi, etika narave). Poleg 

tega naj bi študent poglobljeno razumel vsebinske in didaktične posebnosti pouka biologije v 

osnovnih in poklicnih srednjih šolah. Razvil naj bi tudi zmoţnost prilagajanja prakse 

zahtevam biološke znanosti in biološke raziskave uporabljal za oblikovanje praks. V procesu 

izobraţevanja naj bi  po končanem študiju uporabljal biološke raziskovalne metode in bil 

zmoţen poučevati biološke vsebine.  

Rutar Ilc (2018) ugotavlja, da pedagoški strokovnjaki poleg strokovne in didaktične 

kompetence vedno bolj poudarjajo pomen t. i. odnosne kompetence učitelja, v okviru katere 

med drugim učencem nudi varnost, ustrezen red in disciplino; aktivno vključevanje v pouk; 

odprto komunikacijo, ki je spodbudna in spoštljiva; podporo in spodbudna pričakovanja; 

konstruktivno povratno informacijo. Poleg tega jim daje občutek sprejetosti, saj sprejema 

različnost in je pravičen. Ker pa so pomemben dejavnik razredne klime tudi učenci, so 

pomembne njihova pripravljenost za sodelovanje, zavzetost in aktivna vključenost. Učitelj 
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namreč lahko ustrezno komunicira z učenci, pa kljub temu ne uspe pritegniti razreda kot 

skupine. V povezavi s tem avtorica omenja kompetenco učitelja za vodenje razreda, ki 

vključuje konkretne strategije za učinkovito vodenje razreda in občutljivost učitelja za razred 

kot skupino, kar predstavlja za nekatere učitelje velik izziv. Ugotavlja, da se je v raziskavah 

izkazalo, da je najboljša strategija za pridobitev spoštovanja kombinacija odločnega, 

spoštljivega in spodbudnega pristopa, zato je ključen dejavnik pri vodenju razreda stik učitelja 

z razredom. Izpostavlja še socialno kompetenco učitelja (razumevanje in empatija, spoštljiva 

komunikacija, sodelovanje, pripadnost ipd.), ki vključuje čustveno kompetenco. Skupaj 

oblikujeta temelj za socialno vključenost, ki ključno vpliva na duševno zdravje, vključevanje 

v skupnost in zadovoljstvo v ţivljenju. Pomen stika učitelja z razredom lahko najdemo tudi na 

spletni strani ministrstva RS za izobraţevanje, znanost in šport v predstavitvi Reševanje 

problemov in dilem: Kako do spodbudnega in varnega učnega okolja (b.d.), kjer avtorji 

poudarjajo dober odnos z učenci, ki si ga učitelj zagotovi z načinom, kako med poučevanjem 

vodi razred, kako komunicira z učenci in kako podpira njihovo vključevanje v pouk. 

Dolgoročen dober stik z učenci po njihovem mnenju učitelj lahko doseţe s tem, da je 

spoštljiv, spodbuden, odprt, odziven na potrebe učencev, pravičen, da izraţa pozitivna 

pričakovanja, podpira učence in kaţe zanimanje zanje. Pri tem pa mora biti odločen in 

učencem postaviti jasne meje. 

Gril (2018) navaja, da ima učitelj v razredu vlogo modela moralnega vedenja in mora zato biti 

pristen, odziven, dosleden ter pravičen. Pri tem mora imeti jasno zastavljene cilje in 

pričakovanja, v pouk mora vključiti vse učence in vsakemu nuditi podporo. Aktivnosti, ki 

potekajo pri pouku, morajo biti sodelovalne in morajo spodbujati samostojnost, individualnost 

in sociabilnost učenca. Kot optimalno strukturo pouka avtorica opiše tisto, ki podpira 

kompetence učencev. Dejavnosti pri pouku morajo biti zanimive in raznolike z uporabo 

različnih materialov in metod ter aktivnimi oblikami dela. Učitelj mora imeti do učencev 

visoka pričakovanja, hkrati pa jim mora dajati sprotne povratne informacije in nagrajevati 

uspeh. Vključevati in spoštovati mora tudi mnenja in ideje učencev. 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje v predstavitvi Opis poklica: Predmetni učitelj za 

biologijo (b.d.) učitelja biologije opisujejo kot osebo, ki učence vodi do znanja biologije in 

spoznavanja narave skozi različne oblike samostojnega dela, ki zajema tudi laboratorijsko in 

terensko delo. Pri tem spremlja potek dela učencev in njihove spretnosti, odnos do dela, 

razvijanje odgovornosti in odnosa do vsega ţivega. Da lahko učitelj učencem pomaga pri 

razvijanju teh spretnosti, mora biti tudi sam občutljiv za odnos do ţivega, tudi v zasebnem 

ţivljenju. Tako mora imeti učitelj nujno smisel za komunikacijo ter občutek glede potreb, 
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interesov in teţav otrok in mladostnikov. Poleg tega kot pomembno spretnost navajajo 

vodenje in usmerjanje večje skupine otrok oz. mladostnikov.  Izpostavljajo, da mora imeti 

tudi smisel za vzgajanje otrok, saj je šola vzgojno-izobraţevalna ustanova, in veselje do dela z 

učenci. Kot vsak učitelj pa mora biti tudi učitelj biologije zrela, samozavestna in odgovorna 

oseba.  

 

1.3 RAZISKOVANJE RAZREDNE KLIME 

Po Domović (1999) sta bila Halpin in Croft leta 1962 pionirja v raziskovanju šolske klime. 

Klimo sta poskušala izmeriti glede na odprtost oz. zaprtost in oblikovala vprašalnik 

»Organizational Climate Description Questionnaire«, enega izmed prvih inštrumentov za 

merjenje šolske klime, ki temelji na vidikih učitelja glede socialnih interakcij v šoli. Kasneje 

so raziskovalci ugotovili, da je najbolj bistveno mnenje učencev in da morajo biti vprašalniki 

sestavljeni temu primerno. Moos in Trickett sta leta 1974 razvijala vprašalnik »Classroom 

Environment Scale« (CES), lestvico razrednega vzdušja, ki ga je za uporabo v šolah po 

Sloveniji prevedla in priredila Zabukovec (1998). Prilagojeni vprašalniki so primerni za 

različna starostna obdobja: vprašalnik »Moj razred« je primeren za učence niţje stopnje 

osnovne šole, vprašalnik »Razredno okolje« je primeren za učence višje stopnje osnovne šole, 

vprašalnik »Učna klima« se uporablja za ugotavljanje razredne klime v srednji šoli, prav tako 

pa tudi vprašalnik »Učno okolje«, ki je še malo bolj kompleksen. Vprašalniki so podrobneje 

opisani v poglavju »Vprašalniki razredne klime«.  

Fraser (1989) govori o naslednjih pristopih pri raziskovanju razredne klime: (1) sistematično 

opazovanje, (2) študije primera in (3) merjenje zaznav učencev in učiteljev. Slednje ima 

veliko prednosti, saj vključuje neposredne udeleţence. Zabukovec (1998) merjenje razredne 

klime opredeli kot zaznavno (perceptivno) merjenje, pri katerem spremljamo dogajanje in 

spremembe v razredu, zanimajo nas razlike v zaznavanju razredne klime med učenci in 

učitelji ter razlike v zaznavanju med obstoječo in ţeleno klimo v razredu. Merjenje torej po 

Zabukovec (1998) temelji na osnovi zaznav udeleţencev – učenci in učitelji razredno klimo 

ocenjujejo na podlagi kompleksnih izkušenj, pridobljenih v času šolanja, zato so slednje v 

veliki meri zanesljive. Avtorica pojasnjuje, da so se raziskovalci razredne klime opirali na 

Lewinovo teorijo polja, ki posameznikovo vedenje opisuje kot rezultat vzajemnega 

medsebojnega vpliva njegovih osebnostnih lastnosti in dejavnikov okolja. Pečjak (1983) 

Lewinovo teorijo razlaga na način, da vsak posameznik ţivi v ţivljenjskem prostoru, ki je 

razdeljen na fizično in psihološko polje, ki sta med seboj povezani. Spremembe v enem polju 
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torej prinesejo tudi spremembe v drugem polju. Pri tem je fizični prostor zaprt in omejen, 

psihološki pa odprt in neomejen. Psihološki prostor mora biti uravnoteţen, zato posameznik 

ves čas stremi k temu, poleg tega pa teţi tudi k gibanju v prostoru. Če sta ta dva procesa 

usklajena, se zaznava psihološkega prostora ves čas spreminja in proces poteka samodejno. 

Če so cilji previsoki ali prenizki ali jih ni, posameznik teţko izbere ustrezno vedenje. 

Zabukovec (1998) razlaga, da je ravnoteţje povezano z obstoječo razredno klimo, teţnja po 

gibanju pa z ţeleno razredno klimo. O zmerni razliki med obstoječo in ţeleno razredno klimo, 

ki je spodbudna in razvija razredno klimo, torej govorimo, ko so ţelje, cilji in teţnje 

posameznika ustrezni in jih bo uspel doseči oz. uresničiti.  

Moos (1974, v Fraser 1998) oblikuje shemo treh dimenzij človeškega okolja. Prva je 

dimenzija odnosa, ki zajema naravo in intenziteto osebnih odnosov v okolju ter ocenjuje, v 

kolikšni meri so ljudje vključeni v okolje in so si pripravljeni pomagati med seboj. Sledi ji 

dimenzija osebnostnega razvoja, smernice, ki posamezniku pomagajo pri osebnostni rasti in 

izboljšanju samega sebe. Kot zadnjo avtor opiše dimenzijo vzdrţevanja in spreminjanja 

sistema, ki naj bi bila nivo, do katerega je okolje urejeno, čisto v pričakovanjih, se odziva na 

spremembe in vzdrţuje kontrolo. Na podlagi teh dimenzij Fraser (1998) predstavi devet 

vprašalnikov razredne klime, opisanih v nadaljevanju.  

1.3.1 Vprašalniki razredne klime 

Fraser (1998) opiše naslednje vprašalnike razredne klime, ki se osredotočajo na merjenje 

zaznavanja razredne klime: 

- Vprašalnik »Learning Environment Inventory« (LEI), katerega razvoj se je začel v 

poznih 60. letih 20. stoletja (Walberg in Anderson, 1968). Njegova zadnja verzija 

vsebuje 105 trditev (sedem na eno lestvico), ki opisujejo tipične razrede. Vprašanec 

ima štiri moţnosti za odgovor oz. strinjanje s trditvami: »se sploh ne strinjam«, »se ne 

strinjam«, »se strinjam« ali »se popolnoma strinjam«. Pri nekaterih trditvah je 

vrednotenje odgovorov pri analizi obratno kot pri ostalih.  

- Vprašalnik »Classroom Environment Scale« (CES) je leta 1974 začel razvijati Moos, 

ki je izhajal iz celovitega programa raziskav. Program je zajemal merjenje zaznavanja 

različnih človeških okolij (tudi psihiatrične bolnišnice, zapori, študentski domovi, 

delovna okolja). Kasneje sta se z vprašalnikom ukvarjala še Fisher in Fraser leta 1983. 

Končna verzija vprašalnika je sestavljena iz devetih lestvic z desetimi trditvami, pri 

katerih posameznik obkroţi »drţi« ali »ne drţi«. Tipičen primer trditev, kjer se meri 

podpora učiteljev, je »Učitelj porabi zelo malo časa za pogovor z učenci.«, trditev 
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»Imamo jasna navodila, ki jim moramo slediti.« pa se nanaša na jasnost pravil v 

razredu. Tudi tu pri analizi upoštevamo, da so nekateri odgovori vrednoteni obratno 

kot drugi. V empiričnem delu je vprašalnik podrobneje opisan, saj sem v raziskavi 

uporabila ta vprašalnik razredne klime, preveden in prirejen (Zabukovec, 1998). 

- »Individualised Classroom Environment Questionnaire« (ICEQ) je vprašalnik, ki 

ocenjuje tiste dimenzije v razredu, ki ločujejo individualizirane učilnice od klasičnih. 

Njegov razvoj je temeljil na literaturi o individualiziranem, odprtem in 

poizvedovalnem izobraţevanju ter obseţnem anketiranju učiteljev in dijakov. Fraser je 

leta 1990 objavil končno verzijo vprašalnika, ki skupno obsega 50 trditev, ki jim sledi 

petstopenjska lestvica (»skoraj nikoli«, »redko«, »včasih«, »pogosto« ali »zelo 

pogosto«). Tudi pri tem vprašalniku je točkovanje pri analizi pri nekaterih trditvah 

obratno. Primeri vprašanj so: »Učitelj upošteva čustva učencev.« za personalizacijo in 

»Različni učenci uporabljajo različne knjige, opremo in materiale.« za diferenciacijo.  

- Vprašalnik »My Class Inventory« (MCI) je bil prvotno razvit za uporabo v osnovnih 

šolah, kasneje je bilo ugotovljeno, da je primeren tudi za srednje šole, poenostavljeno 

verzijo tega vprašalnika za uporabo pri učencih, starih med 8 in 12 let, pa sta razvila 

Fisher in Fraser med leti 1981 in 1985. Vprašalnik vsebuje 15 lestvic, njegove trditve 

pa so poenostavljene za boljšo berljivost. Končna oblika je sestavljena iz 38 trditev, 

Fraser in O'Brien pa sta leta 1985 razvila krajšo različico s 25 trditvami. Tipičen 

primer trditve, ki zajema konfliktnost, je »Med učenci se konflikti pojavljajo zelo 

pogosto.«, primer trditve, ki se nanaša na zadovoljstvo, pa »Zdi se, da je učencem v 

razredu všeč.« Na vprašalnik se odgovarja s trditvami »da« oz. »ne«. 

- »College and University Classroom Environment Inventory« (CUCEI) je vprašalnik, 

ki so ga razvili z namenom raziskovanja razredne klime v srednjih šolah v manjših 

razredih (do 30 učencev). Sestavljen je iz sedmih sklopov vprašanj, v vsakem sklopu 

je sedem vprašanj, ki imajo štiri moţne odgovore (»se popolnoma strinjam«, »se 

strinjam«, »se ne strinjam« ali »se sploh ne strinjam«), pri analizi pa pribliţno 

polovico trditev vrednotimo obratno. »Dejavnosti v razredu so jasno in skrbno 

načrtovane.« je primer trditve, ki opisuje usmerjenost k nalogam, medtem ko je trditev 

»Učiteljevi pristopi omogočajo učencem, da nadaljujejo v svojem lastnem ritmu.« del 

individualizacije.  

- »Questionnaire on Teacher Interaction« (QTI) so začeli razvijati na Nizozemskem 

(Wubbels in Levy leta 1993; Wubbels in Brekelmans leta 1998). Raziskave, ki so 

vodile v razvoj tega vprašalnika, so se osredotočale na naravo in kakovost odnosov 
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med učitelji in učenci. Vprašalnik ugotavlja ocene učenčevih zaznavanj osmih vedenj 

učitelja, vsako vedenje učenci lahko ocenijo s petstopenjsko lestvico (od »nikoli« do 

»vedno«). Primer vprašanja, ki se nanaša na odgovornost učencev in hkrati svobodo 

je: »On/ona nam daje veliko prostega časa.«, medtem, ko je primer vprašanja, ki 

zajema opominjajoče vedenje, naslednje: »On/ona se razjezi.«. Leta 1996 sta Goh in 

Fraser razvila bolj ekonomično različico tega vprašalnika, ki je bila tudi potrjena.  

- Vprašalnik »Science Laboratory Environment Inventory« (SLEI) je posebej primeren 

za ocenjevanje razredne klime pri laboratorijskih vajah na srednjih šolah in višjih 

ravneh izobraţevanja. Fraser in McRobbie sta ga začela razvijati leta 1995, vsebuje 

pet lestvic, vsaka od njih ima sedem trditev, na njih pa se učenci lahko odzovejo s 

petimi moţnostmi: »skoraj nikoli«, »redko«, »včasih«, »pogosto« in »zelo pogosto«.  

- Leta 1995 se je začel tudi razvoj vprašalnika »Constructivist Learning Environment 

Survey« (CLES), ki je bil razvit, da bi raziskovalcem in učiteljem pomagal oceniti, v 

kolikšni meri je okolje (njihove) učilnice skladno s konstruktivistično epistemologijo, 

in da bi učiteljem pomagal pri spreminjanju svoje učne prakse. V konstruktivizmu je 

smiselno učenje kognitivni proces, v katerem posamezniki dojemajo svet na podlagi 

predhodno pridobljenega znanja. Vprašalnik vsebuje 36 trditev, lestvica odziva pa je 

petstopenjska, tako kot pri prejšnjem vprašalniku.  

- Vprašalnik »What Is Happening In This Class (WIHIC) Questionnaire« predstavlja 

skrajšano in spremenjeno verzijo najpomembnejših lestvic iz širokega spektra 

obstoječih vprašalnikov z dodanimi lestvicami, ki ustrezajo sodobnemu izobraţevanju. 

Prvotna verzija je vsebovala 90 trditev in devet stopenjsko lestvico in je temeljila na 

raziskavi dijakov, usmerjenih v naravoslovje, ki je vključevala tudi obseţno 

intervjuvanje dijakov o njihovem zaznavanju okolja v razredu (Fraser in drugi leta 

1996). V tej raziskavi se je izkazala kot primerna sedem stopenjska lestvica in 54 

trditev. Nadaljnje raziskave so pripeljale do končne različice vprašalnika, ki vsebuje 

sedem stopenjsko lestvico, vsaka od njih pa osem trditev. 

Fraser (1998) izpostavlja, da so nekatere raziskave temeljile na kombinaciji nekaterih 

opisanih vprašalnikov. Eden izmed primerov sta Maor in Fraser, ki sta leta 1996 za razredno 

okolje razvila petstopenjski instrument (ocenjevanje preiskav, odprtosti, organizacije, 

materialnega okolja in zadovoljstva), ki temelji na LEI, ICEQ in SLEI (opisani zgoraj).  Avtor 

dodaja, da ima večina vprašalnikov ne le obliko za merjenje zaznavanja obstoječe razredne 

klime, ampak tudi obliko za merjenje zaznavanja ţelene razredne klime (idealno okolje – cilji 
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učencev). Trditve so pri tem podobne tistim za ocenjevanje zaznavanja obstoječe razredne 

klime, le malo so preurejene in imajo nekoliko drugačna navodila. Primer stavka pri obliki za 

ocenjevanje obstoječe razredne klime je: »Učenci imajo jasna navodila, ki jim morajo 

slediti.«, ki se pri obliki za ocenjevanje ţelene razredne klime glasi: »Učenci naj bi imeli jasna 

pravila, ki naj bi jim sledili.« Fraser in Tobin sta leta 1991 ugotovila, da so skoraj vsi 

obstoječi instrumenti za merjenje razredne klime teţavni, kadar se uporabljajo za 

identifikacijo razlik med podskupinami v razredu (npr. po spolu) ali pri oblikovanju študij 

primerov posameznih učencev. Problematično je namreč to, da so trditve usmerjene v 

zaznavanje razreda kot celote in ne v učenčevo zaznavanje njegove lastne vloge v razredu, 

zato sta leta 1995 Fraser in McRobbie ocenila, da je potrebno ločiti razredne in osebne oblike, 

saj se zdi, da merijo različne vidike učilnice v naravoslovnem laboratoriju, čeprav se 

prekrivajo (vprašalnik SLEI).  

Za uporabo v slovenskih šolah je Zabukovec (1998) prevedla in priredila nekatere tuje 

vprašalnike. Oblikovala je naslednje štiri vprašalnike za različna starostna obdobja: 

- Vprašalnik »Učno okolje« (izvirnik »Learning Environment Inventory«) je 

kompleksen vprašalnik z 80 trditvami, primeren za dijake in njihove profesorje. S tem 

vprašalnikom ugotavljamo (1) medosebne odnose (socialni stiki, konflikti, 

zadovoljstvo), (2) osebnostni razvoj (tekmovalnost), (3) sistem (upoštevanje 

različnosti, pravila, neorganiziranost). Učenci in učitelji na trditve odgovarjajo na 

štiristopenjski lestvici od 1 (»sploh ne drţi«) do 4 (»povsem drţi«). Ker je vprašalnik 

obseţen, po navadi izberemo le eno njegovo podpodročje.  

- Vprašalnik »Moj razred« (izvirnik »My Class Inventory«) je poenostavljena različica 

zgornjega vprašalnika s 25 trditvami, zato je namenjen učencem niţjih razredov 

osnovne šole in njihovim učiteljem, vendar ga lahko uporabimo tudi v višjih razredih. 

Osredotoča se na ugotavljanje razredne klime s podpodročjema (1) osebnostni razvoj 

(tekmovalnost, povezanost v razredu, teţavnost šolskega dela) in (2) medosebni 

odnosi (kakšno vzdušje prevladuje v razredu, ali so odnosi med učenci prijateljski). 

- Vprašalnik »Razredno okolje« (izvirnik »Classroom Environment Scale«) je najbolj 

primeren za učence in učitelje višje stopnje osnovne šole, zato sem ga tudi sama 

uporabila za raziskavo med učenci 8. in 9. razredov. Vsebuje 21 trditev, razdeljenih na 

kategoriji (1) medosebni odnosi (angaţiranost, socialni stiki, podpora učitelja) in (2) 

sistem (red, organizacija, jasnost pravil). Razlaga rezultatov je najbolj zanesljiva, 

kadar analiziramo celoten vprašalnik, interpretacija s kategorijami je manj zanesljiva, 
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prav tako pa tudi razlaga z dimenzijami razredne klime (angaţiranost, socialni stiki, 

podpora učitelja, usmerjenost k nalogam, red in organizacija, jasnost pravil). 

Vprašalnik je podrobneje opisan v empiričnem delu. 

