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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava problematiko agresivnega vedenja otrok do vrstnikov in 

vzgojiteljic v vrtcu.  

 

Najprej so predstavljene definicije agresivnega vedenja, sledijo njegove različne delitve in 

predstavitev teorij o pojmovanju agresivnega vedenja. Nadaljujem z opisom različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na agresivno vedenje. Predstavljeni so vzroki za agresivno vedenje pri 

otroku in nekateri možni načini obravnav otroka, pri katerem zaznamo takšno vedenje.  

 

Raziskovalni del temelji na analizi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, v 

katerem so sodelovale strokovne delavke v vrtcih. Pridobljenih je bilo 100 izpolnjenih 

vprašalnikov. Podatki so pokazali, da se agresivno vedenje v vrtcu pojavlja tako do vrstnikov 

kot tudi do strokovnih delavk in se v pogostosti pojavljanja ne razlikuje glede na območje 

(mesto ali podeželje), v katerem je vrtec. Pri tem strokovne delavke vrtcev opažajo, da se 

pogosteje vedejo agresivno do strokovnih delavk tisti otroci, ki se vedejo agresivno tudi do 

vrstnikov, takšno vedenje pa se pojavi takrat, ko otroku nekaj ni dovoljeno. Pridobljeni 

podatki kažejo, da se fizično agresivno vedenje pogosteje pojavlja kot verbalno ter da se v 

primeru agresivnega vedenja otrok v skupini po pomoč obrne manj kot polovica strokovnih 

delavk vrtca. 

 

Ključne besede: 

vrtec, strokovne delavke vrtca, agresivno vedenje, vrstniki 
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SUMMARY 

 

The thesis deals with the issue of aggressive behaviour in children towards their kindergarten 

peers and teachers. 

 

First, the thesis offers definitions of aggressive behaviour and provides various subdivisions 

and theories on aggressive behaviour. It then describes different factors influencing 

aggressive behaviour and outlines the reasons for such behaviour in a child and possible 

approaches in instances of aggression. 

 

The practical part of the thesis is based on the analysis of a survey conducted on a sample of 

100 professionals working in kindergartens. The data suggests that aggressive behaviour in 

kindergartens appears not only towards the peers but also towards professionals. The 

frequency of instances of aggression does not change according to the location of the 

kindergarten, whether in a city or in the countryside. In addition, professionals working in 

kindergartens note that those children that have already displayed aggression towards their 

peers often direct it to the professionals as well, particularly when they are prohibited to do 

something. The data also suggests that physical aggression is more common than verbal 

aggression and that in instances of aggression in a group, less than half of the professionals in 

kindergartens opt for requesting help. 

 

Keywords: kindergarten, professionals working in kindergartens, peers 
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UVOD 

 

Jok, smeh, ugriz, objem, udarec … vse to in še več lahko vidimo le v nekaj urah, ki jih 

preživimo s skupino otrok. Takšne reakcije otrok so potrebne, da se lahko naučijo v družbi 

sprejemljivega vedenja. Otrok postopno spoznava socialno skupino, v kateri živi, se vključuje 

v socialne odnose, pri tem pa potrebuje odraslo osebo, ki ga vodi, mu daje vzgled in oporo. V 

času odraščanja otroka pride tudi obdobje, ko želi vse narediti sam, začne uveljavljati svojo 

voljo in se postopno osvobaja starševskega oklepa. To obdobje je zelo pomembno, saj v tem 

času otrok gradi svojo osebnost. A ravno to obdobje je za večino staršev neprijetno, ker se 

pojavljajo izbruhi, ki velikokrat vodijo v neprimerna in agresivna vedenja. Kako se soočiti s 

tem vedenjem, kaj ga povzroča in kako otroku pomagati, da takšno vedenje opusti in 

ponotranji vedenje, ki je primernejše, so vprašanja, ki se porajajo v glavah vseh ljudi, ki 

vzgajajo. Tako je bilo tudi pri meni. Kot pomočnica vzgojiteljice sem se v oddelku srečevala z 

agresivnim vedenjem otrok do vrstnikov in strokovnih delavk. Brskala sem po literaturi in 

iskala primerne načine, kako se odzvati na agresivno vedenje otrok in odkrivala možne vzroke 

za agresivno vedenje. Potem pa so se mi postavila vprašanja, ali se takšno vedenje pojavlja 

tudi v drugih vrtcih, kako pogosto se pojavlja in na kakšen način se vzgojiteljice soočajo z 

njim. Ta vprašanja so bila glavno vodilo pri nastajanju diplomske naloge, ki jo držite v rokah. 

Želim si in hkrati upam, da bo moje delo vsaj delno pripomoglo k razumevanju otrokovega 

agresivnega vedenja in da bo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki se nam 

postavljajo ob vzgoji otroka, ki se vede agresivno. 
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1 AGRESIVNO VEDENJE 

 

1.1 DEFINICIJE AGRESIVNEGA VEDENJA 

  

V svoji diplomski nalogi bom pisala o agresivnem vedenju, zato je prav, da najprej 

pregledamo definicije agresivnega vedenja. V psihologiji je eden najmanj jasnih pojmov 

ravno agresivno vedenje, saj ga različni avtorji zelo različno pojmujejo.  

 

V splošnem agresivno vedenje predstavlja nekaj negativnega. Ali bo neko vedenje označeno 

kot agresivno ali ne, pa je odvisno od družbe, stališča opazovalca in vrednostnega sistema 

opazovalca (Lamovec in Rojnik, 1978: 13). Agresivnost v najširšem smislu je vsak aktivni 

pristop k okolju. V tem smislu zajema vse oblike gibanja in iztegovanja rok, grizenja hrane, 

nekatera čustva (npr: bes, jeza, sovraštvo) in nenazadnje tudi oblike telesne agresivnosti nad 

drugimi (Lamovec in Rojnik, 1978: 11). 

Najožjega pojmovanja agresivnosti so se oprijeli behavioristi (Buss, 1961; Dollard in Miller, 

1939, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 11), ki jo razumejo kot reakcijo, katere cilj je 

prizadejanje škode drugemu živemu organizmu.  

Pačnik (1989) piše o najpogostejši definiciji agresivnosti, ki pravi, da je agresivnost vedenjska 

značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem. 

Večina socialnih psihologov definira agresijo kot vedenje, s katerim nameravamo koga 

fizično ali duševno prizadeti (Berkowitz, 1993, nav. po Ule, 2009: 267). 

