
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

OBRAVNAVA IZBRANIH ŽIVLJENJSKIH TEM PRI 

POUKU 

 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Maja UMEK 

Somentorica: doc. dr. Špela RAZPOTNIK Avtorica: Diana NOVAK 

 

Ljubljana, 2012



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Iskreno se zahvaljujem mentorici doc. dr. Maji Umek ter somentorici doc. dr. Špeli 

Razpotnik za strokovne nasvete, podporo in usmerjanje pri nastajanju magistrskega dela. 

Hvala analitičarki Maji Škafar, mag. Jožici Frigelj in dr. Simonu Kušarju za pomoč pri 

kvantitativnem delu naloge, Urški Willewaldt, prof. slovenščine in angleščine ter 

prevajalki za prevod povzetka in lektoriranje magistrskega dela, Sevludinu Haliloviću, 

prof. matematike, tehnike in računalništva, in kolegici Darji Sitar za pomoč pri oblikovanju 

magistrskega dela, Edi Dermota za pomoč pri prevajanju člankov ter vsem, ki so mi 

kakorkoli stali ob strani in me podpirali.  

Za razumevanje se zahvaljujem svoji družini, še posebno možu Toniju. Magistrsko delo 

posvečam sinovoma Maticu in Nacetu. 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

II 

Povzetek 

Naloga govori o treh izbranih življenjskih temah (ločitvi, smrti, istospolnem partnerstvu) 

ter njihovi obravnavi pri pouku. V prvem delu magistrske naloge je govor o družini, 

življenjskih temah (ločitvi, smrti, istospolnem partnerstvu), stresu, povezovanju med šolo 

in družino ter občutljivostjo omenjenih tem. Prikazana je povezanost omenjenih 

življenjskih tem z vsebinami v učnih načrtih od prvega do šestega razreda pri predmetih 

spoznavanje okolja in družba. V nadaljevanju sledi raziskava, ki ugotavlja pristopanja 

učiteljev k posameznim življenjskim temam, njihove izkušnje in možnosti vključevanja teh 

tem v pouk, ugotavlja poglede učencev do omenjenih tem ter prikazuje mnenja staršev do 

obravnave življenjskih tem pri pouku in njihove argumente za ali proti. Raziskava pokaže 

visoko stopnjo zavedanja učiteljev o pomembnosti vključevanja omenjenih tem v pouk, 

negotovost v načinih pristopanja s strani učiteljev ter potrebo po dodatnem strokovnem 

izobraževanju s teh področij. Odobravanje o vključevanju omenjenih tem v pouk je zaznati 

tudi s strani vprašanih staršev ter pripravljenost za pogovor s strani sodelujočih učencev. 

Rezultati celotne raziskave so pokazali potrebo po večji odprtosti šole za odgovore na 

vprašanja, ki se navezujejo na izbrane življenjske teme.  

 

KLJUČNE BESEDE: družina, družba, ločitev, smrt, istospolno partnerstvo, učitelj, pouk, 

šola. 
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Summary 

The master thesis discusses three selected themes of life (divorce, death and homosexual 

partnership) and how to  deal those themes at school. The first part of the master thesis 

discusses family, themes of life (divorce, death and homosexual partnership), stress, 

cooperation between school and family and the sensibility of the mentioned themes. There 

is also presented a connection between selected themes of life and teaching contents from 

the first to the sixth grade in two school subjects: natural and sociological sciences 

(spoznavanje okolja and družba). The second part of the master thesis brings a research on 

treating selected themes by school teachers, their experiences and possibilities to integrate 

the selected themes into lessons, how pupils see those themes and what their parents think 

of discussing them at school – their pros and contras. The research shows a high level of 

awarness of teachers when talking about the importance of integrating those selected 

themes into lessons, their uncertainty of how to deal with those themes and also a great 

need to get more knowledge on those themes through special training seminars. The 

parents, collaborating in the research, also show a high level of agreement to discuss those 

themes at school; the collaborating pupils show readiness to cooperate in above mentioned 

discussions. The results show a need for more open discussion on the selected themes of 

life at school. 

 

Key words: family, society, divorce, death, homosexual partnership, teacher, lesson, 

school. 
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Uvod 

Družinska in šolska klima se medsebojno prepletata. Odnosi v družinah se spreminjajo, s 

tem se spreminjajo tudi družine same, vse to pa se odraža tudi v družbi. Hkrati pa 

spremembe, ki se odražajo v družbi, vplivajo na posamezne družine in družinske 

skupnosti.  

Veliko je življenjskih tem, ki vedno bolj postajajo del šolske klime. Ene izmed teh so 

ločitev, smrt in istospolno partnerstvo, ki imajo skupni imenovalec v tem, da je njihovo 

izhodišče družina ter so vedno bolj prisotne v šolskem prostoru, njihove okoliščine ali 

posledice pa so za otroka lahko zelo obremenjujoče in stresne, kar posledično pogosto 

pripelje do določenih travm. Spremembe v družini in družbi narekujejo prilagajanje tudi v 

šolskem prostoru. Strokovni delavci v šoli imamo težko nalogo, saj se moramo 

neprenehoma prilagajati novim situacijam. Učiteljeva vloga ni le izobraževati po učnem 

načrtu, saj poleg izobraževalnemu procesu veliko pozornosti namenja tudi vzgojnemu 

momentu. 

Magistrsko delo želi opozoriti na tri življenjske teme – ločitev, smrt in istospolno 

partnerstvo –, ki avtorici naloge predstavljajo izziv tako glede pristopanja kot njihovega 

vključevanja v pouk. Vse tri teme so občutljive in kadarkoli je šolska situacija nanesla na 

vključevanje omenjenih tem v pouk, se je soočala z negotovostjo pristopanja do njih. S 

podobnimi situacijami so se srečevali tudi njeni sodelavci, kar jo je še dodatno motiviralo 

za raziskovanje načinov poučevanja, stališč ter izkušenj učiteljev o vključevanju teh treh 

življenjskih tem v pouk. Cilji raziskave so bili: ugotoviti pristopanja učiteljev k izbranim 

življenjskim temam ter spoznati njihove izkušnje o vključevanju omenjenih življenjskih 

tem v pouk, ugotoviti možnosti vključevanja omenjenih tem v pouk, prek vživljanja 

učencev v določeno situacijo, ugotoviti odnos učencev do omenjenih življenjskih tem ter 

spoznati mnenja staršev do obravnave življenjskih tem pri pouku in njihove argumente za 

ali proti. 
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Ker gre za pomembno vlogo povezanosti družin z družbo in obratno, smo v teoretičnem 

delu raziskovalne naloge izhajali iz družine, družinskega življenja in sprememb, ki jih 

lahko zaznamo v našem družbenem prostoru. Predstavili smo posamezne občutljive 

življenjske teme (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo), ki so v tesni povezavi z družbenimi 

ali družinskimi spremembami, kar privede do stresnih situacij, ki jih izzovejo določene 

spremembe. Omenjen je tudi pomemben sodelovalni moment med šolo in družino, ki 

pripomore k zadovoljnim posameznikom, družinam, šoli ter celotni družbi. Predstavljena 

je občutljivost ali neobčutljivost omenjenih tem v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa 

in prek učnih načrtov od prvega do šestega razreda prikazana povezanost med učnimi 

vsebinami pri predmetih spoznavanje okolja in družba z omenjenimi življenjskimi temami. 

V empiričnem delu je izbrana metoda kombinacija kvantitativne empirične 

neeksperimentalne raziskave ter kvalitativnih tehnik raziskovanja. Tako želimo preseči 

dihotomijo med kvantitativnim in kvalitativnim pristopom, saj bi bilo brez smiselnega 

povezovanja obeh, še posebej v neeksperimentalnih in pogosto nekontroliranih pogojih kot 

je šola, nemogoče pozneje znanstveno proučevati posameznika ali pojav v kontekstu. 

Raziskava je razdeljena na štiri dele, ki so označeni z malimi tiskanimi črkami: a), b), c) in 

d). 

V prvem a) delu je proučevano skupino sestavljalo 122 učiteljev, ki poučujejo v prvi in 

drugi triadi devetletne osnovne šole, ki so bili izbrani priložnostno po Sloveniji. V večini 

so sodelovale učiteljice (89 %). Največ vprašanih ima bogate izkušnje z delom v razredu in 

so s svojim delom v razredu zadovoljni. Učitelji so svoja pristopanja k omenjenim 

življenjskim temam izražali s pomočjo danih trditev in petstopenjske ocenjevalne lestvice.  

Drugi b) del vključuje učence enega oddelka prve (tretji razred) in enega oddelka druge 

(peti razred) triade devetletne osnovne šole. Uporabljena je bila kvalitativna tehnika 

zbiranja podatkov (opazovanje z udeležbo, esej, spodbujen priklic). V tretjem razredu so se 

učenci prek danih situacij, ki so se navezovale na omenjene življenjske teme, skušali vanje 
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vživeti, učenci petega razreda pa so pri uri likovnega pouka slikali na temo družine. Nastali 

izdelki so bili pozneje uporabljeni pri tehniki spodbujenega priklica. 

V tretjem c) delu so nas zanimala mnenja staršev sodelujočih učencev do vključevanja 

omenjenih življenjskih tem v pouku in njihovi argumenti za ali proti. V pomoč nam je bil 

kratek vprašalnik odprtega tipa, ki je vseboval vprašanja, navezujoča se na vključevanje 

omenjenih življenjskih tem v pouk. Starši so imeli možnost svojo odločitev tudi 

obrazložiti. Vprašalnik jim je bil razdeljen na roditeljskem sestanku. V primeru nesoglasij 

je bil s starši opravljen tudi individualni razgovor. 

Izkušnje učiteljev o vključevanju omenjenih življenjskih tem v pouk ter možnosti 

vključevanja teh tem v pouk smo ugotavljali v zadnjem d) delu. Izbrani učitelji so svoje 

izkušnje iz omenjenih področij najprej zapisali v obliki eseja, kjer jim je bila podana le 

iztočnica. Pozneje so bili z učitelji opravljeni še polstrukturirani intervjuji, ki so se delno 

navezovali na že zapisane eseje. 

  



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

4 

I. TEORETIČNI DEL 

1 Družina 

1.1 Opredelitev pojma družine 

Pojem družina je verjetno dobro znan prav vsem, če pa nanj pogledamo globinsko, lahko 

naletimo na težavo, saj obstaja verjetnost, da imajo ljudje o pojmu družina različne 

predstave. Zastavlja se vprašanje, kaj naj bi pojem družine vsebinsko pomenil. Je mogoče 

govoriti o tradicionalni družini s starši in otroki, ki živijo skupaj? Kaj pa dve osebi, ki nista 

poročeni in živita skupaj? Ali morata biti ti dve osebi različnih spolov? Kaj pa 

enostarševske družine – so mogoče nekaj običajnega ali pa imajo nekatere poseben status? 

Ob tem je treba opozoriti na sodoben način življenja, ki nima veliko skupnega s 

predstavami o družinskem življenju. Da bi vključili vso raznolikost družinskega življenja, 

bi lahko govorili o družinskih gospodinjstvih, sorodstvenih strukturah ali domačih 

življenjskih skupnostih (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, str. 13). Rener idr. (2006) 

poudarjajo, da je socioloških pogledov na pojem družine več, vendar pa je pri vseh zaznati 

skupno stičišče, ki družino poimenuje kot dvogeneracijsko skupnost in družbeno 

institucijo, katere vloga je skrb za otroke. Iz tega pojmovanja družine so izhajali tudi 

strokovnjaki delovne skupine pri OZN, ki so ob letu družine oblikovali definicijo družine, 

ki naj bi bila kar najbolj inkluzivna in čim manj diskriminatorna, kar pa ni bilo lahko, saj 

so družbene, kulturne in medkulturne razlike velike. Njihova definicija pravi, da »družino 

predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot taka 

(torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic.« (Family: Forms 

in Functions, 1992) Drugi del definicije ima politični prizvok, ki je kompromisni sporazum 

z državami članicami, v prvem delu pa je izpostavljena skrb za otroka, ki družine razlikuje 

od partnerskih zvez, zakonskih zvez, gospodinjstev in sorodstev, v katerih starševsko 

razmerje ni niti nujno niti konstitutivno. Omenjena definicija naj bi se kar najbolj približala 

inkluzivnosti, saj v njej lahko zaznamo različne družinske oblike (Rener idr., 2006). O 
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družini ni tako preprosto govoriti in razmišljati, kot se zdi na prvi pogled, kar ugotavlja že 

Tomori (1994), saj je to sistem, kjer je nenehno možno zaznavati neko notranje dogajanje, 

ki je v tesni povezavi z zunanjim okoljem. Družina je zelo odvisna od socialnih in 

ekonomskih zakonitosti, ki se jih da razumeti tudi brez večjih osebnih in čustvenih 

opredelitev. Pri tem ne moremo zanemariti notranjih odnosov, ki se tkejo v družinah, in 

njihova podoživljanja, ki so intimna in lahko bi rekli edinstvena za vsakega posameznika 

(Tomori, 1994). V času referenduma o potrditvi novega družinskega zakonika je bila 

razprava o pojmu družina zelo aktualna. Novi družinski zakonik (Uradni list Republike 

Slovenije, 2. člen, 2012) je predlagal naslednjo definicijo družine: »Družina je življenjska 

skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka 

in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice. Zaradi koristi otrok 

uživa družina posebno varstvo države.« Prav ta definicija je sprožila številne polemike o 

ustreznosti pojma družine. Zagovorniki novega družinskega zakonika so v tej definiciji 

videli prednost in korist za otroka in napredek družbe, nasprotniki pa so v novem 

družinskem zakoniku videli uničenje tradicionalne družine, nekoristi za otroka in 

nazadovanje v družbi. V teh razpravah je bilo slišati tudi priznanega slovenskega psihologa 

prof. dr. Janeka Muska, ki poudarja, da se v vseh človeških kulturah družina pojmuje kot 

osnovna enota družbe, kar logično pomeni skupnost, v kateri sta združena dva temeljna 

segmenta vsake družbe, torej dve generaciji in dva spola (Musek, 2012). Družina naj 

nikakor ne bi bila idilična skupnost, kot jo včasih slikajo pravljice, temveč je to neka 

skupnost, ki ima svoje lastnosti, razlike in seveda tudi razhajanja in s tem povezane 

probleme (Žorž, 2012). Kako edinstveno pa družino doživljajo otroci, lahko razberemo iz 

zapisov (Slika 1, Slika 2), ki sporočajo, kaj posameznemu otroku pravzaprav pomeni 

družina. 

Vsekakor o družini lahko govorimo kot o miniaturni družbi, saj ima svojo sestavo, pravila, 

notranja razmerja moči, jezik, obrede in svojo zgodovino, ki je skupna vsem članom 

družine, pa vseeno ni mogoče omejevati in usmerjati razmišljanja o družini na znanja iz 

socialnih ved. Razmišljanj o družini tudi ni smiselno omejiti s pogledom biologije, kemije 

ali fizike, saj pri tem ne moremo pozabiti na individuum in na osebno doživljanje vsakega 
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posameznika. Če povzamemo vse te poglede na družino, ugotovimo, da se posameznik 

vseskozi usklajuje in povezuje s svojim socialnim okoljem ter se s subjektivnim in 

objektivnim pogledom spleta v nekaj neponovljivega in enkratnega. Prav iz tega razloga je 

razmišljanje o družini in družinskem življenju tako vznemirljivo (Tomori, 1994, str. 10, 

11).  

1.2 Tipologija družine 

OZN je na podlagi definicije, ki jo je izoblikoval za pojem družina, predlagal tudi 

tipologijo družin: 

1. jedrne družine, kamor naj bi se uvrščale biološke in socialne jedrne družine 

staršev in otrok, enostarševske družine in adoptivne družine; 

2. razširjene družine, kamor spadajo tri- ali in večgeneracijske družine, poligamne 

razširjene družine in plemenske razširjene družine, 

3. reorganizirane družine, kamor sodijo dopolnjene ali vzpostavljene družine, 

življenje v skupnostih, kjer je mišljen komunski način življenja, in 

reorganizirane družine istospolnih partnerjev (Cseh–Szombath, 1992). 

V zadnjih letih se v socioloških raziskavah pogosto uporablja tudi Brownova (1992) 

tipologija družine z naslednjo razvrstitvijo: 

1. jedrne družine, kamor spadajo družine dveh staršev in otrok; 

2. klasične razširjene družine, ki združujejo vertikalno in horizontalno razširjene 

družine in družine, ki so sestavljene iz več jedrnih družin ter jih povezuje 

sorodstveno razmerje in strnjena lokacija bivanja; 

3. modificirane razširjene družine, kjer gre za geografsko ločene družine, ki 

vzpostavljajo redne sorodniške stike in si med seboj pomagajo; 
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4. enostarševske družine; 

5. reorganizirane družine, kamor se uvrščajo ponovno vzpostavljene družine 

oziroma družine, kjer je vsaj eden od staršev socialni, ne pa tudi biološki starš 

(Brown, 1992, str. 210‒212). 

Glede na stanje v Sloveniji in na način družinskega življenja (Rener idr. 2006, str. 17) 

družine razdelijo na: 

1. jedrne družine, kjer imajo mesto dvostarševske družine, enostarševske družine 

in reorganizirane družine; 

2. razširjene družine, kamor se uvrščajo klasične razširjene družine in razpršene 

razširjene družine.  
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Slika 1: Razmišljanja učencev (3. razreda) o družini 
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Slika 2: Razmišljanja učencev (3. razreda) o družini 
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1.3 Družine, družinsko življenje in postmodernizem 

1.3.1 Konceptualni oris družinske tematike 

Kadar govorimo o družini ali družinskem življenju, moramo razlikovati med tema 

pojmoma, čeprav nam je mogoče v današnjem času bližji izraz družinsko življenje. K 

razlikovanju med izrazoma vodi že samo spreminjanje družine in družinskega življenja, 

pravzaprav proces družinske pluralizacije, ki je v postmodernosti zelo občuten. 

Modernistični pogled na družino je v primerjavi s postmodernističnim omejen in 

nezadosten, saj je bila modernistična obravnava družine v neravnotežju in je temeljila na 

poudarjanju družine kot institucije, premalo pa se je zavedala skupnih dimenzij družine 

(Švab, 2001, str. 45). Današnja sodobna razmerja, kot pravi Lukman (2003), ne 

predstavljajo nekega naravnega stanja, kot je bila to nekoč zakonska zveza, temveč sta njen 

obstoj in trajnost vprašljiva. V primeru medsebojnega nestrinjanja se ta zveza lahko 

kadarkoli in zelo hitro konča. V partnerstvu je vedno pogosteje zaznati nepotrpežljivost ter 

manjšo pripravljenost sklepanja kompromisov, kar bi logično lahko bila posledica 

nenadnega družbenega prehoda od socialistične kolektivnosti h kapitalistični 

individualnosti. Vse to pa vodi k zbanaliziranju odnosov med zakoncema ter posledično 

celotne družine. Odnose v družini načenja tudi pojav narcisoidnih oseb, na kar opozori 

Milovojevič (2002), ki s svojo pretirano usmerjenostjo nase in v želji po iskanju partnerja, 

ki bo v njih videl občudovanja vredno osebo, ogrožajo obstoj partnerstva in povzročajo 

porast ločitev, saj niso sposobni dajati in vračati čustev ljubezni. 

Po povzetku Baumana (2002) naj bi tekoča moderna vplivala na kvaliteto medsebojnih 

odnosov, ki so vedno manj trdni in trajni (Zidar, 2006). Prav odnosi pa v družinah igrajo 

pomembno vlogo, saj je družina institucija, »ki ima značaj totalnega socialnega fenomena 

in jo zatorej ni mogoče 'razbiti na aspekte', ne da bi pri tem izgubili ključne eksplanatorne 

možnosti« (Rener, 1995, str. 124). V sociološkem pogledu termin družina označuje 

strukturne in formalne dimenzije, kar je le delček družinskega življenja, s tem pa 'pozablja' 

na druge vidike. Zavzema le segment, ki izključuje dinamiko družine ter organiziranost in 
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način življenja. Modernistične sociološke teorije so na družino gledale bolj kot na socialno 

institucijo, ne pojasnjujejo pa fenomenov družinskega življenja v vsej njihovi 

raznovrstnosti. Nekatere definicije so se skušale približati 'družinskemu življenju', vendar 

so še vedno bolj ali manj osredotočene na obliko in strukturne spremembe družine (Švab, 

2001, str. 44‒45). Termin družinsko življenje nam je bližji in zavzema širšo definicijo in 

večjo družbeno kompleksnost, ki temelji na spremenljivosti, dinamičnosti in 

kompleksnosti komunikacij. Proces družinske pluralizacije je prinesel spremembe v 

oblikah in načinu življenja, kar vodi k večjemu poudarku delovanja znotraj družine v vsej 

svoji dinamičnosti, nestabilnosti in raznolikosti, ki pa ni vezana samo na relacije med 

zasebno in javno sfero, ampak zadeva tudi prijateljske in sorodniške odnose. Ti 'zunanji 

odnosi' dajejo posebno težo družinskemu življenju, saj so še posebej pomembni za člane 

družine (pomembni drugi), katerih komunikacija temelji na načelih simbolne menjave, ki 

je bistvo družinskega življenja (Švab, 2001, str. 45). Danes živimo v družbenem okolju, ki 

se močno razlikuje od življenja naših prednikov. Naš čas je zaznamovan s številnimi 

spremembami. Črnič (2001) ugotavlja, da živimo v družbi, ki jo teoretiki različno 

opredeljujejo: potrošniška družba, postindustrijska družba, družba elektronike, pozna 

moderna, postmoderna družba ipd. Skupek vsem tem oznakam je negotovost, nestabilnost 

in ranljivost, kar Bauman (2002) primerja s tekočinami in čas poimenuje tudi 'tekoča 

moderna'. To mnenje zagovarja s tem, da tekočine težko ohranjajo svojo obliko, ne 

omejujejo prostora in ne vežejo časa. 

Lull (2000) opredeljuje postmoderno družbo kot družbo, polno zmedenosti, različnosti in 

kompleksnosti, kjer je realnost simulirana in spomin kratek. Dolgoročni cilji se izgubljajo, 

saj jih nadomeščajo kratkoročni, ki so usmerjeni na takojšnjo zadovoljitev. Sočasno s tem 

prihaja do socialnih sprememb, ki se odražajo tudi v načinu družinskega življenja. Zakoni 

niso več tako trdni, vse več se jih konča, saj je prisotna vse manjša toleranca partnerjev. 

Dolžnosti izgubljajo svoj pomen, kar načenja odnose med posamezniki. Vse te posledice je 

čutiti na globalnem nivoju in v oblikovanju novega svetovnega reda (Lull, 2000, str. 262). 

O spreminjanju družbe ter posledicah, ki vplivajo na družinsko življenje (Švab, 2001), se 

izpostavlja množično zaposlovanje žensk in spremembe v naravi ženskega dela, ki ni 
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povezano le z vprašanjem eksistence, ampak tudi z izobraževanjem in razumevanjem 

individualne neodvisnosti. Zaposlitveni vzorci žensk so tako postali vedno bolj podobni 

zaposlitvenemu vzorcu moških. V današnjem času je zaznati tudi zahtevo po neprekinjeni 

poklicni karieri, kar pomeni, da si ženska v postmodernih pogojih zaposlovanja težko 

dovoli prekinitev poklicne kariere, saj s tem tvega, da bi na svoji poklicni poti nazadovala 

ter izgubila možnosti za uspešno kariero. Vse to je tako strukturno kot tudi formalno 

močno načelo nuklearno družino. Poleg omenjenih razlogov ne smemo zanemariti razmaha 

potrošništva, spreminjanja vrednot ter spreminjanja ideologij o družinskem življenju 

(Švab, 2001, str. 87‒ 94). 

Spremembe so temeljito zajele vsa področja družbenega in človeškega življenja, kjer 

izstopata pluralizacija in individualizacija življenja. S temi spremembami je družina, ki je 

še do nedavna imela pomembno vlogo pri oblikovanju življenjskih perspektiv, izgubila 

pomen in se začela razkrajati. V ospredju sta samostojnost in samoodgovornost 

posameznika, ki je prisiljen svoje odnose spreminjati in jih znova in znova prilagajati, kar 

se odraža tudi v vzgoji in izobraževanju (Wakounig, 2003). Zastavlja se vprašanje (Švab, 

2001), ali sploh lahko govorimo o postmoderni družini. Ponujata se dva možna odgovora, 

nikalen in pritrdilen, kar je odvisno od tega, kateri vidik fenomena upoštevamo. Če 

gledamo na družino v postmodernosti kot na spremenjeno, ki se razlikuje od moderne 

(nuklearne) družine, potem s tem opravičujemo izraz postmoderna družina, saj je jasno, da 

se družinsko življenje spreminja in je v zadnjih letih postalo precej drugačno od tistega, ki 

je bilo značilno za preteklo modernistično obdobje. Švab (2001) ugotavlja, da je to le 

začasna in dokaj nenatančna oznaka, avtorica pa se bolj nagiba k temu, da se težko govori 

o postmodernistični družini, ki ji je skupna le pluralizacija družinskih oblik, nemogoče pa 

je najti skupnega imenovalca – postmoderno družino. Na spremembe v družinskem 

življenju in na različnost družinskih oblik življenja je že pred leti opozorila Satirjeva. 

Poudarila je pomembnost komunikacije, samovrednotenja ter povezovanja družin z 

družbo. Prav pogled s tega zornega kota nam pokaže enakost družin, saj bi z združevanjem 

vseh obstoječih družin v novo skupnost dobili družbo. Vsa dogajanja v posameznih 

družinah so posledično vidna v družbi. Tako sta družina in družba samo pomanjšana in 
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povečana podoba druga druge. Za obe so pomembni ljudje, medsebojni odnosi, ki se 

odražajo v procesu komunikacije ter v medsebojnem sodelovanju, ki temelji na procesu 

odločanja, izvajanju avtoritete in prizadevanju za skupne cilje (Satir, 1995). Gre za tesno 

povezanost in vplivanje družine na družbo in obratno. Če je še pred desetletji prevladoval 

model nuklearne družine, je danes stanje precej drugačno, saj smo lahko priča paleti 

različnih oblik družinskega življenja, kot so neporočeni pari, ki imajo otroke ali so brez 

otrok, reorganizirane družine, istospolne družine, enostarševske družine, ki so nastale kot 

posledica razvez ali pa kot odločitev odraslih posameznikov. V današnjem času je 

pogostejše in hitrejše prehajanje iz ene oblike družinskega življenja v drugo in je družinske 

poteke težko napovedovati, kar vodi v nenehno spreminjanje družinskih skupnosti, tako da 

o neki statični obliki težje govorimo (Švab, 2001). 

1.4 Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje 

Vsakemu posamezniku je dano več možnosti asimiliranja v družbo, vendar pri tem obstaja 

nevarnost, da postane žrtev ali tarča zabrisanih oblik manipuliranja. Kot tak pa posameznik 

potrebuje potrditev, varnost in trdnost (Razpotnik, 2001). Pedagoški odnos do 

posameznika temelji na tipičnem modernem pojmovanju, po katerem lahko posameznik 

doseže avtonomijo le skozi svobodno podrejanje avtoriteti znanja, zakona in družbenih 

norm. To podrejanje omogočijo množične šolske institucije, v katerih učitelji družbeno 

akumulirane vednosti prenašajo na učence, da bi dosegli socialno discipliniranje učencev, s 

čimer dobimo splošno podredljive posameznike. Seveda pa šola ni edina institucija, ki s 

svojim pedagoškim odnosom vpliva na posameznika. To lastnost imajo tudi vse druge 

institucije, ki se ukvarjajo z otroki in mladino (Ule, 1990). Velik pomen šolskemu polju in 

šolski klimi daje tudi Rutar (2000 b), ki pravi, da na teh dveh področjih ne smemo računati 

na nevtralnost. V to polje učenec in učitelj ne vstopata vedno z roko v roki, da bi se skupaj 

trudila za obče dobro. V šoli so že izoblikovani in formirani določeni odnosi, ki s svojim 

zgledom in vplivom utrjujejo novo disciplinatorno moč, kar je odraz dogajanja v družbi ali 

družbenem polju. Kot trdi Kroflič (1997), se celotno delovanje postmoderne na vzgojo in 

izobraževanje kaže v izginjanju klasične avtoritete in s pojavnostjo permisivne vzgoje. S 
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tem pa se ne odpravlja kaznovalna praksa, temveč se zgolj spreminja njena pojavna oblika. 

Star način kaznovanja zamenjujejo sodobne (postmoderne) oblike, ki so si s svojo 

prefinjeno in prikrito ideologijo pridobile še večjo moč. Salecl (1991) v permisivni vzgoji 

in njeni pojavnosti vidi razbijanje pravil in rušenje učiteljeve avtoritete, kar onemogoča 

razvoj učenčeve moralne odgovornosti in ustvarja negotovost pri posamezniku. Le če so 

pravila v šoli postavljena jasno in so točno določena, se učencu omogoča prostor 

svobodnih odločitev in s tem krepi odgovornost. Učencem so pod okriljem permisivne 

vzgoje točno določena pravila zamegljena in prav v tem je paradoks permisivne vzgoje, ki 

je s svojim videzom odprtosti in spontanosti še bolj represivna. Salecl (1991) podpira 

Faucaultove trditve, da se pravo nadzorovanje začne takrat, ko se oblast v navidezno 

demokratičnem in svobodnem pristopu obrača k posameznikovi osebnosti. V na videz 

prijateljskem odnosu med učiteljem in učencem se ravno tako skrivajo hierarhični odnosi 

discipliniranja, ki so toliko bolj represivni kot so prikriti. Tako mišljenje podpira tudi Rutar 

(2000 a) ki meni, da šola kot institucija izvaja oster nadzor nad posameznikom in skupino 

ljudi, tako na področju znanja kot odnosov. Nadzor poteka od začetka do konca. Učitelji 

vplivajo na učence v vseh pogledih, saj sistem točno določa pravila igre, pa naj bo to z 

vplivanjem učiteljev na učence kot tudi z vplivanjem administracije na učitelje ter države 

na administracijo.  

1.5 Sodelovanje med šolo in družino 

»Vedno znova si moramo odgovoriti, kaj sta temeljni smisel in cilj sodelovanja med 

učitelji in starši, med šolo in domom, kaj od njega pričakujemo, kakšno naj bo razmerje 

med domom in šolo oziroma med učitelji in starši, kakšni naj bosta osnovna strategija in 

filozofija teh odnosov, kaj je izhodišče sodelovanja staršev, kakšna so njihova 

pričakovanja, ali organizirati individualne ali skupinske oblike sodelovanja s starši, kako 

starše aktivno vključiti v sodelovanje z učitelji oziroma šolo in podobno.« (Kalin in sod., 

2009, str. 84) Temeljno vprašanje, ki se poraja v razmerju med šolo in domom oziroma 

učitelji in starši ter vzpostavljanju (ne)sodelovalnih odnosov, je vprašanje delitve 

pristojnosti in odgovornosti za otrokovo/učenčevo učenje, učni uspeh in njegov razvoj na 
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osebnostnem področju. Čeprav racionalno razmišljanje in strokovno utemeljevanje dasta 

vedeti, da sta za uspešen celostni razvoj odgovorni obe strani, tako družina kot tudi šola, je 

prav delitev odgovornosti in prevračanje nalog zdaj na eno zdaj na drugo stran vedno 

odprto vprašanje, odvisno od vrste objektivnih in tudi subjektivnih faktorjev, ki enkrat 

starše in učitelje približujejo, drugič pa razdvajajo. Nikakor ne gre podcenjevati 

objektivnih faktorjev (normativov in šolske organizacije), ki dajejo neke okvire 

medsebojnega sodelovanja med družino in šolo. Zdi pa se, da vseeno večjo težo nosijo 

subjektivni faktorji, kot so stališča učiteljev in staršev, vrednote in kultura šole in družine, 

motivacija učiteljev in staršev ter njihove osebnostne lastnosti, pozitivno ali negativno 

razpoloženje, izkušnje, tradicija ter ambicije obojih. Uspešno sodelovanje naj bi bilo tako 

več kot samo formalna oblika vzpostavljanja komunikacije in formaliziranost odnosov. 

Odnos med učiteljem in starši naj bi temeljil na obojestranski volji in pripravljenosti za 

sodelovanje, ki vodita v vzpostavljanje tudi bolj neformalnih oblik sodelovanja in 

zbliževanja (Kalin, Resman, Šteh, Mrvar, Govekar-Okoliš, Mažgon, 2009, str. 7). Danes se 

poudarja, naj učitelji in starši bolj stremijo k partnerskemu odnosu, vlogo klientov pa naj 

pustijo za seboj. Vse to vpliva na spreminjanje oblik, metod in vsebin dela s starši, na 

formalno organiziranost in razvijanje neformalnih odnosov med domom in šolo. Če odnos 

temelji na partnerski osnovi, starši občutijo več pravic in povečanje odgovornosti za 

socializacijo in učenje otrok doma. Funkcija staršev je v tem primeru drugačna kot funkcija 

staršev v t. i. klientskem položaju (Resman, 1992, str. 35). Odnos med šolo in starši je 

odvisen od razumevanja vlog šole in družine v procesu socializacije, od ciljev, ki jih ima 

posamezna šola ter od vrste šole. Sodelovanje med partnerjema, ki sta v našem primeru 

šola in družina, je potrebno. Pričakovanja šole, učiteljev in staršev nikoli niso popolnoma 

enaka, lahko pa so bolj ali manj usklajena. Zelo pomemben je odkrit in odprt pogovor med 

vsemi partnerji, na kar vplivajo tako subjektivne kot objektivne okoliščine, ki tako 

sodelovanje še bolj podprejo ali ga zavirajo. Pri tem se ne sme zanemariti starosti otrok. 

Potreba staršev po sodelovanju je večja pri mlajših otrocih/učencih, pozneje pa pride do 

večje storilnostne naravnanosti in večjega poudarka na učni uspeh, po katerem starši 

ocenjujejo kakovost dela učitelja (Kalin, 2001). Ucman (1997, str. 132) vidi spodbudno 

dobre odnose med starši in učitelji v povezavi z učiteljevim delom in komuniciranjem v 
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želji po medsebojnem komuniciranju, gledanju na šolo kot na del življenja, občutljivosti za 

stiske staršev in otrok, sposobnosti poslušanja staršev, sposobnosti preproste razlage 

problema, ustreznem presojanju kriznih situacij, predstavljanju otroka staršem ne samo kot 

učenca, ampak predvsem kot človeka z dobrimi in slabimi stranmi; kot zaviralci dobrih 

odnosov med učitelji in starši pa zavračanje medsebojnega komuniciranja in nesposobnost 

poslušanja, prenašanje odgovornosti drug na drugega, toga in nespremenljiva mnenja o 

otroku in njegovih starših oziroma učiteljih, nenehno kritiziranje otroka, učiteljev ali 

staršev, ponujanje rešitev, odklanjanje skupnega iskanja rešitev, prepričanje v pravilnost 

svojega videnja problema in zapletenost sporočil (Ucman, 1997, str. 132). Hornby (2000) 

opozarja še na dve demografski spremembi zadnjih desetletij, ki vplivata na učinkovito 

sodelovanje med učitelji in starši – zaposlenost večine mater šoloobveznih otrok ter porast 

ločitev. Starši doživljajo šolo kot prostor, kjer naj bi se poskrbelo za izobraževanje 

njihovega otroka, kar je posledica tradicionalnega pogleda na šolo. Če sta vloga staršev in 

sodelovanje z njimi formalno predpisana, je sodelovanje med učitelji in starši lažje, kot če 

tega ni. Kjer sodelovanje ne predstavlja vrednote med učitelji na šoli, je težko pričakovati, 

da bo vključevanje in sodelovanje staršev kakovostno. Če šole želijo učinkovito 

vključevati starše, morajo imeti jasno vizijo in dobro ustaljene postopke dela s starši. Če je 

sodelovanje staršev intenzivnejše, potem je tudi učiteljevo delo intenzivnejše. Pri tem je 

treba paziti, da ne pride do prevelike preobremenjenosti učitelja in manjše motiviranosti za 

sodelovanje. »Predpogoj za učinkovito sodelovanje učiteljev in staršev so ustrezna stališča 

vseh vključenih, zagotovljeni okvirni formalni pogoji in ustrezna usposobljenost učiteljev 

za sodelovanje s starši. Tudi starši potrebujejo določene spretnosti za učinkovito 

komuniciranje in sodelovanje.« (Kalin, 2009, str. 88) 
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2 Protislovne teme v vzgoji in izobraževanju 

V procesu vzgoje in izobraževanja se velikokrat srečujemo s temami, ki na prvi pogled 

niso nič posebnega, v konkretnih situacijah pa se znajdemo v negotovosti in nejasnosti. 

Avtorica iz osebnih izkušenj lahko trdim, da vse tri življenjske teme (ločitev, smrt, 

istospolno partnerstvo) v procesu vzgoje in izobraževanja izzovejo občutke nelagodja in so 

občutljive. Seveda najbolj izstopa istospolno partnerstvo, ki je tudi najbolj družbeno 

opazno, ne smemo pa zanemariti tem o ločitvah in smrti, znotraj katerih je veliko vprašanj 

s čustvenim, moralnim, verskim in kulturnim prizvokom. Woolley (2010, str. 4) predstavi 

rezultate, ko so študentje (bodoči učitelji) na vprašanje, katere teme se jim zdijo najbolj 

občutljive za obravnavo pri pouku (v šoli), odgovorili tako: spolnost in razmerja 64,3 %, 

smrt in izguba 55,7 %, družinska problematika 38,6 %, duhovnost in religija 27,1 %, 

rasizem 25,7 %, vpliv medijev 21,4 %, finance 12,9 %. 

Prav besedi nelagodje in občutljivost sta že lahko povod za razmišljanje o izrazu 

protislovnost. Sardoč (2011) se sprašuje, kako neko temo opredeliti kot protislovno, kako 

naj se tem, ki naj bi veljale za protislovne, lotimo v procesu vzgoje in izobraževanja ter 

kakšno vlogo ima pri tem učitelj. Pravi, da neko temo lahko označimo kot protislovno na 

intuitivni ravni ter tudi s pomočjo teoretičnih dejstev, ki jim botrujejo različni dejavniki. 

Lahko pa se naslonimo na nekatera merila, kot je npr. behavioristično, katerega glavni 

dejavnik je 'kritična' masa posameznikov, ki se z nekim družbenim pojavom ne strinja. 

Drugo merilo je politične narave, o katerem govorimo takrat, ko posamezna tema ni 

skladna s temeljnimi načeli in skupnimi vrednotami sodobne pluralne družbe. Kot tretjega, 

ustreznejšega in celovitejšega, pa navaja epistemološko merilo, ki prisotnost nesoglasja 

jemlje kot nujen dejavnik, ki pa ni zadosten. Temelj tega merila je razumnost nesoglasja. 

Sardoč (2011) še poudarja, da sta za opredelitev teme kot protislovne potrebna vsaj še dva 

pogoja, in sicer mora biti pomembna za vse tiste, ki se o njenem moralnem statusu, vlogi in 

pomenu ali učinkih ne strinjajo, obenem pa mora vsak od vpletenih 'akterjev' priznati, da je 

njegovo pojmovanje tega dejanja, prakse ali vrednot za druge lahko tudi protislovno ali 

celo nesprejemljivo. Woolley (2010) protislovnost povezuje s temami, ki vzbujajo izziv in 
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diskusijo. Pravi, da ne gre za univerzalen vidik, saj je skoraj vsaka tema lahko protislovna, 

če imajo ljudje o njej različna prepričanja. Nekatere teme so take lahko že zaradi samega 

predmeta debate, druge spet zaradi vprašanja primernosti vpletanja posamezne teme v 

šolsko okolje. Vsekakor do protislovja lahko prihaja zaradi idej, ob katerih se počutimo 

nelagodno, in se torej pojavi glede na nekaj, kar ni pričakovano oziroma gre za 

pomanjkanje razumevanja zaradi posameznikove nelagodnosti ali primerne starosti osebe. 

Posamezna tema torej ni protislovna zato, ker buri diskusijo, pač pa se je treba ozreti na 

tisto, kar jo tvori protislovno. Tako Sardoč (2011) kot tudi Woolley (2010) se sprašujeta, 

kako in zakaj omenjene teme vnašati v vzgojno-izobraževalni proces. Sardoč (2011) pri 

vprašanju vključevanja protislovnih tem v proces vzgoje in izobraževanja izhaja iz dveh 

različnih hipotez. Po prvi, konfliktni hipotezi, naj bi imelo vključevanje protislovnih tem v 

proces vzgoje in izobraževanja tri negativne posledice, in sicer moralni kolaps skupnih 

načel in temeljnih vrednot, vsesplošno erozijo medsebojnih odnosov ter socialno 

fragmentacijo sodobne pluralne družbe. Druga, kontaktna hipoteza, pa izpostavlja, da je 

poučevanje protislovnih tem eden od najučinkovitejših mehanizmov za odpravo 

predsodkov in stereotipov, ki jih po navadi povezujemo z določenimi temami ali 

vsebinami, ki tako ali drugače niso del kulturnega mainstreama ali se ne skladajo s 

predstavami večinske populacije. Woolley (2010) pravi, da je o takih temah zelo 

pomembno govoriti iz več razlogov, saj otroci tako spoznavajo teme in situacije, ki jih 

slišijo v medijih ali jih prenašajo iz družinskega okolja, so vanje vpleteni ter so za njih 

izziv in predmet razmišljanja. Če bi v šoli te posamezne situacije zanikali, bi bilo to tako, 

kot da bi odstranili njihovo vlogo v procesu vzgoje in izobraževanja (zmožnost 

razmišljanja, analiziranja in vrednotenja) in jo nadomestili z vlogo urjenja. Pomembne so 

seveda informacije, še bolj pa njihova uporaba. Če otrokom v okviru pouka ne damo 

možnosti razpravljanja o teh temah, bodo v opremljenosti za življenje imeli vrzel in ne 

bodo razvijali tako zelo pomembnega kritičnega mišljenja. S protislovnimi temami 

otrokom v šoli ponudimo priložnost za razvijanje in izražanje svojega mnenja. Oba avtorja 

(Sardoč, 2011, Woolley, 2010) dolgoročno vidita številne pozitivne učinke, ki jih lahko 

dosežemo skozi razumno in informirano razmišljanje, razgovore in vrednotenjem. 

Učencem je treba predstaviti različne plati in poglede na posamezne teme, ki naj bi bile 
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med seboj nekako uravnotežene. Pri tem se ne sme pozabiti na predstavo posameznih 

argumentov in dokazov. Z vključevanjem omenjenih tem ali vprašanj, ki izhajajo iz 

določene teme, v proces vzgoje in izobraževanja bi pripomogli h kultiviranosti 

medsebojnega spoštovanja in k razumevanju razlik ter okrepili povezavo med različnimi 

družbenimi skupinami in posameznikom. Seveda moramo biti zaradi občutljivosti 

posameznih tem pri tem zelo previdni. 