- Vprašalnik »Učna klima« (izvirnik »Individualized Classroom Environment 

Questionnaire«) avtorica priporoča predvsem za ugotavljanje zaznavanja razredne 

klime med srednješolci in njihovimi učitelji. Vključuje 13 trditev, ki se nanašajo na 

aktivnost dijakov in osebni odnos učitelja. Razdeljen je na kategoriji (1) medosebni 

odnosi (aktivnost učencev pri pouku, angaţiran odnos učitelja) in (2) osebnostni 

razvoj (raziskovalno delo učencev pri pouku). 

1.3.2 Dosedanje raziskovalne ugotovitve na področju razredne klime  

Zabukovec (1998) opozarja, da je »...ocenjevanje razredne klime pogojeno z razvojno stopnjo 

učencev, z njihovim razumevanjem pravil in zakonitosti socialnega okolja, z zaznavo 

socialnih odnosov in z zaznavanjem sprememb v osebnostnem razvoju...« (str. 13). Ozimič 

(2016) pravi, da mora učitelj obstoječo klimo najprej izmeriti, da ugotovi, kaj je dobro in kaj 

bi bilo potrebno izboljšati. Poleg omenjenih vprašalnikov razredne klime avtorica predlaga 

sociogram, skupinsko diskusijo in igro vlog, vendar poudarja, da so še vedno primernejši 

vprašalniki.  

Zabukovec (1998) ugotavlja, da učitelji razredno klimo ocenjujejo višje kot učenci, prav tako 

so višje tudi njihove ţelje glede pozitivnosti razredne klime. Navaja, da je sicer cilj v razredu, 

da je zaznava razredne klime učitelja in učencev relativno podobna – razlike ne smejo biti 

prevelike. Rezultati njene raziskave kaţejo, da učenci 5. in 6. razreda razredno okolje 

ocenjujejo solidno visoko, vendar si vseeno ţelijo malo ugodnejšo razredno klimo. Tudi pri 

analizi po kategorijah avtorica zaključuje podobno. Šmalc (2018) je v raziskavi uporabila 

vprašalnik »Razredno okolje«, ki ga je prevedla in priredila Vlasta Zabukovec. Rezultati 

njene raziskave prav tako kaţejo, da učitelji razredno klimo zaznavajo visoko, kar avtorica 

povezuje s tem, da je učiteljem pomembno, kakšna je klima v razredu in si prizadevajo, da bi 

bila klima v razredu čim bolj pozitivna. Tudi pri ugotavljanju ţelene razredne klime avtorica 

ugotavlja, da si učitelji ţelijo nekoliko boljše. Adlešič (1998) je z raziskavo med drugim 

ţelela ugotoviti, kakšna je razredna klima učencev osnovne šole ter kakšne so razlike v 

razredni klimi med 4. in 7. razredom. Ugotavlja, da so učenci zadovoljni in menijo, da so 

povezani, vendar si kljub temu ţelijo manj napetosti, tekmovalnosti in teţavnosti. Avtorica je 

uporabila vprašalnik »Moj razred«, ki ga je prevedla in priredila Vlasta Zabukovec in 

katerega je kasneje uporabila tudi Ozimič (2016), ki ugotavlja podobno. Dodaja, da si učenci 
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poleg ţe omenjenih stvari ţelijo še več zadovoljstva in povezanosti, učitelji pa zaznavajo 

visoko stopnjo tekmovalnosti, napetosti in konfliktnosti ter si tega ţelijo manj. Adlešič (1998) 

zaključuje, da obstajajo razlike med razredno klimo, ki jo učenci razredne in predmetne 

stopnje zaznavajo in tisto, katere si ţelijo. Pravi, da se zato pojavi potreba po spreminjanju 

razredne klime pod vodstvom učiteljev, pri čemer je nujno upoštevanje zaznav in ţelja 

aktivnih udeleţencev procesa – učencev. Ozimič (2016) ugotavlja še, da imajo učitelji pri 

kategoriji “medsebojni odnosi” niţji rezultat kot učenci, pri kategoriji “osebnostni razvoj” pa 

višji. Pri njenem vzorcu torej učitelji zaznavajo razredno klimo manj pozitivno kot učenci, kar 

se ne sklada s prejšnjimi raziskavami, kar avtorica pripisuje neustreznosti velikosti vzorca. Pri 

primerjavi ţelene razredne klime med učenci in učitelji avtorica ugotavlja, da si tako učenci 

kot učitelji ţelijo boljše razredne klime, a si učitelji pri obeh kategorijah ţelijo več sprememb. 

Jurič (2010) je med drugim v raziskavi med dijaki 1. in 2. letnikov uporabila vprašalnik 

»Učna klima«, ki ga je prevedla in priredila Vlasta Zabukovec. Rezultati so bili presenetljivi – 

pokazali so, da je razlika med obstoječo in ţeleno klimo, ki jo zaznavajo dijaki, zelo majhna, 

kar pomeni, da slednji niso ustrezno motivirani, nimajo zastavljenih ciljev in ţelja, ki bi vodili 

v razvijanje ustrezne razredne klime. Avtorica pojasnjuje, da ti mladostniki še nimajo povsem 

oblikovane identitete in nimajo jasno zastavljenih ciljev na področju izobraţevanja ter da je 

mogoče, da dijaki niso bili ustrezno motivirani za izpolnjevanje vprašalnika. 

Raviv idr. (1990) so v raziskavi z vprašalnikom »Classroom Environment Scale« preverjali 

razlike med učenci 6. razreda in njihovimi učitelji v zaznavanju obstoječe in ţelene razredne 

klime. Pokazala se je razlika med obstoječo in ţeleno razredno klimo tako pri učencih kot tudi 

pri učiteljih. Učenci in učitelji njihove raziskave si ţelijo večje vključenosti učencev v učni 

proces, kljub temu pa učenci ocenjujejo, da jim učitelji nudijo podporo ter jasno predstavijo 

pravila v razredu. Oboji imajo radi povezanost, zadovoljstvo in manj konfliktov ter 

tekmovalnosti v medsebojnih odnosih. Avtorji zaključujejo, da učenci ţelijo in potrebujejo 

red, pri tem pa morajo biti pravila postavljena jasno, da se izognemo trenjem v odnosih. 

Zaključujejo še, da se učenci in učitelji, vključeni v njihovo raziskavo, večinoma strinjajo 

glede ţelenih pogojev v razredu.  

Cengel in Türkoglu (2016) sta raziskovala vrstniške odnose v dveh razredih z različno klimo 

(pozitivna in negativna). Ocenila sta jo na podlagi lestvice, oblikovane z opazovanjem 

učencev v razredu ter na podlagi intervjuja z nekaterimi učenci. Med negativna vedenja sta 

vključila pritoţbe učencev eden nad drugim, fizično intervencijo, grozeče vedenje, 

nespoštljivo in poniţujoče vedenje. Kot pozitivna vedenja sta štela medsebojno opozarjanje 

na tišino v razredu ter posredovanje proti negativnemu vedenju drugega. Ugotavljata, da je v 
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razredu s pozitivno klimo v smislu pogostosti opazovanja in raznolikosti vedenja več tako 

pozitivnih kot negativnih vedenj. V razredu z negativno klimo pa je interakcija v razredu 

omejena in negativno vedenje pogostejše od pozitivnega. Poleg tega je hrup v razredu z 

negativno klimo manj pogost, interakcija med učenci pa zelo omejena. V razredu s pozitivno 

klimo sta opazila, da učenci kaţejo nekatera agresivna vedenja (jeza, ţaljenje), vendar jim to 

ne preprečuje, da bi dojemali vrstniške odnose v razredu kot pozitivne. Zaključujeta, da 

interakcija in podpora med učenci nista dovolj v razredu z negativno razredno klimo. Kearney 

idr. (2016) so z vprašalnikom »Classroom Climate Index« (CCI) merili vključenost učencev v 

učne aktivnosti, odnose med vrstniki in nivo podpore učiteljev glede na mnenja učencev. 

Menijo, da ta vprašalnik dopolnjuje ostale vprašalnike za merjenje razredne klime. 

Zaključujejo, da je točna identifikacija in ugotavljanje klime v razredu bistvenega pomena za 

vsako šolo, ki ţeli izboljšati stanje na tem področju.  

 

1.4 SPREMINJANJE RAZREDNE KLIME 

Fraser (1998) predlaga program, po katerem lahko učitelj spodbuja k zmernim razlikam med 

obstoječo in ţeleno razredno klimo na vseh ravneh izobraţevanja. Omenja raziskavo, ki jo je 

izvedel skupaj z Woodsom leta 1995, v kateri sta ugotovila, da učitelji, ki dobijo povratno 

informacijo učencev in poskušajo spremeniti razredno klimo, lahko doseţejo večje 

zmanjšanje razlik med obstoječo in ţeleno razredno klimo v primerjavi s tistimi učitelji, ki 

povratne informacije ne dobijo. Program sestavlja pet korakov: 

1. Ugotavljanje razredne klime (identifikacija zaznav obstoječe in ţelene klime učencev 

– izvajanje ţelene in obstoječe klime v razredu, pri čemer se obstoječa izvaja v istem 

časovnem razponu, le da teden dni kasneje); 

2. Povratna informacija učitelju (učitelj dobi povratne informacije glede obstoječe in 

ţelene razredne klime s pomočjo odgovorov učencev – analiza sprememb, ki so 

potrebne za zmanjšanje razlik v zaznavi obstoječe in ţelene razredne klime);  

3. Refleksija in diskusija (pogovor z učenci, na podlagi katerega se odloči, ali bo 

razredno klimo spreminjal – glede na velikost razlik v zaznavanju obstoječe in ţelene 

razredne klime učencev ter svojo zaskrbljenost, usmerjeno v prizadevanje za 

zmanjšanje teh razlik, izbere ustrezne strategije za spreminjanje razredne klime);  

4. Intervencija (aktivno spreminjanje okolja v učilnici, ki traja pribliţno dva meseca – 

npr. za povečevanje učiteljeve podpore učencem se učitelj, medtem ko se giblje po 
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razredu, bolj meša z učenci, jim zagotavlja več pomoči in se pogovarja z njimi več kot 

prej); 

5. Ponovno merjenje razredne klime (ugotavljanje, ali so se ţelene spremembe zgodile – 

ponovna uporaba lestvice merjenja z namenom, da se ugotovi, ali učenci razredno 

okolje zaznavajo drugače kot prej). 

Pušnik, Ţarkovič Adlešič in Bizjak (2002) opisujejo šest pravil za učitelje za vzpostavljanje 

boljše klime v razredu: spontana komunikacija učitelja; izogibanje vedenjem, ki so nagnjeni k 

sodbam in ocenam; boljše sodelovanje z učenci; učitelj učencem ne sme nikoli dajati občutka 

manjvrednosti; učitelj se mora truditi za razumevanje posameznega učenca – njegovih čustev 

in razmišljanja; učitelj mora biti raziskovalen in k temu spodbujati tudi svoje učence. Košir 

(2018) predlaga, da neugodno razredno klimo učitelj prepreči z delom z učenci na področju 

socialnih odnosov, predvsem v najzgodnejših letih šolanja, ko se socialni odnosi še oblikujejo. 

Pravi namreč, da je v mladostništvu učiteljev neposreden vpliv na vrstniške odnose manjši, 

kar pa ne pomeni, da učenci višjih razredov osnovnih šol ne potrebujejo podpore s strani njim 

pomembnih odraslih. Še več, opozarja, da je na prehodu iz otroštva v mladostništvo, ko 

vrstniški odnosi postajajo vedno bolj pomembni, učiteljeva podpora toliko bolj pomembna, 

ker nekateri starši svojim otrokom ne zmorejo več zagotavljati pristne povezanosti. Učitelja 

torej ne sme zavesti vtis, ki ga dajejo nekateri mladostniki in s katerim pogosto ţelijo doseči 

le večjo priljubljenost pri svojih vrstnikih – da so jim učitelji odveč in ne ţelijo njihove 

podpore. Adelman in Taylor (2005) predlagata naslednje pristope za razvoj oz. vzdrţevanje 

pozitivne razredne klime: 

- ustvarjanje vzdušja, ki vključuje skrbnost in zaupanje; 

- zagotavljanje socialne podpore učencem; 

- zagotavljanje različnih moţnosti za doseganje ciljev; 

- spodbujanje udeleţbe učencev pri odločitvah; 

- preoblikovanje učilnice v manjše skupine, ki povečajo motivacijo učencev za učenje 

in ne temeljijo na sposobnostih učencev; 

- odzivanje na teţave na individualen oz. oseben način; 

- uporaba različnih strategij za preprečevanje in reševanje teţav takoj, ko se pojavijo; 

- ustvarjanje zdravega in privlačnega fizičnega okolja, ki je ugodno za poučevanje in 

učenje. 
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Rutar Ilc (2018) za izboljšanje odnosov med učiteljem in učenci predlaga zamenjavo vlog. 

Kot problem namreč navaja, da večina učencev meni, da so učitelji neprofesionalni in nimajo 

avtoritete, zato bi bilo smiselno večje število ekskurzij, kjer bi učenci in učitelji skupaj 

preţiveli več časa, ko ni ocenjevanja. Predlaga pa tudi, da se ocenjuje vedenje učencev kot 

včasih (vzorno, primerno, neprimerno). Za izboljšanje odnosov med učenci pa avtorica med 

drugim navaja naslednje ideje: učna pomoč med različno starimi učenci; prijateljski razredi 

(npr. 1. in 9. razred); skupna deţurstva; druţenje s predstavniki različnih manjšin v okviru 

kroţkov; omejitev uporabe mobilnih telefonov. Gril (2018) za boljše vključevanje učencev v 

pouk predlaga naslednje dejavnosti: predstavitev sebe, beleţenje osebnih doseţkov učencev, 

učenje socialnih veščin (spoštljiva komunikacija, aktivno poslušanje, skupno reševanje 

konfliktov ipd.) ter učenje skozi dialog. Predlaga tudi spoznavne vikende na začetku šolskega 

leta in socialne igre ter opozarja na pomembnost spodbujanja povratne informacije med 

vrstniki, avtonomije (odgovornosti, sprejemanje odločitev, samoregulacija vedenja) in 

sodelovanja. 

Fiksl (2018) izpostavlja, da ravnoteţje med uporabo tradicionalnega poučevanja in drugimi 

oblikami dela, kot so projektno, problemsko in raziskovalno, zagotavlja boljše vzdušje v 

razredu. Tako utemeljuje, da le raznolik in ustvarjalen pouk učenca upošteva in ga usmerja, 

mu omogoča kakovostnejše znanje in tako izboljša razredno klimo. Dodaja še, da moramo v 

sodobni šoli razvijati kognitivne in socialne kompetence, uporabljati različne metode dela in 

vzpostaviti takšno razredno klimo, da bodo učenci čim bolj aktivno dosegali zastavljene cilje. 

Pri tem moramo učno okolje dopolniti z raznolikimi sodobnimi tehnologijami in učnimi 

pripomočki. 

V izročku Reševanje problemov in dilem: kako do spodbudnega in varnega učnega okolja 

(b.d.) na spletni strani ministrstva RS za izobraţevanje, znanost in šport izpostavljajo, da je za 

izboljšanje klime potrebno dovolj časa in pozornosti nameniti sistematičnim dejavnostim, 

povezanim s tem. Tako mora ravnatelj skupaj s kolektivom in vključevanjem vseh 

udeleţencev, tudi učencev, pripraviti premišljeno strategijo za spodbudno in varno učno 

okolje, ki je v osnovni šoli lahko v povezavi z vzgojnim načrtom. Predlagajo tudi načrtovanje 

internega usposabljanja pedagoških delavcev na šoli.  
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1.5 RAZREDNA KLIMA IN UČNI DOSEŢKI UČENCEV 

Raviv idr. (1990) navajajo, da je raziskovanje razredne klime ţe od leta 1970 do 1990 

pokazalo, da je zaznavanje razredne klime pomemben dejavnik, ki vpliva na dobro počutje in 

uspeh učencev. Fraser (1998) izpostavlja, da se največ preteklih raziskav o razredni klimi 

osredotoča na preučevanje povezav med učenčevimi miselnimi in čustvenimi učnimi doseţki 

in njihovim zaznavanjem psihosocialnih značilnosti učilnic, v katere so vključeni. Eden izmed 

primerov je vprašalnik SLEI, s katerim so raziskovalci po njegovih besedah našli povezavo 

med razredno klimo in miselnimi in čustvenimi doseţki učencev v pribliţno 80 srednjih šolah 

v različnih drţavah. Pravi, da je bilo ugotovljeno, da je razredna klima močan napovednik 

učnih doseţkov in stališč učencev tudi takrat, ko je sklop ostalih dejavnikov konstanten. Kljub 

temu omenja raziskave, ki kaţejo, da je uspešnost učencev odvisna tudi od drugih dejavnikov 

– Moos (1991, v Fraser, 1998) ugotavlja povezavo med šolskim, domačim in starševskim 

delovnim okoljem.  

Moos in Moos (1978, v Poţun, 2014) sta v svoji raziskavi uporabila vprašalnik CES, katerega 

analiza je pokazala, da se posamezne dimenzije razredne klime (angaţiranost, socialni stiki, 

podpora učitelja) pozitivno povezujejo z učnimi doseţki ameriških dijakov pri več predmetih, 

med drugim tudi pri biologiji. Medtem so se nekatere dimenzije (jasnost pravil, učiteljeva 

kontrola) negativno povezovale z ocenami dijakov pri teh predmetih. Ronald in Martin-

Dunlop (2011) sta med nadarjenimi in nenadarjenimi dijaki za biologijo raziskovali povezavo 

med zaznavami razredne klime in kognitivnimi doseţki dijakov. Za ugotavljanje obstoječe 

razredne klime sta uporabili vprašalnik »What is happening in this class?« (WIHIC), ki je 

sestavljen iz sedmih področij (povezanost učencev, podpora učitelja, vpletenost, raziskovanje, 

usmerjenost k nalogi, sodelovanje, pravičnost). Doseţke pri biologiji sta dobili s testom, ki 

zajema znanje genetike, ekologije, evolucije, fiziologije, celične biologije, raziskovanje in 

eksperimentiranje. Analiza je pokazala, da si vsi dijaki ţelijo ugodnejše razredne klime ter da 

so razlike v zaznavanju obstoječe razredne klime med nadarjenimi in nenadarjenimi dijaki 

statistično pomembne v smislu, da nadarjeni dijaki zaznavajo boljšo obstoječo razredno klimo 

kot nenadarjeni. Z nadaljnjo analizo je bila med obstoječo razredno klimo in doseţki dijakov 

ugotovljena statistično pomembna povezava za večino področij razredne klime. Podpora 

učitelja, raziskovanje in pravičnost so se izkazali kot statistično pomembni neodvisni 

napovedovalci doseţkov učencev, kot največji med njimi podpora učitelja. Medtem se je 

povezanost med dijaki negativno povezovala z doseţki učencev, kar se je izkazalo tudi za 

usmerjenost k nalogam in sodelovanje, vendar v zanemarljivo nizki vrednosti. Bennett (2001) 
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v nasprotju s tem ni našel pomembne povezave med učenčevim zaznavanjem razredne klime 

in učnimi doseţki učencev. Namen njegovega raziskovanja je bil raziskati dejavnike, ki 

prispevajo k vzpostavljanju pozitivne razredne klime in ugotoviti razmerje med temi dejavniki 

in matematičnimi doseţki učencev 6. razreda. Za ugotavljanje razredne klime, ki jo dojemajo 

učenci, je uporabil vprašalnik MCI, doseţke učencev pa je ugotavljal s testom iz matematike. 

Pri preverjanju korelacije se je izkazala negativna povezanost med večino vidikov razredne 

klime in doseţki učencev – pozitivna povezava se je pokazala le pri zadovoljstvu, vendar je 

bila tudi ta nizka. Pri nadaljnji analizi so bili rezultati podobni – dejavniki razredne klime, 

zadovoljstvo, tekmovalnost in povezanost, se niso izkazali za statistično pomembne. Medtem 

sta se kot statistično pomembna izkazala dejavnika konflikti in teţavnost (α=0,01). Avtor 

zaključuje, da sta dobra točka za učenje, vendar le do določene mere, sicer je učenje lahko 

oslabljeno.  

Poţun (2014) je ţelela ugotoviti, ali obstaja povezava med razredno klimo in učnimi doseţki 

učencev, samopodobo ter medvrstniškim nasiljem. V magistrski nalogi je za raziskavo 

uporabila tudi vprašalnik LEI, katerega rezultati prav tako niso potrdili predvidevanja, da se 

pozitivne dimenzije razredne klime pozitivno povezujejo z učnim uspehom dijakov. 

Koeficient korelacije je sicer pokazal, da se dimenziji zadovoljstvo in demokratičnost 

statistično pomembno nizko povezujeta z učnim uspehom, vendar tega ni pokazal za druge 

dimenzije, kot so napetost, neenakost, tekmovalnost in neorganiziranost. Zanje je bila namreč 

ugotovljena statistično pomembna nizka negativna povezava z učnim uspehom dijakov. Za 

dimenzije povezanost, različnost, formalnost in usmerjenost k cilju pa je analiza pokazala 

sicer pozitivno povezavo z učnim uspehom, a ne statistično pomembno. Kljub temu avtorica 

ugotavlja, da je učni uspeh dijakov boljši, kadar so zadovoljni z delom v razredu, v katerega 

so vključeni. Ugotavlja še negativno povezavo med tekmovalnostjo in končnim učnim 

uspehom. Meni, da mora biti ta dimenzija v razredu prisotna v pravi meri, da še deluje 

motivirajoče, sicer zavira medosebne odnose, kar privede do slabih socialnih odnosov med 

učenci, to pa ima za posledico oteţeno in manj zavzeto delo učencev. Raziskava je pokazala 

še, da je neorganiziranost najpomembnejši napovedovalec učnega uspeha – manjša je 

neorganiziranost, večji je učni uspeh.  