 

Agresivno vedenje ima lahko tudi pozitiven pomen, ki je povezan s samoohranitvijo in 

samopotrjevanjem (Kavčič in Fekonja, 2004: 346).  

Težava je v tem, da nimamo postavljene jasne meje med tistimi oblikami agresivnega 

vedenja, ki jih vsi obsojamo, in tistimi, ki so nujno potrebne za naš obstanek. Kadar se otrok 

upre avtoriteti, se vede agresivno, toda s tem kaže svojo samostojnost, ki pa je dragocen del v 

obdobju odraščanja (Storr, 1968: 8). 

A. Kristančič (2002: 98) prav tako piše o plemenitem izražanju agresivnega vedenja, ki je 

socialno sprejemljivo. Takšno vedenje pogosto uporabljamo v učenju, udeležbi v športu … 

skratka v vsakdanjem življenju.  
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1.2 DELITEV AGRESIVNEGA VEDENJA  

 

Agresivno vedenje lahko razdelimo po različnih vidikih (Lamovec in Rojnik, 1978: 14, 15). 

 

Delitev glede na smer in obliko: ločimo agresivnost, ki je lahko usmerjena navzven ali 

navznoter (Slika 1 in Slika 2). 

 

 

 

Slika 1: Delitev agresivnosti glede na smer in obliko – navzven  

(Lamovec in Rojnik, 1978: 15) 

 

Navzven usmerjena agresivnost je bolj vidna (Lamovec in Rojnik, 1978: 15). Posredna oblika 

agresivnosti se kaže v posameznikovi sovražnosti, razdražljivosti in sumničavosti. 

Neposredna oblika pa je lahko pasivna, ki jo vidimo kot negativizem, ali aktivna, ki se kaže 

kot telesna ali besedna.  

Med besedno agresivno vedenje otrok uvrščamo npr. prepiranje, zmerjanje in kritiziranje 

drugih, medtem ko se telesno agresivno vedenje kaže kot npr. pretepanje, porivanje, udarjanje 

(Kavčič in Fekonja, 2004: 347).  

 

NAVZVEN 
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Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

4 

 
 

Slika 2: Delitev agresivnosti glede na smer in obliko – navznoter 

(Lamovec in Rojnik, 1978: 15) 

 

Navznoter usmerjena agresivnost je tista, s katero izvajamo agresivno vedenje nad samim 

seboj. Neposredni obliki takšne agresivnosti sta občutek krivde in samomorilnost. Med 

posredno, navznoter usmerjeno agresivnost, pa prištevamo depresivnost, alkoholizem in 

psihosomatske motnje (Lamovec in Rojnik, 1978: 15).   

 

Agresivno vedenje lahko ločimo še glede na izbor cilja. Gre za agresivno vedenje, ki je 

usmerjeno na izvor frustracij, ali agresivno vedenje, ki je preneseno na drug cilj (Tušak in 

Tušak, 1994: 99).  

Pri tem je pomembna tudi delitev agresivnosti glede na psihološko vlogo (Slika 3). 

 

 

 

Slika 3: Delitev agresivnosti glede na psihološko vlogo  

(Lamovec in Rojnik, 1978: 14) 
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O instrumentalni agresivnosti govorimo takrat, ko ima agresivno dejanje poleg prizadejanja 

škode še drugi namen oziroma pomaga doseči zunanji cilj. Vloga frustracijske agresivnosti je 

v sproščanju napetosti, posnemovalna agresivnost pa temelji na občutku pripadnosti določeni 

skupini, lahko tudi identifikaciji z vzorniki (Tušak in Tušak, 1994: 98). 

 

1.3 POJMOVANJA AGRESIVNEGA VEDENJA 

 

Vzroke za agresivno vedenje avtorji razlagajo z različnimi dejavniki. Nekateri teoretiki 

menijo, da je agresivnost nekaj, kar je v vseh nas in je instinktivno pogojeno in se mora 

sprostiti, medtem pa drugi trdijo, da je to nekaj, kar nastaja kot posledica okoliščin zunaj 

osebe. Kot primer, Cofer in Appley (1964, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 16) sta naredila 

delitev različnih pojmovanj agresivnosti v štiri skupine. Prva pripisuje agresivnemu vedenju 

instinktivistični izvor, druga agresivno vedenje pojmuje kot odziv na frustracijo, tretja 

skupina obravnava agresivnost kot naučeno, motivirano vedenje in četrta skupina vidi 

agresivno vedenje kot obliko vedenja brez motivacijske pogojenosti, v smislu navade.  

 

1.3.1 Agresivno vedenje kot instinkt 

 

Najstarejše pojmovanje pojma agresivnosti je instinktivistično pojmovanje, ki meni, da lahko 

večino človeškega obnašanja razloži z instinkti. Prvi med filozofi je o tem pisal Hobbes, med 

psihologi McDougall. Agresivnost naj bi se od drugih instinktov razlikovala po tem, da deluje 

le občasno, vzpodbudi pa jo frustracija (Lamovec in Rojnik, 1978: 16). Tu se pojmovanje 

precej približuje kasnejšemu pojmovanju agresivnosti kot odzivu na frustracijo (Tušak in 

Tušak, 1994: 93).  

 

Po instinktivistični teoriji naj bi se agresivni impulzi kopičili v človeku, agresivno vedenje pa 

naj bi služilo njihovemu sproščanju (Tušak in Tušak, 1994: 93). 

Obsežneje je instinktivistično teorijo razložil Freud (1920, nav. po Tušak in Tušak, 1994: 94). 

Menil je, da je agresivno vedenje instinktivni nagon, ki ga imamo ljudje v sebi. Agresivne, 

destruktivne in samouničevalne težnje je pripisoval posebnemu nagonu. Primarno naj bi se 

agresivno vedenje kazalo do sebe in se navzven obrnilo takrat, kadar je pri človeku 

prevladujoč instinkt smrti. 
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Redki psihoanalitiki so sprejeli Freudov pojem instinkt smrti (npr. Nunberg, Waelder, M. 

Klein), večina ga je zavrnila (npr. Adler, Jung, Hartmann), kljub sprejetju instinktivističnega 

pojmovanja agresivnosti (Lamovec in Rojnik, 1978: 17–19). 

 

Tudi Lorenzovo pojmovanje (1970, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 19–21) spada med 

instinktivistična pojmovanja agresivnega vedenja. Raziskoval je agresivno vedenje pri živalih 

in svoje zaključke prenesel na človeka. Agresivnost je kot stalen vir energije, ki nastaja v 

organizmu in se stalno polni v »rezervoar«. Ko se naš rezervoar z agresivnostjo napolni, gre 

preko roba in to se pokaže v obliki agresivnega vedenja. 