2.1 Ločitev 

Ločitev je odločitev in proces, kjer so vsi udeleženci izpostavljeni stresu in soočanju z 

vrsto dogodkov in čustvovanji, ki jim brez tega dogodka ne bi bili izpostavljeni. Dotakne 

se vseh družinskih članov, jih prizadene in od njih zahteva reorganizacijo družinskih 

odnosov, prilagoditev na ločeno življenje, izgubo, redefiniranje starih odnosov in 

odkrivanje možnosti za nove (Skynner, 1994, str. 64). Posledično se te spremembe 

odražajo tudi v šolskem prostoru, kar pomeni, da se dotaknejo tudi učitelja. 

Primer iz prakse 1: Ločitev 

Osemletni Jaka je hodil v tretji razred in s svojim vedenjem že dlje časa opozarjal, da je v 

stiski. Bil je zelo jokav, ni iskal stika s svojimi sošolci, se ob najmanjšem konfliku skrival v 

omare ali bežal iz razreda. Sošolci so bili do njega sprva zelo tolerantni, čez nekaj časa pa 

so ga začeli tudi oni odklanjati, saj so bile njegove reakcije zelo moteče za celotno skupino. 

Ves čas si je želel ogromno pozornosti. 

Učiteljica si je močno prizadevala, da bi dečka v kar največji meri tolerirala, skušala mu je 

pomagati in razumeti njegovo stisko. Ugotovila je, da so bile njegove reakcije povezane z 

domačo situacijo – med starši je prihajalo do velikih nesoglasij in nasilja. Starši so bili v 

ločitvenem postopku, kar je samo še stopnjevalo čustvene težave in vse močnejše vzgojne 

odklone pri dečku. 

Tega, kar se je dogajalo v domačem okolju, ter posledic, ki so se najbolj odražale pri otroku, 

se ni dalo spregledati in prikriti. 
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Učiteljica je čutila, da se mora odzvati. Skušala je najti najboljše pristope, ki bi delovali v 

korist otroka. Prek razgovora, igre, iger vlog, risb, slik in branja pravljic je želela vplivati 

tudi na druge učence, da bi sošolca bolje razumeli. Vključila je šolsko svetovalno službo, se 

pogovarjala s starši, vzpostavila stike s svetovalnimi delavci izven šole idr. Hkrati se je ves 

čas spraševala, ali ravna pravilno, kako bi lahko še pomagala … 

Izkušnja učiteljice 

V Sloveniji se razveže približno vsaka tretja zakonska zveza in pred tem dejstvom si ne 

moremo zatiskati oči (Schoberl, 2006, str. 7), kar pa ni nujno, da ima za posledico samo 

negativne izkušnje, saj s spremembo življenjskega položaja dveh ljudi lahko pride do 

ublažitve razdiralnosti, ki se je v zakonski zvezi porajala. S tem dogodkom se odprejo nove 

možnosti, da postaneta oba partnerja srečnejša in pripravljena, da se po svojih najboljših 

zmožnostih vključita v novo socialno življenje (Sieder, 1998). Število ločitev v Sloveniji iz 

leta v leto narašča; tako je bilo leta 1995 registriranih 1.585 razvez, leta 2003 pa že 2.461 

(Schoberl, 2006). Leta 2010 (Statistični urad RS) se je število ločitev nekoliko zmanjšalo, 

na 2.430, vendar pa je tudi porok manj. S procesom, ki ga terja ločitveni postopek, in s 

posledicami, ki sledijo, se tako sreča veliko otrok. 

2.1.1 Ločitev z vidika otroka in reakcije 

Otrok se prek staršev uči spoznavati in zaznavati svet okoli sebe, prav tako pa je s starši 

povezano čustvovanje otroka, ki si na podlagi starševske ljubezni gradi zaupanje do sveta 

in do ljudi, ki ga obkrožajo (Puhar, 1985). V večini primerov je ločitev staršev za otroka 

boleča izkušnja, kar lahko razberemo iz besed (Slika 3), ki so rezultat tehnike 'možganska 

nevihta' na besedo ločitev. Proces ločitve je pogosto povezan s številnimi spremembami, ki 

se jim mora otrok privaditi in jih počasi sprejeti. Procesi sprejemanja so pri posameznikih 

različni in potrebujejo svoj čas. Za otroka je gotovo najbolje, da se neuspešna zveza 

njegovih staršev konča in da ne živi v nenehnih tlečih in nerazrešenih konfliktih (Schoberl, 

2006), čeprav je družina »najpomembnejša ustanova v otrokovem življenju. V njej ima 

otrok zaščito, varstvo, nego in vzgojo. Tu naveže stalne vezi s starši, sestricami in bratci, 
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drugimi družinskimi člani in prijatelji. Tu se nauči družinskih norm in vrednostnih meril 

…« (Mielke, 1997, str. 27) Nekateri otroci na vse mogoče načine skušajo pozornost staršev 

odvrniti od ločitve in postanejo vedenjsko problematični, da bi starši svojo pozornost 

preusmerili na njih. Nekateri otroci začnejo kazati bolezenske znake, saj naj bi se starša v 

skupni skrbi za otrokovo zdravje spet povezala, drugi pa skušajo biti ubogljivi in 

neproblematični in s svojim vedenjem staršem ne želijo povzročiti nobenih težav. Vsak 

otrok se na ločitev staršev odzove na drugačen način: z jokom, moledovanjem, prošnjami, 

kritičnim pristopom (Košiček, 1993). Ločitev staršev močno vpliva na otroka in na vso 

njegovo družino, saj se je izkazalo, da je takoj za smrtjo enega od staršev to drugi najtežji 

dogodek v otrokovem življenju. Treba je poudariti, da se ta proces lahko vleče več let in s 

seboj prinaša vedno nove in nove negativne dogodke. Starša se 'borita' za imetje, večkrat 

pa tudi za skrbništvo nad otrokom. Po zaključku ločitvenega procesa nastopi novo obdobje, 

ko se mora otrok navaditi in prilagoditi na nove člane ožje in širše družine. Tudi to obdobje 

za otroka ni lahko, saj se mora ali soočiti z odhodom enega od staršev ali pa skupaj z njim 

zapustiti dom. Velikokrat se pojavijo finančne težave, spremeni pa se tudi ritem 

otrokovega življenja, saj se je znašel v novih življenjskih okoliščinah. Vse težave, ki jih 

zaznava posamezna družina, ki se znajde v taki situaciji, se odražajo v otrokovem vedenju 

doma ter seveda tudi izven doma – v vrtcu, šoli, klubih …(Bujišić, 2005, str. 58‒60). V 

zgodnji fazi ločitvenega procesa so učinki le redko pozitivni, saj se je treba soočiti s 

čustvenimi in finančnimi težavami (Rus Makovec, 2003). Kako se bosta otrok in njegova 

družina soočala s temi težavami, je odvisno predvsem od staršev in njihovega sodelovanja 

ter pomoči otroku. V tem obdobju je pomemben pogovor staršev z otrokom in pomoč 

otroku s strani obeh roditeljev, ki naj bi se med seboj skušala dogovoriti na civiliziran 

način, ki bi kar najmanj negativno vplival na otroka (Bujišić, 2005). V svoji knjigi Bujišić 

(2005) poudarja, da je reakcija otroka na ločitev povezana tudi s starostnim obdobjem 

otroka, ki se je znašel v tem procesu. Mlajši kot je otrok, lažje se prilagodi novim 

okoliščinam. V predšolski dobi (3‒6 let) imajo otroci v glavnem napačen pogled na 

ločitev, saj so v tej razvojni fazi v visoki stopnji egocentričnosti, zato za večino dogodkov, 

ki imajo negativen prizvok, krivijo sebe in svoje neprimerno vedenje. V tem obdobju si 

otroci odhod enega od staršev razlagajo osebno in izražajo strah pred osamljenostjo. Otroci 
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si pojav ločitve razlagajo s pomočjo fantazijskega sveta, pogosto pa prihaja tudi do 

regresije, kjer se otrok postavi na stopnjo dojenčka. Nekoliko starejši otroci (6‒10 let) 

ločitev zaznavajo z vso svojo bolečino in žalostjo. Želijo vplivati na starše, da bi se med 

seboj pomirili. Njihovo dojemanje sveta je črno-belo in za ločitev velikokrat obsojajo 

enega od staršev. Posebno občutljivi so dečki, ki za 'izgubo' očeta krivijo mater in svojo 

jezo usmerjajo nanjo. Posledice tega procesa se v tem obdobju največkrat kažejo kot 

sanjarjenje, jokanje ter težave v šoli in s prijatelji (Bujišić, 2005, str. 60, 61). 

2.1.2 Vloga učitelja in vzgojitelja pri procesu ločitve 

Ločitev staršev predstavlja za otroka enega najbolj tragičnih dogodkov v njegovem 

življenju, ker je povezana s spremembami. Najpogostejša posledica ločitve je fizična 

ločitev od enega od staršev, kar je otroku težko razumljivo. Ob tem procesu se običajno 

pojavi kup težav, povezanih s selitvijo, denarjem ter spremembo ali menjavo določenih 

rutinskih vsakdanjih stvari. Ločitev ni samo trenuten, hitro rešljiv problem. Traja lahko 

dolgo. Začne se z nesoglasji med staršema, prepiri med njima ter z napetim in 

nesproščenim vzdušjem doma. Vse to pa najpogosteje privede do ločitve, odločanja za 

skrbništvo nad otrokom, novega prilagajanja, novega oblikovanja družine. Včasih se stvari 

po ločitvi še bolj zapletejo in zaostrijo (Shinoda, 2001). Vsaka družina, ki vse to doživlja, 

občuti bolečino in napetost, vse pa je običajno najbolj stresno za otroka. Vrtec ali šola sta 

pogosto za otroka ob ločitvi staršev najstabilnejši okolji. To pomeni, da imajo učitelji in 

vzgojitelji lahko zelo močan vpliv na otroka in s svojim pozitivnim pristopom krepijo 

otrokovo samopodobo ter mu pomagajo k boljšemu in hitrejšemu prilagajanju 

spremenjenim razmeram. Pri tem ne smemo pozabiti staršev, saj je prav vzgojno-

izobraževalna ustanova nevtralno področje, kjer si razvezani starši izmenjujejo otroka ali 

sporočila (Miller, 2000). V takih situacijah je zelo pomembno povezovanje 

učiteljev/vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki so usposobljeni, da strokovno 

pomagajo prebroditi težave, s katerimi se srečujeta otrok in njegova družina (Prodanović, 

1981, str. 50). Bujišić (2005, str. 60) opozarja na pomembno vlogo učiteljev/vzgojiteljev, 

ki se morajo zavedati, da je zelo pomembno, da v takih situacijah ostanejo nevtralni in da 
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otroku ter staršem ponudijo občutek stabilnosti, prijateljstva in podpore. Tudi Shinoda 

(2001) opozarja na pomembnost pristopa učiteljev in vzgojiteljev do otrok, ki se srečujejo s 

procesom ločitve, kajti ti otroci, kot trdi Shinoda, so lahko v razredu bolj moteči, učno 

manj učinkoviti, manj prilagodljivi in imajo več vedenjskih težav. Pri tem seveda ne 

smemo pozabiti tudi na 'delo' z ostalo skupino in ostalimi delavci šole/vrtca, ki prihajajo v 

stik z otrokom. Pri pristopanju k osebam, ki jih ločitvena situacija zadeva neposredno ali 

tudi posredno, moramo biti zelo previdni. Pomembno vlogo igra tudi skupina, v katero je 

vključen tak otrok. S celotno skupino se je treba pogovarjati ter jih na strokoven in starosti 

primeren način seznaniti z različnimi tipi in oblikami družin. Lahko si pomagamo tudi z 

ustrezno literaturo, ki je namenjena odraslim in otrokom. Posebno moramo biti pozorni na 

to, da se v skupini ne ustvari vzdušje, ki bi bilo za otroka žaljivo in bi bilo negativno 

usmerjeno v njegovo družino in njegove starše (Jeriček Klanšček, 2007). Vsak otrok je 

individuum, prav tako tudi njegova družina, zato je pomembno, da se učitelj tega zaveda in 

se skuša odzvati v skladu s tem zavedanjem. Potrebno je dobro poznavanje situacije ter 

razvoja otroka. Učitelj/vzgojitelj s svojim delom in pristopom lahko ogromno prispeva k 

izboljšanju situacije ter prilagajanju otroka in njegove družine na nove okoliščine. Če 

opazi, da vedenje in reakcije otroka odstopajo od nekih običajnih mej, se mora posvetovati 

z drugimi ustreznimi strokovnjaki, kot so psiholog, psihiater, socialni delavec … (Bujišić, 

2005, str. 62‒66). 
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Slika 3: Razmišljanja učencev o ločitvi (2. razred) 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

25 

2.2 Smrt 

Veliko otrok doživi smrt bližnje osebe in se sooči s procesom žalovanja. Ob takem 

dogodku otrok potrebuje pomoč odraslih. Pristop odraslih do otroka, ki se je pobliže srečal 

s smrtjo, je kulturno pogojeno in odvisno od družinskih prepričanj o tem, kaj je za otroka 

najbolje. Spoznanja razvojne psihologije kažejo, da otroci smrt odkrijejo že zelo zgodaj in 

v določenem obdobju veliko razmišljajo o smrti ter se o njej želijo tudi pogovarjati. 

Večkrat so prav starši in učitelji tisti, ki s svojimi predsodki in strahovi zavirajo odkrite 

pogovore o tej tematiki, kar pa v otroku ne zmanjša občutkov strahu in tesnobe. Starši so 

pogosto prepričani, da je otroke treba zaščititi pred govorjenjem in razmišljanjem o smrti, 

ali pa se odrasli izogibajo pogovorom o smrti zato, ker se bojijo, da bi jih preveč prizadela 

žalost otroka (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000, str. 63). S smrtjo bližnje osebe je tesno 

povezana izguba, ki jo otrok občuti. Kadar pogovor nanese na izgubo, povezano s smrtjo, 

si ljudje na vse možne načine prizadevajo izogniti se pogovoru o tem, misleč, da bodo tako 

lažje in hitreje pozabili na dogodek. Jasno pa je, da se neugodni dogodki, med katere spada 

tudi smrt bližnje osebe, vtisnejo v našo podzavest (Arambašić, 2005, str. 32). 

2.2.1 Otrokovo razumevanje smrti, reakcije in faze sprejemanja 

Kakšno je otrokovo razumevanje smrti ob izgubi bližnje osebe, je odvisno od starosti 

otroka, od tega, kako mu to razložijo njegovi bližnji, ter od obredov, ki so značilni za 

določeno kulturo (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000, str. 63). Otroci, mlajši od pet let, se ne 

zavedajo, da je smrt končna, saj so na zelo konkretnem nivoju razmišljanja, zato se 

moramo izogibati abstraktnemu razlaganju procesa smrti. Otroci v tej starostni skupini 

zaznavajo čas kot nekaj ponavljajočega se, zato so največkrat prepričani, da se bo oseba, ki 

je umrla, nekoč vrnila (Dyregrov, 2001, str. 11‒13). Za otroke je v tem obdobju značilno 

tako imenovano magično mišljenje, kar pomeni, da sebe doživljajo kot središče vsega in so 

prepričani, da z izražanjem svojih želja lahko prikličejo mrtvo osebo nazaj, kar pa ne 

pomeni, da ne občutijo izgube in bolečine (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000, str. 63). Med petim 

in desetim letom starosti se pri otrocih začne postopno razvijati razumevanje smrti kot 
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nekaj končnega in trajnega. V tem obdobju so otroci še vedno na konkretnem nivoju 

razmišljanja, zato je pomembno, da z njimi tudi odrasli govorimo na konkretnem, stvarnem 

nivoju (Mikuš Kos, Slodnjak 2000, str. 64). Lahko bi rekli, da otroci v tem obdobju smrt 

postopoma dojemajo kot nekaj dokončnega; otroci pri sedmih letih pojav smrti že bolj 

dojamejo kot nekaj univerzalnega. Primer otroških predstav, o tej temi so se pisno izrazili 

sedem- in osemletniki, je prikazan v nadaljevanju naloge (Slika 4, Slika 5). V tem obdobju 

je magično mišljenje še vedno del njihovega razmišljanja, vendar pa na sebe ne gledajo več 

kot na središče vsega in so že sposobni opazovati in razumevati poglede drugih ljudi 

(Dyregrov, 2001, str. 13). Okoli desetega leta otroci smrt začnejo dojemati kot nekaj 

abstraktnega; takrat tudi začnejo razmišljati o pravičnosti in nepravičnosti ter o usodi in 

parapsiholoških pojavih (Dyregrov, 2001, str. 14). V času adolescence se otroci že 

zavedajo, da je smrt nekaj dokončnega in neizogibnega, in da doleti vsako živo bitje, tudi 

njih same. Zelo pomembno je otroku razložiti, da ni nič narobe ob taki situaciji izraziti 

čustva žalosti, jeze in strahu. Doživljanje smrti postaja v poznejšem obdobju vedno bolj 

podobno doživljanju odrasle osebe (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000, str. 64). V poteku 

odzivanja na smrt ločimo: takojšnji odziv, ki se kaže kot šok, otrplost, zanikanje ter huda 

vznemirjenost; poznejši odziv, ki se kaže v izražanju močnih čustev žalosti, jeze, krivde in 

obupa, lahko pa je zaznati tudi močno hrepenenje po izgubi ljubljene osebe ter fizične 

znake, ki se odražajo v telesnih težavah; okrevanje po izgubi, ko oseba predela izgubo in 

žalost ter se začne počasi reorganizirati v smislu notranjega življenja, odnosov ter načina 

življenja (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000, str. 64). Ob izgubi ljubljene osebe nastopijo 

posamezne faze. ŠOK IN OTOPELOST: v začetni fazi so čustva zelo močna in vsebujejo 

hudo vznemirjenost, jezo in občutke krivde. Opaziti je čustveno otopelost, ki se odraža tudi 

v vedenju. To obdobje, ki lahko traja tudi do dva tedna, spremljajo jok, pričakovanje 

srečanja z umrlo osebo, motnje spanja, čustveni izbruhi, otrplost in brezizrazno vedenje. 

Pojavijo se tudi fizične težave, znaki zanje pa so mišična utrujenost, težave s spanjem ter 

slabša koncentracija. ISKANJE IN HREPENENJE: druga faza je običajno časovno 

omejena na čas od drugega tedna do konca četrtega meseca. V tem obdobju prevladujejo 

čustva obupa, apatičnosti, depresivnosti, jeze, dvoma o sebi ter velika občutljivost na 

dražljaje. Še vedno so prisotne tudi telesne težave, ki pa jih spremljajo nemirnost, 
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nestrpnost, socialna izolacija, težave s spominom ter izguba energije. DEZORIENTACIJA, 

ZBEGANOST: ta faza svoj višek doseže med četrtim in sedmim mesecem, ko so kot 

posledica žalosti opazni znaki depresivnosti in psihične obolelosti. Še vedno je prisotno 

odklanjanje stikov in socialna izolacija, pospremljena z občutkom nemirnosti in 

razdražljivosti. V tem obdobju si večina oseb, ki so izgubile ljubljeno osebo, prizadeva 

opravljati svoje vsakodnevne dolžnosti in naloge, ki so jih opravljali tudi pred izgubo. 

REORGANIZACIJA ŽIVLJENJA: ta faza nastopi med osemnajstim in štiriindvajsetim 

mesecem po tragičnem dogodku. Takrat se znova začne pojavljati občutek sprostitve, ki ni 

več toliko prežet z izgubo. Znova se poveča energija in s tem tudi upanje in optimizem. 

Izboljša se tako psihično kot tudi fizično stanje posameznika, saj se postopoma povečuje 

interes za družabna udejstvovanja in socialne stike. Izboljša se spanje, prehranjevanje in 

fizična aktivnost. Faze, s katerimi se srečujejo posamezni ob smrti ljubljene osebe, je težko 

popolnoma ločiti, saj se med seboj prepletajo in prekrivajo. Kako in v kakšnem časovnem 

razmiku si sledijo, je odvisno od vsakega posameznika in njegovih individualnih 

značilnosti ter od starosti (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000, str. 64). 

2.2.2 Odziv vzgojnih in izobraževalnih ustanov na smrt in vloga 

učitelja 

Dyregrov (2001, str. 110‒114) opozarja, da je pomembna naloga vseh vzgojno-

izobraževalnih ustanov, med katere sodi tudi šola, da v svoje programe vključujejo 

tematiko smrti. Dejstvo je, da so šole, ki se ukvarjajo s takimi situacijami, bolje 

pripravljene na reakcije in imajo prednost pred šolami, ki se s takimi dogodki ne ukvarjajo 

že vnaprej. Pomembno vlogo igra tudi učitelj, ki se ga nastala situacija dotakne na bolj ali 

manj boleč način. Lahko se zgodi, da je tudi učitelj močno prizadet, kar pri njem sproži 

močne reakcije in ne more dobro poskrbeti za otroke, ki prav v tem času potrebujejo še 

posebej pozorno usmerjanje in vodenje. Pogosto se pri učitelju pojavi tudi strah, kako se bo 

pogovarjal z učenci o tej temi, oziroma na kakšen način bo pristopil k nastali situaciji. 

Dyregrov (2001) predlaga nekaj koristnih nasvetov za šole, da bi bile bolje pripravljene na 

situacije, kjer je osrednji dogodek smrt: organiziran sestanek učiteljev, kjer naj bo smrt 
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glavna tema, organiziran seminar učiteljev o otroškem dojemanju smrti, izbira določenih 

učiteljev z ustreznimi izkušnjami, ki bi svoje znanje lahko prenesli na sodelavce, 

omogočen dostop do ustrezne literature s tega področja, ki bi bila v korist učiteljem, 

priprava ustreznega programa oz. načrta o tem, kako bo učitelj ali šola ravnal v primeru 

smrti, predhodno načrtovanje situacij, ki bi lahko pripeljale do omenjenih dogodkov (glede 

na okoliščine), izbira oseb, ki poizvedo o nastali situaciji, kar služi kot pomoč pri 

reagiranju. 

Reakcija posamezne šole na situacijo smrti je odvisna od tega, kdo je umrl, v kakšnih 

okoliščinah in koga smrt najbolj prizadene (Dyregrov, 2001). Smrt je za številne še vedno 

tabu tema. Besedi kot sta smrt ali izguba lahko izzoveta celo vrsto čustev. Vsak izmed nas 

ima drugačno izkušnjo smrti, ki je lahko povezana z izgubo družinskega člana, prijatelja, 

soseda ali drugih oseb, ki smo jih občudovali ali skrbeli zanje. Nekateri verjamejo v 

posmrtno življenje in nebesa, drugi v ponovno rojstvo oziroma reinkarnacijo, tretji so 

prepričani, da se s smrtjo vse konča. Nekateri verjamejo, da je z duhom umrle osebe 

mogoče vzpostaviti stik, medtem ko drugi tega ne verjamejo. Kakršnokoli že je naše 

mnenje v zvezi s smrtjo, je zelo pomembno, da ga ne vsiljujemo otrokom in da jim 

dovolimo svobodno razmišljanje in spraševanje. To je lahko včasih zelo zahteven in boleč 

proces, saj otroci učiteljem velikokrat postavljajo osebna vprašanja o njihovih izkušnjah 

smrti ali izgube (Woolley, 2010). Smrt naj bi dojemali kot nekaj naravnega, saj je to 

naraven zaključek življenja. S tem pojavom se srečujejo otroci v vseh kulturah. Velikokrat 

je prvo srečanje otroka s smrtjo povezano z izgubo hišnega ljubljenčka, včasih pa se otrok 

že zelo zgodaj sreča s smrtjo svojega bližnjega, pa naj bodo to starši, sorojenci, stari starši 

ali prijatelji. Takrat je pomembno, da je ob otroku prisotna odrasla oseba, na katero se 

lahko zanese, ji zaupa in ki bo zmožna na otrokova vprašanja odgovarjati zrelo in 

odgovorno. Otrok se mora z bolečino, ki nastane ob taki izgubi, spoprijeti na zdrav način, 

saj je to trajajoč proces. Za pomoč otroku, ki se sreča s smrtjo, ni preprostih poti, saj so 

odzivanja otrok in odraslih na srečanje s smrtjo zelo različna in individualna. Ne moremo 

odkriti univerzalnega recepta za način žalovanja, razumevanja smrti in prilagajanja nanjo, 

je pa gotovo nujno, da z otrokom o smrti spregovorimo na primeren način in z občutkom, 
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ki naj temelji na realnosti. Velikokrat se v vlogi odrasle osebe, ki z otrokom spregovori o 

smrti, znajde tudi učitelj (Miller, 2000). 

Primer iz prakse 2: Smrt 

Deklica Ana je obiskovala drugi razred. Že pred prihodom v šolo je bolehala. V predšolskem 

obdobju je zbolela za rakom. Imela je terapije in je bila v šoli večkrat odsotna. Njeno 

zdravstveno stanje se je precej normaliziralo, vseeno pa je deklica potrebovala nenehno 

pomoč učiteljice in sošolcev. Pri šolskem delu je bila negotova, potrebovala je dodatno 

vodenje, usmerjanje in razlago. Tudi na čustvenem področju je bila zelo občutljiva in je 

potrebovala veliko pozornosti. 

Učiteljica se je pogosto bala, kako naj se odzove, ko so se pogovarjali o smrti. Otroci v tem 

obdobju največkrat pripovedujejo o izgubi svojih hišnih ljubljenčkov ali o izgubi starih 

staršev. Ko je razgovor nanesel na omenjeno temo, je bila vedno pozorna na dekličine 

reakcije. 

Nekega dne deklice ni bilo v šolo. Starši so sporočili, da se ji je stanje poslabšalo in je 

morala v bolnišnico. 

Otroci so jo pogrešali in zastavljali vprašanja: Ali bo Ana umrla? Bo še prišla v šolo k 

pouku? Zakaj je zbolela? Kaj je delala narobe? Iz učenčevih vprašanj je bilo razbrati skrb 

zanjo, hkrati pa so se bali, da ne bi še sami zboleli. 

Res se je zgodilo najhujše in deklica je umrla. 

Učiteljica je bila čustveno precej vpletena v situacijo. Ker je bil dogodek pričakovan, se je 

nanj pripravila. Poiskala je dodatno literaturo, si pomagala z internetom ter z učenci v 

razredu skušala spregovoriti odkrito in realno. Za pomoč je prosila šolsko svetovalno 

službo. 

Učenci so to sprejeli zelo različno. Nekateri so močno jokali in bili vidno prizadeti. Nekateri 

so odreagirali tako, kot da se ni nič zgodilo. Iz pogovora z učenci se je dalo razbrati, da so 

se z njimi doma pogovarjali tudi starši. Razlagali so jim, da je šla Ana v nebesa, da jo pazijo 

angelčki, da nas gleda, da 'spančka' in podobno. V razredu je bil deček, ki je vedenjsko 

izstopal in katerega se je ta dogodek najmočneje dotaknil. Ves čas je zastavljal vprašanja, 
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povezana z deklico, in izražal velik strah pred smrtjo. To se je ponavljalo še v višjem 

razredu, saj je imel deček v sebi številne strahove, ki so verjetnoi ob tem dogodku privreli na 

površje. 

Za učiteljico je bilo to obdobje zelo stresno in tudi sama se je znašla v stiski. V tistem 

trenutku si je močno želela podpore in pomoči ter občutka, da ni sama. Zavedala se je 

dejstva, da mora ostati trdna. 

Izkušnja učiteljice 

V situacijah, kjer pride do izgube družinskega člana ali neke osebe, ki je učencem blizu, je 

bolje, da se z učenci pogovori učitelj sam, lahko ob pomoči strokovnjakov, kot pa da bi se 

z učenci pogovarjali samo strokovnjaki, ki ne uživajo tolikšnega zaupanja učencev. 

Pomembno pa je, da učitelju ob strani stojijo ustrezni strokovnjaki, na katere se lahko 

obrne in zanese ter da so učitelji že vnaprej ustrezno pripravljeni na ravnanje ob takšnih 

težkih trenutkih (Dyregrov, 2001). Otrok naj se v šoli počuti varnega in sprejetega. Nuditi 

mu je treba dodatno pozornost, ne glede na njegovo vedenje. Bolj moramo biti pripravljeni 

na pogovor z njim in mu večkrat ponuditi možnost pogovora. Dobro je tudi, da otroku 

dodelimo kakšno posebno zadolžitev, mogoče da učitelja spremlja pri opravkih, ki jih ima 

v šoli. Spodbujati ga je treba k izražanju čustev, saj bo lahko le tako aktivno predeloval 

situacijo. Otroka je treba spodbujati, da pove, kaj mu je nerazumljivo, ter mu jasno 

razložiti, da ni njegova krivda in da gre pri smrti za naravno kroženje, kjer ima vsako živo 

bitje svoj začetek in svoj konec (Miller, 2000, Woolley, 2010). Jackson in Colwell (2002, 

str. 107) za situacije, ko se ukvarjamo z otroki, ki se soočajo z izgubo, predlagata naslednja 

pravila: bodite odkriti, priznajte, če ne veste odgovora, bodite jasni, skrbno izbirajte 

besede, ne uporabljajte evfemizmov, bodite pripravljeni odgovarjati na ponavljajoča ista 

vprašanja, pustite otroku čas, da osmisli novo situacijo, bodite pozorni na svoje lastne 

strahove in skrbi, ne mislite, da morate biti čisto sproščeni, če se pogovarjate o smrti.  
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Slika 4: Razmišljanja učencev o smrti (2. razred) 
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Slika 5: Razmišljanja učencev o smrti (2. razred) 
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2.3 Istospolne partnerske zveze 

Razumevanje družine kot naravne tvorbe najpogosteje temelji na precej preprostem 

argumentu: naravna je zato, ker se v njej hipotetično gledano lahko rodijo otroci. Ker pa 

istospolni parterji ne morejo imeti otrok po naravni poti, naj njihove skupnosti v tako 

imenovanem carstvu narave ne bi imele mesta (Minot, 2000, str. 49). Večina razlogov, ki 

'govorijo' proti legalizaciji istospolnega starševstva, se nanašajo predvsem na skrb za 

otroke. Otroci, ki so deležni vzgoje v istospolnih skupnostih, naj bi imeli težave pri razvoju 

spolne identitete, vedenjske in osebnostne težave, zaradi spolne naravnanosti njihovih 

staršev naj bi bili diskriminirani. Življenje v tako usmerjeni skupnosti naj bi bilo tem 

otrokom vsiljeno. Vsi ti argumenti skušajo najti podporo vsaj še v dveh posplošenih 

predpostavkah, v nenaravnosti družin, ki jih sestavljajo istospolno usmerjeni partnerji ter v 

mišljenju, da geji in lezbijke zaradi svoje patološkosti predstavljajo grožnjo za otroke 

(Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, str. 143). Žorž (2012) meni, da je družina stvar 

vrednot in družbenih norm in da nikakor ni primerno, da bi pojem družine podrejali 

določenim posameznikom v družbi. Musek (2012) vidi družino kot dvogeneracijsko 

skupnost in skupnost, kjer sta združena dva spola. V današnjem času in v današnji družbi 

pa že obstajajo neheteroseksualne oblike partnetstva in družinske oblike. Zaznati je 

stigmatiziran odnos do neheteroseksualnih oblik partnerstva in družinskih oblik. Dejstvo 

je, da so poznomoderne družbe še vedno izrazito heteronormativne, kar se kaže v 

odobravanju heteroseksualnih odnosov in v stigmatizaciji homoseksualnosti, zaradi česar 

so istospolno usmerjeni bistveno drugače umeščeni. Geji in lezbijke so deležni fizičnega in 

psihičnega pritiska, čeprav je njihov odnos zgleden (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, 

str. 127‒129). Boeta (2009), zgodovinar, sociolog, antropolog in prevajalec, ugotavlja, da v 

Sloveniji vlada homofobija ali z drugimi besedami intimno sovraštvo do drugačnih. 

Homofobija po osnovni definiciji pomeni strah pred homoseksualnim oziroma istospolno 

usmerjenim ljudem, kar pa se nanaša na sovraštvo in nestrpnost do teh družbenih skupin, ki 

se izraža z žaljivim odnosom, povezanim z istospolnimi praksami. Največkrat so tarča 

posmeha otroci ali drugi družinski člani ter ljudje, ki se identificirajo z istospolnimi 

praksami. Boeta (2009, str. 26, 27) stopnjo strpnosti družbe do omenjenih skupin povezuje 
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z njeno izobrazbo. Veliko vlogo pri tem imajo javni prostori, kjer poteka diskurz o 

vrednotah, ter mediji, saj je popolnoma jasno, da je stopnja strpnosti določene družbe, v 

kateri lahko polno sodelujejo vsi njeni deli, povezana z izobrazbo njenih članov ter vzgojo, 

ki navaja na strpnost. Urek opozarja na pomembnost zrelega pristopa in meni, da zrelost v 

pristopu do omenjene teme vpliva na sprejemanje različnih oblik družinskega življenja in 

vodi stran od patologiziranja posameznih družinskih oblik na podlagi stigmatiziranja 

staršev, kot so lezbijke in geji. Poudarja, da bomo samo na omenjeni način zmožni razbijati 

predsodke, ki še vedno stojijo pred znanjem ali celo predstavljajo znanje. Družba se mora 

osredotočiti na raziskovanje omenjenih istospolnih oblik družinskega življenja v smislu 

iskanja prednosti ter nudenja ustrezne pomoči, s katerimi se srečujejo člani, ki oblikujejo 

istousmerjeno skupnost (Urek, 2005). 

Velika težava za tako imenovana partnerstva je razkritje partnerske zveze širši okolici, saj 

so istospolno usmerjeni partnerji večkrat žrtve zasmehovanja, šikaniranja, žaljenja in celo 

fizičnega nasilja, kar pri istospolnih partnerjih povzroči ali zanikanje svojega razmerja ali 

prikrojevanja razmerja odnosu, sprejemljivem za okolico, in tako o svojem partnerju 

največkrat govorijo kot o prijatelju (Švab, Kuhar, 2005). Iz vseh teh razlogov se v stiski 

znajdejo tudi otroci, ki so del istospolne partnerske zveze. 

Primer iz prakse: 3: Istospolno partnerstvo 

Učiteljica je dečka Miha poznala kot zelo razigranega in veselega. Začela je opažati 

spremembe v njegovem vedenju, reakcijah in odnosu do prijateljev. Postajal je vedno bolj 

tih, če mu kaj ni ustrezalo, se je hitro razjezil, težave so se začele kazati tudi na področju 

koncentracije. Največ težav je bilo opaziti, ko je prihajal v stik s svojimi sošolci. Učiteljica se 

je odločila, da bo ugotovila, kaj se z Mihom dogaja. Ob ponovnem vedenjskem odklonu, 

povezanim s sporom s sošolci, je učiteljica začela razreševati situacijo, ki se je počasi začela 

razpletati. 

Dečkova mati se je odselila k novi partnerici. Miha se je odselil skupaj z mamo in od takrat 

je bila to nova dečkova družina. Mihova mama je z omenjeno partnerico sklenila zvezo. 

Deček je to zvezo razlagal v smislu poroke.  Miha se je zaupal sošolcu, ki pa ga je v zameno 

za to, da bi bil tiho, začel izsiljevati. Deček ni bil kos tej situaciji, zato se je njegova stiska 
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začela odražati v vedenjskih odklonih. V reševanje situacije so bili vključeni starši dečka, ki 

so sodelovanje sprejemali zelo pozitivno, ter šolska svetovalna delavka. 

Nastalo situacijo je učiteljica reševala timsko, s sodelovanjem šolske svetovalne službe in s 

pomočjo staršev, kar se je izkazalo kot zelo učinkovito. 

Izkušnja učiteljice 

Tako kot drugje po svetu, se tudi pri nas lezbične in gejevske družine srečujejo s težavami, 

ki so psihične, socialne in pravne narave. Skupno jim je vsakodnevno srečevanje z ljudmi, 

ki so do istospolnih družin negativno naravnani, nekateri celo sovražno (Rener, Sedmak, 

Švab in Urek, 2006, str. 140). V Sloveniji je istospolno partnerstvo priznano kot skupnost, 

kar delno odpravlja brezpravni položaj istospolnih parov, ne vključuje pa pravice do 

skupne posvojitve otrok. Pri tem so precej na slabšem geji, saj dobijo otroka lahko 

hipotetično samo s pomočjo nadomestne matere, s posvojitvijo ali rejništvom, močno pa je 

prisotna tudi socialna stigma, saj je družba veliko bolj naklonjena materinstvu lezbijk, kot 

očetovstvu gejev (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). Enako se tudi v razpravah o 

novem Družinskem zakoniku in o istospolnih družinah v javnosti pojavljajo različni 

netočni izrazi (Kovač Šebart, Kuhar, 2009). Ti izrazi naj ne bi pomenili ničesar, govorijo 

pa o tem, s kakšno nelagodnostjo izrekamo besede, kot so 'homoseksualnost', 'gej', 

'lezbijka' in podobno. Podobni izrazi so še 'istospolnik', 'enakospolnik' in 'enakospolno 

usmerjeni', 'ljudje istega spola', 'enospolni starši' … Čeprav so omenjeni izrazi v političnem 

smislu korektni, pa so dokaj nesmiselni in imajo prizvok humornosti. V Slovenskem 

pravopisu lahko najdemo besedo 'istospolnik', vendar je gejevska in lezbična skupnost ne 

uporablja. Veliko zadreg je povezanih tudi z besedo 'homoseksualnost', ki se še najbolj 

približa fenomenu istospolne usmerjenosti. Avtor te besede je Karl Maria Kertbeny, ki je 

leta 1868 predlagal, da človeško seksualnost razdelimo na heteroseksualnost, 

homoseksualnost in monoseksualnost, kar je pozneje sprejela tudi medicina in besedi 

'homoseksualnost' dala medicinski predznak. Danes ima omenjeni izraz še vedno 

medicinski predznak, saj za poimenovanje fenomena pravzaprav nimamo boljšega izraza, 

razen novejšega poimenovanja 'istospolna usmerjenost', ki pa tudi ni neproblematična. Če 
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želimo uporabljati bolj nevtralne in manj medicinske izraze, lahko uporabimo dva izraza: 

'gej' oziroma 'lezbijka' (Kovač Šebart, Kuhar, 2009, str. 9‒11). 

2.3.1 Istospolno partnerstvo in vloga vzgojno-izobraževalnih 

ustanov 

Raziskava (Mojškerc, 2008) Neznosno udobje zasebnosti o vsakdanjem življenju gejev in 

lezbijk v Sloveniji je pokazala, da je bilo več kot 66 odstotkov istospolno usmerjenih 

mladih zaradi svoje spolne usmerjenosti večkrat žrtev zbadanja in posmehovanja v šoli. 33 

odstotkov vprašanih trdi, da pri šolskem pouku nikoli niso govorili o homoseksualnosti, 18 

odstotkov anketiranih pa je zatrdilo, da so o homoseksualnosti sicer govorili, a je bila ta 

predstavljena na negativen način. Minot (2000), Zaviršek, Sobočan (2011) ugotavljajo, da 

so družine s homoseksualnimi, biseksualnimi ali transseksualnimi starši s strani šolskih 

sistemov velikokrat prezrte. Da bi oblikovali uspešno partnerstvo oziroma odnos med šolo 

in družino, iz katere izhaja otrok, bi morale biti šole bolj informirane o načinu življenja, 

ovirah in socialnem položaju tovrstnih družin. Zaradi homofobije, verskih prepričanj in 

tadicionalnih idej o vlogah spola se šole težko soočajo s tovrstno problematiko. Odpor, ki 

je v zvezi s to tematiko večkrat prisoten, je lahko posledica neinformiranosti o teh 

družinah, neizkušenosti na tem področju, napačnega enačenja spolne usmerjenosti in 

spolnega obnašanja in seveda pomanjkanja izobraževanj in treningov, ki usposabljajo 

učitelje za komunikacijo z otroki o tovrstni tematiki. Do nedavna je bilo znotraj šolskih 

sistemov le malo diskusij glede potreb otrok, ki izhajajo iz družin s homoseksualnimi 

starši. Danes obstaja le nekaj šolskih sistemov, ki imajo informacije, izkušnje, stopnjo 

tolerance in voljo za soočanje s to problematiko. Zelo pomembno je, da šolski psihologi, 

učitelji, administratorji in drugi strokovni delavci začnejo proces odprtega dialoga. Ko šola 

spozna takšno družino, bi morala upoštevati njene potrebe. Pri tem se sooča z različnimi 

ovirami, najpogostejši so homofobični predsodki, verska prepričanja … Homoseksualna ali 

biseksualna usmerjenost se številnim učiteljem zdi grešna in ti učitelji tem družinam 

gotovo ne morejo zagotoviti potrebnega občutka sprejetosti (Minot, 2000, Zaviršek, 

Sobočan 2011). Po oblikovanih predlogih (Minot, 2000), s katerimi naj bi bile potrebe 
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takšnih družin zadovoljene, je potrebno izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev v šoli. Takšno usposabljanje bi moralo temeljiti na oblikovanju ozračja, v 

katerem bi se identificirali predsodki. Učitelje, ki ne morejo sprejemati drugačne spolne 

usmeritve, bi morali spodbuditi k drugačnemu razmišljanju, in sicer, da bi se naučili 

ločevati med osebnim prepričanjem in potrebami družine. Šolski delavci bi potrebovali 

specifično izobraževanje glede edinstvenih in kompleksnih zadev takšnih družin, ki se 

srečujejo z različnimi težavami, npr. boj za skrbništvo otroka, družbena homofobija in 

heteroseksizem, soočanje s sorodniki in sodelavci. Dobrodošel bi bil prilagojen učni 

program, ki bi vključeval izobraževanja na področju različnosti družin in spolne 

usmerjenosti ter izmenjavo izkušenj in pogovor o tej tematiki med šolskimi delavci, saj 

bolj ko šola podpira starše in sodeluje z njimi, bolj se celotna družina počuti varno in bolj 

je pripravljena komunicirati s šolo. Dodatni predlogi (po Minot, 2000) so še: šolske 

brošure in glasila bi morali jasno izraziti mnenje, da so na šoli dobrodošli vse oblike družin 

in starši katerekoli seksualne usmerjenosti; vsi šolski formularji bi morali opustiti rubriko 

'očetovo ime', 'materino ime' in jo nadomestiti z 'imena staršev'; šolski intervjuji bi morali 

vključevati naslednje vprašanje: Ali je še kdo redno vključen v otrokovo življenje in ima 

podobno vlogo kot starši? Takšno vprašanje povabi starše, da posredujejo točne 

informacije o odraslih, ki skrbijo za otroka. Dejstvo je, da se vse šole niso pripravljene 

soočiti s tovrstnimi situacijami. Homoseksualne družine bi vsem šolam morale 

predstavljati izziv, s katerim se je treba soočiti na konstruktiven način. Le tako bodo lahko 

zadovoljene potrebe otrok, ki izhajajo iz takšnih družin (Minot, 2000). Pristop vključevanja 

ozaveščanja o istospolnih zvezah močno podpira tudi najnovejša mednarodna primerjalna 

raziskava (Zaviršek, Sobočan 2011), ki je potekala v Nemčiji, na Švedskem in v Sloveniji. 

