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POVZETEK
Splošni problem raziskave so komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v
konfliktnih situacijah z učenci. V slovenskih šolah smo namreč priča vse več konfliktom
med učitelji in učenci, ki lahko, če so neuspešno razrešeni, poglabljajo nezaupanje v
odnosu učitelj – učenec in negativno vplivajo tudi na druge vidike vzgojnoizobraževalnega procesa. V teoretičnem delu naloge sem predstavila pomembnejše teorije
in pristope, ki opredeljujejo komunikacijski proces, predstavila sem pomembnost
komunikacijskega procesa v šolskem okolju, pisala o konfliktih, ki v osnovnih šolah kot
kompleksnih sistemih lahko nastopijo med različnimi udeleženimi podsistemi (pri čemer
me je predvsem zanimal odnos učitelj – učenec), ter strategijah za njihovo reševanje. V
empiričnem delu naloge sem sledila splošnemu problemu raziskave in poskušala ugotoviti
ocene osnovnošolskih učiteljev o komunikacijskih strategijah v konfliktnih situacijah z
učenci. Ocene sem primerjala z učiteljskimi ocenami lastnega ravnanja v konkretnih
situacijah ter ponudila smernice za učinkovitejše reševanje v prevladujočih konfliktnih
situacijah.

Izbrana

metoda

raziskave

je

kombinacija

kvantitativne

empirične

neeksperimentalne raziskave ter kvalitativnih tehnik, kjer sem s pomočjo parafraziranja ter
parafraziranja z združevanjem dopolnila kvantitativni del raziskave. S tem sem presegla
dihotomijo med kvantitativnim in kvalitativnim pristopom. Brez smiselnega povezovanja
obeh v neeksperimentalnih in pogosto nekontroliranih pogojih, kot je šola, pa bi bilo
posameznika ali pojav v kontekstu nemogoče znanstveno preučevati. Upam, da bodo
objavljeni izsledki raziskave spodbudili ravnatelje in učitelje osnovnih šol k dodatnemu
strokovnemu izpopolnjevanju na področju komunikacijskih strategij za reševanje
konfliktnih situacij.

Ključne besede: komunikacija, komunikacijske strategije, reševanje konflikta, osnovna
šola, odnos učitelj – učenec
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SUMMARY
The general problem of this research is primary school teachers' communicative strategies
in conflict situations with pupils. We are faced with more and more conflicts between
teachers and pupils – in Slovene schools – which can, if they are unsuccessfully dealt with,
deepen distrust in the teacher-student relationship and have a negative influence on the
other aspects of the educational process as well. In the theoretical part of this thesis I
presented the important theories and approaches which define the communicative process
and also the importance of the communicative process in the school environment. I wrote
about conflicts which may arise in primary schools as complex systems among various
participating elements in them – where I was mostly interested in the teacher-student
relationship – and the strategies for their solutions. In the empirical part of this thesis I
followed the general problem of this research and tried to ascertain primary school
teachers’ evaluations about the communicative strategies in conflict situations with pupils.
I compared evaluations with the teachers’ evaluations of their own behaviour in concrete
situations and offered guidelines for a successful way of solving such situations for the
prevailing conflict situations. The chosen method of this research is a combination of
quantitative empirical non-experimental research and qualitative techniques, where I have
complemented the quantitative part of the research by paraphrasing and paraphrasing with
associating. By doing that I exceeded the dichotomy between the quantitative and
qualitative approach. Without joining the two of them meaningfully in non-experimental
and often uncontrolled conditions such as a school, a scientific study of an individual or a
phenomenon in a context would not be possible. I hope that these published results of this
research will encourage primary schools head teachers and teachers to take part in
supplementary expert advanced study courses dealing with communicative strategies for
solving conflict situations.
Key words: communication, communicative strategies, solving a conflict, primary school,
teacher-student relationship
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UVOD
Tako kot komunikacija nasploh so tudi konflikti sestavni del našega življenja. Osnovna
šola kot kompleksen sistem v tem pogledu ni izjema, tudi v šolskem življenju prihaja do
konfliktnih situacij, zato je širjenje zavedanja o problematiki medosebnih odnosov in
pomembnosti konstruktivnega reševanja konfliktov njen nujni sestavni del. Strategije
reševanja konfliktov bi morale biti učiteljem dobro znane, saj le konflikt, ki je uspešno
razrešen, lahko pripomore k izboljšanju odnosov in osebni rasti udeležencev. Ker se zdi, da
so konfliktne situacije, v katerih so učitelji nemočni, pogoste, sem se odločila ponuditi
nekatere smernice za učinkovitejše reševanje konfliktnih situacij in posredno prispevati k
izboljšanju odnosa učitelj – učenec.
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TEORETIČNI DEL
1 KOMUNIKACIJA
1.1 OPREDELITEV POJMA »KOMUNIKACIJA«
Izvor besede komunikacija je potrebno iskati v latinskem glagolu communico, ki pomeni
skupno napraviti, zediniti, sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem.
Podoben izraz, prav tako latinskega izvora, communicatio pa pomeni poročilo, pogovor
(Bradač, 1980, str. 103). Že iz samega izvora besede lahko vidimo, da gre pri komunikaciji
za neke vrste medosebno interakcijo.
Pod besedo komunikacija v Leksikonu Cankarjeve založbe najdemo naslednjo razlago:
Komunikacija (lat.) je prenos informacije od posameznika do posameznika; človeška
zmožnost za vzpostavljanje neposrednega stika s sočlovekom in vplivanja nanj. Mehanizem
komunikacije vključuje prevajanje informacij v razumljive simbole; vedenje, ki pomeni
prenos informacije, zaznavni sprejem simbolov in njihovo prepoznavanje. Na psihološke
procese sprejemanja in oddajanja informacij vplivajo motivi, stališča, izkušnje posameznika.
Posameznik preverja učinek komunikacije s povratno informacijo, skuša sklepati na učinek
informacije, na sprejemalčeve motive, stališča ipd. (Jerman, 1979, str. 142, v Leksikon
Cankarjeve založbe).

Uporaben pojem, s katerim opisujemo komuniciranje, je pojem povratne informacije.
Rezultate svojega dosedanjega delovanja uporabimo kot podatke, na podlagi katerih
načrtujemo svoje nadaljnje delovanje. Z negativno povratno informacijo ohranjamo
predvsem stabilnost sistema, s pozitivno pa se naravnavamo na spremembo (Šugman
Bohinc, 2007, str. 25).
Kljub mnogim raziskavam procesa komunikacije pa literatura še danes ne ponuja enotne
definicije tega pojma oziroma pojava. Razlog je potrebno iskati v zapletenosti in
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kompleksnosti omenjenega procesa. Različne definicije komunikacije pa lahko strnemo v
štiri najpogosteje omenjene modele.
Modeli komuniciranja so poenostavljeni prikazi komuniciranja ali njegovih določenih
vidikov, faz, ki izhajajo iz vodilnih teorij komuniciranja. Najpogosteje omenjeni modeli
komuniciranja so torej:
 linearni model komuniciranja,
 interakcijski model komuniciranja,
 transakcijski model komuniciranja,
 spiralni model komuniciranja (Ule, 2005, str. 99).
Linearni model komuniciranja je zgodovinsko najstarejši in izhaja iz del Shannona
(1964), tvorca teorije informacij. Model je v osnovi sestavljen iz treh sestavin:
sporočevalca, prejemnika in sporočil, ki potekajo med sporočevalcem in prejemnikom.
Podrobneje opiše še kanal komuniciranja kot sredstvo, po katerem »tečejo« signali, ki
prenašajo sporočilo. Torej sporočevalec najprej kodira sporočilo v določeno zaporedje
signalov, ki jih po komunikacijskem kanalu »pošlje« prejemniku. Prejemnik mora čim bolj
nepopačeno sprejeti zaporedje signalov in dekodirati informacijo, ki je vsebovana v
signalu. Šele ko mu to uspe, lahko rečemo, da je prejel sporočilo (Ule, 2005, str. 99, 100).
Komunikacija je torej opredeljena kot sporočilo, ki ga oseba 1 (pošiljatelj) pošlje osebi 2
(prejemniku) z namenom, da bi vplivala na prejemnikovo vedenje. Kod v tem modelu
pomeni (Dimbleby in Burton, 1995, str. 23) sistem za uporabo znakov. Ta sistem temelji
na dogovorjenih pravilih, ki jih izmenjujejo med sabo tisti, ki kod uporabljajo. Kodiranje je
torej proces pretvorbe misli, čustev, namenov, stališč itd. v takšne znake, za katere
predvidevamo, da jih bo drugi pravilno razbral (dekodiral) oz. ponovno pretvoril v tisto,
kar smo želeli sporočiti.
Udeleženci komunikacijske situacije morajo torej kolikor se da natančno (nepopačeno)
oddajati oz. sprejemati zaporedje signalov in kodirati oz. dekodirati informacijo. Gre za
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enostranski proces prenosa informacij, ki ne vključuje aktivnosti sogovorca v
komunikacijskem procesu.
Shannonova teorija informacij je tehnično naravnana, saj se ukvarja predvsem z
vprašanjem zanesljivosti prenosa informacije po različnih kanalih, z motnjami
komuniciranja zaradi »informacijskega šuma«, s popačenjem signalov pri prejemniku.
Kljub tehnični naravnanosti teorije pa so ta model sprejele in na njem gradile številne
druge bolj izdelane teorije človeškega komuniciranja (Ule, 2005, str. 99, 100).
Čeprav je torej Shannon s sodelavci informacijo razumel kot signal in se ni ukvarjal z
njenim pomenom, so kasnejši uporabniki te teorije informaciji oziroma signalu pripisali
tudi pomen, semantično vrednost.

Slika 1: Shema linearnega modela komuniciranja (West in Turner, 2004, str. 10)

Interakcijski

model

komuniciranja

dopolnjuje

linearnega

s

krožnostjo

in

samonanašanjem. Komuniciranje poteka v krožni smeri, od sporočevalca k prejemniku in
od prejemnika k sporočevalcu. Vsakdo je lahko sporočevalec in prejemnik sporočil, vendar
ne sočasno. Bistveni člen tega modela je povratna zveza med sporočevalcem in
prejemnikom, ki jo povzroča ustrezen odgovor prejemnika na sporočilo sporočevalca, torej
ustrezno lastno sporočilo, ki ga prejemnik pošlje sporočevalcu. Takrat prejšnji prejemnik
postane novi sporočevalec, prejšnji sporočevalec pa novi prejemnik. Interakcijski model se
opira tako na verbalne kot neverbalne signale in različne kanale komuniciranja, po katerih
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lahko sočasno komuniciramo. V predelavi informacij sodelujejo naš fiziološki aparat
(čutila), naš psihološki aparat (zaznavanje, kognicije, čustva) in semantični sistemi
(besedni, nebesedni jezik, jezik simbolov). Povratna zveza je lahko verbalna ali
neverbalna, namerna ali nenamerna in nastopi po prejemu sporočila pri prejemniku in ne
prej (Ule, 2005, str. 100, 101).
Pri interakcijskem modelu komuniciranja udeleženci komunikacijske situacije sodelujejo v
komunikacijskem procesu, vendar ne sočasno. Vzpostavi se socialna delitev pomena skozi
povratno zvezo (prav tam, str. 101).

Slika 2: Shema interakcijskega modela komuniciranja (West in Turner, 2004, str. 11)

Transakcijski model komuniciranja dopolnjuje interakcijskega. Dopolnjuje ga s
poudarkom sočasnosti oddajanja in sprejemanja sporočil, sočasnosti kodiranja in
dekodiranja sporočil. Sporočevalec in prejemnik sta medsebojno odgovorna za učinek in
uspešnost komuniciranja. V linearnem modelu pomen sporočila prehaja od ene osebe na
drugo, pri interakcijskem se vzpostavi socialna delitev pomena skozi povratno zvezo med
sporočevalcem in prejemnikom, v transakcijskem pa ljudje skupaj in sočasno »gradijo«
pomen sporočila. Transakcijski model predpostavlja, da sočasno verbalno in neverbalno
komuniciramo, pri čemer smo lahko glede na en kanal komuniciranja sporočevalci, glede
na drug kanal pa prejemniki sporočil. Osebe, ki komunicirajo, si delijo skupno socialno
5
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izkušnjo in skupno konstruirajo pomene sporočil. Udeleženci komunikacijske situacije
morajo graditi socialno deljene pomene, pri čemer mora vsak od njih razumeti in v svoje
življenje sprejeti del izkušnje drugih oseb (Ule, 2005, str. 101).

Slika 3: Shema transakcijskega modela komuniciranja (West in Turner, 2004, str. 13)

S spiralnim modelom komuniciranja se je ukvarjal Franc Dance (1967, str. 293–297), ki
je predlagal, da razvoj komuniciranja ponazorimo kot gibanje po vijačnici, kjer je vsak
zavoj vijačnice večji od predhodnih. V tem gibanju se ponavljajo krožna gibanja, vedno na
višji ravni. Gibanje vijačne oblike je določeno s preteklimi krogi, vendar se postopno
osvobaja krogov nižjega reda. Tudi komunikacijski proces nenehno napreduje, vendar je
vedno vsaj delno odvisen od svoje preteklosti, ki oblikuje tako sedanjost kot prihodnost.
Dance poudarja, da v vijačnici razvojnih faz komuniciranja ni nobenega magičnega
končnega zavoja, kajti vijačnica se po svoji naravi nenehno dviga kvišku in se nenehno
vrača vase, odvisno od svojih lastnih predhodnih potrditev. Dance je torej dodal dimenzijo
časa. Udeleženci komunikacijske situacije se v komunikacijskem procesu tudi učijo in
raziskujejo komuniciranje, pri čemer se morajo upoštevati razvojne značilnosti in
spremembe življenjskega poteka od otroštva do odraslosti.
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Slika 4: Shema spiralnega modela komuniciranja (Dance, 1967, str. 296)

Prej predstavljeni modeli komuniciranja se med seboj razlikujejo, a hkrati imajo tudi
skupne točke. Razlikujejo se po posebnih poudarkih, ki predpostavljajo in delno
eksplicirajo splošne načine gledanja na proces komuniciranja in razumevanje tega procesa.
Ti splošni načini gledanja ali pojmovanja pa še ne predstavljajo dokončnih teorij, temveč
izhodišče za konkretnejše modele komuniciranja (Ule, 2005, str. 103).
Prvi od omenjenih komunikacijskih modelov, linearni model, torej predpostavlja, da
sporočila potekajo le v eni smeri. Vec (2005, str. 15) meni, da v primeru, kadar sporočila
potekajo le v eni smeri, ne bi smeli govoriti o komunikaciji, temveč o sporočanju. Osnovna
značilnost sporočanja je enosmernost zaznave in s tem povezana enosmernost procesa
poteka sporočil. Torej sporočanja ne bi smeli poimenovati z izrazom komunikacija, saj gre
za povsem drug proces. Proces komunikacije in proces sporočanja druži le to, da pri obeh
govorimo o sporočilu in pri obeh je enak namen oz. smisel, to je vplivanje.
Ostali trije modeli, od katerih je spiralni model še najbolj kompleksen, pa so zgrajeni na
predpostavki, da je medsebojna komunikacija veliko več kot zgolj enosmerno pošiljanje
sporočil drugemu.
Našteti štirje modeli komuniciranja pa izhajajo iz vodilnih teorij komuniciranja, zato jih
bom v nadaljevanju nekaj tudi predstavila.
Johnson in Johnson (2003, str. 140) govorita o komunikaciji kot o procesu, v katerem vsi
udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila oz. simbole, ki so povezani z
določenim pomenom.
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Komunikacija med dvema osebama po Johnsonih (2003, str. 139) vključuje naslednje
temeljne elemente:
1. namene, misli in čustva pošiljatelja in način pošiljanja sporočila, za katerega se je
odločil;
2. pošiljatelj kodira sporočilo s pretvorbo svojih misli, čustev in namenov v sporočilo,
primerno za pošiljanje;
3. pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku;
4. sporočilo je poslano po kanalu, pri čemer kanal pomeni sredstvo, način prenašanja
sporočila;
5. pošiljatelj zazna kakršenkoli odziv prejemnika in tako dobi povratno informacijo;
6. prejemnik dekodira sporočilo z interpretiranjem njegovega pomena, prejemnikova
interpretacija je odvisna od tega, kako dobro je prejemnik razumel vsebino
sporočila in namen pošiljatelja;
7. prejemnik se notranje odzove na to interpretacijo sporočila;
8. šum je element, ki je prisoten v procesu komunikacije.
Znotraj pošiljatelja so šumi npr. stališča, referenčni okvir in ustreznost njegovega
jezika ali drugih načinov izražanja. V prejemniku so šumi stališča, izvor, izkušnje,
ki vplivajo na proces dekodiranja. V kanalu pa so šumi lahko povezani z zvoki iz
okolja (promet …), jezikovnimi problemi (jecljanje, momljanje …).
Rus (1997, str. 207) govori o komunikaciji kot o dinamični celoti dveh procesov, ki se
izmenjujeta pri vsakem komunikatorju v dvosmerni komunikaciji. To sta proces socialne
zaznave in proces oblikovanja sporočil. Oba procesa sta medsebojno odvisna. Socialno
zaznavanje v komunikaciji poteka kot zaznavanje neverbalnih in verbalnih značilnosti, pri
čemer je prve težje kontrolirati. Dvoumnost socialnih zaznav pa je po mnenju Rusa eden
najpomembnejših problemov v komunikaciji.
O komunikaciji kot o dvostranskem vzajemnem procesu govori tudi Vreg (1997, str. 18,
34), ki meni, da gre za proces medsebojne izmenjave sporočil s komunikacijskim
partnerjem. Komunikativno delovanje je zanj kompleksen, kontinuiran interaktivni proces
8
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prepričevanja sogovornika. Komunikator skuša vplivati na komunikacijskega partnerja, da
bi sprejel predlagana stališča in vedenjske vzorce. Komunikativno delovanje začenjamo
zaradi določenih interesov in ciljev, ki so lahko bodisi osebni, skupinski ali družbeni, in če
prejemnik (recipient) sprejme prepričevalno sporočilo, to stori zato, ker v novih stališčih in
vedenju vidi možnost za uresničevanje svojih potreb in interesov.
J. Wood (2004, str. 9, 10) opredeljuje komuniciranje kot sistemski proces, v katerem ljudje
reagirajo drug na drugega s pomočjo simbolov ter s tem interpretirajo simbole in ustvarjajo
nove pomene.
Hayes in Orrell (1998, str. 368) na komunikacijo gledata s stališča socialne interakcije. Vse
svoje življenje, prav od trenutka, ko kot dojenček zajočemo, da izrazimo lakoto,
sodelujemo v taki ali drugačni obliki socialne interakcije. Dejansko prav vsak trenutek, ko
srečamo drugo človeško bitje, nastane neka vrsta socialne interakcije. Interakcija katere
koli vrste je odvisna od naše sposobnosti komuniciranja z drugimi ljudmi. Brez nekega
načina posredovanja naših namenov ali signaliziranja drugim ljudem socialne interakcije
sploh ne bi bile mogoče.
Tudi M. Ule (2005, str. 14) opredeljuje komuniciranje kot pomemben družben proces in
družbeno prakso. Komuniciranje je sistem družbeno pomenljivega delovanja ljudi, ki ima
svoje cilje. Cilji komuniciranja so različni: prenos sporočil med ljudmi, vzpostavljanje in
ohranjanje socialnih razmerij in odnosov, usklajevanje delovanja ljudi med seboj, ustrezno
izražanje komunikacijskih namer, uspešno sporazumevanje, konstrukcija in reprodukcija
simbolnih gest in pomenljivih znakov oziroma simbolov.
Za konec si poglejmo še, kako sta Trenholm in Jensen (2004, str. 4) strnila nekaj
najpogostejših psiholoških definicij komuniciranja:
-

komuniciranje

je

raziskovalen

(osredotočenost na prejemnika);

9
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-

komuniciranje je težnja po smislu, kreativno dejanje, v katerem iščemo
ključe za orientacijo v okolju in za zadovoljitev potreb (osredotoča se na
namen komuniciranja);

-

komuniciranje je človeški proces, s katerim skušamo osmisliti zunanji svet
in ta smisel deliti z drugimi (dodan je koncept skupne delitve spoznanj in
pomenov, koncept udeležbe);

-

komuniciranje je prenos informacij, idej, čustev, spretnosti z uporabo
simbolov (izhaja iz koncepta prenosa, dodana pa je omejitev, da so sporočila
narejena iz simbolov);

-

komuniciranje je proces, v katerem pošiljatelj prenese sporočilo
prejemniku skozi nek kanal (temelji na linearnem modelu komuniciranja).

Vsaka od naštetih definicij nam pove nekaj o procesu komunikacije in hkrati vsaka nekaj
izpušča, se osredotoča na različen del pojava komuniciranja. Avtorja na podlagi elementov
navedenih psiholoških teorij izoblikujeta naslednji teorem: Komuniciranje je proces, s
pomočjo katerega ljudje skupno ustvarjamo in upravljamo socialno stvarnost.

Trenholm in Jensen (2004, str. 5–9) teorem razložita po delih in sicer:
 komuniciranje je proces – nima začetka in konca in se nenehno spreminja, giblje;
 komuniciranje je edinstveno človeško – le ljudje komuniciramo zavestno in
ustvarjalno;
 komuniciranje je skupnostna dejavnost – zveza med človeško družbo in
komuniciranjem je krožna; družbo drži skupaj sposobnost njenih članov, da
usklajujejo svoje dejavnosti z drugimi, kar bi bilo brez komunikacije nemogoče, pa
tudi komuniciranje predpostavlja socialno sodelovanje;
 komuniciranje je ustvarjalno – nekatere stvari obstajajo samo v simbolnem
človeškem svetu, ustvarimo jih šele s komuniciranjem;
 komuniciranje je urejevalno – s komuniciranjem delujemo na svet okrog sebe, v
tem smislu je komuniciranje urejevalno.
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Komuniciranje ima torej osrednjo vlogo v naših življenjih, ker (Ule, 2005, str. 20):
 večino svojega zavestnega življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ljudmi ali
s samim seboj,
 je izjemno univerzalna dejavnost, ki prežema vse druge človekove dejavnosti,
 nam izjemno veliko pomeni, kako komuniciramo in kako uspešni smo v tem,
 je komuniciranje edini način, da spoznamo, kdo smo, in da to povemo drugim.
Da je proces komunikacije izredno pomemben in smo del njega vse življenje od rojstva do
smrti, je neizpodbitno dejstvo, ki je mnoge spodbudilo k razmišljanju o njem. Tako so
nastale številne teorije, ki ga želijo pojasniti.

1.2 KOMUNIKACIJA SKOZI OBJEKTIVISTIČNI IN
KONSTRUKTIVISTIČNI POGLED
Da je proces komunikacije kompleksen, kaže tudi dejstvo, da se s področjem
komuniciranja ukvarjajo številne znanstvene discipline, in sicer od novejše komunikologije
in starejših sociologije, psihologije, politologije, jezikoslovja do antropologije,
organizacijskih ved in informatike (Ule, 2005, 15).
V letih med 1946 in 1953 so se v Združenih državah Amerike odvijala srečanja
znanstvenikov različnih disciplin z namenom, da bi preučevali krožne mehanizme
vzročnosti in povratne zveze v bioloških in socialnih sistemih. Srečanja veljajo za začetek
kibernetike, znanosti o komunikaciji (Šugman Bohinc, 2003, str. 81). Torej pogled na
proces komunikacije postane transdisciplinaren.
Če je do pričetka kibernetike veljalo linearno (enosmerno) vzročno pojasnjevanje vedenja
opazovanih sistemov, pa se je s kibernetiko opazovanih sistemov in sistemsko teorijo
naredilo korak dlje. Uveljavilo se je cirkularno (krožno) vzročno razlagalno načelo. Pri tem
je imel pomembno vlogo tudi pojem povratne informacije (prav tam, str. 81, 82). Rezultate
svojega dosedanjega delovanja uporabimo kot podatke, na podlagi katerih načrtujemo
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svoje nadaljnje delovanje. Z negativno povratno informacijo ohranjamo predvsem
stabilnost sistema, s pozitivno pa se naravnavamo na spremembo (Šugman Bohinc, 2007,
str. 25).
Kibernetika se je od takratnih teorij razlikovala v vprašanju, ki ni več vezano na strukturo,
zgradbo ali sestavine sistema, pač pa na organizacijo, vzorce, načine obnašanja sistema
(Šugman Bohinc, 2003, str. 82).
Ob koncu šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 20. stoletja pa kibernetika naredi še
korak dlje in predpostavljeno krožnost v delovanju opazovanih sistemov dopolni z
razumevanjem krožne povezanosti samih opazovalcev z opazovanimi sistemi, torej z
neizogibno vključenostjo opazovalca v opazovani sistem. Model stare kibernetike,
kibernetike prvega reda, nadgradi model kibernetike kibernetike, kibernetike drugega reda
Kibernetiki tako izvedejo epistemološki premik iz objektivističnega v konstruktivistični
položaj opazovanja. Zagovorniki konstruktivizma imajo za merilo vrednosti komunikacije
sporazum, ki ga komunikanti sklenejo glede pomena posredovanega sporočila in ne točnost
prenosa pomena, ki je merilo pri objektivistično utemeljenem pogledu (prav tam).

1.2.1

Kompleksnost šole

Uspešnost ali neuspešnost vzgoje in izobraževanja sta pravzaprav odvisni od kakovosti
pogovora med učiteljem in učencem. V razgovoru z učiteljem učenec ne spoznava zgolj
dejstev, ampak jih vrednoti in ustvarja svoj odnos in stališča do njih. Učenčevo vedenje ni
odvisno le od objektivnih dejstev, ampak je predvsem odsev njegove subjektivne, notranje
obdelave teh dejstev. Brajša (1993, str. 115, 116) govori o tako imenovani komunikacijski
resničnosti drugega reda.
Učitelji bi se morali zavedati, da človek ni konkreten, materialen, fizikalen predmet, ki ga
lahko analiziramo, spreminjamo in modeliramo po svoji volji, pač pa je njegovo vedenje
sestavljeno iz neštetih opažanj, razlaganj, mnenj, fantazij, pričakovanj, potreb in želja,
doživljanj, izkušenj in vednosti. Je zavestno bitje, ki ga ne moremo spreminjati, pač pa mu
12
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moramo omogočiti, da se razvija. Ker pa je otrok človek v svojem najbolj občutljivem
življenjskem obdobju, v katerem se razvija in oblikuje, imajo učitelji zelo pomembno
vlogo. Učitelji so soustvarjalci učenčevega zaznavanja, razlaganja in ustvarjanja mnenj ter
njegovega odnosa do dejstev in objektivne resničnosti, ki ga obdaja, in so soustvarjalci tudi
njegovih fantazij, pričakovanj in želja, pridobljenih izkušenj in znanj. Vse to pa se dogaja
med interpersonalno komunikacijo učiteljev in učencev. Torej sta učitelj in njegova
komunikacija z učenci osnovna elementa vzgojno-izobraževalnega procesa (prav tam).
Učitelji pa bi se morali zavedati ne le dejstva, da je otrok zavestno bitje, ki mu moramo
omogočiti, da se razvija, pač pa tudi dejstva, da je vsak otrok »multiverzum«. Brajša (prav
tam, str. 117) v duhu konstruktivizma razlaga, da smo ljudje med seboj različne
kompleksne resničnosti, da ima vsakdo svojo lastno resničnost, svojo zaznavo, razlaganje,
doživljanje, fantazijo in definicijo tako imenovane objektivne resničnosti. Zato v isti
situaciji, v isti »objektivni« resničnosti, vsak živi samosvojo resničnost in reagira v skladu
s to individualno, subjektivno resničnostjo.
Muri (po Brajša, 1993, str. 118) loči med eksplicitno in implicitno resničnostjo v človeških
interpersonalnih sistemih, kot so npr. družina, šola, podjetje. Pri prvih prevladujejo
formalni cilji, znana tehnologija, opazna struktura. Pomembne so sposobnosti, spretnosti in
znanja posameznika, kompetentnost in delitev obveznosti. Govorimo o natančno določeni
in prepoznavni strukturi organizacije. Pri implicitni resničnosti človeškega sistema pa
prevladujejo čustva, stališča, interakcije, skupinske norme in vrednote. Sem sodi etika,
morala, v njej se oblikuje stališče do organizacije (šole, družine, podjetja). Tu prevladujejo
tradicija in nenapisani zakoni. Tu si mnenja nasprotujejo, ustvarjajo se konflikti, razvijajo
priljubljene ideje, teorije in ideologije.
Foersterjevo in Andersenovo (po Brajša, 1993, str. 122) razlikovanje med opazovanim in
opazujočim sistemom do neke mere ustreza razlikam med eksplicitno in implicitno
resničnostjo. Opazovana resničnost je sestavljena iz človeškega vedenja, delovanja in
interakcije, opazujočo pa sestavljajo opisi in pojasnjevanje tega opazovanega vedenja,
delovanja in interakcije. Resničnost okoli sebe najprej opazimo, nato opisujemo in
13
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pojasnjujemo, definiramo in ji pripisujemo določen pomen, nato v skladu s tem
komuniciramo in ravnamo.
Festinger (po Vec, 2005, str. 31) meni, da obstajata fizična in socialna resničnost, pri
čemer fizična resničnost predstavlja tisto, kar je neposredno izkustveno preverljivo (npr.:
letni časi si sledijo v enakem vrstnem redu), socialna resničnost pa je oblikovana z
načinom mišljenja in komuniciranja ter temelji na socialnem soglasju. Vec (2005, str. 33)
meni, da bi temeljna funkcija komunikacije lahko bila v ustvarjanju socialne resničnosti.
Šola sodeluje pri oblikovanju osebne, subjektivne, od učenca odvisne, opazujoče
resničnosti vsakega učenca. Na učenčevo vedenje manj vpliva objektivna, opazovana
resničnost okoli njega kot njegovi opisi, pojasnila, definicije in stališča do te resničnosti
(Brajša, 1993, str. 124).
Brajša (prav tam, str. 126) opozarja, da bi se morali učitelji zavedati, da je njihovo
zaznavanje učenčevega vedenja subjektivno in selektivno. Vidimo in slišimo lahko le del
tistega, kar se da videti in slišati, in ni nujno, da je to najpomembnejši del, lahko je le
obroben, nepomemben del celotnega vedenja. Podobno velja tudi za razlaganje učenčevega
vedenja. Zavedati se je potrebno, da je pojasnjevanje prav tako subjektivno. Veliko
učiteljev pa se po mnenju Brajše tudi ne zaveda svojih predsodkov o učencih, svojih
nepreverjenih predpostavk o njih, celo svojih povsem nerealnih in neupravičenih projekcij
in dodatkov k tistemu, kar zaznavajo, ne.
Tudi V. F. Birkenbihl (1994, str. 26–44) opozarja, da imamo na tako imenovano
objektivno resničnost veliko več osebnega vpliva, kot bi to želeli priznati. Med nami in
predpostavljeno resničnostjo obstajajo tako imenovani »individualni selektivni procesorji«.
Ti so biološki, psihološki in programski. Pri biološkem je naše zaznavanje zunanje
resničnosti odvisno od omejenosti naših čutil in od specifičnih omejitev, povezanih s
fiziološkimi procesi v našem telesu (utrujenost, lakota idr.). Psihološki »individualni
selektivni procesorji« so naši strahovi, razpoloženja, želje, pričakovanja. Socialne
»individualne selektivne procesorje« pa sestavljajo programi, načini zaznavanja in
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ocenjevanja sebe in okolja, ki jih človek razvija vse življenje. Gre za privzete predsodke o
sebi in okolju. Stališča in pričakovanja vplivajo na naše zaznavanje, naša podoba o nas pa
na naše vedenje.
Tudi učitelji so biološko, psihološko subjektivni in z izkušnjami programirani ljudje. Na
njihovo interakcijo in komunikacijo z učenci deluje tudi njihovo osebno doživljanje. Tisto,
kar se dogaja v njih, deluje tudi na tisto, kar se dogaja med njimi in učenci (Brajša, 1993,
str. 128). Zato bi se kot osebe, ki delajo z otroki, morali tega še posebej zavedati.
G. Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 20) je svoj koncept delovnega odnosa, ki ga je
oblikovala za socialno delo, prenesla v šolsko okolje in pravi:
Odrasli in otroci se šele učimo soustvarjanja, zato smo odrasli odgovorni, da se naučimo
vzpostaviti in vzdrževati odnos, ki soustvarjanje omogoči. Poudarek je na učenju v odnosu,
ki omogoča pogovor, v katerem se zgodi vse: da se poslušamo, slišimo, si odgovorimo, ni
nekaj, kar že samo po sebi je. Odlično znamo govoriti o otroku, govoriti z otrokom pa je
nujna dragocena nova izkušnja! V delovne procese z učenci ne vstopamo kar tako. Najprej
moramo zagotoviti odnos, ki bo soustvarjanje omogočil.

G. Čačinovič Vogrinčič (prav tam, str. 20, 21) pa med elemente delovnega odnosa šteje:
 dogovor o sodelovanju (Naloga učitelja je, da vzpostavi in varuje varen prostor za
delo, v katerem vsak učenec pride do besede, da bi sodeloval v nastajanju novega
znanja. Učitelj mora jasno povabiti vse udeležene učence, da raziskujejo in
prevzamejo svoj delež in odgovornost zanj.);
 instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev (Naloga učitelja je,
da prvi povabi učenca v raziskovanje tega, kaj učenec že zna in česa ne, pri tem
učencu pomaga pri ubeseditvi ovire in raziskovanju.);
 osebno vodenje (Delovni odnos je tudi oseben odnos. Učitelj se osebno odziva,
podeli svoje izkušnje, ki odpirajo možen pogled na mogoče rešitve.).
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Pri utemeljevanju koncepta delovnega odnosa se G. Čačinovič Vogrinčič (prav tam, str.
23–34) opira tudi na teoretične koncepte, in sicer na etiko udeleženosti, perspektivo moči,
znanje za ravnanje in ravnanje s sedanjostjo (sonavzočnost).
Etika udeleženosti nas usmerja v to, da objektivnega opazovalca (učitelja) nadomesti
sodelovanje, v katerem nihče nima in ne potrebuje končne besede, temveč pogovor.
Učiteljevo moč nadomesti skupno iskanje in raziskovanje z učencem (prav tam, str. 23).
Perspektiva moči je Saleebeyjev koncept (1997). Šolska praksa, ki temelji na omenjenem
konceptu, pomeni, da bo vse, kar delaš kot učitelji, utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti,
olepšati, raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire, ko mu pomagaš, da doseže svoje
cilje, uresniči svoje sanje in razbije okove oviranosti in nesreč (prav tam, str. 24).
Koncept, ki se je uveljavil v slovenskem socialnem delu in je izpeljan iz koncepta
profesorja Rosenfelda (1993), je imenovan znanje za ravnanje. Tudi tega je G. Čačinovič
Vogrinčič (prav tam, str. 30) prenesla v odnos med učiteljem in učencem. Učiteljevo
znanje za ravnanje učencu omogoči, da bolje razbere proces pomoči ali proces učenja.
Ravnanje s sedanjostjo (koncept sonavzočnosti) nas usmerja v sedanjost, v čas, ko smo
v delovnem odnosu z učencem, ko se pogovor dogaja, ko se dogaja soustvarjanje. V tem
času moramo biti na voljo za sočutje in pogovor, še dodaja G. Čačinovič Vogrinčič (prav
tam, str. 29, 30). »Poslušalec ni le sprejemnik zgodbe, temveč s svojo navzočnostjo tudi
spodbujevalec za dejanje ustvarjanja zgodbe. In to dejanje je dejanje konstituiranja sebstva«.

(Andersen, po Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 30)

1.2.2

Spremembe in šola

Cilj vzgoje in izobraževanja je spodbujanje sprememb pri učencih, sprememb v njihovem
znanju in vedenju. Učenec bi moral dopolnjevati, širiti in spreminjati svoje znanje in
vedenje. Če teh sprememb pod vzgojnim in izobraževanim vplivom šole ni, potem šola
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svoje naloge ne izpolnjuje. Sprememba je torej osnovni element vsake vzgoje in
izobraževanja (Brajša, 1993, str. 133).
Watzlawick s sodelavci (2003, str. 26, 27) govori o spremembah prvega in drugega reda.
Spremembe prvega reda so spremembe znotraj sistema, ki ostaja nespremenjen. Gre za
prehod iz enega v drugo notranje stanje znotraj nespremenjenega sistema. Watzlawick
(1979, str. 19–31) pojasnjuje spremembe prvega reda z matematično teorijo množic. Po
njej so to kombinacije števil v vedno enaki množici (za primer med drugim navede tudi
številke na uri). Spremembe drugega reda pa spreminjajo sistem, njegovo strukturo in
pravila. Pogosto so nelogične in paradoksne. Razvija se nov pojmovni in emocionalni
okvir, stvari dobivajo nove pomene, spreminjajo se stališča in pozicije.
Spremembe prvega reda potekajo torej znotraj sistema (na ravni posameznih članov

npr.

razreda). Za primer bi lahko navedli sedežni red učencev v oddelku, skupini, razredu.
Povsem drugače se kažejo spremembe drugega reda. Te spreminjajo sistem kot celoto
(npr.: dogovor o pravilih obnašanja v oddelku, skupini, razredu, dogovor o sodelovanju pri
projektu).
Brajša (1993, str. 133) analogno s spremembami prvega in drugega reda govori tudi o
šolah prvega in drugega reda. Kot šolo prvega reda opredeli neuspešno šolo, ki jo
označujejo nebistvene, drobne in nepomembne spremembe. S tem se le pridobi vtis
intenzivne dinamike nenehnega spreminjanja, v resnici pa taka šola ne vpliva bistveno na
celotno učenčevo vedenje. Ravno nasprotno pa šole drugega reda poskušajo spodbuditi
spremembo učenčevega vedenja, celotne strukture njegove osebnosti in pravil njegovega
vedenja. V takih šolah učencem omogočajo, da spremenijo svoja stališča, predpostavke,
svoja razmišljanja in delovanja, postajajo dejavni in samostojni razlagalci dejstev in
dogodkov.
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1.3 ZAKONI KOMUNIKACIJE
K boljšemu razumevanju komunikacijskega procesa, za katerega smo ugotovili, da je
kompleksen in zapleten, pa pripomore tudi poznavanje komunikacijskih zakonov ali, kot
so jih poimenovali avtorji, komunikacijskih aksiomov. Ti so nastali v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja na podlagi raziskav paloaltovske šole, katere pomembnejši predstavniki
so Watzlawick (umrl leta 2007 v mestu Palo Alto), Beavin, Jackson. Omenjeni aksiomi se
glasijo:
a) Nemogoče je nekomunicirati.
Nemogoče je, da ljudje, ki se medsebojno zaznavajo, ne bi med seboj tudi komunicirali.
Vse, kar nekdo govori ali počne, za nas pomeni neko informacijo in vsemu, kar zaznamo,
damo nek pomen. Sporočilo lahko dobimo tudi takrat, ko se nekdo obrne stran, nas
poskuša ignorirati, je jezen idr. (Watzlawick et al., 1996, str. 50–53). Tudi v sistemu, kot
je šola, si ni moč predstavljati življenja brez komunikacije.
b) Vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik.
Ta zakon Watzlawick ponazori s primerom. Učiteljica reče učencem: »Zunaj je 6 °C.« To
je vsebinski vidik – informacija, ki jo nekdo sporoča; hkrati pa ima tudi odnosni vidik, saj
učiteljica s tem sporočilom želi učencem povedati, da naj se toplo oblečejo, saj se bodo
sicer prehladili (prav tam, str. 53–56).
c) Punktuiranje zaporedja dogodkov.
Punktuacija pomeni način posameznikovega (pa tudi družbeno konvencionalnega)
organiziranja vedenjskih dogodkov, katerih udeleženec je. Punktuacija tako določa naravo
njegovega odnosa z drugimi udeleženci komunikacije. Samo od načina punktuacije bo
odvisno, kako bomo »brali« kontekst komunikacije med dvema udeležencema interakcije,
npr. med učiteljem in učencem (Šugman Bohinc, 2003, str. 83). Različne možnosti
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punktuiranja lahko vidimo v izjavi Jaz vem, da je Matic odličnjak, pri čemer izmenično
poudarimo po eno besedo v stavku.
d) Komunikacija lahko poteka digitalno in/ali analogno.
Digitalna komunikacija je natančno označujoča, enoznačna. Tisto, kar je uporabljeno v
komunikaciji, bodo vsi razumeli enako (npr.: Peter je visok 183 cm). Opozoriti pa je
potrebno, da popolnoma enoznačnih sporočil pravzaprav ni, saj v procesih kodiranja in
dekodiranja lahko pride do spremembe sporočila.
Analogna komunikacija uporablja posredna, prenesena sporočila, ki jih običajno
razumemo na različne načine. Taka je večina neverbalnih sporočil pa tudi besednih
metafor. Običajno vsaka komunikacija vsebuje oba vidika (Watzlawick et. al., 1996, str.
61–68).
Primer iz šole: digitalno – Mojca ima vse predmete zaključene z oceno pet; analogno – Mojca je
pridna kot mravlja.

e) Komunikacija poteka simetrično in komplementarno.
Watzlawick s sodelavci (prav tam, str. 68–70) meni, da komunikacija odraža odnose med
ljudmi. V komunikaciji so lahko ti odnosi simetrični, se pravi enakovredni, nihče ne
prevladuje nad nikomer, ali pa komplementarni, dopolnjujoči. Komplementarni način
komunikacije se pogosto enači z enosmerno komunikacijo in s hierarhičnimi odnosi.
Komplementarna komunikacija je pogosta v šolskem okolju v odnosu učitelj – učenec,
simetrična pa v odnosu učenec – učenec, učitelj – učitelj idr.

1.4 KOMUNIKACIJSKE OVIRE
V procesu komunikacije pa se lahko pojavijo različne ovire, ki komunikacijski proces
otežijo oziroma onemogočijo. Dobro poznavanje teh ovir lahko pripomore k učinkovitejši
komunikaciji.
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Dimbleby in Burton (1995, str. 64–75) ovire razdelita na:
-

ovire pri procesu zaznavanja ter kodiranja in dekodiranja;
Pri kodiranju in dekodiranju so temeljnega pomena predpostavke in vnaprejšnje
domneve. Te ovire so tesno povezane s psihološkimi ovirami, saj se kodiranje in
dekodiranje dogajata v procesu mišljenja.

-

mehanične ovire;
To so fizični dejavniki, ki otežujejo komunikacijo ali jo celo onemogočajo (npr.
ropot, temperatura, osvetljenost).

-

semantične ovire;
Nanašajo se na nepremišljeno uporabo besed. Če ne uporabljamo besed na
ustrezen način in z ustreznim pomenom, smo lahko nepravilno razumljeni. Pomen
besed obstaja v mislih in ne v besedah samih. Pomen besed znotraj posameznih
skupin je namreč dogovorjen.

-

psihološke ovire.
Povezane so s stališči, prepričanji in vrednotami. Le-te največkrat predstavljajo
izvor težav v medsebojni komunikaciji.