Lorenz je trdil (prav tam), da se agresivno vedenje pri živalih izraža na varen način z 

borilnimi kretnjami in s kretnjami predaje. Ljudje pa nismo dobro opremljeni z naravnim 

orožjem, kar pomeni, da nismo razvili ritualnih agresivnih kretenj in kretenj predaje, tako kot 

večina živalskih vrst in ravno zaradi tega je bistvenega pomena, da smo odkrili varne načine 

sproščanja agresivnega vedenja (Hayes in Orrell, 1998: 53, 54). 

 

1.3.2 Agresivno vedenje kot odziv na frustracijo 

 

Tako usmeritev sprejema večina neoanalitikov, strinjajo pa se tudi behavioristi. Mnogi 

psihologi so sprejeli hipotezo o povezavi agresivnosti s frustracijo. Agresivno vedenje ne 

nastane zaradi instinktivnega nagona, temveč kot posledica frustrirajočih okoliščin. Če ljudje 

ne dosežejo cilja, ki so si ga zastavili, reagirajo jezno ali se agresivno vedejo. Vendar je 

verjetneje, da pogosteje agresivno reagirajo ljudje, ki živijo v neugodnih življenjskih 

razmerah (Hayes in Orrell, 1998: 55).  

 

Sullivan (1953, nav. po Tušak in Tušak, 1994: 94) pojmuje agresivnost kot reakcijo na 

frustracijo, kot neke vrste obrambni mehanizem, ki zavrnjenemu otroku pomaga sprostiti 

notranjo napetost. 

 

Otrok včasih uporabi agresivno vedenje kot odgovor na veliko razočaranje, ki ga je doživel 

(Chalvin, 2004: 46). Občutek ima, da je manj ljubljen in razumljen kot sorojenci ali prijatelji. 

Zato se otrok odloči, da bo boljši od ostalih. Pokaže svojo agresivno vedenje in pri tem se ne 

meni za meje drugih. Do takšnega vedenja pri otroku pride zaradi potrebe po prekinitvi 

dejanskega stanja, v katerem je razvrednoten.  
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Goldstein (1939, nav po Tušak in Tušak, 1994: 94) je agresivnost pojmoval kot »enega izmed 

načinov za ustvarjanje ravnotežja med posameznikom in okoljem«. Poudarja, da pri normalni 

osebi frustracija ne vodi vedno v agresivno vedenje. Obstaja namreč tudi frustracijska 

toleranca, ki človeku omogoča prenašanje določene stopnje frustracije brez občutkov 

sovražnosti.  

 

Dollard in Miller sta s sodelavci Yaleske univerze (1939, nav. po Lamovec in Rojnik, 1987: 

34) ustvarila osnovo za eksperimentalno preučevanje agresivnosti. Zavrnili so stroko 

instinktivistične razlage in agresivnosti pripisovali značilnosti motiviranega vedenja. 

Agresivnost so pojmovali kot pridobljeni motiv, ki ga vzbudi frustracija in predstavlja trajni 

vir agresivnosti.  

 

Do frustracije pride takrat, ko je organizem vzpodbujen k nekemu dejanju, a je njegova 

izvedba onemogočena (Tušak in Tušak, 1994: 96).  

Sprva sta Dollard in Miller menila (1939, nav. po Lamovec in Rojnik, 1987: 34), da je 

agresivnost vedno posledica frustracije in da le-ta nujno povzroča agresivnost. Kasneje sta 

svoje pojmovanje spremenila in trdila, da je agresivnost prevladujoča reakcija na frustracijo. 

Tako so opozorili tudi kritiki, da ni nujno agresivnost posledica frustracije (Lamovec in 

Rojnik, 1978: 35, 36). Tudi Horvat in L. Magajna (1989: 198) pišeta, da vsaka frustracija ne 

vodi do agresivnega vedenja, saj v frustraciji lahko reagiramo tudi drugače (npr. umik, 

razreševanje problema). 

Poleg tega pa je pojem frustracija pridobil precej širok pomen, zato različne rezultate dajejo 

tudi raziskave iz različnih pojmovanj agresivnosti in frustracij (Lamovec in Rojnik, 1978: 35, 

36). 

 

1.3.3 Teorije socialnega učenja in agresivno vedenje  

 

Teorije socialnega učenja predpostavljajo, da osnovni vzroki vedenja niso le v posamezniku, 

ampak v socialni situaciji (Lamovec in Rojnik, 1978: 37), saj večina učenja temelji na 

posnemanju različnih modelov (Batistič Zorec, 2003: 81). 

 

Na podlagi teorije socialnega učenja je Bandura (1973, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 38) 

razvil novo pojmovanje, ki obsega tri skupine dejavnikov:  

 izvori agresivnosti – načini in pogoji, v katerih se razvija agresivno vedenje,  
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 vzbujevalci agresivnosti – dejavniki, ki povzročajo, da bo posameznik naučeno vedenje 

posnemal, 

 ojačevalci agresivnosti – notranji in zunanji vplivi, ki takšno vedenje ohranjajo. 

 

Vedno več raziskovalcev se danes nagiba k pojmovanju agresivnosti kot naučene oblike 

vedenja. Nekateri ljudje v enakih okoliščinah reagirajo z agresivnim vedenjem, drugi pa ne. 

Eden od razlogov je posnemanje, to je vedenje na način, ki smo ga videli pri drugi osebi 

(Hayes in Orrell, 1998: 55). Agresivno vedenje je naučena oblika vedenja, meni tudi Eastman 

(1994: 6). Naučimo se ga ob učinkovitih agresivnih reakcijah, takšno vedenje pa posredujemo 

tudi generacijam za nami. Ljudje se vedejo agresivno predvsem zato, ker so se naučili 

agresivnosti iz preteklih izkušenj, so bili nagrajevani za agresivne reakcije ali ker jih je 

okolica spodbujala k agresivnemu vedenju, trdi Bandura s sodelavci (1977, nav. po Tušak in 

Tušak, 1994: 97).  

Ko se odrasli na agresivno vedenje otroka odzove z odobravanjem (dobro si ga pretepel, si je 

že zaslužil), takšno vedenje le ojača (Horvat in Magajna, 1989: 199).   

