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POVZETEK 

V diplomskem delu so obravnavana področja razumevanja, zavedanja in uravnavan-

ja čustev razrednih učiteljev. Osrednji namen diplomskega dela je raziskati, kako raz-

redni učitelji razumejo in se zavedajo svojih čustev v vsakodnevnem ţivljenju ter 

katere skupine strategij uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-

vedenjske in socialne) uporabljajo pri delu z otroki. V prvem delu teoretičnega uvoda 

diplomskega dela so čustva opredeljena kot zapleteni in sestavljeni procesi, ki vklju-

čujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov (Smrtnik Vitulić, 

2007), izpostavljene pa so tudi najpomembnejše značilnosti čustev. Nato je predstav-

ljena vloga učitelja, njegove kompetence za kvalitetno pedagoško delo in razmišljanja 

o pomembnih dejavnikih medosebnega odnosa med učiteljem in učencem. Teoretični 

uvod zaključuje doţivljanje, izraţanje in uravnavanje čustev razrednih učiteljev v inte-

rakciji z otroki. V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni potek in rezultati 

raziskave o razumevanju in zavedanju čustev pri učiteljih ter razlike med učitelji prvih 

treh razredov in učitelji četrtih in petih razredov v uporabi strategij uravnavanja čus-

tev. V raziskavo je bilo vključenih 108 razrednih učiteljev, od tega 75 učiteljev, ki so 

poučevali v prvih treh razredih, ter 33 učiteljev, ki so poučevali v četrtem in petem 

razredu. Podatki so bili pridobljeni na podlagi anketnega vprašalnika, katerega sta 

sestavili S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić (2011). Rezultati so pokazali, da učitelji v 

vsakodnevnem ţivljenju zelo dobro prepoznavajo svoja čustva, so večinoma pozorni 

nanje in nimajo teţav pri opisovanju le teh ter da so razloge za doţivljanje neprijetnih 

čustev večinoma pripisovali sebi. Pri delu z učenci uporabljajo učitelji vse štiri skupine 

strategij uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in 

socialne), le da je uporaba nekaterih pogostejša oz. redkejša. Učitelji prvih treh raz-

redov najpogosteje uporabljajo skupino kognitivnih strategij uravnavanja čustev, za 

razliko od učiteljev četrtega in petega razreda, ki kot najpogosteje uporabljeno skupi-

no strategij uravnavanja čustev navajajo socialno. Pomembno je, kako učitelj razume 

svoja čustva, se jih zaveda in uravnava, kajti prav on je eden od najpomembnejših 

dejavnikov kvalitetnega vzgojno-izobraţevalnega dela. 

 

KLJUČNE BESEDE: čustva, razumevanje čustev, uravnavanje čustev, razredni uči-

telj 
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ABSTRACT 

The thesis deals with primary teachers' emotions and the comprehension, awareness 

and regulation of them. The main aim of the paper is to realize how teachers under-

stand and to what extend they are aware of their emotions in everyday life, as well as 

which strategies of emotional regulation teachers apply to children (emotion-related 

cognition, emotion-related physiological process, emotion-related behavior, and so-

cial strategy). The definitions of emotion as a complicated and combined process 

which includes a series of cognitive, physiological, expressive and behavior respons-

es (Smrtnik Vitulić, 2007) are included in the literature review, where the most signifi-

cant characteristics of emotions are also presented. The role of teachers and their 

skills in a quality pedagogic work are defined next, as well as the most important fac-

tors in the relationship between teachers and pupils. The last part of the review is 

dedicated to the experience, expression and the regulation of teachers' emotions in 

interaction with pupils. The findings chapter includes the research on the compre-

hension and regulation of primary teachers' emotions as well as the analysis of the 

results of the research. Differences between teachers of the first three primary school 

grades and teacher of the forth and fifth grade are also presented in this part. The re-

search included 108 teachers, 75 of which were teachers of the first three primary 

grades and the other 33 were teachers of the fourth and fifth grade. The question-

naire was composed by Prosen and Smrtnik Vitulić. The research showed that  

teachers are very good in identifying their emotions in everyday life, they are focused 

on their emotions and show no difficulties in describing them, and that they under-

stand that the cause for unpleasant emotional experiences are mainly within them-

selves. In their work with pupils, teachers apply all four strategies of emotional regu-

lation. Nevertheless, some strategies are used more frequently then others. Teach-

ers of the first three grades use cognitive strategies more often whereas teacher of 

the forth and fifth grade use mainly social strategies. The essential part of a teachers' 

work is how they understand, realize and regulate their emotions since teachers are 

one of the most important factors of a quality education. 

 

KEY WORDS: emotions, comprehensions of emotions, regulations of emotions, pri-

mary school teacher 
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I. UVOD 

 

V ţivljenju vsakega posameznika igrajo čustva pomembno vlogo, saj usmerjajo nje-

govo delovanje in odnose z drugimi ljudmi. Vsakodnevno doţivljamo različna čustva 

in se nanje različno odzovemo. Od posameznika je odvisno, kako bo čustva razumel 

in jih bo uravnaval. Sploh pa je za človeka, ki je v nenehni interakciji z ljudmi, bistve-

nega pomena, da svoja čustva in čustva drugih spoznava, razume in jih zna uravna-

vati. Eden od poklicev, ki temelji na nenehni interakciji z ljudmi, še posebej pa z otro-

ki, je poklic razrednega učitelja. Slednji lahko pri svojem delu doţivlja tako prijetna 

kot tudi neprijetna čustva in jih tudi na različne načine izraţa.  

 

Kot bodoča razredna učiteljica sem se odločila, da se v diplomskem delu osredoto-

čim na dve področji čustev, ki sta pomembni za učiteljevo učinkovito delovanje v raz-

redu – razumevanje in uravnavanje čustev. Vsak učitelj se včasih sprašuje, kakšna 

čustva doţivlja, kako močna so, kaj jih sproţi itd. in skuša sestaviti vse te elemente 

čustvovanja tako, da bi mu ti omogočili čim boljše delo z otroki. Učitelji v razredu upo-

rabljajo različne strategije uravnavanja čustev, s katerimi lahko preoblikujejo doţivlja-

nje ali izraţanje čustev. Model za otrokovo izraţanje čustev je prav učitelj, zato je za 

otroke še posebej pomembno, da zna učitelj s svojimi čustvi ustrezno ravnati. 

 

V teoretičnem delu, ki je sestavljen iz treh poglavij, bom čustva najprej opredelila, 

predstavila področja in funkcije čustev ter njihove značilnosti. Predstavila bom tudi t. 

i. čustveno inteligentnost, ki naj bi bila po mnenju nekaterih avtorjev pomembna pri 

delu z ljudmi in v ţivljenju na sploh. Sledilo bo poglavje o učitelju in njegovi vlogi v 

razredu, kompetencah ter njegovih odnosih z učenci. Teoretični del bom zaključila s 

poglavjem o čustvih učiteljev v razredu in njihovem uravnavanju v razredu. 

 

V empiričnem delu bom predstavila raziskavo, ki sem jo opravila na različnih sloven-

skih osnovnih šolah z razrednimi učiteljicami in učitelji od prvega do petega razreda.  

V njej me je zanimalo, kako razredni učitelji razumejo svoja čustva, v kolikšni meri se 

jih zavedajo ter katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo pri svojem delu z 

otroki.
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 ČUSTVA 

1.1 OPREDELITEV ČUSTEV 

V zadnjih tridesetih letih se pojavlja vedno večje zanimanje strokovnjakov znotraj raz-

ličnih znanstvenih disciplin za raziskovanje čustev (Strongman, 1998, v Smrtnik 

Vitulić, 2007a). Posamezne sodobne teorije čustev lahko tako razdelimo v nekaj več-

jih skupin glede na izvor in sestavo čustev: »fiziološke in nevrološke«, »socialne«, 

»funkcionalne« in »kognitivne« skupine teorij čustev (Smrtnik Vitulić, 2007a).  

 

Zagovorniki fizioloških in nevroloških teorij vidijo izvor in sestavo čustev v značilnih 

fizioloških spremembah organizma in v prepoznavnih medmoţganskih povezavah, ki 

se v posamezniku sproţijo ob določenih draţljajih. Avtorji socialnih skupin teorij (npr. 

Averill, 1985, v Smrtnik Vitulić, 2007a) navajajo, da so čustva druţbeno skonstruirane 

tvorbe, drugi zagovorniki socialnih skupin teorij čustev (npr. Dunn, 1994, v Smrtnik 

Vitulić, 2007a) pa kot prirojene mehanizme, ki se oblikujejo šele pod vplivom druţbe-

nih pravil. 

 

V sodobni strokovni psihološki literaturi pa sta prav skupini funkcionalnih in kognitiv-

nih teorij čustev najpogosteje navedeni pri raziskovanju čustev (Smrtnik Vitulić, 

2007a).  

 

Avtorji funkcionalnih teorij (npr. Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007a) čustva razlagajo 

kot prirojene programe, ki vključujejo značilne izraze obraza in mišično aktivnost, ki 

spremlja fiziološke spremembe. Menijo, da naj bi bile fiziološke spremembe za čus-

tva bistven in hkrati zadosten dokaz za doţivljanje čustev. V nasprotju z zagovorniki 

funkcionalnih teorij pa kognitivno usmerjeni avtorji (npr. Lazarus 1991, v Smrtnik 

Vitulić, 2009) poudarjajo kognitivno oceno dogajanja kot pogoj za sproţanje čustev.  

 

Skozi zgodovino so raziskovalci oblikovali različne skupine teorij čustev, ki se med 

seboj razlikujejo. Ne glede na to pa so si avtorji podobni v tem, da čustva razumejo 
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kot zapletene in sestavljene procese, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izra-

znih in vedenjskih odzivov (Smrtnik Vitulić, 2007a). Kognitivni odziv se lahko nanaša 

na oceno situacije, akcije, telesnih sprememb ali pa na neposredno doţivljanje; fizio-

loški odziv vključuje vrsto telesnih procesov; izrazni odziv se kaţe v mimiki obraza, 

telesni drţi, glasu itd.; vedenjski odziv ali akcijska komponenta čustvenega procesa 

pa predstavlja k cilju usmerjeno dejavnost (Lamovec, 1991). 

 

Čustva pa niso le zaporedje ločenih procesov, ki jih pri posamezniku lahko prepoz-

namo, ampak posameznikov celostni odziv v situaciji, ki jo je ocenil kot pomembno 

(Smrtnik Vitulić, 2007a). Čustva lahko razumemo tudi kot odziv posameznika na 

draţljaj, ki ga je le-ta ocenil za pomembnega in ki visceralno, motorično, motivacijsko 

in mentalno pripravlja posameznika na prilagoditveno dejavnost (Milivojević, 2008). 

 

Milivojević (2008) je nastanek in zaporedje čustev razloţil z modelom kroţne emoci-

onalne reakcije (modelom KER). Model KER je opisal kot kompleksen kognitivno-

fiziološko-vedenjski kroţni model, ki omogoča razumevanje zaporedja posameznih 

procesov, ki sestavljajo čustva (Smrtnik Vitulić, 2007a).  

 

Milivojević (2008) je navedel ključne procese, ki si sledijo v določenem zaporedju in 

kot celota sestavljajo čustvo: 

- draţljajska situacija, 

- zaznavanje draţljajske situacije, 

- pripisovanje pomena draţljajski situaciji, 

- pripisovanje pomembnosti draţljajski situaciji, 

- telesna obdelava pomembne informacije,  

- pripravljenost za akcijo, 

- razmišljanje in izbira vedenja, 

- vedenje oziroma akcija, usmerjena na draţljajsko situacijo. 

 

V nadaljevanju prikazujem zaporedje procesov, ki si v modelu KER sledijo v kroţnem 

zaporedju in kot celota tvorijo čustvo.  
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Slika 1. Model KER (Milivojević, 2008, str. 43). 

 

V modelu KER je avtor predpostavil tri kognitivne procese, ki so potrebni za posame-

znikovo doţivljanje čustev: zaznavanje draţljajske situacije, pripis pomena in 

pomembnosti draţljajski situaciji. Vsi trije procesi potekajo zelo hitro, kar omogoča 

posamezniku izjemno hitro prilagoditev na spremembe v okolju (Milivojević, 2008). 

Kognitivnim procesom sledi telesna obdelava informacije, pri kateri se sproţijo speci-

fični biološki programi, kot je npr. sprememba v motoričnih funkcijah. Pripravljenost 

na akcijo, ki sledi telesni obdelavi informacije, posameznik doţivlja kot notranji 

»impluz« za akcijo in se kaţe v značilnih zunanjih izrazih telesa. Čustva aktivirajo 

specifično mišljenje, ki omogoči posamezniku, da poišče vedenje, ki predstavlja 

optimalen odziv na dogajanje (Smrtnik Vitulić, 2007b).  

 

Zmerno močna čustva usmerjajo, vzdrţujejo in spodbujajo mišljenje. Če so čustva 

zelo močna, lahko zavirajo mišljenje, saj nas preveč vzburijo, da bi se lahko zbrali 

(Kompare idr., 2001). Po mnenju Milivojevića (2008) močna čustva vodijo v »zoţitev 
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zavesti«, ki pa je v resnici skrajno osredotočanje zavesti na najpomembnejše doga-

janje. 

 

1.2 DELITEV ČUSTEV 

Poznavanje tako dosedanjega raziskovanja kot tudi različnih sodobnih teorij čustev je 

nujno za kakovostno razumevanje čustev. K boljšemu razumevanju in hkrati tudi 

interpretiranju čustev pa pripomore tudi poznavanje različnih skupin čustev, za katere 

veljajo določene značilnosti.  

 

Temeljna in kompleksna čustva 

 

Čustva glede na njihovo celovitost delimo na temeljna in kompleksna (Izard, 1991, v 

Smrtnik Vitulič, 2007a; Plutchnik, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2007a). Za temeljna čustva 

je značilno, da se v ontogenetskem (razvoj organizma od oploditve do smrti) in filo-

genetskem (evolucijski razvoj organizmov kot vrst) razvoju pojavijo zelo zgodaj, nji-

hovo izraţanje in prepoznavanje je v vseh kulturah podobno, zanje pa naj bi bili zna-

čilni tipični izrazi obraza, posebni vzorci moţganske dejavnosti in adaptacijska funkci-

ja (Smrtnik Vitulić, 2007a). Različni avtorji so na podlagi omenjenih značilnosti sesta-

vili sezname temeljnih čustev s petimi do petnajstimi čustvi, med katerimi jih večina 

vključuje veselje, ţalost, strah in jezo (Smrtnik Vitulić, 2007a). Izard (1991, v Smrtnik 

Vitulić, 2007a) je npr. zaključila, da obstaja deset različnih temeljnih čustev: zaniman-

je, veselje, presenečenje, ţalost, jeza, gnus, prezir, strah, sram in krivda. Med teme-

ljnimi čustvi so si nekatera bolj podobna kot druga, veselje je npr. doţivljajsko bliţe 

presenečenju kot ţalosti (Kompare idr., 2001). 

 

Kompleksna čustva, npr. ponos, sram, krivda in zavist, se za razliko od temeljnih čus-

tev pojavijo kasneje v razvoju, ko posameznik ţe razvije temeljne predstave o sebi in 

drugih oz. ko spozna druţbene norme in pravila (Oatley in Jenkins, 2002, v Smrtnik 

Vitulić, 2007a). Ta skupina čustev izvorno ni pomembna za preţivetje ali biološko 

utemeljene odnose, ampak za ţivljenje z drugimi ljudmi, zato jih poimenujemo tudi 

socialna čustva (Smrtnik Vitulić, 2007a). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Svetlič, Daša; diplomsko delo 

 

6 

Prijetna in neprijetna čustva 

 

Večina raziskovalcev čustva deli glede na vrednostni vidik kot pozitivna ali prijetna 

(npr. sreča, ljubezen) ter negativna ali neprijetna (ţalost, jeza, strah, gnus) (Kompare 

idr., 2001). Med prijetna avtorji uvrščajo tista čustva, ki jih ljudje doţivljajo pri uresniči-

tvi pomembne ţelje ali ob doseţenem zaţelenem cilju, med neprijetna pa prištevajo 

tista, ki nastopijo, kadar ljudje pomembne ţelje ali cilja ne morejo uresničiti ali doseči 

(Smrtnik Vitulić, 2009). Čustva omogočajo prilagoditev posameznika na določeno 

situacijo (prilagoditveno vedenje), vsako specifično čustvo, bodisi prijetno ali neprijet-

no, pa ima svoj specifičen namen (Milivojević, 2008). 