V skupino psiholoških ovir bi lahko uvrstili tudi t. i. jezik nesprejemanja, kot ga poimenuje
Gordon (1983, str. 36–39). Avtor, ki se je sicer ukvarjal predvsem s komunikacijo med
odraslimi in otroki, našteva naslednjih 12 ovir, ki jih razvrsti v pet skupin.
 Skupina ovir, ki otroku ponujajo rešitev za njegov problem:
 ukazovanje
 opozarjanje, grožnje
 moraliziranje
 svetovanje, sugeriranje
 poučevanje, navajanje logičnih argumentov;

20

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

 skupina ovir, ki se nanašajo na ocenjevanje, vrednotenje:
 ocenjevanje, kritiziranje, sramotenje
 etiketiranje, dajanje imen
 interpretiranje, analiziranje, diagnosticiranje;
 ovire zaradi želje, da bi se otrok bolje počutil, da problema ne bi več videl kot
problem:
 priznavanje vrednosti
 opogumljanje, simpatiziranje, podpora;
 ovire, ki jih predstavlja »zasliševanje«:
 spraševanje, navzkrižno zasliševanje;
 reakcije odraslega, s katerimi skuša spremeniti otroka, ga zabavati ali se izogniti
problemu:
 umik, sarkazem, humor.
Po mnenju Gordona (1983, str. 40) teh dvanajst ovir povzroča neučinkovitost
komuniciranja, saj otroku sporoča naslednje:
Tvoje doživljanje ni pravo, ni resnično.
Ne sprejemam tvojega doživljanja šole ali sebe.
Ti si malo nor.
Spremeniti bi bilo potrebno tebe, ne šole ali mene.
Ne jemljem te resno.
Zdiš se mi nezrel, da tako ocenjuješ šolo.
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Nelson - Jones (1996, str. 140–141) meni, da poznavanje in izogibanje komunikacijskim
oviram pravzaprav predstavlja eno od veščin za učinkovitejšo komunikacijo. Med ovire v
komunikaciji šteje:
 prekinjanje sogovornika – onemogočanje, da bi sogovornik dokončal, kar je želel
povedati;
 monopoliziranje – v pogovoru sogovorniku puščamo zelo malo možnosti, da bi kaj
povedal in večinoma govorimo sami;
 izklapljanje – ko se ne odzovemo na določeno sogovornikovo sporočilo in ga sploh
ne sprejmemo, se umaknemo;
 delno poslušanje – ko nismo v celoti posvečeni pogovoru in zraven počnemo še
drugo dejavnost (npr. beremo časopis);
 branje misli – ko po svoje interpretiramo, kaj je nekdo mislil, ko nam je želel nekaj
povedati;
 imeti prav;
 menjave teme – ko ne želimo o čem komunicirati, preprosto spremenimo vsebino
pogovora;
 zastraševanje – odziv z jezo, kritiziranjem in grožnjami, da bi kontrolirali
sogovornikove izjave in ne pustili, da pove, kaj v resnici misli in čuti;
 spravljivost – hitro strinjanje s sogovorcem, da le-ta nima niti možnosti, da bi
dokončal, kaj v resnici misli in čuti;
 pomirjanje, hrabrenje;
 svetovanje;
 obsojanje;
 zasliševanje;
 izguba zaupanja – ko informacije, ki nam je bila zaupana, nismo obdržali zase.
T. Lamovec (1993, str. 37) navaja, da do napak pri komunikaciji prihaja, če:
-

preden spregovorimo, ne vemo natančno, kaj bomo povedali;
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-

hočemo povedati preveč naenkrat;

-

so informacije pomanjkljive, nepovezane in ni jasno, kaj je bistvo;

-

ne upoštevamo stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi;

-

sporočilo ni prilagojeno referenčnemu okviru prejemnika;

-

prejemnik ne posveča izključne pozornosti pošiljatelju;

-

se prejemnik osredotoči na podrobnosti, namesto da bi se osredotočal na celoto;

-

prejemnik razmišlja, kaj bo odgovoril, še preden je slišal do konca;

-

prejemnik ocenjuje, ali ima pošiljatelj prav ali ne, še preden je dobro razumel
sporočilo.

1.5 VRSTE KOMUNIKACIJE
O kompleksnosti procesa komunikacije lahko sklepam tudi iz koncepta delitve
komunikacije na več vrst. V vsakdanjem življenju pogosto srečujemo delitev na verbalno
in neverbalno komunikacijo, ki jo bom v nadaljevanju tudi najbolj podrobno predstavila.
Rot (1982, str. 25–29) pa govori še o:
-

signalni in simbolni komunikaciji, ki se ločita glede na vrsto znakov, ki jih
uporabljamo;

-

glasovni in neglasovni komunikaciji, glede na to, ali se uporabljajo glasovi
oziroma posebni znaki za glasove ali ne;

-

posredni in neposredni, če se (v primeru prve) komunikacija ustvarja z uporabo
nekega tehničnega sredstva (zvočnika, radijskega sprejemnika);
Rot dodaja, da povsem neposredne komunikacije v bistvu sploh ni. Tudi če
govorimo drug drugemu, je potreben zrak kot sredstvo za prenašanje glasov, pri
pisni verbalni komunikaciji pa so potrebne črke, besede. Kljub temu se o
neposredni komunikaciji govori takrat, ko se za komunikacijo ne uporablja neke
tehnične naprave.

-

enosmerni in vzajemni komunikaciji;
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Tudi to razlikovanje je po mnenju Rota pogojno, saj vsaka komunikacija vključuje
tudi povratno informacijo.
-

interpersonalni in intrapersonalni komunikaciji, glede na to, ali komuniciramo z
drugimi ali sami s seboj.

1.5.1

Signalna komunikacija

Signalna komunikacija je lahko zasnovana na paralingvističnih, kinetičnih in proksemičnih
znakih, odvisno od tega, kateri del telesa je oddajnik in katero čutilo je sprejemnik (Jelenc,
1998, str. 11).
a) Komunikacija, zasnovana na paralingvističnih znakih
Paralingvistični znaki so tisti, ki se pojavijo ob jezikovnih, lingvističnih znakih. To so
elementi, ki predstavljajo zvočni del govora, povezujejo se z vsebino povedanega in
vplivajo na njen pomen. Sem sodijo jakost, višina, trajanje, hitrost, ritem, intonacija in
barva glasu ter odmori pri govoru, razmerje glasnih in tihih obdobij itd.
Te glasovne karakteristike so sporočilo o energetskem in čustvenem stanju govorca v
odnosu do sogovornika in do vsebine sporočil, o nekaterih govorčevih osebnostnih
lastnosti, o bioloških in socialnih lastnosti govorca, dopolnjujejo besedno vsebino in
pomagajo uravnavati komunikacijo (prav tam, str. 11, 12).
b) Komunikacija, zasnovana na kinetičnih znakih
Kinetični znaki niso povezani z glasovi ali zvoki in jih po avditivni poti ne zaznavamo.
Sem sodijo izrazi obraza, usmerjanje in trajanje pogleda ter drža in gibi delov telesa (prav
tam, str. 12).
c) Komunikacija, zasnovana na proksemičnih znakih
Med proksemične znake pa uvrščamo fizično bližino in razporeditev v prostoru ter osebni
prostor in osebno območje (prav tam, str. 14).
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1.5.2

Simbolna komunikacija

Simbolna komunikacija temelji na znakih, ki so poljubni in dogovorjeni. Najpomembnejša
vrsta simbolne komunikacije, ki je zasnovana na znakih, je jezik. Objektivistično gledano
so jezikovni znaki nosilci pomena in sporočajo, posredujejo različne karakteristike tega,
kar označujejo, so elementi sistema in jih je možno povezovati in kombinirati, kar
omogoča ustvarjanje novih pomenov in sporočanje novih idej. Ker pa pomenijo za člane
neke skupnosti splošna sredstva prenašanja sporočil, so po svoji naravi socialni (prav tam,
str. 16).
Jezik je rezultat evolucijskih procesov, je poseben sistem družbene komunikacije in se
pomembno razlikuje od sistemov družbene komunikacije pri drugih vrstah (Luckmann,
2007, str. 152).
Jezikoslovec Saussure (1997, str. 19–31) je uvedel pomembno razliko med jezikom kot
simbolnim sistemom in jezikom kot živim govorom. Pod živi govor sodijo vsa konkretna
govorna dejanja oseb, vse individualno in ustvarjalno v govoru, od psihofizične pojavnosti
govora do svobodnih kombinacij besed. Nasprotno pa je jezik kot simbolni sistem
družbena institucija, je kodificiran in družbeno utrjen način govora. Sestavljen je iz
množice pravil in predpisov, ki veljajo v določeni jezikovni skupnosti in določajo uporabo
zvokov, jezikovnih oblik, sintakse in besedišča. Kljub ločevanju med jezikom in govorom
pa Saussure poudarja tudi tesno povezanost obeh. Jezik je nujen, da je govor sploh mogoče
razumeti in da lahko proizvaja vse učinke in hkrati je govor nujen, da se jezik sploh
vzpostavi. Jezik in govor sta drug od drugega odvisna; jezik je hkrati orodje in proizvod
govora. Nobena druga živa vrsta nima na voljo vsaj približno tako celovitega in stabilnega
komunikacijskega sistema, kot je jezik.
Verbalni jezik je človekov najpomembnejši simbolni sistem. Ni pa le simbolni, pač pa tudi
družbeni sistem, je socialna institucija. Predstavlja sistem sporočanja, ki velja za določeno
družbeno skupnost in je skupen za vse njene člane. Jezik je družbeni sistem tudi po svojem
delovanju (Ule, 2005, str. 131).
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M. Ule (2005, str. 132) med splošne značilnosti verbalnega jezika šteje:
-

jezikovni sistemi se sestavljajo v linearno zaporedje jezikovnih znakov, pri čemer
se to zaporedje notranje členi v različne govorne oziroma jezikovne sekvence;

-

jezik je urejen sistem – glasove in besede razvrščamo v nenaključne zveze po
določenih pravilih;

-

jezikovna pravila nam omogočajo, da iz končne množice prvotnih znakov
sestavljamo potencialno neskončno mnogo jezikovno smiselnih izrazov;

-

jezik je sistem razlik in kontrastov – s spreminjanjem jezikovnih znakov in reda
znakov razlikujemo med seboj predmete, dogodke, pojme;

-

jezikovni red ni nekaj naravno nujnega, temveč je v nekem smislu poljuben, je
namreč stvaritev ljudi in človeške kulture; poljubnost se kaže v tem, da ni naravnih,
objektivnih povezav med izrazi, ki poimenujejo ali opisujejo stvari, in naravo
stvari;

-

jezik je konvencionalni sistem, kajti temelji na neformalnem soglasju uporabnikov
jezika, da se držijo skupnih jezikovnih pravil in pravil uporabe jezika.

Poznamo pa še druge konvencionalne simbolne sisteme. Mednje sodi simbolni sistem
kretenj (npr. jezik gluhih); simbolni sistem, ki temelji na umetnih znakih in se uporablja v
različnih znanstvenih disciplinah (matematika, fizika idr.); ikonični simbolni sistemi, kjer
so sredstva sporočanja oblike ali barve (npr. likovno upodabljanje). Vendar pa so tudi te
vrste jezika povezane z govornim jezikom, ker se vsebine, izražene s kretnjami ali slikami,
prevajajo v govorni jezik (Jelenc, 1998, str. 16).

1.5.3

Verbalna komunikacija

Verbalno komuniciranje Hayes in Orrell (1998, str. 368) razlagata kot komuniciranje, ki
uporablja besede in nam tako omogoča zelo zapleteno vplivanje na socialne interakcije.
Besede, s katerimi izrazimo neko verbalno sporočilo, pa so zelo kompleksne, lahko jih
kombiniramo na najrazličnejše načine in s tem ustvarimo subtilne pa tudi manj subtilne
variacije pomena.
26

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

Verbalna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev in pri njej
uporabljamo govor, pisano besedo in besedne zveze. Udejanja se preko štirih
komunikacijskih dejavnosti in sicer poslušanja, govorjenja, branja in pisanja (Jelenc, 1998,
str. 17).
Po mnenju M. Ule (2005, str. 66) je verbalni jezik v primerjavi z neverbalnim precej bolj
jasen v sporočanju namer sporočevalcev, saj vsebuje jasna pravila za razumevanje
kompleksnejših sporočil na podlagi njihovih sestavnih delov. Stavke razumemo na podlagi
poznavanja pomenov besed. Vendar pa tudi jezik pogosto uporabljamo posredno, da to, kar
povemo, ni tisto, kar je s tem mišljeno.
Jezik nam omogoča (prav tam, str. 133, 134):
-

misliti na nov in bolj kompleksen način,

-

da ustvarjamo nove stvarnosti,

-

premagati tišino in obvarovati se pred neznanim,

-

da izražamo čustva,

-

da razkrijemo ali prikrijemo misli, motive, namene,

-

da vzpostavimo stike, odnose ali pa, da se jim izognemo,

-

da razvijamo in ohranjamo identiteto,

-

da posredujemo ali prikrijemo informacije,

-

da nadzorujemo ali da smo nadzorovani,

-

metakomuniciranje.

Talleyrandova (v Trstenjak, 1991, str. 232) trditev, da so besede človeku dane zato, da z
njimi prikriva svoje misli, se zdi skrajna, vendar pa ji Trstenjak (prav tam, str. 233)
pripisuje velik pomen in pravi, da so besede in njihova miselna vsebina stvaritev
zavestnega duha in kot take odvisne od spremenljivih namenov, ki jih ima človek z njimi,
hkrati pa poudarja, da človek ne more ponarejati barve glasu in drugih njegovih naravnih
lastnosti. Z besedami mnogokrat zakrivamo tisto, kar z glasom izdajamo (barva, ritem
idr.). Glas in beseda se nam v vsaki govorici predstavljata kot svojevrstna igralca, ki se
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včasih čudovito ujemata in dopolnjujeta, drugič pa si nasprotujeta in kljubujeta, vedno pa
hote ali nehote pojasnjujeta.
Glede na udeleženca v komunikaciji Dimbleby in Burton (1995, str. 5) ločita štiri
kategorije komunikacije. Notranja komunikacija (intrapersonalna) poteka, kadar
razmišljamo

oziroma

komuniciramo

sami

s

seboj,

medosebna

komunikacija

(interpersonalna) se nanaša na neposredno komuniciranje dveh ali več ljudi, skupinska
komunikacija poteka v skupini, množična komunikacija se nanaša na zelo veliko število
prejemnikov ali uporabnikov.
West in Turner (2004, str. 29) pa govorita o sedmih ravneh komuniciranja, in sicer so to:
znotrajosebno komuniciranje, medosebno komuniciranje, komuniciranje v skupinah,
komuniciranje

v

institucijah,

javno/retorično

komuniciranje,

množično

komuniciranje in medkulturno komuniciranje.
Znotrajosebno komuniciranje je dogajanje v posamezniku (razmišljanje, sanjarjenje,
domišljija, fantaziranje). Medosebno komuniciranje je komuniciranje med dvema ali več
osebami. Komuniciranje v skupinah poteka v skupinah, pri čemer ni nujno, da vsak
udeleženec dejavno sodeluje v komunikacijskem procesu (prav tam, str. 30–32).
Komuniciranje v institucijah se dogaja v obsežnejših mrežah skupinskega delovanja in
vključuje tako medosebno komuniciranje kot tudi komuniciranje v manjših skupinah.
Tovrstna komunikacija se osredotoča na vprašanja o delovanju organizacij, institucionalnih
odnosih med člani organizacij, procesih organiziranja in organizacijski kulturi (prav tam,
str. 33, 34). Komuniciranje v javnosti ima izobraževalne, prepričevalne pa tudi ideološke
namene. Značilnost javnega komuniciranja je neenakomerna porazdelitev komunikacijskih
moči in kompetenc. Množično komuniciranje zajema z množičnimi mediji posredovano
komuniciranje (prav tam, str. 34–37). Medkulturno komuniciranje zajema procese
komuniciranja med pripadniki različnih kultur, etničnih, nacionalnih, religioznih,
subkulturnih skupin. Obstaja tesna soodvisnost med načini in oblikami komuniciranja in
vzpostavljanjem kulturne hegemonije v določeni družbi (prav tam, str. 37, 38).
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Kot posebno obliko komunikacije pa kibernetski avtor Pask (1980) opredeli konverzacijo
(razgovor), pri čemer je vsaka konverzacija komunikacija, ni pa vsako komuniciranje
razgovor v Paskovem pomenu besede. Hermenevtična konverzacija vodi k medsebojnemu
spoznavanju in zbliževanju sogovornikov, njena vrednost pa je v razvoju novosti oz.
sprememb v osebnem razumevanju sogovornikov in oblikovanju dogovorov oz. skupnih
razumevanj ob ohranjanju medosebnih interpretativnih razlik (Šugman Bohinc, 2007, str.
30).
Nekateri med oblike komunikacije dodajo še komunikacijo med živalmi ter človekom in
živalmi (Vec, 2005, str. 18).

1.5.4

Neverbalna komunikacija

Za raziskave neverbalnega komuniciranja sta zlasti zaslužna antropologa Birdwhistell in
Hall, ki sta opravila pionirsko raziskovalno delo predvsem pri preučevanju telesnih kretenj,
gest in drž ter uporabe prostora v vodenju pogovorov. Temeljno teoretsko in raziskovalno
delo na področju neverbalnega komuniciranja pa je v šestdesetih in sedemdesetih letih
opravil Argyle (Ule, 2005, str. 79).
Jeziki kot zgodovinski sistemi znakov niso povsem nadomestili filogenetsko starejših
elementov družbene komunikacije. Po mnenju Luckmanna (2007, str. 153) se je pojavila
kompleksnost, ki nima primerjave. Po eni strani je jezik postal osrednji sistem družbene
komunikacije in je nadomestil vse, kar je služilo kot poglavitni kod na prejšnji stopnji, po
drugi strani pa so elementi filogenetsko starejših sestavin družbene komunikacije, zlasti
tiste sestavine, povezane z gibi, držo in izrazom obraza, še naprej sobivali z jezikom.
Lahko so opravljali komunikativne funkcije, ki so bile delno neodvisne od jezika in delno
odvisne od njega.
Darwin je že leta 1872 v svojem delu Expression of Emotions in Man and Animals med
drugim zapisal, da ljudje uporabljamo podobne izraze na obrazu ob podobnih dražljajih ne
glede na starostne, kulturne in druge razlike. Njegovo razmišljanje je vzpodbudilo vrsto
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nadaljnjih preučevanj izražanja z obrazno mimiko in govorico telesa (Zimbardo in Gerrig,
1996, str. 461).
Opredelitev neverbalnega komuniciranja je na videz preprosta, saj bi lahko rekli, da če
verbalno pomeni uporabo besed, potem neverbalno pomeni komuniciranje brez besed (Ule,
2005, str. 197).
Na tak način neverbalno komuniciranje opredeljujeta Hayes in Orrell (1998, str. 370), ki
pravita, da gre pri neverbalnem komuniciranju za vsako komuniciranje, ki ne vključuje
besed ali simbolov, ki besede nadomeščajo. Poudarjata tudi, da je raba neverbalnega
komuniciranja v interakcijah z drugimi ljudmi precej nezavedna.
Vendar Vec (2005, str. 55) poudarja, da ločevanje besednega sporazumevanja od
nebesednega ni tako preprosto, kot se sprva zdi. Pravi, da bi bilo pravilneje kot o dveh
vrstah komunikacije govoriti o dveh vidikih oz. elementih komunikacije. V vsaki besedi, ki
jo izgovorimo, so tudi »nebesedna sporočila«. Izgovor posamezne besede se lahko
razlikuje po hitrosti, poudarku, ritmu, glasnosti itn.
Adler in Rodman (2003, str. 150) definirata neverbalno komuniciranje kot ustna in telesna
sporočila, ki imajo za druge sporočilno vrednost. Neverbalno komuniciranje je lahko ustno
(ton glasu, glasnost idr.), vendar pa ni besedno komuniciranje. Definicija opozarja na
bogastvo neverbalnih sporočil. Neverbalnemu komuniciranju se ni moč izogniti, kar je ena
od njegovih pomembnejših značilnosti.
Nebesedno sporočilo poudari ubesedeno ali pa doda čustveni naboj besednemu sporočilu.
Nebesedna komunikacija je univerzalna oblika človeškega govora. Obstaja, se razvija in
spreminja z razvojem kultur, s pripadnostjo skupinam, socialnim položajem in tipom
osebnosti (Mandić, 1998, str. 42).
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Rot (1982, str. 88, 89) povzema po Argylu spodaj navedene značilnosti neverbalne
komunikacije.
-

Neverbalni komunikacijski znaki so bistveni del človekovega reagiranja: ne
moremo govoriti, ne da bi pri tem spreminjali višino ali jakost glasu; pri govorjenju
ne moremo biti brez izraza na obrazu; ne moremo govoriti, ne da bi vsaj za kratek
čas zadržali pogled na sogovorniku, uporabili gibe rok ipd.

-

Ob pomoči neverbalnih znakov lažje izrazimo neke pojave (z gibi rok ponazorimo
velikost, obliko predmeta).

-

Pogosto je neverbalna komunikacija močnejše sredstvo sporočanja, jasneje in
ostreje izpostavi določene pojave in značilnosti; deluje bolj neposredno in tudi
izzove bolj neposredno reagiranje.

-

Neverbalni znaki so manj kontrolirani in tako pogosto bolj odprto govorijo o osebi.

-

Neverbalna komunikacija nam omogoča, da stališča izrazimo manj jasno, kot bi jih
izrazili z besedami. Tako lahko na blažji in manj provokativen način pokažemo
oziroma nakažemo svoje nezadovoljstvo ali nenaklonjenost, to pa je bolje, kot da bi
nekomu povedali, da ga ne maramo.

-

Neverbalno komuniciranje je dodatni kanal vzajemnega informiranja.

Vse našteto je zaobjeto tudi v Trstenjakovi (1991, str. 195) misli: »Človek je nevede stalno
igralec, pantomimik, ki s svojimi kretnjami, hojo in držo, pa tudi z izrazom na obrazu kot v
znamenju in prispodobi na zunaj izraža dobesedno svojo notranjo usmerjenost.«
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Vec (2005, str. 55, 56) združuje poglede različnih avtorjev, od Rota do Burtona, in na
podlagi le-teh pogledov loči oblike neverbalne komunikacije, prikazane na Sliki 5.

NEBESEDNA
KOMUNIKACIJA

Paralingvistična oz.

Ekstralingvistična

neverbalna vokalizacija

komunikacija

Metakomunikacija

ali zvočni izrazi





način izgovorjave
hitrost
ritem
različni zvoki, šumi in vzkliki

Govorica telesa

 izrazi obraza
 stiki s pogledom
 gibi, kretnje
 dotik
 vedenje v prostoru
 telesni prostor in bližina
 drža telesa

Oblačila, zunanji

Pisava, risanje,

izgled, vonj…

skiciranje

kinetična komunikacija

proksemična komunikacija

Slika 5: Oblike nebesedne komunikacije (Vec, 2005, str. 56)

1.5.5

Podobnosti in razlike med verbalno in neverbalno komunikacijo

M. Ule (2005, str. 196) meni, da je samostojna vloga neverbalnega komuniciranja
mnogokrat spregledana. Neverbalna sporočila po njenem niso le dogajanje, ki bi
spremljalo verbalno izražanje in mu dajalo dodaten poudarek. Imajo samostojno
komunikacijsko vlogo, ki je nezamenljiva. Posredno nam o tem govorijo situacije, ko
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verbalno sporočilo nasprotuje neverbalnemu. Takrat se izkaže pomembnost neverbalnih
sporočil.
V komunikacijskem procesu gre vsekakor za prepletanje verbalne in neverbalne
komunikacije, ne glede na to pa lahko izluščimo nekaj podobnosti in razlik med njima.
Rot (1982, str. 132–134) navaja naslednje podobnosti:
-

obe služita za to, da udeleženci v komunikaciji dobijo informacije o določenih
pojavih in drug o drugem;

-

obe predstavljata posredno interakcijo, interakcijo, ki se ustvarja s posredovanjem
znakov;

-

obe potekata po določenih pravilih.

Med pomembne razlike med enim in drugim komuniciranjem pa M. Ule (2005, str. 195,
196) šteje:
-

en kanal nasproti več kanalom;
Verbalni govor poteka v času samo po enem kanalu, saj se besede nizajo ena za
drugo, vedno lahko povemo le eno besedo v danem časovnem trenutku. Neverbalna
sporočila pa do nas prihajajo simultano po več kanalih (lahko se sočasno rokujemo
in smehljamo), kar dela predelavo in interpretacijo teh sporočil bolj težavno.

-

kontinuiranost sporočil;
Pri neverbalni komunikaciji istočasno oddajamo sporočila ter sprejemamo in
prevajamo sporočila drugih udeležencev komunikacijske situacije. Pri verbalnem
komuniciranju pa se praviloma časovno izmenjujejo vloge govorcev in poslušalcev.
Torej neverbalno komuniciranje je za razliko od verbalnega kontinuirano, takoj ko
smo v socialni situaciji, oddajamo sporočila drugim.

-

zavestno in nezavedno pošiljanje in prejemanje sporočil;
Pri verbalnih sporočilih pogosto najprej zavestno premislimo, kaj bomo rekli,
večina neverbalnih sporočil pa je spontanih, nezavedno poslanih.

-

ontološka in evolucijska prednost neverbalnega komuniciranja.
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Ne le da so neverbalni znaki vedno navzoči v medosebni izmenjavi, ampak imajo
tudi primat v komuniciranju. So prva oblika komuniciranja v našem evolucijskem
razvoju vrste in našem ontološkem razvoju od novorojenčka ter v naših prvih
srečanjih in vtisih z drugimi. Zaradi te primarne vloge si zaslužijo pomembno
mesto v medosebnem komuniciranju.

1.5.6

Pomen verbalne in neverbalne komunikacije v šoli

Učenci zelo dobro zaznavajo neverbalna sporočila učiteljev in so nanje zelo občutljivi.
Zato ni vseeno, v kakšnem kontekstu, okolju in situaciji se z učenci pogovarjamo. Vsaka
vsebina pogovora potrebuje posebno okolje, kontekst. Vsi segmenti neverbalnega
komuniciranja bistveno vplivajo na tisto, o čemer govorimo, in na tiste, s katerimi se
pogovarjamo (Brajša, 1993, str. 33).
V. Satir (1995, str. 69–83) meni, da razhajanja med besednim in nebesednim sporočanjem
povzročajo dvojnost sporočila, kar pa vodi v nezaupanje. Pomembno je, da so vsi deli
sporočanja usklajeni z namenom sporočila, torej vsebina je usklajena z mimiko, telesno
držo ter zvenom glasu. Tako obliko komuniciranja poimenuje »ustrezno ravnanje« oziroma
»prilagajanje«. Ob takšni obliki komuniciranja so odnosi med udeleženci sproščeni,
svobodni in pošteni. Ustrezno ravnanje je tudi tisto, ki posamezniku omogoča, da zaživi
kot celovita osebnost z občutkom odgovornosti, poštenosti, zmožnosti, ustvarjalnosti in
sposobnosti reševanja dejanskih problemov.
Skrivnost uspešnosti interpersonalnega komuniciranja je torej v medsebojni usklajenosti
verbalnih in neverbalnih sporočil. Pri procesu usklajevanja verbalnega in neverbalnega
dela naše komunikacije Brajša (1993, str. 34) govori o treh stopnjah. Prva stopnja je
ozaveščanje, prepoznavanje svojega in sogovornikovega neverbalnega vedenja med
medosebnim

komuniciranjem.

Druga

stopnja

je

pogovor,

verbalizacija,

metakomunikacija o lastnih in sogovornikovih neverbalnih sporočilih. Tretja stopnja pa
je skupno pojasnjevanje neusklajenosti, vzajemno uglaševanje in usklajevanje opaženih
in pojasnjenih napačno razumljenih verbalnih in neverbalnih sporočil.
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Ker je eden bistvenih pogojev za uspešno vzgojo in izobraževanje usklajena (kongruentna)
komunikacija med učiteljem in učencem, bi se morali učitelji naučiti zaznavati in
prepoznavati tudi svoja neverbalna sporočila (prav tam, str. 34).
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Povzetek poglavja o komunikaciji
V prvem poglavju se dotaknem vprašanj, kaj je komunikacija, kako jo opredelimo. Skozi
različne poglede lahko ugotovimo, da je proces komunikacije zapleten in kompleksen,
težko opredeljiv v eni sami definiciji. Za boljše razumevanje procesa komunikacije so prav
gotovo pomembne raziskave paloaltovske šole, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
postavila pet komunikacijskih aksiomov. Vidni predstavniki paloaltovske šole,
Watzlawick, Beavin in Jackson (1996, izv. 1967), so ugotovili, da je nemogoče
nekomunicirati, da ima vsaka komunikacija vsebinski in odnosni vidik, da je pri
komunikaciji pomembno punktuiranje zaporedja dogodkov, da komunikacija lahko poteka
digitalno in analogno, simetrično in komplementarno.
Različne definicije procesa komunikacije lahko strnemo v štiri modele komuniciranja:
linearnega, interakcijskega, transakcijskega in spiralnega. Shannon (1964), avtor
najstarejšega linearnega modela, je predpostavljal, da komunikacija poteka v eni smeri,
torej od pošiljatelja k sprejemniku. Interakcijski model komuniciranja dopolnjuje
linearnega s krožnostjo. Komunikacija poteka v krožni smeri od sporočevalca k
prejemniku in obratno, pri čemer pa udeleženci komunikacijske situacije ne sodelujejo
istočasno. Sočasnost oddajanja in sprejemanja sporočil je zajeta v transakcijskem modelu
komuniciranja. Bolj kompleksen pa je spiralni model, v katerem Dance (1967) razvoj
komuniciranja ponazori kot gibanje po vijačnici. Komunikacijski proces nenehno
napreduje, pri tem pa je vsaj delno odvisen od svoje preteklosti, ki oblikuje tako sedanjost
kot prihodnost.
Raznolikost teorij komunikacije lahko uredimo tudi glede na njihove temeljne
epistemološke predpostavke. Razlikujemo objektivistično in konstruktivistično utemeljene
poglede na komunikacijo. Pri prvih gre za linearno (vzročno) pojasnjevanje, kjer je v
ospredju vsebina (teoretska razlaga), pri drugih pa gre za cirkularno (krožno) razlagalno
načelo, ki se osredotoča na proces, ki je nepredvidljiv, analitično nedoločljiv.
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Kompleksnost procesa komunikacije so različni teoretiki poskušali zajeti tudi z
razlikovanjem več oblik komunikacije. Poleg verbalne in neverbalne komunikacije, ki se
največkrat omenjata, avtorji predlagajo tudi delitve na glasovno in neglasovno,
interpersonalno in intrapersonalno, West in Turner (2004) govorita tudi o množični,
skupinski, javni in medkulturni komunikaciji. Kot posebno obliko komunikacije pa
kibernetski avtor Pask (1980) opredeli konverzacijo (razgovor), pri čemer je vsaka
konverzacija komunikacija, ni pa vsako komuniciranje razgovor v Paskovem pomenu
besede (po Šugman Bohinc, 2007).
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2 KOMUNIKACIJA IN ŠOLSKO OKOLJE
Slovenska osnovna šola danes ne stremi zgolj h kvalitetnemu izobraževanju učencev, pač
pa se poudarja tudi učiteljeva vloga pri celostnem razvoju otrok. Pri zagotavljanju
medosebnih

odnosov,

ki

učence

motivirajo,

igra

pomembno

vlogo

ustrezna

komunikacijska interakcija. V osnovnošolskem prostoru komunikacija poteka na različnih
nivojih (diade: učitelj – učenec, učenec – učenec, učitelj – roditelj, svetovalni delavec –
učenec idr., pa tudi triade in še kompleksnejše kombinacije, in sicer vse do razredne
skupnosti in interakcij drugih podsistemov šole), pri čemer se v nalogi osredotočam na
komunikacijo med učiteljem in učenci.
Novak (2007, str. 15–20) meni, da se šole razlikujejo po tipih kulture in komunikacije, ki v
njih prevladujejo. Dobra in kakovostna šola, ki se nenehno izboljšuje, potrebuje za svoj
razvoj dobro, kakovostno komunikacijo. Novak (2005, str. 33) dobro komunikacijo
opredeli kot komunikacijo, ki vključuje in ne izključuje, ki daje občutek sodelovanja in
zaupanja. Meni, da antropološko gledano obstaja dobra komunikacija na čutni,
emocionalni, racionalni in duhovni ravni osebnosti in da le takšna zadovoljuje različne
edukacijske potrebe. Dobra dialoška in interakcijska komunikacija pa je rezultat prožne
učiteljeve osebnosti, ki razvija vključevalno, demokratično kulturo. Z odprto
komunikacijo, večdimenzionalnim mišljenjem in jezikom sprejemanja učenci sodelujejo v
skupini, skupno rešujejo morebitne probleme in konflikte (Novak, 2007, str. 15–20).
J. Blustein (2009, str. 13) poudarja, da se v razredu, kjer vlada ozračje, ki poudarja
odgovornost in sodelovanje, kjer učenci lahko uspejo, kjer se dela po načelu zmagam –
zmagaš, otroci ne bodo upirali, ne bodo nasprotovali avtoriteti učitelja in konfliktov bo
posledično manj. Pri tem pa imajo velik pomen povratne informacije, ki jih dajemo
učencem. S pozitivno usmerjenostjo pri dajanju povratnih sporočil lahko vplivamo ne le na
učenčev učni uspeh, pač pa tudi na njegovo vedenje v razredu.
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Da učitelj v interakcijskem odnosu z učencem vzpostavi komunikacijsko klimo, ki je
vzpodbudna in sodelovalna, pa se mora ustreznih komunikacijskih strategij naučiti (Brajša,
1993, str. 15).

2.1 GOVORNA DEJANJA V OSNOVNI ŠOLI
Kovačič in Kadunc (1991, str. 50) navajata različne tipe govornih dejanj, ki se pojavljajo v
šoli:
-

trditve (asertivi) so govorna dejanja, ki jih izrečemo z namero, da bi opisali
resničnost ali neresničnost vsebine izjave (razlage, ugotovitve, trditve, pojasnila,
odgovori);

-

vplivniki, usmerjevalci (direktivi) predstavljajo govorna dejanja, s katerimi
vplivamo na vedenje poslušalca in povzročajo in usmerjajo učenčevo dejavnost
(pohvale, priporočila, nasveti, dovoljenja, opozorila, kritike, zahteve, izzivanje,
priganjanje);

-

obvezniki (komisivi) so govorna dejanja, ki govorca zavezujejo, da bo udejanjil
njihovo vsebino (obljuba, napoved, načrtovanje dela, svarilo);

-

vrednostne sodbe (verdiktivi) predstavljajo govorna dejanja, ki izražajo osebni
odnos do vsebine izjav, pozitivna ali negativna stališča do dejanskih stanj
(vrednostne sodbe, mnenje, stališča);

-

izrazniki (ekspresivi) so govorna dejanja, ki služijo za izražanje psihičnega stanja,
čustev ali drugih doživljajskih stanj (jeze, strahu, veselja, žalosti).

Najbolj pogosto se v šolskem okolju pojavljata direktivni in komisivni tip govornih dejanj.
Austin (1990, str. 85–96) govorno dejanje razčleni na tri različne vrste:
-

lokucijsko dejanje, kjer gre za izrekanje povedi po glasoslovnih, oblikoslovnih in
skladenjskih pravilih naravnega jezika;
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-

ob izrekanju povedi izvršimo tudi ilokucijsko dejanje, ker z govorom nekaj
vprašujemo ali odgovarjamo na vprašanje, obveščamo, ali zagotavljamo, ali
svarimo, razglašamo razsodbo ali namen, izrekamo kazen ali kritiko, se
dogovarjamo, opisujemo, nasprotujemo itn.;

-

s perlokucijskim dejanjem pa povzročamo učinke na občutke, misli, delovanje
občinstva, govorca ali drugih oseb: naslovnika prepričamo, ujezimo, prestrašimo,
prizadenemo itd.

Primer, ki ga navaja Austin (prav tam, str. 91), kjer so razvidna vsa tri dejanja:
-

lokucijsko dejanje – Rekel mi je : »Tega ne smete storiti.«

-

ilokucijsko dejanje – Nasprotoval je temu, da bi jaz to storil.

-

perlokucijsko dejanje – Zadržal me je, zaustavil.

O. Kunst Gnamuš (1992, str. 37, 38) ilokucijska (govorna) dejanja razvršča glede na
komunikacijsko namero na štiri kategorije in meni, da je z njimi moč učinkovito opisati
pedagoški govor:
-

ilokucije zatrjevanja (konstativni izreki, asertivi)

-

ilokucije povzročanja (performativni izreki, direktivi in komisivi)

-

ilokucije izražanja (ekspresivi)

-

ilokucije vrednotenja (verdiktivi).

Brajša (1993, str. 25) povzema Laya in govori o informativni, osebni, kontaktni in
apelativni ravni komunikacije. Na informativni ravni pripovedujemo, sprašujemo,
odgovarjamo, citiramo. Na osebni ravni trdimo, prepričujemo, oznanjamo, priznavamo,
odkrivamo, pojasnjujemo ter izražamo upanje, strah in želje. Na kontaktni ravni se
obvezujemo, obljubljamo, potrjujemo, se opravičujemo, poslavljamo, svetujemo,
opozarjamo in spodbujamo. Na apelativni ravni ukazujemo, zahtevamo, prosimo,
prepovedujemo, dovoljujemo, se obotavljamo, predlagamo in priporočamo.
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Slika 6: Sintetični prikaz govornih dejanj, oblikovan po posameznih opredelitvah avtorjev Kovačič, Kadunc
in Kunst Gnamuš

Linell (1990, str. 168, 169) govorne menjave razdeli na štiri vrste, ki pomembno odražajo
in oblikujejo družbene odnose sodelujočih:
-

simetrično-sodelovalni pogovor,
Ta pogovor je sodelovalen in povezovalen, obe strani sta enako dejavni, govorci se
odzivajo na izrečeno ter dajejo nove govorne spodbude.

-

simetrično-tekmovalni pogovor,
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Pogovor teži k navzkrižjem in soočanjem (konfliktom in konfrontacijam). Obe
strani sta enako dejavni, vendar ne želita doseči dogovora in skupne rešitve,
razvijata lastne teme in argumentacije. Nasprotne vzpodbude ne vrednotita
vsebinsko, temveč na čustveno-interesnih temeljih.
-

asimetrično-sodelovalni pogovor,
Je pogosta oblika institucionalne pogovorne menjave z razdeljeno odgovornostjo.
Nadrejena stran daje pobude v obliki vprašanj ali zahtev, podrejena se pogosto
pritožuje, ima sicer priložnost sodelovati, a najpogosteje ostaja neizkoriščena.

