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Robi Kroflič 

ODNOSNA AVTORITETA KOT POGOJ 

MLADOSTNIKOVEGA OSAMOSVAJANJA 

(Gimnazija Šentvid, 8. marec 2012) 

 
“…otrok … se je naučil govoriti s pomočjo lastne inteligence in brez učiteljev. 

…preobrniti je treba logiko razlagalnega sistema. Razlaga ni nujna, zato da bi z njo 

nadoknadili nesposobnost razumevanja… Razlagalec sam potrebuje nesposobneža 

in ne obratno, on vzpostavlja nesposobneža kot takega.” (Ranciere 2005)  

»Na upornost mladih moramo gledati kot bistveno dimenzijo moralnega razvoja na 

individualni ravni, ter moralnega napredka na družbeni ravni.« (Nucci 2008) 

 

Oris predavanja 

 

• Kako zdravorazumsko opredeljujemo avtoriteto učitelja? 

• Kako definirati pedagoško avtoriteto in osamosvajanje v perspektivi krepitve 

osebne odgovornosti? 

• Ključna vprašanja avtoritete: 

– kje je izvor avtoritete in kaj jo legitimira kot hierarhičen odnos med 

nadrejenim in podrejenim polom?  

– kje se v avtoriteti nahaja osvoboditveni potencial vzgoje?  

• Kaj se dogaja z avtoriteto šole in učitelja v zadnjih desetletjih? 

– zaton tako imenovane apostolske/pozicijske avtoritete 

– prikrite avtoritete staršev ni mogoče prenesti na šolo 

– postopna razgradnja spoštovanja družbenih institucij, tudi šole, in Finska 

kot izjema 

– nove avtoritete ni na vidiku 

• Nova definicija odnosne avtoritete: 

– avtoriteta je odnosna kategorija 

– avtoriteta je legitimirana/vzajemno pripoznana moč, ki v vzgoji 

praviloma teži k samoomejevanju  

– osvoboditveni potencial avtoritete v vzgoji ni v poskusu ukinjanja 

avtoritete v vzgoji niti v zanikanju avtoritete nosilcu nadrejenega 

položaja, ampak v postopnem samoomejevanju dominantne vloge, ki 

naredi prostor za vedno bolj aktivno vlogo podrejene osebe  

• Kako ta koncept avtoritete uresničevati pri oblikovanju vzgojnega koncepta 

šole? 
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Kako zdravorazumsko opredeljujemo avtoriteto učitelja? 
 

• avtoritete izvorno ne postavlja roditelj/učitelj 

• avtoriteta izvorno ni ohranjanje hegemonije, ampak pomoč pri doseganju 

avtonomije 

• avtoriteta kot moč materinske ljubezni in očetovske zahteve in povečana moč 

prikritih emocionalnih vezi 

• avtoriteta prijaznosti 

• internalizacija avtoritarnega odnosa 

  

• osnovna paradoksa:  

– podrejanje, ki osvobaja 

– nezmožnost svobodne vzgoje 

• rešitev paradoksa:  

– nezmožnost ukinitve avtoritete, vpliv na njeno obliko 

– iskanje oblike avtoritete, ki spodbuja procese 

osamosvajanja/emancipacije in hkrati krepitev osebne odgovornosti 

 

Kako definirati pedagoško avtoriteto in osamosvajanje v perspektivi krepitve 

osebne odgovornosti? 
 

• Avtoriteta kot neenakovreden odnos, na katerega vplivajo številni dejavniki: 

– Nadrejeni in podrejeni pol odnosa 

– Družbeni kontekst situacije 

– Konceptualna zasnova vzgojno disciplinskega in izobraževalnega 

delovanja šole 

• Izvorno je avtoriteta odnos, ki pomaga podrejenemu polu k osebni rasti in 

osamosvajanju 

  

• Avtoriteta omogoča vzgojno vplivanje, učitelj/starš lahko izbira način 

vplivanja in, kar je še pomembnejše, smoter vplivanja in izvorno percepcijo 

podrejenega. (Bingham, Biesta in Ranciere 2010) 

• Avtoriteta v vlogi pomoči pri osamosvajanju/emancipaciji pomeni »odreči se« 

oziroma »samoomejiti« moč lastne avtoritete nad otrokom/mladostnikom. 

(Kroflič 1997, Bingham, Biesta in Ranciere 2010) 

• Rahljanje avtoritete je nujno povezano s konflikti, uporom mladostnika, 

nestrinjanjem v interpretaciji situacije (Nucci 2008, Smetana 2008, Bingham, 

Biesta in Ranciere 2010) 
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 »Konformno vedênje (ki ga dosežemo z discipliniranjem, op. R. K.) je samo 

zase neustrezen cilj moralne vzgoje, čeprav brez dvoma vsebuje določeno 

mero socialne vrednosti.«  (Wringe 2006) 

 

Ključna vprašanja avtoritete 
 

• Kaj legitimira avtoriteto kot hierarhičen odnos med nadrejenim in 

podrejenim polom? 
 