Omenjena raziskava je ena izmed prvih študij v Sloveniji, kje imajo pomembno mesto tudi 

mnenja otrok in mladih iz istospolnih skupnosti. Poleg pomembnega prispevka otrok in 

mladostnikov iz istospolnih družin se raziskava osredotoča tudi na šolske strokovne 

delavce in starše ter ugotavlja njihove poglede in stališča do istospolno usmerjenih 

skupnosti. V intervjuju dr. Kovač Šebart (Zobec, 2010) pojasnjuje, da učitelje pri 

načrtovanju in izvajanju pouka v šoli zavezujejo cilji, zapisani v učnih načrtih, zato bi bila 

vključitev eksplicitnih ciljev in standardov znanja o homoseksualnosti v učne načrte eden 
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od pomembnih korakov, ki bi v šolo pripeljal te vsebine. Pravi, da bi prav tako pomembno 

vlogo morala odigrati Pedagoška fakulteta, ki naj bi v svojih programih študente 

usposabljala tudi za obravnavo teh učnih vsebin. Veliko učiteljev se po njenem mnenju 

izogiba obravnavanju omenjenih tem pri pouku. Izgovarjajo se na starše in pritiske, ki jih 

doživljajo s strani staršev, saj se bojijo težav z njimi. Pogosto se s strani staršev pojavljajo 

pritiski, grožnje in neodobravanje vključevanja tem v pouk, kjer je predmet razprave 

istospolno partnerstvo. Vzgoja v javni šoli lahko pride v nasprotje s partikularnimi 

vrednotami staršev. Spoštovanje človekovih pravic in dolžnosti kot nekega skupnega 

izhodišča za otrokovo dobro učitelju nalaga, da učencem ne vsiljuje omenjenih vsebin in 

od njih ne zahteva identifikacije s stališči, temveč mora takšne razlike eksplicirati in 

omogočiti izražanje, sobivanje in spoštovanje različnih pogledov. Javna šola bi morala 

torej upoštevati, da so lahko partikularna prepričanja in vrednote tudi vir sovražnosti, 

denimo sovražnosti do gejev in lezbijk. In ne glede na to, kakšna so prepričanja 

posameznih staršev ali okolja, bi moral učitelj pri pouku vselej slediti načelom 

objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti, pri tem pa upoštevati koncept človekovih pravic, 

pravno državo, strpnost in solidarnost. Zahtevam staršev, ki bi bile v nasprotju s skupnim 

okvirom vrednot, javna šola ne bi smela popustiti. Učitelj naj bi trdno vztrajal pri tem, da 

bi uveljavljal načela nediskriminacije in s tem spoštoval dostojanstvo vsakega 

posameznika. S tem pa bi se zmanjševale tudi travmatske situacije (Zobec, 2010). Učitelju 

naj bi bilo vodilo to, da sta starša pripravljena biti starša v tem pogledu, da prevzemata 

odgovornost in funkcijo starševstva. Nikakor pa spolna usmerjenost staršev ne sme biti 

merilo za opredeljevanje kvalitete starševstva. Razgovori o istospolnih družinah ter 

odprtost komuniciranja pripomorejo k boljši socialni vključitvi otrok iz enospolnih družin 

ter k zmanjševanju stresnih situacij, s katerimi se srečujejo omenjene družine. S takim 

pristopom spodbujamo strpnost ter čut za raznolikost (Ryan, Martin, 2000). Kuhar (2009) 

poudarja, da je eden od ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa v javnih šolah, da 

posameznik ponotranji in deluje na podlagi vrednot in norm, ki temeljijo na človekovih 

pravicah in dolžnostih, ali z drugimi besedami, da naj bi vzgojno-izobraževalni proces 

temeljil na »vrednotni simbolni matrici«, ki vsebuje vrednote, kot so »človekove pravice, 

strpnost, solidarnost, pravna država in parlamentarna demokracija« (Kovač Šebart, 2002). 
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Meja, kjer se v javni šoli konča upoštevanje pravice staršev do prepričanja in vzgoje, je v 

Sloveniji formalno določena z ustavo in usklajena z vrednotnim okvirom človekovih 

pravic (Kovač Šebart in Krek, 2009, str. 98). Omenjena tema je za nekatere »sporna tema«, 

kar kaže raziskava (Komidar 2008). Zaznati je, da si nekateri starši prizadevajo, da v šoli o 

tej temi ne bi govorili. Temu mnenju se pridružuje tudi šolski psiholog in raziskovalec, 

član nadzornega odbora Društva psihologov Slovenije Dušan Jamšek (Grašič, 2012), ki 

trdi, da je v šoli potrebno poudarjati vrednote, kot je družina in poroka med moškim in 

žensko. Je mnenja, da je treba mlade poučiti o prednostih poroke pred ostalimi načini 

skupnega bivanja. Kot način vključevanja teh vrednot v šolski sistem vidi osebna 

pričevanja posameznikov, vzgled, vzor in izkušnje. Predlaga pa celo obliko privatizacije 

šolstva, kjer so vrednote in cilji vzgoje in izobraževanja točno znani in opredeljeni.  

Izpostavimo lahko tudi zelo odmeven primer, ko je ravnatelj neke slovenske srednje šole 

pogojeval izvedbo posameznih delavnic s tem, da se iz programa črta delavnica o 

homoseksualnosti, ki je bila del tega izobraževanja. Pri tem se je naslanjal na izjave 

staršev, ki so bili proti izvedbi omenjenih delavnic in so šolo obtožili, da »navaja na 

homoseksualizem« (Kuhar, 2009). Kovač Šebart in Krek (2009) pojasnjujeta, kako 

pomemben je učiteljev pristop v šoli. Vzgoja v javni šoli mora o tematikah, o katerih so 

mnenja posameznih skupin različna, temeljiti na nevsiljevanju posameznih prepričanj ter 

na spoštovanju človekovega dostojanstva. Zato ne vidita razlogov, da se o tej temi v šoli ne 

bi pogovarjali, pri tem pa se moramo držati formalnih okvirov vrednot. Učencem je treba 

zagotoviti informacije in znanja, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah in so usmerjena v 

spoštovanje vsakega posameznika (Kovač Šebart, Krek, 2009, str. 96). Takega razmišljanja 

pa ne podpirajo vsi. Prav v polemikah o ustreznosti novega družinskega zakonika 

(referendum, 25. 03. 2012) je bilo zaznati nesimpatizerje legalizacije istospolno usmerjenih 

skupnosti, češ da omenjene zveze prinašajo vprašljive koristi za otroke. Zavod za družino 

in kulturno življenje trdi, da prav novi družinski zakonik daje šolstvu podlago za vzgojo 

otrok, ki je v nasprotju z voljo velike večine staršev – kot primer navajajo revijo Ciciban in 

učbenik Ljubezen je ljubezen –, in da omogoča diskriminacijo drugače mislečih, na primer 

staršev in učiteljev, ki se ne bi strinjali z novimi učnimi programi. Na njihovi spletni strani 

(www.24kul.net/j/druzinskizakonik/mnenja) je zaslediti številne argumente proti uvedbi 
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novega družinskega zakonika, v katerem po njihovem mnenju ni zaslediti člena, ki bi 

govoril o tem, da otrok potrebuje očeta in mater. Opozarjajo na strokovno pomanjkljive 

raziskave, narejene na majhnem vzorcu posameznikov in med poznanimi ljudmi, po 

katerih naj bi bili istospolni starši domnevno boljši starši kot očetje in matere. Opozarjajo 

na to, da bi sprejetje novega družinskega zakonika pripeljal do spremembe učnih načrtov v 

osnovnih in srednjih šolah. S spremembo učnih načrtov in spremenjenimi učbeniki bi po 

njihovem mnenju učence seznanjali s spornimi in ideološkimi idejami, naravnanimi na 

istospolno usmerjenost. Poudarili so, da si ne želijo, da bi taka ideologija postala uradna 

ideologija države in bi bila vključena v redne šolske programe. Dr. Kerže (2012), ki ga v 

celoti podpirata psiholog dr. Janez Musek in psihoterapevt Bogdan Žorž in Dušan Jamšek 

(Grašič, 2012) opozarjata na zavajajoča mnenja posameznih strokovnjakov in znanstvenih 

raziskav, ki trdijo, da se otroci, vzgojeni v homoseksualni zvezi, ne razlikujejo od otrok s 

heteroseksualnimi starši. Dr. Kerže (2012) je izpostavil dve študiji, ki sta bili spregledani 

in zamolčani. Prva raziskava (Golombok, Tasker, 1996, 1997) ugotavlja, da je odprtost za 

prevzemanje homoseksualne usmerjenosti pri otrocih, ki odraščajo v homoseksualni zvezi, 

za 64 odstotkov večja kot pri otrocih iz heteroseksualne zveze. Omenjena raziskava prav 

tako ugotavlja, da ima homoerotičen odnos od 6 do 25 otrok homoseksualnih staršev, 

medtem ko se pri otrocih heteroseksualnih staršev število takšnih odnosov giblje od 0 do 

24. Dr. Kerže (2012) je izrecno poudaril, da je ta izvedena študija ena redkih, ki spremlja 

otroke vse do zgodnje odraslosti in s tem zadovolji osnovnim kriterijem longitudinalnosti. 

Omenja še eno študijo (Stacey, Biblarz, 2001), katere rezultati sledijo prvi omenjeni 

študiji, in ugotavlja, da se ne sme zanemariti razlik med otroci homoseksualnih in 

heteroseksualnih staršev. Seveda se treba zavedati, da šola ni edini prostor, kjer bi se 

govorilo in razpravljalo o spolni usmerjenosti in kjer bi se definirale norme in vrednote, 

vezane na to temo. Podane 'resnice', ki jih slišimo v šoli, med seboj niso konsistentne. 

Največkrat jih spremlja neko nelagodje, ki ga je čutiti predvsem pri odraslih, izhajajo pa iz 

vprašanj in odporov, ki jih izzovejo predlogi učnih načrtov ter raznih projektov s spolnimi 

vsebinami. Porajajo se številna vprašanja o ustreznem pristopu, ki bi omenjene vsebine 

vnašal v pouk: katere informacije naj učenci dobijo, kako in pri kateri starosti, kateri 

predmet ali učne vsebine bi bile primerne za obravnavo omenjene teme, kako najti 
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smernice, ki bi temeljile na upoštevanju moralnih in družbenih vrednot (Mencin, Čeplak, 

2009, str. 123‒130). Razprave v Avstraliji (Jose 1999), ki so potekale v sedemdesetih in 

osemdesetih letih 20. stoletja kažejo, kako hitro se vprašanjem kje, kdaj in kako govoriti o 

omenjeni temi v šoli, pridruži še pomislek, kdo bi bil tisti, ki naj bi ali naj bi lahko 

poučeval te vsebine. Izoblikovalo se je mnenje, da bi ustrezali učitelji in učiteljice z 

dolgoletneimi izkušnjami v tem poklicu in 'trdno' zakonsko zvezo. Tako je tamkajšnji 

minister za izobraževanje izjavil, da je potrebna velika previdnost, ko se v šoli govori o 

omenjenih vsebinah in da je treba pri tem slediti načelom zrelosti in stabilnost zakonske 

zveze osebe, ki bi omenjene vsebine vnašala v pouk. Seveda se je strinjal, da te kriterije 

zelo težko enopomensko opredelimo. Mencin, Čeplak (2009, str. 123‒125) razmišljata, da 

bi bilo z željo po zadovoljitvi vsem kriterijem treba vpeljati nadzor nad življenjem 

učiteljev in učiteljic, ki pa bi segal na intimno in zasebno področje. Kljub uvedbi tega 

nadzora se postavlja vprašanje, ali bi s tem dosegli ustrezne vzgojno-izobraževalne cilje. 

Jasno je, da učitelj s svojim vedenjem in podajanjem posameznih vzgojno-izobraževalnih 

vsebin vpliva na otrokov vrednotni sistem, a čeprav bi vnesli najvišje kriterije ustreznega 

zaposlovanja učiteljev, ni mogoče vnaprej natančno predvideti učno-vzgojnega procesa ali 

ga v celoti nadzorovati. To pa ne pomeni, da naj bi poučevanje prepustili stihiji, saj je prav 

negotovost tista, zaradi katere je smiselno uvajati posamezne učne vsebine, ki opozarjajo 

na nepravičnost in 'dekonstrukcijo' normalnosti ter prestavljajo meje 'normalnosti' in 

zagotavljajo varne prostore. 
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Slika 6: Enostarševska družina (učenka 3. razreda) 

3 STRES IN TRAVMA 

Stresne situacije velikokrat izvirajo iz družinskega okolja: ločitev staršev, konflikti med 

staršema, premalo časa za otroke, nezanimanje, smrt staršev ali bližnjih, rojstvo sorojenca, 

kronične bolezni v družini, selitev ali menjava šole, finančni problemi v družini, druge 

družinske spremembe … Vse to so za otroka hudi stresi, ki vplivajo na vse vidike 

njegovega življenja, zato se otroci znajdejo v stalni pripravljenosti, kjer se morajo ves čas 

boriti za biti opažen in upoštevan. To pa pomeni, da živijo v nenehnem stresu, kar jih 

popolnoma izčrpava. V takih primerih je najpomembneje, da svojo vlogo odigra šola, ki 

velikokrat ne more storiti dosti, da bi se stresne situacije iz domačega okolja izničile, lahko 

pa učence opremi s posameznimi strategijami, s katerimi se naučijo zaščititi se in tako 

zmanjševati stresne situacije (Jeriček Klanšček, 2007). Beseda stres (Jeriček Klanšček 

2007) izvira iz latinščine in pomeni napetost, pritisk oz. silo, ki deluje na določeno 
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površino. Prvič so jo uporabili v 17. stol. V medicino je izraz prinesel Hans Selye leta 

1949. Zanj je stres telesno prilagajanje novim okoliščinam oz. stereotipni, nespecifični 

odgovor na dražljaje, ki motijo osebno ravnovesje. Danes obstaja več definicij stresa. Ta 

naj bi bil definiran kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se skuša 

prilagajati škodljivim dejavnikom ali dejavnikom, ki se imenujejo stresorji. Stresor je neki 

dogodek, situacija, lahko tudi oseba ali predmet, ki ga posameznik doživlja kot nekaj 

ogrozujočega, kot stresni element, ki zamaje njegovo ravnovesje in ki se kot posledica 

odraža v obliki stresne reakcije. Dixon meni, da stres označujejo bolj vsakdanji dogodki, ki 

jih lahko predvidevamo ter so s svojo pojavnostjo manj intenzivni ter lažje obvladljivi. Pri 

travmi gre za zapletenejše, pretresljivejše dogodke, na katere se človek odziva 

intenzivneje. Travmatični dogodki so lahko dolgotrajnejši in pri posamezniku povzročajo 

močne čustvene odzive in stanja. Razliko med obema pojmoma je zaznati tudi v časovnem 

kontekstu. Stres pri osebi nastaja dlje časa in se razvija postopno. Posameznik, ki se znajde 

pod stresom, lahko celo več let uspešno deluje, se ga navadi in razvije posamezne 

strategije, da se z njim spoprijema. Travma pa se pojavi ob nekem nepredvidljivem in 

nenadnem dogodku. Pri teh dogodkih so reakcije intenzivnejše, za človeka napornejše in 

izčrpavajoče (Dixon, 1979). Ob daljši izpostavljenosti stresu ali travmi lahko govorimo o 

postravmatski stresni motnji, ki se lahko odraža tako pri odraslih posameznikih kot tudi pri 

otrocih, kar vodi v razvoj različnih kombinacij motenj in težav (Cvetek, 2009). Tipični 

znaki, opazni pri otrocih s PTSM (posttravmatska stresna motnja), vključujejo večjo 

impulzivnost, odkrenljivo in hitro skrenljivo pozornost, čustveno otopelost, socialno 

izogibanje, disociacijo, agresivnost pri igri, slabše spanje, antisocialno vedenje, 

ponavljajoče se prikazovanje (prek igre, slike) travmatskih dogodkov, doživljanje 

neuspehov v šoli, regresiven ali zapoznel razvoj. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi 

posameznim strahovom. Največkrat se pri otrocih pojavi strah pred temo, iz katerega 

izhajajo nočne more. Pojavi se povečan strah pred nevarnostmi, kar otrokom onemogoča 

zaupanje v varno in neperspektivno prihodnost. Številni otroci razvijejo tudi strah, ki se 

navezuje na specifične vidike lastne izkušnje. Ob vseh naštetih strahovih se pojavijo 

občutki krivde ter depresivna stanja (Yule, 2001). Šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova 

ima pri tem veliko vlogo, ki je varovalnega pomena. Otroku je podporni moment, kraj, kjer 
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otrok lahko izrazi svoja čustva in odkrito spregovori o stiskah. Pri tem imajo pomembno 

vlogo in hkrati nalogo učitelji, sošolci in šolska svetovalna služba. V šoli učenec krepi 

svojo samopodobo, zato je dobra psihosocialna klima ključna (Tiet, 1998). Pomembno je 

povezovanje med starši in učitelji ter obojestranska odprtost za otrokovo raznolikost, 

različnost dojemanja, odzivanja in spoprijemanja z vsakodnevnimi situacijami in dogodki. 

Številne raziskave so pokazale pogojenost med dobrimi odnosi med starši in šolo, ki 

vsekakor vplivajo na boljši učni uspeh (Kosciw, Diaz, 2008). Seveda ne smemo prezreti 

dejstva, da je v stresu in travmi zaznati tudi pozitivno noto, saj stres v določenih 

okoliščinah deluje spodbujevalno. Prav tako se posameznik pri soočanju s travmo krepi; 

vendar pa v večini primerov, kjer nastale situacije izvirajo iz zgoraj omenjenih življenjskih 

tem (ločitev v družini, smrt družinskega člana ali prisotnost istospolnega partnerstva v 

družini), težko govorimo o pozitivnih učinkih stresa ali travme, ki nastane kot posledica 

(Jeriček Klanšček, 2007). 
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4 Povezanost učnih ciljev in vsebin pri predmetih 

spoznavanje okolja in družba z izbranimi življenjskimi 

temami 

Pregledala sem operativne cilje učnih načrtov pri predmetu spoznavanje okolja v prvem, 

drugem in tretjem razredu ter pri predmetu družba v četrtem in petem razredu in skušala 

poiskati vzporednice med omenjenimi življenjskimi temami in zapisanimi operativnimi 

cilji.  

4.1 Opredelitev predmeta spoznavanje okolja ter splošni cilji v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Učni načrt predmeta spoznavanje okolja (2011) predmet opredeljuje kot tistega, ki zajema 

nadaljevanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja prepletenosti ter 

soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju. Predznanje, ki nastaja 

iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in 

poglablja. Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi 

spoznavamo svet, v katerem živimo. Predmet je vir informacij, zajema tudi spoznavanje in 

utrjevanje poti, kako več izvedeti, kako znanje povezovati in uporabiti. Zato je predmet 

spoznavanje okolja eden od temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole. V njem so združene vsebine več znanstvenih 

področij, tako naravoslovnih in tehničnih kot družboslovnih. Predmet spoznavanje okolja 

spodbuja vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, saj primerno vključuje medsebojno 

povezana okoljska, gospodarska in družbena vprašanja. 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta spoznavanje okolja sta razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja. V ožjem pogledu je cilj spoznavanje dejstev, oblikovanje 

pojmov in povezav, kar vodi v znanje in razumevanje ter uporabo znanja o naravnem in 

družbenem okolju ter v njem. Širše spoznavno področje vključuje razvijanje procesov, 
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sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in 

povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. Pri predmetu naj bi se krepile sposobnosti 

primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, napovedovanja 

podatkov, sklepanja, eksperimentiranja in sporočanja. Ob tem pa naj bi se razvijal odnos 

do dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za 

dogajanje v naravnem in družbenem okolju. Prav ta občutljivost za dogajanje v okolju naj 

bi se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja v 

medsebojnih in družbenih odnosih, v razvijanje strpnosti do drugačnih in v upoštevanje 

načela enakosti med spoloma – socialne in državljanske kompetence (Program osnovna 

šola. Učni načrt: Spoznavanje okolja, 2011). 

4.1.1 Vsebine in operativni cilji v povezavi z življenjskimi temami 

(ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju  

Učni načrt spoznavanja okolja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je razdeljen na 

posamezne tematske sklope z določenimi vsebinami in operativnimi cilji. Pri pregledu 

učnih načrtov je najti možne povezave vsebin in ciljev pri naslednjih tematskih sklopih: 

4.1.1.1 Tematski sklop: Živa bitja 

Cilji za drugi razred: spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce, se 

postarajo in umrejo; vedo, da se rodimo kot moški in kot ženske. (Vsebina: Nastanek 

novega bitja (razmnoževanje, rast, razvoj). Cilji za tretji razred: vedo, kako otrok nastane, 

se razvija v materi, se rodi in raste ter in kako se razmnožujejo druga živa bitja; spoznajo, 

da ljudje živijo dlje, kot večina drugih živih bitij, toda vsa živa bitja umrejo in se po smrti 

razgradijo. (Vsebina: Življenjski krog (rojstvo, rast, razvoj, smrt, razkrajanje)) 
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4.1.1.2 Tematski sklop: Jaz 

Cilji za prvi razred: prepoznajo podobnosti in razlike med ljudmi; poznajo različne 

čustvene izraze pri sebi in drugih (veselje, navdušenje, strah, jeza, žalost); vedo, da čustva 

vplivajo na vedenje; spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev in jih 

uporabljajo v konkretnih situacijah (igra vlog). (Vsebine: Človek – posameznik kot 

enkratno in neponovljivo bitje, Moja čustva, Moje socialne spretnosti) Cilji za drugi 

razred: poznajo obdobja človekovega življenja, vedo, da so vsako leto starejši in zrelejši; 

spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev in jih uporabljajo v konkretnih 

situacijah (igra vlog). (Vsebine: Človek se spreminja, Človek – posameznik kot enkratno in 

neponovljivo bitje, Moja čustva, Moje socialne spretnosti) Cilji za tretji razred: spoznajo 

ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah 

(igra vlog). (Vsebine: Človek – posameznik kot enkratno in neponovljivo bitje, Moja 

čustva, Moje socialne spretnosti) 

4.1.1.3 Tematski sklop: Skupnosti 

Cilji za prvi razred: prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do 

njih; uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, starši, stari starši, otrok, 

sin, hčerka itn.) in razumejo medsebojne sorodstvene povezave med njimi. (Vsebina: 

Različnost družin, družinski člani) Cilji za drugi razred: razumejo pomen sodelovanja in 

spoštovanja med družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela med družinskimi člani. 

(Vsebina: Delitev dela v družini) Cilji za tretji razred: razumejo pomen sodelovanja in 

spoštovanja med družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela med družinskimi člani. 

(Vsebina: Delitev dela v družini) 

4.1.1.4 Tematski sklop: Odnosi 

Cilji za drugi razred: spoznajo, da ljudje, ki živijo in delajo skupaj, vstopajo v določene 

medsebojne odnose (ljubezen, spoštovanje, skrb, prijateljstvo, sodelovanje ipd.); 

ugotavljajo, da si lahko ljudje (moški in ženske, deklice in dečki) svobodno izbiramo 
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različne vloge v svojem življenju; spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost; 

vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka vredno 

življenje. (Vsebina: Ljudje v skupnosti z drugimi in drugačnimi) Cilji za tretji razred: 

razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi; vedo, da vsak človek 

živi v določeni skupnosti in da nihče ne more živeti sam; vedo, da je prav, da si ljudje med 

seboj pomagajo v raznih stiskah (nesreča, bolezen, revščina). (Vsebine: Sodelovanje, 

pomoč, solidarnost (nesreče, bolezni, revščina), Enakost med spoloma) (Kolar, 2011) 

4.2 Opredelitev predmeta družba ter splošni cilji v četrtem in 

petem razredu 

Poudarek in namen predmeta družba (Učni načrt družba, 2011) v četrtem in petem razredu 

je spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in naravnim okoljem. Gre za 

spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega, naravnega), in sicer v vseh 

njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami. Družba je 

predmet, v katerega so vključeni cilji s področja geografije, sociologije, zgodovine, 

etnologije, psihologije, ekonomije, politike, etike, estetike, ekologije idr. Pri predmetu 

družba gre za razširitev ciljev, s katerimi se učenci srečujejo v prvi triadi pri predmetu 

spoznavanje okolja. 

Cilji pri predmetu družba se med seboj prepletajo in povezujejo. Temeljijo na razumevanju 

svojega družbenega, kulturnega in naravnega okolja v določenem času in prostoru. Pri tem 

naj bi se učenci zavedali interakcije, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih procesov 

in pojavov. Pridobljeno znanje ter svoje družbene, komunikacijske in raziskovalne 

spretnosti naj bi izkoristili za uspešno ravnanje v okolju ter razvili stališča in vrednote v 

okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje, v okviru demokracije in človekovih 

pravic. Poudarek je na vseživljenjskem učenju, logičnem in kritičnem mišljenju ter iskanju 

učinkovitih strategij reševanja vprašanj. Cilji pri predmetu družba v četrtem in petem 

razredu se prepletajo in nadgrajujejo, zato bodo predstavljeni združeni cilji (Program 

osnovna šola. Učni načrt: družba, 2011). 
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4.2.1 Vsebine in operativni cilji v povezavi z življenjskimi temami 

(ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) v četrtem in petem 

razredu  

Učni načrt v četrtem in petem razredu je razdeljen na posamezne vsebinske sklope z 

določenimi vsebinami in operativnimi cilji. Pri pregledu učnih načrtov sem našla možne 

povezave vsebin in ciljev pri naslednjih vsebinskih sklopih: 

4.2.1.1 Vsebinski sklop: Ljudje v družbi 

Predlagane vsebine: Jaz v skupnosti (četrti razred). 

Cilji: oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in smiselno 

zagovarjati. 

Predlagana vsebina: Družina (četrti razred). 

Cilji: razumejo smisel povezovanja v družine (ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje idr.), 

razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (razveze, smrt, novi člani idr.). 

Predlagana vsebina: Otrokove pravice (četrti razred). 

Cilji: poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do sebe in 

do drugih); ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in 

dolžnosti (pri nas in drugje, danes in nekoč); razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja 

drugačnosti; spoznajo in uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in 

reševanja različnih vprašanj, na primer: medosebnih, intelektualnih idr. 

Predlagana vsebina: Sodelovanje v skupnosti (peti razred). 

Cilji: razumejo, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj skupnosti; uporabljajo 

različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in reševanja različnih vprašanj, npr. 

medosebnih, intelektualnih idr.; razvijajo sposobnost za argumentirano izražanje svojih 
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mnenj in stališč; spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (po starosti, veri, spolni 

usmerjenosti, etični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne razlike 

idr.) in prepoznavajo stereotipe v povezavi z njimi. 

Predlagana vsebina: Družbena vprašanja (peti razred). 

Cilji: spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno delo, društva 

ipd.); razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj; analizirajo in vrednotijo različne učinke 

družbenih sprememb (razvoj in napredek, družbene težave); raziskujejo (neposredno) 

družbeno okolje z vidika razvoja in reševanja nekaterih družbenih vprašanj (Budnar, 

2011). 
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5 Povzetek teoretičnega dela 

Ob vprašanju, kaj naj bi pojem družine pomenil (Rener idr., 2006), in ob različnih 

razmišljanjih o družini z bioloških, kemijskih, fizikalnih, socioloških, psiholoških idr. 

vidikov, je treba priznati, da gre v družini za nenehne procese, interakcije, povezanosti 

med posamezniki ter vklapljanje v socialno okolje. Družina je nekaj zelo specifičnega in 

enkratnega (Tomori, 1994, Musek, 2012, Žorž, 2012). Bistvo družine naj bi bila skrb za 

otroka, pri tem pa se je dobro poglobiti, kaj pomeni beseda skrb, iz katere je izpeljana tudi 

beseda poskrbeti.  

Zavedati se je treba hitrega tempa današnje družbe in sprememb, ki ob tem nastajajo (Švab, 

2001, Lull, 2000), ter tega, kako to vpliva na družine in družinsko življenje. Lahko rečemo, 

da tako kot vpliva družba na družine in družinsko življenje, tako tudi družine vplivajo na 

družbo in da gre tu za neko vzajemno povezanost oziroma vplivanje. Satir (1995) in Musek 

(2012) trdita, da sta družba in družina samo pomanjšana in povečana podoba ena druge. 

Prav tako je nemogoče prezreti smernice, ki jih te spremembe narekujejo v vzgoji in 

izobraževanju (Wakounig, 2003). Avtorici naloge se je med prebiranjem ustrezne literature 

potrdila misel, da so tudi na področju vzgoje in izobraževanja nujne spremembe, in sicer je 

potrebnega več posluha za posameznika, ki v današnji družbi potrebuje potrditev, varnost 

in trdnost ter pravi smerokaz (Razpotnik, 2001), pri čemer pa je vzgojno-izobraževalna 

institucija, kot je šola, dolžna pomagati. Rutar (2000 a) trdi, da učitelji v vseh pogledih 

vplivajo na učence, tako na področju znanja kot tudi na področju odnosov, kar lahko vpliva 

na količino stresnosti šolskih otrok v času pouka. 

Šola je prostor, pouk pa kanal, po katerem v šolsko polje ali iz njega prehajajo 

najrazličnejše teme. V nalogi so omenjene tri izbrane življenjske teme (ločitev, smrt, 

istospolno partnerstvo), ki se po lastnih izkušnjah velikokrat ustavijo pred učiteljem in 

čakajo na ustrezno infiltracijo. Ena izmed najbolj bolečih in stresnih situacij je ločitev 

(Schoberel, 2006, Mielke, 1997, Košiček, 1993, Bujišić, 2005), ki močno vpliva na otroka, 

celotno družino in odnose, ki jih ima otrok v relaciji s svojimi sošolci, prijatelji, učitelji in 
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starši. V Sloveniji se razveže že vsaka tretja zakonska zveza (Schoberl, 2006), kar ni 

zanemarljiv podatek in si pred njim ne smemo zatiskati oči. Pomembno vlogo pri procesu 

ločitve ima tudi učitelj (Miller, 2000, Bujišić, 2005, Jeriček, 2007, Shinoda, 2001), kar 

avtorica naloge lahko potrdi z lastnimi izkušnjami. Seveda ni nujno, da ima ločitev vedno 

negativen prizvok (Schoberl, 2006), pač pa ta proces lahko prinese za otroke in celotno 

družino tudi mirnejše obdobje v otrokovem odraščanju in življenju; ima pa učitelj 

pomembno vlogo pri blaženju reakcij otroka in pri prilagajanju na spremembe, ki jih 

prinese nova situacija in spremenjene razmere (Miller, 2000). 

Prav tako je zelo pomemben pristop odraslih do otroka, ki se je od blizu srečal s smrtjo. 

Kadar pogovor nanese na izgubo, povezano s smrtjo, si ljudje na najrazličnejše načine 

prizadevajo izogniti se mu, misleč, da se z izogibanjem pogovoru na dogodek lažje in 

hitreje pozabi (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000). Otroci smrt bližnje osebe v različnem 

starostnem obdobju doživljajo različno, prav tako pa so različne njihove reakcije ob 

omenjenem dogodku (Dyregrov, 2001, Mikuš Kos, Slodnjak, 2000). Prav zato je 

pomembno, da so v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer ima učitelj pomembno vlogo 

in nalogo hkrati, na omenjene dogodke pripravljeni. Podrobneje se s pomenom 

pripravljenosti vzgojnih in izobraževalnih institucij na dogodek smrti ukvarja Dyregrov 

(2001), ki poudarja pomembnost odziva učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 

posledično pa tudi blaženje stresnih in travmatičnih trenutkov ob omenjeni situaciji. Tudi 

Wally (2010) in Miller (2000) poudarjata pomembnost zrelega in odgovornega pristopa 

odrasle osebe do otroka, ki se sooča z izgubo bližnje osebe. Velikokrat je del omenjenih 

situacij tudi učitelj. 

Ena izmed aktualnih tem razpravljanja v današnjem času in družbi je istospolno 

partnerstvo ter iskanje 'pravilnega' pristopa k omenjenim zvezam. Avtorji Rener, Sedmak, 

Urek (2006) in Minot (2000) opozarjajo na stigmatiziran odnos ter na fizični in politični 

pritisk, ki ga doživljajo geji, lezbijke in njihove zveze oziroma skupnosti. Menim, da prav 

na tem področju lahko veliko naredimo tudi učitelji in strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju. Ker se v današnji družbi velikokrat izgovarjamo na skrb za otroke (Minot, 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

53 

2000) in naj bi bila to ena od ovir pri podpiranju omenjenih družin, prav odprt dialog 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju lahko prispeva k preprečevanju 

homofobičnih predsodkov. Izhajati je treba iz človekovih pravic in ustave (Kovač Šebart, 

Krek, 2009) ter slediti nevsiljivemu pristopu in odprtemu ter strpnemu dialogu, kot 

poudarjata tudi Ryan in Martin, 2000). Omenjena tema je mogoče najbolj občutljiva pri 

vključevanju v pouk, saj je v Sloveniji homofobija še precej prisotna (Boeta, 2009). Ta 

občutljivost je zlasti prišla do izraza v času referenduma za sprejetje novega družinskega 

zakonika. Njegovemu sprejetju so močno nasprotovali v Zavodu za družinsko in kulturno 

življenje, nasprotovanju pa so se pridružili tudi drugi, med njimi psiholog Janek Musek in 

psihoterapevt Bogdan Žorž, dr. Kerže in šolski psiholog, raziskovalec in član nadzornega 

odbora Društva psihologov Slovenije Dušan Jamšek (Grašič, 2012). Prav pri omenjenih je 

začutiti skeptičnost do vključevanja omenjene teme v pouk. 

Sodeč po osebnih izkušnjah avtorice omenjene teme (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) 

in njihovo vključevanje v pouk izzovejo neprijetne občutke, kadar je treba o njih 

spregovoriti z otroki. Avtorja Sardoč (2011) in Woolley (2010) na vprašanja, kako in zakaj 

omenjene teme vključevati v pouk, odgovarjata, da s tem otroke opremljamo za življenje in 

razvijamo njihovo kritično mišljenje. Pri pouku se pri posameznih predmetih dotaknemo 

vsebin, ki se nanašajo na omenjene teme (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo), in sicer 

največkrat pri predmetih spoznavanje okolja in družba (od prvega do šestega razreda), 

vendar so okvirji za te teme ohlapni in je zato način pristopa največkrat prepuščen 

subjektivnemu presojanju učitelja. Učitelje je treba usmerjati k odprtosti in širokemu 

dialogu v okviru pouka, saj sodelovanje s starši oziroma celotno družino pomaga 

preprečevati strese in travme. S tem učitelji prevzemajo varovalno vlogo (Tiet, 1998, 

Jeriček, 2007), ki pa jo je možno odigrati le, če so zanjo ustrezno usposobljeni, hkrati pa 

morajo biti zagotovljeni formalni pogoji vseh vpletenih v določeno situacijo (Kalin, 2009).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

6 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji 

6.1 Problem 

Družina in družinsko življenje se močno spreminjata in se odmikata od v preteklosti 

prevladujočega družinskega modela, kar se odraža tudi v družbi in družbenih institucijah. 

Vse več in intenzivneje je zaslediti določene življenjske teme tudi v šolskem prostoru, ki 

so z družinskim življenjem tesno povezane, so pa 'občutljive' z vidika vključevanja v pouk. 

Avtorica naloge pri svojem delu lahko izpostavi tri tovrstne teme, ki jih je sama in v 

razgovoru s svojimi sodelavci pogosto zaznala: ločitev, smrt in istospolna partnerstva. 

Učitelji jih doživljajo kot izziv, hkrati pa se ob srečanju z njimi velikokrat znajdejo v 

negotovem položaju. Le redko so deležni posebnih izobraževanj, ki bi vključevala 

pristopanje k omenjenim življenjskim temam, zato so prepuščeni lastni presoji in 

pristopanju. 

V raziskavi nas bo zanimalo, kakšni so pristopi učiteljev do izbranih življenjskih tem, 

kakšne so njihove izkušnje z vključevanjem teh tem v pouk in kakšne možnosti učitelji 

vidijo, da bi se te teme vključevale v pouk. Ugotoviti želimo, kakšen odnos do teh tem 

imajo učenci ter kakšna so mnenja staršev do obravnave omenjenih tem pri pouku. 

Opomba: V nadaljevanju besedila se pod termin življenjske teme, omenjene teme 

(izhodišče vprašalnik) in izbrane življenjske teme razume ločitev, smrt in istospolno 

partnerstvo. 

6.2 Cilji  

Z raziskavo želimo slediti naslednjim ciljem: 
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 ugotoviti načine pristopanja učiteljev k izbranim življenjskim temam, 

 prek vživljanja učencev v določeno situacijo ugotoviti odnos učencev do 

izbranih življenjskih tem, 

 spoznati mnenja staršev do obravnave izbranih življenjskih tem pri pouku in 

argumente za ali proti, 

 ugotoviti izkušnje učiteljev o vključevanju omenjenih življenjskih tem v pouk, 

 ugotoviti možnosti obravnave omenjenih življenjskih tem pri pouku. 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

RV 1. Kakšne pristope k izbranim življenjskim temam pri pouku izbirajo anketirani 

učitelji? 

RV 2. Kakšen odnos imajo učenci do izbranih življenjskih tem? 

RV 3. Kakšna so mnenja staršev do obravnave izbranih življenjskih tem pri pouku? 

RV 4. Kakšne so izkušnje učiteljev o vključevanju izbranih življenjskih tem pri pouku? 

RV 5. Kakšni so po mnenju učiteljev možni načini obravnave izbranih življenjskih tem 

pri pouku?  
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7 Metode dela 

Izbrana metoda je kombinacija kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave ter 

kvalitativnih tehnik, kjer bomo prvi del raziskave (vprašalnik za učitelje) dopolnili z 

opazovanjem z udeležbo (vzorec: 25 učencev), polstrukturiranim intervjujem, esejem 

(vzorec: 6 učiteljev), razgovorom in vprašalnikom odprtega tipa (vzorec: 48 staršev) in 

spodbujenim priklicem (vzorec: 23 učencev). 

Tako želimo preseči dihotomijo med kvantitativnim in kvalitativnim pristopom, saj bi bilo 

brez smiselnega povezovanja obeh, še posebej v neeksperimentalnih in pogosto 

nekontroliranih pogojih, kakršna je šola, nemogoče znanstveno proučevati posameznika ali 

pojav v kontekstu. 

V nadaljevanju raziskovalne naloge so posamezni deli raziskave razdeljeni na štiri dele. 

Vsak del raziskave je označen s posamezno malo tiskano črko: 

a) prvi del raziskave (vprašalnik za učitelje), 

b) drugi del raziskave (vprašalnik z udeležbo in spodbujen priklic za učence), 

c) tretji del raziskave (razgovor in vprašalnik odprtega tipa za starše), 

d) četrti del raziskave (esej in polstrukturiran intervju za učitelje). 

7.1 Opis vzorca 

a) Proučevano skupino sestavlja 122 učiteljev, ki poučujejo v prvi in drugi triadi 

devetletne osnovne šole. Učitelji so izbrani priložnostno po Sloveniji, vzorec pa 

zajema učitelje različnih starosti, spola in delovne dobe tako v mestu kot na 

podeželju, da bi zagotovili kar najbolj reprezentativen vzorec.  
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Slika 7: Značilnosti vzorca 

Slike prikazujejo naslednje značilnosti anketirancev:  

 spol (moški, ženski), 

 delovna doba (0–5, 6–10, 11–25, več kot 25),  

 delovno mesto (učitelj prve triade, učitelj druge triade),  

 strokovni naziv (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik). 

Glede na spolno strukturo anketirancev ugotavljamo, da je v raziskavi sodelovalo veliko 

več učiteljic (89 %) kot učiteljev (11 %). Največ anketirancev ima od 11 do 25 let delovne 

dobe (41 %), sledijo anketiranci s 6 do 10 let delovne dobe (23 %) in tisti z več kot 26 let 
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delovne dobe (20 %). Najmanj v raziskavo zajetih anketirancev ima do pet let delovne 

dobe (16 %). Več kot polovica (59 %) anketirancev so učitelji druge triade, drugi pa učijo 

učence prve triade osnovne šole. Glede na pridobljen strokovni naziv je v raziskavi 

sodelovalo največ svetovalcev (36 %), sledijo jim mentorji (31 %) in tisti brez naziva (26 

%), najmanj pa je svetnikov (8 %). 

Za nadaljevanje raziskovalne naloge, ki je vodena pod oznakami b), c) in d), in v skladu z 

Zakonom o varovanju osebnih podatkov niso poimenovani ne šola, ki je sodelovala v 

kvalitativnem delu, niti ne učitelji, ki so bili vključeni v ta del naloge. Osnovno šolo smo 

poimenovali Šola, za učitelje pa se uporablja izraz učitelj 1, 2, 3 … 

b) Vzorec je zajel 48 učencev prve (tretji razred) in druge triade (peti razred) na Šoli v 

manjšem mestu. V tretjem razredu je bilo 25 učencev, v petem razredu 23 učencev.  

c) V tem delu so sodelovali starši učencev iz vzorca b).  

d) Pri izboru šestih učiteljev prve in druge triade (po en predstavnik za določen 

oddelek) so bili vključeni učitelji z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami. 

7.2 Merski instrumenti 

7.2.1 Merske karakteristike 

a. Diskriminativnost ocenjevalnih lestvic zagotavlja petstopenjska ocenjevalna lestvica. 

Kot podporo k objektivnosti med drugim zagotavljajo jasna navodila. Zanesljivost 

vprašalnika je bila ugotovljena z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa (znašal je 

0,766). Vsebinsko veljavnost celotnega vprašalnika so pozitivno ocenili trije 

strokovnjaki, konstruktno veljavnost pa sem preverila s faktorsko analizo. 
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Tabela 1: Cronbachov alfa 

Cronbachov alfa število spremenljivk 

0,766 26 

 

Tabela 2: Pregled spremenljivk 

OKRAJŠAVA IZVORNA UBESEDITEV 

V1 Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah, imam premalo znanja s teh 

področij. 

V2 Ko začutim, da je pri pouku treba govoriti o omenjenih temah, v razred povabim 

strokovnjake določenih področij. 

V3 Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in so stvar 

posamezne družine. 

V4 Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem v pouk. 

V5 Želim si poiskati več informacij o omenjenih temah. 

V6 Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do omenjenih tem. 

V7 Dobro premislim, kakšen naj bi bil najboljši pristop vpeljevanja omenjenih tem v pouk. 

V8 Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari odprte. 

V9 Ob srečanju z omenjenimi temami se zanašam na izkušnje, ki sem jih v času svojega 

službovanja že pridobil. 

V10 Odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k iskanju novih metod poučevanja. 

V11 Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk potrebna strokovnost. 

V12 Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se navezujejo na omenjene teme, 

me to zelo gane. 

V13 Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o omenjenih temah), vpliva tudi na moje 

mišljenje. 

V14 Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z omenjenimi temami pri pouku, se nekaj naučim. 

 

V15 Med poukom o omenjenih temah ne razmišljam, ker ne želim, da bi to vplivalo na moje 

vodenje pouka. 

V16 Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z omenjenimi temami), skušam 

jemati ne preveč resno. 