-

asimetrično-tekmovalni pogovor.
To je pogovor, v katerem udeleženci po položaju, moči, zmožnostih in
odgovornostih prav tako kot pri asimetrično-sodelovalnem pogovoru niso v enakem
položaju. Od omenjenega pa se razlikujejo po tem, da podrejeni sogovornik nudi
običajno le pasivni odpor. Taka oblika govorne menjave je pogosta tudi v šolah, v
pogovoru med učitelji in učenci. Navadno pogovorni neuspeh nadrejena stran
kaznuje z represivnimi ukrepi.
SIMETRIČNI

SIMETRIČNO - SODELOVALNI POGOVOR

SIMETRIČNO - TEKMOVALNI POGOVOR

Govorci so enako dejavni, se odzivajo na
izrečeno in dajejo nove govorne spodbude.
(Primer: Priloga E, Tabela 7, 10. primer)

Govorci so enako dejavni, vendar ne želijo
doseči skupne rešitve. (Primer: Priloga F,
Tabela 8, 19. primer)

SODELOVALNI

TEKMOVALNI

ASIMETRIČNO - SODELOVALNI POGOVOR

ASIMETRIČNO - TEKMOVALNI POGOVOR

Govorci niso v enakem položaju (nadrejeni,
podrejeni), sodelovanje je bolj ali manj
navidezno. (Primer: Priloga E, Tabela 7, 1.
primer)

Govorci niso v enakem položaju (nadrejeni,
podrejeni). Ena in druga stran med seboj
tekmujeta, pri čemer pa ima nadrejena stran
večjo moč in se poslužuje tudi represivnih
ukrepov (pogosto v šolah ). (Primer: Priloga F,
Tabela 8, 9. primer)

ASIMETRIČNI

Slika 7: Grafični prikaz govornih menjav na podlagi opredelitve Linella (1990)
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Rezultati nekaterih raziskav kažejo, da pogosto učiteljeva komunikacijska interakcija z
učenci žal ni vključevalna, demokratična, učitelji se slabo odzivajo na predloge, pobude,
čustva učencev.
C. Razdevšek - Pučko (1990, str. 310–315) je s pomočjo Flandersove sheme ugotovila, da
je pri učiteljih od 2. do 5. razreda osnovne šole zelo malo odzivanja na učenčeva čustva,
prav tako je redko prisotno odzivanje učiteljev na pobude učencev. V komunikaciji učitelj
– učenec torej prevladuje dajanje navodil, učiteljevo neposredno vodenje pouka ter
odsotnost sodelovalne interakcije. Flanders je svoj sistem opazovanja poimenoval »analiza
interakcije«, katerega namen je kvantitativno ugotavljanje kvalitativnih vidikov verbalne
komunikacije (Flanders, 1972, po Razdevšek - Pučko, 1993, str. 4).
Tudi raziskava N. Zrimšek (2000, str. 168–177) v 1. in 3. razredu osnovne šole kaže na še
vedno prevladujočo komunikacijo učitelja v razredu. N. Zrimšek poudarja, da bi učitelj
moral prevzeti vlogo organizatorja učnih situacij, ki bi učenca z njegovim aktivnim
sodelovanjem pripeljale do novih spoznanj in mu omogočale enakovreden odnos v
komunikacijskem procesu. Učenec bi na tak način čutil soodgovornost za svoje učenje in
znanje.
Raziskave Lewisa (2001, str. 307–318) in Pšundrove (2005, str. 273–286) pa kažejo, da
učitelj s svojim odnosom do učencev le-tem sporoča, ali jih spoštuje, jim zaupa, podpira
njihova prizadevanja k odgovornosti ali ne, torej je odnos učitelj – učenec soodvisen.
Raziskave torej kažejo na še vedno prevladujočo vlogo učitelja, učenci so premalo aktivni
pri soustvarjanju vzgojno-izobraževalnega procesa, kar posledično povzroča več
konfliktnih situacij, učenci pa tako ne morejo razvijati občutka odgovornosti.
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2.2 PRIKRITI KURIKUL V ŠOLI
Raziskovalci prikritega kurikula v šoli odkrivajo problematičen del vsakdanje šolske
rutine, in sicer vsakodnevno navajanje učencev na odvisnost, nekritično prilagajanje,
vdanost v usodo (Bregar Golobič, 2011, str. 80).
Leta 1968 je v svoji prvi knjigi Življenje v učilnicah psiholog Jackson predstavil teorijo
prikritega kurikula. S prikritim kurikulom se je avtor »srečal« na svoji raziskovalni poti, ko
se je pridružil socialnim antropologom pri opazovanju šimpanzov v naravi. Pod vplivom te
izkušnje je začel razmišljati o pomenu in možnostih antropološkega pristopa pri
raziskovanju šole. Začel se je spraševati o svoji utečeni metodi raziskovanja. Ugotovil je
pomanjkljivost osnovnih merskih instrumentov v tistem času (testa, vprašalnika,
eksperimenta in podobnih »umetnih okolij«). Omenjeni merski instrumenti so bili po
njegovem mnenju lahko pomemben del v paketu raziskovalnih metod, nikakor pa ne
zadosten. Dvom o lastnem raziskovalnem postopku ga je »popeljal« na novo raziskovalno
pot in »odkril« je naravo prikritega kurikula v šoli. Jackson je z novim pristopom
neposrednega opazovanja v učilnici, v »naravnem okolju« šole, odkril, da »znano« in
»običajno« deluje kot ovira (prav tam, str. 84–86).
K. Bregar Golobič (prav tam, str. 88) pravi, da je prikriti kurikul značilnost šole kot
institucije. Je učinek ideologije v šoli, s pomočjo katere se šola kot institucija ohranja.
Dolga leta, dan na dan se v času šolanja urimo v strategijah prilagajanja instituciji, še
dodaja K. Bregar Golobič.
V ta najbolj problematičen del šolskega vsakdana pa lahko poseže koncept delovnega
odnosa soustvarjanja z učencem, ki ga utemeljuje G. Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 19–
34). Slednje so pokazali tudi rezultati izvirnega delovnega projekta pomoči, ki je bil del
obsežnega razvojno-raziskovalnega projekta Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in
uresničevanje Koncepta dela »Učne težave v osnovni šoli«, ki je v letih 2008–2011 potekal v

okviru Univerze v Ljubljani.
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2.3 POMEN POGOVORA ZA OTROKOV RAZVOJ
Za kvaliteto vstopanja v komunikacijsko interakcijo je izjemnega pomena najzgodnejše
obdobje otrokovega življenja, saj novorojenček, rojen kot socialno bitje, že zelo zgodaj
vzpostavlja prvi stik z okoljem. Ta prva oblika komunikacije, ki je tudi prvi jezik, ni
znakovna (semiotična), ampak emocionalna. Pomen emocionalne komunikacije je velik,
saj se v njeni odsotnosti druge oblike komunikacije ne bodo razvile. Motiv za emocionalno
komunikacijo je prirojen in se s pomočjo okolja, ki se odziva na otrokove dražljaje,
nenehno krepi. Če odziva okolja ni, prirojena komunikacija ugasne, se izgubi.
Emocionalna komunikacija je tako pomembna, ker se prek nje ustvarja matrica socialne
interakcije oziroma kalup za vse druge komunikacije, ki se razvijejo, ko za to obstajajo
pogoji (Ljubešić, 1992, str. 93–97).
Tudi Luckmann (2007, str. 141, 142) poudarja, da so zgodnja izkustva dojenčka vse prej
kot pasivna. Odnosi do ljudi v njegovi neposredni okolici kmalu dosežejo prag vzajemnega
in v bistvu komunikativnega, čeprav še predjezikovnega delovanja. Jok, odgovor matere in
odziv otroka na njen odgovor, pestovanje, izmenjava pogledov itn. pomagajo, da si
dojenček, otrok ozavesti recipročnost. Z izkustvom, da določeni gibi očitno sprožajo
določene odzive, otrok začne akumulirati vednost o objektivnih pomenih in korak za
korakom prestopati prag h komunikativnemu delovanju v ožjem smislu. Spomin –
sedimentacija vizualnih, zvočnih in drugih izkustev z drugimi – otroku omogoča, da ne
občuti svojega telesa kot posode za zunanje vtise, temveč da se v svoji telesnosti dojema
kot aktivno bitje. Otrok je sprva vpleten v konverzacijo gibov, nato v dialog v ožjem
pomenu, ob tem pa čedalje bolj dozoreva v osebo, ko se v njem zbudi še občutek
odgovornosti za lastno delovanje.
Bowlby (1990) se je ukvarjal s preučevanjem vloge interpersonalne komunikacije od
rojstva otroka naprej in z vplivom le-te na njegov razvoj. Klinično je dokazal nujnost le-te
za psihični in fizični razvoj ter preživetje otroka. Predvsem poudarja vlogo matere in njen
odnos do otroka v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja.
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Za otroka je v najzgodnejšem otroštvu najbolj pomembna družina, nekoliko kasneje pa tudi
šola in druga interpersonalna okolja. Brajša (1993, str. 5, 6) govori o tako imenovani
socialni maternici, v kateri dobimo singenetski program, tisto, kar je pridobljeno skozi
odnose. Razvijanje singenetskega programa se, kot smo že rekli, prične v družini, nadaljuje
pa v šoli. Šola poleg družine zavzema pomembno mesto v socialni maternici singenetskega
razvoja otrok.
Da bi bila šola primerna za razvoj učenčeve osebnosti, mora nuditi v komunikaciji med
učitelji in učenci dovolj prostora za diferenciranje, eksperimentiranje, svobodno ponovno
približevanje in individualizacijo. V takem pogovoru omogočimo učencu drugačno
mišljenje in izražanje in ne spodbujamo ponavljanje istega in enakega. Spoštujemo in
poslušamo njegove izkušnje in ne vsiljujemo svojih. Učencu poskušamo zbuditi zanimanje,
čakamo, da se nam približa, sprejemamo in priznavamo njegovo individualnost,
omogočimo, da razvija svoj stil življenja in vedenja. Rezultat uspešnega razvoja otrokove
osebnosti so diferencirano vedenje, samostojno mišljenje, svobodno in aktivno
komuniciranje in trdna stališča (prav tam, str. 11).
Tudi za razvoj otrokove identitete je interpersonalna komunikacija izrednega pomena. Da
bi otrok razvil svojo identiteto, se mora naučiti v pogovoru informacije sprejemati in dajati,
jih svobodno izbirati, biti v pogovoru aktiven, znati se pogovarjati z drugimi in sprejemati
samega sebe (prav tam, str. 13).
Torej je neposredna interpersonalna komunikacija glavni inštrument nastajanja človeka.
Brez nje se ne bi nihče nikoli razvil v človeka, ne bi se mogli razviti možgani, osebnost in
identiteta. Človek je rezultat interpersonalne komunikacije, od njene intenzivnosti in
kvalitete sta odvisna hitrost razvoja in kvaliteta človekovih možganov, osebnosti in
identitete. Zato je komunikacija v družini in šoli tako zelo pomembna (prav tam, str. 7, 8).
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2.4 UČENJE INTERPERSONALNE KOMUNIKACIJE
Zmožnost učinkovitega komuniciranja z ljudmi postaja vedno pomembnejša. Odnosi med
ljudmi postajajo bolj zapleteni in raznoliki, ker tradicionalni hierarhični vzorci
komuniciranja počasi izginjajo. Vedno več ljudi trpi zaradi občutka izoliranosti in
osamljenosti, saj ustvarjanje zadovoljujočih medosebnih odnosov, ki temeljijo na
enakopravnosti partnerjev, zahteva precej spretnosti (Lamovec, 1993, str. 7).
Spretnosti komuniciranja se lahko naučimo, tako kot se naučimo drugih spretnosti.
Komuniciranja se spontano naučimo do neke določene stopnje, vendar pa je potrebno to
spretnost izpopolnjevati, če želimo biti v različnih interakcijskih situacijah sprejeti in
učinkoviti. Za uspešno komunikacijo je potrebno znati le-to prilagoditi situaciji,
sogovornikom in ciljem. Potreba po izpopolnjevanju komunikacije se pojavi, ker
posameznik začuti potrebo po tovrstnem izpopolnjevanju ali pa od nas to zahteva okolje,
predvsem okolje, kjer delamo. Posebej pomembno je obvladati spretnosti komuniciranja na
tistih področjih, kjer specifika dela temelji na medosebnih odnosih. Med taka okolja sodi
tudi šola, kjer je uspešnost vzgojno-izobraževalnega dela odvisna ne le od posredovanja
učnih vsebin, pač pa predvsem od kvalitetne komunikacijske interakcije. Zato je še posebej
pomembna usposobljenost učiteljev tudi na področju komunikacijskih veščin. Vendar pa ni
dovolj le pridobivanje temeljnega znanja in informacij iz strokovne literature, pač pa je
potrebno prepoznavanje lastne komunikacije in ozaveščanje o njej (Jelenc, 1998, str. 32,
33).
Poučevanje je proces prenašanja ali sporočanja informacij, da bi pri posamezniku dosegli
določene spremembe v vedenju. Z učenjem se posameznik prilagaja socialnemu okolju in
hkrati vpliva na svoje okolje. Gre za notranji proces, ki pretežno poteka v interakciji s
socialnim in fizičnim okoljem. Rezultati učenja se najbolje kažejo v interakciji z drugimi.
Je najnaravnejši proces socialne interakcije, ki ga lahko označimo za osrednjo aktivnost v
posameznikovem

življenju.

Iz

tega

izvira

tudi

stalna

težnja,

da

bi

proces

učenja/komunikacije posodobili, ga naredili učinkovitejšega in intenzivnejšega. Zanimanje
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za procese komunikacije in iskanje poti in načinov izboljšanja komunikacijskih
sposobnosti je v zadnjem času še izrazitejše (Brečko, 2002, str. 67).
Brajša (1993, str. 15) loči tri učne stopnje:
-

učenje interpersonalne komunikologije,
Sestavljeno je iz pridobivanja osnovnih informacij iz sodobne znanstvene
interpersonalne komunikologije, prepoznavanja dobljenih informacij na temelju
analize svoje in sogovornikove komunikacije in vaj v komuniciranju.

-

učenje prepoznavanja svojega lastnega komuniciranja in ozaveščanje o njem,
Komunikacije se ne moremo naučiti, če je nismo zmožni prepoznati in se je ne
zavedamo.

-

učenje svojega lastnega komuniciranja.
Vedno znova moramo ustvarjati novo komunikacijo, moramo se naučiti učiti se
kvalitetno komunicirati.

Med načini, ki se jih pri učenju komunikacije pogosteje poslužujemo, sta tudi
metakomunikacija in komunikacijski feedback.
Mnogi učitelji so prepričani, da je učinkovito pošiljanje sporočil že zagotovilo za njihovo
ustrezno realizacijo. Dejansko pa sta vedenje in delovanje učencev rezultat sprejetih in ne
poslanih sporočil. Zato je v procesu komuniciranja pomembno preverjati, kako nas je
prejemnik razumel, si razložil sporočilo in kakšna je njegova reakcija. Vse to nam
omogoča metakomunikacija in medsebojno izmenjavanje povratnih informacij (Jelenc,
1998, str. 49).
Metakomunikacija je komunikacija o komunikaciji, sporočilo o sporočilu, pogovor o

pogovoru. Z metakomunikacijo zaznavamo in rešujemo motnje v komunikaciji. Brajša
(1993, str. 86) jo deli na teoretično in praktično. Prva je vsaka teorija o komunikaciji, ki je
zunaj neposredne komunikacije, druga pa je komunikacija o komunikaciji, ki poteka sredi
neposrednega komuniciranja. Metakomuniciramo lahko o vsebini in načinu pogovora ter o
interakcijah med pogovorom. Učitelj se je mora naučiti, saj preko nje spoznava želje,
48

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

potrebe, pričakovanja in sposobnosti svojega sogovornika in s tem prilagaja svojo
komunikacijo.
M. Ule (2005, str. 274) opredeljuje metakomuniciranje kot dobro metodo konstruktivnega
reševanja konfliktov v odnosnem komuniciranju. Meni, da nam metakomunikacija
omogoči, da diskusijo z vsebinske premestimo na odnosno raven, kjer je ponavadi izvor
konfliktov in nesporazumov. Hkrati pa je po njenem mnenju metakomuniciranje tudi pot
za krepitev pozitivnih vidikov odnosnega komuniciranja.
Komunikacija je vedno tudi interakcija, katere bistvo pa je možnost povratne zveze in
povratnega vplivanja. Šele povratna zveza zagotavlja recipročni učinek v komunikacijskem
procesu, brez katerega o komunikaciji v polnem pomenu besede ne moremo govoriti.
Učinkoviti procesi učenja udeležencem vselej omogočajo preverjanje in povratno
vplivanje. Šele ko posameznik tako preverjene informacije »pripne« v svojo kognitivno
shemo in jih uskladi, lahko pričakujemo tudi spremembo vedenja, ki je končni cilj vsakega
učenja (Brečko, 2002, str. 67).
Komunikacijski feedback je torej povratna informacija o sebi in svoji komunikaciji, o drugem

in njegovi komunikaciji, o nas in naši medsebojni komunikaciji. Povratna informacija se
lahko nanaša na vsebino sporočila, na sogovornika, na odnose med sogovorniki, na odnos
do vsebine ter na vpliv, ki ga ima sporočilo na sogovornika (Brajša, 1993, str. 77).
Povratna informacija – feedback je del zaznavanja, kjer je vsaka interakcija proces
neprestanega preverjanja in prilagajanja drugi osebi (Dimbleby, Burton, 1990, str. 28).
S povratno informacijo lahko sistem (v našem primeru učitelj – učenec) uporabi rezultate
svojega dosedanjega delovanja kot podatke, na podlagi katerih načrtuje svoje nadaljnje
delovanje. V primeru negativne povratne zveze sistem to informacijo uporabi, da bi
zmanjšal odklon rezultata od poprej nastavljene vrednosti, v primeru pozitivne povratne
informacije pa sistem uporablja informacijo o rezultatu svojega dosedanjega delovanja kot
kriterij za povečanje odklona tega rezultata. Če z negativno povratno informacijo
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ohranjamo predvsem stabilnost, se s pozitivno naravnavamo zlasti na spremembo (Šugman
Bohinc, 2007, str. 25, 26).
Povratne informacije nam pomagajo izostriti zavedanje lastnega vedenja in doživljanja. Po
eni strani lahko potrdijo predstavo, ki jo imamo o svojem vedenju, po drugi strani pa
odkrijejo nekatere vidike in posledice našega vedenja, ki se jih nismo zavedali (Lamovec,
1993, str. 13).
T. Lamovec (prav tam, str. 14) navaja nekaj temeljnih pravil za dajanje konstruktivnih,
neogrožujočih povratnih informacij:
1. nanašajo naj se na vedenje in ne na osebnost,
2. uporaba opisov in ne sodb o tem, kaj se nam zdi dobro ali slabo,
3. opis specifične situacije in ne abstraktnega vedenja,
4. osredotočanje na vedenje tukaj in zdaj,
5. namesto dajanja nasvetov je potrebno govoriti o svojih zaznavah in čustvih,
6. povratnih informacij se ne sme vsiljevati,
7. posredovati je potrebno le toliko informacij, kot jih drugi lahko v danem trenutku
sprejme,
8. osredotočimo se na vedenje, ki ga posameznik lahko spremeni.
Metakomunikacija in komunikacijski feedback pa ne bi bila uspešna, če ne bi temeljila na
izkustvenem učenju, kjer gre za razmišljanje, razčlenjevanje, analiziranje konkretnih, osebnih

izkušenj, kjer posameznik sam odkriva nova spoznanja, si sam zastavlja cilje in aktivno
sodeluje, ter na podpori skupine, v katero je posameznik vključen. Torej skupinska dinamika
ob skupinski metakomunikaciji in s skupinskim feedbackom omogoča zelo učinkovit in
neposreden način učenja (Lamovec, 1993, str. 12,13).
Metakomunikativna raven ima v odnosih med učiteljem in učenci pomembno mesto.
Strmčnik (1999, str. 130) poudarja, da moramo v šolah težiti h komunikaciji, kjer učitelji
in učenci vrednotijo in reflektirajo potek dobre in slabe strani neke komunikacije, zavestno
sledijo vsebinskemu in socialnemu poteku interakcije, se zavedajo njene vsebine in
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namenov, se zavedajo omejitev komunikacijskih procesov, razumejo pravila komuniciranja
ipd. Metakomunikacijski vidik je namreč zelo pomemben za kritični samorazvoj učencev
in za demokratizacijo učnega dela.
Priložnost za razvoj komunikacijskih spretnosti pa otroku v veliki meri ponuja igra.
Moyles (1995, povzeto iz knjige Razvojna psihologija, 2004, str. 387) poudarja, da v
simbolni igri potekajo celovite socialne interakcije med otroki, ki omogočajo razvoj govora
in komunikacijskih spretnosti.
Cilj učenja komunikacije je stalno izpopolnjevanje svoje komunikacije, prilagajanje
komunikacije konkretnim situacijam in konkretnim neposrednim komunikacijskim ciljem.
Znati komunicirati pomeni prilagoditi svojo komunikacijo konkretni situaciji, konkretnim
partnerjem, konkretnim ciljem, vse to pa seveda v kontekstu temeljnih etičnih načel
(Brajša, 1993, str. 16).

2.5 VSEBINSKO IN ODNOSNO V KOMUNICIRANJU
Eden od aksiomov komunikacijskega procesa, omenjen že v poglavju o komunikaciji,
govori o dveh vidikih komunikacijskega procesa, to sta vsebinski in odnosni vidik.
Vsako komuniciranje najprej na čisto formalni ravni vzpostavlja interakcijsko zvezo, ki
predstavlja določene odnosne povezave med ljudmi. Toda gre še za več kot to, meni M.
Ule (2005, str. 265, 266). Odnosi nastopajo tudi na vsebinski ravni komuniciranja, namreč
v tistih elementih sporočil, ki presegajo golo poročanje o stanjih stvari in izmenjavo mnenj.
Celo v najbolj neosebnem komuniciranju smo v realnem ali vsaj virtualnem odnosu do
sporočevalcev, s katerimi vodimo vsaj virtualni dialog. Govorimo o personaliziranju
komuniciranja. Odnosna raven komuniciranja najbolj neposredno izraža in uteleša naše
medosebne odnose, posredno pa vse druge oblike odnosov med ljudmi. To raven
vzpostavlja celota verbalnega in neverbalnega komuniciranja, sporočanja in izražanja.
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Razlikovanje med odnosno in sporočevalno funkcijo komuniciranja sta prva uvedla Ruesch
in Bateson (1951). Pri vsakem komuniciranju po eni strani sporočamo drugemu
informacije o dogodkih, o tem, kar vemo, mislimo. Raziskovalca to poimenujeta
sporočevalna funkcija komuniciranja. Obenem pa v vsaki komunikacijski situaciji skušamo
opredeliti odnos med partnerji, kar omenjena avtorja poimenujeta odnosna funkcija
komuniciranja (Ule, 2005, str. 266).
V vzgojno-izobraževalnem procesu Brajša (1993, str. 38, 39) razlikuje tri osnovne odnosne
ravni:
-

odnose do vsebine,
To je odnos učitelja do tistega, kar učencem govori, in odnos učencev do tistega,
kar jim učitelj govori. Oba odnosa se med seboj povezujeta in sta odvisna drug od
drugega. Lahko sta pozitivna, negativna ali indiferentna. Navedeni odnosi učiteljev
in učencev pa se pretežno kažejo v neverbalnem segmentu njihovega
komuniciranja.

-

odnose med učitelji in učenci,
Ti so lahko v vzgojno-izobraževanem procesu odbijajoči, sprejemajoči ali
indiferentni. Vse to pa lahko vpliva tudi na njihov odnos do vsebin.

-

odnose med učitelji.
Ker sta vzgoja in izobraževanje timsko delo, so odnosi med učitelji samimi prav
tako pomembni in vplivajo na odnose do vsebin in do učencev.

Med učitelji in učenci pa se lahko glede na vsebino in odnose dogaja naslednje (prav tam,
str. 40, 41):
1. učenci in učitelji se lahko medsebojno strinjajo na ravni vzgojno-izobraževalnega
sporočila in drug drugega popolnoma sprejemajo na ravni medsebojnih odnosov;
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V tem primeru bi imeli idealno harmonično šolo, kar je v praksi praktično
nemogoče.
2. učenci in učitelji se lahko ne strinjajo na vsebinski ravni, na odnosni pa se
odklanjajo;
Tudi to ni realno, saj si ni mogoče zamišljati šole, kjer bi se vsi sovražili in se ne bi
nihče z nikomer strinjal.
3. učenci in učitelji se na vsebinski ravni ne strinjajo, na odnosni pa se sprejemajo;
Mislijo različno, kljub temu se spoštujejo, različnost jih ne moti. V različnostih
iščejo novo in skupno. Taka šola bi bila demokratična in kreativna in bi morala biti
cilj sodobne šole. Šola mora biti ustanova različnih mnenj in učenja pogovora o
različnih mnenjih.
4. učenci in učitelji se strinjajo na vsebinski ravni, njihovi medosebni odnosi pa so
konfliktni;
V takšnih šolah vsebino vzgojno-izobraževalnega sporočila vseskozi ogrožajo
moteni odnosi.
5. učenci in učitelji se ne morejo strinjati na vsebinski ravni, ker se ne sprejemajo na
odnosni – ker se ne marajo, ne morejo sodelovati;
6. učenci in učitelji se ne strinjajo, zato se tudi ne sprejemajo;
7. učenci in učitelji se strinjajo samo zato, ker morajo biti skupaj.
Gre za prisilno medsebojno strinjanje, navidezno skupno mišljenje.
Brajša (prav tam, str. 44–46) na podlagi Batesonove antropološke teorije simetrične in
komplementarne delitve razlikuje glede na potek interpersonalne komunikacije štiri
osnovne tipe medosebnih odnosov (»ali jaz ali ti«, »jaz in ti«, »jaz nad tabo« in »tako jaz
kot ti«). Na podlagi teh interpersonalnih komunikacijskih odnosov sklepa tudi na odnose
med učiteljem in učenci in jih poimenuje:
-

vzajemno rivalski odnos (ali jaz ali ti),
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Gre za komunikacijo, pri kateri se učitelj in učenec vzajemno izključujeta, si
nasprotujeta in tekmujeta. V takem komunikacijskem okolju je proces vzgoje in
izobraževanja nemogoč.
-

medsebojno pozicijsko fiksiran odnos (jaz nad tabo),
Predstavlja razmejeno, togo definirano pozicijo učiteljev in učencev. Učitelj vse ve,
ima vedno prav, ukazuje, ima monopol nad resnico, učenec ne ve ničesar, nima
nikoli prav, uboga, posluša. V takem vzgojno-izobraževalnem procesu gre za
avtoritaren, togo hierarhično fiksiran odnos, kjer se ve, kdo je učitelj in kdo učenec.

-

medsebojno skrit manipulirajoč odnos (jaz in ti),
Predstavlja prikrito komunikacijo. Na površju se poudarja enakopravno in
demokratično partnerstvo učitelja in učenca, pod površjem pa učitelj poskuša voditi
in nadzorovati učenčevo vedenje in mišljenje. Tak odnos pripelje do nezaupanja,
neiskrenosti in tudi učenci hitro prevzamejo strategijo učiteljev ter pričnejo
manipulirati s šolo.

-

medsebojno fleksibilno dopolnjujoč odnos (tako jaz kot ti).
Predstavlja komunikacijo, kjer se skupaj vzgajajo in razvijajo tako učitelji kot tudi
učenci. Eni in drugi govorijo, poslušajo, predlagajo, pojasnjujejo. V takem odnosu
sta vzgoja in izobraževanje skupno delo vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega
procesa, učitelji in učenci postanejo avtorji svojega lastnega razvoja in
napredovanja.

Schulz von Thun (2006, str. 181, 182) pa govori o treh kategorijah oziroma vzorcih
interakcij (odnosov) v komuniciranju. O simetričnem vzorcu komuniciranja in odnosov govori,
kadar je vedenje oseb vzajemno, recipročno (oba v odnosu dajeta predloge, se posvetujeta
ipd.). Nasprotno pa komplementarni vzorec komuniciranja in odnosov nastopi, kadar so odnosi
med udeleženci komunikacijske situacije dopolnjujoči (eden sprašuje, drugi odgovarja;
eden poučuje, drugi se uči ipd.). Delitev na komplementarne in simetrične vzorce
komuniciranja pojasnjuje socialni odnos med sogovornikoma, ki lahko temelji na enakosti
ali na razlikah. Tretji odnos Schulz von Thun poimenuje metakomplementarni odnos, kjer se
komplementarnost uveljavi na višji ravni odnosa. Ena od oseb v komunikacijski interakciji
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daje občutek podrejenosti, v resnici pa je njen položaj prikrito nadrejen. (Učitelj daje
učencem občutek, da vodijo neko dejavnost pri uri, torej se navidezno podredi, vendar pa
jih na prikrit način usmerja (npr.: s predlogi, vprašanji) in doseže cilje, ki si jih je
predhodno zastavil.)

Slika 8: Vzorci interakcij v komuniciranju (Schulz von Thun, 2006, str. 183)

J. Bluestein (2008) vidi ključ uspešenga poučevanja in učenja v odnosih, ki jih učitelji
oblikujejo z učenci in ki krepijo zavezanost otrok tem odnosom in pripravljenost za
sodelovanje. Na večjo ali manjšo učinkovitost katerekoli strategije, ki jo učitelji uporabijo,
da bi dosegli učne cilje in ustrezno vedenje učencev, vplivajo odnosi, ki jih vzpostavijo z
učenci. Zagotavljanje temeljne potrebe ljudi po čustveno varnih odnosnih kontekstih je
torej ključno (po Šugman Bohinc, 2011, str. 50).
Na pomembnost odnosa med učiteljem in učencem opozarja tudi G. Čačinovič Vogrinčič
(2011, str. 16), ko govori o konceptu delovnega odnosa, ki se je sicer sprva oblikoval za
odnos med socialnim delavcem in uporabnikom, kasneje pa se prenesel še na odnos med
učencem in učiteljem. Odnos med učencem in učiteljem je odnos med ekspertom iz
izkušenj in spoštljivim in odgovornim zaveznikom, ki vzpostavljata in varujeta procese
raziskovanja in udeleženosti v želenih izidih. Učitelj je spoštljiv in odgovoren zaveznik
učenca. Tak odnos pa je mogoče vzdrževati in ohranjati le, če ga opremo na štiri
pomembne sodobne koncepte, in sicer: etiko udeleženosti, perspektivo moči, znanje za
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ravnanje in koncept sonavzočnosti (prav tam, str. 17). (Podrobneje sem omenjene koncepte
predstavila že v poglavju Kompleksnost šole na straneh 15, 16.) V vseh štirih konceptih pa
ima pomembno vlogo »glas otroka«. Omenjeni termin pomeni vključevanje otroka kot
slišanega sogovornika in dejavnega sodelavca. V ta namen je potrebno ustvariti dialog, v
katerem je otroku zagotovljeno dovolj odprtega prostora, da ga vidimo in slišimo.
Sodelovanje je tako treba začeti pri učencu in z njim in ne proti njemu ali brez njega
(Magajna et al., po Akerman, 2011, str. 156).

2.6 OSEBNI IN PSIHODINAMIČNI ASPEKTI KOMUNICIRANJA
Če se pri komunikaciji osredotočimo na samo sporočilo, lahko vidimo, da je le-to lahko
posredovano na različne načine. Brajša (1993, str. 51, 52) razlikuje:
 jaz sporočilo,
S temi sporočili izražamo svoja lastna opažanja, izkušnje, čustva, doživljanja,
občutke, misli, potrebe, želje, interese, ideje, fantazije, ugibanja, pričakovanja,
hotenja, bojazni, stališča. Nanaša se na nas same. Učitelji, ki uporabljajo jaz
sporočila, govorijo iz sebe in le taki učitelji lahko imajo pravi osebni stik z učenci.
 ti sporočilo,
Vedno se nanaša na druge. S takimi sporočili žalimo, napadamo, očitamo,
obsojamo, diagnosticiramo, etiketiramo, obtožujemo, prognoziramo, ocenjujemo,
kaznujemo. Uporaba ti sporočil izzove obrambne mehanizme pri sogovorniku,
ustvari se ozračje obrambe in napada in onemogoča iskreno in odkrito
komunikacijo. Učitelji, ki uporabljajo ti sporočila, onemogočajo učinkovito
komunikacijo z učenci.
 mi sporočilo,
S takimi sporočili želimo vplivati na druge, hkrati pa zmanjšujemo in zavračamo
svojo lastno odgovornost in angažiranost pri vsebini komunikacije. Učitelji z mi
sporočili so le navidezno iskreni, njihov stik z učenci pa ni niti popolnoma direkten
niti indirekten.
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 brezosebno sporočilo.
Osebi omogoča popolno izključitev sebe in svoje odgovornosti za vsebine, ki jih
prenašamo. Pri brezosebnih učiteljih prevladujejo brezosebna, neopredeljena
sporočila, ki so brez učinka, skrivajo se za frazami, citati, statistiko in navodili. Ne
vidijo ne sebe ne učencev.

2.7 STRAH V KOMUNIKACIJI UČITELJ – UČENEC
M. J. Chalvin (2004, str. 107) govori o strahu kot o naravnem pojavu, ki ga človek občuti,
kadar se sreča s pastmi in skrbmi, ki so del našega življenja. Svetuje, da svoje strahove
poimenujemo in jih opišemo, saj se jih bomo tako lahko osvobodili ali razvili primeren
način, da bi jih omilili. Zanikanje strahov namreč pomeni, da se odpovemo informacijam o
svojem telesnem in duševnem stanju. Pomembno pa ni le razumevanje lastnih strahov, pač
pa tudi strahov drugih.
Pri komunikaciji med učiteljem in učenci se lahko pojavijo različni razlogi za izmikanje
neposrednim stikom in pogovorom. Pri učiteljih se pogosto pojavlja tako imenovan
narcistični strah, ko se učitelji bojijo, da jih učenci ne bi »prebrali«. Ker ne želijo odkriti
svoje osebnosti, so v pogovoru z učenci zadržani, neosebni, skrivajo se za posplošenimi
frazami, šolskimi priročniki in programi, so previdni in sumničavi. Nasprotno pa pri
učencih prevladuje transferni strah pred komunikacijo z učitelji. Ker učenci v učiteljih
»prepoznavajo« svoje starše in pričakujejo od učiteljev »starševsko« odzivanje, imajo do
učiteljev zavore. Tako pri učiteljih kot tudi učencih pa se lahko pojavi paranoidni strah
pred pogovorom. Eni in drugi se bojijo možnosti sovražnega reagiranja. Vzrok za ta strah
je lahko pretekla izkušnja, preteklo doživljanje reakcije okolja. Vsaka od teh oblik strahu
pred medosebno komunikacijo med učitelji in učenci pa onemogoča zdrav in uspešen
proces vzgoje in izobraževanja (Brajša, 1993, str. 71,72).
M. J. Chalvin (2004, str. 109) prav tako opozarja, da so šolske situacije pogosto nabite s
strahom, zato je zelo pomembno, da jih učitelj zazna, saj le tako lahko učinkoviteje reagira
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v primerih odklonskega vedenja pri učencih. Avtorica (prav tam, str. 111–113) navaja
strahove, ki so prisotni tako pri učitelju kot tudi pri učencu in jih oboji najpogosteje
omenjajo:
-

strah pred šolo

-

strah pred nemočjo in nepopolnostjo

-

strah pred pozabljivostjo ali nepazljivostjo

-

strah pred mnenjem okolice

-

strah pred izgubo ugleda

-

strah pred zavrnitvijo ali neuspehom

-

strah pred »težavnimi« učitelji ali učenci

-

strah pred nepredvidljivim

-

strah, da ne bi znal motivirati učencev oziroma da se ne bi znal motivirati za učno
uro

-

strah pred ocenjevanjem

-

strah pred dajanjem in sprejemanjem kazni

-

strah pred neuspehom, da ne bi dosegel zastavljenih ciljev.

Seznam M. J. Chalvin ni dokončen. Za spoznavanje lastnih strahov ter strahov drugih in
njihovo razumevanje je potrebno opazovanje samega sebe in drugih.
Za učinkovito soočanje s strahovi in premagovanje le-teh v šolah pa je potrebno stremeti k
zagotavljanju čustveno in socialno varnega okolja. V okviru tako imenovanega izvirnega
delovnega projekta pomoči so avtorice (Šugman Bohinc, Čačinovič Vogrinčič, Bregar
Golobič in druge, 2011) po metodi akcijskega raziskovanja v izbranih osnovnih šolah
uvajale, razvijale in preverjale uporabnost pristopa, ki so ga poimenovale »delovni odnos
soustvarjanja«. Omenjeni pristop je temeljil na sinergetičnih generičnih načelih, med
katerimi je na prvem mestu ravno načelo ustvarjanja pogojev za stabilnost.
J. Bluestein (2001, str. 10) govori o čustveno varni šoli kot o šoli, v kateri učenci lahko
doživijo:
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-

občutek pripadnosti, vrednosti, sprejetosti, občutek, da jih drugi spoštujejo;

-

da se lahko zmotijo, pozabijo, da jim ni potrebno biti uspešen v vseh spretnostih in
se jih kljub temu spoštuje in sprejema;

-

opogumljanje in uspeh, priznanje, vodenje, občutek, da imajo na voljo vire glede na
svoje potrebe in tudi ne glede na svoje potrebe;

-

vrednost, priznanje in upoštevanje svojih individualnih darov, spretnosti in
lastnosti;

-

razumljive zahteve in jasna pričakovanja, predvidljivost, varnost pred samovoljnim,
nekritičnim in nepričakovanim kaznovanjem in odzivi;

-

varnost pred trpinčenjem, poniževanjem in pred grožnjami odraslih ali vrstnikov s
telesnimi poškodbami;

-

svobodo pri izbiri načina učenja, da lahko vplivajo na slog učenja, da lahko
upoštevajo osebna zanimanja in nadzirajo različne dejavnike v procesu učenja, ki
temeljijo na osebnih potrebah in nagnjenostih;

-

varnost pred predsodki, sodbami in diskriminacijo na podlagi telesnih značilnosti in
splošnega videza, verske, etnične ali kulturne pripadnosti ter spolne usmerjenosti;

-

varnost pred predsodki, sodbami in diskriminacijo na podlagi akademskih, športnih,
ustvarjalnih ali socialnih zmožnosti, načina učnega sloga, temperamenta ipd.;

-

svobodo pri izražanju svojih čustev in mnenj, brez strahu pred obtožbami drugih.

Vse naštete občutke pa morajo v čustveno varni šoli doživeti tudi odrasli (učitelji in drugi
zaposleni). Poleg teh občutkov pa J. Bluestein (prav tam, str. 12) za odrasle dodaja še
sposobnost doživeti:
-

spoštovanje njihove strokovne presoje in mnenja;

-

spoštovanje njihovega sloga poučevanja, vodenja,

posebnih spretnosti in

nagnjenosti;
-

povpraševanje po njihovih prispevkih in spoštovanje teh prispevkov, občutke
vključenosti v sprejemanju odločitev, ki neposredno vplivajo na njihovo blaginjo
in zmožnost učinkovito delovati;
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-

da jih cenijo in spoštujejo šolsko ministrstvo, politiki in skupnost;

-

da jih podpirajo šolsko ministrstvo, politiki in skupnost.

2.8 NAČINI IN STILI KOMUNICIRANJA V ŠOLI
2.8.1

Komunikacijska klima

Že v poglavju o komunikacijskih ovirah smo navedli 12 ovir, ki jih Gordon navaja kot
dejavnike, ki otežujejo komunikacijski proces, torej tudi negativno vplivajo na
komunikacijsko klimo.
Brajša (1993, str. 87) po Gibbu ločuje defenzivno, grozečo komunikacijsko klimo, ko se
medsebojno ocenjujemo, kontroliramo, strateško usmerjamo, tekmujemo in smo
vsesplošno medsebojno nezaupljivi, in spodbudno, odkrito sodelovalno klimo, ko smo
spontani, se vživimo v sogovornika, ravnamo z njim kot enakovrednim, sodelujemo in
negujemo medsebojno zaupanje.
Komunikacijska klima se lahko na ta dva načina pojavlja tudi v šoli. Če poteka na način
defenzivne, grozeče komunikacijske klime, potem bo vzgojno-izobraževalni proces moten,
nekonstruktiven, v komunikaciji med učitelji in učenci bo prevladovalo nezaupanje. Ravno
nasprotno pa spodbudna, odkrito sodelovalna klima spodbuja vzgojno-izobraževalni
proces, spodbuja dobre medosebne odnose med učiteljem in učencem v tem procesu, tako
da se lahko oba kreativno razvijata (prav tam).
Defenzivno, grozečo komunikacijsko klimo v šolah povzroča motena komunikacija,
komunikacija, ki zavira, ki jo čutimo kot prisilo, kjer se počutimo ogroženi, kjer se
komunikaciji raje izognemo, kjer pri komuniciranju prevladuje neiskrenost. Tovrstna
komunikacija onemogoča kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces in je večinoma vzrok za
nesoglasja, konflikte in celo pojav agresivnega vedenja v šolah. Učenci se v takem okolju
ne morejo celostno razviti.
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Defenzivna komunikacija se lahko kaže tako na verbalni kot na neverbalni ravni. T.
Lamovec (1993, str. 54, 55) po Gibbu povzema šest elementov defenzivne komunikacije.
Mednje sodijo: nagnjenost k ocenjevanju in dajanju sodb; kontroliranje drugih, katerega
cilj je drugega spremeniti; pretirano natančno načrtovanje vnaprej; nevtralnost, ko z lažno
»objektivnostjo« skrivamo svojo čustveno angažiranost in ustvarjamo ozračje pomanjkanja
naklonjenosti; superiornost, vzvišenost oziroma ignoriranje predlogov sogovornika;
prepričanje o lastni nezmotljivosti.
V. Satir (1995, str. 69) je pri svojem spremljanju odnosov med ljudmi zasledila štiri načine
oziroma vzorce komuniciranja, ki se pojavijo, ko se ljudje odzovejo na napetost. Te štiri
vzorce poimenuje: pomirjanje, obtoževanje, računanje in odmikanje.
Tudi Brajša (1993, str. 98, 99) govori o štirih stilih komunikacije v šolah.
V spravljivi komunikaciji nismo pomembni mi, skrbimo le za druge, dejstva nam niso
pomembna. Trudimo se, da bi ugajali, v vse privolimo. V takšni komunikaciji se učitelji
»žrtvujejo« za učence. Učencu je vse dovoljeno, vse prilagojeno.
Obtožujoča komunikacija je nasprotje spravljive. V takšni komunikaciji smo pomembni
le mi, drugih ne cenimo in dejstva so nam nepomembna. V šoli s tovrstno komunikacijo je
učenec nujno zlo, pogovori med učiteljem in učenci so podobni zasliševanjem.
V racionalizirajoči komunikaciji pa govorci niso pomembni, pomembna so le dejstva,
uporablja se racionalne fraze, izogiba se čustvom, stavki so neosebni. V šolah s takšno
komunikacijo vlada šolski program, ki se mu morajo prilagajati učitelji in učenci. Učitelj je
le predavatelj in ocenjevalec, učenci pa tisti, ki morajo pokazati znanje.
Noben govorec niti nobeno dejstvo pa nista pomembna v indiferentni komunikaciji. V
taki komunikaciji se veliko govori, a zelo malo pogovarja, saj je komunikacija površinska,
usmerjena k temu, da se ognemo resničnemu razgovoru in zbliževanju. V šoli, kjer je
prisotna indiferentna komunikacija, nihče ne želi na nikogar vplivati, nepomembni so tako
učitelji kot učenci pa tudi vzgoja in izobraževanje.
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Tudi omenjeni štirje vzorci nekongruentnega komuniciranja so smiselni za konkretno
osebo v konkretni situaciji oziroma so bili smiselni in imeli preživetveno vrednost, ko jih
je oseba razvila. Problem nastane, ko oseba v vseh situacijah komunicira na zgolj en in isti
način.
Lahko bi rekli, da z zavirajočo, defenzivno komunikacijo manipuliramo z ljudmi,
izkoriščamo in kontroliramo sebe in druge. Dejstvo je, da vsakdo, ki ima moč, manipulira,
torej tudi učitelj, saj ima moč v razredu. Manipulativna oseba je lahko popolnoma iskrena,
dela dobronamerno, manipulira pa z občutkom, da s svojim vedenjem ljudem koristi.
Manipulativni učitelj prilagaja svoje vedenje svojim sogovornikom tako, da ima kar največ
možnosti za zmago. Je igralec, ki dobro pozna vse vloge, s katerimi doseže svoj glavni cilj,
da iz situacije kar največ iztrži in zmaga. Značilno zanj je pogosto spreminjanje lastnega
mnenja in celo kategorično zanikanje lastnih trditev. Učitelj manipulator v svoji okolici širi
neugodje in spodbuja pasivnost, agresivnost ali nezaupanje. Če ima pasiven učitelj težave z
avtoriteto in agresiven s toleranco, se manipulativen pogosto sooča s pomanjkanjem
zaupanja, še dodaja M. J. Chalvin (2004, str. 62–78).
Glede na stopnjo neposredne kontrole Shostrom (po Lamovec, 1993, str. 56) loči aktivne in
pasivne manipulatorje, ki pa jih glede na prevladujoče vedenje razdeli še na štiri tipe.

Aktivni

Pasivni
moči,

Šleva: ustvarja videz diktatorjeve žrtve,

dominantnosti, zahteva red, se sklicuje na

pretirava v svoji občutljivosti, pozablja

avtoriteto, zahteva brezpogojno pokornost.

stvari, ne vidi, ne sliši, molči.

Preračunljivec: laže, vara, zavaja, prelisiči,

Odvisnež:

zapeljuje, izsiljuje, intelektualizira.

odvisnostjo, želi biti voden, za vse njegove

Diktator:

pretirava

v

svoji

manipulira

s

pretirano

potrebe mora poskrbeti drugi.
Izzivalec:

pretirava

z

agresivnostjo,

neprijaznostjo, grožnjami, poniževanjem.

Sladkobnež:
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Razsodnik: pretirano kritičen, nezaupljiv,
krivi

druge,

neodpustljiv,

prijaznostjo in skrbnostjo.

zamerljiv,

Zaščitnik: manipulira s pretirano podporo,

maščevalen.

razvaja, je neskončno razumevajoč, ne
dovoli drugim, da se postavijo na svoje
noge, pretirano ščiti.

Rešitev, kako lahko učitelj preseže manipulativno vedenje, vidim v konceptu delovnega
odnosa avtorice G. Čačinovič Vogrinčič (2008). Koncept delovnega odnosa zagovarja
ustvarjanje odnosa, ki omogoča soustvarjanje vseh udeležencev (učitelja in učenca).
Pomeni težnjo po vzpostavitvi pogovora, ki omogoča raziskovanje, ustvarjalnost,
sooblikovanje skupnih rešitev.
Pojem manipulacije ima predvsem negativen prizvok, saj ga povezujemo z izkoriščanjem
in zavajanjem sočloveka. Vendar pa nekateri vidijo tudi pozitivne vidike manipulacije.
Kirschner (1994) v svojih delih povzema pozitivno manipulacijo z vidika različnih vlog
ljudi

v

vsakodnevni

komunikaciji.