– avtoriteto lahko vzpostavimo kot nevprašljivo – z družbenim položajem 

pogojeno instanco (odrasli sem avtoriteta, ker sem starš, učitelj, politik 

na oblasti)  

– ali jo ločimo od gole družbene moči, tem da: 

• pripoznamo mladostniku dovolj zmožnosti za samostojno 

odločanje in interpretacijo konfliktnih situacij (Kroflič 2009) 

• vzgojno zahtevo zasnujemo na vsebinski utemeljitvi in upoštevamo 

nasprotne argumente mladostnika 

• disciplinski režim konvencionalnih pravil bivanja v šoli 

izpogajamo 

  

 (Simbolni) Zakon je namreč brezoseben, z junakom komunicira na daljavo 

preko telefona, njegov glas pa je tudi nerazumljiv, »…goli glas brez vsebine, 

onkraj pomena… Če zakon govori z nerazumljivimi glasovi in po telefonu, 

potem je to ravno zato, ker ni nobenega Gospodarjevega glasu, His Master's 

Voice, nobene enotne figure ali pomena ali resnice za njim.« (Dolar 2009) 

  

 V primeru avtoritete očeta kot nosilca univerzalnega Zakona je logika ženske - 

matere »…v tem modelu … omejena na to, da 'mati postavi očeta kot tistega, 

ki je onstran zakona in kaprice, kar se kaže v tem, ali zanjo beseda očeta kaj 

šteje, in če je odgovor pozitiven, bo oče v razmerju do otroka pridobil mesto 

avtoritete' (Krek 2008).«  (Kroflič 2010) Mati/žensko moramo torej zavezati, 

da se brezpogojno podredi očeti in s tem demonstrira družbeno ustrezno držo 

otroka do družbene norme. Kaj to pomeni za vlogo učiteljice v šoli… 
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Kje se v avtoriteti nahaja osvoboditveni potencial vzgoje? (Od česa si v z 

avtoriteto posredovanem odnosu obetamo krepitev avtonomnih kritičnih 

zmožnosti podrejenega pola?) 
 

• Klasična razlaga: 

– V znanju, moralni senzibilnosti in razsodnosti, izkušnjah, ki jih 

prenašamo na mladostnika, ter sankcijah, s katerimi jasno pokažemo, 

zakaj določeno ravnanje ni dopustno ter mu s tem »kažemo pot« 

– Vzgoja je tu zasnovana na podreditvi racionalno utemeljeni avtoriteti, do 

osvoboditve pride po zaključku vzgojnega procesa (»disciplina, ki 

osvobaja«) 

  

• Nove razlage: 

– V otrokovi pripravljenosti na uglaševanje potreb in pričakovanj z bližnjo 

osebo (empatija in prosocialne emocije) 

– V metodi induktivne discipline, ki jo omogoči epistemološko 

samoomejevanje avtoritete odraslega  

– V uspešnosti avtonomnega mediacijskega posredovanja v moralnih 

konfliktih (vrstniška mediacija)  

– V pripravljenosti na odgovorno pogajanje o razmejevanju polja 

konvencionalnih pravil in osebnih izbir 

– V mnogih intelektualnih dejavnostih, kjer šteje lastna svobodna 

interpretacija in kreativnost rešitev (še posebej v umetnosti) 

  

 »Razlika je med učiteljem, ki preglasi govor dijakov, ki vidi svojo nalogo v 

tem, da dijakom pojasni, kaj njihova sporočila dejansko pomenijo, in 

učiteljem, ki opomni dijake, da znajo govoriti, učiteljem, ki zanika 

zadovoljstvo dijakov s priznanjem, da niso zmožni (samostojno) govoriti.«  

(Bingham, Biesta in Ranciere 2010) 

 

Kaj se dogaja z avtoriteto šole in učitelja v zadnjih desetletjih? 
 

• Zaton tako imenovane apostolske/pozicijske avtoritete, ki ga povzroči: 

– Kritika klasične avtoritarne vzgoje in totalitarizmov 

– Sprejetje človekovih in otrokovih pravic 

– Sprememba družinske vzgoje po II. Svetovni vojni 

– Informacijska revolucija 

– Družbena anomija in individualizacija življenjskih potekov 



5 

 

  