 

Aktivna in neaktivna čustva 

 

Glede na aktivnostni vidik razlikujemo med vzburjajočimi ali aktivnimi čustvi (npr. 

strah, jeza, navdušenje, trema, pričakovanje, zaljubljenost) ter pomirjajočimi ali mir-

nimi čustvi (npr. zadovoljstvo, ţalost in potrtost). Prva skupina čustev je povezana z 

delovanjem simpatičnega ţivčevja in s pripravo organizma na aktivnost, druga pa z 

delovanjem parasimpatičnega ţivčevja ter neaktivnostjo posameznika (Kompare idr., 

2001). 

 

Močna in šibka čustva 

 

Glede na jakostni vidik čustva lahko ocenimo kot šibka ali močna (Kompare idr., 

2001). Šibka čustva so tista, ki spodbujajo in integrirajo miselne procese, povečajo 

se hitrost mišljenja, število idej, ustvarjalnost, iniciativnost, iznajdljivost itd. (Lamovec, 

1991) ter so dolgotrajna (Kompare idr., 2001). V nasprotju s šibkimi čustvi so zelo 

močna čustva kratkotrajna in se razvijejo v trenutku s spremljajočimi izrazitimi teles-

nimi spremembami, imenujemo pa jih afekti. Med zelo močna čustva prištevamo npr. 

bes, paniko in evforijo (Kompare idr., 2001). 

 

Milivojević (2008) pravi, da je temeljno pravilo pri intenzivnosti čustev posameznikovo 

zaznavanje draţljajske situacije – bolj kot je slednja pomembna, tem intenzivnejše 

čustvo posameznik doţivlja. 
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1.3 FUNKCIJE ČUSTEV 

Po mnenju večine psihologov imajo čustva prilagoditveno funkcijo, kar pomeni, da 

omogočajo učinkovito prilagajanje spremembam v odnosu med posameznikom in 

zunanjim svetom (Kompare idr., 2001). Tako ima vsako specifično čustvo, bodisi pri-

jetno bodisi neprijetno, svoj specifičen namen, ki je večinoma prilagoditev spremem-

bam v zunanjem svetu. Npr. doţivljanje dolgčasa ima cilj, da s svojo neprijetnostjo in 

intenziteto povzroči pri osebi takšno spremembo, da bo zapustila situacijo in poiskala 

drugo situacijo, kjer bodo izpolnjeni pogoji za zadovoljitev ţelja (Milivojević, 2008).  

 

V prilagoditveni funkciji čustev so zavzete vsaj tri druge funkcije: usmerjevalna, spod-

bujevalna (aktivnostna) in obrambna (varovalna). Usmerjevalna funkcija čustev 

posameznika usmerja k objektom ali proč od njih, npr. ljubezen usmerja k bliţini 

oseb, ki jih imamo radi, strah pa proč od nevarnosti, ki nam grozi; spodbujevalna fun-

kcija pa k dejavnosti oz. delovanju. Vsako čustvo ima tudi vrednostni predznak, ki 

obarva doţivljanje čustva posameznika, torej ima pomembno vrednostno funkcijo 

(Musek in Pečjak, 2001).  

 

Čustva imajo pomembno vlogo pri komunikaciji in uravnavanju socialnih odnosov. 

Posameznik lahko z opazovanjem čustvenih izrazov in vedenja določene osebe, ki 

čustvo doţivlja, uravnava svoje vedenje (Kompare idr., 2001). Ker je vsako izraţanje 

čustev pred drugimi ljudmi socialno dejanje, ima impliciten ali ekspliciten pomen spo-

ročila. Tako postane izraţanje čustev draţljaj, ki si ga drugi ljudje razlagajo skladno s 

svojimi kulturnimi in osebnimi pravili (Milivojević, 2008). 

 

Pri raziskovanju funkcionalnosti čustev moramo biti pozorni tudi na določene okoliš-

čine, v katerih postane čustvo funkcionalno, saj ni tàko ţe prvotno. Strah je v okoliš-

činah realne ogroţenosti izrazito funkcionalno čustvo, ki sproţi posameznikovo prila-

goditev, v nekaterih pa deluje nefunkcionalno – npr. pretirana trema pred javnim nas-

topanjem. Poleg okoliščin je pomembno tudi vprašanje, za koga so čustva funkcio-

nalna: za druţbo ali za posameznika, slednje pa ni vedno dobro za obe strani (Kom-

pare idr., 2001). 
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K učinkovitejšemu prilagajanju spremembam v posameznikovem odnosu z zunanjim 

svetom zagotovo pripomore tudi poznavanje področij čustev kot so doţivljanje, izra-

ţanje, prepoznavanje in uravnavanje čustev. S tem laţje razumemo in interpretiramo 

svoja čustva in čustva drugih. Za osrednje področje diplomske naloge sem si izbrala 

uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih, ker menim, da je prav to področje bistve-

nega pomena za njihove odnose z učenci. Predvidevam, da tisti učitelj, ki zna ustre-

zno uravnavati svoja čustva, laţje vzpostavlja prijetne odnose z učenci kot učitelj, ki 

tega ne zna. 

 

1.4 PODROČJA ČUSTEV 

Posamezne čustvene procese, kot so npr. posameznikovo doţivljanje, izraţanje, 

prepoznavanje in uravnavanje čustev, imenujemo vidiki ali področja čustev. Pri anali-

zi le teh smo lahko pozorni le na posamezen proces ali na kombinacijo različnih pro-

cesov, čeprav so čustva kompleksna celota (Smrtnik Vitulić, 2007a). 

 

Doživljanje čustev 

 

Posameznikovo doţivljanje čustev je povezano predvsem s telesnim vidikom čustev 

oziroma zaznavanjem čustvenih procesov (»občutenjem«), izraţanje pa vključuje 

predvsem specifične telesne izraze čustev (Smrtnik Vitulić, 2007a).  

 

Ena od specifičnih značilnosti čustev je subjektivnost doţivljanja čustva. Zaradi sled-

nje se vsak posameznik pri čustvovanju razlikuje od drugega. Ljudje pa se razlikuje-

mo tudi po tem, kdaj bomo čustvo doţivljali in kako intenzivno bo naše doţivljanje. 

Ljudje čustva doţivljamo le ob dogodkih, osebah ali situacijah, ki jih ocenjujemo kot 

za nas pomembne (Kompare idr., 2001). Ker smo si ljudje med seboj različni, v istih 

situacijah lahko doţivljamo različna čustva oziroma čustev v teh situacijah sploh ne 

doţivljamo (Milivojević, 2008). 

 

Situacije, ki v posamezniku sproţijo posamezno čustvo, se lahko razlikujejo. Ne gle-

de na to pa je predvsem od posameznikove kognitivne ocene situacije odvisno, kak-

šno čustvo in kako intenzivno bo doţivljal. V nadaljevanju prikazujem, kakšne kogni-

tivne ocene situacije v posameznikih največkrat sproţijo določena čustva. 
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Tabela 1. Kognitivna ocena situacije kot sproţilec posameznikovih čustev (povzeto 

po Milivojevič, 1993 v Kompare idr., 2001). 

 

Čustvo Kognitivna ocena situacije 

Strah 
Strah doţivljamo, kadar obstaja moţnost, da bomo nekaj  

vrednega in pomembnega izgubili. 

Veselje 
Veselje doţivljamo, kadar doseţemo (se zgodi) tisto,  

kar je za nas vredno in pomembno (kar smo si ţeleli). 

Jeza 
Jezo doţivljamo, kadar dogodki ne potekajo v skladu z našimi ţeljami, 

sami pa verjamemo, da bi lahko vplivali na situacijo. 

Ţalost 
Ţalost doţivljamo v okoliščinah dokončne izgube nečesa,  

kar je za nas pomembno. 

Ljubosumje 
Ljubosumje doţivljamo, ko ocenimo, da tretja oseba ogroţa naš odnos z 

nekom, ki nam je pomemben. 

Groza 
Groza je doţivljanje strahu skrajne intenzivnosti, kadar  

ocenimo, da se nevarnosti ne moremo izogniti. 

 

Izražanje čustev 

 

V. Kovačev (1993, v Smrtnik Vitulić, 2007a) pravi, da je posameznikovo izraţanje 

čustev pogosto nezavedno, zato so elementi čustvenih izrazov dokaj zanesljivi 

kazalci čustvenih stanj. Čustveni izrazi predstavljajo draţljaje za osebo, ki jih opazu-

je, ocenjuje in interpretira ter se na osnovi pomena, ki jim ga pripisuje, nanje odziva. 

Duncan (1969, v Lamovec, 1991) navaja glavne vedenjske kazalce čustvenih stanj 

kot so: izrazi obraza, gibi oči in smer gledanja, kretnje, telesna drţa, glas, nejezikovni 

zvoki, uporaba socialnega prostora, dotik in vonj (Smrtnik Vitulić, 2007a).  

 

Način govorjenja, glas in govorica telesa so pomembni elementi izraţanja čustev. 

Govor in glas sta sestavni del vsakega govorjenega besednega sporazumevanja. 

Posameznik lahko z različnimi poudarki, tonom, presledki med govorjenjem, ritmom 

in višino glasu pomembno dopolnjuje izgovorjene besede in jih poveţe s svojim doţi-

vljanjem. Drugi element pri izraţanju čustev je govorica telesa, npr. izrazi obraza, gibi 

oči, smer gledanja, telesna drţa in kretnje. Človek je pri sporazumevanju najprej 
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posebno pozoren na dober očesni stik in izrazi, ki jih vidimo na obrazu. Slednji so 

tudi najzanesljivejši vir informacij o čustvih drugih ljudi (Kompare in Vadnov, 2010). 

 

Charles Darwin je domneval, da so čustveni izrazi ostanek evolucije, ki človeško vrs-

to povezuje z ostalimi ţivimi bitji, torej so prirojeni (Kompare idr., 2001). Njegovi 

predpostavki o prirojenosti in o univerzalnosti nekaterih čustvenih izrazov so kasneje 

potrdile tudi sodobne raziskave. Ekman in Friesen (1969, v Lamovec, 1991) sta zak-

ljučila, da so določeni izrazi obraza univerzalno povezani z določenimi čustvi, k temu 

pa sta dodala še pomemben vpliv kulturnih dejavnikov in učenja. A. Kompare idr. 

(2001) so čustven izraz definirali kot mešanico prirojenih in pridobljenih odzivov.  

 

Prepoznavanje čustev 

 

Prepoznavanje čustev je kompleksen proces, ki je preteţno rezultat učenja. Vključuje 

znanje o pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov itd., ki je večinoma 

pridobljeno z vsakdanjimi izkušnjami, ter zahtevnejše oblike mišljenja, kot so ustvar-

janje in preverjanje hipotez, sklepanje po analogiji, primerjava s preteklimi izkušnjami 

itd. (Lamovec, 1991). 

 

Poleg vedenjskih kazalcev so pri prepoznavanju čustev pomembni tudi drugi dejavni-

ki, kot so kontekst, v katerem se je pojavil čustveni izraz, kulturno določena pravila za 

prikazovanje čustev, časovni potek čustvenih izrazov ter (ne)skladje med različnimi 

vidiki izraţanja čustev (Lamovec, 1991). Bistvenega pomena je torej število doseglji-

vih informacij, ki omogoča uspešno prepoznavanje čustev. V vsakdanjem ţivljenju 

smo pri prepoznavanju čustev pozorni na glas v kombinaciji z mimiko obraza, veden-

je, besedna sporočila in situacijo, v kateri je čustvo nastalo (Kompare idr., 2001).  

 

Odnos med procesoma izraţanja in prepoznavanja čustev se je v psihološkem pos-

kusu Lanzette in Klecka (1970, v Lamovec, 1991) izkazal kot obratno sorazmeren, 

kar kaţe na dva ločena procesa. Avtorja sta preizkušancem prikazovala rdečo in 

zeleno luč v slučajnem vrstnem redu. Rdeča luč je pomenila znak, da se bo pričel 

elektrošok. Raziskovalca sta snemala neverbalne reakcije oseb, jih kasneje prikazala 

ter merila EDR. Na osnovi video posnetka je vsak preizkušanec skušal določiti, kdaj 

se je priţgala rdeča luč. Osebe, ki so najbolje razločevale izraze drugih, so same 
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kazale najmanj neverbalnih znakov in imele višje fiziološko vzburjenje. Avtorja sta 

rezultate razlagala s procesom socializacije. Osebe, ki so razvile višje fiziološko 

vzburjenje ter večjo občutljivost za čustvene izraze drugih, so bile vzgajane k zavi-

ranju izraţanja čustev ter kaznovane za odkrito izraţanje le teh. 

 

Uravnavanju čustev bom v nadaljevanju namenila več pozornosti, saj je to področje 

eno od osrednjih v diplomski raziskavi. 

 

Uravnavanje čustev 

 

»Uravnavanje je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje (preoblikovanje) 

kakovosti in intenzivnosti posameznih komponent čustev (izrazov, doţivljanja, proce-

sov mišljenja) določeni situaciji ali drugim ljudem« (Smrtnik Vitulić, 2007a, str. 30). 

Nekateri avtorji kot sopomenke za uravnavanje čustev uporabljajo tudi izraze: uprav-

ljanje s čustvi, reguliranje ali nadzor nad čustvi. Navedeni pojmi so si med seboj 

pomensko blizu, a vendar se pojavljajo manjše razlike.  

 

Uravnavanje čustev v oţjem pomenu je definirano kot voljan nadzor posameznika 

nad svojimi čustvenimi procesi, na primer prikrivanje zunanjih izrazov čustev, miselna 

preusmeritev, vpliv na delovanje telesnih procesov. Tako se uravnavanje pomensko 

prekriva z upravljanjem, regulacijo ali nadzorom čustev (Smrtnik Vitulić, 2007a). T. 

Lamovec (1991) nadomesti pojem uravnavanje s pojmom »predelava«, ki naj bi bil 

širši od »nadzora« ali »potlačevanja«, a ga vendar definira kot poskus spreminjanja 

stopnje ali kvalitete nekega čustva. Kot cilj uravnavanja čustev Siegel (1999, v Batis-

tič Zorec in Prosen, 2011) navaja posameznikovo zmoţnost, da doţivlja različna in 

različno intenzivna čustva ter pri tem ohranja svojo proţnost in prilagodljivost. 

 

Uravnavanje čustev je lahko zavestno ali nezavedno. Pri zavestnem uravnavanju 

psihičnih procesov posameznik voljno upravlja s čustvi za razliko od nezavednega 

uravnavanja psihičnih procesov, kjer nima uvida v proces upravljanja z njimi (Smrtnik 

Vitulić, 2007a). Nezavedno uravnavanje psihičnih procesov posameznika varuje pred 

nesprejemljivimi čustvi. Pri zavestnem uravnavanju psihičnih procesov se posamez-

nik zaveda svojih čustev in zavestno vpliva na svoje doţivljanje in izraţanje teh čus-

tev (Milivojević, 2008). 
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S procesom uravnavanja lahko posameznik vpliva predvsem na izraţanje čustev, na 

njihovo doţivljanje in razmišljanje o njih (Smrtnik Vitulić, 2007a). Uravnavanje izraţa-

nja čustev lahko poteka na več načinov, npr.: čustva lahko prikrijemo pred drugimi, 

čustvo lahko zaigramo, izraze lahko nekoliko preoblikujemo idr. Svoje doţivljanje 

čustev lahko uravnamo tako, da npr. zmanjšamo ali povečamo intenzivnost čustva, 

čustvo preoblikujemo tako, da ga sploh ne doţivljamo več idr. (Milivojević, 2008). 

 

T. Lamovec (1991) je poudarila, da ljudje najpogosteje uporabljajo tri strategije urav-

navanja čustev: ekspresivno, kognitivno in telesno.  