Pozitivno

manipuliranje

označi

kot

igro

samouveljavljanja, ki jo lahko igra vsakdo z vsakim. Kdor jo bolje razume in obvlada, bo
uspel bolj kot drugi, ki je ne razume in jo slabše obvlada. Kirschner proces pozitivne
manipulacije zajema v osmih tehnikah. S poznavanjem teh tehnik se posameznik lahko
seznani z načini, kako se ubraniti izkoriščanja drugih.
Ravno nasprotno od defenzivne pa spodbudno, odkrito sodelovalno klimo v šolah
dosežemo s kvalitetno komunikacijo, komunikacijo, ki daje občutek svobode, sprejemanja,
iskrenosti, v kateri se ne počutimo ogroženi, v kateri lahko sami izbiramo sogovornika,
vsebino pogovora, začetek in konec pogovora.
Če so za defenzivno komunikacijo značilni ocenjevanje, kontrola, vnaprejšnje načrtovanje,
nevtralnost, superiornost in nezmotljivost, pa lahko rečemo, da gre pri nedefenzivni
komunikaciji za opisovanje, usmerjanje na problem, spontanost, empatijo, enakopravnost
in hipotetične razlage (Lamovec, 1993, str. 54).
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Za kvalitetno komunikacijo je potrebno zadostiti štirim temeljnim pogojem (Brajša, 1993,
str. 95). To so: komunikacijska svoboda, občutek neogroženosti lastne osebnosti,
sprejemanje komunikacije vseh sogovornikov in komunikacijska iskrenost.
Med kvalitetno komunikacijo vsekakor lahko uvrščamo kreativno komunikacijo, ki se
lahko kaže na osebnostni, vsebinski, odnosni in vplivnostni ravni (prav tam, str. 97).
Kreativna komunikacija na osebnostni ravni se izraža v optimizmu, prožnosti,
konstruktivnosti, podjetnosti govorca. Na vsebinski ravni se kaže skozi poudarjanje
pozitivnih pogledov, izogibanje prezgodnjemu vrednotenju, učenje na spodletelih
poskusih, sprejemanje morebitnih nepravilnosti in negotovosti. Na ravni odnosov
komuniciramo kreativno, če znamo biti taktni, znamo prisluhniti in pokazati zanimanje, če
dajemo podporo, sodelujemo, se enakopravno pogovarjamo, skupaj razmišljamo in se ne
držimo strogo hierarhičnega reda. Na vplivnostni ravni pa komuniciramo kreativno, ko
vlivamo zaupanje, opogumljamo.
Kongruentna komunikacija je komunikacija iskrenosti in usklajenosti. Je nasprotna
spravljivi, obtožujoči, racionalizirajoči in indiferentni komunikaciji. V taki vrsti
komunikacije si prizadevamo izraziti sebe in razumeti druge, uskladiti čustva, mišljenje,
govor in vedenje. Vedemo se in govorimo tako, kot mislimo in čutimo. V šoli s
kongruentno komunikacijo vsi sodelujejo, se spoštujejo, gre za medsebojno iskrenost,
osebnosti in identitete učiteljev in učencev predstavljajo največje vrednote celotnega
šolskega sistema (prav tam, str. 99, 100).
Kjer se srečujejo učitelji z učenci in oboji skupaj z znanostjo, pa Brajša (prav tam, str. 103)
govori o odprti komunikaciji. V takšni komunikaciji se odpirajo poti do resnice in
človeka, se oblikujejo in razvijajo možgani in osebnosti. Pri tem komunikacijskem stilu se
soočimo s problemom odprto in direktno, poskušamo razumeti sogovornika, ga spoštujemo
in hkrati spoštujemo sebe in delamo na tem, da utrdimo odnos s sogovornikom. V takšni
komunikaciji

smo

aktivni,

kongruentni,

razumevajoči, skrbni.
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Obliko besednega in nebesednega komuniciranja, ki ima namen pomagati tistim, za katere
zaznamo, da potrebujejo podporo in pomoč, pa imenujemo podporno komuniciranje.
Podpora, svetovanje, pomoč so pomembni cilji in vsebina komuniciranja. Za človekovo
izkušnjo so prav tako pomembni kot sporočanje, prepričevanje ali zabavanje drugega.
Podporno komuniciranje je v komuniciranju vseskozi navzoče, v življenju in v
komuniciranju smo vsi iskalci in dajalci podpore (Ule, 2005, str. 340).
Če vodi defenzivna komunikacija v manipulacijo, potem lahko rečemo, da je pri
nedefenzivni komunikaciji ravno obratno in da le-ta vodi k samoaktualizaciji, ko cenimo
sebe in druge kot osebe. T. Lamovec (1993, str. 56–58) meni, da so samoaktualizatorji
transparentni, pristni, kažejo se takšne, kot so, prisluhnejo sebi in drugim, so spontani,
odprti, verjamejo v osebno rast in zaupajo sebi in drugim. Samoaktualizator združuje
komplementarna nasprotja (vodja – empatik, spoštljivec – občudovalec, odločnež –
skrbnež, izraznež – vodič). Z razvijanjem komplementarnih nasprotij se lahko iz
manipulatorja razvije samoaktualizator (npr. iz diktatorja vodja, iz šleve empatik).
Komplementarna nasprotja so v bistvu slabosti, ki so premagane in spremenjene v
prednosti. Tega je zmožna večina ljudi. Redki posamezniki pa dosežejo tudi višjo stopnjo
samoaktualizacije, ko se integrirajo tudi nasprotni poli (npr. lastnosti vodje in empatika).
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Povzetek poglavja o komunikaciji in šolskem okolju
V poglavju Komunikacija in šolsko okolje se osredotočam na komunikacijo, ki poteka v
osnovnošolskem prostoru predvsem na nivoju učenec – učitelj. Različne raziskave
(Razdevšek - Pučko, 1990; Zrimšek, 2000; Lewis, 2001; Pšunder, 2005) kažejo, da se kljub
težnji po bolj demokratičnem odnosu med učiteljem in učencem ter težnji po bolj
uravnoteženi vlogi obeh v vzgojno-izobraževalnem procesu še vedno dogaja, da prevladuje
učiteljevo neposredno vodenje pouka. Učenec je še vedno pasiven udeleženec in ne
»ekspert iz izkušenj«, kot ga v konceptu delovnega odnosa poimenuje G. Čačinovič
Vogrinčič (2011).
Šola vpliva na razvoj učenčeve osebnosti, zato je še kako pomembno kakšno komunikacijo
vzpostavlja. Po mnenju Brajše (1993) mora šola v komunikaciji med učitelji in učenci
nuditi dovolj prostora za diferenciranje, eksperimentiranje, individualizacijo. Ustvariti
mora dialog, v katerem je otroku zagotovljeno dovolj odprtega prostora, da ga vidimo in
slišimo (Magajna et al., po Akerman, 2011). J. Bluestein (2001) govori o čustveno varni
šoli, kjer učenci lahko doživijo občutek pripadnosti, vrednosti, sprejetosti, kjer je
dovoljeno se zmotiti, pozabiti, kjer so razumne zahteve in jasna pričakovanja, kjer se lahko
svobodno izražajo čustva in mnenja ipd.
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3 KONFLIKTI IN STRATEGIJE REŠEVANJA KONFLIKTOV
3.1 KONFLIKTI
Ljudje se celo življenje srečujemo s konflikti. Velikokrat se znajdemo v konfliktnih
situacijah z drugimi in tudi s samim seboj. Vendar pa konflikt ni nekaj negativnega, saj se
preko uspešno razrešenega konflikta lahko marsikaj naučimo, spoznamo lahko različne
načine, strategije reševanja le-teh. Konflikt izzove tudi razmišljanje o sebi, o odnosih z
drugimi.
Komuniciranje torej ni vedno usmerjeno k harmoniziranju odnosov med ljudmi, pač pa
lahko spodbuja tudi konflikte. Zaradi tega je komuniciranje dinamično in na tak ali
drugačen način ljudi med seboj povezuje (Ule, 2005, str. 16).
Konflikt obstaja, kadar pride do spopada nezdružljivih silnic in delovanja v posamezniku
ali v skupini. Gre za izraženo drugačnost med člani skupine, ki se kaže v neusklajenosti
akcij posameznikov ali skupin (Kompare, 2001, str. 398).
T. Lamovec (1993, str. 61, 62) poudarja, da je konflikt, ki ga uspešno razrešimo, lahko zelo
koristen tako za posameznika kot medosebni odnos. Med pozitivne potenciale
konstruktivno rešenih konfliktov uvršča naslednje:
1. konflikti pripomorejo, da ozavestimo probleme v odnosu, ki jih je potrebno rešiti;
2. spodbujajo spremembe;
Z razvojem odnosa pride čas, ko je potrebno kaj spremeniti, se naučiti novih
spretnosti in zamenjati stare navade.
3. mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo za soočanje s problemi;
4. razbijajo monotonijo življenja, spodbujajo nove interese, pomenijo izziv in vnašajo
dinamiko;
5. pripomorejo k ustreznejši odločitvi;
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Če se drugi ne strinjajo z nami, nas to spodbudi, da svojo odločitev bolj skrbno in
podrobno premislimo, poiščemo nove kombinacije.
6. znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih;
Konstruktivno soočenje razreši številne majhne napetosti, ki se pojavljajo v
medosebnih odnosih.
7. v konfliktu bolje spoznavamo samega sebe, kaj nas spravi v jezo, v strah, kaj nam
je zares pomembno;
8. lahko odnos poglobijo in obogatijo na ta način, da utrdijo prepričanje, da je odnos
dovolj trden in lahko kljubuje problemom.
Uspešen potek komuniciranja terja vodenje in medsebojno usklajenost vsebinskega in
odnosnega vidika komuniciranja. Ker je odnosni vidik komuniciranja bolj prikrit kot
vsebinski, ga je težje definirati in ravno zaradi nejasnega ali celo konfliktnega odnosa med
partnerji pogosto prihaja do motenj in nerazumevanj v komuniciranju. Idealno za
komunikacijsko situacijo seveda je, če so si partnerji v komuniciranju enotni tako glede
vsebine kot tudi glede definicij medsebojnih odnosov. Če ne morejo doseči soglasja niti
glede vsebine niti glede odnosa, imajo zelo malo možnosti za komuniciranje. Med tema
dvema skrajnostma pa je več vmesnih, v vsakdanjem življenju mnogo bolj pogostih oblik
razmerja med vsebinskim in odnosnim vidikom komuniciranja (Ule, 2005, str. 318):
 nesoglasja na vsebinski ravni, ki pa ne vplivajo na odnos – udeleženci se pač
strinjajo, da se ne strinjajo;
 nesoglasja na odnosni ravni, ki ne vpliva na vsebinsko raven – to traja tako dolgo,
dokler partnerja druži močan skupni interes ali cilj ali dokler je na voljo kak
»nadomestni objekt«, na katerega se usmerja pozornost partnerjev, in to prikrije
realni konflikt med njima; odnosna nesoglasja bolj ogrozijo komunikacijsko
situacijo, ker sprožijo nezaupanje, ki se lahko razširi tudi na vsebinski vidik.
Najbolj ogrožajoče so zmede med vsebinskim in odnosnim vidikom komuniciranja, ki so
pogost vzrok motenj v komuniciranju. Gre za prenašanje nesoglasja z ene ravni na drugo
raven ali pa se skušajo nesporazumi, do katerih je prišlo na eni ravni, reševati na drugi. Do
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zmede lahko prihaja tudi, ker ena oseba zaznava konkretna nesoglasja in nesporazume v
komuniciranju na vsebinski ravni, druga pa kot nesporazume v odnosih. Takšni spori lahko
vodijo v položaj, kjer vsebinski vidik stopa vedno bolj v ozadje, odnosni pa v ospredje
dogajanja (prav tam, str. 318).
O konfliktih v odnosih govorimo torej tedaj, kadar eden ali več partnerjev v odnosu čuti,
da ne more uresničiti ali zadovoljiti kakšne svoje potrebe, želje ali zamisli, kadar odnosi
niso iskreni, kadar se ne spoštujejo temeljna pravila upravljanja z odnosnimi sporočili,
kadar namesto dogovorov stopi v ospredje manipulacija in instrumentalizacija z odnosi in
partnerji. Pomeni, da namere in dejanja partnerjev niso usklajeni med seboj ali pa da ni
mogoče izpogajanje takšne skupne rešitve, ki bi bila zadovoljiva za vse partnerje (prav
tam, str. 319).
M. Ule (prav tam, str. 320, 321) navaja nekaj značilnih dimenzij konfliktov:
 načelni in skupnostni konflikti;
Načelni zajemajo nesoglasja okrog temeljnih idej, vrednostnih orientacij, nastanejo
zaradi neusklajenosti glede pravil, principov. Skupnostni vsebujejo temeljno
soglasje, gre pa za nesporazume, kako uresničiti ideje, načrte.
 realistični in nerealistični konflikti;
Za prve je značilno, da je izvor napetosti nek nesporazum med partnerji, ki ga lahko
le-ti prepoznajo; drugi pa nastanejo iz situacije, v kateri se osebe ne morejo soočiti
z izvori napetosti in potem svojo napetost izražajo na drugih.
 medosebni in nadosebni konflikti;
Medosebni konflikt nastane med osebami v odnosu, nadosebni pa med skupinami
ali skupnostmi.
 neizraženi in izraženi konflikti;
Navzočnost napetosti in konfliktov ne privede nujno do soočenja z njimi. Včasih
osebe zaradi bojazni, da bi ogrozile komuniciranje in odnos, prikrijejo svoje
nezadovoljstvo in konflikt se ne izrazi; pogosto pa ravno izražanje konflikta lahko
stabilizira odnose.
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 vedenjski in atribucijski konflikti;
Vedenjski konflikt nastopi, ko se konflikt izrazi z aktualnim vedenjem. Do
atribucijskih konfliktov pa pride zaradi različnih razlag in pripisovanj vzrokov
dogodka, ko se konflikt stopnjuje od konfliktne dejavnosti do konfliktov okrog
vzrokov za to dejavnost.
 antagonistični in dialektični konflikti izhajajo iz odnosnih potreb partnerjev.
Pri antagonističnem konfliktu imata partnerja nasprotne potrebe, pri dialektičnem
pa partnerja izbereta medsebojno odvisne potrebe, ki pa so kontradiktorne (npr:
partnerja želita avtonomijo in povezanost, vendar izpolnitev ene potrebe
onemogoča izpolnitev druge).

3.2 KONFLIKTI IN ŠOLSKO OKOLJE
Šola, za katero je značilno, da jo sestavlja toliko različnih sistemov, ki se med seboj
prepletajo, se vsekakor srečuje s konflikti. Brajša (1993, str. 206, 207) meni, da se v šolah
srečujemo z naslednjimi konflikti:
 intrapersonalnimi,
Tako pri učencih kot učiteljih njihova notranja psihodinamika, njihovi notranji konflikti
vplivajo na njihovo zunanje vedenje. Intrapersonalni konflikti delujejo v nas in vplivajo
tudi na našo konfliktno interakcijo z drugimi.
 interpersonalnimi,
To so konflikti med posamezniki (med učenci, učiteljem in učenci ipd.) So sestavni del
vsake šole. Niso ne dobri ne slabi, lahko pa jih s svojim ravnanjem spremenimo bodisi v
dobre bodisi v slabe in lahko vplivajo tudi na naše znotrajosebne konflikte.
 konflikti v skupini in konflikti med skupinami.
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Vplivajo na skupino ali skupine. Tako kot interpersonalni lahko vplivajo pozitivno ali
negativno, odvisno od tega, kako skupina ali skupine z njimi ravnajo.
Glede na delovanje konfliktov Brajša (prav tam, str. 207–210) govori o konstruktivnih,
neeskalirajočih, funkcionalnih konfliktih, ki imajo pozitivno vzgojno-izobraževalno
vrednost, in njim nasprotnih destruktivnih, eskalirajočih, disfunkcionalnih konfliktih. Da
pa konflikte lahko konstruktivno uporabi, mora učitelj notranje, skrite, včasih tudi
nezavedne konflikte spremeniti v zunanje, prepoznavne. Na delovanje konfliktov vplivamo
z ravnanjem s konflikti. Z represivnim, nasilnim ravnanjem konflikt poglobimo, potlačimo
in preložimo, kar škodi vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Tudi v šoli je komunikacija ključnega pomena in hkrati močno povezana tudi s konflikti.
Motnje na komunikacijski ravni otežujejo ali celo onemogočajo kakovostno ravnanje s
konflikti in reševanje le-teh. Brajša (prav tam, str. 215, 216) šteje med komunikacije, ki
pogosto izzovejo konflikt v šoli, naslednje:
 semantično (pomensko) večznačna, nerazumljiva in fragmentarna komunikacija
(učitelj ali učenec sta prepričana, da ga je sogovornik slišal in razumel, v resnici pa
se nista slišala ali pa sta se narobe razumela);
 nejasne komunikacijske ravni med pogovorom (npr. učitelj želi le informirati,
učenec pa to sprejema kot nadzor in kritiko);
 čustvena neusklajenost in brezoblični (apersonalni) stil učiteljevega komuniciranja
(zaradi pomanjkljive ali napačne čustvene spremljave sporočila učenec ne more
doživeti, občutiti vsebine, učenec prav tako ne more prepoznati učiteljevega odnosa
do sporočila, če učitelj govori apersonalno (brezosebno));
 anksiozna komunikacija (učiteljev strah in ambivalentnost prehajata na učenca,
učenec postaja negotov);
 neiskrena komunikacija (neskladje med verbalnim in neverbalnim izražanjem,
neskladje med tistim, kar povemo, in tistim, kar mislimo ali delamo);
 simetrično eskalirajoča komunikacija (tekmovalnost, žaljenje, poniževanje,
ignoriranje, ironiziranje);
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 togo komplementarna komunikacija (učenec ne prenaša »večno spodnje pozicije« v
pogovoru, rad bi se partnersko in enakopravno pogovarjal z učiteljem, to pa mu
onemogoča toga fiksiranost na poziciji učenca);
 čustveno neusklajena komunikacija (pogovor ob napačnem trenutku).

3.3 KAKO PRISTOPITI H KONFLIKTU?
Brajša (prav tam, str. 216) opozarja, da je potrebno ločiti ravnanje s konfliktom od rešitve
konflikta. Ravnanje s konfliktom vpliva na njegovo rešitev, na njegovo realizacijo in
uporabnost.
Gordon (1983, str. 136–162) govori o treh metodah ravnanja s konflikti. Prvi dve, ki
temeljita na zmagi in porazu, sta metoda »jaz dobivam, ti izgubljaš« in metoda »jaz
izgubljam, ti dobivaš«. Tretja metoda je metoda »vsi dobivajo«, katere bistvo je, da obe
strani iščeta skupaj rešitev na tak način, da ni nobena poražena, to pa omogoča
obojestransko zadovoljstvo.
Robbins in Judge (2009, str. 524, 525) predstavita pet oblik ravnanja s konflikti, in sicer:
 tekmovanje (ko na vsak način želimo uveljaviti svoje interese, pri čemer vedno
nekdo zmaga, drugi pa izgubi, npr.: učenec redno zamuja k uram zgodovine, ker mu ta
ni všeč, učitelj mu piše neopravičene ure),

 sodelovanje (gre za usklajevanje razlik in poskušanje zadovoljiti interese obeh
strani, mi in partner dobivamo, npr.: učitelj in učenci se sprva ne morejo uskladiti pri
izbiri kraja za končni izlet; učitelj učence pozove, naj predlagajo, kako bi problem rešili,
dogovorijo se za jasne kriterije pri izbiri kraja za končni izlet, izberejo vse predloge krajev
in jih točkujejo po dogovorjenem kriteriju, zbran je kraj z največ točkami),

 izogibanje (ignoriranje konflikta in izogibanje konfliktnim osebam in situacijam,
npr.: učitelj presliši preklinjanje učenca, da bi se izognil konfliktu),
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 prilagajanje (žrtvovanje lastnih interesov za dobrobit interesov drugega, mi
izgubljamo, partner dobiva, npr.: učenci bi pri uri počeli nekaj drugega, kot predlaga
učitelj, učitelj se odloči popustiti in ugodi učencem) in

 kompromis (ko se vsaka stran nečemu odpove, mi in partner nekaj dobivamo in
nekaj izgubimo, ni zmagovalca in ne poraženca, npr.: učitelj predlaga branje besedila,
učencem pa branje ni všeč, učitelj in učenci najdejo kompromisno rešitev, učenci bodo
brali besedilo po svoji izbiri).

Za uspešno reševanje konfliktov se je potrebno ogibati ravnanju »zmaga – poraz« in
sprejeti pošteno konfrontacijo. Poleg tega Gordon (1983, str. 166, 167) dodaja, da je za
uspešno reševanje konfliktov potrebno tudi aktivno poslušanje, uporaba »jaz« sporočil,
dajanje in sprejemanje iskrenih sporočil, obojestransko zaupanje in spoštovanje.
Proces konfrontacije in pogajanja zahteva precej spretnosti in poteka v zaporednih stopnjah
(Lamovec, 1993, str. 72):
1. konfrontacija s problemom,
Neposredno izrazimo, kako in v čem vidimo problem, kakšna čustva nam problem zbuja.
Konfrontacija vključuje razjasnjevanje in preučevanje spornih točk kot tudi narave in
izrazitosti potreb vseh udeležencev ter njihovih čustev. Pomeni premišljeni poskus odpreti
diskusijo, ki je usmerjena k reševanju problema.
(Tomaž redno zamuja k pouku in s tem moti delovni proces. Učiteljica se po večkratnih
opozorilih in glede na negativen odziv sošolcev, odloči, da bo poskušala konflikt razrešiti s
konfrontacijo. Tomaža po pouku povabi k sebi ter mu razloži, zakaj ga je povabila. Pove
mu, da opaža njegovo pogostejše zamujanje, ki postaja vedno bolj moteče, saj prekine
delovni proces pri pouku, zmoti njo in ostale učence ter daje slab zgled drugim v razredu.
Pove mu tudi, da je zaskrbljena, kako bo nadomestil zamujeno. Vzpodbudi ga, da tudi sam
pove, kako vidi omenjeni problem in kako se ob tem počuti. Tomaž prizna, da zamuja in
pove, da pozno hodi spat, ker mu starši dovolijo, da zvečer neomejeno gleda televizijo.)
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2. skupna opredelitev konflikta,
Pri skupni opredelitvi konflikta se omejimo na bistvene elemente konflikta, v središče
postavimo problem.
(Učiteljica in Tomaž skupaj poskušata opredeliti konflikt: Zamujanje in motenje delovnega
procesa zaradi poznega odhajanja spat.)

3. izražanje sprememb v stališčih in čustvih,
Pomembno je, da vsako spremembo v stališčih, čustvih in motivih takoj sporočimo
udeležencem konflikta.
4. izražanje pripravljenosti za sodelovanje,
Vsak udeleženec jasno izrazi svoje namene, kaj je pripravljen in zmožen storiti.
(Učiteljica pove, da je pripravljena Tomažu pomagati, predlaga mu nekaj rešitev (omejeno
gledanje televizije zvečer, uporaba budilke, jutranji telefonski klic). Vzpodbudi Tomaža, da
tudi sam predstavi možne rešitve. Tomaž predlaga, da bi za pomoč poprosil sošolca Matica,
ki je njegov sosed. Matic bi se zjutraj pravočasno oglasil pri Tomažu in skupaj bi odšla v
šolo.)

5. prevzemanje perspektive drugega,
Seznanimo se s tem, kako vidijo konflikt drugi udeleženci, kaj jim konflikt pomeni in v
čem vidijo rešitve.
6. usklajevanje motivacije za pogajanje,
Vsi udeleženci morajo biti motivirani za reševanje konflikta.
(Učiteljica in Tomaž ugotovita, da bi oba rada rešila konflikt, zato skušata doseči
sporazum.)

7. doseganje sporazuma.
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Proces se zaključi z doseganjem sporazuma, ki mora biti sprejemljiv za vse udeležence, ki
se morajo tudi zavezati, da ga bodo spoštovali. Sporazum mora vsebovati skupno stališče,
ki ga sogovorniki sprejmejo v zvezi z rešitvijo problema, in načine, na katere bodo ravnali
v prihodnosti oziroma kako bodo znova vzpostavili sodelovanje, če kdo od njih prekrši
sporazum.
(Učiteljica in Tomaž skupaj oblikujeta rešitev, jo zapišeta na list papirja ter se podpišeta:
»Tomaž bo za pomoč prosil sošolca Matica, ki bo zjutraj pozvonil pri vhodnih vratih
Tomaževega doma. Skupaj se bosta odpravila v šolo. V kolikor omenjeni predlog ne bo
pripomogel k uspešni rešitvi problema, se učiteljica in Tomaž ponovno sestaneta in
pretehtata druge možne rešitve.«)

T. Lamovec (prav tam, str. 67–71) poudarja, da je za konstruktivno reševanje konfliktov
pomembno poznavanje temeljnih dimenzij konfliktnih situacij, ki so:
 točno zaznavanje konflikta,
Če se v konfliktu pojavijo zaznavna izkrivljanja, le-ta povzročijo, da nasprotnikovo
vedenje, motivacijo in položaj vidimo popačeno (zrcalna slika – oba udeleženca se počutita
kot nedolžni žrtvi; slepa pega – opazimo le nepravilna dejanja drugega; dvojni standard –
iskanje razlage za upravičenost neupravičenega dejanja; polarizacija mišljenja – konflikt
vidimo črno-belo).
 jasno in točno sporazumevanje,
Odločilna pri konstruktivnem reševanju konfliktov je učinkovita in neprekinjena
komunikacija. Odprti morajo biti vsi kanali komuniciranja. Komunikacijske spretnosti, ki
jih uporabljamo pri tem, so razumevajoči odgovori; odkrito izražanje lastnih stališč,
motivacije, čustev in lastnih opažanj dogajanja v medosebnem odnosu; povratne
informacije, pri katerih se izognemo ocenjevanju; sprejemanje sogovornika kot osebe,
čeprav se z njegovim vedenjem ne strinjamo; izogibanje grožnjam, lažem, manipulacijam
in nasilju.
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 vzpostavitev zaupanja,
Po mnenju Lamovčeve zaupanje dosežemo tako, da pokažemo svoje šibke točke in da ne
izkoristimo slabosti drugega.
 sodelovanje pri reševanju problema.
Sodelovanje ima močan pozitiven učinek na odnos. Povečuje zaupanje, naklonjenost,
pripravljenost poslušati drugega in sprejemati njegov vpliv.

3.4 REŠEVANJE KONFLIKTOV
Sposobnost reševanja konfliktov je ena temeljnih veščin, ki jih danes človek potrebuje za
kakovostno in produktivno življenje v družbeni skupnosti. To pa je še posebej pomembno
za mlado generacijo, da bi znala namesto z izsiljevanjem, nasiljem in grožnjami h
konfliktu pristopiti z mirnostjo in konstruktivnim sodelovanjem pri ustvarjanju skupne
rešitve (Metelko Lisec, 2009, str. 4).
Strategije reševanja konfliktov so lahko različne. Obstaja pet osnovnih strategij reševanja
konfliktov (Johnson in Johnson, 2003, str. 385).

Ena od strategij je umik, pri kateri se posameznik umakne iz odnosa oziroma interakcije.
Avtorja (prav tam, str. 386) jo poimenujeta strategija želve. Želve se umaknejo pod svoj
oklep, da bi se konfliktu izognile. Pri tej strategiji se posameznik odpove svojim osebnim
ciljem in tudi odnosu, izogne se sporni temi in ljudem, s katerimi je v konfliktu, že vnaprej
poskus reševanja konflikta obsodi na propad, počuti se nemočnega in se fizično ali
psihično umakne, da ne bi prišlo do soočanja (Lamovec, 1993, str. 66).
Ko so osebni interesi zelo pomembni, odnosi pa ne, bo posameznik izbral prevlado (prav
tam, str. 66). Posameznik uveljavlja svoje interese in se ne ozira na druge, ne želi ugajati
temveč zmagati. Strategija je usmerjena na obvladovanje nasprotnika, Johnson in Johnson
(2003, str. 385) jo poimenujeta strategija morskega psa.
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Ravno nasprotno pa pri strategiji zglajevanja posameznik v ospredje postavlja odnose in
ne osebne interese. Posameznik poskuša pomiriti vzdušje in zgladiti konflikt. V
prepričanju, da rešuje odnos, se odreče svojim osebnim ciljem (Lamovec, 1993, str. 66).
Johnson in Johnson (2003, str. 385) govorita o strategiji medveda.
Posameznik, ki mu veliko pomenijo tako odnosi kot tudi osebni interesi, bo izbral
strategijo kompromisa, ki jo Johnson in Johnson (2003, str. 386) poimenujeta strategija
lisice. Pri tej strategiji se je posameznik pripravljen delno odpovedati svojim ciljem in tudi
sogovornika prepričuje, naj ravna enako. Išče se rešitev, s katero bi obe strani nekaj
pridobili in nekaj izgubili (Lamovec, 1993, str. 66).
Strategija sove (Johnson in Johnson, 2003, str. 385) pa vodi k razreševanju, k iskanju
optimalne rešitve. Visoko se vrednotijo tako osebni cilji kot tudi odnos, konflikt se
obravnava kot problem, ki ga je potrebno in možno rešiti, iščejo se rešitve, ki bi omogočile
uresničitev tako lastnih ciljev kot tudi ciljev drugega, konflikt se doživlja kot možnost za
izboljšanje odnosa. T. Lamovec (1993, str. 66) strategijo imenuje konfrontacija.
Katero strategijo bo posameznik uporabil, pa je odvisno od tega, kako pomemben je
njegov osebni cilj in kako pomemben je specifičen odnos (prav tam, str. 67).
Iršič (2004, str. 135–137) pa poudarja medsebojno povezavo med prevladujočim stilom
odzivanja na konflikte, samopodobo in predstavo o svetu. Meni, da je umik povezan s
predstavo, da je svet nevaren kraj, kjer je potrebno biti previden. Posameznik, nagnjen k
umiku, vidi sebe kot umirjenega in previdnega človeka, pod površjem pa se skrivata
potlačena agresivnost in destruktivnost, povezani z občutkom nemoči. Prevlada temelji na
prepričanju, da je svet bojišče, kjer so le zmagovalci in poraženci. Človek, nagnjen k
prevladi, se vidi kot sposobnega, učinkovitega in uspešnega. Kljub zelo pozitivni predstavi
o sebi pa se v ozadju lahko pojavljata tudi dvom v lastno vrednost in strah pred
negotovostjo. Blažilci (zglajevalci) imajo o svetu predstavo kot o kraju, kjer je možna
harmonija, prav takšno imajo tudi predstavo o sebi, menijo, da so miroljubni. Nemalokrat
pa sta pri njih prisotna občutek nemoči in potlačena zagrenjenost, saj so običajno le oni
tisti, ki se odpovedo lastnim interesom. Kompromis temelji na predstavi o svetu, ki ima
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omejene možnosti in kjer se ne da veliko rešiti, kjer je najboljša rešitev ta, da vsak malo
popusti. Ljudje, nagnjeni h kompromisu, se vidijo kot praktične, neredko pa so zviti in
sposobni precej iztržiti zase. Razreševalci menijo, da so pomembni tako odnosi kot
konkretne rešitve, verjamejo v sodelovanje in izobilje, verjamejo, da se da najti načine,
kako sodelovati brez odrekanja. So najbolj samozavestni, ker nikdar ne vidijo brezizhodne
situacije.
Brajša (1993, str. 229, 230) glede na prevladujoče vedenje med reševanjem konfliktov šole
razdeli na tekmovalne (kjer prevladujeta nepopustljivost in slabo sodelovanje), kompromisne
(vedno iščejo »zlato sredino«), ogibajoče (učitelji popuščajo učencem, učenci se ogibajo
sodelovanju), prilagajoče (kjer prevladujeta popustljivost in intenzivno sodelovanje,
spodbujanje učencev k sodelovanju s prilagajanjem vseh dejavnosti učencem) in
sodelovalne (dovoljujejo nepopustljivost in si prizadevajo za intenzivno sodelovanje, vsak

zastopa svoje poglede, vendar pa to ne moti, da ne bi intenzivno sodelovali).
Raziskave so pokazale, da je učinkovitost in neučinkovitost posameznih strategij reševanja
konfliktov različna. Komunikacijske strategije reševanja konfliktov, ki vključujejo
sodelovanje (razreševanje), so bolj učinkovite kot strategije prevlade, kjer je učinkovitost
reševanja konflikta slabša (Možina, 2005, str. 53–57 ).

3.5 POJAV NOVIH MODELOV ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV
V okviru komunikacijskih strategij reševanja konfliktov so se pričeli pri nas uporabljati
novi modeli (iz Evrope in ZDA), ki vključujejo bolj konstruktivistično utemeljene pristope
pri reševanju konfliktov.

3.5.1

Mediacija

Mediacija (posredovanje) je specifičen način reševanja sporov, pri čemer tretja oseba
(učitelji, socialni delavci, starši, vrstniki idr.) poseže v spor tako, da sprti strani usmerja ter
vodi do rešitve, ki ju sami predlagata, izbereta in se dogovorita o njej (Pšunder, 1998, str.
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64). Pomembno je, da je tretja oseba pravična in da udeleženca spora verjameta v njeno
nepristranskost. Mediacija omogoča sprtima udeležencema (otrokoma, učitelju in otroku,
učitelju in staršem ipd.) opredeliti njune probleme in potrebe, izraziti občutke in strahove,
spoznati občutke in strahove druge strani, predlagati rešitve s svojega vidika, iskati
akcijske ideje, vrednotiti možne posledice dejavnosti, izbirati in se strinjati z dejavnostjo,
ki jo bosta sprejela in izvedla, še dodaja M. Pšunder (1998, str. 65).
Mediacija v šoli učence spodbuja k pozitivni komunikaciji, uči jih sprejemanja
odgovornosti za svoja ravnanja, spodbuja jih, da konflikte rešujejo tako, da prisluhnejo
drug drugemu, razvijajo kritično mišljenje in veščine za razreševanje konfliktov, hkrati pa
spodbuja osebno rast učenca, zmanjšuje nasilje in agresijo, uči, ozavešča in širi družbene
vrednote, kot so nenasilna komunikacija, spoštovanje, odgovornost, poštenje, sožitje,
mirno in kvalitetno sobivanje (Jezernik Špec, 2008, str. 84, 85).
Vključitev spretnosti obvladovanja konfliktov s pomočjo mediacije v šolski vsakdan in
njegovo redno prakticiranje pripravlja učence na življenje v družbi, zmanjšuje napetosti in
je način za normalizacijo medčloveških odnosov (Metelko Lisec, 2009, str. 4).
Koristi, ki jih prinaša mediacija, je mnogo. Cohen (1995), avtor knjige Učenci razrešujejo
konflikte: Vrstniška mediacija v šoli jih strni v naslednje ugotovitve (po Metelko Lisec, 2008,

str. 11):
 z mediacijo so konflikti uspešno rešeni in obe strani sta zadovoljni z izidom;
 z vrstniško mediacijo usvojijo učenci pomembne življenjske veščine, kar velja tako
za mediatorja kot preostala udeleženca;
 naučene veščine lahko učenci prakticirajo v konkretnih sporih iz vsakdanjega
življenja;
 vrstniška mediacija spodbuja učence, da raje uporabijo mediacijo, kot da bi spore
reševali nasilno;
 mediacijski proces privabi iz učenca vrline, kot so opravičilo, željo po odpuščanju,
prijateljstvo;
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 mediacija povečuje samospoštovanje;
 mediacija prispeva k osebnostni rasti posameznika;
 izboljšuje splošno klimo v šoli idr.

3.5.2

Model upravljanja z agresivnostjo, jezo (»anger management«)

Drug model reševanja konfliktov, ki se v zadnjem času pojavlja pri nas in vključuje
različne komunikacijske strategije, pa je model upravljanja z agresivnostjo, jezo (»anger
management«). Pri tem modelu gre za učenje, kako izraziti agresivnost, jezo na družbeno
sprejemljiv način. V šolskem okolju je zaželena predvsem asertivna oziroma konstruktivna
agresivnost, ki naj bi pomagala učiteljem in učencem, da se bolje spoznajo, krepila in
poglabljala kontakt med učiteljem in učencem. Zanjo naj bi bilo značilno medsebojno
spoštovanje.
Agresivnost pomeni lastnost nekoga, trajnejšo nagnjenost k agresivnemu vedenju. Agresija
v najširšem smislu je aktiven pristop, kar kaže že izvor pojma, ki je v latinski besedi aggredior in lahko pomeni približevati se, pristopiti, začeti, lotiti se, pa tudi napasti. Prav zato

bi jo morali ločevati od destrukcije, ki pomeni razdiranje, uničevanje (Kompare et al.,
2001, str. 378).
Ravno v funkciji destrukcije in agresije lahko vidimo temeljno razliko med enim in drugim
pojmom. Funkcija destrukcije je v izničenju, agresije pa v spreminjanju. Funkciji sta
različni zaradi različnih čustev pri eni ali drugi obliki vedenja. Destrukcija se kaže kot
izraz sovraštva, agresija kot izraz jeze (prav tam).
Različni avtorji vzroke za agresivno vedenje pripisujejo različnim dejavnikom. Večina
ločuje med dvema temeljnima dejavnikoma: prirojenimi oziroma biološkimi in socialnimi
izvori agresivnosti. Ostale teorije deloma zajemajo prvo in drugo izhodišče. Mednje lahko
štejemo frustracijsko teorijo agresivnega vedenja, teorijo naučenega agresivnega vedenja,
teorije, ki vključujejo še psihološke vidike ali pa teorije usmerjene na vpliv fizičnega
okolja (prav tam, str. 379).
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Izvor oziroma začetke modela upravljanja z jezo (»anger management«) bi lahko iskali v
študijah Bandure (1959, 1973). Njegove študije se osredotočajo na pojav agresivnosti pri
mladostnikih v obdobju adolescence. Prav tako bi med začetnike lahko šteli Novaco
(1975), ki je v svojem delu Anger Control predstavil učinkovitost treninga za nadzorovanje
jeze pri odraslih (Eggert, str. 2). Danes se z modelom upravljanja z jezo ukvarjajo številni
psihologi, npr. Eggert (1994), Marris in Rae (2006), Larson in Lochman (2011) in drugi.
Pri modelu upravljanja z jezo gre za pristope, ki omogočajo izražanje jeze na družbeno
sprejemljiv način (Eggert, 1994, str. 17).
Ti pristopi vzpodbujajo:
 da se posameznik zaveda svojih lastnih občutkov,
 da razvija samospoštovanje in samozavest,
 da razvija občutek empatije in pristnosti,
 da prevzema odgovornost za svoja dejanja in je sposoben priznati svoje napake,
 da razvije notranjo motivacijo,
 da ima pozitiven odnos,
 da razvije sposobnost sprejemanja različnih povratnih informacij (tudi kritike),
 da izraža svoje občutke in poglede na pozitiven, asertiven način idr. (Marris in Rae,
2006).

3.5.3

Trening asertivnosti

P. P. Erlah in S. Ž. Demšar (2004, str. 15, 16) v svojem delu Asertivnost predstavljata tako
imenovani trening asertivnosti kot eno izmed metod krepitve moči ter notranjih virov
vsakega posameznika. Trening pripomore k večjemu zavedanju lastnih sposobnosti in k
razvijanju zavesti o lastnih zmožnostih. Gre torej za proces učenja veščin za samozavestno
ravnanje in učinkovito komunikacijo v interakcijskih odnosih. Trening nam omogoča, da
odkrijemo, kako se počutimo v posamezni situaciji in se naučimo to izraziti.

81

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

M. J. Chalvin (2004, str. 8) asertivnost opisuje kot vedenje, ki omogoči posamezniku
zavestno soočanje s stvarnostjo in s tem boljše obvladovanje svojega vedenja, lažjo
komunikacijo z okolico in priložnost za samouresničevanje.
Asertivna oseba beg zamenja s previdnim in premišljenim umikom, agresivnost z mirnim
samouveljavljanjem. Vse svoje napore usmeri v jasno določen in dosegljiv cilj. Asertivno
vedenje omogoča, da sprejmemo stališče sogovornika in različne poglede na isto težavo
ter celostno sprejemamo druge takšne, kot so. Hkrati pa omogoča tudi sprejemanje lastnih
meja (prav tam, str. 21).
P. P. Erlah in S. Ž. Demšar (2005, str. 67) asertivnost razlagata kot osebnostno-vedenjsko
značilnost, ki jo lahko pridobimo, jo krepimo ali pa izgubimo. Opredelita jo kot
interakcijsko zmožnost zavedanja in uveljavljanja osebnih interesov ali kot učinkovito
izmenjavo misli in občutkov v socialnih situacijah na način, ki upošteva in dopušča mnenje
in čustvovanje drugih. V psihološkem smislu asertivnost opredeljujeta kot značajsko
lastnost, v socialnem pa kot sklop veščin vzdrževanja avtonomije v medsebojnih odnosih.
Asertiven učitelj spoštuje sebe in druge, brani svoje pravice in hkrati spoštuje pravice
drugih, se brez slabe vesti uveljavi na pozitiven način. Tak učitelj je med učenci sprejet, iz
razreda prihaja zadovoljen, saj ima občutek, da je nekaj dosegel (Chalvin, 2004, str. 83).
Konstruktivna agresija naj bi pomagala učiteljem in učencem, da se bolje spoznajo, ter
krepila in poglabljala kontakt med učiteljem in učencem. Cilj vzgoje in izobraževanja torej
ni bojevanje proti agresiji, ampak bojevanje za kakovostno agresijo. Kakovost učenčevega
agresivnega vedenja je odvisna od kakovosti in stopnje razvitosti njegove osebnosti in
identitete. Za nastanek agresivnega vedenja v šoli pa so pomembne čustvena
vznemirjenost, ki je znamenje aktivnega odnosa do življenja, agresivna motivacija in
inhibicija. Agresivno motivacijo je potrebno spodbujati v smislu konstruktivne agresije. Pri
agresivni inhibiciji pa gre za razvoj zaviralnih mehanizmov destruktivnega agresivnega
vedenja. Naloga vzgoje in izobraževanja je, da učenec v sebi razvije zaviralce za
destruktivno in pospeševalce za konstruktivno agresijo (Brajša, 1993, str. 257–263).
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Med pogoje, ki omogočijo asertivno vedenje ali tako imenovano konstruktivno agresijo, pa
M. J. Chalvin (2004, str. 84–86) šteje: poznavanje in sprejemanje samega sebe,
sprejemanje drugega in njegovega mnenja, pristnost, zavedanje težav in tveganje. Če
želimo uspeti z asertivno komunikacijo, moramo uskladiti svoje vedenje s sporočilom, ki
ga želimo posredovati (usklajenost neverbalne in verbalne komunikacije), uporabljati »jaz«
sporočila ter se izogibati dajanju sodb in interpretacij (prav tam, str. 88, 89).
V šolah je torej zaželjena konstruktivna agresija oziroma asertivnost, ki omogoča
učinkovitejšo komunikacijo med vsemi udeleženci. Pomaga nam, da se počutimo
močnejše, da verjamemo v lastno zmožnost odločanja, da lahko izražamo svoje občutke in
prevzemamo odgovornost zanje, da uspešneje ravnamo s konflikti, da smo odgovornejši,
samozavestnejši.