V17 Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi temami), ohranim zase. 

V18 Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih tem, skušam delovati 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

60 

razumevajoče in pomirjujoče. 

V19 Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno službo, saj so prav oni tisti, ki so jim 

omenjene teme zelo blizu. 

V20 Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem razmišljam, kako bi se reševanja lotil kdo od 

mojih sodelavcev. 

V21 Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem negotov. 

V22 Če učenci med poukom izpostavijo omenjene teme, se z njimi odkrito pogovorim. 

V23 Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom učence napačno vodil in 

usmerjal. 

V24 Odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene teme. 

V25 Učence spodbudim, da se pri pouku aktivno vključujejo v razgovor o omenjenih temah. 

V26 Omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, da so otroci starostno še premalo zreli. 

b) V raziskavo vključeni učenci so pri razrednih urah izražali svoj odnos do omenjenih 

življenjskih tem. V tem delu naloge smo se osredotočili na kvalitativni tehniki: 

opazovanje z udeležbo (tretji razred) in spodbujen priklic (peti razred). Učencem 

tretjega razreda je bila podana določena situacija, v katero so se skušali vživeti in 

zapisati svoja razmišljanja. V petem razredu smo razmišljanja učencev skušali 

pridobiti s pomočjo spodbujenega priklica. Ekonomičnost je bila ustrezna, saj smo za 

omenjeni del porabili štiri šolske ure, ki niso bile strnjene. Podana so jim bila jasna 

navodila, ki naj bi delno pripomogla k objektivnosti; pri zagotavljanju vsebinske 

veljavnosti so pomagale razredničarka, šolska specialna pedagoginja, ter sodelavka s 

strokovnim znanjem s tega področja. 

c) Starše otrok iz vzorca b) je avtorica na roditeljskem sestanku najprej nagovorila, jim 

predstavila raziskovalno nalogo ter jih prosila za sodelovanje. Predstavila jim je 

omenjene življenjske teme ter cilje svojega raziskovanja. Izvedeti je želela njihova 

mnenja o vključevanju omenjenih življenjskih tem v pouk. Pomagala si je z 

vprašalnikom odprtega tipa. Objektivnosti se je avtorica želela približati s točnimi in 

nedvoumnimi navodili. Zapis so končali v desetih minutah. Pred tem je avtorica 

ustreznost vprašalnika odprtega tipa preverila pri treh učiteljih in starših, ki so bili 

neodvisni od raziskave. 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

61 

d) Izbrani učitelji so svoje izkušnje o vključevanju življenjskih tem v pouk zapisali v 

obliki eseja. Podan jim je bil le 'naslov' oziroma iztočnica. Pozneje so svoja stališča 

izrazili še s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, kjer je bilo možno delno voditi 

smer pogovora ter se naslanjati na njihove eseje. Zanimalo nas je njihovo videnje 

možnih načinov vključevanja omenjenih tem v pouk. Za sodelovanje v tem delu je 

avtorica skušala izbrati učiteljice, ki z avtorico niso v tesnem prijateljstvu, jim 

individualno podati kar najbolj točne in enotne usmeritve (navodila), s čimer naj bi 

skušala vplivati na objektivnost dobljenih rezultatov. Pri delu se je časovno prilagodila 

učiteljem. O vsebinski ustreznosti izbrane kvalitativne tehnike so ji mnenje predhodno 

podali trije neodvisni učitelji. 

7.3 Vsebina vprašanj 

a) Podatki so bili zbrani s pomočjo vprašalnika, ki je vključeval petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico (nikoli, redko, včasih, pogosto, zelo pogosto). Trditve so bile 

oblikovane v namene raziskovanja za potrebe tega magistrskega dela. Predhodno so 

bile predstavljene dvajsetim učiteljem prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Na podlagi povratne informacije je bilo oblikovanih šestindvajset smiselnih 

trditev, ki se navezujejo na omenjene življenjske teme (Priloga A).  

b) V tretjem razredu smo sodelujočim učencem predstavili izhodiščne naloge za vsako 

posamezno življenjsko temo. Navezovale so se na opis dane situacije. Namen tega 

dela raziskave je bil s pomočjo vživljanja učencev v posamezno situacijo ugotoviti 

njihov odnos do obravnavanih tem.  

V petem razredu so bili v raziskavo vključeni učenci, ki so pri uri likovnega pouka 

slikali na družinsko tematiko (različnost družin). Njihovi izdelki so bili ob koncu 

šolskega leta uporabljeni kot izhodišče, s pomočjo tehnike spodbujenega priklica pa 

so se ugotavljala njihova mnenja in odnos do omenjenih tem. Pri tej nalogi je 

pomagala učiteljica z več kot dvajsetimi leti izkušenj. 
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c) Na roditeljskem sestanku je avtorica naloge nagovorila starše, jim predstavila namen 

raziskovalne naloge in jih prosila za soglasje, da se njihovi otroci vključijo v 

raziskavo. Za starše je uporabila krajši vprašalnik odprtega tipa (Priloga B). 

Zanimalo jo je, kakšna mnenja do vključevanja omenjenih življenjskih tem v pouk 

imajo starši učencev tretjega in petega razreda ter njihovi argumenti za ali proti.  

d) Najprej je bila uporabljena kvalitativna tehnika eseja, pozneje pa še polstrukturiran 

intervju. 

Naslov zapisa v obliki eseja (iztočnica): Moje izkušnje o vključevanju življenjskih 

tem (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) v pouk. 

7.4 Postopek zbiranja podatkov 

a) Vprašalnik je bil po pošti poslan učiteljem prve in druge triade, predhodno pa so bila 

pridobljena tudi soglasja ravnateljev izbranih šol. Učitelji so na vprašalnik 

odgovarjali anonimno. Vzporedno je potekalo raziskovanje, vezano na kvalitativne 

tehnike (opazovanje, opazovanje z udeležbo, pisanje eseja, polstrukturiran intervju, 

razgovori s starši, tehnika spodbujenega priklica …). 

7.5 Statistične obdelave podatkov 

Dobljeni podatki kvantitativnega dela so bili obdelani s SPSS programom, uporabljene so 

bile naslednje metode: 

 za opis značilnosti spremenljivk: deskriptivna statistika, 

 za dokazovanje veljavnosti merskega instrumenta: faktorska analiza, 

 za dokazovanje zanesljivosti merskega instrumenta: Cronbach alpha in/ali 

faktorska analiza, 

 za ugotavljanje občutljivosti merskega instrumenta: Skewness in Kurtosis, 

 za ugotavljanje normalnosti distribucije: Kolmogorov-Smirnov test, 
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 za ugotavljanje uporabe strategij pristopa k življenjskim temam pri učiteljih ter 

njihovih stališč do omenjenih tem: faktorska analiza. 

Kvalitativna obdelava podatkov je zajemala urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, 

odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov, odnosno kodiranje ter 

oblikovanje teoretične formulacije. 
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8 Rezultati in interpretacija 

8.1 Rezultati in interpretacija raziskovalnega dela a) 

RV 1. Kakšne pristope k izbranim življenjskim temam izbirajo anketirani učitelji? 

Anketirane učitelje smo vprašali, kako zadovoljni so s svojim delom. Velika večina (69,7 

%) jih je z delom zadovoljna, dobra petina (21,3 %) pa zelo zadovoljna. Slabih 5 % 

anketiranih se ni opredelilo niti za zadovoljne niti za nezadovoljne, medtem ko je 1,6 % 

manj zadovoljnih in 2,5 % z delom, ki ga opravljajo, nezadovoljnih. 

Porazdelitev v odstotkih glede zadovoljstva anketirancev s svojim delom prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Zadovoljstvo s svojim delom 
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Tabela 3: Prikaz rezultatov in porazdelitev v odstotkih 

 nikoli redko včasih pogosto zelo pogosto 

Pogostost občutenja pomanjkanja znanja o omenjenih temah, ki se navezujejo na vodenje razgovora o 

omenjenih temah. 
7,4 % 35,2 % 47,5 % 8,2 % 1,6 % 

Pogostost odločitve vključevanja strokovnjakov k pogovoru o omenjenih temah med poukom. 7,4 % 38,5 % 37,7 % 16,4 % 0 % 

Pogostost izogibanja vpletanja omenjenih tem v pouk. 17,2 % 36,1 % 38,5 % 7,4 % 0,8 % 

Pogostost nevsiljivega vpeljevanja omenjenih tem v pouk. 0,8 % 9 % 29,5 % 45,9 % 14,8 % 

Pogostost dodatnega iskanja informacij o omenjenih temah. 2,5 % 5,7 % 29,6 % 45,1 % 17,2 % 

Pogostost prikaza kritičnega pogleda do omenjenih tem pri pouku. 11,5 % 23,8 % 41 % 23 % 0,8 % 

Pogostost izbire premišljeno najboljšega pristopa vključevanja omenjenih tem v pouk. 0 % 4,9 % 17,2 % 36,1 % 41,8 % 

Pogostost puščanja odprtosti pri vprašanjih, ki se navezujejo na omenjene teme. 14,8 % 28,7 % 45,9 % 10,7 % 0 % 

Pogostost zanašanja na pretekle izkušnje. 3,3 % 6,6 % 28,7 % 49,2 % 12,3 % 

Pogostost iskanja novih metod poučevanja in pristopanja ob srečanju z omenjenimi temami v času 

pouka. 
1,6 % 9,8 % 35,2 % 39,3 % 13,9 % 

Pogostost zavedanja pomembnosti strokovnega pristopanja ob vpeljevanju omenjenih tem v pouk. 0 % 4,1 % 15,6 % 41 % 39,3 % 

Pogostost vpletanja čustev ob pripovedovanju učencev o posameznih temah. 4,9 % 13,9 % 39,3 % 30,3 % 11,5 % 

Pogostost vplivanja na učiteljevo mišljenje o posameznih omenjenih temah. 8,2 % 24,6 % 39,3 % 21,3 % 6,6 % 

Pogostost bogatenja izkušenj ob srečanju z življenjskimi temami pri pouku. 0,8 % 5,7 % 23 % 38,5 % 32 % 

Pogostost nerazmišljanja o omenjenih temah med poukom. 18,9 % 26,2 % 30,3 % 23 % 1,6 % 

Pogostost lažjega pristopanja k omenjenim temam med poukom. 32 % 25,4 % 29,5 % 11,5 % 1,6 % 
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 nikoli redko včasih pogosto zelo pogosto 

Pogostost ohranjanja zaupnosti pogovorov o omenjenih temah z učenci.  0,8 % 3,3 % 20,5 % 30,3 % 45,1 % 

Pogostost razumevajočega in pomirjujočega pristopa do učencev, ki izpostavijo posamezno omenjeno 

temo pri pouku. 
0,8 % 2,5 % 10,7 % 33,6 % 52,5 % 

Pogostost sodelovanja s šolsko svetovalno službo z izhodiščem, da imajo prav oni kar največ izkušenj 

o omenjenih temah. 
4,1 % 24,6 % 40,2 % 24,6 % 6,6 % 

Pogostost lastnega nezaupanja pri izbiranju pristopa do omenjenih tem v času pouka. 18,9 % 27 % 37,7 % 12,3 % 4,1 % 

Pogostost negotovega pristopanja pri odpiranju omenjenih tem. 14,8 % 41,8 % 39,3 % 4,1 % 0 % 

Pogostost odkritega pogovora z učenci glede omenjenih tem med poukom. 1,6 % 2,5 % 13,1 % 44,3 % 38,5 % 

Pogostost negotovega vodenja in usmerjanja pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku. 4,1 % 53,3 % 41 % 1,6 % 0 % 

Pogostost lastne pobude predstavitve omenjenih tem. 4,9 % 21,3 % 47,5 % 23,8 % 2,5 % 

Pogostost aktivnega spodbujanja učencev k razgovoru o omenjenih temah. 0 % 10,7 % 28,7 % 39,9 % 21,3 % 

Pogostost odločanja za nevključevanje omenjenih tem v pouk. 37,7 % 26,2 % 30,3 % 5,7 % 0 % 
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Največ anketirancev na trditev da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah in 

imam premalo znanja s teh področij, največkrat odgovorijo včasih (47,5 %) ali redko (35,2 

%). Sledita odgovora pogosto (8,2 %) in nikoli (7,4 %). Najmanj anketirancev je 

odgovorilo z zelo pogosto (1,6 %). Največ anketirancev v primeru, ko začutijo, da bi bilo 

pri pouku treba spregovoriti o omenjenih temah, le redko (38,5 %) v razred povabijo 

strokovnjake za določena področja. Nekaj manj anketirancev (37,7 %) strokovnjake povabi 

včasih, še manj (16,4 %) pogosto, najmanj anketirancev pa nikoli (7,4 %). Na trditev 

omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in so stvar 

posamezne družine, je največ anketirancev odgovorilo včasih (38,5 %) in redko (36,1 %). 

Le 0,8 % anketirancev trdi, da to storijo zelo pogosto. Skoraj polovica anketirancev meni, 

da se pogosto (45,9 %) potrudijo omenjene teme nevsiljivo vplesti v pouk. Slaba tretjina 

(29,5 %) jih meni, da se potrudijo včasih. Najmanj anketirancev (0,8 %) se je odločilo za 

odgovor nikoli. Skoraj polovica anketirancev (45,1 %) si pogosto želi poiskati več 

informacij o omenjenih temah, 29,5 % anketirancev včasih, 17,2 % zelo pogosto, 5,7 % 

redko in le 2,5 % nikoli. 41 % anketirancev včasih pri pouku jasno pokaže svoj kritični 

pogled do obravnave omenjenih tem pri pouku. Zelo pogosto to stori le 0,8 % anketiranih, 

nikoli pa 11,5 %. Na trditev dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop vpeljevanja 

omenjenih tem v pouk, je 41,8 % anketiranih odgovorilo zelo pogosto, 36,1 % pogosto, 

17,2 % včasih in 4,9 % redko. Nihče ni odgovoril nikoli. Na trditev pri vprašanjih na 

omenjene teme puščam stvari odprte, je 45,9 % anketiranih odgovorilo včasih, 28,7 % 

redko, 14,8 % nikoli in 10,7 % pogosto. Nihče ni odgovoril zelo pogosto. Anketiranci se 

pogosto (49,2 %) ob srečanju z obravnavanimi življenjskimi temami zanašajo na izkušnje, 

ki so jih pridobili v času svojega poučevanja. Nekateri se na svoje izkušnje v takih 

primerih zanašajo včasih (28,7 %), nekateri zelo pogosto (12,3 %), ostali pa ali redko (6,6 

%) ali nikoli (3,3 %). Na trditev odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k 

iskanju novih metod poučevanja, je največ anketiranih odgovorilo ali pogosto (39,3 %) ali 

pa včasih (35,2 %), najmanj pa nikoli (1,6 %). Anketirani se pogosto (41 %) ali zelo 

pogosto (39,3 %) zavedajo, da je pri vpeljevanju omenjenih obravnavanih tem v pouk 

potrebna strokovnost. Nihče ni trditve ocenil z nikoli. Največ učiteljev včasih (39,3 %) 

zelo gane, ko učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se navezujejo na omenjene teme, 
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nekatere to gane pogosto (30,3 %). Le 4,9 % anketiranih je povedalo, da jih to nikoli ne 

gane. Največ anketiranih (39,3 %) meni, da razgovor, ki ga imajo z učenci o omenjenih 

temah, včasih vpliva tudi na njihovo življenje. Da vpliva zelo pogosto, meni 6,6 % 

anketiranih, da ne vpliva nikoli pa 8,3 %. Velika večina anketirancev (70,5 %) meni, da se 

pogosto nekaj naučijo iz vsake izkušnje o omenjenih obravnavanih temah pri pouku in le 

0,8 % jih meni, da nikoli. Najmanj anketiranih (1,63 %) pravi, da med poukom o 

omenjenih obravnavanih temah zelo pogosto ne razmišljajo, ker ne želijo, da bi to vplivalo 

na vodenje pouka, 18,9 % anketiranih pa pravi, da tega ne delajo nikoli. Skoraj tretjina 

anketiranih pravi, da vprašanj učencev o tej problematiki nikoli ne jemljejo z lažje plati in 

le 1,6 % anketirancev pravi, da to delajo zelo pogosto. Skoraj polovica anketirancev zelo 

pogosto razgovore z učenci, ki se navezujejo na omenjene teme, ohrani zase in le 0,8 % 

nikoli. Dobra polovica anketirancev zelo pogosto skuša delovati razumevajoče, kadar 

učenec izpostavi katero od obravnavanih tem, in le 0,8 % anketirancev nikoli. Na trditev da 

k pouku povabijo svetovalno službo, je največ anketiranih odgovorilo včasih (40,2 %) in le 

6,6 % anketiranih zelo pogosto. Nikoli tega ne stori 4,1 % anketiranih. Pri izbiranju 

pristopa do omenjenih tem 37,7 % anketirancev včasih razmišlja, kako bi se reševanja lotil 

kdo od sodelavcev. O tem jih nikoli ne razmišlja 18,9 % anketirancev, zelo pogosto pa 4,1 

%. Večina anketirancev je negotovih, ko med poukom pride do odpiranja obravnavanih 

tem, le redko 41,8 %, včasih pa 39,3 %. Da se to ne zgodi nikoli, trdi 14,8 % anketirancev, 

pogosto pa 4,1 %. Nihče od anketiranih v takem primeru ni zelo pogosto negotov. Večina 

anketirancev se z učenci odkrito pogovori, če učenci med poukom izpostavijo obravnavano 

temo, in sicer 44,3 % pogosto, 38,5 % pa zelo pogosto. Nikoli tega ne stori 1,6 % 

anketiranih. Več kot polovica anketiranih (53,3 %) se pri obravnavanju omenjenih tem pri 

pouku le redko boji, da bodo učence napačno vodili in usmerjali, 41 % pa včasih. Na 

trditev odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene teme, je največ 

anketiranih odgovorilo včasih (47,5 %), sledita odgovora pogosto (23,8 %) in redko (21,3 

%). Nikoli tega ne stori 4,9 % anketiranih, zelo pogosto pa 2,5 %. Največ anketirancev 

(39,3 %) učence pogosto spodbuja, da se pri pouku aktivno vključujejo v pogovor o 

omenjenih temah. Dobra petina jih to dela zelo pogosto, dobra desetina pa redko. Nihče ni 

odgovoril z nikoli. Na trditev omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, da so 
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otroci starostno še premalo zreli, jih je 37,7 % odgovorilo nikoli, 30,3 % včasih, 26,2 % 

redko in 5,7 % pogosto. 
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8.1.1 Opisna statistika 

Tabela 4: Opisna statistika odvisnih spremenljivk 
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v1 Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah, imam premalo znanja s teh 

področij. 2,61 3 3 0,807 0,073 0,146 0,4 1 5 

v2 Ko začutim, da je pri pouku treba govoriti o omenjenih temah, v razred povabim 

strokovnjake za določena področja. 
2,63 3 2 0,845 0,077 0,038 –0,653 1 4 

v3 Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in so stvar 

posamezne družine. 2,39 2 3 0,886 0,080 0,101 –0,351 1 5 

v4 Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem v pouk. 
3,65 4 4 0,871 0,079 –0,388 –0,097 1 5 

v5 Želim si poiskati več informacij o omenjenih temah. 3,69 4 4 0,91 0,082 –0,61 0,528 1 5 
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v6 Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do omenjenih tem. 
2,78 3 3 0,958 0,087 –0,286 –0,625 1 5 

v7 Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop vpeljevanja omenjenih tem v pouk. 
 4 5 0,878 0,080 –0,74 –0,289 2 5 

v8 Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari odprte. 
2,52 3 3 0,874 0,079 –0,265 –0,629 1 4 

v9 Ob srečanju z omenjenimi temami se zanašam na izkušnje, ki sem jih v času svojega 

poučevanja že pridobil. 
3,61 4 4 0,905 0,082 –0,766 0,816 1 5 

v10 Odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k iskanju novih metod 

poučevanja. 3,54 4 4 0,91 0,082 –0,29 –0,119 1 5 

v11 Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk potrebna strokovnost. 
4,16 4 4 0,833 0,075 –0,736 –0,082 2 5 

v12 Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se navezujejo na omenjene 

teme, me to zelo gane. 3,3 3 3 1,01 0,091 –0,231 –0,218 1 5 

v13 Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o omenjenih temah), vpliva tudi na moje 

mišljenje. 2,93 3 3 1,026 0,093 0,04 –0,399 1 5 

v14 Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z omenjenimi temami pri pouku, se nekaj 

naučim. 3,95 4 4 0,926 0,084 –0,6 –0,152 1 5 

v15 V času pouka o omenjenih temah ne razmišljam, ker ne želim, da bi to vplivalo na 

moje vodenje pouka. 2,62 3 3 1,086 0,098 –0,027 –1,016 1 5 
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v16 Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z omenjenimi temami), 

skušam jemati ne preveč resno. 
2,25 2 1 1,08 0,098 0,356 –0,832 1 5 

v17 Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi temami), ohranim zase. 
4,16 4 5 0,918 0,083 –0,837 0,076 1 5 

v18 Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih tem, skušam 

delovati razumevajoče in pomirjujoče. 
4,34 5 5 0,831 0,075 –1,337 1,853 1 5 

v19 Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno službo, saj so prav oni tisti, ki so jim 

omenjene teme zelo blizu. 3,05 3 3 0,961 0,087 0,071 –0,376 1 5 

v20 Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem razmišljam, kako bi se reševanja lotil kdo od 

mojih sodelavcev. 2,56 3 3 1,061 0,096 0,206 –0,445 1 5 

v21 Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem negotov. 
2,33 2 2 0,776 0,070 –0,108 –0,552 1 4 

v22 Če učenci med poukom izpostavijo omenjene teme, se z njimi odkrito pogovorim. 
4,16 4 4 0,863 

 

–1,172 1,874 1 5 

v23 Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom učence napačno vodil 

in usmerjal. 2,4 2 2 0,598 

 

0,035 –0,335 1 4 

v24 Odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene teme. 
2,98 3 3 0,867 

 

–0,184 –0,042 1 5 

v25 Učence spodbujam, da se pri pouku aktivno vključujejo v razgovor o omenjenih 
3,71 4 4 0,922 

 

–0,23 –0,765 2 5 
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temah. 

v26 Omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, da so otroci starostno še premalo 

zreli. 2,04 2 1 0,957 

 

0,32 –1,124 1 4 
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Najvišje ocene trditev – najpogostejše izvajanje – so anketiranci dali trditvam Kadar kdo 

od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih tem, skušam delovati razumevajoče 

in pomirjujoče (4,34), Če učenci med poukom izpostavijo omenjene teme, se z njimi 

odkrito pogovorim (4,16), Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi 

temami), ohranim zase (4,16), Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk 

potrebna strokovnost (4,16) ter Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop 

vpeljevanja omenjenih tem v pouk (4,15). Pri vseh navedenih trditvah znašata mediana in 

modus 4 ali 5, torej oceni pogosto ali zelo pogosto, pri trditvi z najvišjo povprečno 

vrednostjo (4,34) pa znašata tako mediana kot modus 5 (zelo pogosto). Najmanj pogosto 

oceno je v povprečju dobila trditev Omenjene teme ne vključujem v pouk, saj menim, da 

so otroci starostno še premalo zreli (2,04), kjer sta tudi modus (1) in mediana (2) zelo 

nizka. To pomeni, da anketiranci v povprečju le redko ne vključujejo obravnavane teme v 

pouk. Nizka povprečna vrednost (pod 2,5) se pojavi še pri naslednjih trditvah: Vprašanja, 

ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z omenjenimi temami), skušam jemati ne 

preveč resno, Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in 

stvar posamezne družine, Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem 

negotov ter Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom učence napačno 

vodil in usmerjal. 

Standardni odklon kot mera razpršenosti je največji pri trditvi Med poukom o omenjenih 

temah ne razmišljam, ker ne želim, da bi to vplivalo na moje vodenje pouka (1,086), 

najnižji pa pri trditvi Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem 

negotov (0,776). Varianca je kvadrirani standardni odklon in je zato ne bomo interpretirali, 

kakor tudi ne standardne napake ocene aritmetične sredine, ki je standardni odklon, 

ulomljen z aritmetično sredino.  

8.1.2 Postopek faktorizacije 

Pred izvedbo postopka faktorizacije smo izvedli vsa potrebna preverjanja:  
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 za preverjanje normalnosti porazdelitve spremenljivk Kolmogorov-Smirnov 

test (Priloga C), 

 postopek normalizacije z metodo Blom, 

 korelacijska matrika (Priloga D). 

8.1.2.1 Keiser-Meyer-Olkininov test ustreznosti vzorčenja  

Tabela 5: KMO test 

Kaiser-Meyer-Olkinovo merilo ustreznosti vzorčenja 0,71 

Bartlettov test sferičnosti približni hi-kvadrat 1265,17 

 stopnje prostosti 325 

 statistična značilnost testa 0,00 

Vrednost KMO testa 0,709 je dokaj visoka in statistično značilna, kar pomeni, da je 

korelacijska matrika ustrezna za faktorizacijo – zajema dovolj skupne variance. 
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8.1.3 Pojasnjena varianca  

Tabela 6: Pojasnjena varianca 

Komponenta 

Začetna lastna vrednost Izločene vsote kvadratov uteži Rotirane vsote kvadratov uteži 

vrednost 
% pojasnjene 

variance 

kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

vrednost 
% pojasnjene 

variance 

kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

vrednost 
% pojasnjene 

variance 

kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

1 6,001 23,082 23,082 6,001 23,082 23,082 3,215 12,364 12,364 

2 3,077 11,834 34,916 3,077 11,834 34,916 2,92 11,231 23,595 

3 1,712 6,584 41,5 1,712 6,584 41,5 2,352 9,047 32,642 

4 1,649 6,343 47,843 1,649 6,343 47,843 2,316 8,906 41,549 

5 1,431 5,505 53,348 1,431 5,505 53,348 1,996 7,678 49,227 

6 1,201 4,62 57,968 1,201 4,62 57,968 1,598 6,146 55,373 

7 1,152 4,431 62,399 1,152 4,431 62,399 1,474 5,67 61,043 

8 1,063 4,09 66,489 1,063 4,09 66,489 1,416 5,447 66,489 

9 0,949 3,652 70,141             

10 0,921 3,541 73,683             

11 0,874 3,363 77,045             

12 0,739 2,844 79,889             
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Komponenta 

Začetna lastna vrednost Izločene vsote kvadratov uteži Rotirane vsote kvadratov uteži 

vrednost 
% pojasnjene 

variance 

kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

vrednost 
% pojasnjene 

variance 

kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

vrednost 
% pojasnjene 

variance 

kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

13 0,711 2,735 82,625             

14 0,643 2,474 85,098             

15 0,606 2,329 87,427             

16 0,52 1,998 89,426             

17 0,446 1,714 91,14             

18 0,39 1,499 92,639             

19 0,346 1,331 93,969             

20 0,311 1,194 95,163             

21 0,302 1,161 96,324             

22 0,23 0,886 97,21             

23 0,226 0,87 98,08             

24 0,189 0,725 98,806             

25 0,17 0,653 99,459             

26 0,141 0,541 100             
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Z osmimi faktorji je pojasnjenih 66,5 % celotne variance spremenljivk. V zgornji tabeli je 

prikazan tudi delež pojasnjene variance s faktorji po pravokotni rotaciji. S prvim faktorjem 

pojasnimo 23,1 %, po pravokotni rotaciji pa 12,4 % celotne variance spremenljivk. Z 

drugim faktorjem pojasnimo 11,8 %, po pravokotni rotaciji pa 11,2 %. S tretjim faktorjem 

pojasnimo 6,6 %, po pravokotni rotaciji pa se poveča na 9,1 % celotne variance. S četrtim 

faktorjem pojasnimo 6,3 %, po pravokotni rotaciji pa 8,9 % celotne variance. S petim 

faktorjem pojasnimo 5,5 %, po pravokotni rotaciji pa 7,7 % celotne variance. S šestim 

faktorjem pojasnimo 4,6 %, po pravokotni rotaciji pa 6,2 % celotne variance. S sedmim 

faktorjem pojasnimo 4,4 %, po pravokotni rotaciji pa 5,62 % celotne variance. Podobno je 

pri osmem faktorju, ko pojasnimo 4,1 %, po pravokotni rotaciji pa 5,5 % celotne variance. 

Lastna vrednost pri vseh osmih faktorjih presega 1, kar je eden od temeljnih pogojev za 

izbor števila faktorjev. Komponente so prikazane tudi z diagramom lastnih vrednosti v 

sliki 9. 

 

Slika 9: Diagram lastnih vrednosti 

Z multifaktorsko analizo se je potrdilo osem faktorjev. Med njimi dva bolj izrazita, ki 

razložita 34,916 % variance. Prvi faktor pojasni 23,082 % variance in je identificiran kot 

strokovnost, drugi pa 11,834 % variance in je identificiran kot vzpostavitev čustvene 

distance. Zastopanost s strukturnimi utežmi je prikazana v preglednici 7. 
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Tabela 7: Faktorske uteži po poševni rotaciji Oblimin – strukturne uteži 
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Nv11 Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk potrebna strokovnost. 0,797 –0,055 0,203 0,011 0,04 0,126 0,016 –0,074 

Nv17 Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi temami), ohranim zase. 0,669 0,231 0,12 0,015 0,221 0,101 –0,125 0,388 

Nv5 Želim si poiskati več informacij o omenjenih temah. 0,667 –0,023 0,352 0,241 0,638 0,151 0,17 0,096 

Nv7 Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop vpeljevanja omenjenih tem v 

pouk. 0,625 0,17 0,448 0,103 0,542 0,08 0,22 0,137 

Nv10 Odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k iskanju novih metod 

poučevanja. 0,591 –0,238 0,403 0,229 0,44 0,29 0,288 0,262 

Nv16 Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z omenjenimi temami), 

skušam jemati ne preveč resno. 0,009 0,734 –0,236 –0,111 –0,028 0,029 –0,33 –0,079 

Nv15 Med poukom o omenjenih temah ne razmišljam, ker ne želim, da bi to vplivalo 

na moje vodenje pouka. –0,085 0,706 –0,377 –0,155 –0,184 0,24 –0,273 –0,225 

Nv6 Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do omenjenih tem. 0,072 0,693 0,157 0,021 –0,075 –0,099 –0,017 –0,11 

Nv13 Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o omenjenih temah), vpliva tudi na 

moje mišljenje. 0,141 0,001 0,816 0,197 0,068 –0,106 0,138 –0,153 
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Nv12 Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se navezujejo na 

omenjene teme, me to zelo gane. 0,199 –0,106 0,79 0,018 0,4 0,136 0,257 0,054 

Nv14 Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z omenjenimi temami pri pouku, se 

nekaj naučim. 0,359 –0,174 0,686 0,12 0,319 0,052 0,028 0,162 

Nv18 Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih tem, skušam 

delovati razumevajoče in pomirjajoče. 0,369 0,152 0,563 –0,114 0,36 –0,053 0,464 0,052 

Nv22 Če učenci med poukom izpostavijo omenjene teme, se z njimi odkrito 

pogovorim. 0,4 0,118 0,552 0,078 0,172 0,198 0,353 0,421 

Nv20 Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem razmišljam, kako bi se reševanja lotil kdo 

od mojih sodelavcev. 0,067 –0,065 0,232 0,841 0,304 0,04 0,055 –0,1 

Nv8 Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari odprte. 0,266 0,371 –0,158 0,427 –0,299 0,058 –0,341 –0,266 

Nv2 Ko začutim, da bi bilo pri pouku treba spregovoriti o omenjenih temah, v razred 

povabim strokovnjake določenih področij. 0,186 0,077 0,148 0,045 0,814 –0,015 –0,137 –0,042 

Nv19 Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno službo, saj so prav oni tisti, ki so jim 

omenjene teme zelo blizu. 0,049 –0,289 0,207 0,243 0,702 0,268 0,17 0,165 

Nv25 Učence spodbujam, da se pri pouku aktivno vključujejo v razgovor o omenjenih 

temah. 0,111 –0,259 0,502 0,063 0,509 –0,068 0,4 0,505 

Nv4 Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem v pouk. 0,335 –0,059 0,42 –0,167 0,474 –0,428 0,373 0,046 

Nv9 Ob srečanju z omenjenimi temami se zanašam na izkušnje, ki sem jih v času 

svojega poučevanja že pridobil. 0,298 –0,01 0,258 –0,052 0,348 0,714 0,176 0,182 
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Nv1 Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah, imam premalo znanja s 

teh področij. 0,12 0,245 0,116 0,085 0,114 –0,145 –0,721 –0,047 

Nrv24 Odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene teme. –0,022 0,051 –0,434 –0,124 –0,13 0,145 –0,659 –0,235 

Nv3 Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in so stvar 

posamezne družine. –0,115 0,445 –0,071 –0,404 –0,112 0,35 –0,607 –0,153 

Nv23 Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom učence napačno 

vodil in usmerjal. –0,076 0,149 0,165 0,107 0,086 –0,177 –0,048 –0,684 

Nv21 Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem negotov. 0,253 0,047 0,056 0,27 –0,062 0,497 –0,001 –0,527 

Nv26 Omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, da so otroci starostno še 

premalo zreli. 0,244 0,432 –0,18 –0,406 –0,1 0,176 –0,406 –0,466 

S sivo so označene celice, kjer ima spremenljivka največjo utež in tako najbolje pojasnjuje določen faktor.  
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Prvi faktor najbolje pojasnimo s petimi spremenljivkami. Vseh pet spremenljivk ima 

vrednosti uteži večje od 0,59 in se nanašajo na profesionalnost učiteljev. Faktor smo zato 

poimenovali STROKOVNOST. 

 Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk potrebna strokovnost. 

 Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi temami), ohranim zase. 

 Želim si poiskati več informacij o omenjenih temah. 

 Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop vpeljevanja omenjenih tem v 

pouk. 

 Odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k iskanju novih metod 

poučevanja. 

Drugi faktor ima najmočnejše uteži pri treh spremenljivkah, ki opisujejo vzpostavljanje 

čustvene distance učiteljev, zato smo ga poimenovali VZPOSTAVITEV ČUSTVENE 

DISTANCE. Vrednosti uteži na teh spremenljivkah se gibljejo med 0,693 in 0,734. 

 Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z omenjenimi temami), 

skušam jemati ne preveč resno. 

 Med poukom o omenjenih temah ne razmišljam, ker ne želim, da bi to vplivalo 

na moje vodenje pouka. 

 Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do omenjenih tem. 

Tretji faktor ima izraziti uteži na petih spremenljivkah. Spremenljivke opisujejo osebno 

vpletenost učiteljev. Faktor smo poimenovali OSEBNA VPLETENOST, vrednosti uteži pa 

se gibljejo med 0,552 in 0,816: 

 Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o omenjenih temah), vpliva tudi na 

moje mišljenje. 

 Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se navezujejo na 

omenjene teme, me to zelo gane. 
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 Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z omenjenimi temami pri pouku, se 

nekaj naučim. 

 Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih tem, skušam 

delovati razumevajoče in pomirjajoče. 

 Če učenci med poukom izpostavijo omenjene teme, se z njimi odkrito 

pogovorim. 

Četrti faktor je sestavljen iz dveh spremenljivk, katerih uteži znašajo 0,4 ter 0,8. Faktor 

smo poimenovali NEOPREDELJENOST. 

 Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem razmišljam, kako bi se reševanja lotil 

kdo od mojih sodelavcev. 

 Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari odprte. 

Peti faktor najbolj pojasnimo s štirimi spremenljivkami z vrednostmi uteži, večjimi od 

0,48. To je faktor, ki opisuje DODATNO ANGAŽIRANOST učiteljev. 

 Ko začutim, da je pri pouku treba spregovoriti o omenjenih temah, v razred 

povabim strokovnjake določenih področij. 

 Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno službo, saj so prav oni tisti, ki so 

jim omenjene teme zelo blizu. 

 Učence spodbujam, da se pri pouku aktivno vključujejo v razgovor o 

omenjenih temah. 

 Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem v pouk. 

Šesti faktor opisuje ena spremenljivka, in sicer Ob srečanju z omenjenimi tematikami se 

zanašam na izkušnje, ki sem jih v času svojega poučevanja že pridobil. Njena utež znaša 

0,7, vsebinsko pa opisuje zanašanje na izkušnje in ga poimenujemo IZKUŠNJE.  

Sedmi faktor najbolje pojasnimo s tremi spremenljivkami. Njihove vrednosti uteži znašajo 

med 0,6 in 0,72, opisujejo pa nekompetentnost učiteljev in ga imenujemo 

NEKOMPETENTNOST: 
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 Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah, imam premalo 

znanja s teh področij. 

 Odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene teme. 

 Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in so 

stvar posamezne družine. 

Tudi osmi faktor najbolje pojasnimo s tremi spremenljivkami. Njihove vrednosti uteži so 

med 0,46 in 0,68. Faktor smo poimenovali NEGOTOVOST:  

 Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom učence napačno 

vodil in usmerjal. 

 Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem negotov. 

 Omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, da so otroci starostno še 

premalo zreli. 

Pri tem raziskovalnem vprašanju so nas zanimali pristopi učiteljev do omenjenih 

življenjskih tem pri pouku. Rezultat faktorske analize (navezujoče se na anketni 

vprašalnik, glej prilogo A), je bilo osem faktorjev. Poimenovali smo jih strokovnost, 

vzpostavitev čustvene distance, osebna vpletenost, neopredeljenost, dodatna angažiranost, 

zanašanje na izkušnje, nekompetentnost in negotovost. Ugotovimo, da prvi faktor 

(poimenovan strokovnost) pojasni največ variance, kar nakazuje, da si učitelji želijo več 

strokovnih informacij o omenjenih življenjskih temah, da razmišljajo o tem, kakšen naj bi 

bil najustreznejši pristop in kakšne naj bi bile izbrane metode. Zavedajo se, da ima pri 

načinu pristopanja strokovnost pomembno mesto. Pogovore, ki jih z učenci vodijo o 

omenjenih življenjskih temah, večinoma ohranjajo zase. Sklepamo, da si tako želijo 

ohraniti zaupanje učenca ali pa se izogniti razpravljanju o teh temah. Seveda je eden od 

razlogov lahko tudi ta, da se pri tem počutijo negotove in ne vedo, kako bi se lotili 

posamezne teme v razredu, pri pouku. Nekateri učitelji s tem mogoče poudarjajo 

zavedanje, da je družina in družinsko življenje skupnost, ki je bolj osebne narave. Nekateri 

učitelji imajo na omenjene teme kritičen pogled, med svojim delom o njih razmišljajo in 

vprašanja, ki se navezujejo nanje, jemljejo resno, kar kaže, da je prisotnost omenjenih 
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situacij oziroma tem v šolskem prostoru zaznana. Ko učenci izpostavijo katero od 

omenjenih tem, učitelji pristopijo z razumevanjem in pomirjujoče. Pogovori jih ganejo, kar 

lahko pripišemo naravi učiteljevega poklica – večja je prisotnost žensk, ki so čustveno 

občutljivejše oziroma čustva mogoče intenzivneje izražajo. Pomembno vlogo pri 

srečevanju učiteljev z omenjenimi temami pri pouku igrajo čustva, kar bi lahko 

nakazovalo, da se učitelji zavedajo občutljivosti tem. Učitelji so motivirani (vsaj občasno) 

za vključevanje omenjenih življenjskih tem v pouk in za sodelovanje. Naklonjeni so 

vključevanju strokovnih delavcev v pouk in se zanašajo na svoje pretekle izkušnje in 

izkušnje svojih sodelavcev, ki so se s temi temami že srečali, s čimer mogoče izkazujejo 

svojo odprtost in naklonjenost za sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, kar bi lahko 

razumeli kot pozitiven kazalnik. Mogoče pa s tem želijo le opozoriti na preveliko nalaganje 

odgovornosti na učitelja in si še bolj želijo timskega pristopa. Vzrok je lahko iskati tudi v 

negotovosti, ki jo učitelji čutijo pri izbiri ustreznega pristopanja k omenjenim temam in 

vključevanju le-teh v pouk. Sodelujoči učitelji večinoma ne izražajo negativnega mnenja 

glede vključevanja omenjenih življenjskih tem v pouk in so učence pripravljeni v tej smeri 

tudi motivirati. Kljub temu pa je pri analizi vseh rezultatov zaznati pridih negotovosti. 

Učitelji so izrazili željo po dodatnem izobraževanju iz teh področij, kar si lahko razlagamo 

kot željo učiteljev po več konkretnih znanj s tega področja. Menimo, da je učiteljem treba 

ponuditi ustrezna usposabljanja, jih za to motivirati in jim pri soočanju z omenjenimi 

temami nuditi ustrezno podporo in usmerjanje. 
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8.2 Rezultati in interpretacija raziskovalnega dela b) 

RV 2 Kakšen odnos imajo učenci do izbranih življenjskih tem? 

Za ugotavljanje odnosa učencev do življenjskih tem (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) 

smo izbrali kvalitativno tehniko opazovanja z udeležbo. 

Učencem 3. razreda smo predstavili realne situacije iz vsakdanjega življenja.  

8.2.1 Primer opazovanja z udeležbo – ločitev 

DATUM: maj 2010 

Primer (opis situacije) 

V ponedeljek pride v šolo vaš sošolec zelo žalosten. To takoj opazijo učiteljica in njegovi 

sošolci. Ko ga vprašajo, zakaj je tako žalosten, jih preseneti z novico, da se bosta njegova 

mama in oče ločila. 

Vprašanja: 

 Kaj bi storili vi? 

 Kako bi se obnašali do njega? 

 Kakšne bi bile vaše reakcije? 

Besedilo (tema: ločitev) 

Pomagal bi mu in ga malo potolažil, da ne bi bil žalosten. Jaz bi ga potolažila in ga 

pomirila, rada bi mu pomagala, mu posodila igrače ter ga povabila k meni na rojstni dan. 

Pomagala bi mu, mu prinesla igračo, ga potolažila in se z njim igrala. Potolažil bi ga in mu 

rekel, da se bo navadil. Potolažila bi ga. Rekla bi mu, da vem, da se počuti žalostno in mu 

svetovala, da naj vedno misli na oba starša. Sošolec bi se počutil slabo, grdo in bil bi 

žalosten, jaz bi ga potolažil in mu dal vodo. Prijatelj bi se počutil slabo in žalostno, jaz bi mu 
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pa rekel, da naj se ne joka. Potolažila bi ga in mu rekla, da bo še vse dobro ter mu povedala 

da ima še vedno oba starša, samo da sta ločena. Jaz bi ga potolažila, malo bi se pogovarjala 

o zabavi, da bi ga spravila v smeh. Rekel bi mu, da starše skuša prepričati, da naj se 

pobotata in da bo potem zopet vse dobro. Rekel bi mu, naj jima kupi darilo, naj obema da 

»lubčka« in ju objame, potem pa se ne bosta ločila. Rekel bi mu, naj se ne sekira in naj 

poskuša pozabiti. »Vse bo dobro, kupi jima torto in prstan.« Mislim, da bi se sošolec počutil 

slabo, jaz bi mu pomagal in bi se lepo do njega obnašal ter ga pospremil domov. Pomagala 

bi mu, saj vem, da je težko, če se starša ločita. Potolažil bi ga in ga vprašal, kako se počuti. 

Jaz bi ga potolažila in mu rekla, da je važno, da ima družino. Dala bi mu presenečenje. 