 

Prva strategija uravnavanja čustev je ekspresivna (izrazna), pri kateri spremenimo 

izraz ali vedenje, z namenom, da spremenimo doţivljanje. Kognitivno uravnavanje 

čustev vključuje spreminjanje misli in predstav z namenom, da se spremeni doţivljan-

je čustev. Pri telesnem (fiziološkem) uravnavanju čustev skuša posameznik spreme-

niti telesne znake čustva (npr. trudimo se, da dihamo počasi; da se ne tresemo).  

 

Vse tri strategije so pogosto učinkovite, a vendar se včasih zgodi, da imajo ravno 

nasproten učinek. V primeru, da ni velikega neskladja med osebnimi in socialnimi 

pravili čustvovanja, se posameznik uravnavanja čustev niti ne zaveda. Šele ko občut-

je posameznika odstopa od pričakovanega, se posameznik zave uravnavanja čustev 

in včasih raje zapusti situacijo zaradi precejšnjega napora, ki ga zahteva uravnavanje 

čustev (Lamovec, 1991).  

 

Milivojević (2008) navaja pet strategij uravnavanja čustev, ki izhajajo iz modela kroţ-

ne emocionalne reakcije (model KER): 

1. uravnavanje draţljajske situacije ali zaznavanja te situacije, 

2. uravnavanje pripisa pomena tej situaciji, 

3. uravnavanje pripisa pomembnosti tej situaciji, 

4. uravnavanje telesnega odziva in 

5. uravnavanje akcije. 

 

Prve štiri opisuje kot namenjene spremembi doţivljanja čustev, peta strategijo urav-

navanja čustev pa je namenjena nadzoru čustev. Pri uravnavanju draţljajske situaci-
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je skuša posameznik preprečiti nastanek neţelenega čustva tako, da se določenim 

situacijam izogiba. Uravnavanje zaznavanja te situacije poteka tako, da posameznik 

preusmeri pozornost ter spremeni predstavo o draţljajski situaciji, ki lahko privede do 

drugega, ţelenega čustva. Z uravnavanjem pripisa pomena situaciji posameznik dra-

ţljajski situaciji pripiše popolnoma drugačen pomen od tistega, ki je privedel do neţe-

lenega čustva. Avtor razume uravnavanje pripisa pomembnosti situaciji kot delen ali 

popoln odvzem pomembnosti določenemu dogajanju, ki je vzbudilo neţeleno čustvo. 

Uravnavanje telesnega odziva je strategija, kjer skuša posameznik uravnati telesno 

doţivljanje čustev. S pomočjo uravnavanja akcije poskuša posameznik izbrati ustre-

znejše vedenje, od tistega, ki ga je sproţilo neţeleno čustvo (Milivojević, 2008). 

 

1.5 RAZUMEVANJE ČUSTEV 

English in English (1972, v Smrtnik Vitulić, 2007b) sta razumevanje predmetnega ali 

druţbenega sveta opredelila kot proces poimenovanja ali dojemanja predmetnega ali 

druţbenega sveta, ki ni odvisen od veljavnosti ugotovitev. Pri razumevanju gre za 

različne ravni in vidike dojemanja sveta, lahko pa je enostavno ali bolj zapleteno. Z 

razvojem se pri posamezniku postopno oblikujejo vedno bolj zapletena spoznanja o 

čustvih. Večina empiričnih raziskav o razumevanju čustev (npr. Harris, 1996, v Smrt-

nik Vitulić, 2007b) je obravnavala eno od posameznih področij čustev (nastanek čus-

tev, nadzor nad čustvi, zavedanje čustev, moţnost istočasnega doţivljanja različnih 

čustev itd.), medtem ko so redki avtorji (npr. M. Banerjee, 1997, v Smrtnik Vitulić, 

2007b) ločena spoznanja s posameznih področij zdruţili v celoto. 

 

V zadnjih letih so bile izvedene številne raziskave o razvoju razumevanja čustev 

otrok in mladostnikov (npr. Saarni, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007a). Rezultati omenje-

nih raziskave kaţejo, da otroci in mladostniki postopoma pridobivajo zapletenejša 

spoznanja o čustvih. Nekatera enostavnejša spoznanja, ki se nanašajo tudi na pod-

ročje uravnavanja čustev (npr. da je čustva moţno spremeniti z enkratno mislijo), pa 

pogosto uporabljajo tudi odrasli (Smrtnik Vitulić, 2003). To je razlog, zakaj bom v 

nadaljevanju opisala temeljne značilnosti razvoja razumevanja čustev od otroštva do 

odraslosti, čeprav se v diplomski raziskavi usmerjam na uravnavanje čustev v odras-

losti (pri učiteljih). 
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Otroci v zgodnjem otroštvu v primerjavi s starejšimi otroki in mladostniki čustva 

razumejo bolj enostavno. Prav enostavno razumevanje čustev vključuje razlage: da 

se vsi ljudje, ki se znajdejo v določeni situaciji, odzovejo z enakimi čustvi; da lahko 

ljudje svoja čustva popolnoma nadzorujejo z nadzorovanjem svojega izraţanja ali 

vedenja; da ljudje doţivljajo v določeni situaciji le eno samo čustvo. Otroci v sred-

njem in poznem otroštvu začnejo uporabljati celovitejše razlage čustev. Tako otroci v 

tem obdobju začenjajo razumeti, da je sproţanje čustev odvisno od posameznikovih 

osebnostnih lastnosti in ne le od situacije same; da prihaja do razlik med ljudmi v 

doţivljanju, izraţanju in uravnavanju svojih čustev; da lahko ljudje manipulirajo s svo-

jimi čustvi tudi preko svojih misli, ki lahko trajajo zelo kratek čas. Za to obdobje je 

značilno tudi dopuščanje moţnosti, da lahko posamezniki v neki situaciji doţivljajo 

dve čustvi, vendar le, če se pojavita v hitrem zaporedju. V zgodnjem mladostništvu 

se pogostost celovitejših razlag čustev poveča. Mlajši mladostniki razumejo čustva 

kot posameznikov osebni odziv na zaznano situacijo; vedo, da popoln nadzor nad 

čustvi ni moţen, ker nanje ne morejo zavestno vplivati, ampak le delno uravnavanje 

čustev z različnimi strategijami. Kot najbolj učinkovite strategije uravnavanja čustev 

navajajo kognitivne strategije (t. i. vpliv misli na čustva) in dopuščajo moţnost doţiv-

ljanja dveh različnih čustev hkrati (Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

M. Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulić, 2009) je na podlagi različnih empiričnih raziskav 

v svojem modelu razvoja razumevanja čustev od otroštva do mladostništva zdruţila 

več posameznih področij čustev v smiselno celoto in predpostavila tri razvojne sto-

pnje:  

- temeljno razumevanje čustev,  

- kompleksnejše razumevanje čustev in  

- uporabo spoznanj v praksi.  

 

Na prvi razvojni stopnji posameznik čustev ne razume kot subjektiven odziv človeka 

na neko dogajanje, ampak kot odziv na zunanje situacije, ki naj bi pri večini ljudi 

sproţile enaka čustva. Na stopnji kompleksnejšega razumevanja čustev posameznik 

upošteva, da so čustva pri ljudeh odvisna od njihovih značilnosti. Pri uporabi spoz-

nanj v praksi posameznik svoja čustva prilagaja zahtevam socialnega okolja. Poznej-

še stopnje se delno ali v celoti prikrivajo, zato jih ne moremo enačiti z razvojnimi sto-

pnjami, ki si sledijo v ločenem zaporedju (Smrtnik Vitulić, 2009). 
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1.6 ČUSTVENA INTELIGENTNOST IN ČUSTVENA ZRELOST 

Dandanes pojma čustvena inteligentnost in čustvena zrelost pritegneta veliko pozor-

nosti iz vseh strani in se pogosto pojavljata v različnih razpravah o čustvih. Menim, 

da pojmovanju čustvene inteligentnosti in čustvene zrelosti nudita dober vpogled v 

področji razumevanja in uravnavanja čustev, ki sta osrednji temi diplomskega dela. 

Raziskovanje konceptov čustvene inteligentnosti in čustvene zrelosti lahko posame-

zniku pomaga, da laţje prepozna, razume in nato še uravnava tako svoja čustva kot 

tudi čustva drugih. To pripomore k razvijanju človeka kot osebnosti in oblikovanju 

kakovostnejšega medosebnega odnosa s sočlovekom. 

 

Različni prevajalci strokovne literature izraz čustvena inteligentnost neustrezno pre-

vajajo v slovenski jezik kot čustveno inteligenco. Inteligentnost namreč opredelimo 

kot posameznikovo sposobnost, inteligenco pa kot družbeni sloj oziroma izobraţens-

tvo (Pogačnik, 1995), kar pomeni, da je uporaba izraza čustvena inteligentnost edina 

ustrezna. 

 

Pojem čustvena inteligentnost sta v svojih delih prva uporabila psihologa Mayer in 

Salovey (1990, v Pečjak in Avsec, 2003) ter ga opredelila kot skupek sposobnosti, ki 

naj bi posamezniku pomagale točneje oceniti in izraţati lastna čustva kot tudi čustva 

drugih ter jih uporabljati pri motiviranju, načrtovanju in doseganju ţivljenjskih ciljev. 

Pomemben mejnik v raziskovanju čustvene inteligentnosti pa je bil doseţen s strani 

Golemana (1997, v Pečjak in Avsec, 2003), ki je opozoril na pomembne povezave 

med razumevanjem in izraţanjem čustev na eni strani ter specifičnimi sposobnostmi 

samoregulacije, komunikacije in socialnimi spretnostmi na drugi strani. 

 

Goleman (1997, v Pečjak in Avsec, 2003) je čustveno inteligentnost pojmoval kot 

nekognitivni konstrukt oziroma kot osebnostno lastnost. Konstrukt naj bi bil sestavljen 

iz petih ključnih čustvenih kompetenc (Hargreaves, 2000): poznavanje svojih čustev, 

uravnavanje svojih čustev, uravnavanje in prepoznavanje čustev drugih ter spretno 

ravnanje z njimi. Kasneje je Goleman (1997, v Pečjak in Avsec, 2003) opredelitev 

čustvene inteligentnosti dopolnil s sposobnostmi, kot so: spodbujanje sebe in kljubo-

vanje frustracijam, nadziranje vzgibov in odlaganje z zadovoljitvijo, obvladovanje raz-

poloţenja in sproščanje stisk, ki zavirajo sposobnost razmišljanja, vţivljanje v čustva 
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drugih in upanje. Čustvena inteligentnost naj bi torej vključevala tako posameznikove 

sposobnosti glede (samo)motivacije za določene dejavnosti (npr. spodbujanje sebe), 

sposobnosti doţivljanja in razumevanja čustev (npr. razumevanje čustev drugih) kot 

tudi sposobnosti posameznika, da izbira učinkovito vedenje (npr. spretnost vzpostav-

ljanja učinkovitih medosebnih odnosov) (Pečjak in Avsec, 2003). 

 

Čustveni inteligentnosti podoben koncept predstavlja t. im. čustvena zrelost, ki sta jo 

opisali A. Kompare in N. Vadnov (2010). Po mnenju omenjenih avtoric čustvena zre-

lost vključuje posameznikovo: 

- ustreznost čustvenega odzivanja,  

- zmoţnost uravnavanja čustev ter  

- raznolikost in kompleksnost čustvovanja. 

 

O ustreznosti posameznikovega čustvenega odzivanja govorimo, ko vrsta čustva, 

intenzivnost in način izraţanja čustva ustrezajo okoliščinam, v katerih se je čustvo 

pojavilo (Kompare in Vadnov, 2010). Po mnenju omenjenih avtoric ustreznost čustev 

lahko presojamo glede na kulturna pravila čustvovanja in funkcionalnost posamez-

nega čustva v dani situaciji. 

 

Čustveno zrel posameznik zmore svoje doţivljanje in izraţanje čustev tudi ustrezno 

uravnati in pri tem pa ne uporabi pretiranega nadzora in/ali zatiranja čustev (Kompa-

re in Vadnov, 2010). Po mnenju omenjenih avtoric se uravnavanje doţivljanja čustev 

kaţe v tem, da posameznik čustva prepoznava, jih razume in jih zmore predelati ozi-

roma zmore spremeniti intenzivnost ali kakovost čustva, če slednje ne ustreza situa-

ciji ali če je doţivljanje tega čustva nefunkcionalno. Da zna posameznik ustrezno 

izraziti čustva z besedami in vedenjem, pa pomeni, da uravnava izraţanje čustev.  

 

Tretji vidik čustvene zrelosti narekuje, da je čustveno zrel posameznik zmoţen razno-

likega in kompleksnega čustvovanja, kar pomeni, da zmore doţivljati in izraţati vsa 

čustva, tako pozitivna kot negativna, socialno manj zaţelena, ter da je poleg temelj-

nih zanj značilna tudi razvitost številnih kompleksnih čustev (Kompare in Vadnov, 

2010). 
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Čustvena zrelost posameznika je povezana s pozitivnim doţivljanjem sebe in okolice, 

sposobnostjo navezovanja medosebnih odnosov, sproščenostjo v medsebojnih stikih 

in komunikaciji z ljudmi, z ustreznim zaznavanjem situacij, s pestrim in z ustvarjalnim 

mišljenjem, z obvladovanjem stresa, akademsko in ţivljenjsko uspešnostjo itd. (Kom-

pare idr., 2001). 

 

Ţe od samega nastanka konstrukta čustvene inteligentnosti in čustvene zrelosti je 

številne raziskovalce zanimalo, če koncepta ustrezata kriterijem znanstvenega mer-

jenja kot so npr., ali je konstrukt jasno opredeljen in ali ga lahko sploh veljavno izme-

rimo. Kritiki koncepta čustvene inteligentnosti (kar pa lahko velja tudi za koncept čus-

tvene zrelosti) so pogosto navajali, da pojem pri različnih avtorjih ni enotno opredel-

jen. Nekateri so čustveno inteligentnost razumeli kot skupek veščin, ki se jih posa-

meznik lahko nauči, drugi pa kot posameznikovo sposobnost, ki jo je teţko spremin-

jati (Ishak, Iskander in Ramli, 2010). Ena od kritik Golemanove opredelitve čustvene 

inteligentnosti je tudi ta, da pojem vključuje precej širok razpon konstruktov, zato je 

smiselnost njihovega skupnega obravnavanja vprašljiva (Ishak idr., 2010). Enako 

vprašanje velja tudi za koncept čustvene zrelosti, saj se glede na opredelitev A. 

Kompare in N. Vadnav (2010) nanaša na različne vidike posameznikovega »dela« s 

čustvi, tj. na ustreznost odzivanja, zmoţnost uravnavanja čustev in doţivljajski vidik 

čustev. 

 

Goleman (1997) je bil prepričan, da se čustvena inteligentnost lahko meri s pomočjo 

petih področij in sicer preko samozavedanja, samoregulacije, motivacije samega 

sebe, empatije ter socialnih spretnosti. Toda vprašanje je, kaj rezultati meritev dejan-

sko pomenijo, če jih zase izpolni oseba sama. Po drugi strani pa je zanimivo, da 

omenjeni avtor poudarja pomen čustvene inteligentnosti za posameznikovo ţivljenj-

sko in šolsko uspešnost, pri čemer posameznik na svoje sposobnosti (ker so opre-

deljene kot sposobnosti in ne veščine) teţko vpliva.  

 

Ne glede na kritike koncepta čustvene inteligentnosti pa se mi zdi pomembno, da so 

avtorji opozorili na pomen področja čustev, saj različne raziskave kaţejo, da predv-

sem posameznikovo učinkovito ravnanje s čustvi pripomore h kakovostnim medose-

bnim odnosom in k psihosocialnemu zdravju (Smrtnik Vitulić, 2008). 
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2 UČITELJ IN NJEGOVA VLOGA V RAZREDU 

Poznavanje značilnosti čustev, njihovih funkcij, področij čustev lahko pripomore h 

kakovostnejšemu uravnavanju čustev. Pri posameznikih, ki so v nenehni interakciji z 

ljudmi, pa je slednje še toliko bolj potrebno. Med njimi so tudi razredni učitelji, ki naj bi 

vzpostavljali kakovostne medosebne odnose z učenci in ustrezno prepoznavali, izra-

ţali in uravnavali svoja čustva.  