 

Vendar pri preučevanju ne bi smeli zanemariti osebnostnih lastnosti posameznika (Lamovec 

in Rojnik, 1978: 43). Okvir teorije socialnega učenja je razširilo na te vidike le malo avtorjev, 

med bolj znanimi sta Buss (1961, nav. po prav tam) in Berkowitz (1962, nav. po prav tam), ki 

agresivno vedenje pojmujeta kot navado. 

 

Pogosto doživljanje frustracij lahko pod določenimi pogoji pripelje do razvoja močnih 

agresivnih navad, ki povzročijo, da se oseba agresivno odziva na večje število situacij (Tušak 

in Tušak, 1994: 97).  

 

Buss (1961, nav. po Lamovec in Rojnik 1978: 43) omenja pomen pogostosti frustracij, 

pogostost pozitivnih in negativnih ojačanj, socialne vplive in temperament.  

 

Berkowitz (1962, nav. po Lamovec in Rojnik 1978: 43) pa pojmuje agresivnost kot 

osebnostno potezo. Agresivna oseba je razvila sovražna občutja do okolja, počuti se ogroženo 

in frustrirano, hitro se vzburi in se agresivno odzove na dražljaje. Včasih lahko že samo misel 

na frustracijsko situacijo sproži agresivno vedenje. 
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1.4 DEJAVNIKI AGRESIVNEGA VEDENJA 

 

1.4.1 Agresivno vedenje in spol 

 

Razlike v agresivnosti moškega in ženske so povezane s fiziološkimi in biološkimi razlikami 

med ženskim in moškim telesom. Moški so naravno bolj agresivni kot ženske (Thomas, 1986, 

nav. po Tušak in Tušak, 1994: 103), vendar so tako ženske kot moški lahko v enaki meri 

udeleženi v učenju agresivnosti. 

 

Dečki se pogosteje vedejo bolj agresivno kot deklice, pišeta T. Lamovec in A. Rojnik (1978: 

61, 62). Rezultati raziskav (npr. Rice, 1998; Santrock in Bartlett, 1986, nav. po Kavčič in 

Fekonja, 2004: 347) kažejo na razlike v agresivnem vedenju. Dečki se v primerjavi z 

deklicami vedejo bolj agresivno že od dveh let naprej, razlike pa se ohranjajo še naprej v 

obdobje odraslosti, vendar niso omejene le na telesno agresivno vedenje, čeprav so pri tej 

obliki agresivnega vedenja največje razlike.  

 

Pri tem imajo vlogo biološki dejavniki, odločilno pa je učenje socialne vloge, ki je vezana na 

spol (Lamovec in Rojnik, 1978: 61, 62). Od dečkov namreč pričakujemo, da se bodo sposobni 

sami ubraniti pred napadom drugih in da si bodo sami pridobili mesto v družbi vrstnikov. Pri 

tem pa ima pomembno vlogo telesna agresivnost. Dečke, katerim ni do pretepanja, kmalu 

označijo kot ''mevže'' in tako lahko postanejo predmet splošnega posmeha. Za deklice pa se 

pretepanje ''ne spodobi'', sprejemljivejše so besedne in posredne oblike agresivnega vedenja.  

 

Do razlik prihaja predvsem v načinu izražanja agresivnega vedenja, kajti dečki se pogosteje 

agresivno vedejo do vrstnikov neposredno s telesnimi in besednimi oblikami agresivnega 

vedenja, pri deklicah pa je pogostejša posredna oblika, npr. uničevanje ugleda, namerna 

manipulacija ali razdiranje vrstniških odnosov (Papalia in dr., 2001, nav. po Kavčič in 

Fekonja, 2004: 347).  

Podobno trdita tudi Horvat in L. Magajna (1989: 197), da je pri dečkih pogostejši fizični 

napad, podiranje igrač ter igre, povezane z agresivnim vedenjem, pri deklicah pa večkrat 

zasledimo vpitje, neodobravanje ter zmerjanje. Kadar zaznamo agresivno vedenje v 

predšolskem obdobju pri dečku, lahko predvidimo, da se bo takšno vedenje nadaljevalo (v 

šolskem obdobju, adolescenci, odrasli dobi), za deklice pa na osnovni agresivnega vedenja v 

otroštvu tega ne moremo predvideti.  
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1.4.2 Starost otroka in agresivno vedenje 

 

Agresivno vedenje se razvija že v najzgodnejših obdobjih otrokovega razvoja. Pojavi se kot 

sredstvo za pridobitev položaja in ko otroci spoznajo pomen tega vedenja, nekateri postanejo 

izrazito agresivni, tako do drugih otrok kot tudi do odraslih (Tušak in Tušak, 1994: 104). Ko 

se otroci naučijo nadzorovati sebe, želijo nadzorovati tudi vse okoli sebe, želijo biti glavni 

(Eastman, 1994: 6).  

 

Agresivno vedenje lahko predstavlja dejaven pristop k okolju, ki nam kaže, da se otrok zna 

postaviti zase, razvija samostojnost (Puklek in Gril, 1999, nav. po Kavčič in Fekonja, 2004: 

346, 347). Takoj, ko se je otrok sposoben plaziti, pokaže, da je začel z raziskovanjem in 

obvladovanjem sveta okoli sebe (Storr, 1968: 63). Winnicott (1958, nav. po Storr, 1968: 63) 

trdi, da na začetku agresivnost zagotovo predstavlja sinonim za aktivnost.  

 

V obdobju do prvega leta ne prihaja do fizičnega agresivnega vedenja, ob koncu prvega leta 

pa že lahko opazimo agresivne reakcije, do katerih pride takrat, ko je ovirana zadovoljitev 

otrokovih potreb (Tušak in Tušak, 1994: 104).  

Vzgojiteljica U. Kravogel (2008) piše, da je agresivno vedenje prisotno že v obdobju 

dojenčka, ko gre predvsem za nenačrtno poškodovanje samega sebe (otrok se ugrizne, se 

uščipne, si puli lase …). 

 

V obdobju od prvega do drugega leta prevladuje brcanje, kričanje in zadrževanje diha, kar 

kasneje upade. Povračilno agresivnost opazimo že pri enem letu, vendar je redka, kasneje pa 

narašča v vsem otroštvu. Pri dveh letih se začnejo besedne grožnje, ki naraščajo v vsem 

predšolskem obdobju. Telesno agresivno vedenje se prav tako kot besedno agresivno vedenje 

s starostjo povečuje (Goodenough, 1931, nav. po Tušak in Tušak, 1994: 104).  