Zabukovec (1998) poudarja, da je potrebno vedeti, kako učenci zaznavajo dogajanje v 

razredu, saj to pomembno vpliva na njihove doseţke. Slednje je posredno pomembno na 

ţivljenjski ravni, saj učenci v šoli pridobivajo znanje, spretnosti in veščine ter se razvijajo na 

kognitivnem, socialno-čustvenem in psihomotoričnem področju. Avtorica pojasnjuje, da 

ustrezna razredna klima spodbuja motivacijo za šolsko delo, notranjo motivacijo, zmanjšuje 
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strah pred šolo, povečuje kakovost znanja in vpliva na višje ocene. Rezultati raziskave, ki jo 

je izvedel Fraser (1992, v Adlešič, 1998), so pokazali, da je skladje zaznane in ţelene 

razredne klime pozitivno povezano z učnimi doseţki učencev. Fraser in Dear (1983, v 

Adlešič, 1998) pa sta ţe nekaj let prej ugotovila, da si učenci ţelijo, da bi bili bolj zadovoljni; 

da bi bilo vzdušje manj napeto; da bi bilo v razredu manj tekmovalnosti in teţavnosti ter več 

povezanosti. Fraser (1998) in Zabukovec (1998) ugotavljata, da si učenci ţelijo boljše 

razredne klime, kot je dejansko prisotna, ter da so učitelji, vključeni v raziskavo, zaznavali 

bolj pozitivno razredno klimo kot učenci. Fraser (1998) predlaga, da se doseţki učencev lahko 

izboljšajo s spremembo obstoječega učnega okolja na načine, ki so bolj skladni s tistimi, ki so 

v razredu zaţeleni.  

Sandilos idr. (2017) so podobno kot ţe opisani avtorji ţeleli ugotoviti, kako učenci zaznavajo 

razredno klimo, pri tem pa so se osredotočili na zaznavanje učiteljevega obnašanja. Za 

raziskavo so uporabili ocenjevalno lestvico, ki se je osredotočala na nadzor, skrb, jasnost, 

delitev ipd. Rezultate so povezali z doseţki učencev pri matematiki, katere so ugotavljali s 

testom, ki je zajemal konceptualno znanje, višjo raven sklepanja in veščine reševanja 

problemov. Analiza je pokazala, da je skrbnost pomembno močno povezana z doseţki 

učencev ter da učenci, ki svoje učitelje zaznavajo kot bolj zahtevne, kaţejo večjo rast 

doseţkov. Avtorji zaključujejo, da so zahtevnost, nadzor in skrbnost med seboj povezane in 

so lahko učne prakse, ki vključujejo vez med njimi, povezane z boljšimi učnimi doseţki. 

Malik in Rizvi (2018) sta z raziskavo predvsem učitelje ţelela seznaniti o pomenu povezave 

med razredno klimo in učnimi doseţki učencev ter o dejavnikih, ki vplivajo na kvaliteto 

učnega okolja. Dijaki so izpolnili vprašalnik razredne klime »Classroom environment 

instrument« (CEI), ki temelji na lestvici stališč, podatke o učnih doseţkih učencev pri 

matematiki pa so vzeli iz ţe zaključene raziskave med dijaki in jih razdelili v tri skupine 

(nizki, povprečni in visoki doseţki). Koeficient korelacije je pokazal, da so podpora učitelja, 

sodelovanje, povezanost med dijaki, vpletenost v učni proces, pomembnost posameznika in 

poudarek na razumevanju statistično pomembno in pozitivno povezani z učnimi doseţki 

dijakov. Medtem se je za pravičnost in raziskovanje izkazala negativna povezanost z učnimi 

doseţki, povezava med avtonomijo in učnimi doseţki dijakov pa ni bila statistično 

pomembna. Avtorja na podlagi raziskave ugotavljata, da sta vpletenost učencev v učni proces 

in podpora učitelja najbolj povezani z učnimi doseţki dijakov, najmanj pa avtonomija in 

pravičnost. Berkowitz idr. (2017) so sicer raziskovali odnos med socialno-ekonomskim 

statusom in doseţki učencev, pri tem pa so kot pomemben dejavnik izpostavili razredno 

klimo. Zaključujejo, da ugodna razredna klima ublaţi negativen vpliv nizkega socialno-
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ekonomskega statusa na uspeh učencev. Iz tega bi lahko sklepali, da razredna klima pozitivno 

vpliva na doseţke učencev. 

Shan idr. (2014) so z raziskavo razredne klime med učenci in učitelji med drugim ţeleli 

ugotoviti, kako učinkovita komunikacija med študenti in učitelji in pozitivna klima v razredu 

vplivata na učne doseţke študentov. Razvili so vprašalnik, ki med drugim meri vpliv 

učinkovite komunikacije in pozitivnega okolja na doseţke učencev. Analiza je pokazala, da so 

študenti bolj uspešni pri šolskem delu, kadar učitelji spodbujajo pozitivne odnose v razredu. 

Poudarjajo, da si študenti ob napredku ţelijo pohvale učitelja in da to pomembno vpliva na 

uspešnost učenja in posledično na napredek. Čeprav pravijo, da je učinkovita komunikacija 

pomemben vidik pri spodbujanju uspešnosti učenja študentov, izpostavljajo, da nima vedno 

pozitivnega učinka na učne rezultate. Tudi Peklaj in Pečjak (2015) navajata, da imajo 

pozitivni odnosi v razredu med drugim za posledico boljši učni doseţek, poleg tega pa tudi 

dobro počutje, višjo samozavest in večjo učno zavzetost. 

Raziskava o razredni klimi z vidika discipline v povezavi z bralnimi doseţki učencev avtorjev 

Ning, Van Damme, Van Den Noortgate, Yang in Gielen (2015) kaţe na to, da je boljša 

disciplina v razredu v tesni povezavi z boljšimi rezultati pri branju. Podobno raziskavo so 

izvedli Mucherah idr. (2014), ki so iskali povezavo med bralnimi doseţki učencev in razredno 

klimo, ki jo zaznavajo učenci 7. razreda. Pri tem so kot posrednik navedli bralno motivacijo 

učencev, katero so ugotavljali z vprašalnikom. Za ugotavljanje razredne klime so uporabili 

skrajšano verzijo vprašalnika »Classroom climate questionaire« (CCQ), sestavljenega iz treh 

dimenzij (odnosi, osebnostna rast, sistem). Slednje delimo na devet specifičnih področij 

razredne klime (vpletenost v učni proces, pripadnost, podpora učitelja, vpletenost v naloge, 

tekmovanje, red in organizacija, jasnost pravil, strogost pravil, novosti). Za ugotavljanje učnih 

doseţkov učencev pri branju pa so uporabili drţavni standardizirani test. Red in organizacija 

sta se izkazala za posreden in neposreden dejavnik, ki vpliva na učne doseţke učencev. Vse 

ostale spremenljivke so imele posreden vpliv, saj jih je posredovala bralna motivacija. Višja 

tekmovalnost, podpora učitelja, pripadnost ter red in organizacija so tako po njihovih 

ugotovitvah posredno povezani z višjimi doseţki učencev pri branju skozi izzive, učinkovitost 

in skladnost ter socialne dejavnike. Rezultati so torej pokazali, da je odnos med razredno 

klimo in bralnimi doseţki učencev posredovano s strani motivacije za branje.  

Reyes idr. (2012) so predvidevali, da počutje učencev v razredu oz. čustva, ki jih gojijo v 

razredu, vplivajo na njihov učni uspeh. Raziskovali so odnos med čustveno klimo v razredu in 

učnimi doseţki učencev, za posrednika med njima pa označili vključenost učencev pri pouku. 

Učitelje so prosili, da se v časovnem obdobju dveh tednov snemajo pri poučevanju, ki 
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vključuje predvsem ustvarjalne teme, kjer so učenci aktivno vključeni v pouk. Med učenci pa 

so izpeljali anketo o vključenosti v pouk. Ugotavljajo, da je za učence, ki so pri pouku, kjer je 

čustvena klima višje ocenjena, bolj verjetno, da so vključeni v pouk, kar vodi v boljše učne 

doseţke. Avtorji zato poudarjajo vlogo interakcije v učilnici, povezane s čustvi, ki spodbuja 

učne doseţke učencev. Tudi Kashy-Rosenbaum, Kaplan in Israel-Cohen (2018) so raziskovali 

vlogo čustvene klime v razredu pri učnih doseţkih učencev. Na podlagi vprašalnika, ki so ga 

izpolnili dijaki, zaključujejo, da je podpora učiteljev pozitivno povezana z doseţki učencev. 

Avtorji poudarjajo, da lahko učitelj, ki spodbuja pozitivne povratne informacije in odnose 

med učenci, določi ton za nadaljnje pozitivne interakcije med učenci. Poleg tega poudarjajo 

vlogo učitelja pri vzpostavljanju vzdušja, kjer se učenci počutijo bolj domače s tem, da 

obravnavajo vse učence s spoštovanjem in skrbnostjo. Študija je torej pokazala, da je 

zaznavanje podpore učiteljev pozitivno povezano s čustvenim stanjem učencev. Bozkurt in 

Seray Ozden (2010) utemeljujeta podobno, saj sta v svoji raziskavi med drugim odkrila, da 

ima na uspeh učencev večji vpliv empatično vedenje učitelja kot pa njegove učne 

kompetence. Njuna raziskava je temeljila na kvalitativni pilotski raziskavi, njun namen pa je 

bil raziskati vedenja in stališča učiteljev, ki jih učenci dojemajo kot empatične. Tudi Slokar 

Čevdek (2013) ugotavlja, da če ţelimo biti uspešni in humani pedagogi, moramo zadovoljiti 

tudi čustvene potrebe vseh udeleţencev izobraţevanja. 

Rucinski, Brown in Downer (2018) so raziskovali, ali kvaliteta odnosa med učiteljem in 

učencem, kot jo dojemata, vpliva na socialni in čustveni razvoj učenca v enem šolskem letu. 

Sestavili so vprašalnik, ki temelji na depresivnih znakih, anksioznosti, agresivnem vedenju, 

učnem uspehu, pristnosti in čustveni klimi v razredu. Pri tem so učitelji ocenjevali učence, 

učenci pa sami sebe. Avtorji poudarjajo, da je na splošno odnos učitelja in učenca zelo 

pomemben in vpliva na razvoj ter učni uspeh učenca, rezultati njihove raziskave pa to tezo le 

delno potrjujejo. Ta izid deloma pripisujejo majhnemu vzorcu in moţnosti, da so učenci 

odgovarjali tako, kot mislijo, da je prav. Tudi Slokar Čevdek (2013) pravi, da so novejše 

raziskave pokazale, da na ugodno razredno klimo pomembno vpliva učitelj z nekaterimi 

svojimi osebnostnimi lastnostmi.  

Reyes idr. (2012) ugotavljajo, da so učni doseţki učencev boljši, kadar so čustveno bolj 

vključeni v proces poučevanja. Sklepajo torej, da je učni uspeh do neke mere odvisen od 

čustvenih komponent učenja (toplina, spoštovanje, podpora). Burnik (2002) ugotavlja, da k 

ugodnemu šolskemu vzdušju prispevajo nagrajevanje, opogumljanje, spodbujanje in 

spoštovanje učencev. Shan idr. (2014) menijo podobno in na podlagi raziskave sklepajo, da 
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sta učinkovita komunikacija in pozitivna razredna klima dva izmed pomembnih dejavnikov 

uspešnega učenja. 

Mahler idr. (2018) so iskali povezavo med (1) samoučinkovitostjo učiteljev biologije in 

uspešnostjo učencev, med (2) navdušenostjo učiteljev nad predmetom biologija in uspešnostjo 

učencev ter med (3) navdušenostjo učiteljev za poučevanje biologije in uspešnostjo učencev. 

Učitelje so prosili, da pripravijo in izvedejo učno uro na temo »Ekosistem« in jim dali za to 

tudi pripomočke. Pred izvedbo učne ure so izpolnili vprašalnike, ki so merili njihovo 

samoučinkovitost, navdušenost nad predmetom biologija in navdušenost nad poučevanjem 

predmeta biologija. Uspešnost učencev so merili pred in po izvedbi učne ure, in sicer z 

izdelavo pojmovnih map, zato so bili učenci pred tem deleţni krajšega tečaja. Rezultati 

raziskave so pokazali pomembno pozitivno povezavo med uspešnostjo učencev in 

navdušenostjo učitelja nad predmetom biologija. Prav tako so pokazali pozitivno povezavo 

med uspešnostjo učencev in navdušenostjo učiteljev za poučevanje biologije, med učiteljevo 

samoučinkovitostjo in uspešnostjo učencev pa niso pokazali povezave. Dorfner, Förtsch in 

Neuhaus (2018) so raziskovali, kako tri temeljne dimenzije kakovosti poučevanja vplivajo na 

zanimanje učencev pri pouku biologije v 6. razredu osnovnih šol. Te tri dimenzije so: (1) 

vodenje razreda, (2) razredna klima, ki podpira učence, in (3) kognitivna aktivacija. V vsakem 

razredu so z vprašalnikom najprej izmerili zanimanje učencev in motivacijo, nato pa posneli 

tri učne ure botanike. Po učni uri so učenci rešili še en vprašalnik o zanimanju za dano 

situacijo. Avtorji zaključujejo, da vse tri dimenzije pozitivno vplivajo na zanimanje učencev 

za situacijo, vendar opozarjajo, da kakovostno poučevanje ne more biti doseţeno le s temi 

dimenzijami, saj obstajajo tudi drugi ustrezni pristopi k poučevanju biologije (npr. poučevanje 

z modeli).   
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1.6 SINTEZA UGOTOVITEV, POMEMBNIH ZA TO RAZISKAVO 

Iz uporabljene literature so za to raziskavo pomembne predvsem naslednje ugotovitve: 

- Učenci obstoječo razredno klimo zaznavajo niţje kot ţeleno (Adlešič, 1998; Fraser, 

1998; Ozimič, 2016; Ronald in Martin-Dunlop, 2011; Zabukovec, 1998). 

- Učitelji obstoječo razredno klimo zaznavajo višje kot učenci in si prav tako ţelijo višje 

(Fraser, 1998; Ozimič, 2016; Šmalc, 2018; Zabukovec, 1998). 

- Razlika med obstoječo in ţeleno razredno klimo, ki jo zaznavajo dijaki, je majhna 

(Jurič, 2010). 

- Razredna klima je močan napovednik učnih doseţkov (Fraser, 1998). 

- Večina področij razredne klime se pozitivno povezuje z učnimi doseţki dijakov, med 

drugim tudi pri predmetu biologija (Moos in Moos, 1978, v Poţun, 2014; Ronald in 

Martin-Dunlop, 2011). 

- Med učenčevim zaznavanjem zadovoljstva, tekmovalnosti, povezanosti, konfliktov, 

teţavnosti in tekmovalnosti ter njegovimi učnimi doseţki ni statistično pomembne 

povezave (Bennett, 2001; Poţun, 2014). 

- Zaznavanje skrbnosti, zahtevnosti, nadzora, podpore učitelja, sodelovanja in 

povezanosti s strani učencev je pozitivno in statistično pomembno povezano z učnimi 

doseţki dijakov (Kashy-Rosenbaum idr., 2018; Malik in Rizvi, 2018; Sandilos idr., 

2017). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Ozimič (2016), kaţejo, da obstaja velika razlika med 

obstoječo in ţeleno klimo v razredu. Mednarodna raziskava TIMSS iz leta 2011 (Japelj 

Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012) je med drugim pokazala, da so nekateri vidiki šolske klime 

pomembni dejavniki, povezani z naravoslovnimi doseţki učencev. Podobno sta ugotovila 

Muijs in Reynolds (2010, v Ozimič, 2016), ki sta razredno klimo povezala z doseţki učencev 

v Evropi in ZDA. Ker Zabukovec (1998) izpostavlja, da razlika med obstoječo in ţeleno 

razredno klimo ne sme biti premajhna ali prevelika, se to zdi problem, vreden proučevanja. V 

meni dostopni literaturi namreč nisem našla veliko raziskav, ki bi ugotavljale razlike med 

obstoječo in ţeleno klimo, ki jo zaznavajo učenci in učitelji. Poleg tega so raziskave, vezane 

na povezavo med učnimi doseţki učencev pri biologiji in razredno klimo, redke, v Sloveniji 

pa imamo s tega področja skope empirične izsledke. Zato se je zdelo še posebej pomembno, 

da kot bodoča učiteljica biologije ta problem natančneje raziščem v okviru svojega 

magistrskega dela. 

2.1.1 Cilji in raziskovalna vprašanja 

Zabukovec (1998) je v raziskavi, ki jo je izvedla leta 1997, med drugim zaključila, da na višji 

stopnji vlada relativna skladnost med zaznavami učencev in učiteljev, razlike med obstoječo 

in ţeleno klimo pa so zmerne, zato me je zanimalo, če bodo rezultati te raziskave pokazali 

podobno. Avtorica omenja tudi rezultate raziskave, ki sta jo leta 1984 izvedla Frasher in 

Fisher in kaţe na to, da je za dobre učne rezultate potrebno spodbudno in prijetno okolje ter 

jasni cilji in struktura učne ure. Glede na rezultate prejšnjih raziskav me je tako zanimalo še, 

ali bodo učni doseţki učencev te raziskave močno povezani s pozitivno razredno klimo. 

Cilji magistrske raziskave so bili: 

- Ugotoviti obstoječo in ţeleno razredno klimo pri pouku biologije, kot jo zaznavajo 

učenci 8. in 9. razreda. 

- Ugotoviti obstoječo in ţeleno razredno klimo pri pouku biologije, kot jo zaznavajo 

učitelji teh učencev. 

- Ugotoviti razlike v zaznavanju obstoječe razredne klime pri pouku biologije med 

učenci 8. in 9. razreda in učitelji teh učencev. 
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- Ugotoviti razlike v zaznavanju ţelene razredne klime pri pouku biologije med učenci 

8. in 9. razreda in učitelji teh učencev. 

- Ugotoviti, kakšen je odnos med razredno klimo in učnimi doseţki učencev pri pouku 

biologije. 

Iz zastavljenih ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako zaznavajo obstoječo in ţeleno razredno klimo pri pouku biologije učenci 8. in 9. 

razreda? 

- Kako zaznavajo obstoječo in ţeleno razredno klimo pri pouku biologije učitelji teh 

učencev? 

- Kakšne razlike se pojavljajo med učenci 8. in 9. razreda ter njihovimi učitelji v 

zaznavanju obstoječe razredne klime pri pouku biologije? 

- Kakšne razlike se pojavljajo med učenci 8. in 9. razreda ter njihovimi učitelji v 

zaznavanju ţelene razredne klime pri pouku biologije? 

- Kakšna je povezava med razredno klimo in učnimi doseţki učencev pri pouku 

biologije? 

 

2.2 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava je temeljila na kvantitativni raziskovalni paradigmi, uporabila sem deskriptivno 

metodo pedagoškega raziskovanja. Za podatke dodatnih vprašanj sem uporabila kvalitativno 

analizo.  

2.2.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je predstavljajo 248 učencev štirih šol in 14 oddelkov (sedem oddelkov 8. in 

sedem oddelkov 9. razreda) ter šest učiteljic biologije, ki poučujejo te učence. Raziskava je 

potekala v gorenjski regiji, način vzorčenja je bil neslučajnostni.  

Vzorec učencev so predstavljali učenci, stari 13–15 let, z različnimi ocenami pri pouku 

biologije v šolskem letu, v katerem sem izvajala anketo. Tabela 1 prikazuje povprečno oceno 

učencev posameznih oddelkov pri biologiji v šolskem letu 2018/2019. Povprečna ocena pri 

biologiji učencev vseh oddelkov je bila 3,96.  
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Tabela 1: Povprečna ocena pri biologiji za učence (n = 216) v raziskavo vključenih oddelkov 

Učenci šole (Š), oddelka (O) Mocena/biologija 

Š1 O1 4,21 

Š1 O2 4,63 

Š2 O1 4,55 

Š2 O2 3,71 

Š2 O3 4,56 

Š2 O4 4,00 

Š3 O1 3,87 

Š3 O2 4,27 

Š3 O3 4,21 

Š3 O4 3,57 

Š4 O1 4,44 

Š4 O2 3,74 

Š4 O3 3,57 

Š4 O4 3,40 

 

Graf 1 prikazuje učno uspešnost učencev pri biologiji. V šolskem letu, v katerem sem izvajala 

anketo, je imelo 79 učencev povprečno oceno pri biologiji 5; 74 učencev oceno 4; 38 oceno 3 

in 25 oceno 2. Ocene 1 od anketiranih učencev ni imel noben, zato te ocene nisem vključila v 

nadaljnjo analizo. 

 

Graf 1: Učna uspešnost učencev (n = 216) pri biologiji 
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Vzorec učiteljic je predstavljalo šest učiteljic učencev teh oddelkov. Učiteljica na šoli 1 

poučuje na tej šoli 10 let, trenutno učence dveh oddelkov (en oddelek 8. razreda, en oddelek 

9. razreda). Je profesorica biologije in kemije, narejen ima tudi modul iz fizike za poučevanje 

naravoslovja v 6. in 7. razredu. Učiteljica na šoli 2 poučuje učence dveh oddelkov 8. razreda 

in dveh oddelkov 9. razreda. Po poklicu je profesorica biologije in gospodinjstva ter ima 22 

let delovnih izkušenj na tej šoli. Na šoli 3 sem anketirala učiteljico štirih oddelkov učencev 

(dva oddelka 8. in dva oddelka 9. razreda), ki je profesorica biologije in gospodinjstva ter je 

na tej šoli zaposlena 26 let. Iz šole 4 so pri anketi sodelovale tri učiteljice. Ena poučuje učence 

enega oddelka 8. razreda in enega oddelka 9. razreda, na tej šoli poučuje dobro leto in je 

profesorica biologije in gospodinjstva. Druga poučuje en oddelek učencev 8. razreda, po 

poklicu je profesorica biologije in kemije in na šoli poučuje 6 let.  Zadnja učiteljica s te šole 

poučuje en oddelek učencev 9. razreda, ima 35 let izkušenj, njen strokovni naziv pa je 

učiteljica biologije in gospodinjstva. 