 

2.1 VLOGA UČITELJA V RAZREDU 

Vzgoja je kompleksen pojem in hkrati ena ključnih dejavnosti v šolskem sistemu, saj 

je povezana s prenašanjem vrednot, norm, navad in prepričanj na učence. Hkrati pa 

so ustrezna vzgojna ravnanja in odnos učiteljev do otrok pogoj za uspešno poučeva-

nje ter prenašanje znanja. Naloga učitelja v razredu pa naj ne bi bila le posredovanje 

temeljnih znanj in spretnosti, temveč tudi spodbujanje učenčevega telesnega, gibal-

nega, spoznavnega, socialnega in čustvenega razvoja (Bela knjiga, 2011). 

 

Učitelj razrednega pouka skrbi za celostni razvoj učencev in jim zagotavlja moţnosti 

za razvoj na vsakem področju. Učencem omogoča, da osvajajo nova znanja in da jih 

znajo uporabljati, skrbi za razvoj samostojnosti, vedoţeljnosti, komunikacije, ustvar-

janja, pozitivne samopodobe, poleg tega učence spodbuja h gibalni aktivnosti. 

Pomembno je, da učitelj upošteva učenca kot posameznika, hkrati pa učencu omo-

goča občutek varnosti in pripadnosti skupini (Opis delovnih nalog, 2012).  

 

Razredni učitelj opravlja pri svojem delu različne naloge, ki od njega zahtevajo prila-

gajanja in vsestransko osebnost. Vsak dan se odziva na različna pričakovanja učen-

cev, učiteljev, staršev, vodstva šole, strokovnjakov zunanjih ustanov, zakonskih 

predpisov ter širše druţbe (Kalin, 1999).  

 

Učitelj razrednega pouka poučuje v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, ki traja 

od prvega do tretjega razreda, ter delno v drugem vzgojno izobraţevalnem obdobju 

od četrtega do petega razreda. V četrtem in petem razredu poučuje večino predme-

tov razredni učitelj, medtem ko pa je v šestem razredu to predmetni učitelj. V tretjem 
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vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa pouk izvajajo predmetni učitelji (Zakon o osnov-

ni šoli, 1996). 

 

Naloge vsakega razrednega učitelja so opredeljene z zakonodajo (ZOFVI-I, 2011, 

119. člen): »Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega 

dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna 

obveznost), pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, pot-

rebno za uresničitev izobraţevalnega programa. Priprava na pouk obsega sprotno 

vsebinsko in metodično pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov. Drugo delo 

obsega sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog 

razrednika, organizirano strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje, zbiranje in 

obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraţevalnega in drugega dela, 

mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s 

šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo strokovne delavce, mentorstvo prip-

ravnikom, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., 

organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri 

katerih sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki, pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, 

tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in opravljanje drugih 

nalog, določenih z letnim delovnim načrtom«. 

 

Učitelj razrednega pouka se pojavlja predvsem v treh vlogah (Resman, 1990, v 

Pšunder, 1994) in sicer kot: usluţbenec, strokovnjak in človek. Vse tri vloge so lahko 

med seboj povezane, zato jih pri posameznem učitelju teţko povsem ločimo. Učitelj 

kot usluţbenec mora pri svojem delu spoštovati pravne akte in zakonodajo, saj je 

zavezan strukturi, ki ga je zaposlila; učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki, saj jo 

mora poznati, razvijati in spremljati ter jo hkrati uresničevati na učencem dostopen 

način; učitelj kot človek je človek s prednostmi in slabostmi, ki ima dovolj človeške 

topline v komuniciranju z učenci in skrbi zanje (Pšunder, 1994). 

 

2.2 KOMPETENCE UČITELJA 

Perrenoud (2002, v Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006) pridobivanje kompetenc poj-

muje kot usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridob-

ljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah, kompetentnost 
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pa kot sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na 

pridobljenem znanju, vendar ni omejena s tem znanjem. C. Razdevšek Pučko in 

Rugelj (2006) sta kompetence današnjega učitelja razdelila na predmetno-specifične 

kompetence, ki so cilj posameznih predmetov, in predmetno-neodvisne kompetence, 

ki se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja znanja in vseţiv-

ljenjsko učenje.  

 

Sedanjost in z njo številna znanstvena odkritja, velike druţbene spremembe ter 

spremembe vrednot postavljajo pred učitelje nove zahteve in pričakovanja (Peklaj 

idr., 2009). Spremembe v druţbi povzročajo, da morajo učitelji sprejeti oziroma priv-

zemati nekatere nove vloge (izpopolnjevati profesionalne kompetence), nekatere 

prejšnje pa spremeniti ali opustiti. Hirvi (1996, v Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006) 

navaja kot novo učiteljevo vlogo predvsem odprtost za spreminjanje, saj učitelj izgub-

lja tradicionalne vloge in jih prilagaja novim okoliščinam. K. Niinisto (1996, v Razdev-

šek Pučko in Rugelj, 2006 ) pa k učiteljevim vlogam dodaja še vlogo učitelja kot spo-

dbujevalca učenja, učitelja, ki je del razvijajoče se organizacije, ter učitelja, ki skrbi za 

svoj osebni in profesionalni razvoj. 

 

Sodoben učitelj naj bi bil obenem spodbujevalec druţbe znanja, blaţilec vseh negati-

vnih vidikov in groţenj ter ţrtev druţbe znanja v svetu, v katerem naraščajo zahteve 

po izobraţevanju in izobraţevalcih ter zahteve po standardiziranih rešitvah ob mini-

malnih stroških (Peklaj idr., 2009). Pri tem naj bi učitelj izkoristil svoje komunikacijske 

kompetence za preprečevanje nezaţelenih dejanj učencev in hkrati znal motivirati 

učence za delo (Novak, 2009). 

 

Nickel (1985, v Pšunder, 1994) je na podlagi demokratičnega stila in neposrednega 

odnosa med učiteljem in učencem, kjer gre za vzajemno učinkovanje in medsebojno 

vplivanje, izdelal transakcijski model, ki temelji na učenju. Iz tega modela so bile 

izpeljane tri učiteljeve kompetence: splošna, pedagoška in hierarhična. Učiteljeva 

splošna kompetenca naj bi izhaja iz učiteljeve vloge človeka, pedagoška kompetenca 

iz učiteljeve vloge strokovnjaka in hierarhična kompetenca pa iz učiteljeve vloge 

usluţbenca (Pšunder, 1994). 
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Rueckriem (1977, v Novak, 2009, str. 60) pedagoško kompetentnost definira kot 

»moţnost ali potencial za ravnanje, ki ga je učitelj pridobil na podlagi lastnih proce-

sov učenja in poučevanja, didaktičnega ravnanja in s poglabljanjem v odnos med 

teorijo in prakso v poučevanju«. Sestavine pedagoške kompetentnosti so stvarne 

(obvladanje vsebin, ki jih učitelj podaja), didaktične (obvladanje spretnosti in metod, 

priprave, podajanja, preverjanja znanja), socialne (obvladanje socialnih spretnosti) in 

osebnostne. 

 

Kompetenten učitelj naj bi znal vzpostaviti topel in iskren odnos z učenci, se vedel 

ljubeznivo, prilagodil način podajanja izobraţevalnih vsebin razvojni stopnji učencev, 

se vedel kot svetovalec in prijatelj, se znal prijateljsko pogovarjati o problemih, naj ne 

bi kričal, naj bi bil suveren, umirjen in duhovit. Da bi ravnanje učitelja veljajo za kom-

petentno, mora slednji govoriti in delati tisto, kar je primerno situaciji ob upoštevanju 

morebitnih posledic svojih ravnanj. V komunikaciji z učenci naj ne bi delal razlik, naj 

bi bil fleksibilen, odgovoren, natančen in naj ne bi improviziral (Novak, 2009). 

 

Čustva so prisotna še posebej pri vzpostavljanju in vzdrţevanju medosebnih odno-

sov z učenci v razredu. Z razumevanjem in uravnavanjem svojih čustev bo učitelj 

laţje interpretiral svoja dejanja in dejanja drugih ter tako izboljševal medosebni odnos 

z učenci. 

 

2.3 MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJEM IN UČENCI 

M. Bratanić (1991) medosebni odnos opredeli kot kompleksen in dinamičen proces, 

ki poteka v paru ali skupini, v katerem je obnašanje ene osebe odvisno od obnašanja 

druge osebe. V vzgoji in izobraţevanju ta proces poteka med učiteljem in učencem, 

pri njem pa učitelj in učenec drug na drugega vzajemno vplivata. 

 

Avtorji navajajo več vrst medosebnih odnosov in sicer: osebne in profesionalno-

druţbene (Bratanić, 1991) ter posredne in neposredne odnose (Pšunder, 1998). 

Odnos med učiteljem in učencem uvrščamo med profesionalno-druţbene, za katere 

velja, da imajo jasno opredeljen namen in cilj, so objektivni oziroma racionalno zas-

novani, so rezultat spleta okoliščin, trajanje odnosa je odvisno od njegovega cilja, so 

hierarhični in javni. A vendar ima vsak odnos med učiteljem in učencem tudi nekaj 
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elementov osebnega odnosa, za katerega so značilni sprejemanje osebe takšne, 

kakršna je, naklonjenost in pozitivna čustva (Bratanić, 1991).  

 

V posrednem odnosu med učiteljem in učencem je učitelj pogosto v nadrejenem 

poloţaju in »izrablja« poloţaj, saj postavlja zahteve, ocenjuje, presoja uspešnost dela 

učencev in vzgojnih pristopov staršev. Če pa nadrejeni poloţaj v odnosih med učitelji 

prevzamejo učenci, to lahko vodi do disciplinskih teţav v razredu. V neposrednem 

odnosu sta učitelj in učenec enakopravna partnerja, si stojita neposredno drug ob 

drugem in med seboj komunicirata. Na ta način se upoštevata in pridobivata ustrezne 

povratne informacije, ki so tako za učitelja kot tudi učenca izjemno pomembne. Bis-

tvenega pomena pa je vzajemno učenje med učiteljem in učencem, ki prinaša spreje-

tost, upoštevanje in poslušnost na obeh straneh (Pšunder, 1998). 

 

Temeljna elementa uspešnega medosebnega odnosa učitelja z učenci sta učiteljevo 

poznavanje učencev in osebna naklonjenost, ki je pogoj za njihovo kakovostno sode-

lovanje. Če se v odnosu med učiteljem in učenci vzpostavijo pozitivna čustva, to pri-

speva k boljši interakciji med njimi, kvalitetnejšemu odnosu ter učinkovitejši komuni-

kaciji (Bratanić, 1991). 

 

Predpogoj za kakovostno učenje in poučevanje so torej sproščeni in urejeni medose-

bni odnosi, osnova zanje pa je dobra medosebna komunikacija. Slednja obsega 

hoteno in nehoteno, zavestno ali nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, 

sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, neposrednih odnosih ljudi (Brajša, 

1993).  

 

Pri medosebni komunikaciji gre za izmenjavo misli in čustev med ljudmi na osnovi 

skupnega sistema simboličnih znakov in nenehne interakcije. Pri komuniciranju v raz-

redu veljata dve predpostavki: nemogoče je ne komunicirati in vsaka komunikacija 

ima vsebinski in odnosni vidik (Marentič Poţarnik, 2003). Učitelji so običajno pozorni 

le na vsebinski vidik, ki je povezan z učno snovjo, spregledajo pa, da ţe od prvega 

stika z učenci neprestano sporočajo (tako na besedni in kot tudi na nebesedni ravni) 

kdo so, kaj od učencev ţelijo in kaj do učencev doţivljajo. Z izboljševanjem učiteljeve 

komunikacije naj bi se širil repertoar komunikacijskih spretnosti ter zavedanje o vidi-

kih, katerih se prej ni zaznavalo (Marentič Poţarnik, 2003). 
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Posledica vzajemnega vplivanja med učiteljem in učencem je t. i. kroţno komunicira-

nje, kjer se lahko ustvari pozitiven ali negativen krog komunikacije (Marentič Poţar-

nik, 2003). Za vsakega učitelja je dobro, da ve, kaj ţeli narediti, se zaveda ciljev in 

namer, ki jih ima pred sabo in jih zna ubesediti (Bratanić, 1991). 

 

3 ČUSTVA PRI UČITELJIH V RAZREDU 

Kot pravi raziskovalec Hargreaves (1998, Shapiro, 2010), so čustva »srce poučevan-

ja«. Učiteljev ugoden čustveni stik z učenci pomembno prispeva k uspešnemu delu v 

razredu in h kakovostnim medosebnim odnosom učitelja z učenci (Bečaj, 1990). 

Raziskave so pokazale, da dobra učiteljeva čustvena podpora pomembno vpliva na 

medosebni odnos med učiteljem in učencem ter na učenčevo prilagoditev šoli, pos-

ledično tudi na učenčevo izobrazbo (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). 

 

Za učitelja torej ni dovolj le akademsko znanje in spretnosti poučevanja, temveč tudi 

njegova čustvena interakcija z učenci (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). Pomem-

bno je, kako učitelji izraţajo svoja čustva, saj za otroke predstavljajo model, na osno-

vi katerega se učijo, kako naj bi otroci sami izraţali svoja čustva (Batistič Zorec in 

Prosen, 2011). V nadaljevanju bom najprej predstavila rezultate različnih avtorjev o 

tem, kakšna čustva so značilna za učitelje v razredu in kaj je razlog, da učitelji izraţa-

jo ta čustva. Nato bom predstavila tudi načine uravnavanja čustev, ki jih učitelji lahko 

uporabijo v svojih interakcijah z učenci, kadar ţelijo preoblikovati svoje doţivljanje ali 

izraţanje čustev. 

 

3.1 UČITELJEVO DOŢIVLJANJE IN IZRAŢANJE ČUSTEV 

Učitelji v interakciji z učenci doţivljajo tako prijetna čustva kot neprijetna čustva 

(Kompare idr., 2001). Neprijetna čustva so lahko posledica učiteljevih previsokih pri-

čakovanj ali »nerealne« filozofije (Smrtnik Vitulić, 2009), kakšen naj bi bil »dober« 

učitelj (Bečaj, 1990). Učitelji z »nerealno filozofijo« verjamejo, da je dober učitelj lah-

ko le učitelj, ki mu uspe motivirati vse otroke v razredu, ki zna disciplinirati celoten 

razred, ki v razredu nima otrok z vedenjskimi teţavami, ki ima vse otroke enako rad, 

ki ne pokaţe svojih čustev itd. Napačno opredeljena stališča predstavljajo ideal, ki ni 
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odvisen samo od učiteljevega ravnanja in jih učitelj v praksi ne zmore v celoti izpolniti 

(Gordon, 1983, v Smrtnik Vitulić, 2009).  

Nasprotno ima učitelj z »realno filozofijo«, ki dopušča neugodna čustva tudi v šoli in 

jih ustrezno izraţa, glede na ostale veliko večje moţnosti, da se bo učinkovito odzval 

v problemskih situacijah, da bo zadovoljen s svojim ravnanjem in bo znal pomagati 

učencu s »čustvenimi« teţavami (Smrtnik Vitulić, 2009).  

 

Leta 2011 je bil objavljen članek slovenskih avtoric (Prosen, Smrtnik Vitulić in Škra-

ban), v katerem so predstavljeni rezultati empirične raziskave o izraţanju učiteljevih 

čustev v razredu. Avtorice so v vzorec zajele učitelje, ki poučujejo učence od prvega 

do petega razreda osnovne šole. Čustva učiteljev v razredu so med opravljanjem 

svoje prakse opazovali študentje razrednega pouka. Pri opazovanju učiteljevih čus-

tev so si študentje pomagali z vnaprej izdelano shemo za opazovanje čustev. Pri 

opazovanju je študente med drugim zanimalo, katera čustva učitelji izraţajo ter kate-

ra čustva so najpogostejša. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji izraţajo tako 

prijetna kot neprijetna čustva – nekatera izraţajo pogosteje, druga pa redkeje. Izra-

ţanje neprijetnih čustev je bilo kar dvakrat pogostejše kot pa izraţanje prijetnih. Med 

vsemi izraţenimi čustvi se je kot najpogostejša pokazala jeza. Jeza je bila izraţena 

predvsem v situacijah, ko so bile teţave pri pomanjkanju discipline, pretepanju, neu-

poštevanju navodil, slabem znanju, nevarnosti, ki je pretila učencem, nepozornosti 

učencev itd. To nakazuje, da je za učitelje disciplina pomembno področje, na katere-

ga se odzivajo in ga včasih uravnavajo z izraţanjem jeze. Kot drugo najpogostejše 

izraţeno čustvo učiteljev je bilo veselje, ki se je v učiteljih sproţilo v situacijah, ko so 

bili učenci uspešni, ob zabavnih dogodkih, ko so učenci upoštevali navodilo učiteljice 

in drugih situacijah (Prosen idr., 2011).  