Povedala bi mu, da bo še vedno videl svoje starše. Moja mami in ati sta se ločila, ker sta se 

prepirala. Povedala bi mu, da sta se tudi moja ati in mami ločila, da je ati dobil novo punco, 

pa se še vedno kdaj skregata ter da naj poskuša pozabiti na to. 

KODE: tolažba, pomoč, posodila igrače, tolažba, tolažba, igrače, tolažba, tolažba, svetovanje 

(misli na oba starša), počutil bi se (sošolec) grdo, slabo, tolažba (ne se jokati), tolažba (vse 

bo še dobro, imaš oba starša), pogovor, tolažba, svetovanje (kupi darilo, daj »lubčka«, 

objem), tolažba (kupi torto, prstan), pomoč, lepo vedenje, tolažba, tolažba, priprava, 

presenečenja, tolažba, predstavitev problema, tolažba 

POJMI: uporaba pomoči in tolažbe, pomiritev prek igrač, vabila s poudarkom na igri, 

sposobnost vživljanja in svetovanja, miselno vključevanje staršev, zaznavanje čustev, 

občutljivost na jok (tolažba), odprava joka (odprava prizadetosti), tolažba v zavedanju, da sta 

prisotna oba starša, želja po pozitivni motivaciji sošolca, pozitivna naravnanost, spodbujanje 

k dobremu – upanje, vključevanje in uporaba čustvene note, pozabljanje problemov, rešitev 

v materialnih dobrinah, tolažba z uporabo presenečenja, naklonjenost z dejanji, skrb za 

počutje prijatelja, uporaba presenečenja, vključevanje lastne izkušnje – primerjanje, omilitev 

prikaza ločitve (problema) 

Učenci bi bili do svojega sošolca, čigar starši bi se ločili, zelo pozitivno naklonjeni s 

svojimi dejanji. Pripravljeni bi mu bili pomagati in mu nuditi tolažbo. Pri tem bi si 

pomagali z igračami, vključevanjem v igro, povabili in presenečenji. V odgovorih učencev 

je bilo zaznati skrb za počutje prijatelja in občutljivost za žalost svojega sošolca. S svojimi 

pozitivnimi dejanji bi bili sošolcu naklonjeni, skušali bi ga razveseliti s presenečenjem. Pri 
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učencih je bilo zaslediti visoko sposobnost vživljanja (pripomba: pozneje le besedno) v 

situacijo. Razbrati je bilo zavedanje, da se otrok v taki situaciji počuti slabo in je žalosten, 

kar kaže na zaznavanje občutij in čustev pri otrocih. Prek pogovora bi učenci svetovali 

prizadetemu sošolcu, naj misli na oba starša, kar kaže na izražanje odnosa do družine 

(prisotnost obeh staršev). Želijo, da bi pozabil na probleme in ga spodbujajo k pozitivnemu 

razmišljanju glede razpleta situacije, s čimer bi skušali omiliti situacijo.  

8.2.2 Primer opazovanja z udeležbo – smrt 

DATUM: maj 2010 

Primer (opis situacije) 

Vaša učiteljica pride zjutraj v razred in vam pove, da je vaš sošolec odsoten od pouka, ker 

sta mu v nesreči umrla mama in sestrica. 

Vprašanja: 

 Kako bi reagirali, ko bi prišel vaš sošolec v šolo? 

 Kaj bi mu rekli? 

 Kako bi se do njega obnašali? 

Besedilo (tema: smrt) 

Poskušala bi mu pomagati. Jaz bi mu rekel, naj ne skrbi in bi mu prinesel Cicibana. Rekla bi 

mu: »Moje sožalje.« Dala bi mu igrače in mu povedala, da vem, kako se počuti. Pripravil bi 

mu presenečenje. Dal bi mu par igrač in zanj skrbel. Dala bi mu igrače, ga naučila peti in 

ga potolažila. Kupil bi mu 20 »pokov« sveč. Do njega bi se lepo obnašal, ga sprejel za 

prijatelja in ga zamotil z igračami. Do njega bi se obnašal lepo, mu rekel, da ima dobre 

hlače in majico. Potem pa bi mu dal čokolado in se z njim igral. Potolažil bi ga in mu dal 

darilo. Rekel bi mu, naj ne skrbi, saj se bo vse tako ali tako kmalu pozabilo. Malo bi se 

igrala z njim, da ga ne bi spravila v jok. Povabila bi ga, da se greva igrat. Rekel bi mu: »Ne 
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boj se, pomagal ti bom.« Prinesel bi mu igrače, mu dal darilo, čokolado, liziko in novo 

torbo. Šlo bi mi na jok. Dala bi mu lutke in ga veselila. Prinesla bi mu igrače in mu izrekla 

sožalje. Pripravil bi mu presenečenje. Prinesla bi mu igrače in ga potolažila. Dala bi mu 

igrače, se z njim igrala. Rada bi sedela zraven njega. Lepo bi se obnašala do njega in mu 

prinesla igrače. 

KODE: pomoč, darilo, izreka sožalja, presenečenje, darilo (igrače), skrb zanj, petje, sveče, 

lepo vedenje, prijateljstvo, lepo vedenje, pohvala, darilo, tolažba, darilo, tolažba (saj se bo 

pozabilo), igra, tolažba, pomoč, igrače, darila, sočustvovanje, lutke, igrače, izreka sožalja, 

presenečenje, igrače, presenečenje, bližina, lepo vedenje, igrače 

POJMI: naklonjenost in pomoči, izraz spoštovanja z izreko sožalja, visoka stopnja 

vživljanja, prevzemanje skrbi (starševska skrb), želja po naklonjenosti, tolažba z igračami, 

prek igre, petja, prinašanje sveč (pozornost), nudenje prijateljstva, nudenje pohvale 

zunanjosti, vključevanje v igro, tolažba z darili, svetovanje k pozabljanju (zanikanje), tolažba 

z igro, nudenje tolažbe, pomoči, sočustvovanje ter prek lutk izvabljanje veselja, izreka 

sožalja (domači vzorec, zrelost), sočustvovanje prek daril (igrač) ter želja sedeti poleg njega 

(pomembno za otroke v tej starosti), tolažba prek igre in igrač 

Učenci so izrazili veliko pozitivno naklonjenost do sošolca, ki bi bil prizadet in bi se znašel 

v omenjeni situaciji. Izrekli bi mu sožalje in mu prinesli sveče (opomba: spoštovanje, 

domači vzorec). Sošolcu bi ponudili prijateljstvo in tolažbo. Vključili bi ga v igro, 

uporabili igrače, darila ter mu skušali laskati s pohvalami zunanjosti. Svetovali bi mu, naj 

skuša kmalu pozabiti (opomba: zanikanje) na neprijetne dogodke in svoje sočutje do 

sošolca izrazili z izkazovanjem veselja in uporabo lutk. Svojo naklonjenost bi izrazili tudi z 

željo po tem, da bi pri pouku sedeli poleg njega (opomba: zelo pomemben moment pri tej 

starosti). Razbrati je bilo izražanje občutka za stisko sošolca, željo po pomoči ter visoko 

stopnjo vživljanja. 
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8.2.3 Primer opazovanja z udeležbo – istospolno partnerstvo 

Datum: maj 2010 

Primer (opis situacije) 

Sošolec pride v šolo in svojemu prijatelju zaupa, da je bil na poroki. Pove mu, da se je 

poročila njegova mama, poročila se je z žensko. Prijatelja prosi, da tega ne pove drugim 

sošolcem. Ta pa novice ne more obdržati zase in jo pove naprej. Kmalu za to izve ves razred. 

Sošolci se iz njega norčujejo.  

Vprašanja: 

 Kako bi se vi vedli do njega? 

 Kako bi reagirali ob tej novici? 

 Kaj bi mu rekli vi? 

Besedilo (tema: istospolno partnerstvo) 

Važno je, da si srečen. Ne vem, kaj bi mu rekel. Tako se včasih zgodi. Potolažila bi ga, mu 

rekla naj me pogleda v oči in ga pobožala. Potolažil bi ga. Jaz ga ne bi nikoli zafrkaval. 

Potolažila bi ga in drugim povedala, da se lahko to vsem zgodi. Branil bi ga in ga potolažil. 

Rekel bi mu, da je važno, da bo vse dobro in da ga imajo radi. Rekel bi mu, da se pač tako 

zgodi in ga povabila v slaščičarno. Če te zafrkavajo, se delaj, da jih nič ne slišiš. Če bi bil 

moj sošolec užaljen, bi mu dal čokolado. Marsikaj se zgodi, tudi to, da ima kdo dve mamici. 

Potolažila bi ga in ga povabila, da se greva igrat. Potolažil bi ga. Do njega bi bil prijazen, 

dal bi mu denar in igrico za PSP. Rekla bi mu, naj jih ne posluša in bi ga razveselila. 

Povabil bi ga na igro. Rekel bi mu, naj se ne »briga« za njih. Svetoval bi mu, naj pove 

učiteljici. Rekla bi mu, da to ni nič takega in naj se ne sekira. 

KODE: sreča, ne vem, se zgodi, tolažba, pogled v oči, božanje, tolažba, sočutje, ne bi ga 

zafrkaval, vsem se to lahko zgodi, branil bi ga, tolažba, ljubezen, povabilo v slaščičarno, 

nasvet, naj ignorira, darilo, užaljenost – tolažba s čokolado, dve mamici – se zgodi, tolažba z 
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igro, prijazen, ponudba denarja, svetovanje – ignoriranje, igra, svetovanje – ignoriranje, 

pomoč učiteljice, toleranca – to ni nič takega 

POJMI: pomen sreče, negotovost, sprejemanje, tolažba z očesnim stikom ter telesnim 

dotikom, izražanje sočutja prek tolerance (ne bi ga zafrkaval), zavedanje, da ne gre za 

prevzemanje krivde, velik poudarek na razumevanju ter zavedanju, da si ljubljen, sprejetje 

situacije kot da to ni nič tako groznega (toleranca), spodbujanje k ignoranci (preusmerjanje 

konfliktnih situacij), tolažba z darili, povabilom, zavedanje, da se to lahko zgodi vsakemu 

(tolažba), tolažba prek igre (igrač) in sprejetja v igro, izražanje velike naklonjenosti s 

pomočjo daril (denar, igrica), svetovanje k ignoranci pripomb, k neupoštevanju pripomb 

(2x), videnje rešitve v zaupanju učiteljici (zaščita), sprejemanje situacije 

Učenci so s svojimi zapisi glede na situacijo izrazili zavedanje pomena sreče za otroka, 

razumevanje otroka in občutka ljubljenosti. Iz odgovorov je bilo razbrati neko negotovost 

(opomba: možna zadrega ali nepoznavanje teme). Izrazili so pozitivno naklonjenost do 

prizadetega otroka ter visoko stopnjo vživljanja. Učenci bi uporabljali tolažbo v obliki 

očesnega stika ter telesnega dotika (božanja). Sočutje bi izrazili prek tolerance in se iz 

njega ne bi norčevali. Pri šikaniranju bi svetovali ignoranco in neupoštevanje negativnih 

pripomb. Rešitev bi videli tudi v zaupanju in zaščiti pri učitelju. Za pridobitev 

naklonjenosti pri prizadetem sošolcu bi uporabili darila, pohvale in igrače in ga sprejeli v 

igro (opomba: pomembne stvari glede na starostno stopnjo otrok). 

Najmanj težav jim je delala prva situacija, ki se navezuje na ločitev. Izhajali so iz lastnih 

izkušenj ali izkušenj znancev. Opaziti je bilo, da nekateri smrt dojemajo bolj realno, 

nekateri pa kot nekaj oddaljenega in nemogočega. Pri tej temi se je reakcija učencev na 

pogovor navezovala na domačo situacijo ter navade, ki jih imajo njihovi starši ob srečanju 

s smrtjo. 

Najmanj jim je bila blizu tema o istospolnem partnerstvu. Deklice je ta tema bolj zanimala 

in so o tem že veliko vedele. Njihov vir informacij so bili mediji (televizija) in starši, ki so 

se z njimi pogovarjali o tem. Dečki so se med seboj spogledovali in zdelo se jim je smešno. 

Jasno je bilo videti, kdo od učencev je o tem doma že kaj slišal in videl po televiziji ali v 
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časopisih, za koga pa je bil prvi vir informacij razgovor v šoli. Predvidevamo, da je 

resnejšemu pristopu deklic do omenjenih tem in izvajanih dejavnosti botrovala večja 

zrelost. 

8.2.4 Primer spodbujenega priklica 

Na tablo smo nalepili izdelke učencev, ki so nastali na podlagi našega predhodnega 

razgovora na temo družina. Od učencev smo skušali dobiti spontana razmišljanja. 

Pomagali smo si z okvirnimi vprašanji:  

 Kakšne družine predstavljajo vaše slike? 

 Kako bi se počutili v primeru ločitve vaših staršev? 

 Kaj pa družine, ki so istospolne? 

 Kako bi doživljali smrt v družini? 

 S kom bi se v šoli najraje pogovarjali o teh temah? 

Vprašanja so bila vezana izključno na takratno pripoved učencev, ki so jo spodbudili 

njihovi izdelki (slike), zato jih je bilo vnaprej težko napovedati. Služili so za orientacijo.  
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DATUM: maj 2010  

 

Slika 10: Slike učencev 5. razreda na temo družina 
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DATUM: september 2011 

Tabela 8: Mnenja učencev 5. r (razmišljanje: spodbujen priklic) 

SPODBUJEN PRIKLIC (razmišljanja posameznih učencev 5. razreda) KODE 

Kadar se starša prepirata ali se celo pretepata je za mene boljša rešitev 

ta, da se ločita. Tako je otroku bolje, saj ne bi vsak dan poslušal 

prepira. Mogoče bi dobil novo mamo in očeta, ki se ne bi prepirala. 

Lahko bi živel z dvema materama ali dvema očetoma. Po mojem mnenju 

bi se takrat počutil malo bolj čudno. Če bi se o tem pogovarjali v šoli, 

pa bi bilo bolje in bi ga bilo manj sram tudi govoriti o tej stvari. Mislim, 

da bi si otrok želel pogovarjati o takih stvareh z učiteljico, ki ji zaupa. 

 prepir, pretep 

 boljša rešitev: ločitev 

 bolje za otroka 

 nova družina brez prepira 

 dve mami, dva očeta: sram? 

 nelagodje 

 pogovor v šoli: boljše počutje  

 učiteljica: zaupanje 

Zelo bi me prizadelo, če bi se oče in mama ločila in ne bi se mogla 

odločiti h kateremu staršu bi šla živet. Močno bi vztrajala, da se ne bi 

ločila. Če pa bi se, pa bi bila zelo žalostna in bi me bilo sram. Še bolj pa 

bi me bilo sram, če bi moja mama začela živeti s prijateljico ali bi moj 

oče živel s prijateljem. 

 prizadetost: ločitev  

 (težka odločitev pri izbiri starša)  

 angažiranost proti ločitvi 

 sram, žalost 

 dve mami, dva očeta: še močnejši občutek sramu 
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Bila bi zelo žalostna tudi zato, ker bi se mi smejali. Želela bi svoje starše 

nazaj. Želim, da smo srečna in vesela družina. 

 žalost, strah pred zasmehovanjem 

 želja po ponovnem skupnem življenju, srečna družina  

Vem, da je več vrst družin: družine s staršema enakega spola, 

enostarševske družine, razširjene družine … Če bi se otroku zgodilo, da 

bi imel starša enakega spola, se o tem v šoli verjetno ne bi želel 

pogovarjati, saj bi ga bilo sram. Zagotovo bi hotel vedeti, kdo je njegov 

oče. 

 poznavanje različnih oblik družin 

 predvidevanje, da se otrok istospolnih staršev ne bi v šoli o 

tem pogovarjal – sram 

 predvidevanje želje poznati biološkega očeta (predpostavlja 

večjo verjetnost lezbične družine?) 

Meni se zdi normalna družina z enim staršem in razširjena družina. 
 enostarševske družine, razširjene družine: normalne družine 

O vsem tem in o družinah bi se najraje pogovarjala pri gospodinjstvu, 

zaradi učiteljice. 

 pogovor: pri gospodinjstvu (pogojenost z učiteljico) 

 istospolne družine: izbira učiteljice (za pogovor) 

Moja starša sta se ločila. Mamico bi ubil, atija pa pustil živeti. Počutil 

sem se zelo slabo in bi se o tem pogovarjal pri dobri učiteljici. 

 ločitev: slabo počutje 

 smrt za mater 

 želja po pogovoru z učiteljico 

Če moja družina ne bi bila normalna, bi me bilo zelo sram to povedati 

sošolcem. Vedno bi se spraševala, kdo je moj oče in kje je. Zaradi tega 

 nevsakdanja družina 

 sram pred sošolci 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

96 

bi zelo trpela. To bi zaupala samo zvesti prijateljici, saj bi me skrbelo, 

da me ne bi drugi opravljali. V šoli bi to zaupala samo dobri učiteljici, 

ki ni huda. 

 poznati biološkega očeta (predpostavlja večjo verjetnost 

lezbične družine?) 

 trpljenje 

 zaupanje prijateljici, v šoli dobri učiteljici 

Družina je zelo pomembna. Če bi se moja družina ločila, bi bila 

užaljena, vendar bi to sprejela za čisto normalno. To se dogaja mnogim 

otrokom. Bila pa bi zelo prizadeta, če bi se mama poročila z drugim 

moškim in tega ne bi mogla sprejeti, zato bi potem odšla k očetu, ki bi 

bil sam in brez druge ženske. Na mamo bi bila zelo jezna in je ne bi več 

pogledala. Če pa bi se poročila z žensko bi se ji smejala in bilo bi me 

malo sram. V šoli bi se rada o tem pogovarjala, saj bi potem tudi moji 

sošolci sprejeli to kot nekaj čisto normalnega. Želela bi o tem govoriti s 

tako učiteljico, ki se ji da to vse razložiti in da se ne bi posmehovala, 

temveč bi to sprejela za čisto normalno ter tega ne bi razglašala okrog. 

Z vami se da o tem zelo dobro pogovarjati. 

 pomembno mesto ima družina 

 ločitev: prizadetost, 

 ločitve so normalne 

 težko sprejetje očima 

 jeza na mamo 

 predvidevanje – oče ne bi imel nove partnerice 

 jeza na mamo 

 istospolna poroka z mamo: smeh in sram 

 odobravanje pogovora v šoli: lažje sprejetje v skupini  

 pogovor z 'dobro' učiteljico (pomembnost razlage, zaupanje) 

Jaz ne vem kako bi se počutil, če bi se mama poročila s svojo 

prijateljico. Verjetno žalostno in slabo. Vsi bi me hecali. 

 istospolna poroka: nelagodje pri otroku  
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 Kadar družina ni skupaj in se ločijo se otrok počuti osamljenega, saj 

ima družino ločeno. Takrat ni več pravih skupnih družinskih dogodkov. 

Še težje je, če ti kdo od staršev umre in v družino vstopi nova oseba. 

Preden jo otrok dobro ne spozna, je ne mara. Sram bi me pa bilo, če bi 

se moja mami poročila z žensko ali oče z moškim. Zelo bi me bilo sram 

to povedati v šoli. Če bi se pa že odločila, bi se pogovorila z učiteljico, 

ki je prijazna in pripravljena poslušati. 

 ločitev: osamljenost 

 smrt v družini: težek dogodek 

 nova oseba 

 istospolna poroka staršev: sram 

 pogovor s prijazno in zaupanja vredno učiteljico (dobra 

poslušalka) 

Če je v družini neprestano kreganje, se mi zdi, da bi bil otrok veliko bolj 

srečen, če bi imel dve mamici. Bil pa bi tudi zbegan, če ne bi vedel, kdo 

je njegov oče. Tudi če je otrok posvojen, se mi ne zdi nič narobe, saj ima 

tudi mamico in atija, čeprav nista to njegova prava starša. Meni se zdi, 

da večino časa otroci mislijo, da so oni krivi za ločitev staršev, nekateri 

imajo tak občutek celo življenje. Včasih pa se v družinah lahko zgodi 

nekaj zelo hudega, da je nesreča in da oče in mama umreta ali otrok 

postane invalid. 

 v primeru prerekanja bolje dve mamici, kot oče in mama 

 ločitev 

 miselnost: krivda otroka 

 smrt v družini 

 invalidnost v družini 

 zelo hudo 
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Če bi imel dve mamici se ne bi počutil dobro. Rad bi imel prijaznega 

atija in prijazno mamico, da nas ne bi tepla. Da bi mi vsak dan dala 

denar in da bi bili bogati in da bi mi pustila, da grem kakor hočem. 

Želim, da so sošolci do mene prijazni. 

 istospolna zveza: ne dobro počutje 

 želja po prijaznosti  

 sošolci, mama, oče 

Če bi imel sošolec dve mamici, ga jaz ne bi zafrkavala. Rada bi mu 

pomagala. Če bi pa jaz imela dve mamici, mi to ne bi bilo všeč. To se mi 

zdi zelo čudno. Tudi v šoli o tem ne bi govorila. Držala bi se bolj zase. 

Tudi družila se ne bi toliko. 

 Ločitev 

 slabo počutje 

 pogovor: prijazna učiteljica 

Osebno bi želela spoznati osebo, ki bi imela dve mamici ali dva očija. 

Če bi se pa moja mami poročila z žensko, pa bi me bilo v šoli zelo sram. 

Ne bi se počutila dobro, tako kot vsak drug otrok. Če bi šla moja starša 

narazen, bi se počutila odtrgana od sveta in se ne bi mogla odločiti, kje 

bi živela. V šoli se ne bi počutila priljubljeno in se ne bi ujela z družbo. 

Nobenega ne bi imela več zelo rada. 

 osebno poznanstvo 

 poroka z žensko 

 sram 

 ločitev občutek odtrganosti od sveta 

 odrinjenost 

 nepriljubljenost v šoli 
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POJMI: ločitev je za otroka boljša izbira kot nenehno prerekanje staršev, možnost 

rekonstrukcije v družino brez prepirov, nelagodno počutje ob istospolnih starših, manj 

sramotno istospolna starša kot prepiranje med starši, dobrodošel pogovor pri pouku z 

zaupanja vredno učiteljico (pozitivno za učence), zavedanje težkih trenutkov ob ločitvi ter 

doživljanje žalosti in sramu, kot član istospolne družine (dve ženski) še močnejši občutki 

sramu, prisotnost strahu pred zasmehovanjem, želja po skupnem življenju s starši, vendar 

hkrati tudi po skupni sreči, veselju, poznavanje različnih oblik družine, otrok v istospolni 

družini ignorira pogovor v šoli (predvidevanje), poudarek na normalnosti družine (oče, mati, 

otroci, istospolna razmerja izključena), v primeru pogovora izbira učne ure, predmeta (glede 

na učiteljico), otrok še ni prebolel ločitve, krivi mamo (pri kom živi?), želja po pogovoru z 

učiteljico (ki ga ni bilo dovolj ali sploh ne?), izražanje slabega počutja ob ločitvi (izhajanje iz 

lastne izkušnje), močno odklonilen odnos do matere (krivda), nevsakdanja družina nekaj 

sramotnega ter v povezavi s trpljenjem, razgovor v šoli (zaupanje v 'dobro' učiteljico), 

poudarek na pomembnosti družine, v primeru ločitve občutenje prizadetosti, jeza na mamo v 

primeru poroke z drugim moškim, zveza z istospolno usmerjeno prijateljico (mati): smeh, 

sram, zaznavanje pozitivnosti v pogovoru v šoli (sprejetje situacije), poudarek na izbiri 

učiteljice za pogovor (brez zasmehovanja, občutek zaupanja), doživljanje istospolne zveze 

kot nekaj negotovega, žalostnega, vrednega zasmehovanja, občutek osamljenosti pri otroku 

ločenih staršev, po teži dogodka postavitev smrti nad ločitvijo, doživljanje istospolne zveze/ 

družine povezano s sramoto v šoli, v primeru pogovora izbira prijazne učiteljice in dobre 

poslušalke, poudarek na situaciji v korist otroku, izražanje skrbi o prevzemanju 

odgovornosti, kot hudi situaciji predstavljeni še smrt in invalidnost v družini, doživljanje 

istospolne zveze (dve mamici) kot vzrok slabega počutja, izražena želja po občutku 

prijaznosti staršev, sošolcev, izpostavitev nasilja, izražanje razumevanja in sočutja do 

sošolca, ob osebni izkušnji istospolne družine: zaprtost, izražanje slabega počutja ob ločitvi, 

zaupanje, namenjeno prijateljici in prijazni učiteljici, ob istospolni zvezi (z vidika otroka) 

izražanje sramu, želja po spoznanju istospolne skupnosti, v primeru osebne izkušnje 

(istospolno partnerstvo) izražanje sramu, izražanje odmaknjenosti, nepripadnosti, 

nepriljubljenosti v primeru ločitve staršev. 

Namenoma je bila uporabljena kvalitativna tehnika spodbujenega priklica, da bi dobili 

spontana razmišljanja o omenjenih življenjskih temah (ločitev, smrt, istospolno 
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partnerstvo) in bi manj vplivali na odgovore. Učenci so se bolj osredotočili na ločitev in 

istospolno partnerstvo. Ugotovili so, da je ločitev boljša izbira kot nenehno prerekanje in 

nesoglasja v družini, kar pri otroku izzove neprijetne občutke in slabo počutje. Ločitev so 

opredelili kot težek trenutek, povezan z žalostjo in občutkom sramu. Predvidevam, da so o 

ločitvi pisali tudi iz svojih lastnih izkušenj, tema istospolnega partnerstva pa jim je 

neobičajna in zato še bolj zanimiva. Razpisali so se tudi o istospolnem partnerstvu, do 

katerega imajo v večini odklonilen odnos. S tem so povezovali občutka nelagodje in sram 

pred sošolci in prijatelji (opomba: strah pred zasmehovanjem). Ko so omenjali istospolno 

partnerstvo, je večina omenjala lezbično zvezo (mati in prijateljica). O smrti (razen enega 

učenca) niso pisali. Sklepam, da jim je tema temačna in da je povezana z nečim neznanim 

in strahom. Seveda pa je lahko to povezano tudi z družinsko naravnanostjo ali odnosom do 

smrti. Iz odgovorov je zaznati veliko stopnjo vživljanja. Nekateri so v primeru, da bi bili 

sami del istospolne zveze (skupnosti), predvidevali, da se o tem ne bi želeli pogovarjati, 

spet drugi bi o tem želeli govoriti pri pouku. Mnenja so bila deljena. Če bi že govorili o teh 

občutljivih življenjskih temah, bi si izbrali učiteljico, ki bi ji lahko zaupali in bi bila 

prijazna. Na to odločitev se navezuje tudi izbira predmetov, ki bi načrtno vključevali 

omenjene teme.  

Sodelovalo je osemnajst učencev, ki so se za sodelovanje odločili prostovoljno. Opaziti je 

bilo, da so bila dekleta bolj motivirana ter pripravljena sodelovati, dečkom je bilo nerodno. 

Vmes so trije učenci postavljali tudi vprašanja, ki niso imela veliko skupnega s temami 

(kdaj bo kosilo, zakaj že zvoni, koliko je ura itd.) ter delili pripombe (brez veze, me ne 

zanima ipd.). Med njimi je bil tudi vzgojno zelo problematičen ponavljavec, ki je napisal, 

da bi mamo ubil, s čimer je jasno izrazil svojo čustveno stisko. Z vprašanji ali pripombami, 

ki se niso navezovala na omenjeno tematiko, so verjetno izražali neko pozornost in obenem 

tudi zadrego. 

Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili prek vživljanja v situacije (učenci 3. r) ter pisanja 

lastnih razmišljanj ob spodbujenem priklicu (učenci 5. r) razberemo, da so učenci izkazali 

zaznavanje in zavedanje stisk, izhajajočih iz omenjenih življenjskih tem, s katerimi se 
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srečujejo otroci. V svojih izjavah so bili še bolj občutljivi učenci tretjega razreda, ki so 

izrazili močno željo pomagati, če bi začutili stisko svojega sošolca in prijatelja. 

Posameznika bi tolažili ter mu namenili veliko pozornosti. Zelo so poudarjali  igro in 

obdarovanje z igračami, kar bi lahko pripisali starostni stopnji otrok, saj jim je v tem 

starostnem obdobju igra ena najpomembnejših stvari. Skozi igro lahko izživijo svojo 

ustvarjalno domišljijo, se učijo samostojnosti, se sproščajo in izražajo svoja občutja, lahko 

pa jim igra pomeni beg od realnega sveta. Vsekakor je igra sredstvo, ki otroku pomaga 

spoprijemati se z raznimi težavami in stiskami. Prav zato je treba razmišljati o tem, da je 

pri zastavljanju ciljev in oblikovanju smernic oziroma okvirjev glede vključevanja 

omenjenih tem v pouk treba slediti starostni stopnji otrok. Prek učiteljevega usmerjanja 

igre bi razvijali socialna čustva ter s tem vživljanje v drugega. Seveda pa je treba 

upoštevati dejstvo, da je vključevanje odraslega v igro odvisno od značilnosti otrok, 

njihove aktivnosti, situacije in ciljev igralne dejavnosti. Tudi učenci petega razreda so prav 

tako izrazili veliko stopnjo posluha za sošolce oziroma prijatelje, ki bi se znašli v situacijah 

kot so ločitev, smrt bližnjega ali istospolno zasnovana družina. Za razliko od učencev 

tretjega razreda učenci petega razreda kot tolažilno sredstvo niso izpostavili igre, pač pa so 

se bolj osredotočili na občutke, ki bi jih posameznik doživljal ob omenjenih situacijah. 

Sklepamo, da so nekateri izhajali iz lastnih izkušenj, predvsem pri življenjski temi ločitve, 

ki je v današnjem času zelo pogost pojav, o katerem se je treba pogovarjati in ga 

obravnavati. Prav pri tej temi so poudarili zavedanje, da je za otroka bolje živeti v ločeni 

družini kot biti del vsakdanjih prepirov in nesoglasij med staršema. Takemu razmišljanju 

bi lahko botrovala višja starostna stopnja otrok in s tem večja zrelost. Najbolj so se 

razpisali o temi istospolnega partnerstva in ločitve. Pri temi istospolnega partnerstva se jim 

je bolj logična zdela lezbična zveza oziroma skupnost dveh žensk. Skupnosti dveh moških 

(očetov) pravzaprav sploh niso omenjali. Istospolno partnerstvo so učenci petega razreda 

označili kot nekaj sramotnega. Predvsem bi jih bilo zelo sram pred vrstniki, prijatelji in 

sošolci, če bi bili sami del istospolne družine. Počutili bi se nelagodno in nesprejeto. 

Istospolno družino si predstavljajo kot nekaj nenormalnega. Tak način razmišljanja bi 

lahko povezovali s spolnim zorenjem otrok, naravnanostjo posameznih družin do 

omenjene teme ali s strahom pred izpostavljanjem. Vsekakor svojo vlogo odigra tudi 
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prisotnost homofobičnosti v današnji družbi, ki je v slovenskem prostoru še vedno precej 

prisotna (Boeta, 2009). Tema smrt v družini ni pritegnila njihove pozornosti in je niso 

komentirali. Razlog je mogoče iskati v pristopu staršev in kulturni naravnanosti družine in 

okolja, saj je odnos do smrti kulturno pogojen (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000). Pojav smrti je 

po eni strani popolnoma vsakdanji in naraven, po drugi strani pa ga današnja družba 

potiska v ozadje, kot bi se hotela izogniti pogovorom o tej temi, ker so mogoče preveč 

občutljivi. Dobimo lahko celo občutek, da se o človeški minljivosti že starši v družinah ne 

želijo pogovarjati. Prav zato je razlog za obravnavo omenjene tematike v šoli še močnejši. 

Kot trdi Dyregrov (2001), otroci v starostnem obdobju desetih in enajstih let začnejo o tem 

pojavu razmišljati, se ukvarjati o pravičnosti in nepravičnosti ter o usodi in parapsiholoških 

pojavih. Učenci so izrazili željo po pogovorih pri pouku o vseh treh omenjenih življenjskih 

temah. Izpostavili so prijazne in zaupanja vredne učitelje. S tem dobimo potrditev, da ima 

'prijazen učitelj' v vzgojno-izobraževalnem procesu še kako pomembno mesto in nikakor ni 

samo obrabljena fraza. 
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8.3 Rezultati in interpretacija raziskovalnega dela c) 

RV 3 Kakšna so mnenja staršev do obravnave izbranih življenjskih tem pri pouku? 

VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA, RAZGOVOR  

DATUM: januar 2010 

MNENJA STARŠEV O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) V POUK (STARŠI 3) 

Tabela 9: Mnenja staršev o vključevanju življenjske teme o ločitvi  v pouk (3. r) 

BESEDILO (strinjanje ali nestrinjanje in utemeljitve, tema: ločitev) 3. R KODE 

DA (Če se otroku v šoli razloži strokovno, potem nima občutka, da je on kriv ter lažje sprejme ločitev.) 

DA (Otrok na ta način lažje dojame, zakaj pri ločitvi sploh gre.) 

DA (Otrok ima pogosto občutek krivde, domače okolje kar naenkrat ni več domače okolje, zato 

potrebuje pogovor – obrazložitev drugje. Najbližja je šola in učitelj, ki mu otrok zaupa.) 

DA (Ljudje na to stvar gledamo različno, v šoli pa se to poenoti.) 

DA (Ker bi otrok po mojem mnenju to lažje prebolel.) 

DA (Pametno je, da otroci v takih primerih slišijo še mnenje tretje osebe, ki ni pristranska.) 

DA (Če jim v šoli pove kaj o tem, se bodo otroci počutili manj krive in odgovorne.) 

 občutek krivde, lažje sprejemanje 

 strokovnost 

 lažje dojemanje, občutek krivde, domače okolje ?, 

pogovor – potreba 

 zaupanje šoli in učitelju 

 različna gledanja 

 poenotenje v šoli, različna mnenja, 

 nepristranskost, mnenje tretje osebe 
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DA (V šoli je potrebno o tem govoriti odkrito in strokovno.) 

DA (Otroci potrebujejo pobudo od vsakega.) 

DA (V primeru ločitve so najbolj prizadeti otroci, zato strokoven pogovor v šoli ni odveč.) 

DA (Verjamem, da je učitelj nepristranski, otrok bo lažje doumel in videl, da v taki situaciji ni sam.) 

DA (V takem trenutku otrok rabi podporo prijateljev, učiteljev in strokovnih delavcev, da pride do 

spoznanja, da se da živeti tudi ‘drugače‘ naprej.) 

DA (V osnovi je to problematika, ki je stvar družine. Vendar pa, glede na to, da imamo vsi (otroci, 

starši, učitelji) strahove, se mi zdi prav, da se o tej temi govori glasno. Mislim, da je breme ločitve 

staršev za otroka težje, kot šolska torba. Iz lastnih izkušenj vem, da takšne spremembe zelo vplivajo na 

otroka, kljub pogovoru zakaj, kako in kdaj. Učitelj pri pouku lahko veliko naredi, saj bi z vključevanjem 

teh tem v pouk vplival na vse učence in veliko pomagal družinam.) 

DA (To se lahko zgodi vsakemu zakonskemu paru in vprašanje je, če takrat starši objektivno gledajo na 

to, učitelj pa je tega bolj zmožen, ker ni tako čustveno vpleten.) 

DA (Priporočljivo je, da se pogovore o tem podkrepi še v šoli, pri pouku. Mogoče svetujem, da skozi 

igro.) 

DA (Ker je otroku lažje.) 

DA (Otrokom je potrebno prikazati različnost družin in jim pošteno spregovoriti tudi o ločitvi staršev. 

Otroke to zelo prizadene, zato jih morajo spremljati učitelji in šolska svetovalna služba.) 

DA (Otrok je takrat prizadet, počuti se odrinjenega in ne občuti varnosti. Če se o tem govori pri pouku 

spozna, da to ni njegov problem, temveč problem družbe. Velikokrat pri takih otrocih pride do skrajnih 

oblik vedenja, zaprtosti vase, samoobtoževanja … V takih situacija pomembno vlogo odigra učitelj, ki je 

 ni pristranskosti 

 

 manj krivde in odgovornosti, šola 

 odkritost, strokovnost 

 ločitev, prizadetost otrok, strokoven pogovor 

 

 nepristranskost učitelja, lažje dojemanje, osamljenost, 

podpora učiteljev, prijateljev, strokovnih delavcev, 

drugačno življenje, boleča tema, problematika, strahovi 

ljudi, spremembe 

 

 “glasno” govorjenje, breme ločitve, težka situacija, 

vpliv na otroka 

 vpliv učitelja, vključevanje tem v pouk 

 

 vpliv na učence 

 pomoč, objektivnost, učitelj 

 

 čustvena nevpletenost, podkrepljeni pogovori, šola,, 

pouk, igra, prikaz različnosti družin, pošten pogovor 
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navadno tudi vzor otroku,) 

DA (V šoli spoznajo, da se to ne dogaja samo njim.) 

DA (Če se v šoli že govori o vsem mogočem, tudi o spolnosti, zakaj se ne bi tudi o ločitvi. Ne da bi 

govorili s posamezniki, le na splošno in na strokoven način.) 

 

NE (Gre za spoštovanje družine.)  

NE (To je za otroka zelo boleča tema in mogoče bi se počutil preveč izpostavljenega.) 

NE (Mislim, da ni potrebno vsem vedeti, kaj se »meni« dogaja. Lahko na tega otroka začnejo gledati 

drugače in ga zafrkavati.) 

 

 prizadetost otrok,  

 spremljanje otroka, učitelj, svetovalna služba, 

prizadetost otroka, občutek odrinjenosti, pogovor pri 

pouku 

 problem družbe 

 skrajne oblike vedenja, zaprtost, samoobtoževanje 

 vloga učitelja, vzor je učitelj, ni osamljen primer, 

strokoven pristop, različnost pogovorov, šola, ločitev, 

strokovnost, spoštovanje družine, boleča tema, 

prevelika izpostavljenost, vprašljivo vtikanje, drugačen 

pogled, otrok, zafrkavanje 
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POJMI: 

ODOBRAVANJE: s strokovnim pogovorom lažje sprejemanje in dojemanje ločitve, 

zmanjševanje občutka krivde, nepristranski in poenoten pristop (vključitev tretje osebe – 

strokovnega delavca), zmanjševanje krivde in odgovornosti, nujnost odkritega in 

strokovnega razgovora (pogovora), zaupanje v učiteljevo nepristranskost, občutek, da otrok 

ni sam, nudenje opore otroku (pomembne osebe) ter spodbujanje, s pogovorom in 

vplivanjem učitelja lažje sprejemanje sprememb in rušenje strahov (pri otroku), pomembna 

je objektivnost učitelja (manjša čustvena vpletenost), pogovori v šoli (pri pouku) 

priporočljivi, vključevanje igre, potreba po prikazu različnih oblik družin ter pogovoru o 

ločitvi, nujnost vključevanja učitelja in šolske svetovalne službe, spoznanje (pri otroku), da 

je to problem družbe, ne otrokov, pomembnost strokovnega pristopa 

NEODOBRAVANJE: intimna zadeva (stvar družine), skrb (prevelika izpostavljenost 

otroka), strah pred šikaniranjem 

Mnenja je podalo triindvajset staršev od petindvajsetih zaprošenih. Dvajset staršev je s 

svojimi utemeljitvami podprlo vključevanje omenjene teme v pouk. Izrazili so zaupanje 

šoli (kot instituciji). Predvsem so izhajali iz zaupanja v strokovnost, odkritost, 

nepristranskost in enotnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole. Starši so bili 

mnenja, da bi s takim pristopom učenci veliko pridobili. Lažje bi sprejemali in dojemali 

ločitev in se soočali z njenimi posledicami. S pogovorom bi se pri otrocih zmanjšal 

občutek krivde, ki je zelo pogosto prisoten in si ga otroci zaradi napačnih razlag največkrat 

pripisujejo. Poudarili so, da se je pri pouku treba pogovarjati o različnosti družin in 

njihovih oblikah ter spremembah v odnosih, saj je prav pogovor tisti, ki zmanjšuje občutke 

strahu. Ugotovili so, da je treba otroku stati ob strani, ga spodbujati in mu nuditi oporo, če 

se znajde v težavah. Pri tem vidijo v učitelju pomembno vlogo, saj učitelj z manjšo 

čustveno vpletenostjo lahko doseže večjo objektivnost, ki je v domačem okolju verjetno ni 

pričakovati. Starši so opozarjali tudi na vključevanje in prisotnost strokovnih delavcev, ker 

naj bi prav oni imeli poglobljeno znanje iz omenjene teme. 
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Trije starši so bili proti vključevanju omenjene teme v pouk, ker so precenili, da je ločitev 

stvar družine in njene intime, ter izrazili strah oziroma bojazen pred prevelikim 

izpostavljanjem in šikaniranjem otroka. 
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Tabela 10: Mnenja staršev o vključevanju življenjske teme o smrti v pouk (3. r) 

BESEDILO (strinjanje ali nestrinjanje in utemeljitve, tema: smrt) 3. R KODE 

DA (Starši otroku težko razložimo, zakaj je nekdo umrl, ne najdemo pravih besed. V šoli ste bolj 

strokovni.) 

DA (Otrok bi lažje to razumel.) 

DA (Takrat je cela družina prizadeta in otrok potrebuje pogovor in razlago. Šola se mi zdi 

primerna za to.) 

DA (Nekateri to razlagajo kot katastrofo, cerkev kot nekaj naravnega, laik pa težko ve, kako bi to 

razložil. Mislim, da je pouk primerna rešitev.) 

DA (Na nek strokoven način bi se o tej temi pri pouku dalo pogovarjati.) 

DA (Smrt je zelo boleča in je dobro, da so otroci seznanjeni s situacijo in pripravljeni.) 

DA (Skupaj s starši, učitelji in strokovnimi delavci naredimo več.) 

DA (Smrt je naravna stvar in nima se kaj skrivati. Otroci jo lažje prebolijo, če se tudi pri pouku o 

njej pogovarjajo.) 

DA (Smrt je sestavni del življenja.) 

DA (V šoli je razlaga nepristranska, tako bo otrok lažje dojel.) 

DA (Pogovor z otrokom in otroka z družbo o tej temi, pomaga pri premagovanju stresa ob izgubi 

ljubljene osebe.) 

DA (V šoli je nujen pogovor in suport.) 

DA (Smrt je neprijetna tema, vendar pa mislim, da je to temo potrebno vključiti v pouk, saj je strah 

 starši, težko razložiti, smrt, prave besede, lažje 

razumevanje 

 šola, strokovnost 

 prizadeta družina, potreba po pogovoru, razlaga, šola 

 

 katastrofa, cerkev, nekaj naravnega, laik, vprašanje 

razlage, pouk, primerna rešitev 

 strokoven način, možnost pogovora 

 smrt, zelo boleča, seznanjanje s situacijo, pripravljenost 

 skupaj (starši, učitelji, strokovni delavci), večja uspešnost 

 smrt, naravna stvar, skrivanje brez pomena, otroci, lažje 

sprejemanje, pogovor 

 smrt, sestavni del življenja 

 šola, nepristranska razlaga, lažje dojemanje 

 pogovor, otrok, družba, pomoč, premagovanje stresa 

 

 nujen pogovor, suport – podpora 

 smrt, neprijetna tema, potreba, vključevanje v pouk, strah, 
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pred neznanim hujši, kot sam pogovor o temi.) 