3.6 SPREMINJANJE KONFLIKTOV V PROBLEME IN REŠEVANJE
KOMPLEKSNIH PROBLEMOV
Za odprte konflikte je značilno pomanjkanje sodelovanja ali sodelovalnega pristopa pri
reševanju problema, zato je po mnenju Iršiča (2004, str. 159) smiselno odprte konflikte
preoblikovati v probleme, kakor hitro je mogoče. S tem spremenimo naravnanost od
»poraziti drugega« k »poraziti problem«. Spreminjanje konflikta v problem je ključnega
pomena za njegovo uspešno razreševanje.
Kadar imamo opraviti z ljudmi in človeško resničnostjo, se večinoma srečujemo s
kompleksnimi problemi. Brajša (1993, str. 148, 149) meni, da je zanje značilno
pomanjkanje potrebnih informacij. Za učitelje bi moral biti učenec kompleksen problem,
saj trenutnega stanja učenca ne poznajo, pa tudi njegove prihodnosti in poti do nje ne. Le
tak prijem ustreza dejanskemu stanju. Učitelj bi moral skupaj z učencem iskati in najti
čimbolj celosten opis učenca in njegovega vedenja, njegovih načrtov in ciljev ter poti do
teh ciljev. V takem primeru sta učitelj in učenec soavtorja vzgojno-izobraževalnega
procesa.
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Pogovor učitelja z učencem je osnovni inštrument za reševanje kompleksnih vzgojnoizobraževalnih problemov. Preden problem lahko rešujemo, ga je potrebno najprej zaznati,
pri tem pa se moramo zavedati, da so zaznave selektivne in subjektivne (prav tam, str.
149).
Brajša (1995, str. 105) poudarja pomen tako imenovane reflektirajoče komunikacije.
Reflektirajočo komunikacijo označujejo govorjenje in poslušanje, razmišljanje o
slišanem in sporočanje o svojem razmišljanju. Nasprotna mnenja se upoštevajo, ne pa
izključujejo.
Uspešen učitelj posluša, razmišlja in šele potem govori, se enakopravno pogovarja, išče
uporabno in pozitivno, predlaganega ne zavrže, ampak dopolnjuje, ne išče le »točnih
rešitev«, ampak tudi uporabne (prav tam, str. 106).
Pri reflektirajoči komunikaciji sledimo sogovornikovi »otvoritvi dialoga«. Sogovornik nam
s svojimi idejami, ključnimi besedami ali vedenjem odpira več poti za nadaljevanje
pogovora. Intuitivno izberemo eno od njih, ki ustreza nam, sogovorniku in celotnemu
razgovoru. Temeljni principi reflektirajoče komunikacije so elagitarnost, odprt pogovor,
vzporedno odvijanje notranjega in zunanjega dialoga, skupno iskanje primerne različnosti,
uporaba vključujočega »in – in« razmišljanja, naravnanost na »kako« in ne le na »zakaj«,
komunikacija o pogovoru, raziskovanje še nevidenega, neslišanega in nerazmišljanega,
obveščanje sebe in drugih in istočasno vzajemno oblikovanje, spoštovanje pogovora in
sogovornika, preverjanje tistega, kar smo videli in slišali pri sogovorniku, ter biti v
pogovoru in ga ne le voditi pogovor (prav tam, str. 106, 107).
Problemov se v reflektirajoči komunikaciji lotevamo na poseben način. K problemu
pristopimo s stališča konstruktivizma, kakršnega izraža npr. pogled kibernetike drugega
reda. Problem obravnavamo kot del, ki je povezan s celoto, ga opisujemo in ne poskušamo
objektivno prikazati, opazujemo ga v kontekstu in ne izolirano, poudarjamo pristop in ne
rešitve, predvidevamo več različic problema. Odzivamo se na svoje dojemanje,
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razumevanje oziroma tolmačenje problemske situacije. Ko se problema lotimo, nas
zanima:
 kaj je problem in kako ga pojasnjujemo,
 kaj lahko ostane isto in kakšne so možne alternative,
 kako je problem nastal, kako si ga razlagamo in kakšna je epistemologija problema,
 ali bosta konstrukcija problema in njegovo pojasnilo ostala nespremenjena ali pa je
morda možna alternativna epistemologija (prav tam, str. 108, 109).
Učitelj, ki rešuje probleme na ta način, torej sprejema oziroma je odprt za več možnih
rešitev enega problema, sprejema oziroma priznava tudi več možnih pristopov k problemu,
dopušča in omogoča več pojasnil problema in enako vrednoti različne pristope, pojasnila in
rešitve. To mu omogočajo cirkularna in ne linearna vprašanja, vprašanja, ki iščejo
pojasnila in ne postavljajo diagnoz, vprašanja, ki so uporabna in primerna, ki odkrivajo
odnose, pojasnila in novosti (prav tam, str. 110, 111).
Reflektirajoči učitelji torej (prav tam, str. 120-124):
 poslušajo svoje učence
 razmišljajo o tistem, kar od učencev slišijo
 učencem sporočajo svoja razmišljanja
 vse vključujejo in ničesar ne izključujejo
 z učenci poskušajo razviti enakopravno komunikacijo
 iščejo pozitivno
 z učenci se pogovarjajo o svojem pogovoru z njimi
 se pogovarjajo s seboj in z učenci
 manj trdijo in več opisujejo in sprašujejo
 svojim učencem se ponujajo, ne pa vsiljujejo
 svoje učence imajo resnično radi.
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Povzetek poglavja o konfliktih in strategijah reševanja
Komuniciranje ni vedno usmerjeno k harmoniziranju odnosov med ljudmi, ampak lahko
spodbuja tudi konflikte, zato je komuniciranje dinamičen proces, ki na tak ali drugačen
način ljudi med seboj povezuje (Ule, 2005). Konflikt obstaja, kadar pride do spopada
nezdružljivih silnic in delovanja v posamezniku ali v skupini. Gre za izraženo drugačnost
med člani skupine, ki se kaže v neusklajenosti akcij posameznikov ali skupin (Kompare et
al., 2001). Tudi šola je dovzetna za konflikte, saj jo sestavlja veliko različnih sistemov, ki
se med seboj prepletajo in imajo različne cilje. Kljub prvemu občutku, da gre pri konfliktu
za nekaj negativnega in nezaželenega, pa vemo, da ima lahko konflikt, če je uspešno
razrešen, koristen in pozitiven učinek v medosebnem odnosu.
Kako se bo posameznik odzval na konflikt, je odvisno od njegove osebnosti, njegovih
ciljev, njegovega odnosa do osebe, s katero je v konfliktu, ter mnogih drugih dejavnikov.
Avtorji (Lamovec, 1993; Iršič, 2004; Robbins in Judge, 2009) navajajo različne strategije
reševanja konfliktov, in sicer: umik (izogibanje), prevlado, zglajevanje (prilagajanje),
kompromis, konfrontacijo (sodelovanje, razreševanje), tekmovanje. Učinkovitost oziroma
neučinkovitost posameznih strategije reševanja je različna.
V zadnjem času predvsem iz Evrope in Amerike k nam prihajajo novi modeli, ki
vključujejo konstruktivistično utemeljene pristope pri reševanju konfliktov. Med take
štejemo npr. mediacijo, model upravljanja z jezo (»anger management«) ter trening
asertivnosti.
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EMPIRIČNI DEL
4 PROBLEM

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI
RAZISKOVANJA
Splošni problem in namen raziskave je ugotoviti, kako osnovnošolski učitelji ocenjujejo
svoje komunikacijske strategije v konfliktnih situacijah z učenci, primerjati učiteljeve
ocene (subjektivno presojo učinkovitosti, lastno mnenje) komunikacijske strategije z
njegovo oceno svojega dejanskega ravnanja ter oblikovati smernice za učinkovitejše
reševanje prevladujočih konfliktnih situacij.
Cilji raziskave so:
 ugotoviti razlike v ocenah komunikacijskih strategij osnovnošolskih učiteljev v
konfliktnih situacijah z učenci,
 ugotoviti pogostost konfliktnih situacij med osnovnošolskimi učitelji in učenci,
 ugotoviti razlike med učiteljevo oceno lastnih komunikacijskih strategij in
učiteljevim opisom ravnanja v konkretnih primerih,
 ugotoviti povezanost med učiteljevo oceno lastne uspešnosti reševanja konfliktnih
situacij in pogostostjo njegove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih.

4.2 HIPOTEZE
Na podlagi študija strokovne literature in svojih razmišljanj sem postavila naslednje
hipoteze:
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 H01: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol, delovno dobo,
delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično pomembnih
razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij z učenci.
 H02: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol, delovno dobo,
delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično pomembnih
razlik v oceni pogostosti konfliktnih situacij z učenci.
 H1: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji so statistično pomembne razlike v
njihovi oceni lastne uspešnosti reševanja konfliktnih situacij glede na pogostost
njihove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih.
Poleg omenjenih hipotez sem si zastavila še dve raziskovalni vprašanji, in sicer:
RV1: Kako se ocene osnovnošolskih učiteljev o lastnih komunikacijskih strategijah
razlikujejo od njihovih opisov konkretnih primerov uporabe?
RV2: Kakšna je povezava med učiteljevo oceno lastne uspešnosti reševanja konfliktnih
situacij in pogostostjo njihove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih?
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5 METODE DELA
Izbrana metoda raziskave je kombinacija kvantitativne empirične neeksperimentalne
raziskave ter kvalitativnih tehnik, s katerimi sem s pomočjo parafraziranja ter
parafraziranja z združevanjem dopolnila prvi del raziskave in tako presegla dihotomijo
med kvantitativnim in kvalitativnim pristopom. Menim, da bi bilo brez smiselnega
povezovanja obeh v neeksperimentalnih in pogosto nekontroliranih pogojih, kot je šola,
posameznika ali pojav v kontekstu nemogoče znanstveno preučevati.

5.1 OPIS VZORCA
Pri raziskavi sem izhajala iz osnovne populacije učiteljev, ki so v šolskem letu 2009/2010
poučevali v osnovnih šolah v Sloveniji.

5.1.1

Vzorec 1

V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 156 učiteljev iz vseh treh vzgojno-izobraževalnih
obdobij. Vzorec učiteljev sem dobila tako, da sem s seznama šol v Republiki Sloveniji (po
podatkih Ministrstva za šolstvo in šport RS je bilo v šolskem letu 2009/2010 v Sloveniji
448 osnovnih šol) priložnostno izbrala določeno število šol, nato pa vključila v raziskavo
učitelje izbranih šol iz vseh vzgojno-izobraževalnih obdobij.
Tabela 1: Struktura vzorca 1 glede na spol

Spol

f

ženski
moški
Skupaj

%
148
8
156

94,9
5,1
100,0

Iz Tabele 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 148 osnovnošolskih učiteljic (kar
predstavlja 94,4 % celotnega vzorca) ter le 8 osnovnošolskih učiteljev. Večja zastopanost
ženskega spola v raziskavi je bila pričakovana, saj ženski spol izrazito prevladuje v celotni
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osnovnošolski učiteljski populaciji. Podatki Statističnega urada RS za šolsko leto 2009/10
kažejo, da je delež žensk med pedagoškim osebjem v osnovnih šolah 88 %. V moji
raziskavi je delež žensk nekoliko višji, saj nisem imeli vpliva na zastopanost posameznega
spola v raziskavi.

Slika 9: Zastopanost po spolu
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Tabela 2: Struktura vzorca 1 gleda na delovno dobo

Delovna doba

f

%

0–5 let

27

17,3

6–10 let

33

21,2

11–25 let

46

29,5

več kot 25 let

50

32,1

156

100,0

Skupaj

Tabela 2 nam kaže, da je bilo v raziskavo vključenih največ učiteljev, ki imajo več kot 25
let delovne dobe, najmanj pa osnovnošolskih učiteljev z najkrajšim delovnim stažem (od 0
do 5 let). Statistični urad RS navaja le podatke glede starosti učiteljev Ti kažejo, da je bilo
leta 2009 23 % zaposlenih učiteljev starih od 25 do 34 let , 30 % od 35 do 44 let ter 45 %
nad 45 let, kar pogojno lahko povežemo s številom let delovne dobe (Statistični urad
Republike Slovenije, 2011).

Slika 10: Porazdelitev glede na delovno dobo
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Tabela 3: Struktura vzorca 1 gleda na izobrazbo

Izobrazba

f

višja
visoka univerzitetna
magisterij
Skupaj

%
44

28,2

109

69,9

3

1,9

156

100,0

Največ anketiranih učiteljev (69,9 %) je po pričakovanjih visoko univerzitetno izobraženih
(Tabela 3), saj je to zahtevana izobrazba za poklic učitelja.

Slika 11: Porazdelitev glede na izobrazbo
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Tabela 4: Struktura vzorca 1 glede na strokovni naziv

Naziv

f

brez naziva
mentor
svetovalec
svetnik
Skupaj

%
28
67
58
3
156

17,9
42,9
37,2
1,9
100,0

Največ osnovnošolskih učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, si je v svoji poklicni karieri
pridobilo naziv mentor, velik odstotek je tudi učiteljev, ki imajo naziv svetovalec (Tabela
4). Manjši delež osnovnošolskih učiteljev je še brez naziva ali z najvišjim možnim
nazivom (svetnik). Učitelji brez naziva so tisti, ki še nimajo 4 let delovnih izkušenj,
oziroma tisti, ki imajo 4 leta delovnih izkušenj, vendar pa ne izpolnjujejo kriterija
uspešnosti pri svojem delu oziroma nimajo zbranih dovolj točk iz naslova dodatnih
strokovnih del. Učitelji svetniki so učitelji z dolgoletno uspešno delovno prakso, ki svoje
delo nadgrajujejo z vidnimi dosežki na področju vzgoje in izobraževanja, ki pa niso vezani
zgolj na delo v razredu. Odstotek teh je v raziskavi najmanjši (2 %).

Slika 12: Porazdelitev po strokovnem nazivu
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Tabela 5: Struktura vzorca 1 glede na delovno mesto

Delovno mesto

f

prva triada
druga triada
tretja triada
Skupaj

%
64
49
43
156

41,0
31,4
27,6
100,0

Zastopanost anketiranih osnovnošolskih učiteljev glede na delovno mesto je relativno
enaka (Tabela 5). Malenkost višji je le delež osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo v 1.
triadi. V prvem razredu poleg učiteljev poučujejo tudi vzgojitelji, ki sem jih prav tako
vključila v raziskavo.

Slika 13: Porazdelitev po delovnem mestu
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5.1.2

Vzorec 2

Za kvalitativni del raziskave primerjave učiteljeve ocene o lastnih komunikacijskih
strategijah z opisom učiteljevega lastnega ravnanja v konkretnih primerih je bil izbran
namenski vzorec 20-ih učiteljev. Pri izbiri vzorca sem sledila kriteriju sorazmerno enake
zastopanosti učiteljev po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Tako je bilo v
kvalitativni del raziskave vključenih 7 učiteljev iz prvega, 7 učiteljev iz drugega in 6
učiteljev iz tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

5.2 MERSKI INŠTRUMENTI
Inštrumentarij v raziskavi predstavljata dva vprašalnika. Pri prvem vprašalniku so v
uvodnem delu postavke (neodvisne spremenljivke) o objektivnih dejstvih o osnovnošolskih
učiteljih (spol, delovna doba, delovno mesto, izobrazba, strokovni naziv), sledi sklop
vprašanj o komunikacijskih strategijah z vnaprej danimi odgovori, zadnji del vprašalnika
pa predstavlja sklop petstopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa za ugotavljanje
ocen komunikacijskih strategij pri osnovnošolskih učiteljih. Drugi vprašalnik (uporabljen
za kvalitativni del raziskave) je odprtega tipa z enotnim navodilom o opisu načina
reševanja konkretne konfliktne situacije.

5.2.1

Merske karakteristike inštrumenta

Merske karakteristike inštrumenta so:
 veljavnost,
Sklicujem se na ekspertno veljavnost. Vprašalnik je bil predhodno preverjen s strani
ekspertinje dr. Lee Šugman Bohinc. Teoretična veljavnost se odraža skozi teoretični
uvod. Vsebinsko veljavnost lahko utemeljim z jasnimi navodili anketiranim in z
enoznačnimi odgovori anketirancev. Konstruktna veljavnost je potrjena s faktorsko
analizo (Priloga B), saj prvi faktor pojasni 22,158 % variance (pogoj je 20 %).
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 zanesljivost,
Preverjena je s Cronbachovim alfa-koeficientom, katerega vrednost je 0,77, kar je zadosten
pogoj, da lahko potrdim zanesljivost inštrumenta.
 objektivnost,
Vprašalnik je bil anonimen. Na odgovore nisem vplivala, saj so anketiranci vprašalnik
prejeli po pošti.
 občutljivost.
Vprašanja so bila sestavljena tako, da je bilo več možnosti izbire. Pri Likertovi lestvici sem
se odločila za petstopenjsko lestvico, vključenih pa je tudi nekaj vprašanj odprtega tipa.

5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Za sodelovanje v raziskavi sem pridobila soglasja vodstev izbranih osnovnih šol. Prvi
anketni vprašalnik sem z ustreznimi navodili za izpolnjevanje poslala po pošti.
Vprašalnikom je bila priložena ovojnica z znamko. Drugi anketni vprašalnik je bil skupaj
s priloženimi navodili posredovan namensko izbranemu vzorcu osnovnošolskih učiteljev
po elektronski pošti.

5.4 SPREMENLJIVKE
5.4.1

Neodvisne spremenljivke

Te so:
 spol,
 delovna doba,
 stopnja končane izobrazbe,
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 naziv,
 delovno mesto,
 udeležba na izobraževanjih na temo komunikacijskih strategij.

5.4.2

Odvisne spremenljivke

V odvisnosti od neodvisnih spremenljivk sem ugotavljala učiteljeve uporabljene
komunikacijske strategije, ocene učiteljev glede pogostosti konfliktnih situacij in njihove
ocene lastne uspešnosti pri reševanju konfliktnih situacij.
Odvisna spremenljivka »uporabljene komunikacijske strategije« pa se izraža v učiteljevih
ocenah spodnjih trditev:
t1

Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam njihove
predloge.

t2

Poskušam konflikt razrešiti sam/a.

t3

Odločen/a sem, da ne bom popustil/a.

t4

Poskušam konflikt zgladiti.

t5

Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike.

t6

Konflikt namerno spregledam.

t7

Delujem po principu »Lepa beseda lepo mesto najde«.

t8

Zdi se mi bolj modro, da molčim.

t9

Izogibam se konfliktnim situacijam.

t10

Omogočim vsem učencem, da povedo svoje mnenje.

t11

Skušam delovati pravično.

t12

Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju konflikta.

t13

Ne zdi se mi vredno boriti.

t14

Bolje malo popustiti kot vse izgubiti.

t15

Prepričam učence, da naredijo, kot rečem sam/a.

t16

Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo tako.
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t17

Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev.

t18

Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/a jaz in nekaj učenci, čeprav morda rešitev
ne bo idealna.

t19

Vem, da prijaznost vedno zmaguje nad jezo.

t20

Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo želje učencev pomembnejše.

Statistična analiza je izvedena po posameznih kategorijah odvisnih spremenljivk.
Razdelitev odvisnih spremenljivk v posamezne skupine spremenljivk sledi usmeritvam T.
Lamovec (1993, str. 65) za grupiranje spremenljivk v skupine. Odvisne spremenljivke so
razdeljene v kategorije, ki jih prikazuje Tabela 6.
Tabela 6: Razdeljenost odvisnih spremenljivk v kategorije

KATEGORIJA

SPREMENLJIVKE
t6 Konflikt namerno spregledam.

UMIK

t8 Zdi se mi bolj modro, da molčim.
t9 Izogibam se konfliktnim situacijam.
t13 Ne zdi se mi vredno boriti.
t2 Poskušam konflikt razrešiti sam/a.
t3 Odločen/a sem, da ne bom popustil/a.

PREVLADA

t12 Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju
konflikta.
t15 Prepričam učence, da naredijo, kot rečem sam/a.
t4 Poskušam konflikt zgladiti.
t7 Delujem po principu »Lepa beseda lepo mesto najde«.

ZGLAJEVANJE

t19 Vem, da prijaznost vedno zmaguje nad jezo.
t20 Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo želje učencev
pomembnejše.
t11 Skušam delovati pravično.

KOMPROMIS

t14 Bolje malo popustiti kot vse izgubiti.
t16 Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo tako.
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t18 Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/a jaz in nekaj
učenci, čeprav morda rešitev ne bo idealna.
t1 Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in
upoštevam njihove predloge.
KONFRONTACIJA

t5 Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike.
t10 Omogočim vsem učencem, da povedo svoje mnenje.
t17 Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev.

5.5 STATISTIČNA ANALIZA
Rezultate raziskave sem statistično analizirala z računalniškim programom SPSS. Pri tem
sem uporabila naslednje statistične parametre oziroma metode:
 za atributivne spremenljivke sem izračunala absolutne in relativne frekvence ter
kumulativo relativne frekvence,
 med atributivnimi spremenljivkami sem izračunala odvisnost s χ²-preizkusom, v
primeru neizpolnjenih pogojev sem uporabila Kullbackov preizkus,
 za preverjanje normalnosti porazdelitve numeričnih spremenljivk sem uporabila
Kolmogorov-Smirnov preizkus,
 naredila sem deskriptivno statistiko za numerične spremenljivke,
 hipoteze sem preverila s χ²-preizusom, s t-preizkusom in analizo variance
(ANOVA),
 naredila sem analizo teksta s parafraziranjem in združevanjem v kategorije.
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVANTITATIVNEGA DELA
RAZISKAVE
6.1 FREKVENČNA PORAZDELITEV SPREMENLJIVK
Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev ocen pogostosti srečevanja s konfliktnimi situacijami z učenci

f

%

Veljavni %

Kumulativni
%

skoraj nikoli

30

19,2

19,2

19,2

nekajkrat letno

60

38,5

38,5

57,7

nekajkrat mesečno

41

26,3

26,3

84,0

nekajkrat tedensko

17

10,9

10,9

94,9

dnevno

8

5,1

5,1

100,0

Skupaj

156

100,0

100,0

V nalogi me je zanimalo, kako pogosto se osnovnošolski učitelji znajdejo v konfliktnih
situacijah z učenci. Največ anketiranih (38,5 %) meni, da nekajkrat letno. Dnevno se jih s
konfliktnimi situacijami srečuje le 5,1 %. Skoraj nikoli pa 19,2 %, kar je presenetljivo
visok odstotek.
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev ocen uspešnosti pri reševanju konfliktov z učenci

f

%

Veljavni %

Kumulativni
%

zelo uspešen/na
uspešen/na
se ne morem
odločiti
manj uspešen/na
neuspešen/na

14
122

9,0
78,2

9,0
78,2

9,0
87,2

18

11,5

11,5

98,7

2
0

1,3
0

1,3
0

100,0
100,0

Skupaj

156

100,0

100,0

Večina, kar 78,2 % vprašanih osnovnošolskih učiteljev, ocenjuje, da so pri reševanju
konfliktnih situacij z učenci uspešni. 11,5 % se jih ni moglo odločiti, kako uspešni so. Kot
zelo uspešne se je opredelilo 9 % vprašanih, kot manj uspešne le 1,3 %. Noben anketirani
učitelj pa ne ocenjuje, da bi bil pri reševanju konfliktov z učenci neuspešen.
Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev presoje pomembnosti poznavanja komunikacijskih strategij

f

%

Veljavni %

Kumulativni
%

zelo pomembno
pomembno
se ne morem
odločiti
manj pomembno
nepomembno

110
43

70,5
27,6

70,5
27,6

70,5
98,1

3

1,9

1,9

100,0

0
0

0
0

0
0

100,0
100,0

Skupaj

156

100,0

100,0

Dobro poznavanje komunikacijskih strategij za uspešno reševanje konfliktnih situacij je za
osnovnošolske učitelje zelo pomembno, saj tako ocenjuje kar 70,5 % vprašanih. 27,6 %
učiteljev ocenjuje, da je to pomembno, okoli 2 % pa se jih ni moglo opredeliti o tem
vprašanju. Nihče ne ocenjuje, da bi to bilo manj pomembno ali celo nepomembno.
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Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev presoje pogostosti udeležbe na izobraževanjih na temo komunikacijskih
strategij

f

%

Veljavni %

Kumulativni
%

nikoli
enkrat
nekajkrat
večkrat
Skupaj

38
43
59
16

24,4
27,6
37,8
10,3

24,4
27,6
37,8
10,3

156

100,0

100,0

24,4
51,9
89,7
100,0

Anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki se še nikoli niso udeležili izobraževanja na temo
komunikacijskih strategij in reševanja konfliktov z učenci, je 24,4 %. Okoli 55 % se jih je
omenjenih izobraževanj udeležilo enkrat ali nekajkrat, večkrat pa le 10,3 %.
Trditev 1

Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam

njihove predloge.
Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t1

TAKO

f

%

Veljavni %

Kumulativni

RAVNAM
skoraj nikoli

%

skoraj vedno

0
0
4
35
117

0
0
2,6
22,4
75,0

0
0
2,6
22,4
75,0

Skupaj

156

100,0

100,0

redko
včasih
pogosto

0
0
2,6
25,0
100,0

Večina, kar 75 % anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ocenjuje, da v konfliktnih
situacijah z učenci skoraj vedno omogočijo vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje.
Za trditvi »skoraj nikoli« ali »redko« se ni odločil nihče. Možina (2005, str. 53–57) trdi, da
so

komunikacijske

strategije

reševanja

konfliktov,

ki

vključujejo

učinkovitejše kot strategije prevlade, kar dokazujejo tudi rezultati.
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Trditev

Poskušam konflikt razrešiti sam/a.
Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t2

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj
Manjkajoči
odgovori
Skupaj

Kumulativni
%

8
24
36
48
39
155

5,1
15,4
23,1
30,8
25,0
99,4

1

0,6

156

100,0

5,2
15,5
23,2
31,0
25,2
100,0

5,2
20,6
43,9
74,8
100,0

Največ osnovnošolskih učiteljev ocenjuje, da pogosto ali pa skoraj vedno poskušajo
konflikt razrešiti sami. Predvidevam, da to pomeni, da se učitelji pri reševanju konfliktov z
učenci ne obračajo pogosto na svoje stanovske kolege (svetovalne delavce, druge učitelje).
Velik je tudi delež tistih, ki ocenjujejo, da tako ravnajo včasih. Le 20,6 % je takih učiteljev,
ki ocenjujejo, da redko ali skoraj nikoli ne poskušajo konflikta razrešiti sami.
Da učitelji ne bi upoštevali vloge učenca pri reševanju konfliktov, ni verjetno, saj so se pri
trditvi 1 (Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam njihove
predloge) z veliko večino, v kar 75 %, izrekli, da to počnejo skoraj vedno.
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Trditev

Odločen/a sem, da ne bom popustil/a.
Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t3

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM

Kumulativni
%

skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

3
19
39
55
40

1,9
12,2
25,0
35,3
25,6

1,9
12,2
25,0
35,3
25,6

156

100,0

100,0

1,9
14,1
39,1
74,4
100,0

Največ anketiranih osnovnošolskih učiteljev ocenjuje, da so pogosto (35,3 %) odločeni, da
v konfliktu ne bodo popustili. Približno enak je delež tistih, ki ocenjujejo, da tako ravnajo
včasih ali pa skoraj vedno. Rezultati implicirajo razmišljanje v dveh smereh, bodisi da
učitelji v določenih konflitnih situacijah ne želijo odstopati od svojega stališča, ker so vanj
trdno prepričani in verjamejo, da imajo prav, bodisi da so imeli v mislih, da ne bodo
dopustili, da bi konflikt ostal nerazrešen in ga na vsak način želijo rešiti.
Trditev

Poskušam konflikt zgladiti.
Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t4

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

Kumulativni
%

4
13
31
51
57

2,6
8,3
19,9
32,7
36,5

2,6
8,3
19,9
32,7
36,5

156

100,0

100,0
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36,5 % osnovnošolskih učiteljev skoraj vedno poskuša konflikt zgladiti, visok je tudi delež
(32,7 %) učiteljev, ki tako ravnajo pogosto. Najmanj učiteljev (2,6 %) ocenjuje, da
konflikta skoraj nikoli ne poskušajo zgladiti.
Podoben odstotek učiteljev se je pri predhodni trditvi opredelil za neomajnost v konfliktnih
situacijah, kar kaže na kontradiktornost rezultatov pri teh dveh postavkah. Lamovčeva
(1993, str. 67) pravi, da je strategija, ki jo bo posameznik uporabil, odvisna od tega, kako
pomemben je njegov osebni cilj in kako pomemben je specifičen odnos. S tem lahko
morda razložimo učiteljeva odstopanja v strategiji reševanja konflikta glede na vsebino letega. Učiteljevo ravnanje je torej odvisno od konkretne vsebine konflikta.
Obstaja pa tudi možnost, da je k protislovju odgovorov prispevala formulacija ene in/ali
druge postavke.
Trditev

Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike.
Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t5

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

Kumulativni
%

3
3
22
62
66

1,9
1,9
14,1
39,7
42,3

1,9
1,9
14,1
39,7
42,3

156

100,0

100,0

1,9
3,8
17,9
57,7
100,0

Da učence skoraj vedno vključijo kot sebi enakopravne sogovornike, ocenjuje 42,3 %
anketiranih osnovnošolskih učiteljev. Visok je tudi delež učiteljev (39,7 %), ki menijo, da
tako ravnajo pogosto. Izredno nizek pa je delež učiteljev, ki ocenjujejo, da skoraj nikoli ali
redko učence vključijo kot sebi enakopravne sogovornike. Rezultat je kompatibilen z
rezultatom prve trditve, kjer so učitelji v kar 75 % odgovorili, da omogočijo vpletenim
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učencem, da povedo svoje mnenje, ki ga tudi upoštevajo. Torej jih upoštevajo kot sebi
enakovredne sogovorce.
Trditev

Konflikt namerno spregledam.
Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t6

TAKO

f

%

Veljavni %

Kumulativni

RAVNAM

%

skoraj nikoli

86
50
14
1
5

55,1
32,1
9,0
,6
3,2

55,1
32,1
9,0
,6
3,2

156

100,0

100,0

redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

55,1
87,2
96,2
96,8
100,0

Več kot polovica (55,1 %) anketiranih osnovnošolskih učiteljev ocenjuje, da skoraj nikoli
konflikta namerno ne spregledajo. Visok je tudi delež učiteljev (32,1 %), ki ocenjujejo, da
to storijo redko. Zelo malo, le 3,8 % učiteljev pa ocenjuje, da pogosto ali pa skoraj vedno
konflikt namerno spregledajo. Rezultati kažejo, da so se učitelji pripravljeni soočati s
konflikti, jih ne želijo spregledati in se zavedajo pozitivnega učinka uspešno razrešenega
konflikta.
Trditev

Delujem po principu »lepa beseda lepo mesto najde«.
Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t7
TAKO RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

f

%

Veljavni %

0
2
16
78
60

0
1,3
10,3
50,0
38,5

0
1,3
10,3
50,0
38,5

156

100,0

100,0
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Polovica (50,0 %) anketiranih osnovnošolskih učiteljev ocenjuje, da pogosto delujejo po
principu »Lepa beseda lepo mesto najde«, skoraj vedno pa po tem principu deluje 38,5 %
anketiranih osnovnošolskih učiteljev. Noben anketirani pa ni ocenil, da po tem principu ne
bi deloval nikoli. Vsekakor k interpretaciji rezultatov sodi tudi dejstvo, da je učiteljevo
ravnanje vedno odvisno ne le od profesionalnih, temveč tudi od osebnih življenjskih
izkušenj.
Trditev

Zdi se mi bolj modro, da molčim.
Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t8
TAKO RAVNAM

f

%

Skupaj
Manjkajoči odgovori

46
52
52
5
0
155
1

29,5
33,3
33,3
3,2
0
99,4
,6

Skupaj

156

100,0

skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno

Veljavni %

29,7
33,5
33,5
3,2
0
100,0

Kumulativni %

29,7
63,2
96,8
100,0
100,0

Anketirani osnovnošolski učitelji pri trditvi »Zdi se mi bolj modro, da molčim«, v
približno enakih deležih ocenjujejo, da tako ravnajo včasih, redko ali skoraj nikoli. Da tako
ravnajo pogosto, ocenjuje le 3,2 % osnovnošolskih učiteljev. Nihče pa se ni odločil, da
tako ravna skoraj vedno. Le en učitelj na to trditev ni podal svoje ocene. Pri tej trditvi se je
pokazalo podobno kot pri trditvi t6 (Konflikt namerno spregledam), da so se učitelji
pripravljeni s konflikti soočati. Praksa je namreč pokazala, da ima reševanje konfliktov
pozitivne učinke in da je konflikt, ki ga uspešno razrešimo, lahko zelo koristen tako za
posameznika kot za medosebni odnos.
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Trditev 9

Izogibam se konfliktnim situacijam.
Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t9

TAKO

f

%

Veljavni %

Kumulativni

RAVNAM

%

skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj
Manjkajoči
odgovori
Skupaj

14
22
54
49
15
154

9,0
14,1
34,6
31,4
9,6
98,7

2

1,3

156

100,0

9,1
14,3
35,1
31,8
9,7
100,0

9,1
23,4
58,4
90,3
100,0

Ocene osnovnošolskih učiteljev kažejo, da se največji delež učiteljev konfliktnih situacij
izogiba včasih (34,6 %), visok je tudi delež tistih, ki se pogosto izogibajo konfliktnih
situacij (31,4 %). Zanimivo pa je, da je delež tistih, ki se konfliktnih situacij skoraj nikoli
ne izogibajo (9,1 %), primerljiv z deležem tistih, ki to počnejo skoraj vedno (9,7 %).
Ravnanje učiteljev je takšno, da do konfliktnih situacij ne prihaja pogosto, saj si pogostih
konfrontacij z učenci ne želijo.
Trditev

Omogočim vsem učencem, da povedo svoje mnenje.
Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t10

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli

%

skoraj vedno

0
0
11
35
110

0
0
7,1
22,4
70,5

0
0
7,1
22,4
70,5

Skupaj

156

100,0

100,0

redko
včasih
pogosto

Kumulativni
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Trditev, ki je pred nami, je skoraj identična prvi trditvi iz ocenjevalne lestvice, ki se glasi
»Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam njihove predloge«.
Trditvi se razlikujeta v besedah »vpletenim« (t1) in »vsem« (t10) (… učencem omogočim,
da povedo svoje mnenje). Prav tako je pri prvi trditvi (t1) dodano še besedilo »in
upoštevam njihove predloge«. Ocene anketiranih osnovnošolskih učiteljev pri tej trditvi so
skoraj identične ocenam pri prvi trditvi. Tako kot pri trditvi 1 je tudi tu najvišji delež (70,5
%) tistih učiteljev, ki ocenjujejo, da skoraj vedno omogočijo vsem učencem, da povedo
svoje mnenje. Delež tistih, ki ocenjujejo, da to storijo pogosto ali redko, je izredno nizek.
Nihče od anketirancev pa ni ocenil, da bi tako ravnal redko ali skoraj nikoli (enako kot pri
trditvi 1).
To pomeni, da učitelji menijo, da v reševanje konfliktov vključujejo tako vpletene kot tudi
ostale učence, torej učence, ki v konflikt neposredno niso bili vpleteni, so pa morda bili
opazovalci. Dejstvo je, da učitelji pomembno vlogo pri reševanju konfliktov pripisujejo
tudi opazovalcem konflikta, saj le-ti lahko s svojo kritično distanco pomembno vplivajo na
razrešitev.
Trditev

Skušam delovati pravično.
Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t11

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli

%

skoraj vedno

0
0
0
16
140

0
0
0
10,3
89,7

0
0
0
10,3
89,7

Skupaj

156

100,0

100,0

redko
včasih
pogosto

Kumulativni

0
0
0
10,3
100,0

Iz Tabele 21 je razvidno, da kar 89,7 % anketiranih osnovnošolskih učiteljev ocenjuje, da
skoraj vedno skušajo v konfliktnih situacijah delovati pravično. Ostalih 10,3 % anketiranih
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pa tako ravna pogosto, kar je verjetno posledica tega, da so se morda kdaj znašli v bolj
zapletenih konfliktnih situacijah, kjer pravičnosti za vse vpletene niso mogli zagotoviti ali
pa se je morda sprva zdelo, da ravnajo pravično, kasneje pa se je izkazalo drugače.
Trditev

Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju konflikta.
Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t12

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

Kumulativni
%

4
23
62
54
13

2,6
14,7
39,7
34,6
8,3

2,6
14,7
39,7
34,6
8,3

156

100,0

100,0

2,6
17,3
57,1
91,7
100,0

Največ osnovnošolskih učiteljev (39,7 %), ki so sodelovali v raziskavi, meni, da je njihovo
mnenje v konfliktnih situacijah z učenci odločilno le včasih. Kar visok delež (34,6 %) je
tudi tistih, ki menijo, da je njihovo mnenje pogosto odločilno. Da mnenje učitelja ni
odločilno skoraj nikoli ali pa redko, meni 17,3 % vprašanih. Pri trditvi t12 (Tabela 22)
vidimo, da so odgovori učiteljev tokrat precej bolj razpršeni od predhodnih, kljub temu pa
je največ tistih, ki menijo, da je njihovo mnenje odločilno včasih ali pogosto. Predvidevam
lahko, da učitelji pri reševanju konfliktnih situacij ne le upoštevajo mnenje učencev, ampak
pripisujejo veliko težo tudi svojemu mnenju. Učitelj kot odgovorna odrasla oseba poskuša
doseči uspešno razrešitev konfliktne situacije, pri čemer je pomembno tudi njegovo
stališče.
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Trditev

Ne zdi se mi vredno boriti.
Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t13

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM

Kumulativni
%

skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

75
54
19
1
7

48,1
34,6
12,2
,6
4,5

48,1
34,6
12,2
,6
4,5

156

100,0

100,0

48,1
82,7
94,9
95,5
100,0

Anketirani osnovnošolski učitelji menijo, da se je v konfliktnih situacijah vredno boriti, saj
se jih je namreč pri trditvi »Ne zdi se mi vredno boriti«, kar 48,1 % opredelilo za »Skoraj
nikoli tako ne ravnam« ter 34,6 % za »Tako ravnam redko«. Kot pri trditvah t6 (Konflikt
namerno spregledam) in t8 (Zdi se mi bolj modro, da molčim) se je ponovno pokazala
težnja učiteljev po soočanju s konfliktnimi situacijami in reševanju le-teh.
Trditev

Bolje malo popustiti kot vse izgubiti.
Tabela 24: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t14

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

Kumulativni
%

10
19
85
29
13

6,4
12,2
54,5
18,6
8,3

6,4
12,2
54,5
18,6
8,3

156

100,0

100,0

6,4
18,6
73,1
91,7
100,0

Več kot polovica (54,5 %) vprašanih se je pri trditvi »Bolje malo popustiti kot vse
izgubiti« opredelila za neko srednjo pot in ocenila, da tako ravnajo včasih. Predvidevam,
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da se učitelji tako odločajo v odvisnosti od vrste, zahtevnosti konfliktne situacije pa tudi od
okoliščin.
Trditev

Prepričam učence, da naredijo, kot rečem sam/a.
Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t15

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

Kumulativni
%

19
29
72
29
7

12,2
18,6
46,2
18,6
4,5

12,2
18,6
46,2
18,6
4,5

156

100,0

100,0

12,2
30,8
76,9
95,5
100,0

46,2 % anketiranih osnovnošolskih učiteljev ocenjuje, da v konfliktnih situacijah z učenci
včasih le-te prepričajo, da storijo, kot rečejo učitelji sami. Odstotek tistih, ki ocenjujejo, da
to počnejo redko, pa je povsem enak odstotku tistih, ki ocenjujejo, da to počnejo pogosto.
Tudi pri tej trditvi so učitelji izbirali srednjo pot, saj se jih je največ odločilo za oceno, da
včasih prepričujejo učence, naj storijo tako, kot reče učitelj. Ponovno je verjetno, da na to
vplivajo vrsta konfliktne situacije, zahtevnost le-te in okoliščine.
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Trditev

Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo tako.
Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t16

TAKO

f

%

Veljavni %

Kumulativni

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj
Manjkajoči
odgovori
Skupaj

%

8
28
79
32
8
155

5,1
17,9
50,6
20,5
5,1
99,4

1

,6

156

100,0

5,2
18,1
51,0
20,6
5,2
100,0

5,2
23,2
74,2
94,8
100,0

Polovica (50,6 %) anketiranih osnovnošolskih učiteljev meni, da v konfliktnih situacijah z
učenci včasih popustijo in tudi učence prepričajo, da storijo tako. Redko to naredi 18,1 %
učiteljev, pogosto pa 20,5 % vprašanih učiteljev. Gre za strategijo kompromisnega
reševanja konfliktov, ki se je učitelji poslužujejo pogosto ali občasno.
Pri tej strategiji sta v ospredju tako odnos kot tudi osebni cilji. Delno smo se pripravljeni
odpovedati svojemu cilju in tudi sogovornika prepričujemo, naj ravna enako. Išče se
rešitev, s katero bi obe strani nekaj pridobili, ob pripravljenosti, da tudi nekaj izgubita
(Lamovec, 1993, str. 66).
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Trditev

Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev.
Tabela 27: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t17

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM

Kumulativni
%

skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

1
1
10
60
84

,6
,6
6,4
38,5
53,8

,6
,6
6,4
38,5
53,8

156

100,0

100,0

,6
1,3
7,7
46,2
100,0

Večina anketiranih učiteljev (92,3 %) ocenjuje, da le soočenje s konfliktom lahko odkrije
najboljšo rešitev. Nasprotno pa meni le 1,3 % anketiranih učiteljev. Ponovno se je pokazala
odločnost učiteljev, da se je s konflikti potrebno soočati, na kar nas napeljujejo že rezultati
pri trditvah t6, t8 in t13.
Trditev

Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/a jaz in nekaj učenci, čeprav

morda rešitev ne bo idealna.
Tabela 28: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t18

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj

Kumulativni
%

6
6
42
69
33

3,8
3,8
26,9
44,2
21,2

3,8
3,8
26,9
44,2
21,2

156

100,0

100,0

3,8
7,7
34,6
78,8
100,0

Anketirani osnovnošolski učitelji v večji meri (44,2 %) ocenjujejo, da pogosto v
konfliktnih situacijah z učenci iščejo rešitev, s katero pridobijo vsi vpleteni v konflikt,
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čeprav morda rešitev ni najbolj idealna. 26,9 % jih to naredi včasih, 21,2 % pa skoraj
vedno. Gre za strategijo sklepanja kompromisa, ki so ji učitelji glede na dobljene rezultate
precej naklonjeni in jo v veliki meri uporabljajo pogosto, včasih ali pa celo skoraj vedno.
Tudi rezulati pri trditvi t16 kažejo na to.
Trditev

Vem, da prijaznost vedno zmaguje nad jezo.
Tabela 29: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t19

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj
Manjkajoči
odgovori
Skupaj

Kumulativni
%

0
2
17
60
74
153

0
1,3
10,9
38,5
47,4
98,1

3

1,9

156

100,0

0
1,3
11,1
39,2
48,4
100,0

0
1,3
12,4
51,6
100,0

Da v konfliktnih situacijah prijaznost skoraj vedno ali pogosto zmaguje nad jezo, ocenjuje
največ vprašanih osnovnošolskih učiteljev (85,9 %).
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Trditev

Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo želje učencev pomembnejše.
Tabela 30: Frekvenčna porazdelitev za učiteljevo oceno trditve t20

TAKO

f

%

Veljavni %

RAVNAM
skoraj nikoli
redko
včasih
pogosto
skoraj vedno
Skupaj
Manjkajoči
odgovori
Skupaj

Kumulativni
%

13
46
67
23
6
155

8,3
29,5
42,9
14,7
3,8
99,4

1

,6

156

100,0

8,4
29,7
43,2
14,8
3,9
100,0

8,4
38,1
81,3
96,1
100,0

Iz tabele je razvidno, da je delež učiteljev, ki skoraj vedno (3,9 %), pogosto (14,8 %) in
včasih (43,2 %) potlačijo svoje želje na račun želja učencev, precej visok. V današnjem
času smo učitelji večinoma zgolj izvajalci navodil »od zgoraj«, razpeti med pravice
učencev, dolžnosti učiteljev in načela permisivne vzgoje, ki še vedno prevladujejo, zato je
učiteljevo razumevanje lastne vrednosti močno omajano. Posledica je, da učitelji svoje
želje potlačijo. Visoka stopnja odgovornosti in profesionalnosti, ki se od učitelja nenehno
pričakuje, pa od njega prepogosto zahteva dejanja, ki niso popolnoma v skladu z njegovim
osebnim, individualnim prepričanjem.

6.2 PREVERJANJE HIPOTEZ
H01: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol, delovno dobo, delovno
mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično pomembnih razlik v
strategijah reševanja konfliktnih situacij z učenci.
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Za strategijo umika sem na podlagi teoretičnih izhodišč (Tabela 6) predpostavila spremenljivke t6 (Konflikt namerno spregledam), t8 (Zdi se mi bolj
modro, da molčim), t9 (Izogibam se konfliktnim situacijam) in t13 (Ne zdi se mi vredno boriti).
Tabela 31: t-preizkus strategij reševanja konfliktov z umikom glede na spol
Levenov preizkus
homogenosti varianc

Konflikt namerno
spregledam.

Enake variance

Zdi se mi bolj
modro, da molčim.

Enake variance

Statistična
značilnost

t-preizkus

Stopnje
prostosti

2,847

,094

1,265

154

,208

,419

,331

-,236

1,073

2,320

10,354

,042

,419

,181

,018

,819

,168

152

,867

,067

,397

-,717

,851

,148

7,592

,886

,067

,450

-,980

1,114

1,213

153

,227

,407

,336

-,256

1,071

1,383

6,778

,211

,407

,295

-,294

1,109

,475

154

,635

,172

,363

-,544

,889

,625

8,460

,549

,172

,276

-,458

,802

1,295

,257

Različne variance
Enake variance

,443

,507

Različne variance
Ne zdi se mi vredno
boriti.

Enake variance
Različne variance

95% interval zaupanja

F
razmerje

Različne variance
Izogibam se
konfliktnim
situacijam.

t-preizkus enakosti povprečij
Statistična
značilnost
Standardna
(dvostranski Povprečna
napaka
preizkus)
razlika
razlike

,357

,551
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Spodnja
meja

Zgornja
meja
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Ker so statistične značilnosti t-preizkusa večje od kritičnih p>0,05, sledi, da razlike med
aritmetičnima sredinama obeh skupin glede na spol niso statistično pomembne, kar pomeni,
da ni razlik med spoloma v reševanju konfliktov z umikom.
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Za strategijo prevlade sem na podlagi teoretičnih izhodišč predpostavila spremenljivke t2 (Poskušam konflikt razrešiti sam/a), t3 (Odločen/a sem, da
ne bom popustil/a), t12 (Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju konflikta) in t15 (Prepričam učence, da naredijo, kot rečem sam/a).
Tabela 32: t-preizkus strategij reševanja konfliktov s prevlado glede na spol
Levenov preizkus
homogenosti varianc

F
razmerje
Poskušam konflikt
razrešitit sam.