 

Ena od prednosti te raziskave je bila zagotovo metoda, ki so jo raziskovalke izbrale, 

saj metoda opazovanja lahko na drugačen način omogoči spoznavanje učiteljevih 

čustev v razredu kot samoporočanje učiteljev o svojih čustvih, ki se najpogosteje 

uporablja pri tovrstnem raziskovanju. H kvalitetnejšim rezultatom je doprinesel razpr-

šen vzorec učiteljev, ki so prihajali iz različnih osnovnih šol po Sloveniji. Slabost razi-

skave pa je v tem, da je po enega učitelja opazoval le en opazovalec, ki je lahko pri 

tem subjektivno interpretiral opazovano izraţanje čustev pri učiteljih. 
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Tudi R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) sta izvedli raziskavo z japonskimi 

osnovnošolskimi učitelji o njihovih izkušnjah s čustvi, izraţanju čustev in strategijah 

uravnavanja čustev. Za raziskovalno metodo sta avtorici izbrali polstrukturiran inter-

vju, na katerega so udeleţenci individualno odgovarjali. Rezultati japonske raziskave 

so pokazali isto kot prej omenjena slovenska raziskava in sicer, da »dobri« učitelji v 

interakciji z učenci izraţajo tako prijetna čustva (med njimi se je veselje pokazalo kot 

najpogostejše prijetno čustvo) kot tudi neprijetna čustva (med njimi se je jeza poka-

zala kot najpogostejše neprijetno čustvo) pri učiteljih. 

 

Predhodno predstavljenima raziskavama (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011; Pro-

sen, Smrtnik Vitulić in Poljšak Škraban, 2011) je skupen zaključek, da je pomembno, 

kako učitelji izraţajo čustva v razredu in katera (prijetna, neprijetna) čustva izraţajo, 

saj to vpliva na delovanje vzgojno-izobraţevalnega procesa. 

 

Učitelji v interakciji z učenci doţivljajo in izraţajo različna čustva (Hosotani in Imai-

Matsumura, 2011). Ker se učitelj pri svojem delu v šoli pojavlja v treh vlogah, in sicer 

kot usluţbenec, strokovnjak in kot človek (Pšunder, 1994), bi lahko izraţanje tako pri-

jetnih kot neprijetnih čustev razloţili z zadnjo vlogo – učitelja kot človeka. 

 

3.2 UČITELJEVO URAVNAVANJE ČUSTEV 

Učitelji lahko v razredu uporabijo različne strategije uravnavanja čustev kot so: kogni-

tivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne (Prosen idr., 2011). Kognitivne 

strategije uravnavanja čustev vključujejo spreminjanje misli in predstav z namenom, 

da se spremeni doţivljanje čustev, z uporabo telesno-fizioloških strategij pa skuša 

posameznik spremeniti telesne znake čustva. Izrazno-vedenjske strategije vključujejo 

spreminjanje izraza ali vedenja, z namenom, da spremeni doţivljanje (Lamovec, 

1991). Socialne strategije uravnavanja čustev so pa del izrazno-vedenjskih, pri kate-

rih posameznik čustva uravnava tako, da se po pomoč zateče k drugim ljudem. 

 

V ţe omenjeni raziskavi z japonskimi učitelji (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011) sta 

avtorici ugotavljali tudi uravnavanje čustev pri učiteljih. Rezultati so pokazali, da so 

učitelji v interakciji z učenci uporabljali dve strategiji uravnavanja (izraţanja) čustev, 

in sicer: neposredno izraţanje čustev ter potlačitev. Učitelji so neposredno izraţanje 
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čustev uporabljali predvsem, ko so ţeleli izraziti svoje odobravanje vedenja učencev. 

Do potlačitve učiteljevih čustev pa je prišlo, ko so učitelji učence ţeleli pripraviti k 

poslušanju, ko niso ţeleli, da bi učenci prepoznali njihova čustva ter ko so ţeleli spo-

dbuditi nadaljnje razvijanje učenčevih sposobnosti. Učitelji so najpogosteje navedli 

zavestno uravnavanje jeze (54 %) ter veselja (46 %). Pri potlačitvi čustev sta bili isti 

čustvi na prvih dveh mestih. Največkrat potlačeno čustvo je bila jeza (42 %), zatem 

pa veselje (33 %) (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). 

 

Učitelji včasih izkusijo konflikt pri izbiri strategij za uravnavanje čustev, saj skušajo pri 

tem upoštevati osebnost učenca, razvojno stopnjo in medosebni odnos med učitel-

jem in učencem. Lewis je s sodelavci poudaril (2005, v Hosotani in Imai-Matsumura, 

2011), da so učitelji profesionalci, zato se morajo odzvati tako, da bo to najbolje za 

otroke (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011).  

 

R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) sta v prehodno omenjeni raziskavi poudari-

li, da je doţivljanje in izraţanje čustev pri učiteljih odvisno tudi od njihovih predstav o 

tem, kako naj bi kot »dobri učitelji« ravnali s svojimi čustvi. Avtorici opišeta dve pred-

stavi učiteljev, kako naj bi doţivljali oziroma izraţali svoja čustva, in sicer predstavo o 

»čustveno izraznem učitelju« ter predstavo o »mirnem učitelju«. Za čustveno izraz-

nega učitelja je značilno, da izraţa tako pozitivna kot tudi negativna čustva in posku-

ša biti čustven oziroma izraţati čustva. Nasprotno je miren učitelj večino časa navi-

dezno umirjen in ne izraţa negativnih čustev pred učenci. Avtorici predpostavljata, da 

lahko tako oblikovani predstavi vplivata na procese uravnavanja čustev.  

 

Učitelji opravljajo pomembno vzgojno-izobraţevalno delo, zato ni vseeno, kakšna 

čustva izraţajo in na kakšen način jih izraţajo (Hargreaves, 2000). 

 

Čeprav učitelji ne glede na starost otrok, ki jih poučujejo, izraţajo različna čustva, pa 

rezultati različnih raziskav (npr. Hargreaves, 2000; Prosen idr., 2011) kaţejo, da 

pogostost učiteljevih čustev v interakciji z učenci od prvega do petega razreda upa-

da. Hargreaves (2000) pojav razlaga z upadanjem učiteljeve psihične in fizične bliţi-

ne z višanjem starosti učencev, ki jih učitelj poučuje. Omenjeno predpostavko potrju-

je tudi dejstvo, da je izraţanje prijetnih in neprijetnih čustev pri neposrednem delu z 

učenci oziroma dijaki pri razrednih učiteljih intenzivnejše od izraţanja čustev pri sre-
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dnješolskih učiteljih (Hargreaves, 2000). Osnovnošolski učitelji imajo z otroki večino-

ma intenzivnejše odnose v primerjavi s srednješolskimi (Hargreaves, 2000), kar lahko 

prispeva k intenzivnosti izraţanja čustev. Ali je izraţanje učiteljevih čustev odvisno od 

starosti otrok, pa me bo zanimalo tudi v diplomski raziskavi, ki jo bom podrobneje 

predstavila v poglavju opredelitev problema. 
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III.  EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

Kot sem predhodno ţe omenila, naloga učitelja ni le posredovanje temeljnih znanj in 

spretnosti učencem, temveč tudi spodbujanje učenčevega telesnega, gibalnega, 

spoznavnega, socialnega in čustvenega razvoja (Bela knjiga, 2011). Menim, da bo 

lahko učitelj, ki ima določeno mero razumevanja svojih čustev ter z njimi učinkovito 

ravna pri svojem delu z učenci, kakovostno vzgajal in izobraţeval. Učiteljevo neus-

trezno izraţanje neprijetnih čustev pred učenci zelo neugodno vpliva na klimo v raz-

redu, medosebne odnose med njim in učenci ter posledično na otrokovo nizko motivi-

ranost za učenje (npr. Prosen idr., 2011).  

 

V diplomskem delu me je zanimalo, kako razredni učitelji razumejo in se zavedajo 

svojih čustev ter katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo pri delu z otroki. 

Osredotočam se tudi na vprašanje, ali se v razumevanju in zavedanju čustev ter v 

uporabi strategij uravnavanja čustev učitelji prvih treh razredov razlikujejo od učiteljev 

četrtih in petih razredov. 

 

5 CILJI RAZISKAVE 

V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti, kako razredni učitelji razumejo in se zaveda-

jo ter uravnavajo svoja čustva. Pri tem me je zanimalo, katere od štirih skupin strate-

gij uravnavanja čustev uporabljajo: kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske 

in socialne1. 

 

                                                           
1
 Socialne strategije uravnavanja čustev so del izrazno-vedenjskih strategij, pri katerih posameznik čustva 

uravnava tako, da se po pomoč zateče k drugim ljudem. Čeprav avtorji (Lamovec, 1991; Milivojević, 2008) 

omenjene strategije uravnavanja čustev ne navajajo kot ločene od ostalih strategij, pa sem jo želela v diplomski 

raziskavi obravnavati posebej. Menim namreč, da je lahko pomembna pri uravnavanju učiteljevih čustev. 
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6 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI IN HIPOTEZI 

V diplomskem delu sem si zastavila dve raziskovalni vprašanji: 

1. raziskovalno vprašanje: 

Kako razredni učitelji razumejo in se zavedajo svojih čustev? 

 

2. raziskovalno vprašanje: 

Katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo razredni učitelji pri svojem 

delu z otroki (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske, socialne)? 

 

 

V diplomskem delu sem zastavila dve hipotezi: 

 

H1: Učitelji prvih treh razredov ter učitelji četrtega in petega razreda najpogosteje 

uporabljajo skupino kognitivnih strategij uravnavanja čustev, manj pa telesno-

fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne. 

 

H2: Učitelji prvih treh razredov se statistično pomembno razlikujejo pri uporabi vsaj 

ene od štirih skupin strategij uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izra-

zno-vedenjske, socialne) glede na učitelje četrtega in petega razreda.  

 

7 METODA DELA 

 

7.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 108 razrednih učiteljic in učiteljev od prvega do petega 

razreda iz 12 slovenskih osnovnih šol: OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen, OŠ Anto-

na Šibelja Stjenka Komen – podruţnica Štanjel, OŠ Dobravlje, OŠ Dornberk, OŠ 

Dornberk – podruţnica Prvačina, OŠ Branik, OŠ Janka Kersnika Brdo, OŠ Janka 

Kersnika Brdo – podruţnica Krašnja, OŠ Moravče, OŠ Primoţa Trubarja Velike Laš-

če, OŠ Primoţa Trubarja Velike Lašče – podruţnica Turjak, OŠ Rodica, OŠ Stranje, 

OŠ Šmartno v Tuhinjski dolini, OŠ Šmartno v Tuhinjski dolini – podruţnica Zgornji 

Tuhinj, OŠ Toma Brejca Kamnik in OŠ Venclja Perka Domţale. 
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Med njimi je bilo 75 razrednih učiteljic in učiteljev2, ki so poučevali v prvih treh razre-

dih (27 v 1. razredu, 21 v 2. razredu in 27 v 3. razredu) in 33 razrednih učiteljic in uči-

teljev, ki so poučevali v četrtem in petem razredu (18 v 4. razredu in 15 v 5. razredu). 

Med tistimi iz prvih treh razredov so bili trije moški, med tistimi iz četrtih in petih raz-

redov pa dva. 

 

 

 

Graf 1. Deleţ učiteljev prvih treh razredov ter učiteljev četrtih in petih razredov. 

 

7.2 Pripomočki 

V raziskavi sem skupaj s tremi študentkami uporabile vprašalnik o čustvih učiteljev, ki 

sta ga za namen širše raziskave sestavili dr. S. Prosen in dr. H. Smrtnik Vitulić. Del 

rezultatov vprašalnika sem uporabila v svojem diplomskem delu. 

 

Uporabljeni vprašalnik je sestavljen iz uvodnega dela, v katerem učitelje sprašujemo 

po osnovnih podatkih o spolu, starosti, letih zaposlitve, razredu, kjer poučujejo, ter 

številu otrok. Sledi del s štirimi trditvami o razumevanju in zavedanju čustev: prepoz-

navanje čustev, usmerjenje pozornosti nanje, pripis lokusa kontrole (ali posameznik 

vzroke za čustvo pripisuje zunanjim dejavnikom ali sebi) in zmoţnost opisovanja čus-

tev. Sledi jim 13 trditev o uravnavanju čustev. Omenjene trditve o uravnavanju čustev 

vključujejo štiri skupine strategij, in sicer: izrazno-vedenjske (3 postavke), kognitivne 

                                                           
2
V nadaljevanju diplomske raziskave bom za razredne učiteljice in učitelje uporabljala izraz učitelji, pri tem pa 

bom mislila na razredne učiteljice in učitelje skupaj. 
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(7 postavk), telesno-fiziološke (1 postavka) in socialne (2 postavki). Učitelji za vsako 

trditev o razumevanju in zavedanju ter uravnavanju čustev obkroţijo en odgovor na 

5-stopenjski ocenjevalni lestvici Likertovega tipa (1 – sploh ne velja zame, 5 – vedno 

velja zame) (glej Priloga 1). 

 

7.3 Postopek zbiranja podatkov 

Po poslanem dopisu in pridobljenem soglasju ravnateljev smo vprašalnike razdelile 

kontaktni osebi na osnovni šoli. Ta jih je razdelila učiteljem, ki so imeli teden dni 

časa, da jih izpolnijo in vrnejo kontaktni osebi v za to namenjeno škatlo, s čimer jim je 

bila zagotovljena anonimnost. Po tednu dni smo se študentke s kontaktno osebo 

dogovorile za prevzem izpolnjenih vprašalnikov. 

 

7.4 Obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene v raziskavi, sem vnesla v program SPSS 20. Izračunala sem 

povprečne vrednosti in standardne odklone rezultatov, dobljenih glede splošnega 

razumevanja in zavedanja čustev ter vseh štirih strategij uravnavanja čustev v razre-

du. Statistično pomembne razlike v uporabi različnih strategij uravnavanja čustev 

sem preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Dobljene rezultate sem predsta-

vila s tabelami in jih ponazorila z grafi. 

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empirične raziskave bom prikazala znotraj štirih različnih vsebinskih sklo-

pov: (1) značilnosti razumevanja in zavedanja čustev razrednih učiteljev, (2) uporaba 

vključenih strategij uravnavanja čustev razrednih učiteljev v razredu, (3) uporaba 

kognitivnih strategij uravnavanja čustev pri učiteljih prvih treh razredov ter pri učiteljih 

četrtega in petega razreda in (4) razlike med učitelji prvih treh razredov ter učitelji 

četrtega in petega razreda v uporabi različnih skupin strategij uravnavanja čustev. 

Omenjeni vsebinski sklopi se nanašajo na zastavljeni raziskovalni vprašanji in hipo-

tezi.  
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8.1 Značilnosti razumevanja in zavedanja čustev razrednih učiteljev 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako razredni učitelji v vsakod-

nevnem ţivljenju razumejo svoja čustva in se jih zavedajo. Omenjeni področji sta se 

torej nanašali na učiteljevo razumevanje in zavedanje čustev na splošno in ne le v 

interakcijah z učenci v razredu. Razumevanje in zavedanje čustev pri razrednih učite-

ljih sem raziskovala na štirih področjih čustev, tj. na področju prepoznavanja čustev, 

na področju usmerjenja pozornosti na čustva, na področju pripisovanja razlogov za 

doţivljanje čustev (lokus kontrole) in na področju zmoţnosti opisovanja čustev.  

 

Na prvo raziskovalno vprašanje o razumevanje in zavedanju čustev razrednih učitel-

jev v njihovem vsakodnevnem ţivljenju bom odgovorila s pomočjo analize rezultatov 

pri omenjenih štirih trditvah. Posamezne trditve so razredni učitelji ocenjevali s 5-

stopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa (z ocenami od 1 = sploh ne velja 

zame do 5 = vedno velja zame). Omenjene trditve so prikazane v Prilogi 1. 