DA (Nekatere družine o tej temi doma ne govorijo, zato se mi zdi dobro, da se o tem pogovarjate 

pri pouku.) 

DA (Vsako dobro delo je za nekaj koristno.) 

DA (Smrti ne uide nobeno živo bitje. Če otroka v šoli učite o življenjskem ciklusu rastlin in živali, 

zakaj ga ne bi še o človeku. To je tabu tema za odrasle, zato smrt odrivamo stran od sebe, tako 

nekateri otroci sploh ne poznajo staranja. Šola bi se morala povezati z domovi za ostarele – stiki 

med generacijami.) 

DA (Smrt zelo prizadene otroka in kot taka deluje tudi v šolski prostor. Potrebno se je z učenci 

pogovarjati, čutiti morajo sprejetost in razumevanje. Mislim, da je premalo, da se pogovor omeji 

samo na dotičnega učenca, pogovor pomaga tudi drugim v skupnosti, saj še nikoli ni škodoval 

pogovor o težavah, nesreči. Pri pouku stvari lažje razložite.) 

DA (Prav je, da se pri pouku pogovarjate o tem, saj se navadno o tem doma ne govori.) 

DA (brez komentarja) 

 

NE (Mislim, da je še huje, če se v šoli o tem pogovarjate, za otroka.) 

NE (Otroci so krhki in niso pripravljeni na določene stvari.) 

NE (Pri pouku naj se o smrti govori samo na splošno, to je stvar družine.) 

NE (To je stvar družine.) 

neznano 

 nekatere družine, izogibanje pogovora, dobro 

 

 pogovor pri pouku, smrt, vsa živa bitja, šola, učenje, 

življenjski ciklus, človek, smrt, tabu tema, odrivanje, 

otroci, seznanjanje s staranjem ?, povezovanje z domovi 

za ostarele 

 

 stiki med generacijami, smrt, prizadetost, otrok, šolski 

prostor, sprejetost, razumevanje, dotični učenec (premalo), 

pogovor v skupini, korist, pouk, lažja razlaga,  

 

 pouk, pogovor, dom, pogovor ? 

 

 

 pogovor, še huje za otroka 

 otroci, krhkost, nepripravljenost 

 pri pouku, pogovor, na splošno, stvar družine 

 stvar družine 
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POJMI 

ODOBRAVANJE: težko razlaganje doma, šola primerna ustanova, različne razlage (okolje), 

poenotenje pri pouku, pozitivno videnje v sodelovanju, pouk in prisotnost strokovnosti, 

nepristranska razlaga v šoli, dobrodošel pogovor za premagovanje stresa, nujnost pogovora 

in vključevanja teme v pouk, zmanjševanje strahu pred neznanim, dobrodošel pogovor, 

vključevanje življenjskega ciklusa (s poudarkom na človeku), distanca odraslih v odnosu do 

smrti, šola kot povezovalni člen med mladostjo in starostjo (sodelovanje), izogibanje teme 

smrti v družinskih pogovorih 

NEODOBRAVANJE: izražanje bojazni po še večji stiski pri otroku, pojav vprašanja o 

pripravljenosti, pogovori o omenjeni temi so stvar družine 

Starši so poudarili, da je tema o smrti zelo težka ter da je o tem težko govoriti v domačem 

okolju. Največkrat se jo starši izogibajo in se do odpiranja pogovorov o smrti distancirajo. 

Iz odgovorov devetnajstih staršev je bilo razbrati, da šolo vidijo kot primerno ustanovo, ki 

bi imela vlogo povezovalnega momenta med mladostjo in starostjo (most med 

generacijami), pouk pa primeren proces, kjer se prek vključevanja učnih vsebin o 

življenjskem ciklusu živih bitij ter pogovoru o rojstvu in smrti s strokovnim pristopom 

učiteljev otrokom lahko približa omenjeno temo. Tako bi se pri otrocih zmanjševal tudi 

strah pred neznanim. Primeren pogovor bi vplival tudi na nižanje stresnih situacij pri 

otrocih, ki se znajdejo v procesu izgube bližnjega. Podprli so povezovanje in sodelovanje 

med učitelji in starši, ki se pozitivno odraža na učencih in njihovem funkcioniranju v 

določeni situaciji.  

Štirje starši se z vključevanjem omenjene teme v pouk ne strinjajo. Izrazili so bojazen, da 

bi pretirano govorjenje o tej situaciji stanje lahko še poslabšalo in bi bilo otroku samo še 

bolj hudo. Dvomili so v pripravljenost otrok na tak pogovor in bili mnenja, da je to stvar 

družine.  
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Tabela 11: Mnenja staršev o vključevanju življenjske teme o istospolnem partnerstvu v pouk (3. r) 

BESEDILO (strinjanje ali nestrinjanje in utemeljitve, tema: istospolno partnerstvo) 3. R KODE 

DA (Ne mislim, da je o tem pri pouku ravno potrebno govoriti, če pa pride pogovor na to temo 

se je ni potrebno sramovati. Ljudje imajo drugačne lastnosti in poglede na svet. Vsak se 

svobodno odloča o tem, če komu paše biti z osebo istega spola, ZAKAJ NE? Vse to ni nastalo v 

21. stol. To je bilo znano že v preteklosti, problem je v tem, da o tem niso govorili. 

DA (Prav je, da otroci vedo, da se to dogaja in da spoštujejo »drugačnost«.) 

DA (Vsi drugačni, vsi enakopravni. Tako je življenje in tudi otroci ga morajo sprejeti. V našem 

okolju je to pač še nenavadno, vendar obstajajo tudi ljudje, ki delajo in storijo kaj 

nenavadnega. Si kar si, na to je treba gledati s ponosom, da le delaš dobro in ne škoduješ 

drugim. Geji in lezbijke nikomur nič nočejo. Treba je spoštovati vse ljudi, o tem se morate 

pogovarjati v šoli.) 

DA (To je delikatna tema, tudi kadar o njej govorite pri pouku, zato je potrebna previdnost, 

občutljivost in poštenost.) 

DA (To se dogaja povsod okoli nas in zato naj bi otroci tudi pri pouku kaj slišali o tem. Ti 

ljudje si ne zaslužijo zaničevanja.). 

DA (V družinah o tem ne govorijo radi, ker jih je sram ali kaj podobnega.) 

DA (Pomembno je poudariti vrednote družine, pa naj bo to družina v kateri sta dve mami ali 

dva očeta.) 

DA (Otroci bi v šoli zvedeli še več, lažje bi spregovorili med vrstniki.) 

 razmišljanje o potrebnosti pogovora, pogovor, brez sramovanja, 

drugačne lastnosti, pogledi na svet, prisotno že v preteklosti, 

svobodno odločanje, osebe istega spola, problem, odsotnost 

pogovora 

 seznanitev otrok, spoštovanje drugačnosti 

 drugačnost – enakopravnost, sprejemanje življenja, naše okolje, 

nenavadno doživljanje, različnost ljudi v dejanjih, si kar si, 

ponos, merilo delanje dobrega, geji, lezbijke, neškodljivost, 

delikatna tema 

 previdnost, občutljivost, poštenost,  

 

 prisotnost povsod okoli nas, pouk, pogovor, zaničevanje ljudi (si 

ne zaslužijo) 

 družine, izogibanje pogovora, sram 

 pomembno poudarjanje, vrednote družine (tudi istospolno 

oblikovane) 

 razgovor v šoli, pogovor med vrstniki 

 otrokom povedati, pravica do lastne izbire 
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DA (Naj se otrokom pove, da ima vsak človek pravico do lastne izbire.) 

DA (Nikoli se ne ve, kdaj lahko koga vidijo z istospolnim partnerjem in se začnejo delat iz tega 

norca. Če pa se o tem govori pri pouku, bo šel mimo ne, da bi kaj rekel.) 

DA (To postaja del naše družbe.) 

DA (V šoli bi znali to ustrezno razložiti in pojasniti.) 

DA (Doma je to navadno tabu tema, zato je bolje, da o njej spregovorite v šoli, pri pouku.) 

DA (Nujno je pogovarjanje pri pouku o tej temi.) 

DA (Stvari je potrebno enotno in strokovno razložiti.) 

DA (Ker je to še vedno tema, o kateri se povsod premalo govori.) 

DA (Nujno!) 

DA (Mislim, da je bolje, da o tem kaj sliši v šoli, ker je bolj strokovno.) 

DA (Šole in vse ostale učne ustanove bi morale učencem prikazati, da je to napačno in jim čim 

prej argumentirati zakaj.) 

 

NE (Ker obravnava te teme pri pouku ni primerna za otroke.) 

NE (To je stvar družine.) 

NE (Tega se otroku še ne razlaga pri tej starosti. To mu bom razložila sama, ko bo v puberteti.) 

NE (V šoli bi se lahko norčevali o tem in bi ta tema bila stvar posmeha.) 

 izstopanje istospolnih zvez (bojazen), norčevanje, pogovor pri 

pouku, pozitiven vpliv, pripomore k sprejemanju  

 del naše družbe 

 šola (ustrezen pogovor, ustrezno pojasnjevanje) 

 doma tabu tema, šola, pogovor 

 pouk, nujnost pogovora 

 enotna, strokovna razlaga 

 še vedno tabu, premalo pogovora 

 

 šola, bolj strokovna razlaga 

 šole, učne ustanove – pogovor (to je napačno) 

 

 

 pouk, obravnava teme, neprimerna 

 stvar družine 

 razlaga (starostna omejitev), zaupanje v svojo razlago (zaprtost 

družine), razlaga v puberteti (primeren čas) 

 bojazen norčevanja v šoli, strah posmeha 
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POJMI 

ODOBRAVANJE: zavedanje različnosti ljudi ter pogledov na svet, spoštovanje drugačnosti, 

vsi drugačni, vsi enakopravni, sprejetost samega sebe in drugih ljudi, nujnost pogovora v 

šoli, neškodovanje okolici (geji in lezbijke), previdno in strokovno vodeni razgovori pri 

pouku, varovanje pred zaničevanjem (prisotnost pogovora pri pouku), pomembnost vrednot 

v družini (ne glede na sestavo), spodbujanje pogovora v šoli (lažje komuniciranje med 

vrstniki), spoštovanje izbire vsakega posameznika, zmanjševanje šikaniranja s pomočjo 

pogovora pri pouku, ustreznost razlage pri pouku, tabu tema v domačem okolju, strokovna, 

enotna razlaga pri pouku, strokovnost v šoli, prikaz napačne odločitve (glede izbire 

istospolnega partnerja) v šoli  

NEODOBRAVANJE: neprimerna tema za obravnavo pri pouku, intimnost družine, strah 

pred norčevanjem 

Devetnajst staršev je izrazilo pozitivno naklonjenost vključevanju omenjene teme v pouk. 

Bili so mnenja, da se morajo otroci na tej starostni stopnji zavedati različnost ljudi ter 

pogledov na svet. Poudarili so, da je treba pri otrocih krepiti občutek za spoštovanje do 

drugačnosti (vezane na spolno usmerjenost). Podprli so vključevanje pogovorov o 

istospolni usmerjenosti v pouk, saj se jim je to zdel primeren način, da otroci začutijo 

pozitivno naravnanost do ljudi različnih spolnih usmeritev in do samega sebe. S tem bi v 

družbi pripomogli k rušenju stereotipov. S strokovnim in enotnim načinom pristopanja 

učiteljev in njenih strokovnih delavcev do omenjene teme bi se izognili marsikateremu 

zaničevanju in šikaniranju. Posebno mesto so namenili vrednotam v družini ne glede na 

njeno obliko in izrazili mnenje o neškodljivosti istospolnih družin. Iz odgovorov je bilo 

razbrati, da se starši zavedajo stisk, ki jih doživljajo otroci ali družine, ki so kakorkoli 

povezane z istospolnimi družinami, in menijo, da naj bi jim šola nudila ustrezno oporo. 

Štirje starši so bili do vključevanja omenjene teme v pouk skeptični. Menijo, da bi s tem 

posegali v intimnost družine ter da bi z vključevanjem pogovorov o istospolnih 

partnerstvih lahko prišlo do napačnih odločitev glede izbire partnerjev (pričakovanja 

staršev). 
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MNENJA STARŠEV O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) V POUK (STARŠI 5) 

VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA, RAZGOVOR 

Tabela 12: Mnenja staršev o vključevanju življenjske teme o ločitvi v pouk (5. r) 

BESEDILO (strinjanje ali nestrinjanje in utemeljitve, tema: ločitev) 5. r  KODE 

DA (Otrokom je lažje, če se o tem pogovarjajo v šoli, ker so med svojimi vrstniki.) 

DA (Lažje bi otrok sprejel, če bi se o tem pogovarjali pri pouku.) 

DA (To se mi zdi dobro za otroke.) 

DA (Pogovor se mi zdi smiseln.) 

DA (Otroci ne smejo nase prenašati krivde zaradi ločitve staršev. Če se o tem pogovarjajo v 

šoli, pri pouku jim je vse skupaj lažje sprejeti in se počutijo manj obremenjene.) 

DA (Otroci lažje sprejmejo ločitev staršev, če se pogovarjajo z nekom, ki ni osebno vpleten. 

Odleže jim, če vidijo, da o tem vedo nekaj tudi drugi in da niso edini, ki se jim to dogaja.) 

DA (Saj je taka situacija močno povezana tudi z učnim uspehom, ki je boljši, če otrok ni v 

stiski.) 

DA (Pogovor je dobrodošel, ker se otrokom, ki živijo v varnem zavetju ne sanja, kaj 

preživljajo nekateri njihovo vrstniki, hkrati pa se tudi njim lahko to zgodi.) 

DA (Otrok se mora srečati z realnostjo, pa naj bo to doma in v šoli.) 

DA (Treba je o tem razpravljati pri pouku, saj bodo tako učenci vzgojno in učno bolj 

uspešni.) 

 lažje za otroka, pogovor v šoli, med svojimi vrstniki 

 lažje sprejemanje, pogovor pri pouku 

 dobro za otroka 

 smiseln pogovor 

 lažje sprejemanje, manj občutkov krivde, manj obremenjenosti, 

lažje sprejemanje, razbremenitev, manjša vpletenost učitelja 

 lažje sprejemanje, občutek, da niso sami 

 

 povezanost situacije z učnim uspehom, manjša stiska, boljši 

uspeh  

 dobrodošel pogovor, varno zavetje, doživljanja vrstnikov, za 

nekatere ni razumljivo 

 srečanje z realnostjo (dom, šola) 

 razprava pri pouku, boljši učni uspeh, vzgojna uspešnost 
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DA (Pomembno vlogo pri tem imajo tudi vrstniki, s katerimi lahko otrok deli svojo stisko.) 

DA (Ker so taki otroci bolj zaprti in se v šoli lažje odprejo.) 

DA (Več glav več ve!) 

DA (Otroci preko razgovora občutijo svoja čustva in se zavejo, da tudi otroci čutijo 

podobno.) 

DA (Mislim da vključevanje te teme v pouk vpliva pozitivno.) 

DA (Obstaja nevarnost, da se otrok preveč zapre vase. Če se o tem pogovarjate pri pouku mu 

samo koristi.) 

DA (Treba je o tem govoriti, toda na strokoven način.) 

DA (Pri ločitvi nihče od staršev nima razumevanja za otroka. Če bi ga imeli se ne bi ločili!!!) 

DA (Lažje bodo razumeli zakaj prihaja do takih stvari in ne bodo mislili, da so oni krivi.) 

DA (Otroci lažje o tem govorijo med prijatelji v šoli. Doma nimajo možnosti ali si ne upajo.) 

NE (Veliko je ločitev zaradi malenkosti, le malo je upravičenih. Otrok je že tako obremenjen 

in se ne počuti ljubljenega in zaželenega in ga ni treba s tem obremenjevati še v času pouka.) 

NE (To je stvar, ki se tiče vsake posamezne družine.) 

NE (To je stvar družine.) 

NE (To je osebna zadeva.) 

NE (Z otrokom naj bi se pogovarjali strokovnjaki ločeno od ostalih otrok, le če bi otrok želel. 

Pri pouku bi bil preveč izpostavljen.) 

 pomembna vloga vrstnikov, delitev stiske 

 šola, prostor, sproščenost 

 več glav več ve 

 razgovor, občutenje čustev, podobnost čutenja 

 koristnost vključevanja v pouk, pozitiven vpliv 

 nevarnost zaprtosti otroka, pogovor v šoli, korist 

 

 pogovor, strokoven način 

 ločitev, nerazumevanje staršev do otrok, krivda,  

 lažje razumevanje situacije, razbremenitev krivde 

 vpliv prijateljev, lažji razgovor, izogib teme doma 

 veliko ločitev zaradi malenkosti, upravičene ločitve (le malo), 

obremenjenost otroka, počutje nesprejetosti, potenciranje pri 

pouku, ni dobro 

 stvar posamezne družine 

 stvar družine 

 osebna zadeva 

 pogovor, vključitev strokovnjakov (individualna obravnava na 

željo otroka, prevelika izpostavljenost 
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POJMI 

ODOBRAVANJE: s pogovorom v šoli do lažjega razumevanja, smiselnost pogovora pri 

pouku (lažje sprejemanje), zmanjševanje občutkov krivde otroka, s pogovorom do manjše 

obremenjenosti in lažjega sprejemanja, lažji razgovor z manjšo osebno vpletenostjo, 

razbremenitev v pogovoru o podobnih situacijah, manjša stiska, boljši učni uspeh, 

dobrodošel pogovor o različnih situacijah (izmenjava izkušenj), nujnost realnega pogleda do 

sveta, razpravljanje o temi pri pouku pripomore k boljšemu uspehu, pozitiven vpliv 

vrstnikov (izmenjava izkušenj, delitev stiske), moč skupine, moč čustev (čustvene 

povezave), pozitivnost in koristnost pogovora v šoli, pričakovan strokoven pristop s strani 

šole (učiteljev idr.), ločitev staršev kot nerazumevanje staršev do otrok, izogibanje 

pogovorov v domačem okolju, s pogovorom zmanjševanje krivde otroka 

NEODOBRAVANJE: ločitev je stvar družine in njene intime, s pogovorom povzročanje 

obremenjenosti otroka, vključevanje strokovnjakov k individualnemu pristopu, strah pred 

prevelikim izpostavljanjem 

Dvajset staršev je v svojih odgovorih zapisalo, da bi z vključevanjem teme ločitev v pouk 

veliko pridobili. Po njihovem mnenju naj bi bil učitelj manj čustveno vpleten in strokovno 

podkovan, kar vpliva na zmanjševanje stisk in boljši uspeh pri učencih in pozitivno vpliva 

na posameznika in celotno skupino. Poudarili so tudi moč skupine, ki jo ima na 

posameznika, saj v skupini posamezniki ugotovijo, da se s podobnimi situacijami srečujejo 

tudi drugi (njihovi sošolci, prijatelji) in si prek pogovora lahko izmenjajo izkušnje. Zaznati 

je zavedanje izogibanja pogovora o omenjeni temi v domačem okolju, ker je tema čustveno 

obarvana in se jo starši v večini izogibajo. 

Pet staršev je o pozitivnosti pogovorov o omenjeni temi izrazilo skeptičnost. Bili so 

namreč mnenja, da je to stvar družine, njene intime in posameznika. Izrazili so skrb, da bi s 

pogovori še bolj obremenili posameznega otroka in ga s tem preveč izpostavili. 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

117 

Tabela 13: Mnenja staršev o vključevanju življenjske teme o smrti v pouk (5. r) 

BESEDILO (strinjanje ali nestrinjanje in utemeljitve, tema: smrt) 5. R KODE 

DA (Dobro je v šoli predelati te stvari.) 

DA (Take teme morajo biti odprtega sistema, tudi v šoli, saj je otroku lažje, če se vsi okoli njega 

pogovarjajo o tem.) 

DA (Za otroke je dobro, da nekatere stvari sliši večkrat.  

DA (Razgovor, ki ga vodi učitelj, se mi zdi bolj strokoven in v šoli lahko veliko pripomorejo k 

pozitivnem dojemanju.) 

DA (Zdi se mi prav, da si otroci pri pouku preko razgovora povedo in izmenjajo svoje izkušnje. Tako 

se lahko naučijo, da brez zadržkov lahko delijo svoje občutke.) 

DA (V tem vidim prednost, saj z izmenjavo izkušenj lahko razumejo stiske drugih.) 

DA (To je zelo težka in zahtevna tema. S strokovnim pristopom pri pouku, bi učenci lažje doumeli ali 

preboleti izgubo.) 

DA (Smrt je neizbežen del življenja, nekaj naravnega. Za vpletenega pa je to boleča izkušnja. Otrok se 

lažje pogovori z učiteljem, ki je navadno njegov vzornik in ni čustveno vpleten. Pomembna je tudi moč 

skupine, kjer učenec ugotovi, da se kaj takega lahko zgodi vsakemu.) 

DA (Če otrok žaluje, se to odraža povsod, tudi v šoli, zato menim, da je treba o tem odkrito in realno 

spregovoriti.) 

DA (Doma se o teh stvareh premalo pogovarjamo, zato je pametno o tem govoriti pri pouku.) 

DA (Verjamem v strokovnost učiteljev.) 

 šola, predelovanje stvari 

 tema odprtega sistema v šoli, lažje za otroka, razgovor 

vseh 

 dobro za otroke, večkrat slišano 

 vodenje učitelja, večja strokovnost, pozitivno dojemanje 

 

 odobravanje izmenjave izkušenj (občutki), deljenje 

občutkov, učenje občutkov 

 prednost v izmenjavi izkušenj, razumevanje stiske  

 težka, zahtevna tema, strokoven pristop, lažje 

sprejemanje izgube 

 smrt del življenja, nekaj naravnega, boleča izkušnja, 

učitelj (vzornik, ni čustveno vpleten), moč skupine, 

dogodi se lahko vsakemu,  

 žalujoči otrok, odražanje povsod, zaupanje učiteljem 

(strokovnost), odkrit, realen pogovor 

 premalo razgovorov doma, pogovor pri pouku 

 zaupanje strokovnosti učiteljem 
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DA (Z razgovorom pri pouku, bi učenci lažje prenesli izgubo.) 

DA (Mislim, da je vernim to lažje, bolj tolažilno. Tisti, ki te možnosti nimajo, pa bi s pogovorom v 

okviru pouka (v šoli) lažje sprejemali bolečino in žalost. Če se o tem veliko pogovarjaš si pripravljen 

na to, saj se bomo vsi slej ali prej srečali s tem.) 

DA (Zagotovo bi s pogovorom lažje sprejeli svoje občutke.) 

DA (O smrti se doma pogovarjaš le, ko ti nekdo umre, v šoli pa so lahko pogovori bolj usmerjeni, tako 

da je otrok bolj pripravljen, če do tega dogodka pride.) 

DA (Redko se pogovarjamo o smrti doma, ko pride do nje, smo v šoku. S pogovorom pri pouku, pa 

otroku nekatere stvari postanejo bolj jasne in na ta dogodek je lahko bolj pripravljen.) 

DA (Smrt je del življenjskega kroga in v tem smislu naj bi se učenci pogovarjali tudi pri pouku.) 

DA (To je taka tema, da se je o njej treba pogovarjati in jo vključevati tudi v pouk.) 

DA (Brez komentarja.) 

DA (S pogovorom v šoli bodo otroci bolj razumeli odrasle, zakaj so ob takih dogodkih drugačni.) 

DA (Jaz sem vsekakor za to, da se o tem govori pri pouku, vendar pa je potrebna pri tem previdnost.) 

NE (Vsak smrt dojema na svoj način. Nekateri želijo govoriti o tem, drugi ne, zato je dovolj, da so v 

šoli samo seznanjeni o tem.) 

NE (Mislim, da je bolje, da se v razredu ne odpira bolečih tem, saj bi ga lahko to še bolj prizadelo. 

Ljudje smo različni.) 

NE (Brez komentarja). 

NE (To je osebna stvar.) 

 razgovor pri pouku, lažje dojeti izgubo 

 lažje vernim, bolj tolažilno, pogovor pri pouku, lažje 

sprejemanje bolečine, priprava na smrt, lažje dojemanje 

 

 pogovor, lažje sprejemanje svojih občutkov 

 pogovor o smrti ob dogodku, v šoli pogovori bolj 

usmerjeni, otrok bolj pripravljen na dogodek 

 redko pogovor doma, srečanje s šokom, pogovor pri 

pouku, bolj jasne predstave, boljša pripravljenost, 

sprejetje občutkov 

 smrt del življenjskega kroga, pogovor pri pouku 

 usmerjeni pogovori, pripravljenost 

 pogovor v šoli, lažje razumevanje odraslih, vedenje 

 previdnost pri pogovoru 

 

 dojemanje smrti, svoj način – različnost ljudi, samo 

seznanitev 

 boleča tema, prizadetost, različnost ljudi 

 

 

 osebna stvar 
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POJMI 

ODOBRAVANJE: smiselna obravnava v šoli, zavedanje, da je učenje process, strokovno in 

enotno vodenje učitelja (skozi pogovor), vplivanje na pozitivno dojemanje, prek izmenjave 

izkušenj izražanje občutkov, razvoj empatije, razumevanje stisk drugega, zaupanje v 

strokovnost (lažje prebolevanje), zahteven in težak pristop, nujno strokoven, pomembnost 

zaupanja učitelju in osebna nevpletenost, učinki skupine, tabu tema v družini, pogovor na 

realnih, odkritih, strokovnih pristopih, pomen pogovora za sprejemanje svojih občutkov, 

možnost priprave, vera kot prednost, s pogovorom lažje dojemanje situacije (sprejetje izgube), 

smrt tabu tema doma, korist pogovora pri pouku pri nevernih, možnost načina obravnave pri 

pouku, lažje sprejetje občutkov, pogovor doma v primeru smrti, možnost bolj usmerjenega 

pogovora v šoli, razumevanje prizadetih okoli sebe, s pogovorom do bolj jasnih stvari in boljše 

pripravljenosti, z vključevanjem v pouk do boljšega razumevanja odraslih ter do drugačnega 

vedenja, podpiranje vključevanja teme v pouk, potrebna previdnost, prek pogovora do boljšega 

razumevanja odraslih, različnost v pogledih dojemanja smrti 

NEODOBRAVANJE: različnost v pogledih dojemanja smrti, dovolj le seznanitev s temo, strah 

pred prizadetostjo otroka, osebna stvar 

Enaindvajsetim staršem se zdi primerno, da bi se temo smrt načrtneje vključevalo v pouk. 

Velik poudarek so namenili enotnemu in strokovnemu pristopu učiteljev, ki bi prek pogovora 

vplivali na lažje dojemanje smrti, sprejemanje izgube bližnjega in navajanje na nastale 

spremembe. Z omenjenim pogovorom bi se približali razumevanju stisk drugih in s tem 

krepili občutek vživljanja v sočloveka. Zavedajo se, da bi imel učitelj pri tem težko nalogo, 

saj bi bil pristop zahteven in bi moral temeljiti na zaupanju med šolo, starši in učenci.  

Po mnenju staršev naj bi učitelj lažje vodil razgovor, ker je njegova vpletenost manj osebna 

in bi s tega vidika jasneje približal stvari in s tem vplival na lažje sprejemanje izgube in 

dojemanje nove situacije. Z lažjim sprejemanjem izgube bližnjega oziroma smrti so 

povezovali tudi vero, ki naj bi pripomogla k lajšanju posledic. Pogovor v šoli bi po mnenju 

enega izmed staršev koristil predvsem nevernim. Poudarili so tudi moč skupine. 
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Štirje starši so izrazili dvom o koristnosti načrtnega vključevanja teme smrti v pouk. Menili 

so, da je dovolj le seznanitev z omenjeno temo, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do 

prizadetosti posameznega otroka. Tema je občutljiva in pogledi nanjo so različni. Menijo, da 

je to osebna stvar. 
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Tabela 14: Mnenja staršev o vključevanju življenjske teme o istospolnem partnerstvu v pouk (5. r) 

BESEDILO (strinjanje ali nestrinjanje in utemeljitve, tema: istospolno partnerstvo) 5. R KODE 

DA (Dobro je biti odkrit in jasen pri teh stvareh.) 

DA (Ko se pogovarjamo pri pouku o tem, otroke učimo, da je Bog ustvaril Adama in Evo in ne 

Adama in Adama ali Evo in Evo. Kasneje pa naj se vsak odloči sam.) 

DA (Tega je vse več in več in zato bi bil pogovor pri pouku dobrodošel. Paziti pa je treba na 

starostno stopnjo otrok, da sta razlaga in pogovor primerna. Drugače lahko pride do 

nesporazumov.) 

DA (Ljudje imamo različna nagnjenja in mislim, da je to že prirojeno in sami ne moremo kaj dosti 

vplivati na to.) 

DA (O tem slišimo vsak dan, veliko tudi v medijih. Otroci se pogosto sprašujejo zakaj je to tako in 

se je treba z njimi pogovarjati tudi v šoli.) 

DA (Take družine so del svobodnega sveta.) 

DA (Ljudje se že ob rojstvu razlikujemo med seboj, tudi po spolni usmerjenosti. Niso sami krivi, 

kriva je narava in ni pošteno, da so s strani drugih zaničevani.) 

DA (Doma si mnogokrat v dilemi, kako bi otroku to razložil, učitelji bi to znali razložiti bolj 

primerno.) 

DA (Otroci se tako seznanijo z drugačnostjo in to sprejmejo kot del življenja.) 

DA (Včasih o tem nismo smeli govoriti, danes pa se je to spremenilo. Prav je, da se tudi v šoli, pri 

pouku pogovarjate o tem, saj to ni nič takega.) 

 odkrit in jasen pristop 

 pogovor pri pouku, izhajanje iz Adama in Eve, pozneje 

lastna odločitev 

 vse več in več tega pojava, dobrodošel pogovor, starostna 

stopnja (primernost), primernost pogovora, nesporazumi 

 

 različna nagnjenja, prirojeno, nezmožnost vplivanja 

 

 dnevno slišana tema, mediji, spraševanje, zanimanje, 

pogovor 

 take družine del svobodnega sveta 

 rojstvo, razlike v spolni usmerjenosti, kriva je narava, 

zaničevanje, ni pošteno 

 dilema doma glede razlage, pogovor pri pouku primernejši 

 seznanitev z drugačnostjo, sprejemanje kot del življenja 

 v preteklosti prepoved pogovora o temi, danes možnost 

razgovora, pogovori v šoli 

 v pogovoru brez bojazni 
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DA (V takih pogovorih ne vidim nobene bojazni.) 

DA (Nihče ti ne more zagotoviti, da tudi naši najbližji ne bodo tako drugačni, zato podpiram 

pogovore o tem v šoli.) 

DA (Otroci naj bi bili bolj seznanjeni o tem.) 

DA (Vse več se o tem govori. To je tema, ki ne more ostati skrita.) 

DA (Prav je, da otroci izvejo, da so na svetu tudi ljudje, ki se poročajo z istim spolom.) 

DA (Če se pogovarjamo odkrito in jasno, potem je vse bolj »normalno«, manj skrivnostno in bolj 

»človeško«.) 

DA (Menim, da bo tega z leti vse več, zato je nujen odkrit pogovor tudi v šoli.) 

DA (Učiti jih moramo strpnosti, saj je to nekje še zmeraj predmet zaničevanja in norčevanja.) 

DA (Treba je otroke naučiti, da so med nami tudi ljudje, ki so drugačni in jih je treba ravno tako 

spoštovati.) 

DA (Doma se straši izogibajo takim temam, zato je dobrodošlo, da se o tem pogovarjate pri 

pouku.) 

DA (Pogovarjati se že, vendar ne ODOBRAVATI!!!) 

 

NE (Če preveč govoriš o neki stvari, bolj razmišlja in ga to še bolj vleče.) 

NE (Strokovnjaki v šoli imajo različna mnenja, to pa bi lahko škodovalo otroku.) 

NE (Dovolj je še drugih situacij, pa se z njimi ne učitelji, ne strokovni delavci ne ukvarjate!!! 

(Pretepi, pljuvanje, etiketiranje…) 

NE (Brez komentarja.) 

 naši najbližji, drugačnost, istospolne poroke, podpiranje 

pogovorov 

 potreba po večjem seznanjanju 

 ne skrivanje 

 poroke z istim spolom, seznanjanje 

 odkrito, jasno, normalno, človeško, odkrit pogovor, manj 

skrivnosti 

 nujnost pogovora 

 učenje strpnosti, nekje predmet zaničevanja, norčevanja 

 učenje drugačnosti, spoštovanje 

 

 izogibanje tem doma, dobrodošel pogovor pri pouku 

 

 pogovor da, ne odobravati 

 

 več govorjenja, več razmišljanja, napeljevanje 

 strokovnjaki, različna mnenja, škoda otroku 

 reševanje drugih problemov 

 pretepi, pljuvanje, etiketiranje … 
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POJMI 

ODOBRAVANJE: jasna in odkrita komunikacija, izhodišče za pogovor: zveza med moškim in 

žensko, pozneje dopuščanje lastne odločitve, pomen didaktičnega pristopa, pozitivnost 

pogovora (razlaga različnih spolnih usmeritev, prirojenost, nevplivanje), vpliv medijev in odziv 

učencev (vključevanje pogovora, odgovori na vprašanja), primerjava s svobodo, zavedanje 

razlik posameznikov v spolni usmeritvi, odvzemanje krivde (toleranca), vpliv učitelja s svojo 

razlago (bolj primerna), negotovost v domači razlagi (prelaganje odgovornosti na šolo?), 

toleranten pristop, razumevanje drugačnosti (vključevanje bližnjih – negotovost), podpiranje 

pogovorov in seznanjanje (istospolne poroke), prek jasne, odkrite komunikacije (razlage, 

razgovora) do večje strpnosti in spoštovanja, prisotnost šikaniranja, učenje strpnosti, 

sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, izogibanje pogovorov doma, dobrodošel pogovor pri 

pouku 

NEODOBRAVANJE: strah pred odobravanjem (pozneje napeljevanjem?) – učitelj kot vzor, 

avtoriteta), potenciranje situacije s pogovorom, bojazen, da določena mnenja lahko vplivajo na 

spolno vedenje otroka, negativen vpliv različnih mnenj strokovnjakov, reševanje drugih 

'pomembnejših' problemov 

Enaindvajset staršev je zapisalo, da v odkritem, jasnem razgovoru in komunikaciji o 

istospolnih zvezah in različni spolni usmerjenosti vidi pozitivne učinke, ki lahko pripomorejo 

k učenju strpnosti, tolerantnosti ter sprejemanju in spoštovanju drugačnosti. Pri tem so 

opozorili na vpliv medijev, ki na to temo opozarjajo in je ni moč prezreti. S tega vidika je v 

šoli treba biti pripravljen na vprašanja otrok v zvezi z omenjeno temo in učencem ponuditi 

ustrezne strokovne odgovore. Obstajajo mnenja, da naj bi bilo izhodišče pogovorov in 

razgovorov zveza med žensko in moškim. Pri pouku naj bi učitelji spregovorili tudi o 

drugačnih zvezah in različnih spolnih usmeritvah, kar je svobodna odločitev vsakega 

posameznika. Razlaga učitelja naj bi bila primernejša z vidika večje strokovnosti in manjše 

čustvene obremenjenosti, kar je v domačem okolju manj verjetno, saj je pri omenjeni temi 

velikokrat prisotna negotovost. 

Mnenja staršev, ki so bili proti (štirje starši), so temeljila na strahu pred odobravanjem 

istospolnih zvez ali celo pred napeljevanjem. Učitelj naj bi bil avtoriteta in vzor učencem. V 
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potenciranju razgovorov o omenjeni temi in podajanju različnih mnenj strokovnjakov ne 

vidijo pozitivnih vplivov. En roditelj je svetoval, naj se v šoli raje ukvarjamo z drugimi 

problemi. 

Ob pregledu anketnih vprašalnikov odprtega tipa je bilo ugotovljeno, da so starši 

vključevanje vseh treh življenjskih tem v večini podprli in izrazili odobravanje. Rezultati 

ankete niso pokazali odstopanj med posameznimi temami. V vsakem oddelku je vključevanju 

konkretnih tem v pouk nasprotovalo nekaj staršev. Pri temi ločitev v 3. razredu trije starši, v 

5. razredu pet staršev; pri temi smrt v 3. razredu štirje starši, v 5. razredu štirje starši; pri temi 

istospolno partnerstvo v 3. razredu štirje starši, v 5. razredu štirje starši). Takšni rezultati so 

avtorico nekoliko presenetili. Glede na prisotnost homofobije v naši družbi (Boeta, 2009) je 

pričakovala, da bodo temi istospolnega partnerstva starši manj naklonjeni. Pri analizi 

vprašalnikov, ki so imeli negativen odgovor, je bilo ugotovljeno, da so bili proti vključevanju 

omenjenih tem v pouk isti starši. Podobni so bili tudi njihovi argumenti, kjer je izstopala 

zasebnost družine. Menili so, da bi prišlo do prevelike izpostavljenosti in obremenjenosti 

otroka, do čustvene prizadetosti in do poseganja v družinsko okolje. Pri temi istospolnega 

partnerstva so izrazili tudi strah, da bi pogovori o istospolni usmerjenosti pri pouku otroka 

spodbujali k enakemu vzorcu. Pomembno vlogo so pripisali šoli kot vzgojno-izobraževalni 

instituciji, ki naj bi prek pouka prikazovala različnost družin in spoštovanje do vsake družine, 

ne glede na spolno usmerjenost staršev. V pogovorih o omenjenih življenjskih temah pri 

pouku so videli prednost in pozitivnost. Bili so mnenja, da bi bil poenoten in strokoven način 

s strani učiteljev primernejši. Krepil bi se občutek za drugačnost in učenci bi se navajali na 

strpnost, ki je v današnjem času še kako potrebna. Seveda je strpnost treba začeti privzgajati 

že zelo zgodaj, če želimo, da bo zaživela v pravem pomenu besede in ne bo samo zapis na 

papirju. Pričakovanja, ki so jih starši izrazili do šole in učiteljev (v zvezi z omenjenimi 

temami) si avtorica razlaga na dva načina: najprej kot kompliment, saj so izkazali šoli in 

učiteljem veliko zaupanje, kar je treba ceniti, ohranjati in seveda še poglabljati; kot drugo, pa 

si njihovo zaupanje šoli lahko razlagamo tudi kot prelaganje odgovornosti na učitelje in 

druge strokovne delavce. Avtorica je mnenja, da je za najboljše uspehe potrebno 

uravnoteženo sodelovanje med šolo in družinami, na kar opozarjajo tudi strokovnjaki (Kalin, 
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Resman, Šteh, Mrvar, Govekar, Okoliš, Mažgon, 2007), ki izpostavljajo tudi vprašanje 

delitve pristojnosti in odgovornosti med starši in šolo za uspeh učenca/otroka na učnem 

področju ter na področju njegovega osebnega razvoja. Uspešnost obstaja tudi v možnosti in 

znanju šole in njenih akterjih, ki znajo oblikovati razmere za ugodne partnerske odnose med 

starši in učitelji, kar poudarja tudi Resman (1992) in je idealno izhodišče za zadovoljstvo 

vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu. S takim pristopom pa vsekakor 

pridobijo tudi omenjene življenjske teme, ki dobijo idealnejše pogoje za obravnavanje pri 

pouku, saj je neizpodbitno, da pri tem veliko vlogo igra obojestransko zaupanje.   

8.4 Rezultati in interpretacija raziskovalnega dela d) 

RV 4 Kakšne so izkušnje učiteljev o vključevanju izbranih življenjskih tem v pouk? 

RV 5 Kakšni so po mnenju učiteljev možni načini obravnave izbranih življenjskih 

tem pri pouku? 

ESEJ – UČITELJICA 1. r (U1) 

DATUM: marec 2010 

MOJE IZKUŠNJE O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO: 

Dečka v skupini je zbil tovornjak. Po treh dneh bitke je umrl v bolnišnici. V skupini je bil zelo 

priljubljen, dober, pozoren prijatelj. Kot učiteljica sem bila pred veliko preizkušnjo, kako 

razložiti otrokom, da deček ne bo več prišel v šolo. Veliko otrok je o tragediji izvedelo že od 

svojih staršev. Čutila sem odgovornost. Odločila sem se, da bom dan posvetila spominu na 

našega dečka. Prinesla sem sliko skupine, dečkovo mapo s sliko ter njegovo najljubšo igračo. 

Skupaj smo obujali spomine na igro z dečkom. Bilo je veliko vprašanj. Kje je sedaj? Ali ga še 

boli? Zakaj ga ne bo nikoli več? Zakaj se je to zgodilo? Ali sta mami in oči žalostna?... 

Povedala sem jim, da bo deček počival v zemlji (na pokopališču). Skupaj smo se domenili, da 
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mu bomo na grob prinesli šopek rož in mu prižgali svečke. Otroci so se skupaj s starši udeležili 

pogreba. Nekako nas je povezalo. Ob tem tragičnem dogodku sem dobila dragoceno izkušnjo v 

življenju. Otrok sprejema stvari, če mu jih znamo pravilno razložiti. Večkrat so ob obujanju 

spominov na dečka nastajali spontani pogovori o umrlih: dedki, babice, strici, spoznavali smo 

vzroke smrti ljudi, živali, rastlin. Otroci so prišli do zanimivega zaključka: KO SI ŽIV ŽIVIŠ V 

HIŠI, KO SI MRTEV PA V GROBU. Otrok sprejema stvari, če mu jih razložimo njegovi starosti 

primerno – realno. Takega mnenja sem tudi za ostali dve temi: ločitev in istospolno 

partnerstvo. 

KODE: nesreča, smrt, dober prijatelj, preizkušnja, kako razložiti, informacija (že doma), 

odgovornost, posvetitev dneva dečku, slike, najljubše igrače, vprašanja otrok, pogovor, 

vključevanje staršev, povezalo oddelek, dragocena izkušnja, spontani pogovori, pogovor o 

smrti (vzroki), ugotovitve otrok, otroške predstave, realna razlaga, starosti primerna (tudi 

ločitev in istospolno partnerstvo 

POJMI: lastna izkušnja s smrtjo učenca, učitelj je pred težko preizkušnjo, spraševanje samega 

sebe (kako pristopati k situaciji), občutek odgovornosti, s pomočjo literature iskanje ustreznega 

pristopa, vključevanje realnega pogovora, sodelovanje s starši, pomoč s pomočjo spontanih 

pogovorov, vključevanje pogovorov o smrti živih bitij, ob temah (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) razlaga starosti primerna in realna  
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DATUM: marec 2010 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU – UČITELJICA 1. r (U1) (dodatek eseju) 

Spraševalec: Diana Novak 

Tabela 15: Polstrukturiran intervju z učiteljico 1. r (vključevanje življenjskih tem v pouk) 

VKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO 

KODE POJMI 

Spraševalec: Ali ste se kot učitelj v razredu čutili osamljeni, ko ste se 

srečevali s situacijo smrti? 