Enake variance

2,775

Enake variance

1,223

t-preizkus

,098

-,791

153

,430

-,338

,427

-1,181

,506

-1,086

8,628

,307

-,338

,311

-1,046

,370

-,472

154

,638

-,179

,379

-,928

,570

-,582

8,256

,576

-,179

,308

-,884

,526

1,399

154

,164

,463

,331

-,191

1,117

1,520

7,938

,167

,463

,304

-,240

1,166

,995

154

,321

,365

,367

-,360

1,090

1,302

8,445

,227

,365

,280

-,275

1,005

,271

Različne variance
Moje mnenje je
tisto, ki je odločilno
pri reševanju
konflikta.

Enake variance

Prepričam učence,
da naredijo, kot
rečem sam.

Enake variance

2,630

,107

Različne variance

Različne variance

,365

95% interval zaupanja

Statistična
značilnost

Različne variance
Odločen sem, da ne
bom popustil.

Stopnje
prostosti

t-preizkus enakosti povprečij
Statistična
značilnost
Standardna
(dvostranski Povprečna
napaka
preizkus)
razlika
razlike

,547
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meja
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Razlik med spoloma v reševanju konfliktov s prevlado ni, saj razlike med aritmetičnima
sredinama obeh skupin niso statistično pomembne.
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Za strategijo reševanja konfliktov z zglajevanjem sem na podlagi teoretičnih izhodišč predpostavila spremenljivke t4 (Poskušam konflikt
zgladiti), t7 (Delujem po principu »Lepa beseda lepo mesto najde«), t19 (Vem, da prijaznost vedno zmaguje nad jezo) in t20 (Svoje želje
potlačim, ker se mi zdijo želje učencev pomembnejše).
Tabela 33: t-preizkus strategij reševanja konfliktov z zglajevanjem glede na spol
Levenov preizkus
homogenosti varianc

F
razmerje
Poskušam konflikt
zgladiti.

Različne variance

1,777

Različne variance

1,003

95% interval zaupanja

Statistična
značilnost

t-preizkus

,184

1,504

154

,135

,578

,384

-,181

1,337

1,144

7,418

,288

,578

,505

-,603

1,758

,552

154

,582

,139

,251

-,357

,634

,593

7,913

,570

,139

,234

-,401

,678

-,114

151

,910

-,030

,265

-,555

,494

-,156

8,661

,879

-,030

,193

-,469

,409

,806

153

,421

,276

,342

-,400

,951

,989

8,250

,351

,276

,278

-,363

,914

Enake variance
Delujem po principu
Lepa beseda lepo
mesto najde.

Stopnje
prostosti

t-preizkus enakosti povprečij
Statistična
značilnost
Standardna
(dvostranski Povprečna
napaka
preizkus)
razlika
razlike

,318

Spodnja
meja

Zgornja
meja

Enake variance

Vem, da prijaznost
vedno zmaguje nad
jezo.

Različne variance

Svoje želje
potlačim, ker se mi
zdijo želje učencev
pomembnejše.

Različne variance

1,783

,184

Enake variance

Različne variance

,396

,530
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Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin ponovno niso statistično pomembne, to
pa pomeni, da ni razlik med spoloma v reševanju konfliktov z zglajevanjem.
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Za strategijo kompromisa sem na podlagi teoretičnih izhodišč predpostavila spremenljivke t11 (Skušam delovati pravično), t14 (Bolje
malo popustiti kot vse izgubiti), t16 (Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo tako) in t18 (Iščem rešitev, s katero bi nekaj
pridobil/a jaz in nekaj učenci, čeprav morda rešitev ne bo idealna).
Tabela 34: t-preizkus strategij reševanja konfliktov s kompromisom glede na spol
Levenov preizkus
homogenosti varianc

F
razmerje
Skušam delovati
pravično.

Različne variance

5,570

Različne variance

,192

t-preizkus

,020

1,411

154

,160

,155

,110

-,062

,373

,939

7,308

,378

,155

,165

-,232

,543

-,452

154

,652

-,155

,344

-,835

,524

-,415

7,641

,689

-,155

,374

-1,025

,714

-1,132

153

,260

-,368

,325

-1,011

,275

-,864

7,424

,415

-,368

,426

-1,364

,628

1,517

154

,131

,527

,347

-,159

1,214

1,257

7,508

,246

,527

,419

-,451

1,505

,662

Enake variance
Delno popustim in
tudi učence
prepričam, da storijo
tako.

Različne variance

Iščem rešitev, s katero
bi nekaj pridobil jaz
in nekaj učenci,
čeprav morda rešitev
ne bo idealna.

Različne variance

2,315

,130

Enake variance

Različne variance

,137

95% interval zaupanja

Statistična
značilnost

Enake variance
Bolje malo popustiti
kot vse izgubiti.

Stopnje
prostosti

t-preizkus enakosti povprečij
Statistična
značilnost
Standardna
(dvostranski Povprečna
napaka
preizkus)
razlika
razlike

,711
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Spodnja
meja

Zgornja
meja
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Večinoma razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično pomembne,
kar pomeni, da ni razlik med spoloma v reševanju konfliktov s kompromisom. Odstopanje
se pojavi pri spremenljivki »Skušam delovati pravično«, kjer zavrnem predpostavko o
homogenosti varianc (p<0,05), vendar so za potrjevanje razlik pomembne vse štiri
spremenljivke, zato lahko trdim, da razlik v reševanju s kompromisom med spoloma ni.
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Za strategijo reševanja konfliktov s konfrontacijo sem na podlagi teoretičnih izhodišč predpostavila spremenljivke t1 (Omogočim vpletenim
učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam njihove predloge), t5 (Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike), t10 (Omogočim vsem
učencem, da povedo svoje mnenje) in t17 (Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev).
Tabela 35: t-preizkus strategij reševanja konfliktov s konfrontacijo glede na spol
Levenov preizkus
homogenosti varianc
F
razmerje
Omogočim
vpletenim učencem,
da povedo svoje
mnenje in upoštevam
njihove predloge

Različne variance

Učence vključim
kot sebi
enakopravne
sogovornike.

Različne variance

,873

Povprečna
razlika

Standardna
napaka
razlike

,196

,236

,182

-,123

,596

7,676

,258

,236

,193

-,213

,686

-,210

154

,834

-,068

,323

-,705

,570

-,259

8,266

,802

-,068

,261

-,665

,530

,637

154

,525

,142

,223

-,298

,582

,725

8,044

,489

,142

,196

-,309

,593

,277

154

,782

,071

,256

-,434

,576

,369

8,502

,721

,071

,192

-,368

,509

Stopnje
prostosti

Statistična
značilnost

t-preizkus

,352

1,299

154

1,223

95% interval zaupanja
Spodnja
meja

Zgornja
meja

Enake variance

,440

,508

Enake variance

Omogočim vsem
Različne variance
učencem, da povedo
svoje mnenje.
Enake variance
Le soočenje s
konfliktom lahko
odkrije najboljšo
rešitev.

t-preizkus enakosti povprečij
Statistična
značilnost
(dvostranski
preizkus)

Različne variance
Različne variance

,012

1,095

,915

,297
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Tudi pri reševanju konfliktov s strategijo konfrontacije je t-preizkus pokazal, da razlik med
spoloma ni, kar dokazujejo razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin, ki niso
statistično pomembne.
Hipotezo lahko v delu, ki se nanaša na spol, v celoti potrdim, saj ni statistično pomembnih
razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij glede na spol. Torej je raziskava pokazala,
da spol ne vpliva na strategije reševanja konfliktnih situacij.
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Tabela 36: ANOVA strategij reševanja konfliktov z umikom glede na delovno dobo

6,819

Stopnje
prostosti
3

Povprečni
kvadrat
2,273

Znotraj skupin

122,790

152

,808

Skupaj

129,609

155

Vsota
kvadratov

Konflikt namerno
spregledam.

Zdi se mi bolj
modro, da molčim.

Izogibam se
konfliktnim
situacijam.
Ne zdi se mi
vredno boriti.

Med skupinami

Med skupinami

3,738

3

1,246

Znotraj skupin

112,611

151

,746

Skupaj

116,348

154

Med skupinami

10,244

3

3,415

Znotraj skupin

171,295

150

1,142

Skupaj

181,539

153

Med skupinami

9,948

3

3,316

Znotraj skupin

144,071

152

,948

Skupaj

154,019

155

FStatistična
razmerje značilnost
2,814
,041

1,671

,176

2,990

,033

3,499

,017

Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin so statistično pomembne, in sicer kar pri
treh spremenljivkah, to pomeni, da razlike v reševanju konfliktov z umikom glede na
delovno dobo obstajajo.
Tabela 37: ANOVA strategij reševanja konfliktov s prevlado glede na delovno dobo

Poskušam konflikt Med skupinami
razrešitit sam. Znotraj skupin
Skupaj
Odločen sem, da ne Med skupinami
bom popustil. Znotraj skupin
Skupaj
Moje mnenje je Med skupinami
tisto, ki je odločilno Znotraj skupin
pri reševanju Skupaj
konflikta.

3,678
208,606
212,284
6,969
161,467
168,436
6,779
122,830

Stopnje
prostosti
3
151
154
3
152
155
3
152

129,609

155

Prepričam učence, Med skupinami
da naredijo, kot Znotraj skupin
rečem sam. Skupaj

,549
157,758
158,308

3
152
155

Vsota
kvadratov

Povprečni
kvadrat
1,226
1,381

FStatistična
razmerje značilnost
,887
,449

2,323
1,062

2,187

,092

2,260
,808

2,796

,042

,183
1,038

,176

,912

Iz Tabele 37 je razvidno, da razlik v reševanju konfliktov s prevlado glede na delovno
dobo ni, saj razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično pomembne.
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Manjše odstopanje se pojavi pri spremenljivki »Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri
reševanju konflikta«, kjer zavrnem predpostavko o homogenosti varianc (p<0,05), vendar
so za potrjevanje razlik pomembne vse štiri spremenljivke, zato lahko trdim, da razlik v
reševanju s prevlado glede na delovno dobo ni.
Tabela 38: ANOVA strategij reševanja konfliktov z zglajevanjem glede na delovno dobo

9,035
166,042
175,077
1,580

Stopnje
prostosti
3
152
155
3

Povprečni
kvadrat
3,012
1,092

72,164

152

,475

Skupaj

73,744

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

4,025
76,615

3
149

80,641

152

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

5,360
130,808

3
151

136,168

154

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
zgladiti.
Delujem po
principu Lepa
beseda lepo mesto
najde.
Vem, da prijaznost
vedno zmaguje nad
jezo.
Svoje želje
potlačim, ker se mi
zdijo želje učencev
pomembnejše.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin

,527

FStatistična
razmerje značilnost
2,757
,044

1,109

,347

1,342
,514

2,609

,054

1,787
,866

2,062

,108

Tudi pri reševanju konfliktov z zglajevanjem glede na delovno dobo ni razlik, saj
večinoma razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično pomembne.
Odstopanje se pojavi le pri spremenljivki »Poskušam konflikt zgladiti«, kjer ponovno
zavrnem predpostavko o homogenosti varianc (p<0,05), vendar so za potrjevanje razlik
pomembne vse štiri spremenljivke, zato lahko trdim, da razlik v reševanju z zglajevanjem
glede na delovno dobo ni.
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Tabela 39: ANOVA strategij reševanja konfliktov s kompromisom glede na delovno dobo

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Bolje malo popustiti Med skupinami
kot vse izgubiti.
Znotraj skupin
Skupaj
Delno popustim in
Med skupinami
tudi učence
Znotraj skupin
prepričam, da storijo Skupaj
tako.

,472
13,887
14,359
,654
137,705
138,359
1,676
122,220

Stopnje
prostosti
3
152
155
3
152
155
3
151

123,897

154

Iščem rešitev, s
katero bi nekaj
pridobil jaz in nekaj
učenci, čeprav
morda rešitev ne bo
idealna.

5,964
137,286

3
152

143,250

155

Vsota
kvadratov

Skušam delovati
pravično.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

Povprečni
kvadrat
,157
,091

Frazmerje
1,720

Statistična
značilnost

,218
,906

,241

,868

,559
,809

,690

,559

1,988
,903

2,201

,090

,165

Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično pomembne pri nobeni
spremenljivki, to pomeni, da razlik v reševanju konfliktov s kompromisom glede na
delovno dobo ni.
Tabela 40: ANOVA strategij reševanja konfliktov s konfrontacijo glede na delovno dobo
Vsota
kvadratov

Omogočim
vpletenim učencem,
da povedo svoje
mnenje in
upoštevam njihove
predloge.
Učence vključim
kot sebi
enakopravne
sogovornike.

Med skupinami

Omogočim vsem
učencem, da
povedo svoje
mnenje.
Le soočenje s
konfliktom lahko
odkrije najboljšo
rešitev.

Znotraj skupin
Skupaj

Stopnje
prostosti

Povprečni
kvadrat

Frazmerje

Statistična
značilnost

,297

,827

2,119

,100

,179
,379

,473

,702

,471
,494

,953

,417

,229

3

,076

38,919

152

,256

39,147

155

Med skupinami
Znotraj skupin

4,882

3

1,627

116,727

152

,768

Skupaj

121,609

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,538
57,635

3
152

58,173

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

1,412
75,069

3
152

76,481

155
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Pri nobeni spremenljivki razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično
pomembne, torej lahko rečem, da razlik v reševanju konfliktov s konfrontacijo glede na
delovno dobo ni.
Hipotezo lahko v delu, ki se nanaša na delovno dobo, v večini potrdim, saj ni statistično
pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij s prevlado, z zglajevanjem, s
kompromisom in s konfrontacijo. Pri strategiji reševanja konfliktnih situacij z umikom pa
so razlike statistično pomembne in lahko rečem, da delovna doba vpliva na to strategijo
reševanja konfliktnih situacij. Učitelji, ki poučujejo od 11 do 25 let, se pogosteje
poslužujejo strategije umika kot učitelji začetniki ali izkušenejših kolegi.
Raziskava je torej pokazala, da delovna doba osnovnošolskega učitelja večinoma ne vpliva
na strategije reševanja konfliktnih situacij, vpliva le pri strategiji reševanja konfliktnih
situacij z umikom.
Tabela 41: ANOVA strategij reševanja konfliktov z umikom glede na delovno mesto
Vsota
kvadratov

Konflikt namerno
spregledam.
Zdi se mi bolj
modro, da molčim.
Izogibam se
konfliktnim
situacijam.
Ne zdi se mi vredno
boriti.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,935
128,674
129,609
,850
115,499
116,348
3,077
178,462
181,539
,946
153,073
154,019

Stopnje
prostosti
2
153
155
2
152
154
2
151
153
2
153
155

Povprečni
kvadrat
,467
,841

Frazmerje
,556

Statistična
značilnost

,425
,760

,559

,573

1,539
1,182

1,302

,275

,473
1,000

,473

,624

,575

Pri ugotavljanju razlik med aritmetičnimi sredinami vseh skupin vidimo, da le te niso
statistično pomembne pri nobeni spremenljivki, kar pomeni, da razlik v reševanju
konfliktov z umikom glede na delovno mesto ni.
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Tabela 42: ANOVA strategij reševanja konfliktov s prevlado glede na delovno mesto

6,130
206,154
212,284
3,549
164,887
168,436
2,338
127,271

Stopnje
prostosti
2
152
154
2
153
155
2
153

129,609

155

2,212
156,096
158,308

2
153
155

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
razrešitit sam.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Odločen sem, da ne Med skupinami
bom popustil.
Znotraj skupin
Skupaj
Moje mnenje je
Med skupinami
tisto, ki je odločilno Znotraj skupin
pri reševanju
Skupaj
konflikta.
Prepričam učence,
Med skupinami
da naredijo, kot
Znotraj skupin
rečem sam.
Skupaj

Povprečni
kvadrat
3,065
1,356

FStatistična
razmerje značilnost
2,260
,108

1,775
1,078

1,647

,196

1,169
,832

1,405

,248

1,106
1,020

1,084

,341

Kot pri reševanju konfliktov z umikom glede na delovno mesto tudi pri reševanju s
prevlado ni razlik med aritmetičnimi sredinami skupin oziroma te niso statistično
pomembne pri nobeni spremenljivki, torej razlik v reševanju konfliktov s prevlado glede
na delovno mesto ni.
Tabela 43: ANOVA strategij reševanja konfliktov z zglajevanjem glede na delovno mesto
Povprečni
kvadrat
1,339
1,127

Frazmerje
1,188

Statistična
značilnost

2,678
172,399
175,077
,069

Stopnje
prostosti
2
153
155
2

,035

,072

,931

73,674

153

,482

73,744

155

2,026
78,614
80,641
3,177
132,991

2
150
152
2
152

1,013
,524

1,933

,148

1,588
,875

1,815

,166

136,168

154

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
zgladiti.
Delujem po
principu -lepa
beseda lepo mesto
najde.
Vem, da prijaznost
vedno zmaguje nad
jezo.
Svoje želje
potlačim, ker se mi
zdijo želje učencev
pomembnejše.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,307

Pri nobeni spremenljivki ni statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami,
torej razlik v reševanju konfliktov z zglajevanjem glede na delovno mesto ni.
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Tabela 44: ANOVA strategij reševanja konfliktov s kompromisom glede na delovno mesto

,715
13,644
14,359
5,958
132,401
138,359
4,078
119,819

Stopnje
prostosti
2
153
155
2
153
155
2
152

123,897

154

,699
142,551

2
153

143,250

155

Vsota
kvadratov

Skušam delovati
pravično.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Bolje malo
Med skupinami
popustiti, kot vse
Znotraj skupin
izgubiti.
Skupaj
Delno popustim in
Med skupinami
tudi učence
Znotraj skupin
prepričam, da storijo Skupaj
tako.
Iščem rešitev, s
Med skupinami
katero bi nekaj
Znotraj skupin
pridobil jaz in nekaj Skupaj
učenci, čeprav
morda rešitev ne bo
idealna.

Povprečni
kvadrat
,357
,089

Frazmerje
4,009

Statistična
značilnost

2,979
,865

3,442

,034

2,039
,788

2,587

,079

,349
,932

,375

,688

,020

Pri dveh spremenljivkah (Skušam delovati pravično, Bolje malo popustiti kot vse izgubiti)
so razlike med aritmetičnimi sredinami skupin statistično pomembne, pri dveh
spremenljivkah (Delno popustim …, Iščem rešitev …) pa razlike med aritmetičnimi
sredinami skupin niso statistično pomembne. Na osnovi tega lahko rečem, da delno
obstajajo razlike v reševanju konfliktov s kompromisom glede na delovno mesto. Za
strategijo kompromisa se pogosteje odločajo učitelji iz tretje triade.
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Tabela 45: ANOVA strategij reševanja konfliktov s konfrontacijo glede na delovno mesto
Vsota
kvadratov

Omogočim
vpletenim
učencem, da
povedo svoje
mnenje in
upoštevam njihove
predloge
Učence vključim
kot sebi
enakopravne
sogovornike.
Omogočim vsem
učencem, da
povedo svoje
mnenje.
Le soočenje s
konfliktom lahko
odkrije najboljšo
rešitev.

Stopnje
prostosti

Povprečni
kvadrat

Frazmerje

Statistična
značilnost

2,453

,089

Med skupinami

1,216

2

,608

Znotraj skupin

37,931

153

,248

39,147

155

Med skupinami
Znotraj skupin

,129
121,480

2
153

,065
,794

,081

,922

Skupaj

121,609
1,815
56,358

155
2
153

,908
,368

2,464

,088

58,173

155

4,320
72,161

2
153

2,160
,472

4,579

,012

76,481

155

Skupaj

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

Preizkus ANOVA je pokazal, da razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso
statistično pomembne, zato lahko trdim, da razlik v reševanju konfliktov s konfrontacijo
glede na delovno mesto ni. Manjše odstopanje se pojavi pri spremenljivki »Le soočenje s
konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev«, kjer predpostavko o homogenosti varianc
(p<0,05) zavrnem. Pri potrjevanju razlik pa so vendarle pomembne vse štiri spremenljivke,
zato trdim, da razlik v reševanju s konfrontacijo glede na delovno mesto ni.
Hipotezo torej v delu, ki se nanaša na delovno mesto, potrdim, saj v večini ni statistično
pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij.
Raziskava je pokazala, da delovno mesto osnovnošolskega učitelja večinoma ne vpliva na
strategije reševanja konfliktnih situacij. Izjema je reševanje konfliktov s kompromisom,
kjer je preizkus ANOVA pokazal pri dveh spremenljivkah statistično pomembnost razlik
med aritmetičnimi sredinami skupin (Skušam delovati pravično, Bolje malo popustiti kot
vse izgubiti). Iz prakse bi lahko sklepala, da reševanje konfliktnih situacij s kompromisom
ni primerno za vse starostne skupine otrok.
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Tabela 46: ANOVA strategij reševanja konfliktov z umikom glede na stopnjo izobrazbe
Vsota
kvadratov

Konflikt namerno
spregledam.
Zdi se mi bolj
modro, da molčim.
Izogibam se
konfliktnim
situacijam.
Ne zdi se mi vredno
boriti.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

4,563
125,046
129,609
1,870
114,479
116,348
1,180
180,359
181,539
1,985
152,034
154,019

Stopnje
prostosti
2
153
155
2
152
154
2
151
153
2
153
155

Povprečni
kvadrat
2,281
,817

Frazmerje
2,791

Statistična
značilnost

,935
,753

1,241

,292

,590
1,194

,494

,611

,992
,994

,999

,371

,064

Pri nobeni spremenljivki razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično
pomembne, torej razlik v reševanju konfliktov z umikom glede na stopnjo izobrazbe ni.
Tabela 47: ANOVA strategij reševanja konfliktov s prevlado glede na stopnjo izobrazbe

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

1,115
211,168
212,284
1,525
166,911
168,436
3,725
125,884

Stopnje
prostosti
2
152
154
2
153
155
2
153

129,609

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

1,399
156,908
158,308

2
153
155

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
razrešitit sam.
Odločen sem, da ne
bom popustil.
Moje mnenje je
tisto, ki je odločilno
pri reševanju
konflikta.
Prepričam učence,
da naredijo, kot
rečem sam.

Povprečni
kvadrat
,558
1,389

Frazmerje
,401

Statistična
značilnost

,763
1,091

,699

,499

1,862
,823

2,264

,107

,700
1,026

,682

,507

,670

Preizkus ANOVA je pokazal, da razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso
statistično pomembne pri nobeni spremenljivki, torej lahko rečem, da razlik v reševanju
konfliktov s prevlado glede na stopnjo izobrazbe ni.
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Tabela 48: ANOVA strategij reševanja konfliktov z zglajevanjem glede na stopnjo izobrazbe
Povprečni
kvadrat
,846
1,133

Frazmerje
,747

Statistična
značilnost

1,692
173,385
175,077
,209

Stopnje
prostosti
2
153
155
2

,105

,218

,805

73,534

153

,481

73,744

155

3,449
77,191
80,641
,215
135,953

2
150
152
2
152

1,725
,515

3,351

,038

,107
,894

,120

,887

136,168

154

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
zgladiti.
Delujem po
principu Lepa
beseda lepo mesto
najde.
Vem, da prijaznost
vedno zmaguje nad
jezo.
Svoje želje
potlačim, ker se mi
zdijo želje učencev
pomembnejše.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,476

Rezultati preizkusa ANOVA kažejo, da večinoma razlike med aritmetičnimi sredinami
vseh skupin niso statistično pomembne, torej razlik v reševanju konfliktov z zglajevanjem
glede na stopnjo izobrazbe ni. Odstopanje se pojavi le pri spremenljivki »Vem, da
prijaznost vedno zmaguje nad jezo«, kjer predpostavko o homogenosti varianc (p<0,05)
zavrnem. Kot sem že dejala, pa so za potrjevanje razlik pomembne vse štiri spremenljivke,
zato lahko trdim, da razlik v reševanju z zglajevanjem glede na stopnjo izobrazbe ni.
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Tabela 49: ANOVA strategij reševanja konfliktov s kompromisom glede na stopnjo izobrazbe

Skušam delovati
pravično.

Bolje malo popustiti
kot vse izgubiti.

Povprečni
kvadrat

Vsota
kvadratov

Stopnje
prostosti

,037

2

,019

Znotraj skupin

14,322

153

,094

Skupaj

14,359

155

1,422

2

,711

Znotraj skupin

136,937

153

,895

Skupaj

138,359

155

3,886

2

1,943

120,011

152

,790

123,897

154

4,648

2

2,324

138,602

153

,906

143,250

155

Med skupinami

Med skupinami

Delno popustim in
Med skupinami
tudi učence
prepričam, da storijo Znotraj skupin
tako.
Skupaj
Iščem rešitev, s
Med skupinami
katero bi nekaj
pridobil jaz in nekaj Znotraj skupin
učenci, čeprav
morda rešitev ne bo Skupaj
idealna.

Frazmerje

Statistična
značilnost

,199

,820

,795

,454

2,461

,089

2,565

,080

Razlik v reševanju konfliktov s kompromisom glede na stopnjo izobrazbe ni, kar kažejo
rezultati preizkusa ANOVA, saj razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso
statistično pomembne pri nobeni spremenljivki.
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Tabela 50: ANOVA strategij reševanja konfliktov s konfrontacijo glede na stopnjo izobrazbe

Omogočim
vpletenim
učencem, da
povedo svoje
mnenje in
upoštevam njihove
predloge
Učence vključim
kot sebi
enakopravne
sogovornike.
Omogočim vsem
učencem, da
povedo svoje
mnenje.
Le soočenje s
konfliktom lahko
odkrije najboljšo
rešitev.

Med skupinami
Znotraj skupin

Povprečni
kvadrat

Vsota
kvadratov

Stopnje
prostosti

Frazmerje

Statistična
značilnost

,514

2

,257

1,018

,364

38,633

153

,253

39,147

155
,118

,889

1,482
,361

4,108

,018

,021
,500

,043

,958

Skupaj

Med skupinami
Znotraj skupin

,188

2

,094

121,421

153

,794

Skupaj

121,609

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

2,965
55,209

2
153

58,173

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,043
76,438

2
153

76,481

155

Preizkus ANOVA pri strategiji reševanja konfliktnih situacij s konfrontacijo ponovno
kaže, da razlike med aritmetičnimi sredinami skupin niso statistično pomembne, torej
razlik pri tej strategiji glede na stopnjo izobrazbe ni. Vidno je le odstopanje pri
spremenljivki »Omogočim vsem učencem, da povedo svoje mnenje«, kjer zavrnem
predpostavko o homogenosti varianc (p<0,05). Ker pa so za potrjevanje razlik pomembne
vse štiri spremenljivke, lahko trdim, da razlik v reševanju s konfrontacijo glede na stopnjo
izobrazbe ni.
Tudi v delu, ki se nanaša na stopnjo izobrazbe, lahko hipotezo potrdim, saj ni statistično
pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij. Torej je raziskava pokazala,
da tudi stopnja izobrazbe osnovnošolskega učitelja ne vpliva na strategije reševanja
konfliktnih situacij.
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Tabela 51: ANOVA strategij reševanja konfliktov z umikom glede na strokovni naziv
Vsota
kvadratov

Konflikt namerno
spregledam.
Zdi se mi bolj
modro, da molčim.
Izogibam se
konfliktnim
situacijam.
Ne zdi se mi vredno
boriti.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

3,609
126,000
129,609
2,094
114,255
116,348
5,649
175,890
181,539
3,248
150,771
154,019

Stopnje
prostosti
3
152
155
3
151
154
3
150
153
3
152
155

Povprečni
kvadrat
1,203
,829

Frazmerje
1,451

Statistična
značilnost

,698
,757

,922

,432

1,883
1,173

1,606

,190

1,083
,992

1,091

,355

,230

Pri nobeni spremenljivki razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično
pomembne. Razlik v reševanju konfliktov z umikom upoštevajoč strokovni naziv ni.
Tabela 52: ANOVA strategij reševanja konfliktov s prevlado glede na strokovni naziv

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

5,215
207,069
212,284
2,810
165,626
168,436
13,793
115,816

Stopnje
prostosti
3
151
154
3
152
155
3
152

129,609

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

5,524
152,784
158,308

3
152
155

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
razrešitit sam.
Odločen sem, da ne
bom popustil.
Moje mnenje je
tisto, ki je odločilno
pri reševanju
konflikta.
Prepričam učence,
da naredijo, kot
rečem sam.

Povprečni
kvadrat
1,738
1,371

Frazmerje
1,268

Statistična
značilnost

,937
1,090

,860

,464

4,598
,762

6,034

,001

1,841
1,005

1,832

,144

,288

Preizkus ANOVA je pokazal, da pri treh spremenljivkah razlike med aritmetičnimi
sredinami vseh skupin niso statistično pomembne, torej razlik v reševanju konfliktov s
prevlado glede na strokovni naziv ni. Odstopanje se pojavi le pri spremenljivki »Moje
mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju konflikta«, kjer predpostavko o homogenosti
varianc (p<0,05) zavrnem. Ker pa so za potrjevanje razlik pomembne vse štiri
spremenljivke, lahko trdim, da razlik v reševanju s prevlado glede na strokovni naziv ni.
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Tabela 53: ANOVA strategij reševanja konfliktov z zglajevanjem glede na strokovni naziv
Povprečni
kvadrat
3,102
1,091

Frazmerje
2,844

Statistična
značilnost

9,306
165,771
175,077
,573

Stopnje
prostosti
3
152
155
3

,191

,397

,755

73,170

152

,481

73,744

155

7,864
72,777
80,641
3,753
132,415

3
149
152
3
151

2,621
,488

5,367

,002

1,251
,877

1,426

,237

136,168

154

Vsota
kvadratov

Poskušam konflikt
zgladiti.
Delujem po
principu -lepa
beseda lepo mesto
najde.
Vem, da prijaznost
vedno zmaguje nad
jezo.
Svoje želje
potlačim, ker se mi
zdijo želje učencev
pomembnejše.

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,040

Pri dveh spremenljivkah (Poskušam konflikt zgladiti, Vem, da prijaznost vedno zmaguje
nad jezo) so razlike med aritmetičnimi sredinami skupin statistično pomembne, pri dveh
spremenljivkah (Delujem po principu …, Svoje želje potlačim …) pa razlike med
aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso pomembne. Zaključim lahko, da delno obstajajo
razlike v reševanju konfliktov z zglajevanjem glede na strokovni naziv (mentor,
svetovalec, svetnik), ki se neposredno ne navezujejo na naziv, temveč jih je potrebno
interpretirati v povezavi z delovno dobo in starostjo učitelja ter na podlagi tega
pridobljenih izkušenj.
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Tabela 54: ANOVA strategij reševanja konfliktov s kompromisom glede na strokovni naziv

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,195
14,164
14,359
1,733
136,626
138,359
3,776
120,121

Stopnje
prostosti
3
152
155
3
152
155
3
151

123,897

154

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

2,308
140,942

3
152

143,250

155

Vsota
kvadratov

Skušam delovati
pravično.
Bolje malo popustiti
kot vse izgubiti.
Delno popustim in
tudi učence
prepričam, da storijo
tako.
Iščem rešitev, s
katero bi nekaj
pridobil jaz in nekaj
učenci, čeprav
morda rešitev ne bo
idealna.

Povprečni
kvadrat
,065
,093

Frazmerje
,697

Statistična
značilnost

,578
,899

,643

,589

1,259
,796

1,582

,196

,769
,927

,830

,480

,555

Razlike med aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično pomembne pri nobeni
spremenljivki, torej razlik v reševanju konfliktov s kompromisom glede na strokovni naziv
ni.
Tabela 55: ANOVA strategij reševanja konfliktov s konfrontacijo glede na strokovni naziv

Med skupinami

1,322

Stopnje
prostosti
3

Znotraj skupin

37,826

152

39,147

155

Med skupinami
Znotraj skupin

3,442
118,167

3
152

Skupaj

Vsota
kvadratov

Omogočim
vpletenim
učencem, da
povedo svoje
mnenje in
upoštevam njihove
predloge
Učence vključim
kot sebi
enakopravne
sogovornike.
Omogočim vsem
učencem, da
povedo svoje
mnenje.
Le soočenje s
konfliktom lahko
odkrije najboljšo
rešitev.

Povprečni
kvadrat
,441
,249

Frazmerje
1,770

Statistična
značilnost

1,147
,777

1,476

,223

,279
,377

,739

,530

,530
,493

1,076

,361

,155

Skupaj

121,609

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

,837
57,337

3
152

58,173

155

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

1,591
74,890

3
152

76,481

155
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Razlik v reševanju konfliktov s konfrontacijo glede na strokovni naziv ni, saj razlike med
aritmetičnimi sredinami vseh skupin niso statistično pomembne pri nobeni spremenljivki.
Hipotezo v delu, ki se nanaša na strokovni naziv, potrdim, saj večinoma ni statistično
pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij.
Raziskava je pokazala, da strokovni naziv osnovnošolskega učitelja večinoma ne vpliva na
strategije reševanja konfliktnih situacij. Izjema je strategija reševanja konfliktov z
zglajevanjem, kjer so pri dveh spremenljivkah (Poskušam konflikt zgladiti, Vem, da
prijaznost vedno zmaguje nad jezo) razlike med aritmetičnimi sredinami skupin statistično
pomembne.
Hipotezo H01, ki govori, da med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol,
delovno dobo, delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično
pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij z učenci, potrdim.
Glede na pomanjkljivost izobraževanja bodočih učiteljev, saj se za spoznavanje strategij
reševanja konfliktov z učenci in starši ne nudi zadostnega dodiplomskega usposabljanja, se
učitelji bolj verjetno poslužujejo strategij, ki jih poznajo, saj so jih lahko spremljali pri
svojih starših in učiteljih in jih večinoma nekritično prevzeli. Ti dejavniki nastajanja
vzorcev so verjetno najmočnejši, tako osvojene navade reševanja konfliktov pa najbolj
odporne na spremembo, saj so največkrat nereflektirane in neprevpraševane ter zelo
utrjene. Dolžina učiteljevanja verjetno prinese v največji meri le sprijaznjenje z različnimi
načini, sprotna prilagajanja situaciji, mogoče željo po drugačnih načinih, a dejanja učiteljev
v največji meri uravnavajo njihova prepričanja, ki jih težko spremenijo, sploh pa ne v
situacijah, ki zahtevajo hipno odločitev. Za konflikte, o katerih lahko premislijo, bodo
morda izbrali kakšno drugo strategijo (če jo seveda poznajo), v tistih situacijah, ki pa
zahtevajo takojšnje posredovanje, pa si bodo pravico do sprejetja odločitve največkrat vzeli
sami (prevlada), in sicer ne glede na spol, delovno dobo, delovno mesto, stopnjo izobrazbe
in strokovni naziv.
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H02: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol, delovno dobo, delovno
mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično pomembnih razlik v oceni
pogostosti konfliktnih situacij z učenci.
Tabela 56: Preizkus razlik med anketiranci glede na spol

Pearsonov hi-kvadrat
Verjetnost razmerja
Linear-by-Linear
zveza
Število veljavnih enot

Vrednost
3,357(a)
4,304
,033

4
4

Statistična
značilnost.
(2-stranska)
,500
,366

1

,856

Stopnje
prostosti

156

χ²-preizkus. 5 polj (50,0 %) ima pričakovani izračun manjši od 5. Minimalni pričakovani izračun je ,41.

Pogoj za χ² – največ 20 % vseh pričakovanih frekvenc je lahko manjših od 5 in nobena
pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 1.
Pogoji za interpretacijo χ²-preizkusa niso izpolnjeni, zato interpretiram rezultate
Kullbackovega preizkusa, ki pokaže statistično neznačilnost, kar pomeni, da glede na spol
ni razlik v oceni pogostosti srečevanja s konfliktnimi situacijami. Hipotezo v delu, ki se
nanaša na spol, potrdim.
Tabela 57: Preizkus razlik med anketiranci glede na delovno dobo

Pearsonov hi-kvadrat
Verjetnost razmerja
Linear-by-Linear
zveza
Število veljavnih enot

Vrednost
18,603(a)
17,856

Stopnje
prostosti
12
12

Statistična
značilnost.
(2-stranska)
,099
,120

5,653

1

,017

156

χ²-preizkus. 6 polj (30,0 %) ima pričakovani izračun manjši od 5. Minimalni pričakovani izračun je 1, 38.

Pogoji za interpretacijo χ²-preizkusa ponovno niso izpolnjeni. Rezultati Kullbackovega
preizkusa kažejo statistično neznačilnost, torej ni razlik v oceni pogostosti srečevanja s
konfliktnimi situacijami glede na delovno dobo. Hipotezo v delu, ki se nanaša na delovno
dobo, potrdim.
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Tabela 58: Preizkus razlik med anketiranci glede na delovno mesto

Pearsonov hi-kvadrat
Verjetnost razmerja
Linear-by-Linear
zveza
Število veljavnih enot

Vrednost
10,368(a)
10,235

8
8

Statistična
značilnost.
(2-stranska)
,240
,249

1

,736

Stopnje
prostosti

,114
156

χ²-preizkus. 7 polj (46,7 %) ima pričakovani izračun manjši od 5. Minimalni pričakovani izračun je 0,15.

Ponovno niso izpolnjeni pogoji za interpretacijo χ²-preizkusa, zato interpretiram rezultate
Kullbackovega preizkusa. Kullbackov preizkus pokaže statistično neznačilnost, to pomeni,
da ni razlik v oceni pogostosti srečevanja s konfliktnimi situacijami glede na delovno
mesto. Hipotezo v delu, ki se nanaša na delovno mesto, ponovno potrdim.
Tabela 59: Preizkus razlik med anketiranci glede na stopnjo izobrazbe

Pearsonov hi-kvadrat
Verjetnost razmerja
Linear-by-Linear
zveza
Število veljavnih enot

Vrednost
4,863(a)
5,147
,625

8
8

Statistična
značilnost.
(2-stranska)
,772
,742

1

,429

Stopnje
prostosti

156

χ²-preizkus. 7 polj (46,7 %) ima pričakovani izračun manjši od 5. Minimalni pričakovani izračun je 0 ,15.

Hipotezo tudi v delu, ki se nanaša na izobrazbo, potrdim. Za interpretacijo χ²-preizkusa
niso izpolnjeni pogoji. Interpretiram rezultate Kullbackovega preizkusa, ki pokaže
statistično neznačilnost, torej glede na izobrazbo ni razlik v oceni pogostosti srečevanja s
konfliktnimi situacijami.
Tabela 60: Preizkus razlik med anketiranci glede na strokovni naziv

Pearsonov hi-kvadrat
Verjetnost razmerja
Linear-by-Linear
zveza
Število veljavnih enot

Vrednost
16,241(a)
17,507

Stopnje
prostosti
12
12

Statistična
značilnost.
(2-stranska)
,180
,131

6,435

1

,011

156

χ²-preizkus. 9 polj (45,0 %) ima pričakovani izračun manjši od 5. Minimalni pričakovani izračun je 0 ,15.
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Pri preizkusu razlik med anketiranci glede na strokovni naziv pogoji za interpretacijo χ²preizkusa niso izpolnjeni. Rezultati Kullbackovega preizkusa kažejo statistično
neznačilnost, torej tudi glede na strokovni naziv ni razlik v oceni pogostosti srečevanja s
konfliktnimi situacijami. Hipotezo v delu, ki se nanaša na strokovni naziv, potrdim.
Na izbranem vzorcu sem dokazala, da med anketiranimi učitelji ni statistično
pomembnih razlik v oceni pogostosti srečevanja s konfliktnimi situacijami. Ocena
pogostosti ni odvisna niti od spola, niti od delovne dobe, ne od delovnega mesta, ne od
izobrazbe in ne od naziva. Torej učitelji so – ne glede na spol, delovno dobo, delovno
mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv – dokaj izenačeni v oceni pogostosti
konfliktnih situacij z učenci. To lahko razumemo tako, da srečevanje s konfliktnimi
situacijami ni v toliki meri odvisno od statusa učitelja (oziroma od preverjenih
neodvisnih spremenljivk) kot od nekaterih drugih dejavnikov, morda od bolj
psiholoških lastnosti učitelja, od njegove stopnje tolerance, od učiteljevega
pojmovanja konfliktne situacije, od okoliščin konflikta, od razpoloženja udeležencev
konflikta, pa tudi od značilnosti učencev in razvojne stopnje slednjih. Hipotezo H
celoti potrdim.
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H : Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji so statistično pomembne razlike v
njihovi oceni lastne uspešnosti reševanja konfliktnih situacij glede na pogostost
njihove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih.
Tabela 61: Preizkus razlik med učiteljskimi ocenami lastne uspešnosti reševanja konfliktnih situacij glede na
pogostost udeležbe na izobraževanjih

Pearsonov hi-kvadrat
Verjetnost razmerja
Linear-by-Linear
zveza
Število veljavnih enot

Vrednost
25,321(a)
19,539

Stopnje
prostosti
12
12

Statistična
značilnost.
(2-stranska)
,013
,076

11,941

1

,001

156

χ²-preizkus. 13 polj (65,0 %) ima pričakovani izračun manjši od 5. Minimalni pričakovani izračun je 0 ,10.

Pogoji za interpretacijo χ²-preizkusa niso izpolnjeni, zato interpretiram rezultate
Kullbackovega preizkusa, ki pokaže statistično neznačilnost, kar pomeni, da med
anketiranimi osnovnošolskimi učitelji ni razlik v njihovi oceni lastne uspešnosti reševanja
konfliktnih situacij glede na pogostost njihove udeležbe na dodatnih strokovnih
izobraževanjih, zato hipotezo H1 v celoti zavrnem. Predvidevam lahko, da so znanja
učiteljev, pridobljena v času dodiplomskega študija, glede reševanja konfliktnih situacij po
mnenju anketirancev dovolj kvalitetna, da se čutijo usposobljene za reševanje konfliktnih
situacij z učenci tudi brez pogostih dodatnih izobraževanj. Domnevam pa lahko tudi, da pa
se morda ne glede na strokovna izobraževanja učitelji še naprej ne čutijo usposobljeni za
reševanje konfliktnih situacij.
Morda tudi ocena uspešnosti ni toliko odvisna od izobraževanja, poznavanja različnih
strategij, ampak od učiteljeve osebnosti, njegovih osebnih prepričanj in privzetih ravnanj
(npr.: isto situacijo lahko nekdo oceni kot konfliktno, drugi kot nekonfliktno). Ne glede na
to, za kakšno ravnanje se nekdo odloči, lahko ocenjuje, da je bil pri tem uspešen.
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6.3 PREVERJANJE RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA RV2
RV : Kakšna je povezava med učiteljevo oceno lastne uspešnosti reševanja
konfliktnih situacij in pogostostjo njihove udeležbe na dodatnih strokovnih
izobraževanjih?
V raziskavi sem na podlagi zbranih podatkov dokazala, da med anketiranimi
osnovnošolskimi učitelji ni statistično pomembnih razlik med ocenami učiteljev o njihovi
lastni uspešnosti reševanja konfliktnih situacij glede na pogostost njihove udeležbe na
dodatnih strokovnih izobraževanjih (Tabela 61, str. 145). Hipotezo 1 sem tako v celoti
zavrnila.
Iz Tabele 8 (str. 101) je sicer razvidno, da večina vprašanih osnovnošolskih učiteljev, kar
78,2 %, ocenjuje, da so pri reševanju konfliktnih situacij z učenci uspešni, hkrati pa iz
Tabele 10 (str. 102) lahko razberemo, da se je največ anketiranih učiteljev (37,8 %)
udeležilo izobraževanj na temo komunikacijskih strategij nekajkrat. Torej bi lahko rekla,
da osnovnošolski učitelji ocenjujejo, da bolj uspešno rešujejo konfliktne situacije z učenci,
če so se vsaj nekajkrat udeležili izobraževanj na temo komunikacijskih strategij.
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNEGA DELA
RAZISKAVE
7.1 PREVERJANJE RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA RV1
RV : Kako se ocene osnovnošolskih učiteljev o lastnih komunikacijskih strategijah
razlikujejo od njihovih opisov konkretnih primerov uporabe?
Nekaj primerov učiteljevih kriterijev za razlikovanje med uspešno in neuspešno razrešenim
konfliktom je predstavljenih v Tabeli 62 (odgovori vseh anketirancev so predstavljeni v
Tabeli 6, Priloga D).
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Tabela 62: Nekaj primerov učiteljevih kriterijev za razlikovanje med uspešno in neuspešno rešenim konfliktom
Št.
primera

Dobesedni odgovori anketirancev
uspešni

1.