 

V Tabeli 2 prikazujem rezultate samoocen razrednih učiteljev po posameznih področ-

jih razumevanja in zavedanja čustev (prepoznavanje čustev, usmerjenje pozornosti 

nanje, lokus kontrole in zmoţnost opisovanja čustev). Predstavljene so povprečne 

vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) rezultatov. 
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Tabela 2. Prikaz povprečnih vrednosti (M) in standardnih odklonov (SD) ocenjevanja 

razumevanja in zavedanja čustev razrednih učiteljev v njihovem vsakodnevnem ţiv-

ljenju. 

 

Področje čustev Trditev N M SD 

Prepoznavanje čustev Največkrat vem, katera čustva doţivljam. 107 4,24 0,64 

Pozornost na čustva Pozoren/na sem na svoja čustva. 108 3,94 0,81 

Lokus kontrole Pogosto so drugi krivi, da doţivljam  

neprijetna čustva. 
108 2,38 0,89 

Opisovanje čustev Nimam teţav pri opisovanju svojih čustev. 108 3,53 1,12 

 

Opombe: N – število razrednih učiteljev, M – povprečni rezultat posameznega sklopa razumevanja in zavedanja 

čustev (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon. Ode-

beljeno so prikazani najniţji in najvišji povprečni rezultati ter najvišja vrednost standardnega odklona. 

 

Iz rezultatov, predstavljenih v Tabeli 2, je razvidno, da je po mnenju razrednih učitel-

jev prepoznavanje čustev v vsakodnevnem ţivljenju zelo dobro (M = 4,24). Pri ocen-

jevanju trditve, da »razredni učitelji največkrat vedo, katera čustva doţivljajo«, je bilo 

med vsemi dobljenimi rezultati tudi hkrati najmanjše odstopanje od povprečja (SD = 

0,64). Prav tako je večina učiteljev ocenila, da so večinoma pozorni na svoja čustva 

(M = 3,94). Dobljeni rezultati so pokazali, da razredni učitelji večinoma nimajo večjih 

teţav pri opisovanju čustev (M = 3,53), vendar pa se je pri tem sklopu pojavilo najve-

čje odstopanje rezultatov od povprečja (SD = 1,12). Razredni učitelji, vključeni v razi-

skavo, so razloge za doţivljanje neprijetnih čustev večinoma pripisali sebi, saj vred-

notenje obrnjene trditve znaša M = 2,38.  

 

Iz rezultatov, zbranih v Tabeli 2, je torej razvidno, da je bila večina razrednih učitel-

jev, ki so reševali vprašalnik, mnenja, da svoja čustva večinoma razume in se jih 

zaveda. Z omenjenimi rezultati smo torej odgovorili na 1. raziskovalno vprašanje o 

tem, kako razredni učitelji razumejo svoja čustva v vsakodnevnem ţivljenju in v kolik-

šni meri se jih zavedajo. 
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Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko predpostavimo, da je dobro, če učitelji v vsa-

kodnevnem ţivljenju ocenjujejo, če razumejo čustva in se jih zavedajo, saj to lahko 

pozitivno vpliva tudi na njihovo učinkovito izraţanje in uravnavanje čustev pri delu z 

otroki. Menim, da lahko učitelj, ki razume, katera čustva doţivlja, kako naj jih izrazi, 

ter je pripravljen prevzeti del odgovornosti za svoje doţivljanje, svoja čustva učinkovi-

to uravnava tudi pri delu z učenci. 

 

Med vsemi področji razumevanja čustev so učitelji v največji meri odgovorili, da svoja 

čustva »uspešno« prepoznavajo (M = 4,24) in so nanje pozorni (M = 3,94), nekoliko 

manj pa so se strinjali, da svoja čustva znajo ustrezno opisati. Procesa prepoznavan-

ja čustev in usmerjanje pozornosti nanje sta morda nekoliko laţja kot proces opiso-

vanja čustev, saj zahtevata od posameznika predvsem ozaveščenost o čustvih, med-

tem ko proces »ubesedovanja« vključuje tudi spretnosti komuniciranja. Vendar ocen-

jujem, da je posebno za razrednega učitelja, ki poučuje mlajše učence, pomembno, 

da posveča dovolj pozornosti svojim čustvom in da jih zna ustrezno opisati, saj s tem 

otroke uči, kako razumeti svoja čustva in čustva drugih. 

 

Rezultati so pokazali, da učitelji »odgovornost« za doţivljanje čustev v vsakodnev-

nem ţivljenju večinoma pripisujejo sebi. Iz tega lahko sklepamo, da se razredni uči-

telji verjetno zavedajo, da na svoja čustva lahko vplivajo predvsem sami. Na osnovi 

dobljenih rezultatov o učiteljevem čustvenem odzivanju v razredu je teţko opredeliti, 

ali učitelji razloge za čustva večinoma pripisujejo sebi tudi v interakcijah z učenci, saj 

se raziskava nanaša na vsakodnevno razumevanje čustev. Mogoče razredni učitelji 

nekoliko večjo »odgovornost« za doţivljanje neprijetnih čustev pri delu z učenci pripi-

sujejo samim učencem, saj se je v eni od raziskav (Prosen idr., 2011) izkazalo, da se 

je neprijetno čustvo, kot je jeza, izraţalo v situacijah, ko je prišlo do pomanjkanja dis-

cipline, pretepanja, neupoštevanja navodil, nepozornosti s strani učencev itd. A ven-

dar rezultatov diplomskega dela in omenjene raziskave ne moremo enačiti, saj je bila 

metoda opazovanja v prvem primeru samoocenjevanje na osnovi anketnega vpra-

šalnika, v drugem pa opazovanje na osnovi opazovalne sheme (Prosen idr., 2011), 

poleg tega pa se vprašanja v diplomski raziskavi nanašajo na učiteljevo vsakodnevno 

delovanje, v omenjeni raziskavi pa na odzivanje v interakcijah z otroki v razredu. V 

prihodnje bi bilo zato dobro raziskati, kaj bi učitelji poročali o razumevanju in zaveda-

nju čustev v interakcijah z otroki, s čimer bi lahko potrdili ali ovrgli naše predhodne 
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predpostavke in poglobili spoznanja o razumevanju čustev v razredu, kot jih zazna-

vajo učitelji. 

 

Ne glede na omenjeno pa lahko na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključim, da 

sta razumevanje in zavedanje čustev pomembna dejavnika v medosebnem odnosu 

med učiteljem in učencem. Razumevanje in zavedanje učiteljevih in posledično tudi 

učenčevih čustev lahko zgradi sproščene in urejene medosebne odnose, ki so pred-

pogoj za kakovostno učenje in poučevanje (Brajša, 1993). 

 

8.2 Uporaba vključenih strategij uravnavanja čustev razrednih učiteljev pri 

njihovem delu z otroki 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere od štirih skupin strategij 

uravnavanja čustev, kot so kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in soci-

alne, uporabljajo razredni učitelji pri svojem delu z otroki.  

 

Na drugo raziskovalno vprašanje bom odgovorila s pomočjo analize rezultatov tri-

najstih postavk o uravnavanju čustev, vsaka od teh postavk pa se nanaša na eno od 

štirih skupin strategij: izrazno-vedenjsko, kognitivno, telesno-fiziološko in socialno.  

Anketirani učitelji so na vsako postavko odgovarjali na podlagi 5-stopenjske ocenje-

valne lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame). 

Med postavkami so bile 3 iz skupine izrazno-vedenjskih strategij (ohranjanje kontrole 

vedenja med doţivljanjem neprijetnih čustev, telesna aktivnost in skrivanje čustev 

pred drugimi), 7 postavk je bilo iz skupine kognitivnih strategij (iskanje razloga za 

doţivljanje negativnega čustva, razmišljanje o načinih boljšega počutja, razmišljanje 

o drugih moţnih vidikih negativnega čustva, misel na kaj prijetnega, prepričevanje 

samega sebe o nepomembnosti situacije in postavka, da posameznik o negativnih 

čustvih ne razmišlja), 1 postavka je bila iz skupine telesno-fizioloških strategij (umir-

janje telesa) in 2 postavki pa sta bili iz skupine socialnih strategij (iskanje podpore pri 

drugih ljudeh ter iskanje pomoči pri drugih ljudeh). Omenjene postavke so prikazane 

v Prilogi 1. 
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V Tabeli 3 prikazujem rezultate, ki se nanašajo na pogostost uporabe posameznih 

strategij uravnavanja čustev (rezultati posameznih postavk) in povprečne rezultate 

vsake od skupin strategij, tj. izrazno-vedenjske, kognitivne, telesno-fiziološke in soci-

alne, na katere so se posamezne postavke nanašale. Predstavljeni so povprečne 

vrednosti (M) ter standardni odkloni (SD) rezultatov, dobljenih glede na samoocene 

razrednih učiteljev. 

Tabela 3. Prikaz povprečnih vrednosti (M) in standardnih odklonov (SD) uporabe 

posameznih strategij in skupin strategij uravnavanja čustev razrednih učiteljev pri 

delu z otroki.  

 

Strategije 

uravnavanja  

čustev 

Posamezne trditve 
N M SD 

Kognitivne 
Prepričevanje samega sebe o  

nepomembnosti situacije. 
108 2,84 0,94 

Kognitivne 
Razmišljanje o nečem prijetnejšem ob 

doţivljanju neprijetnih čustev. 
108 3,43 0,91 

Kognitivne 
Razmišljanje o drugih pogledih na dogajan-

je ob doţivljanju neprijetnih čustev. 
108 3,64 0,84 

Kognitivne 
Prepričevanje samega sebe o dobrem 

počutju ob doţivljanju neprijetnih čustev. 
108 2,63 1,03 

Kognitivne 
Zavračanje razmišljanja o neprijetnih  

čustvih ob doţivljanju le-teh. 
108 2,36 1,00 

Kognitivne 
Razmišljanje o načinih izboljšanja počutja 

ob doţivljanju neprijetnih čustev. 
108 3,76 0,74 

Kognitivne 
Razmišljanje o vzrokih čustev kot sta jeza 

in ţalost. 
108 3,94 0,77 

POVPREČJE – kognitivne 
108 3,73 0,52 

Telesno-fiziološke 
Umirjanje svojega telesa ob doţivljanju 

neprijetnih čustev. 
108 3,22 1,08 

POVPREČJE – telesno-fiziološke 108 3,22 1,08 

Izrazno-vedenjske 
Telesna aktivacija ob doţivljanju  

neprijetnih čustev. 
107 3,60 1,03 

Izrazno-vedenjske Skrivanje doţivljanja neprijetnih čustev. 
108 3,09 0,97 

Izrazno-vedenjske 
Ohranjanje kontrole nad svojim vedenjem 

108 3,71 0,89 
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ob doţivljanju neprijetnih čustev. 

POVPREČJE – izrazno-vedenjske 107 3,46 0,59 

Socialne 
Iskanje podpore pri drugih ljudeh ob doţiv-

ljanju neprijetnih čustev. 
108 3,36 1,11 

Socialne 
Iskanje pomoči pri drugih ljudeh ob doţiv-

ljanju neprijetnih čustev. 
108 3,53 1,09 

POVPREČJE – socialne 108 3,44 1,02 

 

Opombe: N – število razrednih učiteljev, M – povprečna vrednost uporabe strategije/strategij uravnavanja čustev 

(ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon.  

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da razredni učitelji pri svojem delu z otroki uporabljajo vse 

posamezne strategije uravnavanja čustev (odgovor na 2. raziskovalno vprašanje). 

 

Pregled povprečnih vrednosti skupin strategij, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu 

z učenci v razredu, je pokazal, da so razredni učitelji najpogosteje navedli, da upora-

bljajo kognitivne strategije uravnavanja čustev (M = 3,73), nato izrazno-vedenjske (M 

= 3,46), za njimi socialne strategije (M = 3,44) in najredkeje telesno-fiziološke (M = 

3,22) strategije uravnavanja čustev. Pri skupini telesno-fizioloških strategij uravnava-

nja čustev je prihajalo do največjih odstopanj od povprečja (SD = 1,08), do najmanj-

ših pa pri skupini kognitivnih strategij uravnavanja čustev (SD = 0,52). Na podlagi 

dobljenih rezultatov lahko zaključim, da razredni učitelji pri svojem delu z učenci 

nekatere strategije pogosteje uporabljajo, druge pa redkeje. To morda pomeni, da 

učitelji način uravnavanja čustev prilagajajo konkretnim situacijam, ki so povezane z 

učiteljevim doţivljanjem čustev. 

 

Razloge, zakaj so razredni učitelji odgovorili, da v interakcijah z učenci najpogosteje 

uporabljajo kognitivne strategije uravnavanja čustev, je mogoče iskati v dejstvu, da 

lahko učitelji v razredu kognitivne strategije uravnavanja čustev uporabijo razmeroma 

enostavno. Razredni učitelji lahko spreminjajo misli in predstave »v sebi«, kar jim je v 

razredu morda najlaţje. Izrazno-vedenjske strategije uravnavanja čustev, s katerimi 

učitelji do neke mere lahko ohranjajo kontrolo nad svojim vedenjem, so učitelji sicer 

tudi pogosto navedli, ne pa najpogosteje. Učitelji mogoče razumejo, da z zunanjimi 

izrazi in vedenjem lahko le do neke mere vplivajo na svoje doţivljanje, ki je le delno 

pod zavestno kontrolo (npr. Smrtnik Vitulić, 2007). Razlog, zakaj je uporaba socialnih 
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strategij pri učiteljih redkejša, je verjetno v tem, da v razredu ne morejo poiskati ljudi, 

s katerimi bi lahko predelovali svoje doţivljanje. Prav tako razredni učitelji v interakciji 

z učenci pogosto nimajo moţnosti, da bi bili v razredu telesno aktivni (npr. umirjanje 

dihanja), saj jim delo z učenci tega ne dopušča vsakokrat. 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate posameznih kognitivnih strategij uravnavan-

ja čustev, ki jih razredni učitelji uporabljajo pri svojem delu v razredu. Iz Tabele 3 je 

razvidno, da so učitelji kot najpogostejšo kognitivno strategijo uravnavanja čustev 

navedli kot »razmišljanje o vzrokih čustev, kot sta jeza in ţalost« (M = 3,94), takoj za 

njo pa »razmišljanje o načinih izboljšanja počutja ob doţivljanju neprijetnih čustev« 

(M = 3,76). Omenjenima kognitivnima strategijama sta po pogostosti uporabe sledili 

kognitivni strategiji »razmišljanje o drugih pogledih na dogajanje ob doţivljanju nepri-

jetnih čustev« (M = 3,64) ter »razmišljanje o nečem prijetnejšem ob doţivljanju nepri-

jetnih čustev« (M = 3,43). Kot manj pogosto uporabljeni kognitivni strategiji uravna-

vanja čustev razrednih učiteljev pri svojem delu z otroki so učitelji navedli »prepriče-

vanje samega sebe o nepomembnosti situacije« (M = 2,84) ter »prepričevanje sebe o 

dobrem počutju ob doţivljanju neprijetnih čustev« (M = 2,63). Učitelji so najmanj 

pogosto navedli, da se pri svojem delu z otroki posluţujejo kognitivne strategije urav-

navanja čustev, ki vključuje »zavračanje razmišljanja o neprijetnih čustvih, ki jih v tis-

tem trenutku doţivljajo« (M = 2,36). 

 

Najverjetneje so učitelji kot najpogostejše kognitivne strategije upravljanja s čustvi 

izbrali razmišljanje o vzrokih za čustva, o načinih izboljšanja počutja, o drugih pogle-

dih na dogajanje, ker je za učitelje v razredu najlaţje izbrati tiste kognitivne strategije, 

s katerimi poskušajo razumeti »ozadje« sproţanja čustev (npr. razlogov zanje) in 

dogajanje, ki je čustva sproţilo. Učitelji morda verjamejo, da jim bo to omogočalo 

boljše razumevanje čustev in posledično tudi večjo moţnost njihovega spreminjanja. 