Pri letu in pol malček že lahko načrtno prizadene drugega (Kravogel, 2008). Takšno vedenje 

največkrat izzove čustvo jeze, ki jo povzroči prepoved ali nezadovoljene želje. Takrat gre  

otrok skozi fazo, ki mu omogoča uveljavljanje jaza in pri tem se čuti močnega. Ta faza izgine 

pri približno tretjem letu starosti oziroma najkasneje pri petem letu starosti otroka.  

 

Med oblike agresivnega vedenja spadata tudi negativizem s trmo, ki se pojavljata pri enem 

letu in pol in potem ponovno okrog četrtega leta (Lamovec in Rojnik, 1978: 61). Včasih so 

menili, da je negativizem razvojna značilnost (Tušak in Tušak, 1994: 105), sedaj pa se 
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omenjeni pojav razlaga s povečanjem socializacijskih zahtev (npr. navajanje na čistočo, 

hranjenje, učenje ustreznih odnosov). Namreč, kadar je učenje primerno otrokovi razvojni 

stopnji, se negativizem ne bo pojavljal v pretirani obliki. 

 

V obdobju malčka lahko večinoma opazimo instrumentalno agresivnost, katere namen je 

pridobiti predmet, privilegij ali prostor in ravno takšno agresivno vedenje prevladuje v 

obdobju zgodnjega otroštva (Kavčič in Fekonja, 2004: 347). Do petega leta se najpogosteje 

pojavi med socialno igro, ko otrok hoče igračo, ki jo ima nekdo drug. To trditev potrjuje tudi 

U. Kravogel (2008), kajti piše, da se med drugim in tretjim letom pojavi problem lastništva 

igrač, kar izzove jezo in posledično agresivno vedenje, po tretjem letu pa se to nadgrajuje. 

V interakciji z drugimi ljudmi otrok v drugem in tretjem letu starosti uveljavlja svoje težnje 

po posedovanju ljudi in stvari. Takšno vedenje v večji meri odraža poskuse za vzpostavitev 

jasne meje med seboj in drugimi, kot pa sebičnost (Levine, 1983, nav. po Zupančič, 2004:  

271).  

Otroci v starosti od dveh do treh let agresivneje reagirajo v sporu s starši pri postavljanju 

meja, otroci v starosti od štirih do petih let pa se pogosteje vedejo agresivno do svojih 

vrstnikov (Horvat in Magajna, 1989: 196). Instrumentalna agresivnost je pogostejša pri štiri- 

do šestletnikih, kasneje pa se pogosteje pojavlja sovražna agresivnost (Hartup, 1974, nav. po 

Kavčič in Fekonja, 2004: 347).  

 

Malčki, pri katerih prevladuje vzorec agresivnega vedenja, se razvijajo v smeri pozunanjanja 

težav, kar predstavlja dejavnik tveganja v razvoju vedenjskih težav (Hendricksson in Rydel, 

2001, nav. po Zupančič, 2004: 272).  

S. Cowley (2007: 144) navaja, da je določena stopnja agresivnega vedenja naravni del 

odraščanja, vendar bi se morala s starostjo otroka postopoma zmanjševati.  

Kepler (1933, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 61) je ugotovil, da se agresivno vedenje do 

staršev in vrstnikov do osmega leta povečuje. Od osmega leta do adolescence se veča 

agresivno vedenje do sovrstnikov, v obdobju adolescence pa se ponovno močno poveča 

agresivno vedenje do staršev. 

 

1.4.3 Agresivno vedenje, vrstniki in vrtec  

 

Otroci v obdobju malčka več časa preživijo z drugimi otroki kot z odraslimi. Z leti upada 

delež agresivnega vedenja (Coie in Dodge, 1988, nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 
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2004: 363), saj se predšolski otroci z rabo govora več neposredno pogovarjajo in tako lažje 

dosegajo svoje socialne cilje (Levin in Rubin, 1983, nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004: 364). A raziskava, ki sta jo izvedla Eron in Huesmann (1987, nav. po Ule, 2009: 271), 

ne potrjuje tega, saj je bilo ugotovljeno, da je visoka mera agresivnega vedenja posameznika v 

zgodnjem otroštvu dober napovedovalec agresivnega vedenja v odraslosti. 

 

Razmeroma dejavni in neprilagodljivi otroci se pogosteje vključujejo v konflikte s svojimi 

sorojenci (Dunn, 1993, nav. po Zupančič in Kavčič, 2004: 353). Prav tako navaja Rothbart 

(1989, nav. po prav tam), da se dejavnejši predšolski otroci pogosteje vključujejo v socialno 

igro, hkrati pa se tudi bolj agresivno vedejo do drugih otrok. Prepiri za malčka niso le 

negativna izkušnja, kajti na ta način otrok gradi svojo individualno podobo in krepi 

družabnost (Ibuka, 1992: 72).  

 

Preseganje egocentrizma se kaže v razvoju čustvene in socialne empatije, razumevanju sebe 

in drugih, to pa je pogoj za razvoj socialnih interakcij med vrstniki (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004: 364). 

Značilnosti malčkove interakcije z vrstniki se odražajo v treh bipolarnih dimenzijah 

njegovega vedenja: vključevanje – osamljenost, mirnost – agresivnost in prosocialnost – 

egoizem. Druga dimenzija predstavlja mero, do katere se malčki vedejo agresivno do drugih 

otrok, in sicer zlasti v konfliktnih situacijah. Mirni malčki ne prizadenejo vrstnikov, imajo z 

njimi dobre odnose in v sporih iščejo prosocialne rešitve, medtem ko malčki z agresivnim 

vedenjem vrstnikom povzročajo tako telesno kot tudi materialno škodo – jih tepejo, brcajo, 

grizejo, cukajo, uničujejo njihovo lastnino (Zupančič, 2004: 271).  