Uspešno:
razgovor in sklepanje kompromisov, usmerjanje
otroka v pozitivna ali močna področja, potruditi se pri
ustvarjanju filtra med učiteljem in učencem, razgovor
z oddelkom ali vsemi vpletenimi v konflikt

Parafraziranje z združevanjem

Parafraziranje
neuspešni

uspešni

neuspešni

reševanje

razgovor
kompromisi
usmerjanje v močna
področja

Neuspešno: nesprejemanje določenih trditev, poveča
se izgorevanje tako učitelja kot učenca, bojazen pred
neuspešnim razreševanjem konflikta, ne pride do
obojestranske (besedne, op. avtorice) komunikacije

3.

Uspešno razrešen konflikt je takrat, ko se udeleženci
med seboj pomirijo, pogovorijo in priznajo vsak svojo
odgovornost, saj sta za konflikt vedno potrebna vsaj
dva.

izgorevanje učitelja

prekinjena
komunikacija

odsotnost
obojestranske
(besedne)
komunikacije
pogovor med
udeleženci

kompromis
konfrontacija

priznanje dela
odgovornosti
usmerjevalna vloga
učitelja
umik
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Neuspešno razrešen konflikt je, ko eden od
udeležencev ne prizna svoje krivde ali za vse krivi
druge ali pa sploh ni pripravljen na pogovor o
konfliktu. Nerazrešen je tudi takrat, ko v konflikt
poseže učitelj s svojo avtoriteto in nekoga zaščiti
oziroma sam razsodi, kaj je prav in kaj ne. Učiteljeva
vloga je, da vodi razgovor z udeleženci konflikta, da
ga usmerja in da da vsem možnost izraziti svoje
mnenje.

nepripravljenost za
pogovor

prevlada učitelja

nepriznavanje dela
krivde
poseganje učitelja v
konflikt z avtoriteto

Se pa dogaja, da so vedno eni in isti vključeni v
konflikte. Trenuten konflikt rešiš, vendar kmalu pride
do novega. Veliko se zadnje čase ukvarjamo z
vzgojnimi elementi, učence učimo, kako komunicirati,
kako reševati konflikte, kako vzdrževati dobre odnose,
vendar je tu še vedno družina, kjer imajo učenci zgled.

5.

Uspešno rešen konflikt – ko sta učitelj in učenec
zadovoljna z razrešitvijo. Ko sta tako učitelj kot
učenec sposobna uvideti razlike med njima, razumeti
vzroke , zakaj je prišlo do konflikta, in tudi sprejeti
posledice, lahko to vpliva celo na večje zaupanje,
prijateljstvo med njima.

zadovoljstvo na obeh
straneh

konfrontacija

iskanje vzrokov za
nastanek konflikta
sprejemanje posledic
zaupanje
poslabšanje odnosov

Neuspešno rešen konflikt – poslabšanje odnosov med
učiteljem in učencem, lahko celo pripelje do
negativnih čustev(lahko do duševnih motenj,
agresivnosti). Lahko v celoti poslabša komunikacijo
med učiteljem in učencem.

negativna čustva
poslabšanje
komunikacije in odnosa
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Učitelji kot kriterij uspešnega reševanja konfliktov največkrat omenjajo neponovljivost
konflikta. Kot pogoste strategije reševanja konfliktov, ki pripomorejo k uspešni razrešitvi,
navajajo konfrontacijo in kompromis. Mediacija kot način reševanja konfliktov se pojavi le
enkrat. Zanimivo je, da veliko učiteljev meni, da se da konflikte uspešno rešiti s prevlado.
Nezanemarljivo pa je tudi število anketirancev, ki je ravno prevlado navajalo kot strategijo,
ki ne vodi k uspešnemu reševanju konfliktov. Sklepam, da so pri strategiji reševanja
konfliktov s prevlado učitelji precej razdvojeni. Morda je vzrok konkretna situacija, ki so
jo imeli v mislih, ko so razmišljali o kriterijih za uspešno in neuspešno reševanje
konfliktnih situacij.
Če so učitelji za kriterij uspešnega reševanja konfliktov največkrat navajali neponovljivost
konflikta, pa so za kriterij neuspešnega reševanja izbrali ravno nasprotno, torej ponovitev
konflikta. Strategiji, ki sta pogosto omenjeni pri neuspešnem reševanju konfliktov, sta
umik ter prekinjena (besedna) komunikacija. Veliko je učiteljev, ki v odgovoru na
vprašanje niso navedli nobenih kriterijev za neuspešno reševanje konfliktov (brez
odgovora, Priloga D), kar lahko interpretiram na več načinov. Mogoče so menili, da so
kriteriji za neuspešno reševanje konfliktov ravno nasprotni kriterijem za uspešno reševanje,
ki so jih navedli in jih ni treba še posebej opredeliti. Mogoče je tudi, da ti učitelji rešujejo
konflikte s prevlado in nimajo nobenih nerešenih konfliktov, torej tudi kriterijev zanje ne.
Morda pa lahko manjkajoči odgovor pripišem »čutu odgovornosti« učiteljev, da obvladajo
vsako situacijo, ker sicer po nenapisanih družbenih normah veljajo za nesposobne, zato je
zanje govoriti o kriterijih neuspešnega reševanja konfliktov povsem nesprejemljivo.
Smiselno bi bilo razmišljati o takšnem programu usposabljanja bodočih učiteljev, da bi ti
že v času dodiplomskega študija spoznali čim več ustreznih tehnik, metod in načinov
reševanja konfliktnih situacij, usvajali in poglabljali ustrezne spretnosti njihove uporabe in
hkrati s tem krepili lastno samozavest, ki je še kako potrebna pri soočanju s tovrstnimi
okoliščinami. Podlaga učenja postopkov za uspešno vzpostavitev osebnega stika učitelja z
učencem in razredno skupnostjo pa bi morala biti v čimbolj izkustveno zastavljenem
usposabljanju.
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Tabela 63: Konkretni primeri uspešno razrešenih konfliktov

Št.
primera

Dobesedni odgovori anketirancev

2.

Učenka začuti, uvidi, da resno »jemljem« njo, ki se je neprimerno vedla, in
vrstnika, ki je bil »žrtev« njenega obnašanja, dejanja. Tudi, ko povem, da jo
bom prihodnjič pred vsemi pohvalila, če bo spremenila svoj pristop, vedenje, se
odzove pozitivno in umirjeno. In dejansko pokaže prihodnjič, da je sposobna
prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Posluša moj govor in se zaveda posledic.
Tudi izvrši dodatno delo, ki ji ga dodelim.

Parafraziranje

resen pristop k
problemu

Parafraziranje z
združevanjem
reševanje s
prevlado

spodbujanje k
pozitivnemu ravnanju
učiteljeve dodatne
naloge

4.

Učenec C je med poukom ves čas klepetal, segal v besedo in motil učence in
učiteljico. Sledilo je opozorilo, nato po uri individualen razgovor. Na razgovoru
sva se dogovorila za pogled, ki mu bo povedal, da ne sme spregovoriti. Seveda
je pri mlajšemu učencu trajalo dlje časa, da je vedno razbral neverbalno
sporočilo, a je po mesecu ali dveh že razumel, kaj mu želim sporočiti, in
konfliktov zaradi nezmožnosti kontroliranja je bilo zelo malo.
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individualen razgovor
neverbalna sporočila
ob motečem vedenju
kontroliranje učenca

reševanje s
pogovorom
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10.

16.

Deklica, ki je bila rediteljica, ni hotela pobrisati table, ker tega pač "noče"
delati. Po razgovoru sem ugotovila, da ima občutek, da mora kot rediteljica
opravljati več dolžnosti kot drugi reditelj. Dogovorili sva se, da nariševa na rob
table majhno tabelo, v katero bosta po opravljeni dolžnosti oba reditelja pod
svoje ime naredila črtico. Pobrisala je tablo in prva narisala črtico v tabelo.

neopravljanje
dogovorjenih
dolžnosti

… kaj pa vem … morda glede zaključene ocene … pred leti je bilo to še
posebej pomembno v 8. in 9. razredu.
Spomnim se primera dveh učencev, ki nista bila zadovoljna z doseženo oceno
ter sta menila, da je to za njiju krivično (ocena je bila prav dobra in »daleč« od
odlične); ker je bil dogovor znotraj aktiva ter tudi moja dobra volja vedno na
strani, da se da vsakemu še eno priložnost – smo se usedli in o situaciji
pogovorili; ker smo ugotovili, da je izrazito šibka ena konferenca na enem
področju (mislim, da je bilo to pisno področje, ki je bilo dve oceni nižje od
ustnega), je bil dogovor, da lahko s preglednim pisnim preizkusom te celotne
snovi, dobita možnost, da izboljšata oceno – da pa se jima seveda upošteva tudi
ocena tega pisnega preizkusa. Že med preizkusom ter tudi po pregledu
rezultatov in vnovičnem pogovoru sta ugotovila, da je njuna prava ocena tista,
ki sta jo imela zaključeno že prej. Bila pa sta zelo zadovoljna, da sta imela
možnost preveriti svoje znanje še enkrat in se preizkusiti. Všeč jima je bilo tudi
to, da sem se o stvari z njima pogovorila, ne pa zgolj rekla tako je in pika.
Naslednje leto (v devetem) sta se že od začetka bolj trudila in na koncu tako
dosegla oceno, ki sta si jo želela ter si jo tudi zaslužila. (Malo sem že pozabila,
a mislim, da je bilo približno tako; lahko pa je bil en učenec in ena učenka, ne
vem več.)

nezadovoljstvo z
oceno
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pogovor
skupen dogovor

pogovor
možnost popravljanja
ocene
zadovoljstvo učencev
vpliv na kasnejši
odnos učencev do dela
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V Tabeli 63 so prikazani nekateri konkretni primeri uspešno razrešenih konfliktov (primere
uspešno razrešenih konfliktov vseh anketirancev sem predstavila v Tabeli 7, Priloga E).
Večinoma so ravnanja učiteljev v konfliktih, ki jih ocenjujejo kot uspešno rešene,
usmerjena v metodo reševanja, pri tem pa se razlikujejo glede na način reševanja, kajti
nekateri rešujejo konflikte s pogovorom, nekateri pa s prevlado. Reševanje s prevlado je
razvidno že iz Tabele 13 (str. 104), kjer kar več kot polovica anketirancev meni, da v
konfliktnih situacijah ne popusti. Trditev potrjuje tudi Tabela 22 (str. 110), kjer skoraj
polovica učiteljev navaja svoje mnenje kot odločilno pri reševanju konfliktov.
Predvidevam lahko, da učitelji razrešujejo konflikte s prevlado, ker želijo biti učinkoviti v
smislu racionalne izrabe časa.
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Tabela 64: Konkretni primeri neuspešno razrešenih konfliktov

Št.
primera

Dobesedni odgovori anketirancev

1.

Po konfliktu z učencem so se njegovi starši postavili proti meni in tako se je
učenec počutil še bolj močnega kot kdajkoli prej. Njegovo ravnanje se mu sploh
ni zdelo nepravilno, ker so mu starši dali jasno vedeti, da on pa že ne more biti
kriv. V vsakem konfliktu, ki se ga dotakne, išče samo nekoga drugega, na
katerega lahko zvali svojo krivdo.

Parafraziranje

Parafraziranje z
združevanjem

starši proti učitelju

položaj učitelja

učenec nima
občutka, za
sprejemljivo ali
nesprejemljivo
vedenje

prevlada učenca

krivda v drugih
2.

Deček iz 3. r. se resno odzove na nastalo problematiko le v prisotnosti svojega
očeta, kakršno koli soočenje z učiteljico mu predstavlja nekaj povsem
nepomembnega, ne občuti razlike v položaju učitelj – učenec. Vsakič poskuša ali
celo »odvihra« od pogovora, vedno ima veliko povedati, se pritožuje, in ne
posluša, ko mu je predočeno, kaj je naredil narobe, in ko mu je jasno
predstavljeno, da je drugemu vrstniku naredil krivico. Konec je tak, da jezljivo
odide, se upira in nikakor ne pristane na rešitev, da se obe strani pomirita.
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nepomembnost
soočanja učenca z
učiteljem

prevlada učenca

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

4.

Učenec A udari učenca B, ker se učenec B z njim ne želi igrati. Sledi pogovor nasilje učenca
med mano in obema udeležencema. Pogovorimo se o tem, da ni nujno, da se igra
z njim, če se ne želi, da pa ni rešitev udarec, da učenca B to boli, kako bi se pa
učenec A počutil ... Učenec A se opraviči in se igra z drugimi učenci. Naslednji
dan pa učenec A udari drugega učenca, ker mu ni želel pokazati sličic iz albuma. ponavljanje dejanj
Sklep: potrebno je večkrat opozarjati na pravilno reševanje konfliktov, veliko
pogovorov, kompromisov, da bo učenec A lahko reševal konflikte brez fizičnega
nasilja.

ponavljanje
konflikta

9.

Učenec je imel v šoli slabe ocene, njegovo vedenje je bilo katastrofalno in sošolci
ga zato enostavno niso sprejeli medse. Večkrat so ga poskušali spreobrniti, mu
tudi pomagati, vendar ni dovolil. Pogovor s starši je bil neuspešen, ker so za tako
sliko krivili šolo in učiteljico.
Po nekajletnem »pregovarjanju« so učenca izpisali iz šole, ga vpisali v drugo
šolo, kjer že tretjič obiskuje peti razred, njegove ocene so negativne, vedenje pa
še slabše kot leta prej.
Njegovi starši pa mu še vedno nočejo/ne morejo/ne znajo pomagati in so tudi na
sedanji šoli v konfliktu z učiteljico in učitelji.

vprašljivost
učinkovitosti
uradnih vzgojnih
ukrepov

slabe ocene
neprimerno vedenje
neuspešen pogovor s
starši
izpis iz šole
neučinkovitost
prepisa

13.

Učenec moti pouk z neupoštevanjem veljavne delovne discipline – klepeta s motenje učnega
sošolci, moti učiteljevo razlago, se prereka s sošolci za prazen nič. Razrednik je procesa
sicer obveščen, a ker pri drugih predmetih ni tako »hudo«, se je reševanje
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konflikta omejilo na razgovore s starši – z učenčevo materjo. Mati se redno razgovor s starši
oglaša na dopoldanske in mesečne govorilne ure in vsakič je opazen napredek
neposredno po materinem obisku, ko ji »obljubi«, da se bo poboljšal. Učenec v
resnici ni ponotranjil zahtevane discipline in ker mati bdi nad njim, konflikt daje kratkotrajen
videz, da se rešuje, v resnici pa se ne reši, ker zmeraj znova pride do napredek
nezaželenega vedenja.
Da bi se konflikt lahko uspešno rešil, bi bilo potrebno učenca soočiti s
posledicami njegovega vedenja in sankcijami, če se ne bo korigiral. To pa je
možno le ob uvidu vseh, ki bi pri učencu lahko vplivali na pozitivno spremembo,
da stanje, tako kot je, ni v redu. Dokler pa se tudi staršem tako vedenje ne zdi
»nič takega«, do rešitve ne bo prišlo, ampak zmeraj znova samo do »gašenja
požara«.
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V Tabeli 64 so prikazani nekateri konkretni primeri neuspešno razrešenih konfliktov
(primere neuspešno razrešenih konfliktov vseh anketirancev sem predstavila v Tabeli 8,
Priloga F).
Konkretni primeri nerazrešenih konfliktov so po mnenju učiteljev tisti, kjer se bodisi
konflikt ponavlja bodisi se postavlja pod vprašaj položaj učitelja oziroma njegova vloga.
Pogosto so starši tisti, ki z zaščitniškim odnosom do svojega otroka zmanjšujejo pomen
učiteljevih prizadevanj, posledično je začutiti nemoč učiteljev, kajti kljub opravljenim
številnim razgovorom tako z učenci kot z njihovimi starši konflikt ni bil uspešno razrešen.
Pogosto obračanje na starše posredno nakazuje tudi na učiteljevo nemoč in umik pred
konfliktom. To mnenje potrjujejo tudi odgovori na anketno vprašanje »Izogibam se
konfliktnim situacijam« (Tabela 19, str. 108), kjer kar 41 % vseh anketiranih odgovori, da
se pogosto oziroma skoraj vedno konfliktnim situacijam izogibajo.
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE
V teoretičnem delu naloge sem se v prvem poglavju ustavila pri bistvu naloge, to je pri
pojmu komunikacija. Ugotovila sem, da je proces komuniciranja tako kompleksen, da ga
ni moč zajeti z eno samo definicijo, da je pogledov na omenjeni proces toliko, kot je
različnih avtorjev, ki bi ga želeli opredeliti. Morda je še najbolj celovita Dancova spirala
(vijačnica), ki komuniciranje opredeljuje kot nenehno napredujoč proces, ki pa je vsaj
delno odvisen od svoje preteklosti (Dance, 1967, str. 293–297). Sama, sledeč Heinzu von
Foersterju (po Šugman Bohinc, 1998), menim, da je komunikacija pojav, ki ima vse
značilnosti tako imenovanega netrivialnega sistema, med njimi tudi odvisnost od
zgodovine svojih interakcij, kar pomeni neulovljivost fenomena v formulo in nezmožnost,
da bi lahko točno napovedali, kako se bo proces komuniciranja med udeleženimi akterji
odvijal v prihodnosti. Pomembno je tudi vedeti, da se komunikaciji ne moremo izogniti, o
čemer priča tudi eden od komunikacijskih zakonov oziroma metateoremov, ki ga
opredeljujejo avtorji (Watzlawick, Beavin, Jackson) tako imenovane paloaltovske šole.
Nemogoče je nekomunicirati. Vsaka zaznava, vsako dejanje, vsako govorjenje ima za
poslušalca sporočilno, informacijsko, pomensko vrednost (Watzlawick in drugi, 1996, str.
50–53).
Komunikacijska interakcija ima pomembno vlogo v sistemih, ki vplivajo na otrokov
celostni razvoj. Eden od teh sistemov je gotovo šola. V osnovnošolskem prostoru
komunikacija poteka na različnih nivojih (diade: učitelj – učenec, učenec – učenec, učitelj
– roditelj, svetovalni delavec – učenec idr., pa tudi triade in še kompleksnejše
kombinacije), pri čemer se v nalogi osredotočam na komunikacijo med učiteljem in učenci.
Osrednji cilj šole je vzgojno-izobraževalni proces, ki se uresničuje v kontekstu
komunikacijske interakcije. Kakovost komunikacijske interakcije v šoli pa v veliki meri
vpliva na kakovost šole. Novak (2007, str. 15–20) meni, da se šole razlikujejo po
prevladujočem tipu kulture in komunikacije. Pomembno je, da se ustvarjalci šolskega
sistema tega zavedajo. J. Bluestein (2008) poudarja, da se v razredu, kjer vlada ozračje, ki
poudarja odgovornost in sodelovanje, kjer učenci lahko uspejo, kjer se dela po načelu
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»zmagam – zmagaš«, otroci ne bodo upirali, ne bodo nasprotovali avtoriteti učitelja in
konfliktov bo posledično manj. Pri tem pa imajo velik pomen povratne informacije, ki jih
dajemo učencem. S pozitivno usmerjenostjo pri dajanju povratnih sporočil lahko vplivamo
ne le na učenčev učni uspeh, pač pa tudi na njegovo vedenje v razredu. Da učitelj v
interakcijskem odnosu z učencem vzpostavi komunikacijsko klimo, ki je vzpodbudna in
sodelovalna, pa se mora komunikacijskih strategij naučiti (Brajša, 1993).
Raziskava C. Razdevšek - Pučko iz leta 1990 je pokazala, da je bilo pri učiteljih od 2. do 5.
razreda osnovne šole zelo malo odzivanja na učenčeva čustva, prav tako je bilo redko
prisotno odzivanje učiteljev na pobude učencev. V komunikaciji učitelj – učenec je torej
prevladovalo dajanje navodil, učiteljevo neposredno vodenje pouka ter odsotnost
sodelovalne interakcije. Podobno je raziskava N. Zrimšek iz leta 2000 pokazala na še
vedno prevladujočo komunikacijo učitelja v razredu.
V tiskanih in drugih medijih (primeri: Dnevnik, 4. 11. 2009; 24 UR.COM, 25. 10. 2011) je
v zadnjih letih mogoče zaslediti prispevke, ki poročajo o vedno več težavah v
komunikacijski interakciji med učitelji in učenci, kar se odraža v obliki konfliktov in tudi v
skrajnejšem vedenju, kot je na primer nasilje.
Seveda komuniciranje ni vedno usmerjeno k harmoniziranju odnosov med ljudmi, ampak
lahko spodbuja tudi konflikte, kar ga dela dinamičnega in na tak ali drugačen način ljudi
med seboj povezuje (Ule, 2005). Konflikt, ki ga uspešno rešimo, je lahko koristen tako za
posameznika kot za medosebni odnos, saj pripomore k temu, da ozavestimo problem,
spodbuja spremembe, mobilizira energijo in povečuje motivacijo, prispeva k ustreznejši
rešitvi, lahko celo obogati in poglobi odnos (Lamovec, 1993). Ranljivost izobraževalnega
sistema pa se kaže ravno v krhkih in ranjenih odnosih (Lisec, 2009). Sposobnost reševanja
konfliktov je ena temeljnih veščin, ki jih danes človek potrebuje za kakovostno in
produktivno življenje v družbeni skupnosti. To pa je še posebej pomembno za mlado
generacijo, da bi znala namesto z izsiljevanjem, nasiljem in grožnjami h konfliktu pristopiti
z mirnostjo in konstruktivnim sodelovanjem pri ustvarjanju skupne rešitve (Metelko Lisec,
2009).
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Raziskave (Možina, 2005) so pokazale, da je učinkovitost posameznih strategij reševanja
konfliktov različna. Komunikacijske strategije reševanja konfliktov, ki vključujejo
sodelovanje (razreševanje), so primernejše kot strategije prevlade, kjer je učinkovitost
reševanja konflikta slabša.
V empiričnem delu naloge sem preverila naslednje hipoteze:
 H01: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol, delovno dobo,
delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično pomembnih
razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij z učenci.
 H02: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na spol, delovno dobo,
delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično pomembnih
razlik v oceni pogostosti konfliktnih situacij z učenci.
 H1: Med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji so statistično pomembne razlike
v njihovi oceni lastne uspešnosti reševanja konfliktnih situacij glede na
pogostost njihove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih.
Poleg omenjenih hipotez sem odgovorila še na dve raziskovalni vprašanji, ki se
glasita:
RV1: Kako se ocene osnovnošolskih učiteljev o lastnih komunikacijskih strategijah
razlikujejo od njihovih opisov konkretnih primerov uporabe?
RV2: Kakšna je povezava med učiteljevo oceno lastne uspešnosti reševanja konfliktnih
situacij in pogostostjo njihove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih?
SKLEP glede preverjanja hipotez
Ničelno hipotezo H01, ki govori, da med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji glede na
spol, delovno dobo, delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv ni statistično
pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih situacij z učenci, sem potrdila,
saj večinoma ni bilo statistično pomembnih razlik v strategijah reševanja konfliktnih
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situacij, v kolikor pa so se posamezne razlike pojavile, sem upoštevala načelo, da so za
potrjevanje razlik pomembne vse spremenljivke.
Morda bi omenila, da so se pojavila le sledeča odstopanja:
 pri delovni dobi, kjer so spremenljivke večinoma nakazovale razlike pri strategiji
reševanja z umikom (Učitelji, ki poučujejo od 11 do 25 let, se pogosteje
poslužujejo strategije umika kot učitelji začetniki ali izkušenejših kolegi.);
 pri delovnem mestu, kjer so spremenljivke delno nakazovale razlike pri strategiji
reševanja s kompromisom (Za strategijo kompromisa se pogosteje odločajo učitelji
iz tretje triade.);
 pri strokovnem nazivu, kjer tudi delno obstajajo razlike pri strategiji reševanja z
zglajevanjem (Razlike pri strokovnem nazivu je potrebno interpretirati v povezavi z
delovno dobo in starostjo učitelja ter na podlagi tega pridobljenih izkušenj. Učitelji,
ki so brez naziva ali imajo naziv mentor, torej učitelji začetniki, se pogosteje
odločajo za strategijo zglajevanja.).
Glede na pomanjkljivost izobraževanja bodočih učiteljev, saj se o strategijah reševanja
konfliktov z učenci in starši ne nudi zadostnega dodiplomskega usposabljanja, se učitelji
bolj verjetno poslužujejo strategij, ki jih poznajo, saj so jih lahko spremljali pri svojih
starših in učiteljih, in jih večinoma nekritično prevzemajo. Ti dejavniki nastajanja vzorcev
so verjetno najmočnejši, tako osvojene navade reševanja konfliktov pa najbolj odporne na
spremembo, saj so največkrat nereflektirane in neprevpraševane ter zelo utrjene. Dolžina
učiteljevanja verjetno prinese v največji meri le sprijaznjenje z različnimi načini, sprotna
prilagajanja situaciji, mogoče željo po drugačnih načinih, a dejanja učiteljev v največji
meri uravnavajo njihova prepričanja, ki jih težko spremenijo, sploh pa ne v situacijah, ki
zahtevajo hipno odločitev. Za konflikte, o katerih lahko premislijo, bodo morda izbrali
kakšno drugo strategijo (če jo seveda poznajo), v tistih situacijah, ki pa zahtevajo takojšnje
posredovanje, pa si bodo pravico do sprejetja odločitve največkrat vzeli sami (prevlada), in
sicer ne glede na spol, delovno dobo, delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni naziv.
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Pri preverjanju ničelne hipoteze H02, ki govori, da med anketiranimi osnovnošolskimi
učitelji glede na spol, delovno dobo, delovno mesto, stopnjo izobrazbe in strokovni
naziv ni statistično pomembnih razlik v oceni pogostosti konfliktnih situacij z učenci,
pogoji za χ²-preizkus niso bili izpolnjeni, zato sem interpretirala rezultate Kullbackovega
preizkusa, ki so pokazali statistično neznačilnost pri vseh postavkah (spolu, delovni dobi,
delovnem mestu, stopnji izobrazbe in strokovnem nazivu), kar pomeni, da sem lahko
hipotezo H02 v celoti potrdila. Na izbranem vzorcu sem dokazala, da med anketiranimi
učitelji ni statistično pomembnih razlik v oceni pogostosti srečevanja s konfliktnimi
situacijami. Torej ta ocena ni odvisna od spola, delovne dobe, delovnega mesta, stopnje
izobrazbe in strokovnega naziva. Sklepam lahko, da je pogostost srečevanja s konfliktnimi
situacijami bolj odvisna od nekaterih drugih dejavnikov, morda od psiholoških lastnosti
učitelja, od njegove stopnje tolerance, od učiteljevega pojmovanja konfliktne situacije, od
okoliščin konflikta, od razpoloženja udeležencev konflikta, pa tudi od značilnosti učencev
in razvojne stopnje slednjih.
Pri preverjanju hipoteze H1 pogoji za interpretacijo χ²-preizkusa niso bili izpolnjeni, zato
sem interpretirala rezultate Kullbackovega preizkusa, ki so pokazali statistično
neznačilnost, kar pomeni, da med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji ni razlik v njihovi
oceni lastne uspešnosti reševanja konfliktnih situacij glede na pogostost njihove udeležbe
na dodatnih strokovnih izobraževanjih. Hipotezo H1 sem torej v celoti zavrnila.
Učitelji, vključeni v raziskavo, so glede na dobljene rezultate v raziskavi prepričani, da so
uspešni pri reševanju konfliktnih situacij, saj jih namreč kar 78,2 %, (Tabela 8, str. 101)
ocenjuje tako.

Hkrati pa je pogostost njihove udeležbe na dodatnih strokovnih

izobraževanjih relativno nizka, saj se jih kar 24,4 % ni nikoli udeležilo, 27,6 % le enkrat,
37,8 % nekajkrat.
Morda ocena uspešnosti ni toliko odvisna od izobraževanja, poznavanja različnih strategij,
ampak od učiteljeve osebnosti, njegovih osebnih prepričanj in privzetih ravnanj (npr. ista
situacija je za nekoga lahko konfliktna, za drugega pa nekonfliktna). Ne glede na to, kako
se nekdo odloči, da bo ravnal, lahko ocenjuje, da je bil pri tem uspešen.
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Komunikacijskih vzorcev, vedenja in ravnanja, načinov soočanja s konflikti in reševanja
konfliktov se v največji meri naučimo v družini. Znanje o teh veščinah se nezavedno
prenaša iz roda v rod in le s težavo jih zamenjamo z drugačnimi, pa čeprav mnogo
obetavnejšimi (Ferlinc, 2012). Da bi učitelji te vzorce zamenjali z uspešnejšimi, pa se jih
morajo najprej zavedati, jih reflektirati, ugotoviti njihove prednosti in slabosti, ter se stalno
strokovno izpopolnjevati na področju komunikacijskih spretnosti ter strategij reševanja
konfliktov. Slediti bi moral tudi trening uporabe teh strategij, saj samo poznavanje še ne
zagotavlja njihove uporabe. Pomembno vlogo pri strokovnem usposabljanju učiteljev
imajo prav gotovo tudi visokošolske ustanove, ki bi morale te vsebine vnesti v svoje
programe že v času dodiplomskega izobraževanja.
SKLEP glede . raziskovalnega vprašanja (Kako se ocene osnovnošolskih učiteljev o
lastnih komunikacijskih strategijah razlikujejo od njihovih opisov konkretnih
primerov uporabe?)
V raziskavi so učitelji kot kriterij uspešnega reševanja konfliktov največkrat omenjali
neponovljivost konflikta. Kot pogoste strategije reševanja konfliktov, ki pripomorejo k
uspešni razrešitvi, navajajo konfrontacijo, kompromis pa tudi prevlado. Zanimivo je, da je
visok delež učiteljev prevlado navajal tudi kot strategijo reševanja, ki vpliva na neuspešno
reševanje konfliktov. Sklepam, da so pri strategiji reševanja konfliktov s prevlado učitelji
precej razdvojeni. Morda je vzrok konkretna situacija, ki so jo imeli v mislih, ko so
razmišljali o kriterijih za uspešno in neuspešno reševanje konfliktnih situacij.
Če so učitelji za kriterij uspešnega reševanja konfliktov največkrat navajali neponovljivost
konflikta, pa so za kriterij neuspešnega reševanja izbrali ravno nasprotno, torej ponovitev
konflikta. Strategiji, ki sta pogosto omenjeni pri neuspešnem reševanju konfliktov, sta
umik ter prekinjena (besedna) komunikacija. Velik je delež učiteljev, ki v odgovoru na
vprašanje niso navedli nobenih kriterijev za neuspešno reševanje konfliktov (brez
odgovora, Priloga D), kar lahko interpretiram na več načinov. Mogoče so menili, da so
kriteriji za neuspešno reševanje konfliktov ravno nasprotni kriterijem za uspešno reševanje,
ki so jih navedli in jih ni treba še posebej opredeliti. Mogoče je tudi, da ti učitelji rešujejo
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konflikte s prevlado in nimajo nobenih nerešenih konfliktov, torej tudi kriterijev zanje ne.
Morda pa lahko manjkajoči odgovor pripišem prepričanju, da mora učitelj obvladati vsako
situacijo, ker sicer po nenapisanih družbenih normah velja za nesposobnega, zato je zanj
govorjenje o kriterijih neuspešnega reševanja konfliktov povsem nesprejemljivo.
Smiselno bi bilo razmišljati o takšnem programu usposabljanja bodočih učiteljev, da bi ti
že v času študija spoznali čim več ustreznih tehnik, metod in načinov reševanja konfliktnih
situacij, usvajali in poglabljali ustrezne spretnosti njihove uporabe in hkrati s tem krepili
lastno kompetentnost za soočanje s tovrstnimi okoliščinami. Podlaga učenja postopkov za
uspešno vzpostavitev osebnega stika učitelja z učencem in razredno skupnostjo pa bi
morala biti v čimbolj izkustveno zastavljenem usposabljanju za uspešno vzpostavitev
osebnega stika.
Konkretni primeri, ki jih učitelji ocenjujejo kot uspešno rešene, kažejo, da so ravnanja
učiteljev usmerjena predvsem v metodo reševanja. Nekateri rešujejo konflikte s
pogovorom, nekateri pa s prevlado. Reševanje s prevlado je razvidno že iz Tabele 13 (str.
104), kjer več kot polovica anketirancev ocenjuje, da v konfliktnih situacijah ne odstopijo
od svojega stališča. Trditev potrjuje tudi Tabela 22 (str. 110), kjer skoraj polovica učiteljev
meni, da je njihovo mnenje odločilno pri reševanju konfliktov. Sklepam, da učitelji
pogosteje razrešujejo konflikte s prevlado, ker želijo biti učinkoviti v smislu racionalne
izrabe časa.
Iz konkretnih primerov neuspešno rešenih konfliktov pa lahko sklepam, da so kriteriji
neuspešnosti predvsem posledice nerešenih konfliktov, ki se bodisi ponavljajo bodisi niso
bili razrešeni. V takih primerih se postavlja pod vprašaj tudi položaj učitelja oziroma
njegova vloga. Pogosto so starši tisti, ki z zaščitniškim odnosom do svojega otroka
zmanjšujejo pomen učiteljevih prizadevanj in njegovega položaja v odnosu. Posledično je
čutiti nemoč učiteljev, kajti kljub številnim opravljenim razgovorom tako z učenci kot z
njihovimi starši konflikt ni bil uspešno razrešen.
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SKLEP glede . raziskovalnega vprašanja (Kakšna je povezava med učiteljevo oceno
lastne uspešnosti reševanja konfliktnih situacij in pogostostjo njihove udeležbe na
dodatnih strokovnih izobraževanjih?)
Na podlagi zbranih podatkov sem dokazala, da med anketiranimi osnovnošolskimi učitelji
ni statistično pomembnih razlik v ocenah njihove lastne uspešnosti reševanja konfliktnih
situacij glede na pogostost njihove udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih (Tabela
61, str. 145).
Iz Tabele 8 (str. 101) je sicer razvidno, da večina vprašanih osnovnošolskih učiteljev, kar
78,2 %, ocenjuje, da so pri reševanju konfliktnih situacij z učenci uspešni, hkrati pa iz
Tabele 10 (str. 102) lahko razberemo, da se je največ anketiranih učiteljev (37,8 %)
udeležilo izobraževanj na temo komunikacijskih strategij zgolj nekajkrat.
Glede na izsledke raziskave lahko dam nekaj priporočil, za katera menim, da bi lahko
pripomogla k učinkovitejši komunikaciji ter uspešnejšemu reševanju konfliktnih situacij z
učenci.
1. V prvi vrsti želim poudariti pomen prepoznavanja in ozaveščanja svojega
lastnega

komunikacijskega

sloga.

Če

znamo

prepoznati

svoj

lastni

komunikacijski slog, ga lahko izboljšujemo, spreminjamo, da bo le-ta učinkovitejši.
Obvladovanje spretnosti komuniciranja je po mnenju D. Jelenc (1998, str. 32, 33)
še posebej pomembno na področjih, kjer specifika dela temelji na medosebnih
odnosih. Med taka okolja sodi tudi šola, kjer je uspešnost vzgojno-izobraževalnega
dela odvisna ne le od posredovanja učnih vsebin, pač pa predvsem od kvalitetne
komunikacijske interakcije. Zato je še posebej pomembna usposobljenost učiteljev
tudi na področju komunikacijskih veščin. Menim, da je konkretnega učenja
interpersonalne komunikacije, strategij reševanja konfliktov ipd. v času
dodiplomskega študija za bodoče učitelje premalo in bi bilo zato smiselno
razmišljati o uvajanju novih vsebin in dejavnosti v predmetnik različnih
študijskih smeri. Vsekakor bi morale biti institucije, ki izobražujejo za pedagoški
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poklic, prve, ki bi spodbujale, usmerjale in usposabljale bodoče učitelje za
učinkovitejše komunikacijske strategije. Jezernik Špec (2008, str. 84, 85) kot
uspešno strategijo reševanja konfliktov omenja mediacijo. Meni, da mediacija v
šoli učence spodbuja k pozitivni komunikaciji, jih uči sprejemanja odgovornosti za
svoja ravnanja, jih spodbuja, da konflikte rešujejo tako, da prisluhnejo drug
drugemu, razvijajo kritično mišljenje in veščine za razreševanje konfliktov, hkrati
pa spodbuja osebno rast učenca, zmanjšuje nasilje in agresijo, uči, ozavešča in širi
družbene vrednote, kot so nenasilna komunikacija, spoštovanje, odgovornost,
poštenje, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje. Morda bi bilo smiselno razmišljati
tudi o študijskem programu, ki bi usposabljal za mediatorja v vzgojnoizobraževalnem okolju, ali pa le vključiti usposabljanje za mediatorje v že
obstoječe študijske programe na pedagoški fakulteti.
2. Seveda pa vse odgovornosti za uspešno oziroma neuspešno komuniciranje učitelja
z učenci v konfliktnih situacijah ne moremo prenesti le na institucije, ki
izobražujejo učitelje. Tudi šole kot vzgojno-izobraževalne ustanove morajo
poskrbeti za ustrezno komunikacijsko interakcijo. Morda bi bilo dobro, da bi si
vsaka šola najprej zastavila temeljno vprašanje, kakšen tip komunikacije na šoli
prevladuje in kakšnega si šola želi. Novak (2005, str. 15–20) meni, da se šole
razlikujejo po tipih kulture in komunikacije, ki v njih prevladujejo. Kakovostna
šola, ki se nenehno izboljšuje, potrebuje za svoj razvoj kakovostno komunikacijo.
Antropološko gledano obstaja kakovostna komunikacija na čutni, emocionalni,
racionalni in duhovni ravni osebnosti. Le takšna komunikacija zadovoljuje različne
edukacijske potrebe.
Morda je bilo nekaj v tej smeri že narejenega z uvedbo vzgojnih načrtov, ki so jih
šole zakonsko dolžne pripraviti v okviru letnega delovnega načrta šole. Pomen
vzgojnega načrta je: spodbujanje delovanja šole na ravni odnosov in vzpostavljanje
pozitivne klime med vsemi vključenimi, dogovor o enotnem vzgojnem delovanju
vseh udeležencev v procesu vzgoje, dogovor za premišljeno, organizirano, ciljno
naravnano delovanje šole (Vzgojni načrt, 2009).
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Pomembna naloga šole pa je tudi ozaveščanje staršev o vlogi in pomenu
konstruktivnega sodelovanja z učiteljem (delavnice za starše, okrogle mize s
temami, kot so: negativni učinki permisivne vzgoje, otrok potrebuje meje, otrok kot
odgovoren posameznik idr.).
3. Za uspešno komunikacijsko interakcijo in uspešno reševanje konfliktnih situacij z
učenci so seveda odgovorni tudi učitelji sami. D. Jelenc (1998, str. 49) meni, da so
mnogi učitelji prepričani, da je učinkovito pošiljanje sporočil že zagotovilo za
njihovo ustrezno realizacijo. Dejansko pa sta vedenje in delovanje učencev rezultat
sprejetih in ne poslanih sporočil. Zato je v procesu komuniciranja pomembno
preverjati, kako nas je prejemnik razumel, si razložil sporočilo in kakšna je njegova
reakcija. Vse to nam omogočata metakomunikacija in medsebojno izmenjavanje
povratnih sporočil.
Učitelj pa mora v interakcijskem odnosu z učencem vzpostaviti tudi vzpodbudno
in sodelovalno komunikacijsko klimo, ustvariti mora vzdušje, ki vzpodbuja
odgovornost in sodelovanje. Zdi se, da smo morda v času poudarjanja otrokovih
pravic, v želji, da bi otrokom res zagotovili vse pravice, premalo poudarjali pomen
odgovornosti ter soustvarjanja vzgojno-izobraževalnega procesa. Učitelji bi
lahko s pomočjo supervizije in samoevalvacije ozaveščali svoje lastne učinkovite
in neučinkovite komunikacijske strategije, se učili krepiti prve in opuščati druge.
Pedagoški poklic ne zahteva le ogromno znanja, ki ga učitelj praktik mora imeti,
ampak tudi čvrste osebnostne lastnosti. Učitelj mora imeti predvsem željo
poučevati, zanj pa mora biti zelo pomemben tudi odnos z učencem, saj bo le tako
lahko uspešneje reševal konfliktne situacije.
Morda se nekatera omenjena priporočila v Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja
že izvajajo, a predvsem individualno, morda na posameznih šolah, primerno pa bi bilo, da
bi bilo to kontinuirano in sistemsko urejeno.
Prav gotovo je prav, da kritično ocenim tudi svoje delo. V raziskavi sem izhajala iz
osnovne populacije učiteljev, ki so v šolskem letu 2009/2010 poučevali v osnovnih šolah v
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Sloveniji. Vzorec učiteljev za kvantitativni del raziskave sem dobila iz seznama šol
(podatki Ministrstva za šolstvo in šport RS), pri čemer sem šole izbirala priložnostno.
Morda bi bili v primeru slučajnostnega vzorca rezultati drugačni. Zagotovo bi na rezultate
raziskave vplivalo tudi večje število anketiranih učiteljev, predvsem pa bi velikost vzorca
bistveno prispevala k njegovi reprezentativnosti. Prav gotovo bi lahko kakšne spremembe
vnesla tudi v sam merski inštrument. Morda je bil le-ta za učitelje preobsežen, morda so
bile posamezne trditve premalo jasne in bi jih bilo treba bolj specifično zasnovati. Rezultati
raziskave so pokazali, da na strategije reševanja konfliktnih situacij ne vplivajo spol,
delovna doba, delovno mesto, stopnja izobrazbe in strokovni naziv, čeprav sem
pričakovala razlike v reševanju konfliktnih situacij z učenci predvsem pri učiteljih z več
delovne dobe in izkušnjami. Kot sem že omenila, dolžina učiteljevanja verjetno prinese le
sprotna prilagajanja situaciji, morda željo po drugačnih načinih reševanja konfliktnih
situacij. Dejanja učiteljev v večji meri uravnavajo njihova prepričanja in vzorci, ki so jih
spremljali in ki so jih večinoma nekritično prevzeli od svojih staršev in učiteljev. Ti so še
močnejši v situacijah, ki zahtevajo takojšnje posredovanje učiteljev. Kaj torej storiti, da bi
se ti vzorci izboljšali in spremenili v korist uspešnega reševanja konfliktnih situacij? Prav
bi bilo, da učitelji najprej ozavestimo svoja ravnanja, da o njih razmišljamo, jih
reflektiramo. Pomembno je tudi usposabljanje za boljše poznavanje uspešnejših strategij
reševanja konfliktnih situacij. Ta usposabljanja naj bi se najprej izvajala v okviru
visokošolskega izobraževanja učiteljev ter se dopolnjevala še v času učiteljeve prakse.
Vsekakor bi želela, da se čim več učiteljev zaveda pomena konfliktnih situacij. Upam, da
bodo rezultati raziskave vplivali na nadaljnje razmišljanje o tem, kako spodbuditi uspešno
komunikacijo med učiteljem in učencem v konfliktnih situacijah.
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PRILOGE
PRILOGA A
Anketni vprašalnik za kvantitativno analizo
Spoštovani!
Moje ime je Mateja Gorše. Sem študentka magistrskega programa Poučevanje na razredni stopnji.
V okviru študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Komunikacijske strategije
osnovnošolskih učiteljev v konfliktnih situacijah z učenci«. V nalogi se osredotočam na odnos
učitelj – učenec. Podatki, pridobljeni s pomočjo tega vprašalnika, bodo služili raziskovanju in
preverjanju nekaterih teoretičnih predpostavk s področja komunikacijskih strategij osnovnošolskih
učiteljev.
Prosim Vas, da vprašanja pozorno preberete in nanje iskreno odgovorite. Anketa je v celoti
anonimna, njeni rezultati bodo uporabljeni zgolj za odraz neke splošne slike, ne pa mnenja
posameznega anketiranca ali anketiranke.
Vaši odgovori predstavljajo neprecenljivo vrednost za moje delo, saj bom le s pomočjo uspešno
opravljene raziskave uspela doseči cilj svojega magistrskega dela.
Najlepša hvala za vaše sodelovanje!
Mateja Gorše
1.