Po drugi strani pa so učitelji med najpogosteje navedenimi kognitivnimi strategijami 

izbrali tudi tisti, ki se nanašata na iskanje načinov za izboljšanje čustev in preusmer-

janje misli na nekaj prijetnejšega. Mogoče uporaba omenjenih strategij učiteljem 

pomaga, da se tisti trenutek s čustvi ne ukvarjajo, ampak dogajanje ţelijo preusmeriti 

na neke druge vsebine.  
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Kognitivni strategiji prepričevanje samega sebe o nepomembnosti situacije ter o dob-

rem počutju ob doţivljanju neprijetnega čustva sta bili s strani učiteljev ocenjeni kot 

redkeje uporabljeni. Verjetno se učitelji zavedajo, da zgolj prepričevanje sebe o tem, 

da dogajanje ni pomembno, nima tolikšnega učinka kot uporaba neposrednega kog-

nitivnega spoprijemanja s čustvi in poskusi preusmerjanja svojih misli na nekaj dru-

gega. 

 

Razredni učitelji so kot najredkeje uporabljeno kognitivno strategijo navedli zavračan-

je razmišljanja o neprijetnih čustvih, kar nakazuje, da so razredni učitelji verjetno 

usmerjeni k razmišljanju o sebi in svojih čustvih ter k primernemu uravnavanju izra-

ţanja in doţivljanja čustev, ne pa k potlačitvi neprijetnih čustev. 

 

Znotraj druge najpogostejše skupine strategij uravnavanja čustev, tj. znotraj izrazno-

vedenjske (M = 3,46), so razredni učitelji ocenili, da najpogosteje uporabljajo strategi-

jo, pri kateri s pomočjo nadzora zunanjih izrazov in/ali vedenja poskušajo ohranjati 

kontrolo nad svojim vedenjem (M = 3,71), takoj za njo pa tudi strategijo, pri kateri uči-

telji poskušajo preko telesne aktivnosti vplivati na svoje doţivljanje čustev (M = 3,60). 

Z najniţjo stopnjo strinjanja je bila ocenjena izrazno-vedenjska strategija, ki vključuje 

»skrivanje doţivljanja neprijetnih čustev« pred učenci v razredu (M = 3,09). 

 

Glede na pogostost uporabe posameznih izrazno-vedenjskih strategij predpostav-

ljam, da učitelji morda laţje »do neke mere« nadzorujejo svoje zunanje izraze in/ali 

vedenje, kot pa povsem prikrijejo. Vprašanje je namreč, v kolikšni meri lahko ljudje 

nadzorujemo čustvene izraze, saj popoln nadzor nad izraţanjem čustev vselej ni 

moţen (npr. Milivojević, 2008). Razlog za najpogostejšo uporabo izrazno-vedenjske 

strategije, ki vključuje »ohranjanje kontrole nad svojim vedenjem ob doţivljanju nepri-

jetnih čustev«, bi lahko iskali v tem, da se učitelji verjetno zavedajo, da svojih neprije-

tnih čustev pred učenci ne morejo povsem nekontrolirano izraziti. V skladu s svojo 

profesionalno vlogo razumejo, da lahko otrokom predstavljajo model, na osnovi kate-

rega se otroci učijo, kako izraziti svoja čustva (Batistič Zorec in Prosen, 2011). Po 

drugi strani pa so učitelji navedli, da v razredu razmeroma pogosto uporabljajo tudi 

izrazno-vedenjsko strategijo, ki vključuje telesno aktivacijo ob doţivljanju neprijetnih 

čustev. Mogoče je telesna aktivacija z učenci moţna preko nekaj telesnih aktivnosti, 

morda pa so učitelji uporabljeno strategijo navedli, ker jo pogosto uporabljajo izven 
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delovnega časa. Zanimivo pa je tudi, da so učitelji navedli, da svojega doţivljanja 

čustev pred otroki pogosto ne prikrijejo, s tem pa mogoče ţelijo, da učenci vedo za 

učiteljevo doţivljanje določenih čustev.  

Glede na ostale skupine strategij uravnavanja čustev so učitelji poročali o nekoliko 

manj pogosti uporabi skupine socialnih strategij uravnavanja čustev (M = 3,44), znot-

raj katere pa se je med dvema strategijama za pogostejšo izkazala iskanje pomoči 

pri drugih ljudeh (M = 3,53) kot iskanje podpore pri drugih ljudeh (M = 3,36). Kot ţe 

omenjeno, je razlog za manj pogosto navajanje uporabe teh strategij v tem, da učitelji 

nimajo moţnosti, da v času pouka poiščejo osebe, s katerimi bi se lahko pogovarjali 

o svojih čustvih. To pa lahko naredijo kasneje s svojimi sodelavci na šoli, morda pa 

tudi s prijatelji ali partnerji.  

 

Kot sem predhodno ţe zapisala, so se med skupinami strategij uravnavanja učitelje-

vih čustev v razredu kot najmanj pogoste pokazale telesno-fiziološke (M = 3,22). V 

vprašalniku je bila vključena le ena telesno-fiziološka strategija, in sicer: umirjanje 

svojega telesa ob doţivljanju neprijetnih čustev, ki je bila ocenjena večinoma s tretjo 

stopnjo strinjanja (deloma velja zame) (M = 3,22). Rezultati so pokazali, da je pri 

omenjeni strategiji prihajalo do največjih odstopanj od povprečja glede na ostale sku-

pine strategij uravnavanja čustev (SD = 1,08). To pomeni, da so nekateri razredni 

učitelji napisali, da omenjeno strategijo pogosteje uporabljajo, drugi pa, da jo uporab-

ljajo redkeje.  

 

Omenjeno strategijo uravnavanja čustev učitelji v povprečju navajajo kot najmanj 

pogosto, ker je ta način uravnavanja čustev (npr. umirjanje dihanja) za razrednega 

učitelja včasih teţko izvedljiv in si ga razredni učitelj med samim poučevanjem 

pogosto ne more »privoščiti«. Zagotovo pa je to dober način za uravnavanje čustev, 

ko učitelj ne poučuje – torej v svojem prostem času, po čemer pa učiteljev v raziskavi 

nisem spraševala. Z uporabo različnih telesno-fizioloških strategij si lahko razredni 

učitelj pridobi dodatna znanja o sproščanju, umirjanju itd. in jih sčasoma prenese v 

vzgojno-izobraţevalni proces. S tem bo učitelj skrbel za osebni in profesionalni razvoj 

ter posledično tudi za razvoj učencev. 
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8.3 Uporaba kognitivnih strategij uravnavanja čustev pri učiteljih prvih treh 

razredov in učiteljih četrtega in petega razreda 

V okviru prve hipoteze (H1) sem predpostavila, da bodo učitelji prvih treh razredov ter 

učitelji četrtega in petega razreda navedli, da najpogosteje uporabljajo kognitivne 

strategije uravnavanja čustev, manj pa telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in soci-

alne.  

Učitelje razrednega pouka, ki so poučevali v prvih petih razredih, sem v omenjeni dve 

skupini razdelila zato, ker se poučevanje v prvih treh razredih nanaša na prvo vzgoj-

no-izobraţevalno obdobje, poučevanje v četrtem in petem pa na drugo (Zakon o 

osnovni šoli, 1996, 38. člen). Kljub temu, da v drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje 

po predhodno omenjenem zakonu spadajo tudi učitelji šestega razreda, pa so me kot 

bodočo učiteljico razrednega pouka v diplomski raziskavi zanimale razlike na področ-

ju uravnavanja čustev med učitelji razredne stopnje, zato sem se omejila le nanje. 

 

Prvo hipotezo (H1) bom skušala sprejeti ali zavrniti s pomočjo analize povprečnih 

rezultatov, dobljenih po štirih skupinah strategij uravnavanja čustev (kognitivne, tele-

sno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne) za učitelje prvih treh razredov ter za 

učitelje četrtega in petega razreda. Razredni učitelji so posamezne trditve ocenjevali 

na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici Likertovega tipa (z ocenami od 1 = sploh ne velja 

zame do 5 = vedno velja zame).  

 

V Tabeli 4 so prikazani rezultati, ki se nanašajo na uporabo določene skupine strate-

gij uravnavanja čustev za posamezno skupino razrednih učiteljev pri njihovem delu z 

otroki. Predstavljene so povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) rezulta-

tov, dobljenih glede na samoocene učiteljev prvih treh razredov in učiteljev četrtega 

in petega razreda po posameznih skupinah strategij uravnavanja čustev.  
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Tabela 4. Pogostost uporabe skupin strategij uravnavanja čustev učiteljev med sku-

pino učiteljev prvih treh razredih in skupino učiteljev četrtega in petega razreda. 

 

Skupina strategij  
uravnavanja čustev 

Skupina 
učiteljev 

N M SD 

Kognitivne učitelji  
1., 2. in 3. r.  

75 3,70 0,53 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,81 0,52 

Telesno-fiziološke učitelji  
1., 2. in 3. r. 

75 3,21 1,07 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,24 1,12 

Izrazno-vedenjske učitelji  
1., 2. in 3. r. 

74 3,44 0,63 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,52 0,51 

Socialne učitelji  
1., 2. in 3. r. 

75 3,23 1,02 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,92 0,86 

 

Opombe: N – število razrednih učiteljev, M – povprečna vrednost uporabe strategije/strategij uravnavanja čustev 

(ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon. Odebeljeno 

so prikazani najvišji povprečni rezultati uporabe določene skupine strategij uravnavanja čustev. 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da skupina učiteljev iz prvih treh razredov najpogosteje upo-

rablja kognitivne strategije uravnavanja čustev (M = 3,70), skupina učiteljev iz četrte-

ga in petega razreda pa najpogosteje uporablja socialne strategije uravnavanja čus-

tev (M = 3,92).  

 

Glede na dobljene rezultate lahko prvo hipotezo (H1) potrdim le delno in sicer za sku-

pino učiteljev iz prvih treh razredov, ki so navedli, da najpogosteje uporabljajo kogni-

tivne strategije uravnavanja čustev. Hipotezo lahko ovrţem za skupino učiteljev iz 

četrtega in petega razreda, pri katerih so rezultati pokazali najpogostejšo uporabo 

skupine socialnih strategij uravnavanja čustev.  

 

Učitelji prvih treh razredov so takoj za najpogosteje uporabljeno skupino kognitivnih 

strategij (M = 3,70) navedli, da pogosto uporabljajo tudi izrazno-vedenjske (M = 3,44) 

in socialne strategije uravnavanja čustev (M = 3,23). Kot najredkeje uporabljene stra-
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tegije uravnavanja čustev pa so učitelji prvih treh razredov navedli telesno-fiziološke 

(M = 3,21). Za razliko od učiteljev prvih treh razredov so bili učitelji četrtega in petega 

razreda mnenja, da najpogosteje uporabljajo socialne strategije uravnavanja čustev 

(M = 3,92), zatem sledijo uporaba kognitivnih strategij (M = 3,81), uporaba izrazno-

vedenjskih strategij (M = 3,52) ter najredkeje navedena skupina strategij uravnavanja 

čustev telesno-fiziološka (M = 3,24). 

 

Rezultati raziskave so me presenetili, saj sem na podlagi rezultatov drugega razisko-

valnega vprašanja sklepala, da je najpogostejša uporaba kognitivnih strategij urav-

navanja čustev poenotena tudi med skupinama razrednih učiteljev. Izkazalo se je, da 

se izbira strategij spreminja glede na starost učencev, katero poučuje razredni učitelj.  

 

In zakaj je temu tako? Rezultati raziskav (Hargreaves, 2000; Prosen idr., 2011) pravi-

jo, da pogostost učiteljevih čustev v interakciji z učenci od prvega do petega razreda 

upada, čeprav učitelj izraţa različna čustva. Če prihaja s starostjo otrok do upada 

pogostosti izraţanja čustev, to morda vpliva tudi na izbiro strategije uravnavanja čus-

tev. Učitelji prvih treh razredov skušajo z mlajšimi učenci vzpostaviti tako psihično kot 

tudi fizično bliţino in za dosego tega cilja je uporaba kognitivnih strategij uravnavanja 

čustev najenostavnejša ter hkrati tudi najhitrejša. Učitelji z uporabo te strategije raz-

mislijo o doţivljanju svojih čustev, skušajo najti vzroke za njihovo doţivljanje in spre-

meniti delovanje. Upadanje pogostosti učiteljevih čustev v interakciji z učenci se pri 

učiteljih četrtega in petega razreda kaţe z izbiro socialnih strategij kot najpogosteje 

uporabljenih strategij uravnavanja čustev. 

 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da je pri obeh skupinah razrednih učiteljev prisotna 

uporaba vseh strategij uravnavanja čustev. Iz omenjenega sklepam, da se učitelji 

posluţujejo različnih strategij uravnavanja čustev, ki jih lahko prilagajajo konkretnim 

situacijam, kar je morda pokazatelj, da s čustvi (vsaj do določene mere) znajo uprav-

ljati. 
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8.4 Razlike med učitelji prvih treh razredov in med učitelji četrtega in petega 

razreda v uporabi različnih skupin strategij uravnavanja čustev 

Z oblikovanjem druge hipoteze (H2) sem predvidevala, da se učitelji iz prvih treh raz-

redov ter učitelji iz četrtih in petih razredov statistično pomembno razlikujejo pri pogo-

stosti uporabe vsaj ene od štirih skupin strategij uravnavanja čustev pri delu z otroki 

(kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske, socialne strategije). 

 

Drugo hipotezo (H2) bom skušala sprejeti ali zavrniti z analizo rezultatov samoocen 

razrednih učiteljev, dobljenih na podlagi omenjenih štirih skupin strategij uravnavanja 

čustev. Posamezne trditve so razredni učitelji ocenjevali na podlagi 5-stopenjske 

ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (z ocenami od 1 = sploh ne velja zame do 5 = 

vedno velja zame). Drugo hipotezo (H2) bom preverjala še s pomočjo t-preizkusa za 

neodvisne vzorce.  

 

V Tabeli 4 sem v predhodnem poglavju prikazala povprečne vrednosti (M) in stan-

dardne odklone (SD) rezultatov, v Tabeli 5 pa so dodane še podobnosti/razlike med 

skupino učiteljev iz prvih treh razredov in med skupino učiteljev iz četrtega in petega 

razreda glede navedene pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja čus-

tev pri delu z otroki. 
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Tabela 5. Pogostost uporabe skupin strategij uravnavanja čustev učiteljev med sku-

pino učiteljev v prvih treh razredih in skupino učiteljev v četrtem in petem razredu ter 

razlike/podobnosti med skupinama. 

 

Skupina strategij  
uravnavanja čustev 

Skupina 
učiteljev 

N M SD t p 

Kognitivne učitelji  
1., 2. in 3. r.  

75 3,70 0,53 
-1,09 0,28 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,81 0,52 

Telesno-fiziološke učitelji  
1., 2. in 3. r. 

75 3,21 1,07 
-0,13 0,90 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,24 1,12 

Izrazno-vedenjske učitelji  
1., 2. in 3. r. 

74 3,44 0,63 
-0,59 0,56 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,52 0,51 

Socialne učitelji  
1., 2. in 3. r. 

75 3,23 1,02 
-3,40 0,00 

učitelji  
4. in 5. r. 

33 3,92 0,86 

 

Opombe: N – število razrednih učiteljev, M – povprečna vrednost uporabe strategije/strategij uravnavanja čustev 

(ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost 

t-preizkusa, p – stopnja značilnosti. Odebeljeno so prikazani najvišji povprečni rezultati uporabe določene skupine 

strategij uravnavanja čustev ter statistično pomembne razlike, p < 0,05. 

 

Rezultati t-preizkusa za neodvisne vzorce, zbrani v Tabeli 5, so pokazali, da se sku-

pini učiteljev iz prvih treh razredov ter učiteljev iz četrtega in petega razreda statistič-

no pomembno razlikujeta pri uporabi vsaj ene od štirih skupin strategij uravnavanja 

čustev pri delu z otroki. Statistično pomembne razlike so se pojavile pri skupini soci-

alnih strategij (t = -3,40, p = 0,001), ne pa pri skupinah kognitivnih (t = -1,09, p = 

0,028), telesno-fizioloških (t = -0,13, p = 0,90) in izrazno-vedenjskih (t = -0,59, p = 

0,56) strategij uravnavanja čustev. 