2.2.2 Opis instrumenta 

Podatke sem zbrala z vprašalnikom »Razredno okolje«, ki sta ga leta 1974 sestavila Moos in 

Tricket (izv. »Classroom Environment Scale«), prevedla in priredila pa ga je Zabukovec 

(1998; priloga 1 in 2). Vprašalniku za učence sem dodala vprašanje o povprečni oceni 

posameznega učenca pri pouku biologije in odprti vprašanji o tem, kdaj jim je pri pouku 

biologije najbolj in najmanj všeč. 

Instrument po Zabukovec (1998) vsebuje obliko za obstoječo (sedanje stanje v razredu) in 

ţeleno (ţeleno stanje v razredu) razredno klimo. Vprašalnik »Razredno okolje« je primeren za 

učence višjih razredov osnovne šole in njihove učitelje, sestavlja pa ga 21 trditev, ki so 

razdeljene na kategorijo medosebnih odnosov (angaţiranost, socialni stiki, podpora učitelja – 

trditve 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18) in kategorijo sistema (red, organizacija, jasnost 

pravil – trditve 4, 5, 10, 11, 15, 20, 21). Učenci in učitelji so pri zaznavanju obstoječe klime 

na trditve odgovarjali s “tako je” ali “ni tako”, pri zaznavanju ţelene klime pa z “ţelim” in 

“ne ţelim”. 

Avtorica ugotavlja, da je vprašalnik zanesljiv na ravni celotnega vprašalnika, saj Cronbachov 

koeficient zanesljivosti znaša 0,74 za vprašalnik obstoječe razredne klime in 0,79 za 

vprašalnik ţelene razredne klime. Tako lahko trdimo, da so trditve pri obeh vprašalnikih 

skladne oz. merijo isto dogajanje. Pri ugotavljanju zanesljivosti po kategorijah vprašalnika pa 

je avtorica zaključila, da je vprašalnik manj zanesljiv, zato lahko to razlago uporabimo le kot 

dopolnitev. 
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2.2.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

Starši učencev, ki sem jih nameravala vključiti v raziskavo, so pred izvedbo dobili v 

izpolnitev soglasje (priloga 3). Med anketnimi vprašalniki, ki so jih izpolnili učenci, je bilo 32 

neuporabnih. Razlog za to je bil, da nekateri učenci niso razumeli vprašanja glede povprečne 

ocene pri biologiji v tem šolskem letu oz. vprašanja niso dobro prebrali in odgovorili z 

»2018/2019«. Zdi se, da je bila motivacija učencev za izpolnjevanje vprašalnika nizka, saj se 

je bliţal konec šolskega leta. Primernih za obdelavo je bilo torej 216 izpolnjenih vprašalnikov. 

Vsaka učiteljica je za posamezen oddelek učencev, ki jih poučuje, izpolnila vprašalnik 

obstoječe in ţelene razredne klime. Z njihove strani sem pridobila 14 vprašalnikov, ki so bili 

uporabni.  

Z anketnim vprašalnikom sem zbrala podatke o zaznavanju obstoječe in ţelene razredne 

klime učencev in učiteljev in podatke o tem, kdaj je učencem pri pouku biologije najbolj všeč 

in kdaj najmanj. Poleg tega sem zbirala podatke o povprečni oceni učencev pri predmetu 

biologija v šolskem letu 2018/2019.  

Podatke sem obdelala na deskriptivni ravni statistične analize. Uredila sem jih v Excelovi 

tabeli in jih statistično obdelala v programu SPSS. Anketne vprašalnike učencev sem najprej 

obdelala po oddelkih in vsakemu dodala vprašalnik, ki ga je izpolnila učiteljica, ki poučuje 

učence posameznega oddelka. Kasneje sem zbrane podatke zdruţila v skupine glede na 

povprečno oceno učencev pri pouku biologije. Kot predlaga Zabukovec (1998), sem odgovore 

“tako je” in “ţelim” ovrednotila s tremi točkami in odgovore “ni tako” in “ne ţelim” z eno 

točko. Če učenec ni odgovoril, sem odgovor vrednotila z dvema točkama. Izjema so bile 

trditve 3, 6, 11, 15, 19 in 20 pri obstoječi in ţeleni klimi ter trditvi 7 in 14 pri obstoječi klimi, 

kjer sem vrednotila ravno obratno (»ni tako« in »ne ţelim« 3 točke; »je tako« in »ţelim« 1 

točka). Točke sem seštela za celoten vprašalnik (največje moţno število točk je bilo 63, 

najmanjše 21) in za vsako kategorijo posebej (pri kategoriji medosebnih odnosov je bilo 

največje moţno število točk 33, najmanjše 11; pri kategoriji sistema je bilo največje moţno 

število točk 21 in najmanjše 7). Ker avtorica opozarja na to, da zbirni rezultati dajejo bolj 

zanesljivo sodbo, sem se bolj osredotočila na analizo celotnega vprašalnika. Visok rezultat je 

pomenil, da učenci zaznavajo visoko stopnjo medsebojnih stikov, podpore učitelja, reda in 

organizacije, jasnosti pravil v razredu ter veliko lastne aktivnosti pri pouku. Rezultate sem 

prikazala v tabelah ali grafih, za vsak oddelek učencev izračunala aritmetično sredino 

zaznavanja obstoječe in ţelene klime, ter standardni odklon, pri učitelju posameznega oddelka 

pa seštela točke. Nato sem jih obdelala v programu SPSS, kjer so izračuni pokazali odstopanja 
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štirih oddelkov, od štirinajstih, zato sem podatke zdruţila po šolah (Kruskal-Wallis test, 

Games-Howell test), ter izračunala aritmetično sredino in standardni odklon. Prav tako sem 

slednje izračunala za kategoriji vprašalnika za vsak oddelek. Rezultate sem nato primerjala 

med seboj. 

Podatke, ki sem jih dobila z dodatnima odprtima vprašanjema, sem analizirala z metodo 

odprtega kodiranja (kvalitativno raziskovanje). Postopek po Vogrincu (2008) vsebuje 

naslednje faze: (1) urejanje gradiva; (2) določitev enot kodiranja; (3) kodiranje; (4) 

oblikovanje kategorij; (5) definiranje kategorij; (6) oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Odgovore učencev sem uredila z uporabo parafrazirane oblike – s svojimi besedami sem 

obnovila odgovore in določila kodirne enote. Slednje so bili vidiki, povezani s klimo, ki so se 

največkrat pojavili na vprašanje o tem, kdaj je učencem najbolj in najmanj všeč pri pouku 

biologije. Sledilo je kodiranje, znotraj katerega sem največkrat pojavljene odgovore 

poimenovala s krajšo besedno zvezo. Pri tem sem uporabila induktivni pristop – kode sem 

določila med analizo besedila ter poudarila kode, ki so se največkrat pojavljale in tiste, ki so 

mi največ povedale o analiziranem gradivu (selektivno kodiranje). Na koncu sem vsebinsko 

sorodne kode zdruţila v kategorije in jih povezala s cilji raziskave ter z ugotovitvami raziskav 

drugih avtorjev na tem področju. 

Kasneje sem analizirala še povezave med povprečnimi ocenami učencev pri predmetu 

biologija v šolskem letu 2018/2019 in razredno klimo, ki jo učenci zaznavajo. Podatke sem 

uredila v Excelovi tabeli, jih zdruţila glede na ocene (2, 3, 4 in 5) in najprej izračunala 

povprečne točke, ki so jih pri posameznem vprašalniku dosegli učenci z različnimi ocenami. 

Nato sem izračunala, kakšna je smer in jakost povezanosti med razredno klimo, ki jo 

zaznavajo učenci, in tem, kakšno oceno imajo pri predmetu biologija (korelacijsko razmerje). 

Podatke sem prenesla še v program SPSS, kjer sem ugotavljala, ali se med učenci z različnimi 

ocenami pri predmetu biologija pojavljajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 

obstoječe in ţelene klime. Ker se podatki niso porazdeljevali normalno (α < 0,001), sem 

uporabila neparametrične teste, kjer sem za preverjanje razlik med učenci z različnimi 

ocenami glede zaznavanja obstoječe in ţelene razredne klime uporabila Kruskal-Wallis test. 
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3 REZULTATI 

 

3.1 ZAZNANA RAZREDNA KLIMA 

Tabela 2 prikazuje povprečje točk (M), ki so jih pri vprašalniku razredne klime dosegli učenci 

in učitelji vseh oddelkov vključenih šol, in standardni odklon (SD), ki nam pove razpršitev 

posameznih rezultatov od aritmetične sredine. Vidimo lahko, da so največ točk pri 

vprašalniku obstoječe razredne klime v povprečju dosegli učenci šole štiri, oddelka štiri, ter 

učitelj šole ena, oddelka dve. Najmanjše število točk so v povprečju pri tem vprašalniku 

dosegli učenci šole štiri, oddelka dve, in učitelj šole tri, oddelka dve. Razpršitev rezultatov 

med oddelki je dokaj podobna, najmanj od aritmetične sredine odstopajo učenci šole dve, 

oddelka ena, največ pa učenci šole ena, oddelka ena. Vprašalnik ţelene razredne klime je 

pokazal naslednje rezultate: najvišje povprečno število točk so dosegli učenci šole ena, 

oddelka ena in učitelji šole ena, oddelka dve, šole tri, vseh oddelkov, ter učitelj šole štiri, 

oddelka štiri. Najniţje ţeleno razredno klimo v povprečju ocenjujejo učenci šole tri, oddelka 

dve, in učitelj šole štiri, oddelka ena. Razpršenost teh odgovorov je večja, od aritmetične 

sredine najbolj odstopajo učenci šole štiri, oddelka dve, kar pomeni, da so odgovarjali 

najmanj enotno. Najbolj enotno so pri tem vprašalniku odgovarjali učenci šole ena oddelka 

dve. V tabeli najdemo še povprečne doseţene točke pri vprašalniku vseh oddelkov učencev in 

učiteljev. Ugotovimo, da učenci, vključeni v to raziskavo, v povprečju obstoječo razredno 

klimo ocenjujejo niţje kot učitelji, enako velja za ţeleno razredno klimo. Razlike v zaznavi 

obstoječe in ţelene klime so pri učencih zmerne, pri učiteljih pa velike. Učenci šole dve, 

oddelka štiri in šole štiri, oddelka štiri, obstoječo razredno klimo ocenjujejo višje kot ţeleno. 

Med vprašalniki, ki so jih izpolnili učenci šole dve, oddelka dve, je razlika med obstoječo in 

ţeleno razredno klimo najmanjša (0,43 točke), medtem ko je pri učencih šole ena, oddelka 

dve, največja (9,88 točk). Pri učiteljih največjo razliko med obstoječo in ţeleno razredno 

klimo zaznava učitelj šole tri, oddelka dve (26 točk), najniţjo pa učitelj šole ena, oddelka dve, 

šole dve, oddelka ena, šole štiri, oddelka ena, ter šole štiri, oddelka tri (2 točki).  
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Tabela 2: Povprečne doseţene točke učencev (n = 216) in učiteljev (n = 6) vseh oddelkov in 

šol, vključenih v raziskavo, pri vprašalniku obstoječe in ţelene razredne klime 

Šola (Š), 

oddelek 

(O) 

Mobstoječa 

razredna 

klima/učenci
 

SDobstoječa 

razredna 

klima/učenci 

Mobstoječa 

razredna 

klima/učitelji 

Mţelena 

razredna 

klima/učenci 

SDţelena 

razredna 

klima/učenci 

Mţelena razredna 

klima/učitelji 

Š1 O1 49,21 7,21 55 58,57 7,02 59 

Š1 O2 45,50 5,73 59 55,38 3,38 61 

Š2 O1 50,55 4,23 57 54,64 4,48 59 

Š2 O2 49,50 5,50 53 49,93 6,35 57 

Š2 O3 46,33 5,98 50 53,22 7,47 59 

Š2 O4 49,19 6,25 51 53,75 5,88 57 

Š3 O1 47,65 6,33 49 50,91 8,40 61 

Š3 O2 43,87 6,20 35 47,20 7,01 61 

Š3 O3 50,63 5,43 57 53,89 5,25 61 

Š3 O4 50,24 5,67 37 52,90 7,03 61 

Š4 O1 46,89 4,37 52 49,89 4,83 54 

Š4 O2 42,17 5,70 50 49,39 10,39 60 

Š4 O3 49,29 5,82 57 52,00 7,75 59 

Š4 O4 51,70 4,58 55 49,30 5,59 61 

Mvsi oddelki 48,55 6,27 51,21 

(SD = 7,16) 

52,21 7,40 59,29 

(SD = 2,09) 

 

Rezultati statistične analize so pokazali, da so razlike med učenci različnih oddelkov glede 

zaznavanja obstoječe in ţelene razredne klime statistično pomembne (priloga 5). 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (α < 0,001 za 

obstoječo in ţeleno razredno klimo), zato sem za ugotavljanje razlik med zaznavami učencev 

uporabila Kruskal-Wallis test. Pokazal je, da med učenci različnih šol obstajajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kako zaznavajo obstoječo (χ
2 

= 43,814, α < 0,001) in ţeleno 

razredno klimo (χ
2 

= 38,487, α < 0,001). Games Howell Post Hoc test je pri zaznavanju 

obstoječe razredne klime pokazal statistično pomembne razlike med šolo dve, oddelkom ena, 

in šole štiri, oddelkom dve (α = 0,004); šole dve, oddelkom dve, in šole štiri, oddelkom dve (α 

= 0,030); šole tri, oddelkom dve, in šole štiri, oddelkom štiri (α = 0,019); šole tri, oddelkom 

tri, in šole štiri, oddelkom dve (α = 0,001); šole tri, oddelkom štiri, in šole štiri, oddelkom dve 

(α = 0,002); ter šole štiri, oddelkom dve, in šole štiri, oddelkom štiri (α = 0,000). Ni pa 
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pokazal razlik med zaznavami učencev ostalih oddelkov šol. Trdimo, da bi tudi v osnovni 

mnoţici učenci šole štiri, oddelka dve, obstoječo razredno klimo ocenili niţje (𝑅   = 52,35), 

učenci šole štiri, oddelka štiri, pa višje od učencev ostalih oddelkov (𝑅   = 145,63). Vidimo 

torej, da izstopata dva oddelka šole štiri, in sicer oddelek dve in oddelek štiri, med učenci 

ostalih oddelkov pa ni statistično pomembnih razlik glede tega, kako zaznavajo obstoječo 

razredno klimo. Tudi pri zaznavanju ţelene razredne klime je Games Howell Post Hoc test 

pokazal statistično pomembne razlike med šolo ena, oddelkom ena, in šolo tri, oddelkom dve 

(α = 0,010); med šolo ena, oddelkom ena, in šolo štiri, oddelkom štiri (α = 0,021); ter šolo 

ena, oddelkom dve, in šolo tri, oddelkom dve (α = 0,050). Ni pa pokazal razlik med 

zaznavanjem učencev ostalih oddelkov šol. Trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici učenci šole 

tri, oddelka dve, ţeleno razredno klimo ocenili niţje (𝑅  = 66,73), učenci šole ena, oddelka 

ena, pa višje od učencev ostalih oddelkov (𝑅  = 178,96). Tudi v tem primeru torej izstopata 

dva oddelka – oddelek ena, šole ena, in oddelek dve, šole tri, med učenci ostalih oddelkov pa 

ni statistično pomembnih razlik glede tega, kako zaznavajo ţeleno razredno klimo. Podatke 

sem zato zdruţila in jih obdelala na ravni šol ter jih med seboj primerjala.  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati kvantitativne in kvalitativne analize, zdruţeni glede 

na raziskovalna vprašanja te raziskave ter kategoriji vprašalnika (odnosi v razredu, sistem). 

3.1.1 Obstoječa in ţelena razredna klima, kot jo zaznavajo učenci in 

učitelji različnih šol 

Graf 2 prikazuje povprečne točke, ki so jih učenci in učitelj šole 1 dosegli pri vprašalniku 

razredne klime. Razvidno je, da učitelj višje zaznava obstoječo klimo v razredu kot učenci in 

so tudi njegove ţelje višje. Pri tem je razlika med obstoječo in ţeleno razredno klimo pri 

učitelju zmerna, medtem ko je pri učencih velika. Če pogledamo graf še z vidika največjega 

moţnega števila točk, ki ga je moţno doseči pri vprašalniku (63 točk), vidimo, da so učenci 

pri zaznavi obstoječe razredne klime dosegli 75,17 %, učitelj pa 90,48 %. Pri ocenjevanju 

ţelene razredne klime je učitelj dosegel 95,24 %, učenci pa 90,44 %.  
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Graf 2: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 22) dveh 

oddelkov šole 1 in njihov učitelj 

Iz grafa 3 so razvidne povprečne točke vprašalnika razredne klime, ki so ga izpolnili učenci in 

učitelj šole 2. Tudi tu lahko vidimo, da učitelj višje zaznava obstoječo razredno klimo kot 

učenci, vendar ta razlika ni tako izrazita kot v šoli 1. Enako velja za ţeleno razredno klimo – 

učitelj jo je ocenil višje kot učenci. Graf šole 2 za razliko od prejšnjega prikazuje, da je razlika 

med zaznavanjem obstoječe in ţelene klime pri učencih zmerna, pri učitelju pa velika. Glede 

na moţne točke vprašalnika z grafa razberemo še, da so učenci pri ocenjevanju obstoječe 

razredne klime dosegli 77,60 %, pri ţeleni pa 83,95 %. Medtem je učitelj pri ocenjevanju 

obstoječe razredne klime dosegel 83,73 %, pri ocenjevanju ţelene pa 92,06 %.  
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Graf 3: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 50) štirih 

oddelkov šole 2 in njihov učitelj 

Graf 4 nam prikazuje povprečne točke, ki so jih dosegli pri ocenjevanju razredne klime učenci 

in učitelj šole 3. Zaznavanje obstoječe razredne klime učencev in učitelja šole 3 je niţje od 

zaznavanja učencev šole 1 in 2. Za razliko od prejšnjih dveh šol opazimo tudi, da učitelj v 

povprečju niţje zaznava obstoječo razredno klimo, da pa so njegove ţelje veliko višje kot pri 

učencih. Razlika v zaznavanju med obstoječo in ţeleno razredno klimo je tako pri učencih 

spet zmerna, medtem ko je pri učitelju velika. Učenci šole 3 so pri ocenjevanju obstoječe 

razredne klime dosegli 76,35 % vseh moţnih točk vprašalnika, učitelj pa 70,63 %. Pri 

ocenjevanju ţelene razredne klime so učenci dosegli 81,32 %, učitelj pa 96,83 %.  

 

48,89

52,8952,75

58,00

45

47

49

51

53

55

57

59

Obstoječa Ţelena 

P
o

v
p

re
č
n

e 
to

čk
e 

v
p

ra
ša

ln
ik

a

Razredna klima

Učenec

Učitelj



Omerza, A. (2020). Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri 

pouku biologije, magistrsko delo. 

39 

 

 

Graf 4: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 78) štirih 

oddelkov šole 3 in njihov učitelj 

Graf 5 prikazuje povprečno število točk, ki so jih dosegli učenci in učitelji šole 4 pri 

vprašalniku. Kot smo lahko videli ţe pri šoli 1 in 2, tudi tu učitelji višje zaznavajo obstoječo 

razredno klimo kot učenci, prav tako si tudi ţelijo boljše razredne klime kot učenci. Razlike 

med zaznavanjem obstoječe in ţelene razredne klime so v tem primeru tako pri učencih kot 

tudi pri učiteljih zmerne. V šoli 4 tako razlike v zaznavanju razredne klime pri pouku 

biologije med učenci in učitelji niso majhne. Kljub temu so razlike med razredno klimo, ki jo 

učenci in učitelji zaznavajo, in tisto, ki si jo ţelijo, najbolj optimalne izmed vseh anketiranih 

šol. Točke, ki so jih učenci dosegli pri ocenjevanju obstoječe razredne klime, prikazujejo 

75,41 % vseh moţnih točk, pri ocenjevanju ţelene pa 79,60 %. Učitelji so pri ocenjevanju 

obstoječe razredne klime dosegli 84,92 %, pri ocenjevanju ţelene pa 92,86 %.   
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Graf 5: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 66) štirih 

oddelkov šole 4 in učitelji teh učencev (n = 3) 

Iz grafa 6 so razvidne razlike v povprečnih točkah na vprašalniku o zaznavanju obstoječe in 

ţelene razredne klime učencev vseh šol. Opazimo, da obstoječo razredno klimo v povprečju 

najvišje zaznavajo učenci šole 2, ki so pri tem vprašalniku v povprečju dosegli 48,89 točk in 

katerih odgovori so bili najbolj enotni (SD = 5,60). Sledijo jim učenci šole 3 s 48,10 točkami 

(SD = 6,32) in učenci šole 4 (M = 47,51 točk; SD = 6,51). Obstoječo razredno klimo najniţje 

ocenjujejo učenci šole 1, katerih odgovori so bili najbolj razpršeni (M = 47,36 točk; SD = 

6,82), medtem pa si isti učenci ţelijo največ sprememb v smeri izboljšanja razredne klime (M 

= 56,98 točk). Odgovori slednjih glede ţelene razredne klime so bili najmanj razpršeni (SD = 

6,07). Sledijo jim učenci šole 2, ki so pri vprašalniku ţelene razredne klime v povprečju 

dosegli 52,89 točk (SD = 6,16), učenci šole 3 s 51,23 točkami (SD = 7,35) in učenci šole 4 (M 

= 50,15 točk). Slednji so najmanj enotno odgovarjali glede svojih ţelja (SD = 7,86). Učenci 

šole, ki obstoječo razredno klimo v povprečju ocenjujejo najniţje (75,17 % vseh moţnih 

točk), torej ţeleno razredno klimo ocenjujejo najvišje, z 90,44 % vseh moţnih točk.  
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Graf 6: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 216) vseh 

oddelkov in šol, ki so sodelovale v raziskavi 

Graf 7 prikazuje razlike v povprečnih točkah, ki so jih pri vprašalniku o zaznavanju obstoječe 

in ţelene razredne klime dosegli učiteljih vseh šol. Tu so rezultati v povprečju višji kot pri 

učencih. Enako kot za učence pa se je izkazalo, da so ţelje učitelja učencev šole 3, ki v 

povprečju najniţje zaznava obstoječo razredno klimo (Mobstoječa razredna klima = 44,50 točk), 

najvišje (Mželena razredna klima = 61 točk). Razpršenost teh odgovorov je bila pri obstoječi razredni 

klimi največja (SD = 10,38), pri ţeleni razredni klimi pa je ni bilo (SD = 0,00). Učitelj 

učencev šole 1 najvišje ocenjuje obstoječo razredno klimo, njegovi odgovori so bili najbolj 

enotni (M = 57 točk; SD = 2,83). Sledijo mu učitelji učencev šole 4, ki so v povprečju dosegli 

53,50 točk (SD = 3,11), in učitelj šole 2 (M = 52,75 točk; SD = 3,10). Pri zaznavanju ţelene 

razredne klime učitelju šole 3 sledijo učitelj šole 1 (M = 60 točk; SD = 1,41) in učitelji šole 4 

(M = 58,50 točk). Odgovori slednjih so bili najbolj razpršeni (SD = 3,11). Učitelj šole 2 je 

najniţje ocenil ţeleno razredno klimo, in sicer v povprečju z 58 točkami (SD = 1,15). 