 

Otroci v vrtcu se veliko več družijo z vrstniki kot otroci, katere doma varujejo odrasle osebe, 

druženje pa ima ugoden vpliv na otroka (Zupančič in Justin, 1991: 34). Vpliv vrstnikov je 

lahko pozitiven, pa vendar se otroci ob vključitvi v vzgojno-varstveni zavod pogosteje vedejo 

agresivno (Horvat in Magajna, 1989: 201). Kajti ravno vrstniki lahko tudi ojačujejo agresivno 

vedenje. Tako so vrstniki pogosto pomemben dejavnik pri ohranjanju že obstoječih agresivnih 

vedenj pri otroku, ki ima vzpostavljena takšna vedenja, zato jih je v vrtcu zelo težko 

zmanjšati. Prav tako pa se agresivno vedenje začne pojavljati tudi pri mirnejših otrocih, saj se 

z agresivnim vedenjem branijo in kadar so pri tem uspešni, dobijo le potrditev in spodbudo. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

13 

Hennessy in sodelavci (1992, nav. po Batistič Zorec, 2003: 280) trdijo, da na agresivno 

vedenje vplivajo pogoji iz okolja in aktivnosti v vrtcu. V manj kakovostnih vrtcih ugotavljajo, 

da otroci kažejo več agresivnega vedenja. Smith in Connolly (1980, nav po Batistič Zorec, 

2003: 289) sta ugotovila, da količina prostora na otroka vpliva le, kadar je izjemno majhna. 

Menita, da je pomembna oprema vrtca, saj več igrač spodbuja sodelovanje med otroki in 

zmanjšuje možnost pojava agresivnega vedenja. Poleg tega je Melhuish s sodelavci (1991, 

nav. po Batistič, 2003: 280) naredil raziskave, ki so pokazale večji delež prosocialnega 

vedenja pri otrocih, ki so obiskovali vrtec. 

 

Mielke (1997: 33–36) opisuje pozitivne izkušnje in ugodne vplive vrtca na otroke pa tudi 

nekaj negativnih vplivov. Tesni, majhni prostori spodbujajo agresivno vedenje, na otroke pa 

vpliva tudi stopnja hrupa. Pa vendar daje vrtec možnost učiti se za življenje v skupnosti, saj se 

v vrtcu najdejo otroci vseh temperamentov, z različnimi izkušnjami o družabnih pravilih, z 

različnimi zmožnostmi in prihajajo iz različnih socialnih razmer.  

 

1.4.4 Agresivno vedenje in okolje 

 

Na razvoj agresivnega vedenja vplivajo tudi dejavniki okolja (Kavčič in Fekonja, 2004: 347). 

 

FIZIČNO OKOLJE 

Calhoun (1962, nav. po Hayes in Orrell, 1998: 55) je naredil študijo s podganami, ki so živele 

v ugodnih življenjskih pogojih. Dobivale so zadostno količino hrane in vode in posledično so 

se razmnoževale. Podgane so dobivale dovolj hrane in vode ves čas, le življenjski prostor je 

ostal enako velik. V začetku so kazale malo agresivnosti, vendar ko je prostor postajal vse 

bolj prenatrpan, so postajale vedno bolj agresivne in se med seboj celo napadale in borile do 

smrti. Agresivno vedenje med ljudmi v nekaterih mestnih središčih nekateri razlagajo s 

podobnim procesom. 

 

V vsakdanjem življenju lahko vidimo več agresivnega vedenja v okolju, ki nudi večje 

možnosti za frustracije (Horvat in Magajna, 1989: 198). Če je prostor za igro majhen, je v 

njem malo igrač, obstaja več možnosti, da pride do agresivnih izbruhov. 
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SOCIALNO OKOLJE 

Dejavniki okolja lahko pripeljejo do sprememb v načinu vedenja (Mielke, 1997: 16), vedenje 

pa lahko spremenijo tudi socialni vplivi. Vendar okolje deluje na individualni ravni, kajti 

ljudje iste dogodke zaznavajo in razlagajo različno (Zupančič, 2004: 103). Na primer 

sorojenci družinsko okolje doživljajo različno (Dunn in Plomin, 1990, nav. po prav tam), 

dobivajo različne izkušnje, saj med seboj ne delijo vplivov okolja, kot sta npr. vrtec in šola in 

tudi starša se lahko do otrok vedeta različno. Podobnost v vedenjskih značilnostih v družini se 

pojavlja predvsem zaradi genetske podobnosti in ne zaradi vpliva okolja (Plomin in dr., 1997, 

nav. po prav tam). 

 

Če otrok z agresivnim vedenjem doseže, kar želi, se lahko zgodi, da bo takšno vedenje 

ponavljal (Kavčič in Fekonja, 2004: 347). Človek se uči agresivnega vedenja, kadar s tem 

pride do nagrade oz. koristi (Ule, 2009: 272). Na tem temeljijo teorije socialnega učenja. 

Raven agresivnega vedenja pa je povezana tudi z vedenjem otrokovih staršev, kajti 

nedosledno ali prestrogo kaznovanje, pomanjkanje spodbud za prosocialno vedenje lahko 

vodi do porasta agresivnega vedenja (Coie in Dodge, 1998, nav. po Kavčič in Fekonja, 2004: 

347).  

 

Ko otrok raste, zaznava vse, kar se dogaja v družini (npr. reakcije članov na čustva, 

medsebojne odnose, uveljavljanje volje) in iz tega razvije svojo podobo o socialnem vedenju 

bližnjih. Otrok zbira izkušnje in se uči po zgledu staršev (Mielke, 1997: 27). 

 

Pomembna je tudi kultura, v kateri je otrok vzgajan, kajti različne kulture spodbujajo 

posameznike k izražanju enih in prikrivanju drugih čustev, zato člani različnih kultur javno 

izražajo različna čustva (Zupančič, 2004: 244). Prav tako je pomembno tudi mnenje 

opazovalca, ki bo neko vedenje opredelil kot agresivno (Ule, 2009: 268).  

Dejanje, ki v eni kulturi velja za agresivno, je lahko v drugi popolnoma sprejemljivo 

(Lamovec in Rojnik, 1978: 12). Vsaka družba ima svoje nazore o sprejemljivih vrstah vedenja 

in vzgaja otroke tako, da upoštevajo pravila lastne družbe (Hayes in Orrell, 1998: 442).  

V zahodni kulturi so moški bolj agresivni kot ženske, saj je koncept moškega agresivnost, 

koncept ženske pa miroljubnost (Ule, 2009: 276).  

 

Z normami se v socialnem sistemu določa, kdaj se neko vedenje označi za agresivno. Če v 

družbi velja norma, da je agresivnost nekaj prirojenega, mora družba poskrbeti za nadzor in 
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omejevanje (Lamovec in Rojnik, 1978: 12). Samoobramba je agresivno vedenje, vendar se 

pojavi kot reakcija na predhodno agresivno dejanje in se praviloma ne označuje kot agresivno 

vedenje (Ule, 2009: 268). 