Lahko bi rekla bolj negotova. Hitro sem morala odreagirati in vedela sem, da 

moram o tem spregovoriti otrokom. Poiskala sem tudi primere v literaturi. 

Nekako pa sem ravnala po svoji intuiciji. 

Spraševalec: Ste pogrešali kakšne bolj točne usmeritve, kako ravnati in 

kako pristopati? 

Res ne bi bilo slabo, če bi učitelji kaj več vedeli, kako ravnati v takih in 

podobnih situacijah. Prebrala sem, da imajo nekje v tujini izdelane neke 

smernice, kako približno naj bi se pristopalo, čeprav mi je jasno, da so to 

situacije, ki se jih ne da točno predvidevati in točno definirati. Da, pogrešam 

 

 

 negotovost, hitra reakcija, iskanje 

primerov v literaturi, intuicija 

 

 

 

 več znanja o pristopu, izkušnje iz 

tujine (smernice), nepredvidljive 

situacije, želja po usmeritvah 

 

 

 

 občutek negotovosti učitelja, potreba 

po hitri reakciji, vključevanje strategij 

pristopanja po intuiciji in na podlagi 

literature 

 

 izražena želja po poglobitvi znanja s 

teh področij (glede strategij 

pristopanja, usmeritev) 
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usmeritve, pri vseh temah. 

Spraševalec: Kaj pa primeri ločitve staršev in istospolnega partnerstva? 

Z istospolnim partnerstvom nimam konkretnih izkušenj, vendar pa menim, da je 

otrokom treba že zelo zgodaj približati tudi take skupnosti, saj se zna zgoditi, 

da po otroka že v vrtec hodita dve mami ali dva očeta.  

Pri ločitvah pa mislim, da je ključnega pomena sodelovanje s starši, nudenje 

podpore otroku ter razumevanje otroka. Nujen pa se mi zdi pogovor pri pouku z 

vsemi učenci v skupini. 

Spraševalec: Ali menite, da je v učnem načrtu dovolj prisotnosti teh 

omenjenih tem ali bi moralo tega biti več? 

Mislim, da so teme 'ponujene', potem pa je od učitelja odvisno, kako in če sploh 

bo te teme razširjal in o njih govoril. Skrbi me, da je preveč odvisno od 

subjektivnega pristopa in lastnih prepričanj učitelja. Vemo pa, da so to 

občutljive teme. 

Spraševalec: Kaj mislite, kateri od predmetov bi bil najbolj primeren za 

podajanje omenjenih tem? 

Na razredni stopnji naj bi bil to predmet spoznavanje okolja, na predmetni pa 

družba … 

 

 

 istospolno partnerstvo (zgodnje 

ozaveščanje), ločitev (ključno 

sodelovanje, podpora, 

razumevanje), nujen pogovor s 

celotno skupino 

 

 

 

 teme so ponujene, subjektivni 

pristop, lastna prepričanja, 

občutljive teme  

 

 

 

 razredna stopnja (spoznavanje 

okolja), predmetna stopnja 

(družba) 

 

 

 potreba po zgodnjem ozaveščanju 

otrok o istospolnih zvezah (izogibanje 

neprijetnih situacij v vrtcu , šoli) 

 v primeru ločitve podpora, spodbuda 

in sodelovanje med šolo in starši, v 

pogovor vključevanje celotne skupine 

 

 

 omenjene teme v učnih načrtih le 

nakazane, prepustitev strategij 

učiteljevi subjektivni izbiri 

 

 

 

 vključevanje v predmeta spoznavanje 

okolja (razredna stopnja) in družba 

(predmetna stopnja)  
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U1 izhaja iz lastne izkušnje (smrt učenca). V situaciji, ki jo je doživela, je bila pred težko 

preizkušnjo. Zavedela se je odgovornosti, ki jo je silila v negotovost. Ves čas se je 

spraševala, kako ustrezno pristopiti k nastali situaciji, na katero ni bila pripravljena. V tistem 

trenutku bi ji zelo pomagalo več znanja iz strategij pristopanja k življenjski temi o smrti. 

Sama si je pomagala s pomočjo lastne intuicije ter z iskanjem ustrezne literature. 

Vključevanje staršev in povezovanje med šolo in starši sta bili uspešni potezi. Njeni pogovori 

z učenci so bili spontani in realni, pri tem pa se je prilagajala starostni stopnji otrok. 

Poudarila je, da je pri razgovorih o omenjenih temah (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) 

potrebno vključevanje celotne skupine ter podpora posameznikom. Vse tri teme so po njenem 

mnenju v učnih načrtih le nakazane ter glede vključevanja prepuščene učiteljevi subjektivni 

presoji. Izpostavila je temo istospolnega partnerstva, za katero meni, da bi se o njej morali 

pogovarjati že zelo zgodaj, saj bi se s tem izognili neprijetnim situacijam. 

DATUM: marec 2010 

ESEJ – UČITELJICA 2. r (U2) 

MOJE IZKUŠNJE O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO: 

Moje izkušnje z vpeljevanjem omenjenih tem v pouk so najbolj »bogate« v situacijah, kjer je 

prišlo do ločitve staršev in smrti v družini (smrt starih staršev). Moram priznati, da so bili v 

obeh primerih učenci prizadeti. Nikoli si nisem predstavljala, da jih tako močno prizadene tudi 

smrt starih staršev, zato si kar nekako ne upam predstavljati, kako bi se otrok odzval, če bi mu 

umrl kdo od še bližnjih. Če povem po pravici, bi bila tudi sama v veliki zadregi, kako 

odreagirati v takem primeru. Sem prav vesela, da se mi še ni bilo potrebno srečati s tako 

situacijo (s smrtjo bližnjih), saj bi bila kar v veliki negotovosti. Seveda bi bila olajševalna 

okoliščina, če bi se ta dogodek nekako pričakoval (bolezen), saj bi se potem lahko bolj 

pripravila, si poiskala kakšno ustrezno literaturo ali prosila za pomoč kakšnega strokovnjaka. 

Če pa bi do tega trenutka prišlo nenadoma (nesreča), bi bila stvar bolj zapletena. Poskušam si 
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zamisliti, kaj bi storila in mislim, da bi poskušala odkrito in realno govoriti s posameznim 

učencem, potem pa še skupaj s celotno skupino. Pri razgovorih bi sledila odkritosti in 

ohranjala realno sliko. Nedvomno bi se lotevala še drugih oblik pristopanja, kot je igra vlog, 

uporaba lutk, kar se mi zdi zelo dobro, spodbujala bi likovno izražanja in naredila vse za dobro 

počutje otroka v šoli. Podobno bi ravnala v vseh primerih. Najmanj bi me skrbelo, kako se 

odzivati pri srečanju z ločitvijo med dvema staršema.Pri temi istospolnega partnerstva bi bila 

najbolj v zadregi. Najbolj v strahu pa bi se lotila tematike o smrti. Verjetno zato, ker sem s tem 

obremenjena precej tudi sama. Vsekakor pa sem mnenja, da je v šoli potrebno govoriti o teh 

temah, saj ima šola lahko zelo pozitiven vpliv na otroka. Mislim tudi, da bi omenjene teme 

morale biti bolj načrtno prisotne v šoli, lahko bi bile del razrednih ur. Želela bi si tudi kakšno 

izobraževanje na omenjene teme, pa ne samo na omenjene, temveč tudi kakšne druge, saj bi se 

našla še kakšna tema, ki je neprijetna in o njej neradi govorimo (nasilje, zlorabe,…) 

KODE: »bogate« izkušnje, ločitev, smrt v družini, prizadetost učencev, stari starši, zadrega, 

reakcija, negotovost, priprava, olajševalna okoliščina čas, priprava, strokovnjak, ustrezna 

literatura, nepredvidljiva situacija, odkrit, realen pogovor, posamezen učenec, skupina, druge 

oblike pristopanja, igra vlog, uporaba lutk, likovno izražanje, dobro počutje otrok, najmanj 

težav pri ločitvi, največji izziv tema istospolnega partnerstva, strah pri temi o smrti, osebna 

obremenjenost, potreba po govoru v šoli, šola, pozitiven vpliv, bolj načrtno prisotne, razredne 

ure, želja po izobraževanju 

POJMI: največ izkušenj na temo ločitve in smrti starih staršev, vidna prizadetost otrok, zadrega 

ob smrti bližnjega, izražanje negotovosti v smislu pristopanja, lažje za učitelja v primeru 

priprave, negotovost (v smislu pristopanja) pri nenadni smrti, vključevanje realnega in 

odkritega pogovora s posameznikom, vključevanje še drugih načinov (igra, lutke, likovno 

izražanje), cilj je dobro počutje otrok, najtežji pristop do teme istospolnega partnerstva in smrti 

(osebna obremenjenost), potreba po načrtnem vpeljevanju tem v pouk, izražena želja po 

dodatnem strokovnem izobraževanju (glede pristopov) 
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DATUM: marec 2010 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU – UČITELJICA 2. r (U2) (dodatek eseju) 

Spraševalec: Diana Novak 

Tabela 16: Polstrukturiran intervju z učiteljico 2. r (vključevanje življenjskih tem v pouk) 

VKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO 

KODE POJMI 

Spraševalec: Kaj mislite o tem, da bi se učni načrti prepletli z omenjenimi 

temami? 

Mislim, da bi bilo dobro, da bi bile omenjene teme načrtno prisotne in vključene v 

učne načrte pri posameznih predmetih. Če je to prepuščeno bolj stihijskemu 

vključevanju, to pomeni, da bi mogoče učitelji o teh temah govorili in razpravljali 

preveč subjektivno. 

 

Spraševalec: Kateri izmed predmetov naj bi po vašem mnenju vključeval 

največ omenjenih tematik v učnem načrtu? 

Največ možnosti vidim, da bi bil to predmet spoznavanje okolja, družba, lahko pa 

bi omenjene tematike vključevali tudi še ostali: slovenščina, likovni pouk, mogoče 

 

 

 načrtna prisotnost tem, dobro, 

stihijsko vključevanje, učitelj, 

preveč subjektivno 

 

 

 

 

 največ možnosti, spoznavanje 

okolja, družba, vključevanje 

 

 

 podpiranje načrtnega vključevanja 

omenjenih tem v pouk, vprašanje 

subjektivne presoje 

 

 

 

 

 integrirano med različne predmete 

(lvz, gvz, ru), najprimernejše 
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glasbena vzgoja ali razredne ure. 

 

Spraševalec: Se mogoče kaj bojite, kako bi na vključevanje teh tem reagirali 

starši? 

To bi bil lahko kar problem, saj je današnja družba še precej nenaklonjena 

določenim temam (istospolnemu partnerstvu), nekaterih tem pa se izogibajo. 

Mislim tudi, da jim je o tem nerodno govoriti. Vlogo pri tem pa po mojem mnenju 

igra tudi okoliš šole (vas, mesto) ter kulturna usmerjenost. 

 

 

Spraševalec: Pravite, da imate največ praktičnih izkušenj iz situacij, kjer je 

prišlo do ločitve staršev? 

Da, mislim, da je v današnjem času tega kar veliko. Ta tema je za mene osebno 

tudi najmanj problematična glede obravnave, tudi meni je najbližja, če primerjam 

z ostalima dvema. 

 

Spraševalec: Ali učenci povedo, kaj se dogaja doma in pokažejo stisko? 

Odvisno od posameznika. V večini primerov otroci v šoli povedo vse, saj kar 

tekmujejo, kdo bo več povedal. Tako da spregovorijo tudi o tem, da se starši 

ločujejo. Večinoma je zaznati stisko pri otrocih, le da se različno odraža. Nekateri 

kažejo to na zelo intenziven način in takoj, drugi manj intenzivno in kasneje. 

tudi lvz ,gvz, ru 

 

 

 

 problem, nenaklonjenost družbe 

(istospolno partnerstvo), 

izogibanje, nerodno, okoliš 

šole, kulturna usmerjenost 

 

 

 

 

 veliko ločitev, najmanj 

problematična tema, najbližja 

(osebno) 

 

 

 odvisno od posameznika, 

odprtost otrok, zaznavanje 

stiske, različni odzivi  

 

spoznavanje okolja in družba 

 

 

 

 odpiranje vprašanja o 

nenaklonjenosti družbe (tema 

istospolnega partnerstva) in 

izogibanja posameznih tem, vpliv 

okoliša in kulturne usmerjenosti na 

občutljivost do omenjenih tem 

 

 

 najaktualnejša tema ločitev 

(neproblematična) 

 

 

 

 intenzivnost reakcije in 

nakazovanje na stisko odvisna od 

posameznika, v večini odprtost 

otrok do učitelja in skupine 
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Različno.  

 

Spraševalec: Ali pri tem k sodelovanju povabite starše? 

Če je le mogoče in če so pripravljeni sodelovati. V tem vidim veliko prednost za 

vse, otroka, starše in ne nazadnje tudi za učitelja.  

 

Spraševalec: Kakšno pa je vaše osebno stališče do omenjenih tem?  

Po naravi sem zelo odprt človek in nimam problemov z vodenjem razgovora z 

učenci ali starši. Vedno skušam temeljiti na odkritosti. Vseeno pa me ob srečanju s 

takimi situacijami navdaja občutek nelagodja. Pogosto se sprašujem, če sem 

ravnala in postopala »pravilno« in v korist otroka. 

 

 

 

 vključevanje staršev, velika 

prednost za vse  

 

 

 odprta oseba, nimam 

problemov z razgovori, 

odkritost, nelagodje, dvom 

glede ravnanja 

(različna odzivnost),  

 

 

 doživljanje sodelovanja in 

vključevanja staršev kot zelo 

pozitivno  

 

 odkritost merilo za pristopanje k 

omenjenim temam, prisotnost 

občutkov nelagodja in dvomov v 

pravilnost pristopa 
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Iz zapisa je bilo razbrati, da je U2 imela v svoji dosedanji praksi največ izkušenj z ločitvijo 

staršev ter smrtjo starih staršev otok. Učiteljica je opažala stisko učencev, ki so se znašli v 

posameznih situacijah, ki so se navezovale na omenjeni temi. Izrazila je odobravanje po 

vključevanju omenjenih življenjskih tem v pouk, ki bi jih lahko integrirali med več 

predmetov bolj ciljno. Najbolj primerna se ji zdita spoznavanje okolja in družba. Izpostavila 

je istospolno partnerstvo, o katerem bi se bilo treba veliko pogovarjati, saj ima občutek, da 

družba omenjenim zvezam ni naklonjena ter da se tem pogovorom načrtno izogiba. 

Pomembno vlogo pri tem igra vpliv okolja, v katerem otrok živi, in kulturna naravnanost 

družine.  

Iz svojih izkušenj govori o občutku negotovosti, ki se je pojavljal, ko se je srečevala z 

omenjenimi temami v šolski situaciji. Izrazila je željo po dodatnem strokovnem 

izobraževanju. Porajal se ji je strah, kako bi postopala, če bi prišlo do smrtnega primera 

njenega učenca ali najožjega družinskega člana. Pomagala bi si z odkritim pogovorom, ki bi 

temeljil na realnem pristopu, z igro, lutkami idr.  

DATUM: marec 2010 

ESEJ – UČITELJICA 3. r (U3) 

MOJE IZKUŠNJE O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO: 

Pri vseh omenjenih temah se mi zdi pomembno, da jih v pouk vključujemo takrat, ko nastopijo 

kot problem. Bodisi, da nekdo od učencev to opazuje, doživlja, ali pa kot preventiven ukrep. S 

tem mislim, da se šola vključuje v razne projekte, kjer se omenjene življenjske teme lahko 

»predelujejo« na različne načine, ki so otrokom blizu; preko igre, slikanja, risanja in igre vlog. 

Pri nas na šoli se mi zdi zelo primeren projekt: VEVERIČEK POSEBNE SORTE – KORAK K 

SONČKU. Zelo dobro se obnese tudi uporaba lutk, kjer se otroci popolnoma vživijo in 

sprostijo. Menim, da je vključevanje zelo odvisno od učitelja, njegove naravnanosti do teh tem 

ter njegovih osebnih izkušenj. Sama menim, da v moj profesionalni odnos spada tudi 
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vključevanje omenjenih tem v pouk, kljub temu, da jih skoraj ni zaznati v učnih načrtih. 

Pomembno se mi zdi, da je učitelj zelo dobro teoretično opremljen z znanjem o omenjenih 

temah ter da je v njegovem razgovoru z učenci moč razbrati tudi čustveno noto. Pomembno se 

mi zdi, da pri tem ne skriva lastnih čustev. Želim, da bi učitelji bolj pogosto asociativno 

vključevali omenjene življenjske teme v pouk. Vprašanja, ki jih zastavlja učitelj naj bodo 

odprtega tipa (kaj ti misliš, kako se počutiš idr.). Svoja videnja naj vedno podkrepi z dokazi. 

KODE: vključevanje, nastanek problema, opazovanje situacije, doživljanje, preventive, 

vključevanje šole, projekti, različni načini, igra, slikanje, risanje, igra vlog, lutke, sprostitev 

učencev, vživljanje, vključevanje tem, učni načrti (malo), odvisno od naravnanosti učitelja, 

profesionalen odnos (vključevanje), teoretična opremljenost učitelja, razkrivanje lastnih čustev, 

asociativno vključevanje tem, vprašanja odprtega tipa 

POJMI: vključevanje življenjskih tem ob nastanku problema (doživljanje, opazovanje, 

preventiva), vključevanje šol v razne projekte služi kot pomoč, pozitivno delujoče je 

vključevanje tem prek igre, igre vlog, lutk, slikanja, risanja itn., doseganje sprostitve učencev in 

vživljanje, podpiranje vključevanja omenjenih tem v pouk, v učnih načrtih premalo definirane, 

potreba po zaznavanju čustvene note učitelja, razvijanje senzibilnosti za otrokova čustva, dobra 

učiteljeva teoretična opremljenost glede znanja o omenjenih temah, želja po odprtih vprašanjih 

in asociativnem vključevanju tem v pouk, strokovnost, stvarna razlaga 
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DATUM: marec 2010 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU – UČITELJICA 3. r (U3) (dodatek eseju) 

Spraševalec: Diana Novak 

Tabela 17: Polstrukturiran intervju z učiteljico 3. r (vključevanje življenjskih tem v pouk) 

VKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO 

KODE POJMI 

Spraševalec: Koliko znanja že imate iz teh področij? 

Ali ste prebirali kakšno literaturo, ki je vezana na omenjene teme? 

Nekaj znanja imam. Največ o teh življenjskih temah preberem v kakšni 

strokovni reviji. Moram pa priznati, da tega ni kaj veliko napisanega. Z 

veseljem bi obiskala kakšno izobraževanje, ki bi se nanašalo na omenjene 

tematike. 

 

Spraševalec: Kako konkretno vključujete te teme v pouk? 

Največkrat jih vključujem takrat, ko se pojavi kakšen problem ali učenci kaj 

sprašujejo v zvezi z omenjenimi temami. Teme vpletam v pouk spontano. 

 

 

 

 strokovna revija, ni veliko 

napisanega, obisk 

izobraževanja (z veseljem) 

 

 

 

 vključevanje ob pojavu 

problema, spontano vpletanje 

 

 

 

 iskanje informacij o omenjenih temah v 

strokovni literaturi, želja po dodatnem 

izobraževanju 

 

 

 

 dosedanje izkušnje (spontano vključevanje 

ob pojavu problema) 

 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

137 

Spraševalec: Pri katerem predmetu pa se vam zdi, da bi bilo najbolj 

umestno vključiti te teme v pouk? 

Najbolj bi te teme sovpadale s spoznavanjem okolja. Lahko bi se o tem 

pogovarjali pri oddelčnih skupnostih ali integrirali z ostalimi predmeti. 

 

Spraševalec: Kakšne so vaše izkušnje z vključevanjem staršev? 

Izkušnje so pozitivne, moram pa opozoriti, da je treba biti previden,  

saj gre za občutljive teme in hitro lahko narobe pristopiš. 

 

 

 spoznavanje okolja, oddelčna 

skupnost, integracija 

 

 

 pozitivne izkušnje, 

previdnost, občutljive teme 

 

 

 vključevanje omenjenih tem v spoznavanje 

okolja, oddelčne skupnosti (integracija) 

 

 

 potreba po previdnem pristopu do 

omenjenih tem (občutljive teme) 
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U3 podpira vključevanje omenjenih življenjskih tem v pouk in je v svojih razmišljanjih 

predvsem za vključevanje teh tem v pouk ob nastanku problematike, ki bi se navezovala na 

omenjene teme. Učitelj naj bi bil dobro teoretično podkovan in imel znanje iz omenjenih 

področij. To povezuje z občutljivostjo tematike in prisotnostjo čustev in meni, da je 

previdnost potrebna. Sama si je v svoji praksi pomagala z iskanjem ustrezne strokovne 

literature in je izrazila željo po dodatnem strokovnem izobraževanju ter vključevanju v 

ustrezne projekte, ki lahko služijo kot zelo ustrezna podpora. Učitelj naj bi uporabljal odprt 

pristop in si pomagal z vključevanjem didaktičnih iger, igre vlog, uporabo lutk, slikanja in 

risanja. Pomembno se ji je zdelo, da se zazna čustvena nota učitelja ter ob tem razvijati 

občutljivost tudi za otrokova čustva. V učnih načrtih naj bi po njenem mnenju omenjene teme 

bile premalo definirane, kot prednostni predmet za vključevanje omenjenih življenjskih tem v 

pouk pa vidi spoznavanje okolja ter oddelčno skupnost in integracijo. 

DATUM: marec 2010 

ESEJ – UČITELJICA 4. r (U4) 

MOJE IZKUŠNJE O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO: 

Iz izkušenj vem, da je družinska tematika prisotna v učnih načrtih, na razredni stopnji bolj pri 

spoznavanju okolja. Že v prvem razredu sta dva izmed ciljev. So pa ti cilji zelo splošni in 

učitelju puščajo kar odprte roke. Sama se pri pouku o družinah in njenih različnih oblikah 

pogovarjam v okviru pouka. Kot učiteljica vedno poudarim različnost in ne izpostavljam 

posameznih oblik družine. Pustim, da otroci povedo kolikor in kar sami hočejo in ne postavljam 

dodatnih vprašanj, še posebno če vem, da družinske razmere niso urejene. Zelo veliko je 

razvezanih družin, medsebojni odnosi pa niso urejeni. Okoli ločitev se velikokrat zaplete, saj se 

je že zgodilo, da je eden od staršev prepovedal oddajo otroka drugemu. Takrat se učitelj znajde 

v neprijetni in odgovorni situaciji. Drugače pa menim, da so neurejeni odnosi problem staršev 

in ne učitelja, čeprav lahko učitelj nehote postane vpleten v te situacije. Problem je potrebno 

reševati takoj. Treba ga je obelodaniti ter vključiti tudi šolsko svetovalno službo, ravnateljico 
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ali zunanje ustanove. Z istospolnim partnerstvom nimam izkušenj. V primeru, da se bom s tem 

srečala, bo to samo ena izmed možnih oblik družine. 

KODE: izkušnje, družinska tematika, učni načrt, spoznavanje okolja, splošni cilji, odprtost, 

pogovor v okviru pouka, neizpostavljanje posameznih oblik družine, otroci, pripovedovanje, 

brez dodatnih vprašanj, veliko razvezanih družin, neurejeni medsebojni odnosi, problem staršev 

(ne učitelja), takojšnje reševanje problemov, vključitev šolske svetovalne službe,ravnateljice, 

povezava z zunanjimi ustanovami, istospolno partnerstvo (le oblika družine) 

POJMI: splošna prisotnost družinske tematike v učnih načrtih pri spoznavanju okolja, 

ohlapnost ciljev, vezanih na družino, vključevanje razgovora o družinah in različnih oblikah v 

pouk, otroci kot izhodišče pogovora, velika prisotnost ločitev in neurejenih medsebojnih 

odnosov, prelaganje odgovornosti na starše, takojšnje reagiranje na problematiko, timski 

pristop, prisotnost razširjenega tima, pomoč učitelju s strani strokovnjakov in ustreznih 

strokovnih organizacij 
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DATUM: marec 2010 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU - UČITELJICA 4. r (U4) (dodatek eseju) 

Spraševalec: Diana Novak 

Tabela 18: Polstrukturiran intervju z učiteljico 4. r (vključevanje življenjskih tem v pouk) 

VKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO 

KODE POJMI 

Spraševalec: Kot je razbrati iz vašega opisovanja, se zdi, da se nagibate 

na manj poglobljeno vključevanje omenjenih tematik v pouk, menite, 

da je to bolj stvar družine? 

Mislim, da se starši premalo zavedajo svojih odgovornosti in preveč 

prelagajo na šolo in učitelje. 

 

Spraševalec: Kaj pa če bi v razredu prišlo do situacije, kjer bi bil otrok 

vidno v stiski in bi to »glasno« sporočal? 

Sigurno bi se odzvala na situacijo. Verjetno bi bila nekoliko negotova. 

Sproti bi poskušala slediti stvarem in situacijam. Vsekakor pa bi se obrnila 

na šolsko svetovalno službo. 

 

 

 

 starši, premalo zavedanja, 

odgovornost, prelaganje na šolo, 

učitelje 

 

 

 odziv na stisko, negotovost, 

sprotno sledenje, vključitev 

šolske svetovalne službe 

 

 

 

 nezavedanje odgovornosti staršev, 

preveliko prelaganje odgovornosti na 

učitelje (šolo) 

 

 

 zaznavanje občutka negotovosti 

 sprotno odzivanje na prisotno stisko pri 

otroku ter vključitev šolske svetovalne 
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Spraševalec: Omenili ste, da se starši premalo zavedajo svoje 

odgovornosti v zvezi z omenjenimi situacijami. Ste jim pripravljeni 

povabiti k sodelovanju?  

Sem pripravljena, vendar pa še vedno mislim, da se učitelj ne bi smel preveč 

vključevati v te zadeve. Se mi zdi, da je to bolj stvar družine. 

 

Spraševalec: Ali pogrešate kakšna dodatna izobraževanja na omenjene 

teme? 

To pa sigurno, saj bi bile dobrodošle izmenjave izkušenj ter neke usmeritve, 

kako naj učitelj postopa. To so po mojem mnenju zelo občutljive teme in 

učitelj lahko s svojim pristopom hitro naredi tudi kakšno napako. 

 

Spraševalec: Menite, da bi omenjene teme morale biti v večjem obsegu 

prisotne v učnih načrtih in kateri predmet bi bil najbolj primeren za 

vključevanje teh tem? 

Če bi bile bolj prisotne v učnih načrtih, potem bi moralo biti bolj točno 

definirano, kako … Najbolj primerni predmeti bi bili vsekakor družboslovni, 

lahko pa bi bile to tudi oddelčne skupnosti. 

 

 

 

 

 

 pripravljenost, sodelovanje s 

starši, manjša vloga učitelja, 

stvar družine 

 

 

 dobrodošla izmenjava izkušenj, 

usmeritve, postopanje učitelja, 

zelo občutljive teme, možnost 

napake 

 

 

 

 učni načrti, točno definirano, 

kako, družboslovje, oddelčne 

skupnosti 

službe (porazdelitev odgovornosti med 

strokovne delavce šole) 

 

 

 

 izražena pripravljenost za sodelovanje s 

starši, omenjene teme so stvar družine 

(odgovornost je na strani staršev) 

 

 

 prisotna želja po izmenjavi izkušenj in 

usmerjanju (glede načinov pristopanja) 

 zaradi občutljivosti tem je potrebna 

previdnost 

 

 

 

 prisotnost tem v učnih načrtih je manj 

obsežna in nedefinirana (glede načinov 

pristopanja), vključevanje v pouk 

družboslovja in oddelčnih skupnosti  
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U4 je otroka postavila v izhodišče pogovora, kadar situacija nanese na tri omenjene 

življenjske teme. Izhajalo naj bi se iz posameznega problema, situacije ali stiske otroka. Pri 

tem vidi zelo pomembno vlogo staršev, ki naj bi prevzeli odgovornost za vzgojo. O 

omenjenih temah naj bi se starši in otroci pogovarjali že v krogu družine, učitelj pa bi v šoli s 

svojim znanjem to nadgrajeval. Mnenja je, da veliko vlogo pri tem igra sodelovanje med 

družino in šolo.  

Sama opozarja na velik porast ločitev, kar največkrat vodi v neurejene medsebojne odnose, ki 

se odražajo v stiskah otrok ter na učnem in vzgojnem področju. Ob srečevanju z omenjenimi 

temami se je počutila negotovo in poudarila pomen timskega pristopa šolskih strokovnih 

delavcev, vključevanje ustreznih notranjih in zunanjih strokovnjakov. S tem bi se 

odgovornost porazdelila na vse člane v timu in zmanjšal pritisk na učitelja. Želela bi si tudi 

izmenjavo izkušenj in strokovno usmerjanje. V učnih načrtih so po njenem mnenju omenjene 

življenjske teme vtkane v družinsko tematiko in premalo definirane. Kot najbolj ustrezna 

predmeta je U4 videla v predmetih družboslovja in oddelčnih skupnostih.  

DATUM: marec 2010 

ESEJ – UČITELJICA 5. r (U5) 

MOJE IZKUŠNJE O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO: 

Neposredno sem se srečala s primerom istospolnega partnerstva. Bila sem razredničarka 

otroka, čigar mati se je poročila z žensko. Pred tem je bila mati poročena z očetom dečka, od 

katerega se je ločila. Deček se je z mamo preselil v nov dom, v katerega se je kmalu preselila 

tudi mamina prijateljica. Omenjena prijateljica je začela hoditi v šolo po dečka. Otrok je bil pri 

pouku vedno bolj zbegan, nedelaven in nezbran. Začel je govoriti, da se je njegova mamica 

poročila. Na vprašanje s kom, je odgovoril, da z očetom. Deček je bil zelo vesel poroke, z 

navdušenjem je pripovedoval o njej. Izmikal pa se je vprašanjem s kom. Deček je redno 

obiskoval socialno pedagoginjo, saj se je njegovo vedenje spremenilo, postajal je bolj vzkipljiv 
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in žalosten. Kasneje se je izkazalo, da je svojemu sošolcu zaupal, da se je njegova mamica 

poročila z žensko. Ta pa ga je izsiljeval. S pomočjo socialne pedagoginje sem organizirala 

sestanek, kjer sta bila prisotna mamica in oče dečka. Mati je odkrito priznala zvezo in 

povedala, da nič ne skriva. Pri pouku smo se kasneje veliko pogovarjali o družinah in o 

različnih zvezah. Za pomoč sem prosila socialno pedagoginjo, da je večkrat prišla v razred in 

izvedla kakšno delavnico s socialnimi igrami. Sama bi to zadevo težko speljala, saj nisem imela 

nobenih izkušenj iz tega področja. Prvič sem se srečevala s tako situacijo in nekako nisem 

vedela, kako naj se jo lotim. Vedela sem samo, da moram odreagirati. Kako? Kot se mi je 

takrat zdelo najbolj primerno. 

KODE: neposredno srečanje, istospolno partnerstvo, razredničarka, poroka mame s partnerico, 

ločitev, selitev, otrok zbegan, nezbran, veselje, navdušenje, stiska, socialna pedagoginja, 

sprememba vedenja (vzkipljivost, žalost), sošolec, zaupanje vrstniku, izsiljevanje, sestanek, 

socialna pedagoginja, delavnice, socialne igre, težka zadeva, negotovost v pristopu, premalo 

izkušenj 

POJMI: primer neposrednega srečanja z istospolnim partnerstvom (istospolna družina), primer 

poroke med dvema ženskama (mati otroka), vpliv sprememb (poroka, selitev) na dečkovo 

vedenje, izražanje stiske prek spremenljivega vedenja, mešanica različnih občutkov, prisotnost 

socialne pedagoginje, sprememba vedenja, raziskovanje situacije in reakcija, vključitev staršev, 

učencev ter socialne pedagoginje, prek delavnic z vključevanjem socialnih iger do vključevanja 

celotne skupine, izražena učiteljeva negotovost pri pristopanju k situaciji, premalo izkušenj z 

omenjenega področja 
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DATUM: marec 2010 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU – UČITELJICA 5. r (U5) (dodatek eseju) 

Spraševalec: Diana Novak 

Tabela 19: Polstrukturiran intervju z učiteljico 5. r (vključevanje življenjskih tem v pouk) 

VKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO 

KODE POJMI 

Spraševalec: Kakšne so bile reakcije otrok, ko ste se pogovarjali o 

istospolnih partnerstvih? 

Nekateri otroci že vedo tudi za take skupnosti in jih sprejemajo brez 

kakšnega začudenja. Nekateri pa so presenečeni in se jim to zdi smešno in 

nemogoče. Zelo se pozna, kakšen pristop imajo doma. 

 

 

Spraševalec: Kakšno mnenje imate o vključevanju staršev? 

Dobro je, da se starši povezujejo s šolo. V mojem primeru smo imeli 

pozitivne izkušnje, saj je bila mama pozitivno naravnana in zelo odprta. 

Priporočam pa previdnost, saj teme vključujejo čustva. To pa je lahko tudi 

 

 

 otroci, sprejemanje 

istospolnih skupnosti, nekateri 

presenečeni, smešno, 

nemogoče, vpliv doma 

(odnos) 

 

 povezovanje staršev s šolo 

(pozitiven vpliv), pozitivne 

izkušnje, priporočanje 

 

 

 seznanjenost otrok (v tem starostnem 

obdobju) z omenjenimi skupnostmi in 

sprejemanje omenjenih skupnosti, 

presenečenje in začudenje, odnos otroka 

odvisen tudi od vpliva doma (odnos staršev) 

 

 potreba po povezovanju staršev s šolo, razplet 

situacije odvisen od naravnanosti vključenih 

(staršev, otrok) 
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boleče. 

 

 

Spraševalec: Ali ste imeli dosti znanja? 

Situacija je bila kar zapletena, prvič smo se tudi v šoli srečali s takim 

primerom. Obrnila sem se na svetovalno delavko. Skupaj sva pripravili 

načrt in se lotili »dela«. Bilo je kar zahtevno in sama kot učiteljica bi se 

kar težko znašal. 

 

Spraševalec: Če bi načrtno vpeljali omenjene teme v učni načrt, v 

kateri predmet bi teme vključili? 

Najbolj primeren predmet se mi zdi spoznavanje okolja, pozneje pa 

družboslovni predmeti.  

previdnosti, vključevanje 

čustev 

 

 

 konkreten primer, zapletena 

situacija, pomoč svetovalne 

delavke, skupna priprava 

načrta 

 

 

 

 primeren predmet za 

vključevanje, spoznavanje 

okolja, družboslovni predmeti 

 

 

 

 

 potreba po vključitvi svetovalnih delavcev, 

skupen pristop do situacije (timski pristop), 

priporočljiva previdnost 

 

 

 

 

 primerni predmeti: družboslovni, spoznavanje 

okolja   
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U5 se je neposredno srečala s primerom istospolnega partnerstva (istospolna družina). Mati 

otroka, ki ga je v tistem času poučevala omenjena učiteljica, je sklenila istospolno zvezo. 

Učiteljica je opazila spremembe v vedenju dečka, ki je postajalo bolj odklonilno in 

nenavadno. Izražal je stisko. Ob razkritju situacije se je odločila, da k sodelovanju povabi 

šolsko socialno pedagoginjo, s katero sta prek delavnic in vključevanja socialnih iger  

omenjeno tematiko istospolnega partnerstva skušali približati celotni skupini. Ob spremljanju 

odzivov učencev je učiteljica ugotovila, da se omenjena zveza nekaterim učencem ni zdela 

nič nenavadnega, nekateri pa so bili presenečeni nad tako obliko družine. U5 je mnenja, da na 

odnos učencev vpliva naravnanost posamezne družine do istospolnih zvez. Učiteljica je 

poudarila pomembnost sodelovanja med starši in učitelji ter vključevanje svetovalnih 

delavcev. V veliko pomoč ji je bil timski pristop, ki jo je kot učiteljico razbremenil. Prav 

tema istospolnega partnerstva se ji zdi še posebej občutljiva, zato priporoča previdnost pri 

pristopanju. Najbolj primerni predmeti za vključevanje omenjenih tem v pouk se učiteljici 

zdijo družboslovni predmeti in ure spoznavanja okolja. 

DATUM: marec 2010 

ESEJ – UČITELJICA 6. r (U6) 

MOJE IZKUŠNJE O VKLJUČEVANJU ŽIVLJENJSKIH TEM (ločitev, smrt, istospolno 

partnerstvo) V POUK 

BESEDILO: 

Z zgoraj navedenimi temami sem kot učiteljica že imela izkušnje – največkrat z razvezo staršev 

učencev, ki sem jih poučevala. Nekajkrat sem imela izkušnjo s smrtnim primerom v ožji oz. širši 

družini … Bila pa sem seznanjena tudi s primerom istospolnega partnerstva, s katerim se je 

neposredno srečala moja sodelavka. Izkušenj na tem področju pa žal nimam in vesela sem, da 

je tako, saj menim, da morata otroka vzgajati oče in mama. Trudim se, da prisluhnem učencem 

in poskušam ugotoviti, iz kje izhajajo njihove čustvene stiske. To pa ni vedno lahko. Iskanje 

pozornosti, agresivni izpadi, zaprtost vase in ostale vedenjske motnje so pogosti spremljevalec 

današnjih otrok in vse več jih je, ki na ta način sporočajo naj jih vendarle opazimo, da so 

pomembni tako v družini, šoli kot družbi. Nekateri zelo intenzivno dojemajo svoje »dvojne« 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

147 

družine. Zavedajo se, da so ljubljeni. Spet drugi skrivajo odnose v družini, o tem se ne želijo 

pogovarjati in izkazujejo veliko »mero« jeze. Zavedam se, da so teme v naslovu sila občutljive 

in jih je potrebno v šoli obravnavati »po potrebi« in z veliko mero previdnosti, saj so prizadeti 

otroci zelo občutljivi. V učnem načrtu je kar nekaj družinskih tem in s pridom jih uporabim za 

tovrstne razgovore. Učenci največkrat radi sodelujejo, so pa tudi izjeme. Če začnemo z neko 

temo, ki je otroku poznana in to znanje in razumevanje širimo z njemu primernimi metodam, se 

skozi takšen način dela ognemo zgodnjemu oblikovanju predsodkov in negativnim stereotipom. 

Veljalo naj bi pravilo in tudi osnovna otrokova pravica je, da imajo otroci vedno prednost … 

Seveda pa se morata za otrokovo zadovoljstvo truditi tudi oba starša. Pri tem gre za pomembno 

vlogo povezovanja in sodelovanja staršev in učitelja. Le s takim pristopom bo otrok usmerjen k 

odprtosti, komunikaciji in razumevanju globalnih konceptov. V nasprotnem primeru se lahko 

zgodi, da otrok pogoste prevzame krivdo nase. Pred leti sem imela izkušnjo s smrtjo, ko je 

dečku umrla sestra. Družina je bila v veliki stiski. Kot učiteljica sem skušala pomagati celotni 

družini, saj enostavno ne moreš ostati imun, ko opazuješ njihovo stisko. Pri tem pa sem 

porabila veliko energije. Učitelj se v takih situacijah znajde sam, čeprav so ti na voljo šolski 

svetovalni delavci, saj je narava dela učitelja taka, da se ne da vnaprej napovedati poteka 

dogodkov. Učitelji se neprestano izobražujemo. Poslušamo vsakoletne obvezne seminarje s 

pogosto suhoparno in neuporabno tematiko, ki je večkrat sama sebi namen. O teh občutljivih 

temah pa vemo zelo malo in še to iz lastnih izkušenj ali samoiniciativno. Dobrodošla bi bila že 

samo izmenjava izkušenj med stanovskimi kolegi na teh področjih. To bi nam pripomoglo k 

prijetnemu, a največkrat zelo zahtevnemu poklicu. 

KODE: izkušnje na vseh omenjenih področjih, največkrat ločitev, nekajkrat smrtni primer, 

seznanjenost s primerom istospolnega partnerstva, stvar družine (istospolno partnerstvo), 

vzgoja je stvar očeta in mame, pojav čustvene stiske, vedenjska odstopanja, intenzivno 

dojemanje 'dvojnih' družin je različno, ljubljenost, skrivanje, jeza, zavedanje občutljivosti 

omenjenih tem, obravnava po potrebi, previdnost, občutljivost, prisotnost tem v učnih načrtih, 

motivacija učencev za razgovor, primeren pristop, izogib predsodkov, stereotipov, nujen trud 

staršev, sodelovanje staršev (povezovanje), odprta komunikacija, razumevanje globalnih 

konceptov, smrt v družini (izkušnja), pomoč celotni družini, učitelj osamljen v situacij, pogosti 

seminarji, suhoparnost in neuporabnost seminarjev, malo znanja iz omenjenih tem, dobrodošla 

izmenjava izkušenj 
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POJMI: največ izkušenj iz ločitvenih situacij ter nekajkrat smrtnih primerov, posredna 

seznanitev s situacijo istospolnega partnerstva, nenaklonjenost načrtnemu vključevanju teme 

istospolnega partnerstva v pouk, vprašanje istospolnih družin za vzgojo, odgovornost za 

vzgojni moment naj prevzamejo starši, opažanje intenzivnih čustvenih in vedenjskih odklonov 

pri učencih (v primeru stiske), različnost v odzivanju (reakcije) na spremembe in posamezne 

omenjene situacije, zavedanje učiteljev o zahtevnosti pristopanja k omenjenim temam 

(občutljivost tem), vključevanje tem po potrebi in motivacija učencev s pomočjo učnega načrta, 

nujnost ustreznega pristopa, vključevanje razgovora in odprte komunikacije (zmanjševanje 

predsodkov), korist otroka, prevzemanje odgovornosti staršev in povezovanje s šolo 

(sodelovanje), prevzemanje krivde, cilj: razumevanje globalnih konceptov, doživljanje izkušnje 

s smrtjo v družini kot naporne situacije za učitelja ter doživljanje občutka osamljenosti (težko 

predvidljive situacije), potreba po izmenjavi izkušenj učiteljev ter po ustreznih seminarjih o 

omenjenih temah in pristopih  
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DATUM: marec 2010 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU – UČITELJICA 6. r (U6) (dodatek eseju) 

Spraševalec: Diana Novak 

Tabela 20: Polstrukturiran intervju z učiteljico 6. r (vključevanje življenjskih tem v pouk) 

VKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKIH TEM (ločite, smrt, istospolno partnerstvo) 

V POUK 

BESEDILO 

KODE POJMI 

Spraševalec: V pisanju eseja ste bili zelo izčrpni, pa me vseeno zanima, kaj 

mislite o načrtnem vključevanju teh tem v pouk. Omenili ste, da je treba o njih 

govoriti po potrebi. 

Sem pristaš vključevanja teh tem v pouk, vendar pod pogojem, da so stvari strokovno 

dodelane in pripravljene. Potrebni bi bili neki okvirji, kako se lotevati teh tem, saj 

gre tukaj za vpletanje čustev, kar pa je včasih lahko spolzko področje. 

 

 

Spraševalec: Imate kar nekaj izkušenj iz teh področij. Ste kdaj pogrešali 

kakšna izobraževanja? 