Podobno kot pri učencih torej za učitelja šole 3, ki je najniţje ocenil obstoječo razredno klimo 

(70,63 % vseh moţnih točk), ugotavljam, da ţeleno razredno klimo ocenjuje najvišje (96,83 

% vseh moţnih točk). 

 

0

10

20

30

40

50

60

šola 1 šola 2 šola 3 šola 4

P
o

v
p

re
č
n

e 
d

o
se

ţ
en

e 
to

čk
e

Šola

Obstoječa razredna 

klima - učenci

Ţelena razredna 

klima - učenci



Omerza, A. (2020). Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri 

pouku biologije, magistrsko delo. 

42 

 

  

Graf 7: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učitelji (n = 6) vseh 

oddelkov in šol, ki so sodelovale v raziskavi 

Iz grafa 8 so razvidne povprečne točke, ki so jih pri izpolnjevanju vprašalnika dosegli učenci 

in učitelji. Vidimo lahko, da v povprečju učitelji nekoliko višje zaznavajo obstoječo razredno 

klimo kot učenci. Slednje opazimo tudi pri ţeleni razredni klimi, le da je v tem primeru 

razlika še nekoliko večja. V povprečju je razlika med obstoječo in ţeleno razredno klimo, ki 

jo zaznavajo učitelji, velika, medtem ko je pri učencih zmerna. Glede na število točk, ki jih je 

moţno doseči pri celotnem vprašalniku, iz grafa lahko razberemo, da so učenci pri 

ocenjevanju obstoječe razredne klime dosegli 77,06 % vseh točk (SD = 6,27), učitelji pa 81,29 

% (SD = 7,16). Pri ocenjevanju ţelene razredne klime so odstotki višji – 82,87 % pri učencih 

(SD = 7,40) in 94,11 % pri učiteljih (SD = 2,09). Tudi ti podatki kaţejo, da učitelji v 

povprečju višje zaznavajo obstoječo in ţeleno razredno klimo kot učenci, njihovi odgovori pa 

so bili tudi bolj enotni. Poleg tega nam podatki kaţejo, da je klima v razredu s strani učencev 

ocenjena nizko, nekoliko višje pa jo ocenjujejo učitelji.  
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Graf 8: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 216) in 

njihovi učitelji (n = 6) vseh oddelkov in šol, ki so sodelovale v raziskavi 

3.1.1.1 Sistemska in odnosna raven interakcije v razredu 

Tabela 3 prikazuje povprečno število točk (M), ki so jih učenci posameznih oddelkov šol 

dosegli pri kategorijah vprašalnika in standardni odklon (SD). Pri obstoječi razredni klimi 

vidimo, da so najmanjše število točk pri kategoriji medosebni odnosi dosegli učenci šole štiri, 

oddelka dve, pri kategoriji sistema pa učenci šole štiri, oddelka ena. Največje število točk pri 

kategoriji medosebni odnosi so dosegli učenci šole štiri, oddelka štiri, pri kategoriji sistema pa 

učenci šole tri, oddelka štiri. V povprečju so učenci vseh oddelkov šol pri kategoriji 

medosebni odnosi dosegli 82,76 % vseh točk, ki jih je moţno doseči pri tej kategoriji. Pri 

kategoriji sistema so v povprečju vsi učenci dosegli 67,38 % vseh točk. Učenci v povprečju 

torej sistem, ki vlada v razredu, ocenjujejo niţje kot medosebne odnose. Z drugimi besedami, 

angaţiranost, socialne stike in podporo učitelja ocenjujejo višje kot red, organizacijo in 

jasnost pravil. Pri ocenjevanju ţelene razredne klime so pri kategoriji medosebni odnosi 

najmanjše število točk dosegli učenci šole tri, oddelka dve, največje število točk pa učenci 

šole ena, oddelka ena. Medtem so pri kategoriji sistema največje število točk prav tako 

dosegli učenci šole ena, oddelka ena, najmanjše število točk pa učenci šole štiri, oddelka ena. 

V povprečju so učenci vseh šol pri kategoriji medosebni odnosi pri ocenjevanju ţelene 

razredne klime dosegli 89,12 % vseh moţnih točk, pri kategoriji sistema pa 76,76 %. Učenci 

si torej tudi ţelijo, da je v razredu večji poudarek na medosebnih odnosih kot na sistemu. 

Razlika v ţeljah v primerjavi z obstoječim stanjem je sicer pri kategoriji medosebni odnosi 
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manjša kot pri kategoriji sistema, vendar pa se učencem vseeno zdi pomembnejše, kako se 

razumejo med seboj in z učitelji od tega, kako je organiziran razred in kakšna so pravila. 

Tabela 3: Obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 216) vseh oddelkov 

in šol, ki so sodelovale v raziskavi, glede na kategorijo medosebnih odnosov in kategorijo 

sistema 

Učenci 

šole (Š), 

oddelka 

(O) 

Mobstoječi 

medosebni 

odnosi 

SDobstoječi 

medosebni 

odnosi 

Mobstoječ 

sistem 

SDobstoječ 

sistem 

Mţeleni 

medosebni 

odnosi 

SDţeleni 

medosebni 

odnosi 

Mţelen 

sistem 

SDţelen 

sistem 

Š1 O1 27,86 3,74 13,86 2,91 31,57 2,65 19,43 3,34 

Š1 O2 26,75 4,71 13,00 1,51 31,25 1,67 17,00 2,14 

Š2 O1 28,82 2,44 14,27 2,41 30,55 2,42 16,45 2,02 

Š2 O2 28,00 3,57 14,43 2,53 27,71 3,97 15,21 2,94 

Š2 O3 25,67 4,03 13,56 1,94 29,89 2,85 16,11 3,48 

Š2 O4 28,13 3,91 14,69 2,30 29,81 2,17 17,31 3,22 

Š3 O1 27,70 4,29 13,43 2,31 28,30 4,36 16,00 3,66 

Š3 O2 25,40 4,47 13,40 2,38 26,60 3,89 14,93 2,81 

Š3 O3 28,63 3,00 15,21 3,19 30,79 2,10 16,79 3,05 

Š3 O4 27,57 3,54 15,95 2,67 30,33 3,17 16,14 3,98 

Š4 O1 27,22 3,03 12,56 2,19 28,56 4,42 14,44 1,51 

Š4 O2 23,04 4,73 13,48 1,50 27,52 5,16 15,74 4,67 

Š4 O3 27,86 3,01 14,43 2,56 30,64 3,41 14,93 3,56 

Š4 O4 29,65 3,03 15,80 2,53 28,20 4,43 15,25 2,69 

Mvsi oddelki 27,31 4,08 14,15 2,56 29,41 3,84 16,12 3,45 

 

Tabela 4 prikazuje število točk, ki so jih učitelji posameznih oddelkov šol dosegli pri 

ocenjevanih kategorijah razredne klime in standardni odklon (SD). Pri kategoriji obstoječe 

razredne klime medosebni odnosi je največje število točk dosegel učitelj šole tri, oddelka tri, 

najmanjše pa učitelj šole tri, oddelka dve. Kot lahko vidimo, so nekateri učitelji pri 

ocenjevanju obstoječe razredne klime kategorije sistema enotni – največje število točk so 

dosegli učitelj šole ena, oddelka dve, šole dve, oddelka ena, dve in tri, učitelj šole štiri, 

oddelka ena, tri in štiri. Najmanjše število točk sta dosegla učitelj šole tri, oddelka dve, in 

učitelj šole tri, oddelka štiri. Pri ocenjevanju ţelene razredne klime so posamezni učitelji 

dosegli vse moţne točke. Pri kategoriji medosebni odnosi so to učitelj šole ena, oddelka ena in 
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dve, šole tri, oddelka ena, ter učitelj šole štiri, oddelka dve; pri kategoriji sistema pa učitelj 

šole tri, oddelka ena, dve, tri in štiri, ter učitelj šole štiri, oddelka štiri. Najniţje je ţeleno 

razredno klimo z vidika medosebnih odnosov ocenil učitelj učencev šole štiri, oddelka ena, 

medtem ko so bili to pri kategoriji sistema učitelj učencev šole ena, oddelka ena, šole dve, 

oddelka dve, in šole dve, oddelka štiri. Povprečno število točk, ki so ga učitelji dosegli pri 

ocenjevanju obstoječe razredne klime, kategorije medosebni odnosi, predstavlja 84,64 % vseh 

moţnih točk, pri kategoriji sistema pa 80,26 %. Tudi učitelji torej v povprečju red in 

organizacijo v razredu ocenjujejo niţje kot medosebne odnose. Pri ocenjevanju ţelene 

razredne klime so učitelji v povprečju pri kategoriji medosebni odnosi dosegli 94,73 %, pri 

kategoriji sistema pa 91,86 % vseh moţnih točk. Anketirani učitelji si tako v povprečju ţelijo 

boljših medosebnih odnosov kot tudi sistemskih izboljšav v razredu, prav tako kot učencem 

pa se jim zdijo bolj pomembni odnosi v razredu kot organizacija in red, vendar ta razlika ni 

tako izrazita. 

Tabela 4: Obstoječa razredna klima, ki jo zaznavajo učitelji (n = 6) učencev vseh oddelkov in 

šol, ki so sodelovale v raziskavi, glede na kategorijo medosebnih odnosov in kategorijo 

sistema 

Učitelji šole (Š), 

oddelka (O) 

Obstoječi medosebni 

odnosi 

Obstoječ 

sistem 

Ţeleni medosebni 

odnosi 

Ţelen 

sistem 

Š1 O1 29 17 33 17 

Š1 O2 31 19 33 19 

Š2 O1 31 19 31 19 

Š2 O2 29 19 31 17 

Š2 O3 26 19 31 19 

Š2 O4 29 17 31 17 

Š3 O1 29 13 33 21 

Š3 O2 21 11 31 21 

Š3 O3 33 17 31 21 

Š3 O4 23 11 31 21 

Š4 O1 24 19 27 18 

Š4 O2 26 17 33 20 

Š4 O3 31 19 31 19 

Š4 O4 29 19 31 21 

Mvsi oddelki  27,93 16,86 31,26 19,29 
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SD  3,45 2,98 1,54 1,59 

 

3.1.2 Počutje učencev v razredu pri pouku biologije  

Vprašalniku razredne klime za učence sem dodala vprašanji o tem, kdaj jim je pri pouku 

biologije najbolj všeč in kdaj najmanj, namen je bil ugotoviti, katere učne strategije uporabiti 

pri poučevanju, da bo pouk učencem zanimiv in bo posledično njihovo znanje bolj kvalitetno. 

Tabela 5 prikazuje najpogostejše odgovore učencev vseh oddelkov in šol na vprašanje o tem, 

kdaj jim je pri pouku biologije najbolj všeč. Vidimo, da je 25 % učencev odgovorilo, da jim je 

najbolj všeč, kadar gledajo kratke in poučne filme ali izseke o različnih temah biologije na 

portalu Youtube. 9,26 % učencev pravi, da jim je najbolj všeč, ko je snov zanimiva, 8,33 % 

pa, da se pri pouku biologije najbolje počutijo, ko delo poteka praktično (izvajanje 

eksperimentov, raznih raziskav, gledanje pod mikroskopom, seciranje). 6,94 % učencem je 

najbolj všeč, ko se pogovarjajo, glede teme pogovora pri odgovoru niso bili specifični. 5,56 % 

jih meni, da jim je pri pouku biologije najbolj všeč, ko poteka ustno ocenjevanje znanja, kar 

so utemeljili s tem, da jim takrat ni treba sodelovati in slediti pouku ali pa s tem, da so ţe bili 

vprašani. Pri pouku biologije se 3,70 % učencev najbolje počuti, kadar delo poteka skupinsko, 

3,24 % pa, kadar učiteljica dobro razloţi snov in ko spoznavajo človeško telo. 2,78 % 

učencem je najbolj všeč, kadar ura poteka sproščeno, 2,31 % pa, kadar je učiteljica prijazna. 

V tabeli najdemo tudi kategorije, kjer so najpogostejši odgovori zdruţeni glede na sorodnost. 

Ugotovimo, da je (1) 34,26 % učencem pri pouku biologije najbolj všeč, kadar je snov podana 

na zanimiv način; (2) 12,04 % takrat, ko delo poteka v različnih oblikah (skupinsko, 

praktično); (3) 9,72 %, ko se veliko pogovarjajo, pri čemer niso opredelili, ali je to pogovor o 

učni snovi ali o stvareh, ki se je ne tičejo; (4) 5,56 % učencem se zdi, da je njihovo počutje pri 

pouku biologije najbolj odvisno od lastnosti učiteljice (prijaznost, razumljivost), (5) enak 

odstotek učencev meni, da se najbolje počutijo, kadar poteka ustno preverjanje in ocenjevanje 

znanja; (6) 3,24 % pa meni, da je njihovo počutje najboljše, kadar je na vrsti učna tema o 

človeškem telesu. 

 

 

 

 

 



Omerza, A. (2020). Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri 

pouku biologije, magistrsko delo. 

47 

 

Tabela 5: Najpogostejši odgovori učencev (n = 216) vseh oddelkov in šol, ki so sodelovale v 

raziskavi, na vprašanje »Kdaj ti je pri pouku biologije najbolj všeč?«  

Kode f Kategorije f 

Kadar gledamo kratke filme. 54 
Zanimivo podana snov 74 

Kadar je snov zanimiva. 20 

Kadar delo poteka praktično. 18 
Različne oblike dela 26 

Ko delo poteka skupinsko. 8 

Kadar se pogovarjamo. 15 
Pogovor 21 

Kadar ura poteka sproščeno. 6 

Ko učiteljica dobro razloţi snov. 7 
Lastnosti učiteljice 12 

Kadar je učiteljica prijazna. 5 

Ko učiteljica sprašuje. 12 Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja 12 

Kadar spoznavamo človeško telo. 7 Učna tema o človeškem telesu 7 

 

Ostali odgovori učencev so bili manj pogosti, zato niso vključeni v zgornjo tabelo. Po trije 

učenci so na omenjeno vprašanje odgovorili z: »ko učiteljica v šolo prinese makete organov 

(npr. pljuča, oči)«; »ko se učimo o boleznih«; »ko se učimo o ţivalih«; »ko imamo referate«; 

»ko učiteljica ponovno razloţi snov, če česa ne razumemo«; »ko učiteljica zanimivo razloţi 

snov«; »ko spoznavamo stvari na smešen način«. Po dva učenca sta odgovorila z: »ko se 

učimo o stvareh, ki nam bodo v ţivljenju prišle prav«; »ko učiteljica odgovori na vprašanja, ki 

nas zanimajo«; »ko je razlaga učiteljice jasna«; »ko jemljemo novo snov«; »kadar učiteljica 

razlaga zanimivo snov«; »ko klepetamo«; »ker je spraševanje napovedano«; »končni zvonec«. 

Ostali odgovori so se pojavili enkrat, med njimi so: »ko se prosto pogovarjamo o biologiji«; 

»ko gremo ven raziskovat okolje«; »ko nam učiteljica razloţi primere na ţivljenjskih 

stvareh«; »ko spoznavamo naravo in planet Zemlja«; »ko se pogovarjamo o ţivljenju«; »ko se 

pogovarjamo o stvareh, ki jih celo ţivljenje gledamo in se končno naučimo, zakaj nastanejo« 

ter »ko rešujemo zanimive in zabavne naloge« idr. (priloga 4). 

V tabeli 6 so prikazani najpogostejši odgovori učencev vseh oddelkov in šol na vprašanje o 

tem, kdaj jim je pri pouku biologije najmanj všeč. Razberemo lahko, da je 18,52 % učencev 

odgovorilo, da jim je najmanj všeč, ko učiteljica sprašuje, in 15,74 %, da je to takrat, ko 

morajo veliko pisati v zvezke (kadar prepisujejo snov s table ali pišejo po nareku). 11,11 % 

učencev se pri pouku biologije najslabše počuti, kadar poteka pisno ocenjevanje znanja, 8,80 

%, učencev, ko snov ni zanimiva, in 5,56 % učencev, ko so nekateri učenci glasni in ostali 

teţko sledijo pouku. Deleţ učencev, ki jim je najmanj všeč, kadar klepetajo, je 3,24 %, enak 
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je tudi pri učencih, ki jim je najmanj všeč, kadar jemljejo zapleteno snov in se morajo doma 

veliko učiti. Pri tem odgovoru je en učenec izpostavil tudi učenje zapletenih besed, kot sta 

hipofiza in deoksiribonukleinska kislina. 2,78 % učencem je najmanj všeč, ko poteka 

ocenjevanje znanja. Z vidika sorodnosti odgovorov učencev so se za najpogostejše izkazale 

naslednje kategorije: (1) preverjanje in ocenjevanje znanja, pri katerem je 32,41 % učencem 

najmanj všeč; (2) zahtevnost obravnavane snovi, kar se zdi 18,98 % učencem najmanj všeč, 

kadar do tega pride pri pouku biologije; (3) disciplina v razredu, kar je odgovorilo 8,80 % 

učencev; (4) interes učencev za obravnavano snov (ali se jim zdi zanimiva ali ne), kjer je bil 

odstotek učencev, ki so odgovorili s tem odgovorom, enak prejšnjemu. 

Tabela 6: Najpogostejši odgovori učencev (n = 216) vseh oddelkov in šol, ki so sodelovale v 

raziskavi, na vprašanje »Kdaj ti je pri pouku biologije najmanj všeč?« 

Kode f Kategorije f 

Ko učiteljica sprašuje. 40 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 70 Ko pišemo test. 24 

Ko poteka ocenjevanje. 6 

Ko veliko pišemo. 34 

Zahtevnost obravnavane snovi 41 Ko jemljemo zapleteno snov in se moramo doma veliko 

učiti. 

7 

Ko so nekateri učenci glasni in ostali teţko sledimo 

pouku. 

12 

Disciplina v razredu 19 

Ko klepetamo. 7 

Ko snov ni zanimiva. 19 Interes učencev za obravnavano 

snov 

19 

 

Med manj pogostimi odgovori, ki niso vključeni v tabelo 6, je bil odgovor, da se med poukom 

biologije počutijo najmanj ugodno, kadar kdo razjezi učiteljico, saj sledi prepir in slaba volja, 

kar so napisali štirje učenci. Po dva učenca sta odgovorila z: »ko se dolgo časa zadrţimo pri 

eni snovi«; »ko so domače naloge«; »ko delo poteka samostojno«. Odgovori, ki so se pojavili 

enkrat, so bili: »ko se kregamo«; »kadar je veliko časa namenjeno pomirjanju glasnih 

učencev«; »ko porabimo veliko časa za popravljanje ocen«; »kadar je v razredu nemir«; 

»kadar se učimo kaj, kar nima smisla«; »ko učiteljica razlaga pravila zaradi nekaterih 

učencev«; »ko prepisujemo rešitve delovnega zvezka, ker učiteljica sprašuje«; »ko učiteljica 

razlaga nekaterim učencem glede ocen in popravljanja«; »ko pri reševanju nekaterih nalog 
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hitimo in ne razumem snovi«; »kadar rešujemo delovne liste«; »ko učiteljica sprašuje in še 

nisem bil vprašan«; »kadar je veliko teorije«; »kadar so vsi slabe volje«; »dolgočasno 

razlaganje snovi« idr. (priloga 4). 