Spol:
a. ženska
b. moški

2.

Delovna doba: 0 – 5 let

6 – 10 let

3.

Stopnja končane izobrazbe:
a. višja
b. visoka/univerzitetna
c. magisterij

4.

Naziv:
a. brez naziva
b. mentor
c. svetovalec
d. svetnik

5.

V šolskem letu 2009/2010 poučujem:
a. v prvi triadi
b. v drugi triadi
c. v tretji triadi

11 – 25 let

več kot 25 let
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6.

Kako pogosto se po vašem mnenju znajdete v konfliktnih situacijah z učenci?
a. skoraj nikoli
b. nekajkrat letno
c. nekajkrat mesečno
d. nekajkrat tedensko
e. dnevno

7.

Ocenite, kako uspešni ste pri reševanju konfliktov z učenci:
a. sem zelo uspešen/na
b. sem uspešen/na
c. se ne moram odločiti
d. sem manj uspešen/na
e. sem neuspešen/na

8.

Kako pomembno je po vašem mnenju dobro poznavanje komunikacijskih strategij za
uspešno reševanje konfliktnih situacij?
a. zelo pomembno
b. pomembno
c. se ne morem odločiti
d. manj pomembno
e. nepomembno

9.

Ste se kdaj udeležili izobraževanja na temo komunikacijskih strategij v povezavi z
reševanjem konfliktov z učenci?
a. nikoli
b. enkrat
c. nekajkrat
d. večkrat

10.

Navodilo:

Pred seboj imate trditve, ki se nanašajo na različne strategije reševanja
konfliktov. Vsako trditev pozorno preberite in označite v skladu z vašim
ravnanjem v konfliktni situaciji z učencem/ci.

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

TAKO RAVNAM
Zap.
št.
1.

2.
3.
4.
5.

Trditev

7.

Delujem po principu »lepa beseda
lepo mesto najde«.
Zdi se mi bolj modro, da molčim.
Izogibam se konfliktnim situacijam.
Omogočim vsem učencem, da
povedo svoje mnenje.
Skušam delovati pravično.
Moje mnenje je tisto, ki je odločilno
pri reševanju konflikta.
Ne zdi se mi vredno boriti.
Bolje malo popustiti kot vse izgubiti.
Prepričam učence, da naredijo, kot
rečem sam/a.
Delno popustim in tudi učence
prepričam, da storijo tako.
Le soočenje s konfliktom lahko
odkrije najboljšo rešitev.
Iščem rešitev, s katero bi nekaj
pridobil/a jaz in nekaj učenci, čeprav
morda rešitev ne bo idealna.
Vem, da prijaznost vedno zmaguje
nad jezo.
Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo
želje učencev pomembnejše.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Včasih

Redko

Skoraj
nikoli

Odločen/a sem, da ne bom
popustil/a.
Poskušam konflikt zgladiti.
Učence vključim kot sebi
enakopravne sogovornike.
Konflikt namerno spregledam.

11.
12.

Pogosto

Omogočim vpletenim učencem, da
povedo svoje mnenje in upoštevam
njihove predloge.
Poskušam konflikt razrešiti sam/a.

6.

8.
9.
10.

Skoraj
vedno

Vprašalnik je prirejen po vprašalniku Prevladujoče strategije reševanja konfliktov. Izvirnik lahko najdete v:
Lamovec, T. (1993). Spretnosti v medosebnih odnosih. Ljubljana: Produktivnost – Management consulting,
Center za psihodiagnostična sredstva.
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PRILOGA B
Faktorska analiza za preverjanje konstruktne veljavnosti merskega instrumenta
Namen faktorske analize je preveriti konstruktno veljavnost vprašalnika.
Tabela 1: Preizkus normalnosti porazdelitve spremenljivk
KolmogorovSmirnov(a)
Statistic
df
Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.

Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in
upoštevam njihove predloge

,455

148

,000

,576

148

,000

Poskušam konflikt razrešitit sam.
Odločen sem, da ne bom popustil.
Poskušam konflikt zgladiti.

,205
,221
,226

148
148
148

,000
,000
,000

,890
,889
,846

148
148
148

,000
,000
,000

Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike.

,242

148

,000

,792

148

,000

Konflikt namerno spregledam.
Delujem po principu -lepa beseda lepo mesto najde.
Zdi se mi bolj modro, da molčim.
Izogibam se konfliktnim situacijam.
Omogočim vsem učencem, da povedo svoje mnenje.
Skušam delovati pravično.

,301
,267
,220
,191
,429
,530

148
148
148
148
148
148

,000
,000
,000
,000
,000
,000

,707
,786
,846
,905
,620
,345

148
148
148
148
148
148

,000
,000
,000
,000
,000
,000

Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju konflikta.

,216

148

,000

,890

148

,000

Ne zdi se mi vredno boriti.
Bolje malo popustiti, kot vse izgubiti.
Prepričam učence, da naredijo, kot rečem sam.

,253
,267
,251

148
148
148

,000
,000
,000

,750
,875
,895

148
148
148

,000
,000
,000

Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo tako.

,248

148

,000

,889

148

,000

Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev.

,314

148

,000

,722

148

,000

Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil jaz in nekaj učenci,
čeprav morda rešitev ne bo idealna.

,254

148

,000

,859

148

,000

,293

148

,000

,776

148

,000

,210

148

,000

,897

148

,000

Vem, da prijaznost vedno zmaguje nad jezo.
Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo želje učencev
pomembnejše.
a Lilliefors Significance Correction

Preizkus je pokazal, da je statistična značilnost vsepovsod manjša od predpisane 0,001, kar
pomeni, da spremenljivke ne distribuirajo normalno in zato v nadaljevanju izvedem proces
normalizacije.
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Tabela 2: Kaiser-Meyer-Olkin mera statistične pomembnosti

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,740
827,792
190
,000

Tabela 2 prikazuje korelacije, ki so statistično pomembne, kar pomeni, da so spremenljivke
dovolj povezane, da lahko izvedemo faktorsko analizo.

Tabela 3: Kumunalitete za posamezne spremenljivke
Initial

Extraction

NORMAL of t01 using BLOM

1,000

,612

NORMAL of t02 using BLOM

1,000

,531

NORMAL of t03 using BLOM

1,000

,610

NORMAL of t04 using BLOM

1,000

,581

NORMAL of t05 using BLOM

1,000

,600

NORMAL of t06 using BLOM

1,000

,532

NORMAL of t07 using BLOM

1,000

,502

NORMAL of t08 using BLOM

1,000

,566

NORMAL of t09 using BLOM

1,000

,430

NORMAL of t10 using BLOM

1,000

,511

NORMAL of t11 using BLOM

1,000

,466

NORMAL of t12 using BLOM

1,000

,676

NORMAL of t13 using BLOM

1,000

,571

NORMAL of t14 using BLOM

1,000

,642

NORMAL of t15 using BLOM

1,000

,622

NORMAL of t16 using BLOM

1,000

,681

NORMAL of t17 using BLOM

1,000

,562

NORMAL of t18 using BLOM

1,000

,632

NORMAL of t19 using BLOM

1,000

,461

NORMAL of t20 using BLOM

1,000

,593

Extraction Method: Principal Component Analysis.

GORŠE, Mateja. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev … Mag. delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2012

Kumunaliteta je padla pod 0,5 pri normaliziranih spremenljivkah v9, v11 in v19 in zato
pred nadaljevanjem te spremenljivke izločim iz nadaljnje obdelave, kar pomeni, da izločim
trditve »Izogibam se konfliktnim situacijam«, »Skušam delovati pravično« ter »Vem, da
prijaznost vedno zmaguje nad jezo« Normalizirane spremenljivke so zdaj namesto s »t«
označene z »v«.
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Tabela 4: Lastne vrednosti faktorja ter pojasnjeni odstotki variance

Initial Eigenvalues
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Total
3,767
2,616
1,834
1,202
1,072
,879
,802
,707
,598
,572
,545
,516
,493
,422
,398
,333
,244

% of Variance
22,158
15,386
10,787
7,070
6,304
5,172
4,719
4,157
3,516
3,364
3,208
3,037
2,901
2,484
2,341
1,960
1,434

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %
22,158
37,544
48,332
55,402
61,706
66,878
71,597
75,754
79,271
82,635
85,842
88,879
91,781
94,265
96,606
98,566
100,000

Total
3,767
2,616
1,834
1,202
1,072

% of Variance
22,158
15,386
10,787
7,070
6,304

Cumulative %
22,158
37,544
48,332
55,402
61,706

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
2,509
2,366
2,183
1,942
1,490

% of Variance
14,757
13,920
12,842
11,425
8,763

Cumulative %
14,757
28,676
41,519
52,944
61,706

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Konstruktna veljavnost je potrjena. Faktorska analiza pokaže pet faktorjev, ki pojasnijo 61,706 % variance. Prvi faktor pojasni 22,158%, drugi
15,386%, tretji 10,787%, četrti 7,070% in peti 6,304% variance.
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Tabela 5: Faktorska matrika

1
NORMAL of t15 using BLOM
NORMAL of t16 using BLOM
NORMAL of t06 using BLOM
NORMAL of t14 using BLOM
NORMAL of t08 using BLOM
NORMAL of t12 using BLOM
NORMAL of t13 using BLOM
NORMAL of t20 using BLOM
NORMAL of t05 using BLOM
NORMAL of t01 using BLOM
NORMAL of t10 using BLOM
NORMAL of t17 using BLOM
NORMAL of t07 using BLOM
NORMAL of t03 using BLOM
NORMAL of t02 using BLOM
NORMAL of t04 using BLOM
NORMAL of t18 using BLOM

Component
3

2

4

5

,715
,700
,680
,642
,626
,591
,547
,407
,723
,641
,635
,622
,544
,452
,417

,488

,708
,560
-,499
,443

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 5 components extracted.

Prvi faktor: VARIABILNOST STRATEGIJ
Zastopan je z desetimi spremenljivkami:











t15 Prepričam učence, da naredijo, kot rečem sama.
t16 Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo tako.
t6 Konflikt namerno spregledam.
t14 Bolje malo popustiti, kot vse izgubiti.
t8 Zdi se mi bolj modro, da molčim.
t12 Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju konflikta.
t13 Ne zdi se mi vredno boriti.
t20 Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo želje učencev pomembnejše.
t2 Poskušam konflikt razrešiti sam/a.
t18 Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/a jaz, nekaj učenci, čeprav morda
rešitev ne bo idealna.
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Drugi faktor: DEMOKRATIČNO SOOČANJE
Zastopan je s petimi spremenljivkami:
 t5 Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike.
 t1 Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam njihove
predloge.
 t10 Omogočim vsem učencem, da povedo svoje mnenje.
 t17 Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev.
 t7 Delujem po principu »lepa beseda lepo mesto najde«.
Tretji faktor: PREVLADA
Zastopan je z dvema spremenljivkama
 t3 Odločen/a sem, da ne bom popustil/a.
 t2 Poskušam konflikt razrešiti sam/a
Četrti faktor: KOMPROMIS
Zastopajo ga tri spremenljivke
 t1 Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje in upoštevam njihove
predloge.
 t4 Poskušam konflikt zgladiti.
 t18 Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/a jaz, nekaj učenci, čeprav morda
rešitev ne bo idealna.
Peti faktor: KOMPROMIS 1
Zastopa ga ena spremenljivka
 t18 Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/a jaz, nekaj učenci, čeprav morda
rešitev ne bo idealna.
Peti faktor je bolj šibak, saj je zastopan samo z eno spremenljivko in ga lahko
interpretiramo kot primer kompromisnega reševanja. Poimenovala sem ga KOMPROMIS
Glede na podobnost četrtega in petega faktorja, lahko peti faktor priključim četrtemu.
Pri izbiri imen za faktorje sem se oprla na teoretična spoznanja o strategijah reševanja
konfliktnih situacij, ki jih Lamovčeva (1993, str. 66) strni v pet vrst. Avtorica govori o
strategiji umika, prevlade, zglajevanja, kompromisa in konfrontacije.
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PRILOGA C
Anketni vprašalnik za kvalitativno analizo

Anketni vprašalnik – 2.del
Navodilo:

Razmislite o konfliktih, ki ste jih imeli v zadnjem času z učenci.
Najprej, prosim, navedite, kako (po vaših kriterijih) razlikujete
med uspešno in neuspešno rešenim konfliktom. Nato opišite dva
tipična, vendar konkretna konflikta. Enega, za katerega ste
mnenja, da je bil uspešno razrešen, in enega, za katerega ste
mnenja, da ni bil uspešno razrešen. Pri obeh opišite postopek,
kako ste konflikt reševali, katere strategije ste uporabili.

1. Vaši kriteriji za razlikovanje med uspešno in neuspešno razrešenim konfliktom:

2. Konkretni primer po vašem mnenju uspešno razrešenega konflikta:

3. Konkretni primer po vašem mnenju neuspešno razrešenega konflikta:
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PRILOGA D
Učiteljevi kriteriji za uspešno in neuspešno rešen konflikt
Tabela 6: Učiteljevi kriteriji za uspešno in neuspešno rešen konflikt
Št.
primera

Dobesedni odgovori anketirancev

Parafraziranje
uspešni

1.

Uspešno:
razgovor in sklepanje kompromisov, usmerjanje otroka v
pozitivna ali močna področja, potruditi se pri ustvarjanju
filtra med učiteljem in učencem, razgovor z oddelkom ali
vsemi vpletenimi v konflikt.

Uspešno:
sprejme moj predlog, izvrši naloge, ki mu jih dodelim, že
morda isti dan pokaže razumevanje pri morebitnem drugem
problemu, se obrne name ali v kakršni koli prihodnji
neprijetni situaciji primerno odreagira.

uspešni

neuspešni

reševanje

razgovor
kompromisi
usmerjanje v
močna področja

Neuspešno: nesprejemanje določenih trditev, poveča se
izgorevanje tako učitelja kot učenca, bojazen pred
neuspešnim razreševanjem konflikta, ne pride do
obojestranske (besedne, opomba avtorice) komunikacije

2.

neuspešni

Parafraziranje z združevanjem

prekinjena
komunikacija

izgorevanje učitelja
odsotnost
obojestranske
(besedne)
komunikacije

sprejemanje in
izvrševanje
dodeljenih nalog

prevlada učitelja
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Neuspešno:
učenec ima zadnjo besedo z neprimernim tonom in
besediščem, se odpove opravičilu, priznanju napake, je
zavedno nonšalanten, ne pokaže/ izrazi, da obžaluje dejanja
ipd.

3.

Uspešno razrešen konflikt je takrat, ko se udeleženci med
seboj pomirijo, pogovorijo in priznajo vsak svojo
odgovornost, saj sta za konflikt vedno potrebna vsaj dva.

učenec je v problemu
glavni

prevlada učenca

neprimeren odnos
učenca do problema

pogovor med
udeleženci

kompromis
konfrontacija

priznanje dela
odgovornosti
usmerjevalna
vloga učitelja
Neuspešno razrešen konflikt je, ko eden od udeležencev ne
prizna svoje krivde ali za vse krivi druge, ali pa sploh ni
pripravljen na pogovor o konfliktu. Nerazrešen je tudi
takrat, ko v konflikt poseže učitelj s svojo avtoriteto in
nekoga zaščiti oziroma sam razsodi, kaj je prav in kaj ne.
Učiteljeva vloga je, da vodi razgovor z udeleženci konflikta,
da ga usmerja in da da vsem možnost izraziti svoje mnenje.
Se pa dogaja, da so vedno eni in isti vključeni v konflikte.
Trenuten konflikt rešiš, vendar kmalu pride do novega.
Veliko se zadnje čase ukvarjamo z vzgojnimi elementi,
učence učimo, kako komunicirati, kako reševati konflikte,
kako vzdrževati dobre odnose, vendar je tu še vedno
družina, kjer imajo učenci zgled.

nepripravljenost za
pogovor

umik
prevlada učitelja

nepriznavanje dela
krivde
poseganje učitelja v
konflikt z avtoriteto
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4.

Uspešno rešen konflikt se ne ponavlja oziroma, če se
ponovi, se ga učenec zave in ga že sam poskuša zgladiti.

konflikti se ne
ponavljajo

Neuspešno razrešen konflikt: Učenec sicer upošteva
»navodila, napotke« drugih, vendar ob podobnih situacijah
ravna znova enako.

5.

Uspešno rešen konflikt – ko sta učitelj in učenec zadovoljna
z razrešitvijo. Ko sta tako učitelj kot učenec sposobna
uvideti razlike med njima, razumeti vzroke , zakaj je prišlo
do konflikta, in tudi sprejeti posledice, lahko to vpliva celo
na večje zaupanje, prijateljstvo med njima.

neponovitev

konflikti se
ponavljajo

zadovoljstvo na
obeh straneh

ponovitev

konfrontacija

iskanje vzrokov
za nastanek
konflikta
sprejemanje
posledic
zaupanje

Neuspešno rešen konflikt – poslabšanje odnosov med
učiteljem in učencem, lahko celo pripelje do negativnih
čustev(lahko do duševnih motenj, agresivnosti). Lahko v
celoti poslabša komunikacijo med učiteljem in učencem.

poslabšanje odnosov

prekinjena
komunikacija

negativna čustva
poslabšanje
komunikacije in
odnosa

6.

Uspešno razrešen: če se vsi vpleteni o konfliktu mirno
pogovorimo, razložimo zakaj je do konflikta prišlo, ali je
bilo to pravilno, zakaj ja, zakaj ne, kako bi lahko drugače-

pogovor vpletenih

komunikacija

iskanje vzrokov

konfrontacija
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7.

8.

boljše reagirali, je takšno obnašanje sprejemljivo in
podobno. Če na koncu pogovora vsi vpleteni v konflikt
pridejo do nekega skupnega zaključka in se strinjajo, da se
bodo potrudili, da naslednjič do takšnega konflikta ne bo
prišlo in da se hkrati tudi zavedajo da je bil konflikt
nepotreben, se mi zdi da je to velik uspeh.

za nastanek
konflikta

 Na koncu se morava obe strani strinjati, da je nesporazum
ali konflikt razjasnjen in zakaj je do nesporazuma prišlo.
 Seveda morava priti obe strani do nekega skupnega
zaključka.
 Raziti se morava prijateljsko

iskanje vzrokov

komunikacija

skupni zaključek

konfrontacija

-

zadovoljstvo
vseh vpletenih

zadovoljstvo vseh vpletenih
pravičnost
doslednost
možnost zagovora vsakega vpletenega
pojasnjevanje nevtralnih opazovalcev

iskanje rešitev
skupni zaključek

prijateljstvo

konfrontacija
mediacija

možnost
sodelovanja
vpletenih
vključevanje
nevtralnih
opazovalcev

9.

Uspešno rešen konflikt je tisti, ki se nikoli več ne ponovi in
učenec/učenci spoznajo, da so ravnali napak in se skušajo
spremeniti oziroma postati boljši.

neponovljivost
konflikta

prevlada
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priznanje učenca,
da je ravnal napak

10.

- učenec stori, kar od njega pričakujem
- do enakega konflikta z istim učencem ne pride več

učenec ravna v
skladu z
učiteljevimi
pričakovanji

prevlada

neponovljivost
konflikta

11.

Uspešno
- zadovoljen učitelj in učenci
- rešen spor med učenci (se več ne ponavlja)

zadovoljstvo vseh
vpletenih

kompromis

neponovljivost
Neuspešno
- nezadovoljen učitelj in učenci
- nerešeni spori (se še vedno nadaljujejo)
- stopnjevanje sporov –

nezadovoljstvo vseh
vpletenih

umik

nereševanje
stopnjevanje sporov

12.

Uspešno rešen konflikt je vsekakor tisti, ki težave odpravi
do te mere, da se več ne ponavljajo in da so vsi udeleženci ,
ki so bili udeleženi v konfliktu zadovoljni z rešitvijo, ki jim
lahko pomeni tudi osebnostno rast.

odpravljanje težav
neponovljivost

konfrontacija
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zadovoljstvo vseh
vpletenih
osebna rast
vpletenih

13.

14.

Razlika med uspešno in neuspešno rešenim konfliktom je v
tem, da se udeleženci konflikta v primeru uspešno rešenega
konflikta lahko posvetijo normalnemu tempu dela, medtem
ko neuspešno rešen konflikt vedno znova povzroča motnje
v učnem procesu in medsebojnih odnosih. Pogoj za uspešno
rešeni konflikt je zavedanje vseh udeležencev o potrebi po
spremembi z namenom izboljšanja kvalitete medsebojnih
odnosov in osebnostnega razvoja. Če samo en udeleženec
»pravil« igre ne sprejema, ne more priti do uspešne rešitve
konflikta.

nevplivanje na
proces dela

Uspešno razrešen konflikt: - upoštevanje mnenj udeleženih
ter iskanje skupnih interesov, končno zadovoljstvo vseh
vpletenih, kakovosten in zdrav odnos med vpletenimi v
prihodnje.

iskanje skupnih
rešitev

konfrontacija
osebna rast

zavedanje vseh
udeležencev
sprejemanje
»pravil igre«

konflikt vpliva na
proces dela in na
medsebojne odnose

motnje v procesu
in odnosih

konfrontacija

zadovoljstvo vseh
udeleženih
korekten odnos
vpletenih

Neuspešno razrešen konflikt: nasprotje zgoraj
omenjenemu

nasprotno od
uspešnega reševanja

umik
prevlada
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15.

V primeru, ko se sodelujoča v konfliktu mirno razideta, brez
občutka prikrajšanosti, je konflikt uspešno razrešen.

brez občutka
prikrajšanosti

Če konflikt kljub razreševanju ostaja nedorečen in se akterji
razidejo ne da bi čutili olajšanje pač pa zamero, konflikt ni
uspešno razrešen.

16.

Uspešen – ko obe strani uvidita, da je skupno izbrana
pot/rešitev prava (učitelj in učenec).

nedorečenost

Uspešno: dosežem svoj namen, z le malo popuščanja.

uvid prave poti,
rešitve

Za uspešno reševanje konfliktov morajo biti postavljene
meje. Predvsem dolžnosti učenca in jasna navodila za
opravljanje teh dolžnosti.

konfrontacija

nezadovoljstvo
ene strani z rešitvijo
učitelj doseže svoj
namen

Neuspešno: navkljub soočenju, se neželeno vedenje znova
pojavlja

18.

umik

ohranjanje negativnih
čustev

Neuspešen – ko ena stran tega ne vidi (učitelj ali učenec ni
zadovoljen z obstoječo rešitvijo/potjo/situacijo).

17.

kompromis

prevlada

prevlada
ponavljanje
nezaželenega vedenja

predhodno
postavljene meje

ponovitev

meje
dolžnosti

jasna navodila in
dolžnosti za
učenca
Neuspešno rešeni konflikti so ponavadi v situacijah, kjer ni
jasnih pravil in meja.

brez predhodno
določenih jasnih mej

ni mej
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in dolžnosti za
učence
19.

- ni več konflikta
- začnejo se upoštevati dogovori in pravila

neponovljivost
konflikta

ni dolžnosti

neponovitev

upoštevanje
dogovorov

20.

Uspešno – pridem do rešitve, ki je sprejemljiva za oba.

učitelj išče
rešitev, ki je
sprejemljiva za
oba

prevlada
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PRILOGA E
Konkretni primeri uspešno razrešenih konfliktov
Tabela 7: Konkretni primeri uspešno razrešenih konfliktov
Št. primera

Dobesedni odgovori anketirancev

1.

Deklica mi je neprestano vpadala v besedo in ni upoštevala mojih navodil. Po
odkritem pogovoru sva prišli do zaključka, da se bova obe držali pravil, ki smo jih
postavili na začetku šolskega leta in jih dopolnjevali tudi med šolskim letom.

Parafraziranje

neupoštevanje navodil

Parafraziranje z
združevanjem
reševanje

pogovor
upoštevanje in dopolnjevanje
dogovorjenih pravil

2.

3.

Učenka začuti, uvidi, da resno »jemljem« njo, ki se je neprimerno vedla, in
vrstnika, ki je bil »žrtev« njenega obnašanja, dejanja. Tudi, ko povem, da jo bom
prihodnjič pred vsemi pohvalila, če bo spremenila svoj pristop, vedenje, se odzove
pozitivno in umirjeno. In dejansko pokaže prihodnjič, da je sposobna prevzeti
odgovornost za svoja dejanja. Posluša moj govor in se zaveda posledic. Tudi
izvrši dodatno delo, ki ji ga dodelim.

resen pristop k problemu

V razredu imam dečka, ki je zelo dominanten, samosvoj, včasih »veliki frajer«, ki
mu nekateri učenci sledijo. Zaradi njegovega, pogosto nesramnega odnosa do
sošolcev, pogosto prihaja do konfliktov, zaradi njega so otroci tudi že jokali. Ob
nekem konfliktu sem jih soočila in pozitivno v tem konfliktu je bilo to, da so mu
učenci upali povedati, kaj je naredil napačno, kaj jim ni všeč, ali jih razžalosti.

soočenje učenca s konfliktom

reševanje s prevlado

spodbujanje k pozitivnemu ravnanju
učiteljeve dodatne naloge

vključevanje drugih učencev

soočanje
in vključevanje
drugih učencev
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Tako nisem bila jaz, ki sem kritizirala njegovo vedenje, učenci so mu povedali
svoje mnenje.

4.

Učenec C je med poukom ves čas klepetal, segal v besedo in motil učence in
učiteljico. Sledilo je opozorilo, nato po uri individualen razgovor. Na razgovoru
sva se dogovorila za pogled, ki mu bo povedal, da ne sme spregovoriti. Seveda je
pri mlajšemu učencu trajalo dlje časa, da je vedno razbral neverbalno sporočilo, a
je po mesecu ali dveh že razumel, kaj mu želim sporočiti, in konfliktov zaradi
nezmožnosti kontroliranja je bilo zelo malo.

opozorilo

reševanje s
pogovorom

individualen razgovor
neverbalna sporočila ob motečem
vedenju
kontroliranje učenca

5.

/

6.

Učenec, ki se je zlagal in je trdil, da govori resnico. Ker so vsi ostali, vpleteni v ta
konflikt, trdili drugače, smo se z učencem na miren način pogovorili o laži, kaj se
zgodi, ko govorimo neresnico, do česa lahko pride, da je boljše biti pošten in
pravičen, kot govoriti neresnico, ker bo prišlo do tega, da mu nikoli več nihče ne
bo nič verjel in podobno. Za ta pogovor smo si vzeli veliko časa. Najprej smo se o
tem pogovorili vsi, nato še sama z učencem. Sam je na koncu prišel do zaključka,
da to ni bilo dobro, da mu je žal in se je tudi opravičil vsem sošolcem in meni.

laž
neresnica

reševanje

pogovor
usmerjanje razmišljanja
čas
učenec obžaluje in spozna zmoto

7.

Po koncu rekreativnega odmora smo se vsi, razen ene učenke, ki je ostala zunaj
vrnili v razred. Ker je kar nekaj časa ni bilo, sem jo odšla iskati. Rekla je, da jaz
nisem nič rekla, da odhajamo v razred. Povedala sem ji, da sem vsem hkrati
rekla, da gremo v razred in ne vsakemu posebej. Potem pa je rekla, da tega ni

neodzivanje učenke na učiteljevo
navodilo
pogovor

reševanje
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slišala. Povedala sem ji, da bi bilo bolje, če bi tako povedala takoj, ko sem jo
prišla iskati. Strinjala se je z menoj in dogovorili sva se, da bo naslednjič takoj
povedala po resnici in se ne bo izgovarjala na druge stvari.

dogovor

8.

Prepir pri igranju nogometa oz, pravična razdelitev učencev v skupine.
Rešitev: žrebanje skupin (primer sem navedla žreb na svetovnem prvenstvu, ki je
trenutno najbolj aktualna tema in menjava najboljšega učenca v naslednji igri k
drugi skupini)

učitelj predlaga rešitev

reševanje s prevlado

9.

Učenca so njegovi sošolci obtožili, da je vzel prijateljevo igračo. Vsi v razredu so
to vedeli, učenec pa je najprej trdil,da ni res….
Po pregovarjanju s sošolci, njegovimi starši, ki so bili izredno realni, svetovalno
službo…je učenec priznal napako, ker si je to igračo tako močno želel, doma pa
mu jo niso mogli kupiti.
Opravičil se je prijatelju, se kesal in tega ni napravil nikoli več.
Tudi njegovo obnašanje je od takrat precej drugačno- boljše.

laž učenca

reševanje

Deklica, ki je bila rediteljica, ni hotela pobrisati table, ker tega pač "noče" delati.
Po razgovoru sem ugotovila, da ima občutek, da mora kot rediteljica opravljati
več dolžnosti kot drugi reditelj. Dogovorili sva se, da nariševa na rob table
majhno tabelo, v katero bosta po opravljeni dolžnosti oba reditelja pod svoje ime
naredila črtico. Pobrisala je tablo in prva narisala črtico v tabelo.

neopravljanje dogovorjenih
dolžnosti

10.

pogovor z učencem, starši
vključevanje svetovalne službe
učenčevo vedenje je drugačno

reševanje

pogovor
skupen dogovor

11.

učenec nenehno tožari svoje sošolce za malenkosti in ga zato odklanjajo
Rešitev:
pogovor z učencem, postavitev dogovora, da ne bo tožil sošolcev in vsakodnevno
preverjanje dogovora ob koncu pouka. Ob koncu tedna dobi malo nagrado od

tožarjenje
pogovor

reševanje
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staršev, če je dogovor cel teden spoštoval. Stanje se je zelo popravilo.

dogovor
nagrada

12.

Vedenje med odmori in sprejemanje drugačnosti in drugačnih v šolskem okolju,
brez zbadanja in izločanja.

sprejemanje drugačnosti

sprejemanje
drugačnosti

13.

Učenec se ni odzival na učiteljeve zahteve, ni sprejemal in opravljal nalog,
zavračal je tako lepo besedo kot tudi pritiske. Ob sodelovanju z razrednikom, ki je
konfliktnost situacije podobno občutil, smo poiskali povezavo s svetovalno
službo, psihologinjo s CSD in s starši, učenec je bil deležen pogovorov in
obravnave pri šolski svetovalni službi in na CSD in konflikt se je razrešil – učenec
se je začel odzivati, sprejemati naloge , odziva se na lepo besedo in se v kolektivu
počuti sprejetega.

sprva se učenec ne odziva

reševanje

Konfliktna situacija, nastala pri zaključevanju ocene na koncu šolskega leta.
Učenec meni, da je njegovo znanje glede na ocene v redovalnici pozitivno. Jaz
menim drugače, da bo moral zadostno oceno dokazati z ustnim ocenjevanjem.
Učenec vztraja pri svojem, mi ugovarja pred ostalimi učenci. Jaz ga poslušam in
tudi ne popuščam. Za mnenje povprašam ostale učence. Njihova mnenja so
deljena. Pustim odprto, v razmislek do naslednje ure: predvsem učencu in sebi.
Naslednjo uro izpostavim problem. Povprašam učenca, kaj meni danes, še prej pa
povem zaključke svojega razmišljanja .
Učenec se odloči, da je pošteno, tudi do drugih učencev, če je še enkrat ustno
ocenjen in tako dokaže zadostno oceno. Skupaj se dogovoriva o učni snovi, ki jo
bo spraševanje zajelo.

nestrinjanje z oceno

14.

povezava s svetovalno službo
učenec se odziva

v reševanje so vključeni ostali
učenci
čas za razmislek
soočenje mnenj
učenec in učitelj skleneta
kompromis

reševanje
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15.

Učenec z obračanjem in glasnim govorjenjem moti sošolce in učitelja. Na
opozorilo učitelja burno reagira in trdi, da ni ničesar naredil narobe. Po uri se
učitelj pomeni z njim in mu z argumenti dopove, da njegovo obnašanje ni bilo
primerno. Učenec razume učiteljeve nasvete in jih naslednje ure upošteva.

nespoštovanje
dogovorov

reševanje

opozorilo
burna reakcija učenca
pogovor
učenec razume

16.

… kaj pa vem … morda glede zaključene ocene … pred leti je bilo to še posebej
pomembno v 8. in 9. razredu.
Spomnim se primera dveh učencev, ki nista bila zadovoljna z doseženo oceno ter
sta menila, da je to za njiju krivično (ocena je bila prav dobra in »daleč« od
odlične); ker je bil dogovor znotraj aktiva ter tudi moja dobra volja vedno na
strani, da se da vsakemu še eno priložnost – smo se usedli in o situaciji pogovorili;
ker smo ugotovili, da je izrazito šibka ena konferenca na enem področju (mislim,
da je bilo to pisno področje, ki je bilo dve oceni nižje od ustnega), je bil dogovor,
da lahko s preglednim pisnim preizkusom te celotne snovi, dobita možnost, da
izboljšata oceno – da pa se jima seveda upošteva tudi ocena tega pisnega
preizkusa. Že med preizkusom, ter tudi po pregledu rezultatov in vnovičnem
pogovoru sta ugotovila, da je njuna prava ocena tista, ki sta jo imela zaključeno že
prej. Bila pa sta zelo zadovoljna, da sta imela možnost preveriti svoje znanje še
enkrat in se preizkusiti. Všeč jima je bilo tudi to, da sem se o stvari z njima
pogovorila, ne pa zgolj rekla tako je in pika. Naslednje leto (v devetem) sta se že
od začetka bolj trudila in na koncu tako dosegla oceno, ki sta si jo želela ter si jo
tudi zaslužila. (Malo sem že pozabila, a mislim, da je bilo približno tako; lahko pa
je bil en učenec in ena učenka, ne vem več.)

nezadovoljstvo z oceno
pogovor
možnost popravljanja ocene
zadovoljstvo učencev
vpliv na kasnejši odnos učencev do
dela

reševanje
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17.

Se ne spomnim…

18.

Konfliktne situacije ponavadi nastopijo takrat, ko učenci ne izpolnjujejo svojih
dolžnosti in iščejo najrazličnejše izgovore, da se jim izognejo. Npr.: predstavitev
referata, če ga ni bilo, je bila ocena negativna, učenci so to sprejeli, saj so že v
naprej vedeli kakšna bo posledica.

v naprej določeni dogovori

prevlada

19.

Učenca sta se sprla zaradi poškodovane igrače. Z učencema sem se pogovorila in
ju usmerjala v rešitev problema. Učenec, ki je igračo poškodoval, je prišel do
zaključka, da mora škodo popraviti in je bil pripravljen avtomobilček plačati.

spor

reševanje

pogovor
skupen dogovor

20.

V reševanje konfliktov vključim tako vpletenega učenca kot njegove starše. Ta
način reševanja se je izkazal za uspešnega.

pogovor z učenci in starši

reševanje
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PRILOGA F
Konkretni primeri neuspešno razrešenih konfliktov
Tabela 8: Konkretni primeri neuspešno razrešenih konfliktov
Št. primera

Dobesedni odgovori anketirancev

1.

Po konfliktu z učencem so se njegovi starši postavili proti meni in tako se je učenec
počutil še bolj močnega kot kdajkoli prej. Njegovo ravnanje se mu sploh ni zdelo
nepravilno, ker so mu starši dali jasno vedeti, da on pa že ne more biti kriv. V
vsakem konfliktu, ki se ga dotakne, išče samo nekoga drugega, na katerega lahko
zvali svojo krivdo.

Parafraziranje

Parafraziranje z
združevanjem

starši proti učitelju

položaj učitelja

učenec nima občutka, za
sprejemljivo in
nesprejemljivo vedenje

prevlada učenca

krivda v drugih

2.

Deček iz 3. r. se resno odzove na nastalo problematiko le v prisotnosti svojega
očeta, kakršno koli soočenje z učiteljico mu predstavlja nekaj povsem
nepomembnega, ne občuti razlike v položaju učitelj – učenec. Vsakič poskuša ali
celo »odvihra« od pogovora, vedno ima veliko povedati, se pritožuje, in ne posluša,
ko mu je predočeno, kaj je naredil narobe, in ko mu je jasno predstavljeno, da je
drugemu vrstniku naredil krivico. Konec je tak, da jezljivo odide, se upira in
nikakor ne pristane na rešitev, da se obe strani pomirita.

močan vpliv očeta

položaj učitelja

nepomembno-st soočenja
učenca z učiteljem

prevlada učenca
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3.

4.

Zgoraj omenjeni učenec je pri uri ŠVZ, ko je eden od učencev vodil tek in vaje, vse
delal po svoje. Če je vodilni tekel po desni, je on po levi itd, kratka izstopal je, ker
ni prenesel, da je vodilni nekdo drug. Učenci so ga opozarjali, njegovo vedenje jih
je motilo. Ker se mi ni zdelo prav, da uro ustavim in se o zadevi pogovarjam, saj bi
s tem prikrajšala druge učence, sem ga poslala na klop. Ne vem sicer, če je to
neuspešno razrešen konflikt, saj neka meja pa mora biti, učenci se ne morejo
obnašati po svojih pravilih in v takih primerih nisem pripravljena na razgovore,
takrat obvelja moja avtoriteta.

neupoštevanje
dogovorov

Učenec A udari učenca B, ker se učenec B z njim ne želi igrati. Sledi pogovor med
mano in obema udeležencema. Pogovorimo se o tem, da ni nujno, da se igra z njim,
če se ne želi, da pa ni rešitev udarec, da učenca B to boli, kako bi se pa učenec A
počutil ... Učenec A se opraviči in se igra z drugimi učenci. Naslednji dan pa učenec
A udari drugega učenca, ker mu ni želel pokazati sličic iz albuma. Sklep: potrebno
je večkrat opozarjati na nepravilno reševanje konfliktov, veliko pogovorov,
kompromisov, da bo učenec A lahko reševal konflikte brez fizičnega nasilja.

nasilje učenca

prevlada

ponavljanje konflikta

ponavljanje dejanj

5.

/

6.

Zgodilo se je z učencem, ki ga ne poučujem. Ko je odhajal domov, je z igrišča
brcnil žogo kolikor daleč jo je lahko in se odpravil proti domu. Opozorila sem ga,
naj gre po žogo in jo pospravi, a se je učenec le nesramno smejal in odhitel domov.

opozorilo

Zadnjič je pek pripeljal premalo malice, zato je kuharica prvošolcem dala drugačno
malico, kot ostalim. Med malico sem učencem v jedilnici pojasnila, zakaj imajo

aroganten nastop

7.

položaj učitelja

položaj učitelja

neupoštevanje

komunikacija
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prvošolci drugačno malico. Minuto po tem pride do mene ena deklica iz 4. razreda
in zelo arogantno nastopi pred mene in vpraša zakaj imajo prvošolci spet evrokrem
oni pa ne?
Kar zavrelo mi je, pa ne zaradi vprašanja, ampak zaradi njenega nastopa. Zato sem
ji tudi jaz nič prijazno zabrusila nazaj, če je sedela na ušesih, ker sem pred minuto
vse razložila. V njenem tonu sem ji odgovorila še enkrat. Obrnila se je in odšla kot
huda ura.

8.

Ga v zadnjem času ni bilo, ker skušam konflikte reševati sproti in dokončno.

9.

Učenec je imel v šoli slabe ocene, njegovo vedenje je bilo katastrofalno in sošolci
ga zato enostavno niso sprejeli medse. Večkrat so ga poskušali spreobrniti, mu tudi
pomagati, vendar ni dovolil. Pogovor s starši je bil neuspešen, ker so za tako sliko
krivili šolo in učiteljico.
Po nekajletnem »pregovarjanju« so učenca izpisali iz šole, ga vpisali v drugo šolo,
kjer že tretjič obiskuje peti razred, njegove ocene so negativne, vedenje pa še slabše
kot leta prej.
Njegovi starši pa mu še vedno nočejo/ne morejo/ne znajo pomagati in so tudi na
sedanji šoli v konfliktu z učiteljico in učitelji.

oster odgovor

slabe ocene

vprašljivost učinkovitosti
uradnih vzgojnih ukrepov

neprimerno vedenje
neuspešen pogovor s
starši
izpis iz šole
neučinkovitost prepisa

10.

Deček ne upošteva šolskih pravil. Po vsakem pogovoru je nekaj časa bolje, potem
pa se težava ponovi.

neupoštevanje pravil

ponavljanje konflikta

11.

zmerjanje med sošolcema
Reševanje: pogovori z vpletenima in starši, pogovor učiteljice DSP in učiteljice
podaljšanega bivanja
Stanje je neobvladljivo.

zmerjanje

ponavljanje konflikta

pogovor
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12.

Konflikti, ki smo jih reševali, vsaj na zunaj izgledajo pozitivno rešeni

13.

Učenec moti pouk z neupoštevanjem veljavne delovne discipline – klepeta s sošolci,
moti učiteljevo razlago, se prereka s sošolci za prazen nič. Razrednik je sicer
obveščen, a ker pri drugih predmetih ni tako »hudo«, se je reševanje konflikta
omejilo na razgovore s starši – z učenčevo materjo. Mati se redno oglaša na
dopoldanske in mesečne govorilne ure in vsakič je opazen napredek neposredno po
materinem obisku, ko ji »obljubi«, da se bo poboljšal. Učenec v resnici ni
ponotranjil zahtevane discipline in ker mati bdi nad njim, konflikt daje videz, da se
rešuje, v resnici pa se ne reši, ker zmeraj znova pride do nezaželenega vedenja.
Da bi se konflikt lahko uspešno rešil, bi bilo potrebno učenca soočiti s posledicami
njegovega vedenja in sankcijami, če se ne bo korigiral. To pa je možno le ob uvidu
vseh, ki bi pri učencu lahko vplivali na pozitivno spremembo, da stanje, tako kot je,
ni v redu. Dokler pa se tudi staršem tako vedenje ne zdi »nič takega«, do rešitve ne
bo prišlo, ampak zmeraj znova samo do »gašenja požara«.

14.

Trudim se, da vse konfliktne situacije uspešno razrešim, saj menim, da je to
izhodišče zdravih medsebojnih odnosov tudi v prihodnje.

15.

Učenec celo uro sitnari, češ da ne razume razlage, pri čemer pa gleda skozi okno, ne
zapisuje razlage in namerno odvrača pozornost od učitelja. Noče sprejeti
učiteljevega prigovarjanja in vztraja pri odločitvi, da snov ni dobro razložena, ker je
pač ne razume.

16.

Konflikte vedno rešim – sem mnenja, da ni dobro pustiti stvari nedorečenih; pa najsi
bodo vzgojne, učne itd. narave.

motenje učnega procesa

položaj učitelja

razgovor s starši

kratkotrajen napredek

motenje učnega procesa

nezainteresiranost učenca
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17.

Učenec XY vztrajno krši pravila, moti pouk, ne opravlja svojih dolžnosti itd. saj
doma menijo, da so učitelji slabi…

motenje učnega procesa

položaj učitelja

18.

/

19.

V razredu imam učenca, ki se ne prenašata, zaradi njunih neprestanih besednih
bojev, mi povzročata težave med poukom. Kljub številnim poskusom reševanja
(pogovor z učencema, pogovor s starši,…), problema nisem uspela rešiti.

motenje učnega procesa

medsebojni odnosi

20.

Učenec se neprimerno vede (čutim, da ima globlje psihične težave). Po pogovoru z
njim in starši ostaja situacija nespremenjena. Ko v reševanje konflikta vključim še
svetovalno službo, se proti meni obrnejo učenec in starši.

neprimerno vedenje

nesprejemanje pomoči

pogovor
vključitev šolske
svetovalne službe