 

Vsak otrok mora, da bi odrasel, dokazovati sebi in drugim, da je sposoben vladati svojemu 

okolju v tolikšni meri, kolikor mu okolje dopušča, da zadovolji svoje potrebe (Storr, 1968: 

55). Ena izmed najpogostejših otrokovih nalog v socializaciji je, da se nauči razlikovati, kdaj 

in kje je agresivno vedenje primerno (Lamovec in Rojnik, 1978: 60). V novem okolju otrok v 

začetku kaže le malo agresivnosti, ker se čuti negotovega, a se kmalu nauči, da je določena 

stopnja agresivnosti potrebna (npr. če hoče priti do priljubljene igrače, jo ubraniti pred 

drugimi). Agresivno vedenje se močno poveča v času utrjevanja položaja v skupini, nato pa 

ponovno upade (Lamovec in Rojnik, 1978: 61).  

 

1.5 AGRESIVNO VEDENJE V POVEZAVI Z VZGOJNIMI SLOGI 

 

Menim, da ni treba posebej poudarjati, da je delež družine pri razvoju otrokove osebnosti zelo 

pomemben, prav tako pa tudi pri oblikovanju njegovega vedenja v različnih okoliščinah. 

 

Socializacijske postopke začnejo starši uporabljati nekje v drugem letu starosti otrok, ko je 

sposoben slediti njihovim zahtevam oziroma usmeritvam, starši pa se glede zahtev precej 

razlikujejo (Kavčič in Fekonja, 2004: 374). 

 

Danes prevladuje miselnost, da morajo biti otroci deležni občutljive skrbi odraslih, hkrati pa 

je potrebno spodbujanje neodvisnosti in postavljanje razumnih omejitev (Batistič Zorec, 

2003: 315). 

 

M. Baumrind (1971, 1991, nav. po Kavčič in Fekonja, 2004: 374) se je ukvarjala s 

preučevanjem vzgojnih slogov pri starših in odkrila dve temeljni dimenziji vzgojnega sloga 

staršev: zahtevnost – nezahtevnost in odzivnost – neodzivnost. S kombinacijami teh dveh 

dimenzij dobimo štiri vzgojne sloge: 

 Avtoritarni vzgojni slog vključuje kombinacijo zahtevnosti in neodzivnosti na otrokove 

potrebe. Starši s takšnim vzgojnim slogom pred otroka postavljajo veliko zahtev, tudi 

takšnih, ki njegovi starosti niso primerne. Z otrokom malo komunicirajo, ga pogosto 

zavračajo in pričakujejo, da bo otrok ubogal na besedo (če se to ne zgodi, sledi kazen). 
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Otroci, ki so deležni takšne vzgoje, večkrat izražajo negativna čustvena razpoloženja in so 

slabše socialno prilagojeni kot vrstniki (Baumrind, 1971, nav. po prav tam). Otrok je 

prestrašen, občutljiv, se zlahka vznemiri in niha med agresivnim vedenjem ter umikom 

(Ule, 2009: 273). Pri takšnem vzgojnem stilu otrok vedno ve, pri čem je in tudi starši 

vedno vedo, kaj želijo od otroka (Cowley, 2007: 25). Starši z nenehnim pritiskom na 

otroka lahko sprožijo prepire in upor otroka. 

 Avtoritativni vzgojni slog imenujemo tudi demokratični slog, vključuje pa kombinacijo 

zahtevnosti in odzivnosti. Starši pred otroka postavljajo starosti primerne zahteve in meje, 

pri tem so dosledni. Otroku so naklonjeni, upoštevajo njegove potrebe, želje, interese … 

Otroci, ki so vzgajani po takšnem slogu, se razvijejo (v primerjavi z drugimi otroki) v 

najbolj socialno kompetentne posameznike, pri njih prevladuje pozitivno čustveno 

razpoloženje, so samozavestni in prilagodljivi (Zupančič in Justin, 1991, nav. po Kavčič in 

Fekonja, 2004: 374). Takšen otrok dobro premaguje stres, nadzira samega sebe, zaupa 

vase, je prijazen ter dobro sodeluje tudi z odraslimi (Ule, 2009: 273). Otrok pri takšnem 

vzgojnem stilu čuti, da je vključen v proces obvladovanja svojega vedenja, pozna pravila 

in jasna pričakovanja in čuti možno prilagodljivost rutine (Cowley, 2007: 27). 

 Permisivni vzgojni slog vključuje nezahtevnost in odzivnost. Tako so starši otroku 

naklonjeni, mu pustijo, da dela, kar želi, so popustljivi in postavljajo malo zahtev, a tudi tu 

velikokrat vse ostane le pri besedah. Otroci, ki so vzgajani v tem slogu, imajo težave z 

nadzorovanjem svojih čustev in vedenja, velikokrat pa tudi nasprotujejo in so neugodljivi, 

če njihove potrebe niso takoj zadovoljenje. Pretirano permisivno vzgajanje privede do tega, 

da so otroci konfliktni, odvisni od drugih, egocentrični v socialnih stikih, se težje 

prilagajajo itn. Težave se z razvojem stopnjujejo (Baumrind, 1971, nav. po Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004: 374). Permisivni starši se otroku trudijo izkazovati brezpogojno 

ljubezen, otroke poskušajo voditi z argumenti in njihovega vedenja ne omejujejo 

(Mackonochie, 2006: 41). Otrok se mora pri tem vzgojnem slogu naučiti prevzeti 

odgovornost za svoje vedenje (Cowley, 2007: 28). Pri takšnem vzgojnem slogu otrok 

velikokrat ne ve, kaj je in kaj ni dovoljeno, to pa vodi v preizkušanje meja.  

 Nevpleteni vzgojni slog izvajajo starši, ki so nezahtevni in tudi neodzivni, otroka lahko 

celo zavračajo, ga zanemarjajo in le minimalno izpolnjujejo njegove  potrebe, saj so 

preobremenjeni z lastnimi težavami (Baumrind, 1971, nav. po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004: 375). Takšen slog najbolj neugodno vpliva na vse vidike otrokovega 

razvoja. Otrok postaja vse bolj zahteven do drugih, neugodljiv zahtevam iz socialnega 
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okolja, ima težave pri obvladovanju čustev in posledično studi nizko tolerantnost na 

frustracijo, je nesprejemljivega vedenja, si ne postavlja ciljev za prihodnost itn. 