 

Na osnovi dobljenih omenjenih rezultatov t-preizkusa lahko drugo hipotezo (H2), v 

kateri sem predvidevala prisotnost statistično pomembnih razlik med učitelji prvih treh 

razredov in učitelji četrtega in petega razreda pri uporabi ene vsaj ene od štirih sku-

pin strategij uravnavanja čustev pri delu z otroki, potrdim. Razlike med skupinama so 
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se v prid skupini učiteljev iz četrtega in petega razreda pokazale v navedeni pogosto-

sti uporabe socialne skupine strategij uravnavanja čustev. 

 

Učitelji četrtega in petega razreda, vključeni v raziskavo, se za razliko od učiteljev 

prvih treh razredov najpogosteje posluţujejo uporabe socialnih strategij uravnavanja 

čustev. Zakaj je prišlo do omenjenih razlik med učitelji prvih treh razredov in učitelji 

četrtega in petega razreda pri uporabi skupine socialnih strategij? Razlog za dobljene 

rezultate bi lahko iskali prav v tem, da učitelji v interakcijah z učenci doţivljajo in izra-

ţajo nekoliko manj čustev kot v prvih razredih (Hargreaves, 2000), zato učiteljem 

morda ni »potrebno«, da jih tako pogosto uravnavajo v razredu samem, ampak 

potem, ko razred zapustijo (v pogovorih s kolegi, prijatelji, partnerji). To verjetno 

pomeni, da učitelji, ki delajo s starejšimi učenci, socialne strategije pogosteje uporab-

ljajo kot tisti, ki delajo z mlajšimi. Morda pa je uporaba socialnih strategij uravnavanja 

čustev pri skupini učiteljev iz četrtega in petega razreda lahko pogostejša tudi zato, 

ker se osebnostno razlikujejo od skupine, ki poučuje v prvih treh razredih (npr. ker so 

prvi bolj ekstravertirani kot drugi in zato laţje poiščejo pomoč pri drugih). Omenjeno 

predpostavko bi bilo potrebno preveriti v nadaljnjih raziskavah, ker se z njo v diplom-

ski raziskavi nisem ukvarjala.  

 

Razlog za dobljene rezultate pa bi lahko iskali tudi v specifičnosti poučevanja učitel-

jev četrtega in petega razreda. Za razliko od učiteljev prvih treh razredov imajo učitelji 

četrtega in petega razreda večjo moţnost dostopa do »pomoči« predmetnih učiteljev, 

ker začnejo v četrtem in petem razredu določene predmete poučevati tudi predmetni 

učitelji. Učitelji četrtega in petega razreda so tako lahko v nenehnem kontaktu s pre-

dmetnim učiteljem in pri njem laţje poiščejo pomoč ali podporo ob doţivljanju neprije-

tnih čustev kot pa učitelji prvih treh razredov, ki sami načrtujejo in tudi izvajajo celo-

ten vzgojno-izobraţevalni proces. Slednje bi lahko podrobneje opazovali v nadalj-

njem raziskovanju in sicer z dodatnimi trditvami, ki bi se navezovale na sodelovanje 

med razrednimi in predmetnimi učitelji. 

 

Menim pa, da je pogovor o doţivljanju neprijetnih čustev oziroma iskanje podpo-

re/pomoči pri drugih ljudeh lahko dobra strategija uravnavanja čustev, saj učitelj s 

pomočjo bliţnjih oseb svoja čustva morda laţje razume, kot če bi jih analiziral sam.  
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Pri skupini kognitivnih strategij uravnavanja čustev t-preizkus za neodvisne vzorce ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med omenjenima skupinama učiteljev, ki pou-

čujejo v prvih treh razredih, ter učiteljev, ki poučujejo v četrtem in petem razredu.(t = -

1,09, p = 0,28). Glede na dobljene rezultate lahko zaključimo, da je uporaba skupine 

kognitivnih strategij pogosta tako pri skupini učiteljev, ki dela z mlajšimi otroki, kot pri 

skupini učiteljev, ki dela s starejšimi otroki. Kot sem ţe navedla, je uporaba kognitiv-

nih strategij uravnavanja čustev najpogostejša v skupnem vzorcu razrednih učiteljev, 

vključenih v diplomsko raziskavo, in prav to je lahko vzrok za dokaj podobne rezulta-

te med učitelji prvih treh razredov in učitelji četrtega in petega razreda. Pri obeh 

omenjenih skupinah se učitelji zavedajo pomembnosti uravnavanja čustev, kar se 

kaţe v njihovi uporabi kognitivnih strategij oziroma razmišljanju o svojih čustvih. 

 

T-preizkus prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik med omenjenima skupi-

nama učiteljev v pogostosti uporabe skupine telesno-fizioloških strategij uravnavanja 

čustev (t = -0,13, p = 0,90), kar verjetno pomeni, da so si učitelji prvih treh razredov 

(M = 3,21) in učitelji četrtega in petega razreda (M = 3,24) dokaj podobni v pogostosti 

uporabe te skupine strategij. Kot sem ţe napisala, zahteva uporaba telesno-

fizioloških strategij nekoliko več pozornosti učitelja samemu sebi in včasih ni primer-

na oziroma je ne more uporabiti med pedagoškim delom. Menim, da je tu vzrok za 

podobno »redko« uporabo teh strategij med učitelji prvih treh razredov ter med učitel-

ji četrtega in petega razreda. 

 

Tako kot pri kognitivnih in telesno-fizioloških strategijah uravnavanja čustev, tudi pri 

skupini izrazno-vedenjskih strategij t-preizkus za neodvisne vzorce ni pokazal statis-

tično pomembnih razlik med učitelji prvih treh razredov in učitelji četrtega in petega 

razreda (t = -0,59, p = 0,56). To pomeni, da sta si omenjeni skupini razrednih učitel-

jev v pogostosti uporabe skupine izrazno-vedenjskih strategij podobni. Iz tega lahko 

sklepamo, da se razredni učitelji, ki poučujejo učence v niţjih in višjih razredih razre-

dne stopnje, zavedajo pomembnosti kontrole nad svojim vedenjem pri delu z otroki, 

hkrati pa te kontrole ne uporabljajo tako »pogosto« kot kognitivne strategije uravna-

vanja čustev.  

 

Kot je bilo ţe poudarjeno v predstavljenih raziskavah (Hosotani in Imai-Matsumura, 

2011; Prosen idr., 2011), je pomembno, kako in katera čustva izraţajo učitelji v raz-
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redu, kajti to je eden od najpomembnejših dejavnikov kvalitetnega vzgojno-

izobraţevalnega dela. Na izraţanje in uravnavanje učiteljevih čustev lahko vplivajo 

njihove predstave o tem, kako naj bi »dober učitelj« ravnal s čustvi. 

 

9 ZAKLJUČEK 

 

Čustva so ključnega pomena tako v vsakodnevnem ţivljenju kot tudi v šolskem okol-

ju, saj za učitelje nista dovolj le akademsko znanje in spretnosti poučevanja, temveč 

tudi njihova interakcija z učenci (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). Razumevanje 

čustev ter poznavanje različnih strategij uravnavanja čustev učiteljem lahko omogo-

čata kakovostno delo z učenci, kar je cilj učiteljevega dela v razredu (Bela knjiga, 

2011). 

 

V diplomskem delu me je zanimalo, kako razredni učitelji razumejo in se zavedajo 

svojih čustev v vsakodnevnem ţivljenju ter katere skupine strategij uravnavanja čus-

tev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne) uporabljajo pri delu 

z otroki. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov diplomske raziskave sem ugotovila, da razredni učite-

lji svoje prepoznavanje čustev v vsakodnevnem ţivljenju ocenjujejo kot zelo dobro, 

da so večinoma pozorni na svoja čustva in da nimajo teţav pri opisovanju le-teh. 

Rezultati so pokazali, da se učitelji zavedajo lastne »odgovornosti« za svoja čustva v 

vsakodnevnem ţivljenju. 

 

Ugotovila sem, da razredni učitelji pri svojem delu z otroki uporabljajo prav vse štiri 

skupine strategij uravnavanja čustev, tj. kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-

vedenjske in socialne. Razredni učitelji so navedli, da v razredu najpogosteje uporab-

ljajo kognitivne strategije uravnavanja čustev, ki vključujejo spreminjanje misli in 

predstav z namenom spremeniti doţivljanje čustev. Med posameznimi kognitivnimi 

strategijami so učitelji največkrat izbrali razmišljanje o vzrokih čustev, o načinih izbo-

ljšanja počutja in o drugih pogledih na dogajanje, redkeje pa strategije, ki vključujejo 

prepričevanje samega sebe o nepomembnosti situacije ter o dobrem počutju ob 

doţivljanju neprijetnih čustev. Z najniţjo stopnjo strinjanja glede uporabe strategij 
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uravnavanja čustev v razredu pa so razredni učitelji ocenili telesno-fiziološke strategi-

je. A vendar je potrebno poudariti, da je dokazana prisotnost vseh štirih skupin stra-

tegij uravnavanja čustev pri upravljanju s čustvi v razredu dobrodošla. Morda je to 

dober pokazatelj, da učitelji znajo (vsaj v določeni meri) uravnavati svoja čustva pri 

delu z otroki, ter tako stremijo h kvalitetnejšemu pedagoškemu delu. 

 

Učitelji prvih treh razredov so ocenili, da najpogosteje izbirajo kognitivne strategije, 

medtem ko so učitelji četrtega in petega razreda izbrali socialne strategije. Slednje 

vključujejo iskanje podpore in pomoči pri drugih ljudeh, ko doţivlja učitelj neprijetna 

čustva. Tako spreminjanje misli in predstav kot tudi pogovor o doţivljanju neprijetnih 

čustev oziroma iskanje podpore in/ali pomoči pri drugih ljudeh so strategije, ki učitelju 

lahko omogočajo, da laţje razume svoja čustva, se jih zaveda ter posledično tudi 

uravnava. Statistično pomembne razlike so se pojavile le v pogostosti uporabe soci-

alnih strategij med dvema skupinama učiteljev. Pri ostalih skupinah strategij pa se 

niso pojavile statistično pomembne razlike, kar pomeni, da so si samoocene učiteljev 

iz obeh skupin podobne. Pomembno je, da učitelj ne glede na starost učencev, ki jih 

poučuje, uporablja tisto strategijo uravnavanja čustev, ki po njegovem mnenju ustre-

za konkretni situaciji. 

 

Ugotovitev diplomske raziskave ne moremo posploševati, saj je bil vzorec razrednih 

učiteljev relativno majhen. V vzorec so bili zajeti razredni učitelji iz slovenskih osnov-

nih šol, ki sem jih obravnavala v okviru dveh skupin, in sicer: učiteljev prvih treh raz-

redov ter učiteljev četrtega in petega razreda. Omenjena vzorca nista bila številčno 

povsem izenačena, saj je bil vzorec učiteljev četrtega in petega razreda precej manjši 

(33 učiteljev) v primerjavi z vzorcem učiteljev prvih treh razredov (75 učiteljev). Na 

podlagi tega lahko predvidevam, da bi bili rezultati morda drugačni, če bi v raziskavi 

sodelovalo več učiteljev četrtega in petega razreda. 

 

Z reševanjem anketnega vprašalnika so razredni učitelji ocenili trditve o razumevanju 

in zavedanju svojih čustev v vsakodnevnem ţivljenju ter o uporabi skupin strategij 

uravnavanja čustev v interakciji z otroki. Prav področji razumevanja in zavedanja uči-

teljevih čustev bi lahko v prihodnje še podrobneje raziskali in učitelje povprašali, kako 

v interakciji z otroki razumejo svoja čustva in se jih zavedajo. Tako bi pridobili še 

dodaten vpogled v široko področje čustev v razredu, kot jih razume in zaznava uči-
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telj. Poleg učiteljevih samoocen v anketnem vprašalniku bi bilo smiselno dodati tudi 

metodo opazovanja tako učiteljev kot tudi reakcij učencev v razredu. Dobljeni rezulta-

ti bi tako pokazali bolj poglobljene rezultate glede razumevanja, zavedanja in uravna-

vanja čustev učiteljev v razredu. 

 

Menim, da daje diplomska raziskava dober vpogled v razumevanje, zavedanje in 

uravnavanje čustev razrednih učiteljev, ki v slovenskem prostoru še ni bilo raziskano. 

Med slovensko in tujo strokovno literaturo sem zasledila kar nekaj raziskav o čustvih 

v razredu, a osrednji deli so večinoma zajemali čustva učencev, ne pa učiteljev. Na 

podlagi tega vrednotim izbrano temo diplomske raziskave kot pomemben prispevek k 

spoznavanju še neraziskanega področja čustev učiteljev.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1. Vprašalnik za razredne učitelje. 

 

 

Spoštovani! 

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izvajamo raziskavo, v kateri želimo ugotoviti, kako ljudje 

ravnamo s svojimi čustvi. Nosilki raziskave sva dr. Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik 

Vitulić, pri izvedbi raziskave pa sodelujejo tudi študentke naše fakultete. 

 

V raziskavi nas posebej zanima, kako učitelji in vzgojitelji razumete svoja čustva in kako z 

njimi ravnate. Zato se na Vas obračamo s prošnjo, da izpolnite vprašalnike. Zagotavljamo 

Vam anonimnost pridobljenih podatkov. 

 

 

Hvala in lep pozdrav, 

 

 

dr. Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik Vitulić 
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Del vprašalnika, ki sem ga uporabila v diplomski raziskavi:  

Prosimo Vas za naslednje podatke: 

 

Spol: _________ Starost (leta, meseci): ___________ 

Koliko let delate kot učitelj/ica ali vzgojitelj/ica? __________ 

Razred ali starostna skupina otrok, v katerem/i trenutno delate: ___________ 

Število otrok v razredu ali skupini: ____________ 

 

1. Razumevanje čustev 

 

Spodnje trditve opisujejo vaše razumevanje čustev. Za vsako postavko z eno od številk ozna-

čite, koliko velja za vas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velja zame 

1. Največkrat vem, katera čustva doživljam.  

2. Pozoren/na sem na svoja čustva  

3. Pogosto so drugi krivi, da doživljam neprijetna čustva.  

4. Nimam težav pri opisovanju svojih čustev.  

 

Koliko trditev velja za vas? 

1 – sploh ne velja zame 

2 – malokrat velja zame 

3 – deloma velja zame 

4 – večkrat velja zame 

5 – vedno velja zame 
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2. Ko doživljam čustva pri DELU Z OTROKI… 
 

Za vsako postavko z eno od številk označite, koliko opisana strategija ravnanja s čustvi velja 

za vas pri delu z otroki v razredu (učitelji) oz. v vrtcu (vzgojitelji): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Velja zame 

1. Ko doživljam neprijetna čustva, se telesno aktiviram, ko mi čas to dopušča (npr. popoldan).  

2. Ko se neprijetno počutim, se prepričujem, da situacija zame ni preveč pomembna.  

3. Ko se neprijetno počutim, pričnem umirjati svoje telo (dihanje, srčni utrip…).  

4. Ko se počutim neprijetno, podporo iščem pri drugih ljudeh.  

5. Ko doživljam neprijetna čustva, skušam pomisliti na kaj prijetnega.  

6. Ko doživljam neprijetna čustva, se trudim, da tega drugi ne bi opazili.  

7. Ko doživljam neprijetna čustva, razmišljam, ali na dogajanje lahko pogledam še kako  

drugače. 

 

8. Čeprav doživljam neprijetna čustva, se prepričujem, da se pravzaprav počutim v redu.  

9. Če doživljam neprijetna čustva, o njih nočem razmišljati.  

10. Ko doživljam neprijetna čustva, ponavadi ohranjam kontrolo nad svojim vedenjem.  

11. Ko se neprijetno počutim, pomislim, kaj lahko storim, da bi se počutil/a bolje.  

12. Ko sem jezen/na ali žalosten/na, poskušam razumeti, zakaj.  

13. Ob doživljanju neprijetnih čustev poskušam poiskati osebo, ki bi mi pomagala.  

 

 

Hvala za sodelovanje. 

Koliko trditev velja za vas? 

1 – sploh ne velja zame 

2 – malokrat velja zame 

3 – deloma velja zame 

4 – večkrat velja zame 

5 – vedno velja zame 