Glede na to, da se kar dobro znajdem, mi tudi situacije z omenjenimi temami ne 

 

 

 

 pristaš vključevanja, 

strokovna pripravljenost, 

potrebni okvirji, 

vpletanje čustev, spolzko 

področje 

 

 

 nezaznavanje težav, 

 

 

 

 zagovarjanje načrtnega vključevanja 

omenjenih tem v pouk, potreba po 

določenih okvirjih in strokovni pripravi 

v okviru strokovnih seminarjev, potreba 

po previdnosti (prisotnost čustev) 

 

 

 pomembna vloga staršev pri vzgojnem 
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delajo večjih težav. Sem napisala že v prejšnjem besedilu, da bi bili na te teme 

dobrodošli kakšni seminarji. 

 

Spraševalec: Kaj pa sodelovanje s starši na teh področjih? 

Zdi se mi nujno, saj starši v današnjem času preveč odgovornosti prelagajo na šolo. 

Spraševalec: Kateri predmet je tisti, ki bi lahko vključeval omenjene teme v 

učnem načrtu? 

Najbolje je, da gre za povezovanje. Najbolj vidim omenjene teme v učnem načrtu iz 

spoznavanja okolja. Lahko bi o tem govorili tudi pri razrednih urah. 

dobrodošli seminarji 

 

 

 

 današnji čas, starši, 

prelaganje odgovornosti 

na šolo, povezovanje, 

spoznavanje okolja, 

razredne ure 

momentu, odgovornosti staršev   

 

 

 

 vključevanje omenjenih tem prek 

integracije predmetov, najbolj primerne 

ure spoznavanja okolja in razrednih ur 
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U6 je imela v svoji praksi največ izkušenj z ločitvijo staršev in smrtjo v družini. S primerom 

istospolnega partnerstva se je srečala posredno. Sama ni naklonjena načrtnemu vključevanju 

teme istospolnega partnerstva v pouk. Mnenja je, da se starši premalo zavedajo svoje 

odgovornosti in preveč odgovornosti prelagajo na učitelje. Omenjene teme so po njenem 

mnenju občutljive in je potrebna previdnost pri načinu pristopanja, saj igrajo veliko vlogo 

intenzivna čustva. Prihaja do čustvenih stisk učencev, kar se odraža na učnem in vzgojnem 

področju ter v vedenjskih odklonih. Meni, da so to težko predvidljive situacije, v katerih je pa 

pri spopadanju z njimi učitelj osamljen. Želi si izobraževanj v okviru ustreznih seminarjev, ki 

pa naj bi bili kvalitetni in ustrezni (glede na temo) ter bi nudili izmenjavo izkušenj med 

učitelji. Obravnavo omenjenih življenjskih tem pri pouku vidi kot razumevanje globalnih 

konceptov, ki bi se najbolje asimilirali s pomočjo prepletanja med predmeti, v družboslovnih 

predmetih in razrednih urah. 

Vseh šest učiteljic je bilo pripravljenih na sodelovanje in posredovanje svojih izkušenj v 

zvezi z omenjenimi življenjskimi temami. Zaznati je bilo skupna stičišča. Vse tri omenjene 

življenjske teme se jim zdijo zahtevne za vključevanje v pouk. Vse sodelujoče učiteljice si 

želijo kvalitetnih dodatnih izobraževanj in pogrešajo izmenjavo izkušenj. Same so si ob 

srečanju z omenjenimi temami pomagale z dodatno literaturo, šolsko svetovalno službo in 

izkušnjami sodelavcev. Poudarile so pomembnost timskega pristopa, ki naj bi prispeval k 

razbremenitvi učitelja. Ena izmed učiteljic je poudarila, da se učitelj v takih situacijah, ki so 

hkrati stresne in občutljive, največkrat znajde sam. Avtorica tudi iz osebnih izkušenj 

ugotavlja, da se učitelj z omenjenimi temami pri pouku težko spoprijema sam. Večinoma je 

prepuščen lastni presoji, kako pristopati k omenjenim temam in jih vključevati v pouk.  

Pomen so učiteljice dale povezovanju družine in šole ter dobrim medosebnim odnosom. Tu 

so spet videle porazdelitev odgovornosti med šolo (učitelji) in starši. Ob prebiranju 

odgovorov učiteljic je bilo opaziti, da je bila največkrat omenjena in poudarjena prav 

odgovornost. Razbrati je bilo strah pred pritiskom zaradi nalaganja prevelike odgovornosti na 

učitelja. Vzrok bi lahko bile slabe pretekle izkušnje ali negotovost učiteljev. S tem se potrdi 

pomembnost sodelovanja med učitelji in družino, saj se s sodelovanjem porazdeli tudi 

odgovornost. Tudi v strokovni literaturi (Bujišić, 2005, Dyregrov, 2001, Kovač Šebart, Krek, 



NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Mag. delo. Pef. Lj, 2012 

152 

2009, Prodanović, 1981) je zaznati zelo pozitivno naravnanost do povezovanja med šolo in 

družinami. Kot pozitivno so starši videli sodelovanje z vsemi strokovnimi delavci šole, kar 

vodi k celostnemu napredku učencev, kar se odraža na vzgojnem, učnem in vedenjskem 

področju. Izpostavljena tema pri učiteljicah je bila tema istospolnega partnerstva, o kateri naj 

bi se po mnenju (petih) učiteljic morali začeti pogovarjati že zelo zgodaj. Ena učiteljica se z 

vključevanjem omenjenih tem v pouk ni strinjala, to pa zagovarjala s tem, da se vse preveč 

odgovornosti prelaga na učitelje, da sta za vzgojo otroka potebna oba starša (mati in oče) in 

da je o vprašanjih, ki se navezujejo na omenjene teme, treba spregovoriti v krogu družine. 

Odklonilen odnos do vključevanja omenjene teme v pouk bi bila lahko tudi posledica njenega 

osebnega prepričanja in odnosa do omenjene teme. Ena izmed sodelujočih učiteljic se je 

neposredno srečala z obliko istospolne skupnosti. Poudarila je, da je pri pristopanju k 

omenjeni temi potrebna previdnost (zaradi občutljivosti tematike) in osredotočanje na celotno 

skupino, ne samo na posameznika. Zelo dobrodošel ji je bil timski pristop. Kot preverjeno 

dobro je predlagala vključitev svetovalne delavke, uporabo socialnih iger ter dobro 

sodelovanje s starši otroka. Pozitivnost timskega pristopa ter sodelovanja šole s celotnim 

timom lahko iz svojih izkušenj potrdi tudi avtorica. Učiteljice so pri vključevanju življenjskih 

tem v pouk videle možnost uporabe različnih metod pristopanja, kot so uporaba lutk, 

socialnih iger, igre vlog, slikanje, risanje idr., ki pa naj bi temeljile na odprtem dialogu. Prav 

vse učiteljice so bile mnenje, da so omenjene teme občutljive, v smislu čustvenega prizvoka 

in prav iz tega vidika je potrebno biti pazljiv in previden pri vključevanju teh tem v pouk. Pri 

komentiranju učnih načrtov so zaznale prisotnost ciljev, ki se navezujejo na omenjene 

življenjske teme, a se jim zdijo nekoliko premalo definirani in pogrešajo jasnejše smernice. 

Za vključevanje omenjenih tem v pouk so kot najprimernejša predmeta izpostavile 

spoznavanje okolja in družbo, pa tudi oddelčne skupnosti in medpredmetno povezovanje.   
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9 SKLEPI IN USMERITVE 

V teoretičnem delu naloge smo izhajali iz pojma družine. Ugotovili smo, da je družina tako 

kompleksen pojem, da ga ni moč zajeti z eno samo definicijo, temveč je pogledov na ta 

pojem več. Pri vseh pa je zaznati skupno stičišče, ki družino poimenuje kot dvogeneracijsko 

skupnost in družbeno institucijo, katere vloga je skrb za otroke (Rener in sod., 2006, str. 13). 

Avtorica naloge bi sledila razmišljanju (Tomori, 1994, str. 10, 11), ki pravi, da razmišljanj o 

pojmu družina ni smiselno omejiti s pogledom posameznih znanosti, saj pri tem ne moremo 

in ne smemo pozabiti na individuum, osebno doživljanje posameznika ter na usklajevanje in 

povezovanje s socialnim okoljem.  

Glede na to, da z združenjem vseh obstoječih družin dobimo družbo in so vsa dogajanja v 

družinah posledično vidna v družbi in obratno (Satir, 1995) ter da se v vseh kulturah družina 

pojmuje kot osnovna enota družbe (Musek, 2012), se strinjamo, da gre za tesno povezavo 

med družino in družbo in obojestransko vplivanje. Prav s tega vidika težko govorimo o neki 

statični obliki družine, saj smo priča paleti različnih oblik družinskega življenja, kot so 

neporočeni pari, ki imajo otroke ali so brez njih, reorganizirane družine, istospolne družine 

ali enostarševske družine. Hitrejše je tudi prehajanje iz ene oblike družinskega življenja v 

drugo in je družinske poteke težko napovedati (Švab, 2001). 

Vse te spremembe, ki se dogajajo v družinah in v obstoječi družbi, se odražajo v sistemu 

šole, katere naloga je vzgojno-izobraževalni proces. Prav v tem procesu se učitelji in seveda 

tudi drugi svetovalni delavci velikokrat srečujejo s situacijami, ki delujejo nekako vsakdanje. 

Takoj ko pride do konkretizacije neke situacije in jo je treba reševati, pa se znajdejo v 

negotovosti, kar je potrdila tudi raziskava. Osebne avtoričine izkušnje potrjujejo dejstvo, da 

življenjske teme, kot so ločitev, smrt in istospolno partnerstvo pri učiteljih pogosto izzovejo 

občutke nelagodja in vnašajo negotovost pri pristopanju in vključevanju v pouk. Teme so 

gotovo občutljive in hkrati tudi protislovne. Zakaj protislovne? Če izhajamo iz opredelitev 

(Sardoč, 2011, Woolley, 2010), ki protislovnost povezujeta s temami, ki vzbujajo izziv in 

diskusijo, se tema istospolnega partnerstva gotovo uvršča na prvo mesto. Prav v tem času je 
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tema istospolnega partnerstva zelo aktualna in se okoli nje 'dviga veliko prahu'. Tudi pri 

drugih temah je znotraj njiju zaznati številna vprašanja, ki nakazujejo na možnost diskusije in 

lahko sprožajo izzive. Treba se je zavedati tudi tega, da posamezna tema ni protislovna samo 

zato, ker buri diskusijo, temveč se je treba ozreti na tisto, zaradi česar je protislovna 

(Woolley, 2010). Woolleyeva raziskava (2010, str. 4) je pokazala, da so študentje kot najbolj 

občutljive teme za vključevanje v pouk na prvo mesto postavili spolna razmerja, ki jim 

sledita smrt (izguba) ter družinska problematika. Oba avtorja (Sardoč, 2011, Woolley, 2010) 

na vključevanje protislovnih tem v pouk gledata pozitivno in v tem dolgoročno vidita številne 

pozitivne učinke. S tem bi pripomogli k medsebojnemu spoštovanju in razumevanju razlik ter 

okrepili povezavo med različnimi družbenimi skupinami in posamezniki. Pri vključevanju 

omenjenih življenjskih tem v pouk je prav zaradi občutljivosti tem ter vplivanja na čustvena 

področja posameznika ali neke skupine potrebna previdnost, kar pa lahko hitro pripelje do 

stresnih situacij. Učitelji morajo gotovo poskrbeti za blaženje stresnih situacij, ki jih učenci 

od doma 'prinašajo'v šolo. Jeriček (2007) trdi, da stresne situacije velikokrat izvirajo iz 

družinskega okolja: ločitev staršev, konflikti, smrt staršev ali bližnjih, selitve in druge 

družinske spremembe. Osebne avtoričine izkušnje pritrjujejo mnenju (Yule, 2001), da se 

vsaka dlje trajajoča stresna situacija odraža v večji impulzivnosti, odkrenljivosti in hitro 

skrenljivi pozornosti, čustveni otopelosti, socialnem izogibanju, disociaciji, agresivnosti pri 

igri, antisocialnemu vedenju ter posledično doživljanju neuspehov v šoli. Pri tu obravnavanih 

življenjskih temah ter s pojavom sprememb, povezanih z njimi, lahko trdimo, da gre za 

stresne situacije, ki lahko vodijo v travme. Šola kot vzgojno-izobraževalna institucija ima pri 

tem veliko in ključno vlogo (Tiet, 1989): otroku naj bi bila podporni moment, kraj, kjer otrok 

lahko izrazi svoja čustva in odkrito spregovori o stiskah. Zelo pomembno je sodelovanje med 

družinami in strokovnimi delavci šole ali najprej z učiteljem, ki naj bi bil učencu najbližji. 

Tak pristop podpira tudi Jeriček (2007), ki poudarja pomen obojestranske odprtosti za 

otrokovo raznolikost, različnost dojemanja, odzivanja in spoprijemanja z vsakodnevnimi 

situacijami in dogodki. Ti odnosi naj bi bili bolj neformalni (Resman, 1992, str. 35), kar je 

koristno. Podobni naj bi bili partnerskim, kar pa vpliva na spreminjanje oblik, metod in 

vsebin dela s starši. 
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Največ vsebin (od prvega do šestega razreda), ki se navezujejo na družinsko tematiko, je 

zaslediti pri predmetih spoznavanje okolja (1., 2. in 3. razred) in družba (4. in 5. razred), zato 

smo analizirali oba učna načrta. Jasno je, da so določena področja nekoliko bolj 

zaznamovana z družbeno dominantnimi temami (družina, telo, zasebnost, spolnost …), a do 

diskriminacije lahko prihaja pri vseh predmetih. Posebno pozornost je tako treba posvetiti 

vsakdanjim praksam, ki so prisotne v razredu, z vidika interakcij, komunikacije, spodbud, 

pohval, organizacije časa, uporabe opreme ipd. Prav s tega pogleda mora ostati prikriti učni 

načrt – mreža socialnih odnosov, pripomb, nagovarjanj in dejanj – bistveni del izhodišč za 

razmislek o (ne)diskriminatornih praksah (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011, str. 37). 

Ugotovljeno je bilo, da je pri obeh predmetih (spoznavanje okolja in družba) kar nekaj vsebin 

(primeri: prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih (1. razred), 

spoznajo, da si ljudje svobodno izbiramo različne vloge v svojem življenju, spoznajo, da smo 

ljudje različni, in razumejo različnost, vedo, da morajo biti vsem, ne glede na razlike, dani 

pogoji, da živimo človeka vredno življenje (2. razred), spoznajo ustrezna ravnanja pri 

doživljanju raznih čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah (3. razred), razumejo 

smisel povezovanja v družine (ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje …), razumejo nekatere 

spremembe v družinskem življenju – razveza, smrt, novi člani (4. razred), spoznajo, da so 

ljudje v skupnosti različni (po starosti, veri, spolni usmerjenosti, etični pripadnosti, 

družbenoekonomskem statusu) in prepoznavajo stereotipe v povezavi z njimi (5. razred), ki 

bi bile lahko izhodišče za navezovanje na družinsko tematiko in omenjene življenjske teme, 

kot so ločitev, smrt in istospolno partnerstvo. V četrtem in petem razredu gre za razširitev že 

usvojenih ciljev iz prvega, drugega in tretjega razreda (Učni načrt, Družba, 2011), zato 

pričakujemo, da bi se poglabljale tudi vsebine, ki vsebujejo tematiko, navezujočo se na 

omenjene življenjske teme. Pri prebiranju učnih načrtov smo ugotovili, da so učni cilji 

napisani precej ohlapno, kar avtorica pripisuje zaupanju in puščanju avtonomije učiteljem, 

hkrati pa meni, da se prav tu lahko skriva možnost, ki učiteljem dopušča izogibanje 

vključevanja omenjenih življenjskih tem v pouk. Učitelji pozneje prav to manj zavezujočo 
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obliko postavljenih ciljev in željo po bolj točno definiranih ciljih, navezujočih se na 

omenjene teme, lahko izrabljajo kot izgovor, da se omenjenih tem izogibajo.  

Glede na izsledke raziskave lahko damo nekaj priporočil, za katere menimo, da bi 

učinkoviteje pripomogli k pristopanju in vključevanju omenjenih življenjskih tem v pouk. 

1. Najprej naj poudarimo pomen pripravljenosti na ozaveščanje prisotnosti omenjenih tem 

v družbi. Če znamo in želimo prisluhniti dogajanju v družinah in družbi, smo že na 

dobri poti, da ta dogajanja in z njimi povezane družinske ali družbene spremembe 

ozavestimo. Teme, kot so ločitev, smrt in istospolno partnerstvo, so občutljive in same 

po sebi sprožajo razne diskusije in dileme. Prav zato potrebujejo spodbujevalen, 

stabilen in strokoven pristop, ki naj bi temeljil na nevtralnem pristopanju in upošteval 

individualnost posameznika in njegove družine. Zato je še posebej pomembna 

usposobljenost učiteljev, da bodo izražali občutljivost do omenjenih tem ter jih z nekim 

nesubjektivnim prizvokom znali umeščati v vzgojno-izobraževalni proces. Omenjenim 

temam in možnim strategijam njihovega vključevanja v pouk je posvečeno premalo 

pozornosti že v času dodiplomskega študija. O vključevanju novih vsebin in dejavnosti 

v predmetnike bi bilo smiselno razmišljati že v okviru dodiplomskega študija. Seveda 

pri tem ne gre pozabiti tudi na druge občutljive tematike, kot so na primer revščina, 

nasilje, spolna zloraba, alkoholizem, telesna prizadetost, brezdomstvo, neetičnost itd. 

Na vse te okoliščine, v katerih živijo družine, opozarjajo tudi strokovnjaki (Zaviršek, 

Sobočan, 2012) in jih je v šolskem prostoru skoraj nemogoče prezreti. Institucije z 

vzgojno-izobraževalno vlogo – poleg pedagoških in drugih fakultet mednje gotovo 

sodijo tudi vrtci, osnovne in srednje šole – bi morale imeti močno spodbujevalno in 

usmerjevalno vlogo pri zaznavanju občutljivih tem in njihovem vključevanju v pouk. 

Bodoči učitelji bi morali biti opremljeni z znanjem, ki bi jim omogočil večjo 

občutljivost za tematike, ki jih narekuje življenje, in za spoprijemanje z njimi. Učni 

načrti bi lahko bili odprtejši za predlaganje ustreznih gradiv in namenjanje večje 

pozornosti omenjenim življenjskim temam. S tem bi posredno dosegli večjo 

določenost. Seveda ne gre pozabiti učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki že 
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opravljajo pedagoške poklice. Rezultati raziskave so pokazali, da si učitelji želijo 

dodatnih izobraževanj in usposabljanj, kje bi dobili ustrezno kvalitetno znanje iz 

omenjenih področij in imeli možnost izmenjave izkušenj. Rezultati kažejo, da je 

tovrstnih izobraževanj premalo oziroma se zanje odločajo določeni posamezniki. 

Smiselno bi bilo razmišljati o oblikovanju seminarjev nadaljnega izobraževanja in 

usposabljanja, katerih izhodiščna točka bi bilo poučevanje o raznovrstnosti družin in 

posameznih tematik, ki se navezujejo na družino. Tako bi učitelji in drugi strokovni 

delavci tudi na zasebnem področju večali svojo občutljivost za razlike, drugačnost in 

neenakost. Predvsem učitelji se preveč ukvarjajo z učnim procesom in birokratskimi 

zadevami, pozabljajo pa na vzgojni proces, katerega del so tudi različne življenjske 

situacije. Za takšno stanje niso krivi samo učitelji, pač pa bo svojo vlogo moralo 

odigrati tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

2. Določena področja so nekoliko bolj zaznamovana z družbeno dominantnimi temami 

(družina, telo, zasebnost, spolnost idr. – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, 2011, str. 37), zato med ta področja gotovo spadata predmeta 

spoznavanje okolja v prvem, drugem in tretjem razredu in družba v četrtem in petem 

razredu. Pri pregledovanju učnih načrtov smo ugotovili, da so cilji in vsebine 

naravnane tako, da je v njih zaznati prisotnost omenjenih življenjskih tem, vendar pa 

učitelju dajejo premalo usmeritev in s tem mogoče motiviranosti za to, da bi pogovor 

večkrat napeljal na vsebine, navezujoče se na omenjene teme. Da bi zadostili tem 

pogojem, bi se omenjene teme lahko dodatno vpeljalo v učne načrte. Poleg teh treh tem 

bi morali pridružiti še nekatere druge (omenjene v zgornjem delu besedila). Ciljem in 

vsebinam bi lahko bil dodan znak (opomnik) s predlagano povezavo cilja ali vsebine s 

posamezno temo. Ker si učitelji pri vključevanju omenjenih tem v pouk pomagajo tudi 

z iskanjem ustrezne literature, ki je v slovenskem jeziku precej nedosegljiva, bi bila 

poleg tega opomnika lahko zavedena ustrezna literatura –  strokovno gradivo, ki bi 

učitelja ali drugega strokovnega delavca lahko seznanilo z ustreznimi metodami, 

pristopi, strategijami. Učitelj bi tako dobil specifična in jasnejša navodila, kako se prav 

odzvati in kakšna je praksa drugje v svetu. Vsekakor bi bilo prav omeniti tudi naslove 
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posameznik knjig in slikanic s tematiko, navezujočo se na posamezne vsebine. Seveda 

pa bi bila potrebna strokovna presoja o ustreznosti gradiva glede vsebine in starostne 

stopnje otrok. 

3. Dejstvo je, da so življenjske teme (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo) prisotne v 

našem družbenem prostoru in jih ni moč prezreti. Dejstvo je tudi to, da omenjenih tem 

ni moč prezreti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kamor se uvršča tudi šola. 

Situacije, ki izhajajo iz teh življenjskih tem, so včasih lahko neprijetne in zelo stresne. 

Stresne za vse, ki so kakorkoli vpleteni v posamezno omenjeno življenjsko situacijo. 

Pri tem ne smemo zanemariti učiteljev, ki imajo v takih primerih še posebej težko 

nalogo. Kljub osebni prizadetosti se od njih pričakuje strokoven odziv. Mogoče bi tu 

izpostavila smrt – lahko umre posameznik ali skupina. Znani so primeri, ko je v 

nesrečah umrlo več otrok hkrati. Kot trdi Dyregrov (2001), so šole na take primere 

premalo pripravljene oziroma so tiste šole, ki so vnaprej pripravljene na določene 

stresne situacije, v veliki prednosti. Pri tem ne moremo zanemariti temi ločitev in 

istospolno partnerstvo, ko za vse vpletene prihaja do zelo stresnih situacij, vendar pa se 

dogajajo bolj posamično in včasih bolj prikrito. Na osnovi slovenske in tuje literature 

ter ugotovitev avtorica meni, da bi bilo dobro, če bi šole za posamezne stresne situacije 

imele pripravljene okvirne načrte, ki naj bi vključevali preventivna izobraževanja in 

načine, metode ter strategije pristopanja ob primeru konkretne situacije. Vsekakor naj 

bi svoj prostor v tem načrtu imelo tudi učenje komunikacije z učenci ter starši, ki naj bi 

temeljilo na medsebojnem zaupanju. V načrtu naj bi bilo določeno, katerega učitelja in 

drugega strokovnega delavca se povabi oziroma vključi v posamezno situacijo. Že 

Dyregov (2001) je nakazal, da bi to lahko bili učitelji z ustreznimi izkušnjami in 

specifičnim znanjem s posameznih življenjskih področij ter notranji in zunanji 

strokovni delavci, vešči posameznih vsebin. Z ustreznimi predavanji, pogovori in 

nudenjem podpore vpletenim bi prispevali k lajšanju stresnih momentov in k lažjemu 

sprejemanju posamezne situacije in nastalih sprememb.  
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Prav je, da na delo pogledamo tudi s kritičnimi očmi. V raziskavi smo izhajali iz osnovne 

populacije učiteljev, ki so v šolskem letu 2009/2010 poučevali v osnovnih šolah v Sloveniji. 

Vzorec učiteljev za kvantitativni del raziskave je bil izbran priložnostno. Mogoče bi bili 

rezultati v primeru slučajnostnega vzorca drugačni. Na rezultate raziskave bi lahko vplivalo 

tudi večje število anketiranih učiteljev, kar bi hkrati pripomoglo k še večji reprezentativnosti. 

Vprašalnik s trditvami, uporabljen za kvalitativni del raziskave, je delo avtorice magistrske 

naloge. Gotovo bi bil merski instrument lahko še popolnejši. Po lastni presoji so bile izbrane 

tri življenjske teme (ločitev, smrt, istospolno partnerstvo), ki so se na podlagi osebnih 

izkušenj zdele najbolj občutljive in so v avtorici hkrati sprožale številna vprašanja. Lahko bi 

bila izbrana posamezna tema, ki bi bila zato mogoče podrobneje raziskana. Zanimivo bi bilo 

še bolj poglobljeno raziskati temo istospolnega partnerstva, ki je trenutno zelo aktualna. Zelo 

zanimivo bi bilo raziskavo izvesti v času, ko se je pripravljal referendum o sprejetju novega 

družinskega zakonika ali celo po referendumu. Seveda bi se za pogovor našle še kakšne 

druge, enako občutljive in zanimive teme, kot na primer: revščina, nasilje, brezdomstvo, 

telesna prizadetost … Kvalitativni del raziskave je bil izpeljan s pomočjo učiteljev, otrok in 

staršev na izbrani šoli. Glede na to, da za vsako ustanovo veljajo posamezne specifične 

karakteristike, bi bili rezultati lahko drugačni, če bi bil vzorec zajet iz različnih vzgojno-

izobraževalnih ustanov. Izbor tehnik v kvalitativnem delu bi bil lahko še pestrejši, način, 

kako priti do analize (kodiranje) pa drugačen. Mogoče bi bil vzorec staršev in otrok lahko še 

večji ali bi bile naloge drugače zastavljene. Objektivnost izvedbe posameznih delov raziskave 

bi bila lahko še trdnejša in bolj zagotovljena, če bi na raziskavo dobili vpogled različni 

ocenjevalci. Možno bi bilo raziskavo speljati zelo različno, vendar prav izbran način jo dela 

edinstveno. 

Vsekakor pa je ob koncu raziskovalne naloge jasno, da je šola prostor, kjer naj ne bi bilo 

prostora za pretvarjanje, da so omenjene življenjske teme samo stvar posamezne družine. Od 

učitelja terjajo strokovno in odgovorno odzivanje, ki naj bi temeljilo na profesionalizmu, 

zavedanju individualnosti posameznika in upoštevanju človekovih pravic. Jasno je, da je vsak 

posameznik nekaj posebnega, individualnega, tako kot to velja tudi za posamezne družine, 

družinske skupnosti in družbene ureditve. 
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Rezultati raziskave so pokazali, da je pri učencih, starših in učiteljih dobrodošlo vključevanje 

omenjenih življenjskih tem v pouk ter da so obravnavi omenjenih tem pri pouku v večini 

naklonjeni. Rezultati niso pokazali bistvenega razhajanja med posameznimi temami v smislu 

odobravanja ali neodobravanja vključevanja tem v pouk. Potrebna so dobro pripravljena 

izobraževanja učiteljev, kjer si bodo učitelji lahko izmenjali izkušnje in se seznanili z 

ustreznimi pristopi. Šole morajo stremeti k vzpostavljanju kar najboljših partnerskih odnosov, 

da bodo upravičile zaupanje staršev, ki ga namenjajo šolam in učiteljem. Hkrati naj bi starši 

odgovornost za celosten razvoj otroka namesto da jo prenašajo na šolo prevzemali nase, s 

čimer bi soustvarjali vzgojno-izobraževalni proces. Vsekakor je pri vključevanju omenjenih 

tem v pouk zaradi njihove občutljivosti in poseganja v družino in družinsko življenje, kjer 

veliko vlogo igrajo čustva, vera in kultura, potrebna previdnost. 

Če otroci, starši in učitelji predstavljajo dobršen del družbe in je raziskava z vseh treh vidikov 

pokazala v večini pozitivno naravnanost do vključevanja omenjenih življenjskih tem v pouk, 

je čas, da se o tem začnemo pogovarjati glasneje in na vseh ravneh, tudi v 'šolskem prostoru'. 

V kolikšni meri in na kakšen način, pa si bomo narekovali tudi sami, najprej kot 

posamezniki, nato pa tudi kot družba, ko bomo sprejemali posamezne odločitve v zvezi s 

temami, ki jih narekuje življenje. Seveda se je treba zavedati, da se nič ne da spremeniti čez 

noč in da mora vsaka stvar dozoreti najprej v naših glavah, šele nato lahko zaživi v praksi. 

Ko se bomo kot učitelji spopadali z omenjenimi temami na tak ali drugačen način, pa je po 

mnenju avtorice vedno potrebno imeti v mislih otroka in njegovo korist.    
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PRILOGE 

PRILOGA A (Vprašalnik s petstopenjsko ocenjevalno lestvico – 

Soočanje učiteljev z življenjskimi temami pri pouku) 

Ločitev, smrt in istospolno partnerstvo so življenjske teme, ki vedno bolj prodirajo tudi v 

šolski prostor. Kot učitelji se pogosto znajdemo v neprijetnih situacijah, ko se soočamo z 

njimi pri pouku. Posredno ali neposredno se dotaknejo učiteljev, ki pa se na omenjene teme 

odzivajo na različne načine. V moji raziskavi me zanima, katere od opisanih načinov 

soočanja z omenjenimi temami uporabljate med poukom in kako pogosto. 

V mislih se prosim osredotočite na tri izbrane teme (ločitev, smrt in istospolno partnerstvo). 

1. Spol:    a) M   b) Ž 

2. Delovna doba:  a) 0–5 let    b) 6–10 let   c) 11–25 let  d) več kot 26 let 

3. Delovno mesto: a) učitelj prve triade   b) učitelj druge triade   

4. Strokovni naziv:  a) brez naziva   b) mentor   c) svetovalec    d) svetnik  

5. S svojim delom ste:   a) zelo zadovoljni  b) zadovoljni   c) se ne morem odločiti           

d) manj zadovoljni  e) nezadovoljni. 

Prosim, da trditve pazljivo preberete in s križcem označite ustrezno oznako. 

Zap. 

št 

Trditev 

n
ik

o
li

 

re
d

k
o
 

v
ča

si
h
 

P
o

g
o

st

o
 

ze
lo

 

p
o

g
o

st
o
 

1. Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj 

omenjenih temah, imam premalo znanja s teh 

področij. 

     



 

 

2. Ko začutim, da je pri pouku treba spregovoriti o 

omenjenih temah, v razred povabim strokovnjake 

določenih področij. 

     

3. Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da 

so preveč občutljive in so stvar posamezne 

družine. 

     

4. Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem 

v pouk. 

     

5. Želim si poiskati več informacij o omenjenih 

temah. 

     

6. Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do 

omenjenih tem. 

     

7. Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop 

vpeljevanja omenjenih tem v pouk. 

     

8. Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari 

odprte. 

     

9. Ob srečanju z omenjenimi temami se zanašam na 

izkušnje, ki sem jih v času svojega poučevanja že 

pridobil.  

     

10. Odprta vprašanja o omenjenih temah me 

spodbudijo k iskanju novih metod poučevanja.  

     

11. Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem 

v pouk potrebna strokovnost. 

     

12. Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih 

izkušnjah, ki se navezujejo na omenjene teme, me 

to zelo gane. 

     

13. Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o 

omenjenih temah), vpliva tudi na moje mišljenje. 

     

14. Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z 

omenjenimi temami pri pouku, se nekaj naučim. 

     



 

 

15. V času pouka o omenjenih temah ne razmišljam, 

ker ne želim, da bi to vplivalo na moje vodenje 

pouka.  

     

16. Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v 

zvezi z omenjenimi temami), skušam jemati ne 

preveč resno. 

     

17. Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z 

omenjenimi temami), ohranim zase. 

     

18. Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od 

zgoraj omenjenih tem, skušam delovati 

razumevajoče in pomirjajoče.  

     

19. Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno 

službo, saj so prav oni tisti, ki so jim omenjene 

teme zelo blizu. 

     

20. Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem 

razmišljam, kako bi se reševanja lotil kdo od 

mojih sodelavcev. 

     

21. Ko v času pouka pride do odpiranja zgoraj 

omenjenih tem, sem negotov. 

     

22. Če učenci med poukom izpostavijo omenjene 

teme, se z njimi odkrito pogovorim. 

     

23. Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se 

bojim, da bom učence napačno vodil in usmerjal. 

     

24. Odločim se, da učencem pri pouku sam  

predstavim omenjene teme. 

     

25. Učence spodbujam, da se pri pouku aktivno 

vključujejo v razgovor o omenjenih temah. 

     

26. Omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, 

da so otroci starostno še premalo zreli. 

     

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!                  Diana Novak, prof. RP 



 

 

PRILOGA B (Vprašalnik za starše, raziskava iz vzorca c)) 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

Sem Diana Novak in poučujem na OŠ Toneta Čufarja Jesenice. 

V okviru svoje raziskovalne naloge (magistrski študij) se na Vas obračam s prošnjo, da mi 

posredujete mnenja o treh temah, povezanih z življenjskimi situacijami, ki se navezujejo na 

spremembe v družbi in družini, kar pa vpliva tudi na šolsko klimo. 

Vašega mnenja bom zelo vesela! 

Prosim, če lahko lističe s Svojimi mnenji posredujete razredničarki, ki poučuje Vašega 

otroka. 

Podana mnenja bodo ostala anonimna. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam, vašemu otroku pa 

želim veliko učnih uspehov in dobrega počutja v šoli. 

 Diana Novak, prof. RP 

  



 

 

Ločitev staršev je v današnji družbi in času, v katerem živimo precej pogost pojav. 

Spremembe, ki so posledice takih dogodkov, se dotaknejo tudi otrok in s tem tudi v šolskega 

polja. 

 

A) Mislim, da je o tej temi treba z učenci v šoli (razredu) spregovoriti na odkrit in strokoven 

način. 

 

B) Mislim, da je ta tema stvar družine in naj se o njej v šoli (razredu) ne bi govorilo in 

razpravljalo. 

 

ZAKAJ TAKO MISLIM? 

 

 

 

Tema o smrti je za odrasle velikokrat neprijetna. Težko doumemo in sprejmemo izgubo 

ljubljene osebe. Otroci pa smrt (izgubo ljubljene osebe) v družini doživljajo na svoj način. 

 

A) Šola naj bi otrokom s strokovnim in odprtim pristopom spregovorila o smrti, izgubi 

ljubljene osebe in žalovanju v družini. 

 

B) Tema o smrti, izgubi in žalovanju je stvar družine in naj šola ne bi posegala v družinsko 

skupnost. 



 

 

ZAKAJ TAKO MISLIM? 

 

 

Vedno bolj aktualna je tema o istospolno usmerjenih in pojavu istospolnih skupnosti ter o 

oblikovanju družin v teh skupnostih. 

 

A) O tej temi je v šoli treba govoriti odkrito in jasno. 

 

B) Šola naj te teme ne bi izpostavljala in naj bi to prepustila posamezni družini. 

 

ZAKAJ TAKO MISLIM? 

 

 

 

  



 

 

Priloga C  

Tabela 21: Kolmogorov-Smirnov test 

  N 

Normal Parameters Most Extreme Differences 
Kolmogorov- 

Smirnov Z 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) Mean 
Std.  

Deviation 
Absolute Positive Negative 

v1 Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah, imam 

premalo znanja s teh področij. 122 2,61 0,807 0,257 0,218 –0,257 2,84 0,000 

v2 Ko začutim, da je pri pouku treba spregovoriti o omenjenih 

temah, v razred povabim strokovnjake določenih področij. 122 2,63 0,845 0,231 0,231 –0,21 2,556 0,000 

v3 Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč 

občutljive in so stvar posamezne družine. 122 2,39 0,886 0,223 0,201 –0,223 2,468 0,000 

v4 Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem v pouk. 122 3,65 0,871 0,264 0,195 –0,264 2,912 0,000 

v5 Želim si poiskati več informacij o omenjenih temah. 122 3,69 0,91 0,257 0,194 –0,257 2,838 0,000 

v6 Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do omenjenih tem. 122 2,78 0,958 0,239 0,171 –0,239 2,639 0,000 

v7 Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop vpeljevanja 

omenjenih tem v pouk. 122 4,15 0,878 0,252 0,166 –0,252 2,785 0,000 

v8 Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari odprte. 122 2,52 0,874 0,272 0,187 –0,272 3,008 0,000 

v9 Ob srečanju z omenjenimi temami se zanašam na izkušnje, ki 122 3,61 0,905 0,283 0,209 –0,283 3,124 0,000 



 

 

sem jih v času svojega poučevanja že pridobil. 

v10 Odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k iskanju 

novih metod poučevanja. 122 3,54 0,91 0,226 0,191 –0,226 2,493 0,000 

v11 Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk 

potrebna strokovnost. 122 4,16 0,833 0,238 0,181 –0,238 2,628 0,000 

v12 Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se 

navezujejo na omenjene teme, me to zelo gane. 122 3,3 1,01 0,197 0,197 –0,197 2,175 0,000 

v13 Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o omenjenih temah), 

vpliva tudi na moje mišljenje. 122 2,93 1,026 0,198 0,196 –0,198 2,183 0,000 

v14 Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z omenjenimi temami 

pri pouku, se nekaj naučim. 122 3,95 0,926 0,226 0,159 –0,226 2,497 0,000 

v15 Med poukom o omenjenih temah ne razmišljam, ker ne želim, 

da bi to vplivalo na moje vodenje pouka. 122 2,62 1,086 0,185 0,168 –0,185 2,043 0,000 

v16 Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z 

omenjenimi temami), skušam jemati ne preveč resno. 122 2,25 1,08 0,197 0,197 –0,181 2,175 0,000 

v17 Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi 

temami), ohranim zase. 122 4,16 0,918 0,272 0,179 –0,272 3,003 0,000 

v18 Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih 

tem, skušam delovati razumevajoče in pomirjujoče. 122 4,34 0,831 0,31 0,215 –0,31 3,419 0,000 

v19 Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno službo, saj so prav 122 3,05 0,961 0,209 0,209 –0,193 2,308 0,000 



 

 

oni tisti, ki so jim omenjene teme zelo blizu. 

v20 Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem razmišljam, kako bi se 

reševanja lotil kdo od mojih sodelavcev. 122 2,56 1,061 0,203 0,174 –0,203 2,24 0,000 

v21 Ko med poukom pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem 

negotov. 122 2,33 0,776 0,241 0,229 –0,241 2,664 0,000 

v22 Če učenci med poukom izpostavijo omenjene teme, se z njimi 

odkrito pogovorim. 122 4,16 0,863 0,256 0,186 –0,256 2,83 0,000 

v23 Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom 

učence napačno vodil in usmerjal. 122 2,4 0,598 0,323 0,323 –0,268 3,565 0,000 

v24 Odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene 

teme. 122 2,98 0,867 0,249 0,226 –0,249 2,751 0,000 

v25 Učence spodbujam, da se pri pouku aktivno vključujejo v 

razgovor o omenjenih temah. 122 3,71 0,922 0,229 0,174 –0,229 2,526 0,000 

v26 Omenjenih tem ne vključujem v pouk, saj menim, da so otroci 

starostno še premalo zreli. 122 2,04 0,957 0,239 0,239 –0,203 2,637 0,000 

Vrednost Kolmogorov-Smirnov Z statistike je pri vseh spremenljivkah statistično značilna, kar pomeni, da nobena ni normalno 

porazdeljena. 



 

 

Priloga D 

Tabela 22: Komunalitete 

  Initial Extraction 

Nv1 Da bi pri pouku vodil razgovor o zgoraj omenjenih temah, imam premalo znanja s teh 

področij. 1 0,69 

Nv2 Ko začutim, da je pri pouku treba spregovoriti o omenjenih temah, v razred povabim 

strokovnjake določenih področij. 1 0,747 

Nv3 Omenjenih tem ne vpletam v pouk, saj menim, da so preveč občutljive in so stvar 

posamezne družine. 1 0,754 

Nv4 Potrudim se, da omenjene teme nevsiljivo vpeljem v pouk. 1 0,675 

Nv5 Želim si poiskati več informacij o omenjenih temah. 1 0,752 

Nv6 Pri pouku jasno pokažem svoj kritičen pogled do omenjenih tem. 1 0,544 

Nv7 Dobro premislim, kakšen bi bil najboljši pristop vpeljevanja omenjenih tem v pouk. 1 0,66 

Nv8 Pri vprašanjih na omenjene teme puščam stvari odprte. 1 0,603 

Nv9 Ob srečanju z omenjenimi temami se zanašam na izkušnje, ki sem jih v času svojega 

poučevanja že pridobil. 1 0,705 

Nv10 Odprta vprašanja o omenjenih temah me spodbudijo k iskanju novih metod 

poučevanja. 1 0,672 

Nv11 Zavedam se, da je pri vpeljevanju omenjenih tem v pouk potrebna strokovnost. 1 0,692 

Nv12 Ko učenci pri pouku pripovedujejo o svojih izkušnjah, ki se navezujejo na omenjene 

teme, me to zelo gane. 1 0,692 

Nv13 Razgovor, ki ga imam z učenci pri pouku (o omenjenih temah), vpliva tudi na moje 

mišljenje. 1 0,762 

Nv14 Iz vsake izkušnje, ki jo pridobim v zvezi z omenjenimi temami pri pouku, se nekaj 

naučim. 1 0,59 

Nv15 Med poukom o omenjenih temah ne razmišljam, ker ne želim, da bi to vplivalo na 

moje vodenje pouka. 1 0,692 

Nv16 Vprašanja, ki jih učenci izpostavijo pri pouku (v zvezi z omenjenimi temami), skušam 

jemati ne preveč resno. 1 0,613 

Nv17 Razgovore, ki jih imam z učenci (v zvezi z omenjenimi temami), ohranim zase. 1 0,657 

Nv18 Kadar kdo od učencev izpostavi katerokoli od zgoraj omenjenih tem, skušam delovati 

razumevajoče in pomirjujoče. 1 0,601 



 

 

Nv19 Večkrat k pouku povabim šolsko svetovalno službo, saj so prav oni tisti, ki so jim 

omenjene teme zelo blizu. 1 0,665 

Nv20 Pri izbiranju pristopa do omenjenih tem razmišljam, kako bi se reševanja lotil kdo od 

mojih sodelavcev. 1 0,798 

Nv21 Ko v času pouka pride do odpiranja zgoraj omenjenih tem, sem negotov. 1 0,64 

Nv22 Če učenci med poukom izpostavijo omenjene tematike, se z njimi odkrito pogovorim. 1 0,627 

Nv23 Pri obravnavanju omenjenih tem pri pouku se bojim, da bom učence napačno vodil in 

usmerjal. 1 0,581 

Nrv24 Odločim se, da učencem pri pouku sam predstavim omenjene teme. 1 0,561 

Nv25 Učence spodbujam, da se pri pouku aktivno vključujejo v razgovor o omenjenih 

temah. 1 0,638 

Nv26 Omenjenih tematik ne vključujem v pouk, saj menim, da so otroci starostno še 

premalo zreli. 1 0,678 

Faktorski model vsebuje 26 spremenljivk in vse imajo vrednost komunalitet nad 0,5, kar 

pomeni, da je v modelu zajete dovolj variance posamezne spremenljivke. 

 

 

 

 