 

3.2 RAZREDNA KLIMA, KOT JO ZAZNAVAJO UČENCI V 

POVEZAVI Z NJIHOVIMI DOSEŢKI PRI BIOLOGIJI  

Graf 9 prikazuje povprečno število točk, ki so jih pri vprašalniku obstoječe in ţelene razredne 

klime dosegli učenci z ocenami 2, 3, 4 in 5 pri predmetu biologija. Učenci z oceno 2 so v 

povprečju dosegli največje število točk pri vprašalniku obstoječe razredne klime (M = 49,64 

točk, SD = 7,31), kar pomeni, da obstoječo razredno klimo zaznavajo najbolje. Sledijo jim 

učenci z oceno 3 (M = 49,16 točk, SD = 6,37) in učenci z oceno 5 (M = 48,11 točk, SD = 

5,52). Učenci z oceno 4 so pri tem vprašalniku v povprečju dosegli najmanjše število točk (M 

= 47,07 točk; SD = 6,52), kar pomeni, da obstoječo razredno klimo zaznavajo najslabše. Kot 

lahko vidimo, so bili rezultati vprašalnika ţelene razredne klime drugačni. Največje število 

točk so v povprečju dosegli učenci z oceno 5 (M = 53,52 točk; SD = 6,50), ki si torej ţelijo 

veliko boljše klime, kot jo čutijo trenutno, kar velja tudi za učence z oceno 4 (M = 51,61 točk; 

SD = 6,84). Razlika med zaznavanjem obstoječe in ţelene razredne klime je torej pri učencih 

z oceno 5 velika, pri učencih z oceno 4 pa zmerna. Pri učencih z oceno 2 je razlika v 

zaznavanju obstoječe in ţelene razredne klime majhna, saj so pri vprašalniku ţelene razredne 

klime v povprečju dosegli 50,44 točk (SD = 8,41). Enako lahko rečemo za učence z oceno 3, 

ki so pri tem vprašalniku v povprečju dosegli najmanjše število točk – 50,18 (SD = 8,98).  
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Graf 9: Povprečna obstoječa in ţelena razredna klima, ki jo zaznavajo učenci (n = 216) vseh 

oddelkov in šol, ki so sodelovale v raziskavi, glede na ocene pri biologiji 

Iz tabele 7 so razvidni rezultati izračunov korelacijskega razmerja med zaznavanjem obstoječe 

in ţelene razredne klime ter ocenami učencev. Vidimo, da je korelacijsko razmerje med 

zaznavanjem obstoječe razredne klime in ocenami, ter med zaznavanjem ţelene razredne 

klime in ocenami nizko, naključno ali celo zanemarljivo. 

Tabela 7: Vrednost korelacijskega razmerja (η) med obstoječo in ţeleno razredno klimo ter 

ocenami učencev 

 Obstoječa razredna klima Ţelena razredna klima 

Ocene η = 0,15 η = 0,18 

 

3.2.1 Obstoječa razredna klima, kot jo zaznavajo učenci z različnimi 

ocenami pri biologiji  

Kolmogorov-Smirnov test, ki preverja porazdeljenost podatkov tako, da preveri stopnjo 

tveganja, je pokazal, da podatki o številu doseţenih točk učencev pri vprašalniku obstoječe 

razredne klime niso normalno porazdeljeni (α < 0,001). Za primerjavo podatkov o zaznavanju 

obstoječe razredne klime med učenci z različnimi ocenami pri biologiji sem zato uporabila 

neparametrični test, in sicer Kruskal-Wallis test. 
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Iz tabele 8 so razvidni rezultati Kruskal-Wallis testa za obstoječo razredno klimo. Vidimo 

lahko število učencev, ki imajo posamezno oceno, aritmetično sredino rangov in rezultate 

Kruskal-Wallis testa. Test ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci z ocenami 2, 

3, 4 in 5 glede števila točk, ki so jih dosegli pri vprašalniku obstoječe razredne klime (
2 

= 

3,872; α = 0,276). 

Tabela 8: Rezultati Kruskal-Wallis testa in povprečni rangi doseţenih točk glede na oceno 

učencev (obstoječa razredna klima)  

 Ocena nučenci 𝑹  

Točke – obstoječa klima 2,00 25 124,12 

3,00 38 118,28 

4,00 74 100,28 

5,00 79 106,55 

Skupno 216  

Statistika testa 


2
 3,872 

g 3 

α ,276 

 

3.2.2 Ţelena razredna klima, kot jo zaznavajo učenci z različnimi ocenami 

pri biologiji  

Tudi podatki o številu doseţenih točk učencev pri vprašalniku ţelene razredne klime niso bili 

normalno porazdeljeni (α < 0,001). Za analizo ţelene razredne klime učencev z različnimi 

ocenami sem tako uporabila Kruskal-Wallis test. 

Tabela 9 prikazuje rezultate Kruskal-Wallis testa za ţeleno razredno klimo. Razvidno je 

število učencev, ki imajo posamezno oceno, aritmetična sredina rangov in rezultati Kruskal-

Wallis testa. Tudi ta test ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci z ocenami 2, 3, 

4 in 5 glede števila točk, ki so jih dosegli pri vprašalniku ţelene razredne klime (
2 

= 5,244; α 

= 0,155). 

Tabela 9: Rezultati Kruskal-Wallis testa in povprečni rangi doseţenih točk glede na oceno 

učencev (ţelena razredna klima) 

 Ocena nučenci  𝑹  

Točke – ţelena klima 2,00 25 97,34 

3,00 38 99,03 

4,00 74 103,86 

5,00 79 120,94 
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Skupno 216  

Statistika testa 


2
 5,244 

g 3 

α ,155 

 

 

4 INTERPRETACIJA 
 

Zabukovec (1998) ugotavlja, da učenci 5. in 6. razreda razredno klimo ocenjujejo relativno 

visoko, kar je z raziskavo potrdila tudi Adlešič (1998) za učence 4. in 7. razreda. Tega ne 

morem trditi za vse učence 8. in 9. razreda, ki so sodelovali v tej raziskavi. Najvišji rezultat v 

povprečju znaša 50,65 točk (učenci šole dve), najniţji pa 47,36 točk (učenci šole ena). Se pa 

rezultati v povprečju skladajo z ugotovitvijo Zabukovec (1998), Fraser (1998) ter Fraser in 

Dear (1983, v Adlešič, 1998), da si učenci ţelijo boljše razredne klime. To ne velja le za 

učence šole dve, oddelka štiri, ki ţeleno razredno klimo ocenjujejo 2,48 točk niţje kot 

obstoječo, ter za učence šole štiri, oddelka štiri, pri katerih ocena ţelene razredne klime znaša 

2,40 točk manj kot ocena obstoječe razredne klime. Povprečne doseţene točke učencev so pri 

vprašalniku obstoječe razredne klime 48,55 točk, pri vprašalniku ţelene razredne klime pa 

52,21. Tudi Adlešič (1998) je ugotovila, da si učenci razredne in predmetne stopnje ţelijo 

boljše razredne klime. Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je torej, da učenci, vključeni v 

to raziskavo, v povprečju obstoječo razredno klimo ocenjujejo solidno visoko, vendar si 

vseeno ţelijo boljše. Povprečne doseţene točke učiteljev, vključenih v to raziskavo, so pri 

ocenjevanju obstoječe razredne klime 51,21 točk, pri ocenjevanju ţelene razredne klime pa 

59,29 točk. Šmalc (2018) ugotavlja podobno in visok rezultat pri  učiteljih povezuje s tem, da 

si prizadevajo k čim boljši razredni klimi. Strinjam se s tem, vendar bi bilo lahko mogoče, da 

imajo glede na rezultate te raziskave učitelji previsoka pričakovanja glede razredne klime in 

so tako, kot ţe omenjeno, cilji glede odnosov v razredu in sistema nedosegljivi. Odgovor na 

drugo raziskovalno vprašanje se glasi, da učitelji te raziskave v povprečju obstoječo razredno 

klimo zaznavajo solidno visoko, ţeleno razredno klimo pa zelo visoko.  

Pri ugotavljanju razlik med zaznavanjem razredne klime med učenci in učitelji se je v tej 

raziskavi izkazalo, da učitelji v povprečju višje zaznavajo obstoječo in ţeleno razredno klimo 

kot učenci, kar se sklada z ugotovitvami drugih raziskav (Fraser, 1998; Zabukovec, 1998). 

Tudi Raviv idr. (1990) ugotavljajo, da učitelji višje ocenjujejo svojo podporo in pomoč 
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učencem, kot to ocenjujejo učenci. Slednje v tej raziskavi ne velja samo za učence in učitelja 

šole tri, saj tam učitelj niţje zaznava obstoječo klimo, kot jo v povprečju zaznavajo učenci. 

Ozimič (2016) ugotavlja nasprotno, da učitelji razredno klimo zaznavajo manj pozitivno kot 

učenci, vendar to pripisuje neustreznosti velikosti vzorca raziskave. Avtorica kljub temu pri 

primerjavi zaznavanja ţelene klime med učenci in učitelji ugotavlja, da si vsi ţelijo boljše 

razredne klime, kar je bolj izrazito pri učiteljih, kar je pokazala tudi ta raziskava. Ţe Raviv 

idr. (1990) izpostavljajo podobno in ugotavljajo, da se ţelje učencev in učiteljev razlikujejo. 

Zabukovec (1998) utemeljuje, da mora razred kot celota stremeti k temu, da razlike v 

zaznavanju razredne klime med učenci in učiteljem niso prevelike in na podlagi raziskave 

zaključuje, da na višji stopnji vlada relativna skladnost med zaznavami učencev in učiteljev. 

Za to raziskavo tega ne morem trditi, saj je razlika v zaznavanju obstoječe razredne klime 

med učenci in učitelji v povprečju zmerna (M = 2,66 točke), pri ţeleni razredni klimi pa 

velika (M = 7,08 točke). Avtorica ugotavlja tudi, da so razlike med zaznavanjem obstoječe in 

ţelene razredne klime, ki jo zaznavajo tako učenci kot tudi učitelji, zmerne, kar je ta raziskava 

pokazala samo za učence, kjer je povprečna razlika 3,66 točk. Medtem pri učiteljih ta razlika 

znaša 8,08 točk. Jurič (2010) je v nasprotju s tem ugotovila, da je razlika med zaznavanjem 

obstoječe in ţelene klime med dijaki v povprečju zelo majhna. Avtorica je sicer raziskavo 

izvajala med dijaki 1. in 2. letnika, kar bi lahko bil razlog za tak rezultat, saj razlaga, da se 

takrat identiteta učencev in njihova samopodoba še razvijata in so učenci bolj osredotočeni na 

razvoj svoje osebnosti kot pa na to, kako se počutijo v razredu, saj njihove ţelje še niso 

povsem oblikovane. Na tretje raziskovalno vprašanje torej odgovarjam, da se med zaznavami 

učencev in učiteljev te raziskave glede obstoječe razredne klime v povprečju pojavljajo 

zmerne razlike (2–5 točk). Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje pa je, da se med 

zaznavami učencev in učiteljev te raziskave glede ţelene razredne klime v povprečju 

pojavljajo velike razlike (nad 5 točk). 

Analiza podatkov glede na kategoriji vprašalnika je pri raziskavi Zabukovec (1998) pokazala 

podobne rezultate, kar velja tudi za to raziskavo. Učitelji v povprečju zaznavajo boljše 

obstoječe medosebne odnose v razredu kot učenci in si tudi boljših ţelijo. Podobno velja za 

kategorijo sistema. V nasprotju s tem Ozimič (2016) ugotavlja, da imajo učitelji pri kategoriji 

medosebnih odnosov niţji rezultat kot učenci. Razlog za to bi lahko bil, da je avtorica 

anketirala učence 4., 6. in 8. razreda, pri tem je dobro tretjino predstavljal 6. razred. Sklepam 

namreč, da so v zadnji triadi osnovne šole odnosi med učenci in učitelji bolj tesni, saj jih 

posamezen predmet poučuje isti učitelj tri leta. Poleg tega je avtorica izpostavila neustreznost 

vzorca zaradi števila učiteljev (n = 6), kar bi lahko rekli tudi za to raziskavo.  
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Z magistrskim delom sem ţelela ugotoviti tudi, kdaj je učencem pri pouku biologije najbolj 

všeč in kdaj najmanj, torej dobiti vpogled v to, kdaj in kako učitelj z različnimi oblikami in 

metodami dela pripomore k boljšemu počutju učencev pri učnih urah biologije. Menim, da 

nekateri učenci niso dobro razumeli vprašanj in so nanje odgovarjali v smislu kaj jim je 

najbolj in najmanj všeč in ne kdaj. Primeri takih odgovorov so: »da je učiteljica zelo 

razumljiva in se velikokrat šali«; »reševanje nalog v delovnem zvezku«; »snov«; »koliko 

znanja pridobimo«; »nazorni prikaz DNA modela«; »da ima učiteljica dobro organizirano 

spraševanje«; »da učiteljica vedno ponudi moţnosti«; »da tudi ob slabi oceni na testu 

učiteljica ponudi popravljanje«; »ko je učiteljica pripeljala krta«; »tema homologni in 

analogni organi«; »začetek pouka«; »snov, ki jo jemljemo«; »premalo delamo z mikroskopi«; 

»da moramo veliko delati«; »učenje«; »da se je treba učiti za dobro oceno«. Poleg tega 

sklepam, da nekateri učenci vprašalnika niso vzeli resno in na splošno nimajo motivacije za 

učenje biologije in se jim niti ne zdi zanimiva, saj so bili odgovori tudi: »pri malici«; »ko nič 

ne delam/delamo«; »ko se pogovarjam s sošolcem«; »sprehajanje«; »da sedim v zadnji vrsti«; 

»ko učiteljice ni v razredu«; »ko učiteljica ne opazi, da ne sodelujemo in smo na telefonih«, 

»kadar ni domače naloge«; »ko učiteljica ne sprašuje«.  

Sicer pa je iz odgovorov na vprašanje o tem, kdaj jim je pri pouku biologije najbolj všeč, 

razvidno, da je učencem najbolj všeč, kadar gledajo kratke filme s področja biologije. Ena od 

učiteljic mi je razloţila, da gledajo filme, dolge 2–3 minute, ki so dostopni v sklopu učnega 

kompleta iRokus, ki ga sama uporablja v 8. in 9. razredu ţe nekaj let. Meni, da popestrijo 

razlago, s čimer se strinjam, in glede na odgovore učencev sklepam, da to uporablja več 

učiteljic, ki sem jih anketirala. Očitno se s tem strinjajo tudi učenci. Nasprotno ugotavlja 

Strgar (2015) za učence 8. in 9. razreda ter dijake 1., 2. in 3. letnika srednje šole, ki jih je 

vključila v raziskavo. V povprečju se namreč ne strinjajo s trditvijo »Rad gledam TV-oddaje z 

biološko vsebino.«. Menim, da je to značilno tudi za učence te raziskave, saj verjetno v 

prostem času ne gledajo TV-oddaj o biologiji, vendar pa se jim zdi to zanimivo pri pouku. 

Tudi na spletni strani RS za zaposlovanje pod rubriko Opis poklica: Predmetni učitelj za 

biologijo (b.d.) navajajo, da učitelj sicer največ idej in sredstev jemlje iz narave in ţivljenja, 

uporablja pa tudi video posnetke, s katerimi je lahko ponazoritev dogajanja v naravi in 

organizmih bolje prikazana. Drugi najpogostejši odgovor, »Kadar je snov zanimiva.« je 

logičen, saj mora biti snov učencem zanimiva, da se pri pouku dobro počutijo. Odgovor sem 

zdruţila s prejšnjim v kategorijo »zanimivo podana snov«, saj so jim ure biologije 

zanimivejše, kadar gledajo kratke filme iz različnih področij biologije. Kot je omenjeno na 

spletni strani RS za zaposlovanje v rubriki Opis poklica: Predmetni učitelj za biologijo (b.d.) 
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mora učitelj uporabljati različne pripomočke, ki pripomorejo k temu, da so ure bolj raznolike 

(sodobna tehnologija, grafoskop, tabla, leksikoni, strokovna literatura, priročniki z navodili za 

vaje ipd.). Kljub temu menim, da so v prvi vrsti pomembni odnosi v razredu ter kako se 

učenci razumejo z učiteljem. To ugotavljajo tudi nekateri avtorji, omenjeni ţe v teoretičnem 

delu, v poglavju Pomen odnosa med učencem in učiteljem. 

Eden od najpogostejših odgovorov se nanaša na praktično delo, kar sem skupaj z odgovorom 

»Ko delo poteka skupinsko.« uvrstila v kategorijo »različne oblike dela«. Po mojem mnenju s 

praktičnim delom učenci največ odnesejo od pouka in si tudi največ zapomnijo, kar pravi tudi 

Tomaţič Capello (2016). V njeni raziskavi se je namreč praktično delo izkazalo kot 

učinkovita učna strategija ne glede na razred, ki ga učenci obiskujejo. Avtorica opozarja, da 

so, poleg doseganja ciljev, pri tej učni strategiji pomembni tudi drugi dejavniki, kot je 

praktična naravnanost učitelja, opremljenost učilnice z biološkimi in laboratorijskimi 

pripomočki ipd. ter da bo moralo v šolstvu med drugim priti tudi do spremembe v načinu 

poučevanja v smeri čim večje vključitve učinkovitega praktičnega dela. 

Učenci so kot pomemben dejavnik počutja v razredu izpostavili tudi pogovor in sproščen 

potek učne ure, ki sem ju zdruţila v kategorijo »pogovor«. Ţe Košir (2018) ugotavlja, da 

lahko pogovor z aktivnim poslušanjem med učencem in učiteljem vzpostavi odnos, ki 

učencem omogoča, da spoznajo sami sebe in skozi katerega nam bodo mogoče učenci pustili 

bliţje ter jih bomo tako lahko podprli v njihovem osebnem razvoju. Ozimič (2016) ugotavlja, 

da si učenci med drugim ţelijo več povezanosti, kar bi lahko povezala s pogovorom med 

učenci, predvsem pa med učiteljem in učenci, saj menim, da je za učence te starosti 

pomembno, da se z učiteljem tudi pogovarjajo in niso samo pasivni udeleţenci pouka. Učenci 

so izpostavili tudi prijaznost in razumljivost učiteljice, kar sem uvrstila v kategorijo »lastnosti 

učiteljice«. Odgovora lahko poveţem z ugotovitvami mnogih avtorjev (Bennett, 2001; Fraser, 

1998; Mahler idr., 2018; Ronald in Martin-Dunlop, 2011; Rucinski idr., 2018; Shan idr., 

2014), ki dokazujejo, da lastnosti učitelja močno vplivajo na počutje učencev v razredu in 

njihove doseţke. Zanimivo je, da je dvanajst učencev odgovorilo, da jim je najbolj všeč, ko 

učiteljica sprašuje, saj jim ni treba sodelovati (kategorija »ustno preverjanje in ocenjevanje 

znanja«). Razlog za to bi lahko bil, da tem učencem predmet biologija na splošno ne leţi ali 

pa jih ne zanima. Med pogostejšimi odgovori se je znašel tudi »Kadar spoznavamo človeško 

telo.« (kategorija »učna tema o človeškem telesu«), ki se učencem, anketiranim v raziskavi, ki 

jo je izvedla Strgar (2015), ne zdi tako zanimiva tema, saj je bila povprečna ocena na lestvici 

od 1 (sploh se ne strinjam) do 4 (zelo se strinjam) v povprečju 2,58. Avtorica med drugim 

ugotavlja tudi, da se učenci strinjajo s trditvijo »Biološko znanje je pomembno za 
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razumevanje ţivljenja.«, kar se v tej raziskavi ni izkazalo za pomembno, saj sta z »Ko se 

učimo o stvareh, ki nam bodo v ţivljenju prišle prav.« odgovorila dva učenca. Verjetno bi bil 

odgovor pogostejši, če vprašanje ne bi bilo odprto in bi bila to ena izmed trditev na 

ocenjevalni lestvici.  

Najpogostejši odgovor učencev na vprašanje o tem, kdaj jim je pri pouku biologije najmanj 

všeč (»Ko učiteljica sprašuje.«), sem skupaj z odgovoroma »Ko pišemo test.« in »Ko poteka 

ocenjevanje.« zdruţila v kategorijo »preverjanje in ocenjevanje znanja«. Razumem, da se 

učenci takrat počutijo nelagodno, vendar načrtovanje dela učitelja biologije v rubriki Opis 

poklica: Predmetni učitelj za biologijo (b.d.), ki ga najdemo na spletni strani RS za 

zaposlovanje, vključuje proces sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Zato bi, kot 

navaja Ozimič (2016), za začetek interakcije med učiteljem in učenci predlagala enako kot 

pred ocenjevanjem znanja, da učitelj učence seznani z organizacijo in pravili v razredu, hkrati 

pa ustvari vzdušje, ki temelji na spodbudi, podpori in pomoči učencem. Drugi najpogostejši 

odgovor na omenjeno vprašanje se nanaša na zahtevnost – da jim je najmanj všeč, kadar 

veliko pišejo v zvezke, bodisi kadar prepisujejo snov s table ali pišejo po nareku. Menim, da 

je eden izmed razlogov, zakaj jim je takrat najmanj všeč, tudi, da v tem primeru ni primerne 

interakcije z učiteljem in pogovorov, ki so jih nekateri izpostavili kot stvar, ki jim je pri pouku 

najbolj všeč. Odgovor sem, skupaj z odgovorom »Ko jemljemo zapleteno snov in se moramo 

doma veliko učiti.«, zdruţila v kategorijo »zahtevnost obravnavane snovi«. Nekaterim 

anketiranim učencem se očitno zdi snov, ki jo jemljejo pri pouku biologije, zahtevna, česar 

Strgar (2015) ni ugotovila. Učenci njene raziskave namreč menijo, da pri pouku biologije vse 

razumejo in se snov hitro naučijo. Iz ostalih odgovorov na to vprašanje lahko razberemo, da je 

v povprečju veliko časa namenjenega disciplini v razredu – učenci so pogosto glasni in 

klepetajo (kategorija »disciplina v razredu«), kar posledično pomeni prepir, pomirjanje 

učencev s strani učiteljice in opozarjanje, naj bodo tišji. Slednje Ning idr. (2015) povezujejo z 

doseţki učencev. Kot pogostejši odgovor učenci navajajo še »Ko snov ni zanimiva.«, kar 

povezujem z njihovim interesom za obravnavano snov. Ţe Rutar Ilc (2018) namreč 

utemeljuje, da je pripravljenost učencev za sodelovanje pri pouku eden izmed pomembnih 

dejavnikov razredne klime, saj gre za vzajemni odnos med učiteljem in učenci. 