• Prikrite avtoritete staršev ni mogoče prenesti na šolo 

– materinska avtoriteta, vezana na iskanje načinov, kako ugajati, in 

čustvenem pogojevanju otrok, ni prenosljiva na učiteljico 

– šola mora braniti izbrana formalna disciplinska pravila 

• Postopna razgradnja spoštovanja družbenih institucij, tudi šole, in Finska kot 

izjema 

– vdor pravne regulacije konfliktov, ki učiteljem jemlje legitimiteto 

samostojnega urejanja »nekazenskih« konfliktov 

– kjer poklic učitelja ostaja spoštovan, šola dosega vidno boljše 

izobraževalne učinke 

• Nove avtoritete v ustaljenih pedagoških praksah ni na vidiku 
 

Nova definicija odnosne avtoritete 
 

• avtoriteta je odnosen fenomen, v katerem so vsi poli aktivno udeleženi ne 

glede na njeno obliko oziroma stil odnosa (družbeni kontekst, šolska pravila, 

osebni odnos, pedagoški cilji, vrstniška kultura) 

• avtoriteta je legitimirana/vzajemno pripoznana moč, ki v vzgoji praviloma teži 

k samoomejevanju (če predpostavimo osamosvajanje otroka kot temeljni cilj 

vzgoje) – pri čemer vzajemno pripoznavanje avtoritete ni vedno zavesten 

proces 

  

• osvoboditveni potencial avtoritete v vzgoji ni v poskusu ukinjanja avtoritete v 

vzgoji (ideologija permisivne vzgoje) niti v zanikanju avtoritete nosilcu 

nadrejenega položaja (»radikalni upor« - Sennet 1980), ampak v postopnem 

samoomejevanju dominantne vloge, ki naredi prostor za vedno bolj aktivno 

vlogo podrejene osebe  
 

Samoomejitvena avtoriteta pri oblikovanju vzgojnega koncepta šole v luči 

teorije socialnih domen 
 

• odločilne odnosne dimenzije avtoritete v šoli in/kot družbenem prostoru: 

– odnos do kurikularnih ciljev (diaktičen odnos), do šolskih pravil 

(deontološki odnos), medosebni odnos (Harjunen) 

– odnos staršev/okolja do šole in učitelja 
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• načela oblikovanja vzgojnega koncepta 

– temeljne moralne norme šola mora uveljaviti – a mladostniki se 

praviloma uveljavitvi teh norm ne upirajo, ČE lahko izkustveno 

prepoznajo škodljive posledice kršitve moralnih pravil – vloga 

induktivne discipline 

– statusna pravila (katerih kršitev nima evidentnih znakov škodljivega 

učinka) morajo postati predmet enakovrednega pogajanja med učitelji in 

dijaki, pri čemer morajo biti glasovi dijakov upoštevani 

   

– učitelji se morajo zavedati, da discipliniranje s pomočjo dosledne 

obrambe sprejetih pravil in sankcioniranjem prekrškov ne zagotavljajo 

uspešne vzgoje pozitivnih osebnostnih lastnosti (vrlin) dijakov, kajti: 

• vrline karakterja se nahajajo med ekstremoma pretiravanja in 

pomanjkanja. A iskanje te sredine je povezano s kontekstom 

situacije, v kateri delujemo. Prijaznost, toleranca in druge vrline 

»izgledajo« zelo različno v različnih okoliščinah. 

 

 

• vrlina povezuje sposobnosti pravilnega praktičnega presojanja 

situacije (phronesis) , vživetja v perspektivo drugih udeležencev 

situacije in vznik prosocialnih emocij (sočutje in pravičnost) 

• vrline se najlažje realizirajo v določenih odnosih (prijateljstvo) in 

prosocialno usmerjenih dejavnostih (medsebojna pomoč) 

• vzgojni pristopi, ki stavijo na enoznačna družbena pravila 

delovanja ter nagrajevanje oziroma kaznovanje prestopkov, niso 

primerni za vzgojo vrline v Aristotelovem pomenu koncepta. 

 

  

– praktične priložnosti za vzgojo karakterja v javni šoli: 

• uvajanje induktivne argumentacije moralnih pravil, ki se jih 

moramo držati 

• mediacijsko reševanje manjših konfliktov 

• razredna in šolska skupnost kot prostor pogajanja o smiselnem 

uvajanju konvencionalnih pravil 

• organiziranje prosocialnih aktivnosti kot normalnega dela šolskega 

življenja (medsebojna pomoč) 

• izpostavljanje učnih vsebin, ki omogočajo doživljanje 

(ne)pravičnosti (umetnost) ter socialno občutljivo moralno 

presojanje (družboslovje, naravoslovje, šport) 
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• »metode opolnomočenja« kot temelj svetovanja rizičnim 

posameznikom 

• PREVREDNOTENJE POGLEDOV, DA JE UPIRANJE DIJAKOV 

ZNAK NEPRIMERNIH ODNOSOV IN ZANIKANJA 

AVTORITETE UČITELJA! 

 

 »Na upornost mladih moramo gledati kot bistveno dimenzijo moralnega 

razvoja na individualni ravni, ter moralnega napredka na družbeni ravni.« 

(Nucci 2008) 

 