Povprečne točke, ki so jih učenci posameznih skupin (ocena 2, 3, 4 in 5) dosegli pri 

vprašalnikih razredne klime, so pokazale, da obstoječo razredno klimo najvišje ocenjujejo 

učenci z oceno 2, medtem ko si najboljše ţelijo učenci z oceno 5. Učenci z oceno 4 obstoječo 

razredno klimo ocenjujejo najniţje, pri zaznavanju ţelene razredne klime pa so to učenci z 

oceno 3. Učenci te raziskave, ki imajo niţje ocene, torej glede na povprečne točke bolje 
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zaznavajo obstoječo razredno klimo kot učenci z višjimi ocenami, učenci z višjimi ocenami 

pa si v nasprotju s tem ţelijo boljše razredne klime kot učenci z niţjimi ocenami. To pomeni, 

da je povezava med ocenami, ki jo imajo učenci, in razredno klimo, ki jo zaznavajo, 

minimalna oz. glede na rezultate te raziskave ni pomembne povezave med tema 

spremenljivkama. To se ne sklada z ugotovitvami Zabukovec (1998), da razredna klima 

povečuje kakovost znanja in vpliva na višje ocene. Prav tako se rezultati ne skladajo z 

raziskavo, ki jo je izvedel Fraser (1992, v Adlešič, 1998) in kaţe na to, da je skladje zaznane 

in ţelene razredne klime pozitivno povezano z učnimi doseţki učencev. V tej raziskavi so 

namreč v povprečju učenci z višjimi ocenami manj skladni glede zaznavanja obstoječe in 

ţelene razredne klime kot učenci z niţjimi ocenami. Glede na to sklepam, da imajo učenci z 

višjimi ocenami previsoko postavljene cilje glede okolja v učilnici, ali pa imajo učenci z 

niţjimi ocenami prenizke cilje. Tudi analiza variance raziskave je pokazala, da imajo 

individualne razlike znotraj skupine večji vpliv na zaznavanje razredne klime kot ocene 

učencev. Reyes idr. (2012) prav tako ugotavljajo nepomembno povezavo med klimatskimi 

razmerami v razredu, kot so npr. organizacija razreda, podpora, sodelovanje učencev in 

njihovi učni doseţki, vendar pa poudarjajo vlogo interakcije v učilnici, osredotočene na 

čustva, ki spodbuja učne doseţke učencev. Korelacijsko razmerje te raziskave je pokazalo 

pozitivno povezavo med ocenami učencev in njihovim zaznavanjem obstoječe in ţelene 

razredne klime. Kljub temu je vrednost korelacijskega razmerja manjša od 0,20, kar pomeni, 

da je povezava med ocenami, ki jih imajo učenci pri biologiji, in tem, kako zaznavajo 

razredno klimo, naključna oz. zanemarljiva. Bennett (2001) je s korelacijskim koeficientom 

za učence svoje raziskave ugotovil podobno, medtem ko je nadaljnja analiza pokazala 

pomembno povezavo med doseţki učencev 6. razreda pri matematiki in razredno klimo, ki jo 

zaznavajo. Rezultati te raziskave se ne skladajo tudi z zaključki Fraser (1998), ki utemeljuje, 

da je razredna klima močan napovednik učnih doseţkov učencev ter Moos in Moos (1978, v 

Poţun, 2014), ki ugotavljata pozitivno povezavo posameznih dimenzij razredne klime z 

učnimi doseţki dijakov, med drugim tudi pri biologiji. Prav tako se ne skladajo z zaključki 

metaštudije Hattie (2012, v Rutar Ilc, 2018), ki izpostavlja, da ima odnos med učencem in 

učiteljem zelo močan vpliv na šolske doseţke učencev. To bi lahko povezali s tem, da sem 

učence anketirala v juniju, ko so bili »z glavo« ţe na počitnicah in posledično niso bili 

motivirani za izpolnjevanje vprašalnika. Poleg tega podatkov nisem analizirala glede na 

dimenzije vprašalnika, kjer bi bili rezultati lahko drugačni. Kot navaja Zabukovec (1998) 

namreč analiza celotnega vprašalnika daje bolj zanesljive rezultate. Ta raziskava se medtem 

bolj pribliţa rezultatom raziskave, ki jo je izvedla Poţun (2014), saj ugotavlja, da se pozitivne 
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dimenzije razredne klime ne povezujejo pozitivno z učnim uspehom dijakov. Glede na 

rezultate te raziskave na peto raziskovalno vprašanje odgovarjam, da je počutje v razredu 

učencev tega vzorca sicer pozitivno, vendar naključno povezano z oceno, ki jo imajo pri 

predmetu biologija, saj je ta povezava zanemarljivo nizka. 

Čeprav je bilo pri primerjavi povprečnih točk, ki so jih dosegli učenci z različnimi ocenami 

pri vprašalniku obstoječe in ţelene razredne klime, videti, da so razlike pomembne, se je pri 

nadaljnji analizi izkazalo drugače. Rezultat Kruskal-Wallis testa, s katerim sem analizirala 

razlike med skupinami, je tako pri zaznavanju obstoječe kot tudi pri zaznavanju ţelene 

razredne klime pokazal, da se med učenci z ocenami 2, 3, 4 in 5 ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kako ocenjujejo obstoječo in ţeleno razredno klimo. Podatkov 

torej ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico, za ta vzorec pa lahko trdimo, da učenci z 

oceno 2 najvišje ocenjujejo obstoječo razredno klimo, učenci z oceno 4 pa najniţje. Ţeleno 

razredno klimo pa najvišje ocenjujejo učenci z oceno 5, najniţje pa učenci z oceno 2. Ronald 

in Martin-Dunlop (2011) sta za nadarjene dijake, ki sta jih opredelili kot tiste, ki so lahko le 

bolj motivirani za delo in imajo zato višje ocene, ugotovili, da obstoječo razredno klimo 

ocenjujejo višje kot nenadarjeni. To sta povezali s tem, da učenci, katerih doseţki so niţji, po 

naravi zaznavajo razredno klimo kot manj pozitivno.  

  

5 SKLEP 

 

Fraser (1998), Raviv idr. (1990) in Zabukovec (1998) so ugotovili, da učitelji višje zaznavajo 

razredno klimo kot učenci, prav tako imajo ţeljo po še boljši razredni klimi, zato sem 

sklepala, da bodo rezultati te raziskave pokazali podobno. To ne drţi samo za učitelja in 

učence šole 3, kjer je obstoječa razredna klima, ki jo zaznava učitelj, niţja od tiste, ki jo 

zaznavajo učenci, kar se je sicer v raziskavi Ozimič (2016) izkazalo za vse učitelje. Za ţeleno 

razredno klimo se je izkazalo, da si tako učitelji kot učenci v povprečju ţelijo boljše, vendar je 

to pri učiteljih bolj izrazito, kar sta med drugimi ugotovili tudi Ozimič (2016) in Šmalc 

(2018). Zabukovec (1998) utemeljuje, da so razlike v zaznavanju obstoječe in ţelene razredne 

klime pri učiteljih in učencih predmetne stopnje zmerne, kar ne morem trditi za vse učence in 

učitelje te raziskave. Pri učencih šole 1 je ta razlika velika, prav tako tudi pri učitelju šole 2 in 

3. Slednje torej v tej raziskavi velja le za učence in učitelje šole 4. Če pogledamo povprečje 

vseh šol pa se izkaţe, da so razlike v zaznavi obstoječe in ţelene razredne klime pri učencih 
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zmerne, pri učiteljih pa velike. Zaključujem torej, da učenci tega vzorca v povprečju nizko 

zaznavajo obstoječo razredno klimo, učitelji pa nekoliko višje. Vsi si ţelijo boljše razredne 

klime, pri tem so pri učiteljih te ţelje in cilji višje zastavljeni kot pri učencih. Rezultati so 

torej drugačni, kot v raziskavi Jurič (2010), kjer se je pokazala majhna razlika med zaznavami 

obstoječe in ţelene razredne klime dijakov, kar avtorica povezuje z neustrezno motivacijo.  

Analiza, glede na kategoriji vprašalnika, je pokazala, da učenci in učitelji v povprečju sistem 

in organizacijo v razredu ocenjujejo niţje kot medosebne odnose. Učencem se prav tako zdi 

pomembnejše, da se v razredu trudijo delati na medosebnih odnosih kot na sistemu, kar se je 

izkazalo tudi za učitelje, vendar ta razlika pri njih ni bila tako izrazita. Te rezultate torej lahko 

delno poveţem z rezultati raziskave, ki jo je izvedla Zabukovec (1998). Ugotavlja namreč, da 

si tako učenci kot tudi učitelji ţelijo tako boljšega sistema kot tudi medosebnih odnosov, kar 

sem sicer ugotovila tudi sama, vendar so učenci tega vzorca bolj usmerjeni v izboljšavo 

odnosov v razredu kot sistema.  

Analiza dodatnih vprašanj je pokazala, da se učenci v razredu najbolje počutijo, kadar gledajo 

kratke filme, kadar je snov zanimiva, kadar delo poteka praktično, ko se pogovarjajo ipd. 

Sklepam, da se učenci v razredu počutijo bolje, kadar je pouk razgiban in vključuje različne 

aktivne oblike in metode učenja. Tu se lahko naveţem na Ozimič (2016), ki ugotavlja, da si 

učenci med drugim ţelijo več povezanosti v razredu. Menim namreč, da bi bilo lahko 

mogoče, da aktivno vključevanje učencev v pouk prinaša večjo povezanost med učenci in 

učitelji ter učenci samimi. Vseeno pa Cengel in Türkoglu (2016) opozarjata, da interakcija in 

podpora med učenci v razredu z negativno razredno klimo nista dovolj. Iz odgovorov na 

vprašanje, kdaj jim je pri pouku biologije najmanj všeč, je prav tako razvidno, da učenci 

potrebujejo razgiban pouk, saj jim pisanje v zvezek, spraševanje ipd. ne odgovarja. Sklepam, 

da se takrat dolgočasijo in bi vsak učitelj moral poskrbeti za to, da jih zaposli. Razlog za to 

ugotovitev bi lahko bil, da v današnjem svetu, kjer tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo, 

otroci veliko raje za pisanje uporabljajo računalnike kot pa zvezke. Pri ustnem ocenjevanju 

znanja pa je po mojem mnenju lahko problem tudi disciplina učencev, ki niso vprašani, kar 

lahko posledično pripelje do slabega počutja v razredu. V učnem načrtu predmeta biologija 

Vilhar idr. (2011) navajajo, da učenci v izobraţevalnem procesu s posebnimi metodami, kot 

sta opazovanje in eksperimentiranje, pridobivajo različno biološko znanje, saj je praktičnemu 

delu namenjena tretjina vseh šolskih ur biologije v 8. in 9. razredu. Glede na rezultate te 

raziskave zaključujem, da bi učitelji biologije morali uporabljati več praktičnega dela 

(eksperimenti, raziskave ipd.) in pri tem učence aktivno vključevati v pouk, vendar razumem, 

da jim tega velikokrat ne dopušča čas, ki ga imajo na voljo za obdelavo velike količine snovi, 
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ki je predvidena za posamezen razred v enem šolskem letu. Na tem mestu učiteljem biologije 

za obravnavo predlagam eno izmed najzanimivejših tem, ki jo izpostavljajo učenci, vključeni 

v raziskavo Strgar (2015), in sicer »kako vaditi, da bo telo zdravo«. Slednje bi lahko vključili 

pri doseganju cilja v učnem načrtu predmeta biologija (Vilhar idr., 2011), kjer učenci 

spoznajo kompleksnost problemov, povezanih z motnjami hranjenja, in razvijajo kritičen 

odnos do meril lepote v povezavi s telesno teţo in zdravjem. Poleg tega so učenci vzorca 

avtorice mnenja, da jim je všeč snov pri biologiji ter kako učitelji poučujejo biologijo, kar je 

lahko nadaljnja motivacija učiteljem za ukvarjanje z razredno klimo. 

Pričakovala sem, da bo pozitivna razredna klima močno povezana z učnimi doseţki učencev 

pri predmetu biologija, vendar to ne velja za učence te raziskave. V povprečju učenci z oceno 

2 najvišje ocenjujejo obstoječo razredno klimo, sledijo jim učenci z oceno 3, medtem ko jo 

učenci z oceno 5 ocenjujejo niţje, učenci z oceno 4 pa najniţje, kar se ne sklada z 

ugotovitvami prejšnjih raziskav (Fraser, 1998; Ronald in Martin-Dunlop, 2011; Shan idr., 

2014; Zabukovec, 1998 idr.). Vseeno rezultate lahko poveţemo z rezultati raziskave Poţun 

(2014), ki prav tako ne kaţejo pozitivne povezave med ocenami dijakov in razredno klimo, ki 

jo zaznavajo. Pri zaznavanju ţelene razredne klime je analiza pokazala, da si v povprečju 

učenci z oceno 5 najbolj ţelijo boljše klime, veliko boljše pa si ţelijo tudi učenci z oceno 4. 

Pri učencih z oceno 2 in 3 pa so razlike v zaznavi obstoječe in ţelene razredne klime majhne. 

Sklepamo torej, da imajo učenci z oceno 5 previsoko postavljene cilje in so njihove ţelje 

glede razredne klime nedosegljive. Analiza variance je pokazala, da so rezultati učencev bolj 

razpršeni pri zaznavanju ţelene razredne klime. Tako kot s povprečnimi vrednostmi sem tudi 

s to analizo ugotovila, da ima ocena, ki jo imajo učenci pri biologiji, manjši vpliv na 

zaznavanje razredne klime kot individualne razlike v skupini. Moos (1991, v Fraser, 1998) 

zato poudarja tudi pomen drugih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učencev (povezava med 

šolskim, domačim in starševskim okoljem). Rezultati izračuna korelacijskega razmerja so 

pokazali podobno. Tako pri zaznavi obstoječe kot ţelene razredne klime sicer obstaja 

pozitivna, torej premo sorazmerna, povezava med ocenami učencev pri biologiji in 

zaznavanjem razredne klime, vendar je zanemarljivo nizka. Učenci tega vzorca z višjo oceno 

pri biologiji torej zaznavajo boljšo razredno klimo, ampak gre za naključno povezavo. To se 

ne sklada z ugotovitvami prejšnjih raziskav, ki zaključujejo, da obstaja pomembna pozitivna 

povezava med ocenami učencev in razredno klimo (Fraser, 1998; Moos in Moos, 1978, v 

Poţun, 2014; Ronald in Martin-Dunlop, 2011). Kruskal-Wallis test, s katerim sem ţelela 

ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenci z ocenami 2, 3, 4 in 5 glede 

tega, kako zaznavajo razredno klimo, je tako za obstoječo kot tudi za ţeleno razredno klimo 
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pokazal, da se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učenci različnih skupin. Iz teh 

rezultatov med drugim lahko sklepam, da učitelj nima pomembne vloge pri doseţkih učencev, 

kar je v nasprotju z ugotovitvami mnogih raziskav (Fraser, 1998; Mahler idr., 2018; Ozimič, 

2016; Reyes idr., 2012; Slokar Čevdek, 2013 idr.). Na tem  mestu se navezujem na Ozimič 

(2016), ki izpostavlja, da je pomembno, da se učitelj zaveda razlik med obstoječo in ţeleno 

razredno klimo, saj le tako lahko išče razloge in rešitve. Problem vidi predvsem v tem, da se 

učitelji ne zavedajo pomembnosti razredne klime, saj bi morali po njenem mnenju stremeti k 

temu, da bi bilo njihovo zaznavanje razredne klime podobno učenčevim zaznavam. S tem se 

strinjam, menim pa, da današnji šolski sistem učitelju ne omogoča zadostnega ukvarjanja z 

razredno klimo. Od učitelja se namreč na eni strani pričakuje, da daje absolutno podporo 

posameznemu učencu, mu pomaga ter razume njegova čustva, na drugi strani pa se mu ne 

dopušča, da se učencu pribliţa. 

Ta raziskava torej ugotavlja razlike v zaznavanju obstoječe in ţelene razredne klime med 

učenci in učitelji, ne potrjuje pa razlik med učenci z različnimi ocenami glede tega, kako 

zaznavajo razredno klimo. Tudi povezava med ocenami učencev, ki jih imajo pri biologiji, in 

razredno klimo, ki jo zaznavajo, je zanemarljiva. Pri tem opozarjam na vprašljivost 

zanesljivosti odgovorov učencev te raziskave, saj se je v času izvajanja anketnega vprašalnika 

pribliţeval konec šolskega leta. Poleg tega je bil vzorec učencev in učiteljev nereprezentativen 

– ni bil izbran naključno. Tako predlagam, da si učitelji med poučevanjem vseeno vzamejo 

čas za spremljanje oz. predvsem za vzpostavljanje ugodne razredne klime. Učitelj biologije bi 

lahko po prvem trimesečju šolskega leta izvedel vprašalnik obstoječe in ţelene razredne klime 

med učenci in anketiranje ponovil konec šolskega leta. Tudi sam bi izpolnil podoben 

vprašalnik in primerjal rezultate na začetku in koncu šolskega leta. To bi mu dalo vpogled v 

uspešnost njegovega poučevanja in predloge za izboljšavo. Med raziskovanjem sem namreč 

doumela, da učitelji v večini zaznavajo boljšo obstoječo razredno klimo kot učenci, stremeti 

pa bi morali k temu, da ne bi bilo velike razlike med tem, kako zaznavajo obstoječo razredno 

klimo učitelji in kako učenci. Zato se strinjam z Raviv idr. (1990), ki predlagajo vključitev 

stvari, vezanih na razredno klimo, v učne načrte. Poleg tega menim, da bi morali učitelji bolj 

komunicirati z učenci glede počutja v razredu, vendar verjamem, da zaradi časovne stiske to 

skoraj ni mogoče. Učiteljem biologije vseeno predlagam, da se pred obravnavo določene 

snovi pogovorijo z učenci, kaj pri tej snovi jih najbolj zanima in kako bi ţeleli, da se jim jo 

predstavi, da jo bodo kar se da najbolje razumeli. Mogoče bi lahko občasno izpostavili 

kakšnega učenca, ki določeno snov dobro razume in ga spodbudili k temu, da jo s svojimi 

besedami povzame vrstnikom. Tistim učencem, ki pri tem česa ne bi razumeli, pa bi dali 
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moţnost, da si sproti zapisujejo vprašanja in jih na koncu razlage zastavijo učitelju. Tako bi se 

tudi učenci v razredu bolje počutili, saj bi posledično višje ocenjevali podporo učitelja.  

Veliko dosedanjih raziskav (Fraser, 1998; Moos in Moos, 1978, v Poţun, 2014; Ronald in 

Martin-Dunlop, 2011) je pokazalo, da razredna klima vpliva na doseţke učencev, torej bi se 

tudi iz tega razloga učitelji morali zavedati pomena razredne klime. Pridruţujem se mnenju 

Gril (2018), ki opisuje pripravo inkluzivnega okolja in menim, da bi podoben pristop lahko 

uporabili tudi za vzdrţevanje in vzpostavljanje pozitivne razredne klime. Avtorica opisuje 

naslednje: (1) samorefleksija učitelja o lastnem poučevanju in o značilnostih in potrebah 

učencev v razredu; (2) individualno učenje učiteljev ali učenje v skupnostih; (3) ureditev 

prostora v smislu prilagoditve pouka za posebne skupine otrok; (4) učne vsebine, ki spoštljivo 

nagovarjajo različne potrebe učencev ter spodbujajo kritično mišljenje; (5) oblike 

komunikacije izven pouka, kot je medsebojno obveščanje; (6) redno preverjanje počutja v 

razredu in uvajanje potrebnih sprememb, sprejetih skladno s predlogi učencev. 

Cengel in Türkoglu (2016) pravita, da lahko raziskave o odnosih med učitelji in učenci, 

učenčevem zaznavanju učnih kompetenc in zadovoljstva pripomorejo k boljšemu 

razumevanju razredne klime. Tudi sama menim, da so potrebne nadaljnje raziskave na tem 

področju, tudi v smeri izobraţevanja učiteljev o tej temi. V rubriki Opis poklica: Predmetni 

učitelj za biologijo (b.d.) na spletni strani RS za zaposlovanje se učitelj biologije strokovno 

izobraţuje o znanju in veščinah poučevanja. Mahler idr. (2018) predlagajo, da se 

izobraţevanja učiteljev osredotočajo ne le na pridobivanje znanja, ampak tudi na motivacijske 

usmeritve učiteljev; Ronald in Martin-Dunlop (2011) pa izpostavljata, da se pozablja na 

celosten pristop k izobraţevanju. Glede na rezultate raziskave menim, da bi moral biti na 

izobraţevanjih večji poudarek tudi na počutju učencev in učiteljev v razredu. Košir (2018) 

namreč navaja, da je šola »…eden izmed najbolj proaktivnih druţbenih podsistemov: vzorci 

izpostavljanja odnosov, ki so skozi dejanski in prikriti kurikulum posredovani v letih šolanja, 

bodo zelo verjetno vzorci, s katerimi se bodo učenci kot odrasli vključevali v odnose – tako v 

zasebnem kot v poklicnem ţivljenju.« (str. 8). 
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Opis anketnega vprašalnika za učitelja 

 

Vprašalnik »Razredno okolje« za učitelja je (Zabukovec, 1998) sestavljen iz vprašanj o 

obstoječi in ţeleni razredni klimi. Prvi del vprašanj se nanaša na obstoječo razredno klimo in 

zajema 21 trditev. Učitelj ima moţnost strinjanja (»tako je«) ali nestrinjanja (»ni tako«) z 

njimi. Vprašalnik je razdeljen na kategorijo medosebnih odnosov in kategorijo sistema. Pri 

ocenjevanju obstoječe razredne klime kategorija medosebnih odnosov zajema trditve: 

»Učenci se zelo trudijo za to, kar delajo.«, »Učenci v našem razredu dobro poznajo drug 

drugega.«, »Zelo malo časa porabim za pogovor z učenci«, »Učenci v našem razredu veliko 

sanjarijo.«, »Učencev ne zanima, da bi spoznavali drug drugega.«, »Zanimam se za vsakega 

učenca.«, »V razredu je veliko prijateljstev.«, »Do učencev sem bolj prijateljski(a) kot 

nedostopen(a).«, »Večina učencev resnično pozorno spremlja, kaj govorim.«, »Učenci lahko 

najdejo skupino sošolcev za skupno delo.« ter »Uberem drugačno pot, kot sem načrtoval(a), 

samo da bi pomagal(a) učencem.«. Kategorija sistema pa zajema trditve: »Razred je dobro 

organiziran.«, »Učenci imajo jasna navodila, ki jim morajo slediti.«, »V razredu so učenci 

skoraj vedno tiho.«, »V razredu se pravila veliko spreminjajo.«, »Med uro se učenci veliko 

sprehajajo naokrog (po razredu, po hodnikih).«, »Učenci so pogosto zelo glasni.« ter 

»Razlagam, kakšna so pravila.«. Poleg teh trditev vprašalnik obstoječe razredne klime vsebuje 

še trditve: »Prevzemanje obveznosti je med učenci zelo pomembno.«, »Učenci ne naredijo 

veliko.« in »Učenci so bolj usmerjeni v druţabne stike kot v pridobivanje znanja.«. Drugi del 

vprašalnika se tiče ţelene razredne klime in prav tako vsebuje 21 trditev. Moţna odgovora sta 

v tem primeru »ţelim« ali »ne ţelim«. Pri ocenjevanju so trditve zelo podobne – stavkom je le 

dodana besedna zveza »naj bi« (npr.: »Učenci naj bi se zelo trudili za to, kar delajo.«). 
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Priloga 2: Opis anketnega vprašalnika za učence  

 

Vprašalnik »Razredno okolje« za učence je (Zabukovec, 1998) podoben kot vprašalnik za 

učitelja. Prvi del vprašanj se torej nanaša na obstoječo razredno klimo in je sestavljen iz 21 

trditev, drugi del na ţeleno razredno klimo in prav tako zajema 21 trditev. Trditve so 

podobne, le oblikovane tako, da so prilagojene odgovarjanju učencev. Učenci za vsako 

izberejo »tako je«, če se strinjajo z njo, ali »ni tako«, če se ne strinjajo. Vprašalnik je 

razdeljen na kategorijo medosebnih odnosov in kategorijo sistema. Kategorija medosebnih 

odnosov zajema trditve: »Učenci se zelo trudimo za to, kar delamo.«, »Učenci v našem 

razredu zelo dobro poznamo drug drugega.«, »Učitelj porabi zelo malo časa za pogovor z 

učenci.«, »V našem razredu veliko sanjarimo.«, »V našem razredu nas ne zanima, da bi 

spoznavali drug drugega.«, »Učitelj se zanima za vsakega učenca.«, »V našem razredu je bilo 

sklenjenih veliko prijateljstev.«, »Učitelj je bolj prijateljski kot nedostopen.«, »Večina 

resnično pozorno spremlja, kaj učitelj govori.«, »Lahko je najti skupino sošolcev za skupno 

delo.« ter »Učitelj izbere drugačno pot, kot je načrtoval, samo da bi pomagal učencem.«. Med 

kategorijo sistema pa avtorica uvršča trditve: »Naš razred je dobro organiziran.«, »Imamo 

jasna navodila, ki jim moramo slediti.«, »V našem razredu smo skoraj vedno tiho.«, »V našem 

razredu se pravila veliko spreminjajo.«, »Med uro se veliko sprehajamo naokrog (po razredu, 

po hodnikih).«, »Pogosto smo zelo glasni.« in »Učitelj razlaga, kakšna so pravila.«. Poleg teh 

trditev vprašalnik vsebuje trditve: »Prevzemanje obveznosti je v našem razredu zelo 

pomembno.«, »V našem razredu ne naredimo veliko.« in »V razredu smo bolj usmerjeni v 

druţabne stike (spoznavanje drug drugega) kot pa v pridobivanje znanja.«. Vprašalnik za 

ţeleno razredno klimo je sestavljen zelo podobno, le da sta moţna odgovora »ţelim« ali »ne 

ţelim«, trditvam pa je le dodana besedna zveza »naj bi« (npr.: »Učenci naj bi se zelo trudili za 

to, kar delamo.«). 

Vprašalniku za učence sem pri ocenjevanju obstoječe razredne klime dodala vprašanje o 

povprečni oceni pri predmetu biologija v šolskem letu, v katerem sem izvajala raziskavo. 

Poleg tega sem dodala še odprti vprašanji o počutju učencev pri pouku, ki sta se glasili: »Kdaj 

ti je pri pouku biologije najbolj všeč?« ter »Kdaj ti je pri pouku biologije najmanj všeč?«. 
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Priloga 3: Soglasje za starše 

 

SOGLASJE STARŠEV O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI 

 

Spoštovani starši, 

sem Ana Omerza, absolventka 2. stopnje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, študijske 

smeri biologija-gospodinjstvo. Pripravljam magistrsko delo, ki se nanaša na to, kako učenci in 

učitelji zaznavajo vzdušje pri pouku in kako to vpliva na učno uspešnost učencev pri 

predmetu biologija. 

Vljudno Vas prosim za soglasje, da lahko Vaš otrok izpolni anketni vprašalnik v opisani 

raziskavi. Sodelovanje je anonimno, saj me ne bodo zanimali podatki za posameznega učenca, 

temveč za celotno skupino oz. oddelek anketiranih učencev. Rezultati bodo uporabljeni v 

raziskovalno-študijske namene.  

Če se strinjate s sodelovanjem Vašega otroka pri izpolnjevanju vprašalnika, Vas prosim, da 

izpolnite spodnji obrazec, Vaš otrok pa naj ga do prihodnjega tedna vrne učiteljici biologije. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odrežite tukaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Podpisani/-a ______________________________ soglašam, da moj otrok 

_____________________, učenec ____ razreda OŠ _______________________ sodeluje pri 

izpolnjevanju vprašalnika, ki bo uporabljen izključno za raziskovalno-študijske namene 

magistrskega dela. 

 

Datum: __________________   Podpis: ________________________ 

 

Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Ana Omerza 
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Priloga 4: Excelovi tabeli kodiranja podatkov dodatnih vprašanj 

Vprašanje o tem, kdaj je učencem pri pouku biologije najbolj všeč:  

KODIRNE ENOTE f KODE f KATEGORIJE f 

ko gledajo zanimive in poučne 

filmčke 

54 kadar gledajo 

kratke filme 

54 

zanimivo 

podana snov 
74 

ko je snov zanimiva 

20 kadar je snov 

zanimiva 

20 

ko delajo kaj praktičnega  3 kadar delo 

poteka 

praktično 

18 

različne oblike 

dela 
26 

kadar izvajajo eksperimente, delajo 

raziskave  

15 

ko delo poteka skupinsko 

8 ko delo 

poteka 

skupinsko 

8 

ko je ura sproščena 

6 kadar ura 

poteka 

sproščeno 

6 

pogovor 21 

ko se pogovarjajo 

15 kadar se 

pogovarjajo 

14 

ko je učiteljica prijazna 

5 kadar je 

učiteljica 

prijazna 

5 

lastnosti 

učiteljice 
12 

ko učiteljica dobro razloţi snov 

7 kadar 

učiteljica 

dobro razloţi 

snov 

7 

ko učiteljica sprašuje in jim ni treba 

sodelovati (so ţe bili vprašani) 

12 

ko učiteljica 

sprašuje 

12 ustno 

preverjanje in 

ocenjevanje 

znanja 

12 

ko spoznavajo človeško telo 

7 kadar 

spoznavajo 

človeško telo 

7 učna tema o 

človeškem 

telesu 

7 

ko učiteljica mirno razlaga 1 

ko delajo individualno 1 

ko učenec teme ne pozna 1 

ko se učijo kaj novega 1 

ko jemljejo stvari, povezane z 

moţgani 

1 

ko sodelujejo 1 

ko se učijo o spolnosti 1 

ko prepisujejo snov 1 

ko secirajo (npr. moţgane) 1 

ko kakšno snov vzamejo tako, da si 

zadevo ogledajo v ţivo 

1 

ko lahko učiteljico vprašajo, če česa 

ne vedo 

1 
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ko nimajo zvezka in rešujejo naloge 

v delovnem zvezku 

1 

ko se učijo o boleznih 3 

ko učiteljica prinese nekatere organe 

(pljuča, oči ipd.) 

3 

ko se pogovarjajo o kosteh 1 

ko grejo pomagat hišniku 1 

ko so vprašani iz klopi 1 

ko so v razredu vsi tiho 1 

ko kaj gledajo pod mikroskopom 1 

ko obravnavajo uporabne reči, ki jim 

pridejo prav 

1 

ko je učenec vprašan 1 

vedno, ker je večina snovi učencu 

zelo zanimiva 

1 

začetek/konec šolskega leta ("ni 

pritiska") 

1 

ko se učijo o ţivalih 3 

ko spoznavajo naravo, planet zemlja 1 

ko se prosto pogovarjajo o biologiji 1 

nazorni prikaz DNA modela 1 

ko grejo ven raziskovat okolje 1 

ko imajo referate 3 

ko jim učiteljica razloţi primere na 

ţivljenjskih stvareh 

1 

ko učiteljica ponovno razloţi 

povedano, če jim kaj ni jasno 

3 

ko učenec nič ne dela 1 

ko učiteljica razloţi snov na zanimiv 

način 3 

3 

da ima učiteljica dobro organizirano 

spraševanje 

1 

ko učiteljica ne opazi, da ne 

sodelujejo in so na telefonih 

1 

interaktivni pouk 1 

da se učijo o stvareh, ki jim bodo v 

ţivljenju prišle prav 

2 

kadar ni domače naloge 1 

ko se pogovarja s sošolcem 1 

ko spoznajo stvari na smešen način 3 

da učiteljica vedno ponudi moţnosti 1 

ko učiteljica ne sprašuje 1 

ko je učiteljica pripeljala krta 1 

ko učiteljica odgovori na vprašanja, 

ki jih zanimajo 

2 

da tudi ob slabi oceni na testu 1 
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učiteljica ponudi popravljanje 

ko se pogovarjajo o ţivljenju 1 

ko se pogovarjajo o stvareh, ki jih 

celo ţivljenje gledajo in se končno 

naučijo, zakaj nastanejo 

1 

jasnost razlage učiteljice 2 

Sprehajanje 1 

sodelovanje učencev 1 

končni zvonec 2 

ko jemljejo novo snov 2 

razlaga učiteljice 2 

da učenec sedi v zadnji vrsti 1 

kadar učiteljica razlaga zanimivo 

snov 

2 

zanimive in zabavne naloge 1 

ko so vsi v razredu tiho 1 

pri malici 1 

ko klepetajo 2 

napovedano spraševanje 2 

ko rešujejo naloge v delovnem 

zvezku 

1 

ko nič ne delajo 1 

snov 1 

da je učiteljica zelo razumljiva 1 

ko učiteljice ni v razredu 1 

ko razpravljajo o različnih stvareh 1 

pogovor z učenci 1 

koliko znanja pridobijo 1 

 

Vprašanje o tem, kdaj je učencem pri pouku biologije najmanj všeč: 

KODIRNE ENOTE f KODE f KATEGORIJE f 

ko pišejo test 24 ko pišejo test 24 

preverjanje in 

ocenjevanje 

znanja 

70 
ko učiteljica sprašuje 34 ko učiteljica 

sprašuje 
40 

ko je učenec vprašan 6 

ko se ocenjuje 

6 ko poteka 

ocenjevanje 

6 

ko prepisujejo snov s table/pišejo v 

zvezke po nareku, morajo veliko 

pisati 

34 

ko veliko pišejo 

34 

zahtevnost 

obravnavane 

snovi 

41 ko jemljejo zapleteno snov in se 

morajo doma veliko učiti (npr. 

teţke besede, kot so hipofiza, 

deoksiribonukleinska kislina) 

7 ko jemljejo 

zapleteno snov in se 

morajo doma veliko 

učiti 

7 

klepetanje v razredu 7 ko klepetajo 7 disciplina v 19 
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ko so glasni 

12 ko so nekateri 

učenci preglasni in 

ostali teţko sledijo 

pouku 

12 razredu 

ko snov ni zanimiva 

19 

ko snov ni zanimiva 

19 interes učencev 

za obravnavano 

snov 

19 

ko se kregajo  1 

ko prepisujejo rešitve delovnega 

zvezka, ker učiteljica sprašuje 

1 

ko kdo razjezi učiteljico (se dere na 

njih, je potem slabe volje, oni pa so 

kregani) 

4 

ko se pogovarjajo o celicah 1 

ko se učijo o genskem inţeniringu 1 

tema homologni in analogni organi 2 

ko se učijo o nepomembnih 

podatkih 

1 

premalokrat delajo z mikroskopi 1 

učenje 4 

kadar je veliko časa namenjenega 

pomirjanju glasnih učencev 

1 

ko porabijo veliko časa za 

popravljanje ocen 

1 

kadar je v razredu nemir 1 

ko učiteljica sprašuje in učenec še 

ni bil vprašan 

1 

ko učiteljica razlaga nekaterim 

učencem glede ocen, popravljanja 

1 

da veliko pišejo 1 

da se je treba učiti za dobro oceno 1 

reševanje nalog v delovnem 

zvezku 

1 

kadar delo poteka v skupinah 1 

ko se učijo o organih 1 

ko se dolgo časa zadrţijo pri eni 

snovi 

2 

kadar je veliko teorije 1 

kadar se učijo kaj, kar nima smisla 1 

ko se pogovarjajo o glavi 1 

ko pri reševanju nekaterih nalog 

hitijo in tako učenec ne razume 

snovi 

1 

da se včasih ure zelo vlečejo 1 

ko dobi oceno 1 1 

ko učiteljica razlaga pravila zaradi 

nekaterih učencev 

1 
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začetek pouka 2 

ko je konec pouka 1 

ko se učijo o rastlinah 1 

to, da morajo veliko delati 1 

"nekoncentriranost" in glasnost 

učencev 

1 

domače naloge 2 

kadar so vsi slabe volje ali se učijo 

o stvareh, ki jih učenec ne 

potrebuje 

1 

dolgočasno razlaganje snovi 1 

ker grejo tako hitro v razred in 

učiteljica učenca vedno presede 

1 

snov, ki jo jemljejo 2 

kadar rešujejo učne liste 1 

veliko snovi za zapomnit 1 

ko kaj delajo 1 

jemanje nove snovi 1 

da mora učiteljica nekatere 

opozarjati, naj bodo tišji 

1 

redni pouk 1 

da morajo sami reševati naloge v 

delovnem zvezku 

1 

ko delajo sami 2 

prehitra obravnava snovi 1 

 

 

 

Priloga 5: Izpis izračuna iz programa SPSS 

Ugotavljanje, ali so razlike v zaznavanju obstoječe razredne klime med učenci različnih 

oddelkov statistično pomembne: 

Rezultat Kolmogorov-Smirnov testa (obstoječa razredna klima): 

 Točke – obstoječa klima 

nučenci 216 

M 48,1157 

SD 6,26994 

α ,000 
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Rezultat Kruskal-Wallis testa (obstoječa razredna klima): 

 Šola (Š), oddelek (O) nučenci 𝑹  

Točke – obstoječa klima Š1O1 14 123,71 

Š1O2 8 82,31 

Š2O1 11 134,64 

Š2O2 14 124,68 

Š2O3 9 86,00 

Š2O4 16 117,97 

Š3O1 23 106,98 

Š3O2 15 67,57 

Š3O3 19 131,34 

Š3O4 21 124,02 

Š4O1 9 91,06 

Š4O2 23 52,35 

Š4O3 14 117,68 

Š4O4 20 145,63 

Skupno 216  

Statistika testa 


2
 43,814 

g 13 

α ,000 

 

Vrednosti Games-Howell Post Hoc Testa med posameznimi skupinami (obstoječa razredna 

klima): 

Šola (Š) oddelek (O) Šola (Š) oddelek (O) α 

Š1O1 Š1O2 ,980 

Š2O1 1,000 

Š2O2 1,000 

Š2O3 ,998 

Š2O4 1,000 

Š3O1 1,000 

Š3O2 ,673 
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Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,999 

Š4O2 ,172 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,995 

Š1O2 Š2O1 ,687 

Š2O2 ,920 

Š2O3 1,000 

Š2O4 ,960 

Š3O1 ,999 

Š3O2 1,000 

Š3O3 ,660 

Š3O4 ,748 

Š4O1 1,000 

Š4O2 ,961 

Š4O3 ,952 

Š4O4 ,369 

Š2O1 Š2O2 1,000 

Š2O3 ,853 

Š2O4 1,000 

Š3O1 ,938 

Š3O2 ,125 

Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,808 

Š4O2 ,004 

Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š2O2 Š2O3 ,984 

Š2O4 1,000 

Š3O1 ,999 

Š3O2 ,388 
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Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,987 

Š4O2 ,030 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,991 

Š2O3 Š2O4 ,995 

Š3O1 1,000 

Š3O2 ,999 

Š3O3 ,833 

Š3O4 ,899 

Š4O1 1,000 

Š4O2 ,848 

Š4O3 ,993 

Š4O4 ,527 

Š2O4 Š3O1 1,000 

Š3O2 ,515 

Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,997 

Š4O2 ,058 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,981 

Š3O1 Š3O2 ,847 

Š3O3 ,923 

Š3O4 ,973 

Š4O1 1,000 

Š4O2 ,149 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,482 

Š3O2 Š3O3 ,100 

Š3O4 ,146 

Š4O1 ,972 
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Š4O2 1,000 

Š4O3 ,486 

Š4O4 ,019 

Š3O3 Š3O4 1,000 

Š4O1 ,777 

Š4O2 ,001 

Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š3O4 Š4O1 ,873 

Š4O2 ,002 

Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š4O1 Š4O2 ,450 

Š4O3 ,995 

Š4O4 ,356 

Š4O2 Š4O3 ,055 

Š4O4 ,000 

Š4O3 Š4O4 ,985 

*. Razlika aritmetičnih sredin je pomembna pri 0,05. 

 

Ugotavljanje, ali so razlike v zaznavanju ţelene razredne klime med učenci različnih 

oddelkov statistično pomembne: 

Rezultat Kolmogorov-Smirnov testa (ţelena razredna klima): 

 Točke – ţelena klima 

nučenci 216 

M 51,9213 

SD 7,39945 

α ,000 

 

Rezultat Kruskal-Wallis testa (ţelena razredna klima): 

 Šola (Š), oddelek (O) nučenci 𝑹  

Točke – ţelena klima Š1O1 14 178,96 

Š1O2 8 133,88 
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Š2O1 11 127,91 

Š2O2 14 86,14 

Š2O3 9 119,17 

Š2O4 16 122,06 

Š3O1 23 101,78 

Š3O2 15 66,73 

Š3O3 19 121,97 

Š3O4 21 116,86 

Š4O1 9 80,61 

Š4O2 23 98,22 

Š4O3 14 110,79 

Š4O4 20 78,60 

Skupno 216  

Statistika testa 


2
 38,487 

g 13 

α ,000 

 

Vrednosti Games-Howell Post Hoc Testa med posameznimi skupinami (ţelena razredna 

klima):  

Šola (Š) oddelek (O) Šola (Š) oddelek (O) α 

Š1O1 Š1O2 ,965 

Š2O1 ,895 

Š2O2 ,090 

Š2O3 ,882 

Š2O4 ,742 

Š3O1 ,197 

Š3O2 ,010 

Š3O3 ,697 

Š3O4 ,544 

Š4O1 ,084 

Š4O2 ,124 
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Š4O3 ,537 

Š4O4 ,021 

Š1O2 Š2O1 1,000 

Š2O2 ,384 

Š2O3 1,000 

Š2O4 1,000 

Š3O1 ,693 

Š3O2 ,050 

Š3O3 1,000 

Š3O4 ,988 

Š4O1 ,348 

Š4O2 ,491 

Š4O3 ,969 

Š4O4 ,082 

Š2O1 Š2O2 ,652 

Š2O3 1,000 

Š2O4 1,000 

Š3O1 ,907 

Š3O2 ,120 

Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,599 

Š4O2 ,724 

Š4O3 ,997 

Š4O4 ,242 

Š2O2 Š2O3 ,996 

Š2O4 ,898 

Š3O1 1,000 

Š3O2 ,997 

Š3O3 ,806 

Š3O4 ,986 

Š4O1 1,000 

Š4O2 1,000 
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Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š2O3 Š2O4 1,000 

Š3O1 1,000 

Š3O2 ,770 

Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,994 

Š4O2 ,994 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,962 

Š2O4 Š3O1 ,991 

Š3O2 ,277 

Š3O3 1,000 

Š3O4 1,000 

Š4O1 ,865 

Š4O2 ,915 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,563 

Š3O1 Š3O2 ,963 

Š3O3 ,976 

Š3O4 1,000 

Š4O1 1,000 

Š4O2 1,000 

Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š3O2 Š3O3 ,175 

Š3O4 ,500 

Š4O1 ,996 

Š4O2 1,000 

Š4O3 ,881 

Š4O4 ,999 

Š3O3 Š3O4 1,000 
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Š4O1 ,755 

Š4O2 ,854 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,349 

Š3O4 Š4O1 ,978 

Š4O2 ,985 

Š4O3 1,000 

Š4O4 ,853 

Š4O1 Š4O2 1,000 

Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š4O2 Š4O3 1,000 

Š4O4 1,000 

Š4O3 Š4O4 ,996 

*. Razlika aritmetičnih sredin je pomembna pri 0,05. 

 

 