 

Vendar moramo vedeti, da na vsakega otroka posamezni vzgojni slog vpliva drugače in da 

otrokov razvoj ni popolnoma odvisen od vzgojnega sloga staršev, saj prihaja do interakcij 

med značilnostmi otroka in vzgojnega sloga. Tako je za temperamentno težavne otroke 

najbolj neugodna permisivna ali nevpletena vzgoja. Ti otroci pa so večkrat deležni nihanj med 

avtoritarno in permisivno vzgojo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 375). 

 

Razumevanje, da je agresivno vedenje SAMO posledica frustracije, je privedlo do napačnega 

načina vzgoje otrok, saj so starši sprejeli mišljenje, da je treba otrokom nuditi dovolj ljubezni 

in čim manj povodov za frustracijo. Posledica takšne vzgoje naj bi bil otrok, ki ne kaže 

agresivnega vedenja. Na presenečenje staršev, ki so poskušali vzgajati s popustljivostjo in 

svobodo, so otroci kazali več agresivnega vedenja (Storr, 1968: 67, 68). 

 

Horvat in L. Magajna (1989: 200) pišeta, da se večkrat vedejo agresivno v družinskih 

okoliščinah, ko: 

 nesprejeti in neželeni otroci pogosteje čutijo pomanjkanje osnovne čustvene topline in 

sprejemanja, ob tem pa so tudi telesno kaznovani ter 

 starši niso dosledni pri kaznovanju agresivnega vedenja. 

Otroci, ki imajo občutek, da jih starši zavračajo, se lahko vedejo agresivno, menita tudi M. 

Zupančič in Justin (1991: 68). 

Starši agresivno vedenje kaznujejo, vendar ga na neposreden način (otrokom so vzorniki) tudi 

vzbujajo (Tušak in Tušak, 1994: 104). Najmanj agresivnega vedenja otrok bo pri starših, ki 

preprečujejo agresivno vedenje na sprejemljiv način, največ agresivnega vedenja pa bo pri 

otrocih, kjer starši agresivno vedenje kaznujejo na grob, agresiven način ali pa ga celo 

spregledajo. Del vzrokov za agresivno vedenje otroka se skriva v družinskih razmerah, in 

sicer v prikritem ali odkritem agresivnem vedenju otrok do staršev (Ule, 2009: 272). Starši, ki 

svojega otroka telesno kaznujejo, povečajo možnost, da se bo otrok agresivno vedel 

(Zupančič in Justin, 1991: 69). 

 

Mc Cord in sodelavci (1974, nav. po Tušak in Tušak, 1994: 105) so preučevali vpliv številnih 

družinskih dejavnikov na razvoj agresivnosti. Otroci, ki so se vedli agresivno, so izhajali iz 

družin, kjer so otroka odklanjali in so bili tudi slabi odnosi med staršema. Agresivno vedenje 
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otroka je bilo kaznovano nedosledno in grobo. Otroci, ki pa se niso vedli agresivno, so 

odraščali med naklonjenimi starši, kjer so vladali dobri čustveni in medsebojni odnosi. 

Agresivno vedenje so poskušali preprečiti še preden se je pojavilo. Kot pomemben dejavnik 

razvoja agresivnih navad so navedli način kaznovanja oziroma preprečevanja agresivnosti 

tudi drugi raziskovalci (npr. Sears, Maccoby, Levin, 1957, nav. po prav tam). 

 

1.6 AGRESIVNO VEDENJE IN TEMPERAMENT 

 

Temperament je del naše osebnosti (Kristančič, 2002: 67). Predstavlja celovito organizacijo 

razmeroma stabilnih značilnosti v kakovosti in intenzivnosti čustvenega odzivanja 

posameznika (Goldsmith, 1987, nav. po Zupančič, 2004: 238). Vključuje značilen način 

odzivanja na okolje ter vedenjski slog in ima biološke temelje.  

Odnos med agresivnim vedenjem in osebnostjo se začenja z dednimi vplivi in končuje pri 

vplivih okolja ter vzgoje. Biološke dedne zasnove so zagotovo povezane z značilnostmi 

temperamenta, ki vzbujajo ali zavirajo agresivno vedenje (Tušak in Tušak, 1994: 102).  

Temperament je izrazit osebnostni faktor, na katerega lahko z vzgojnimi vplivi in izkušnjami 

učinkujemo le delno (Mielke, 1997: 19). 

 

Prvo znano znanstveno študijo o otrokovem temperamentu je izvedel Krasnagorski (1958, v: 

Strelau, 1984, nav. po Zupančič, 2004: 238) in opredelil štiri tipe otrok (sangviničen, 

flegmatičen, koleričen, melanholičen). 

 

Thomas in S. Chess (1977, 1984, nav. po Zupančič, 2004: 238, 239) pa sta sredi petdesetih let 

dvajsetega stoletja začela izvajati obsežno študijo, nam znano pod imenom Newyorška 

vzdolžna študija temperamenta. Ugotovila sta devet komponent temperamenta, ki se 

združujejo v tri tipe:  

 Lahko vzgojljivi otrok je pretežno dobre volje, vesel, ritmičen glede svojih bioloških 

funkcij, sprejema nove izkušnje in se brez težav prilagaja spremembam.  

 Težaven otrok je razdražljiv, pretežno negativno razpoložen, nereden glede bioloških 

funkcij in se počasi prilagaja na spremembe.  

 Počasen otrok se blago in počasi odziva, je razmeroma pasiven, bolj negativno razpoložen 

kot lahko vzgojljivi, a hkrati bolj pozitivno kot težavni otroci, počasi se prilagaja 

spremembam in težko sprejme novosti. 
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Otroci, ki spadajo po temperamentnih lastnostih v skupino težko vzgojljivih otrok, v 

kasnejšem obdobju razvijejo največ vedenjskih težav (Horvat in Magajna, 1989: 42). Otrok je 

s svojimi prirojenimi načini odzivanja aktiven partner pri oblikovanju vzgoje in odnosa mati – 

otrok. Mati, ki zaradi nerednosti bioloških funkcij otroka ne more predvideti svojih aktivnosti 

ter si organizirati dneva, je mnogo bolj utrujena, frustrirana. Zaradi neprestanega otroškega 

joka se mati lahko počuti manj uspešno, zaradi naporov, ki ne obrodijo uspeha, pa lahko celo 

obupa. Matere otrok, ki pogosto jočejo v prvih mesecih, dajo svojim otrokom več pozornosti 

kot matere mirnih in zadovoljnih otrok, po nekaj mesecih pa je položaj ravno obraten. 

 

V drugem modelu temperamenta, ki ga je predstavila M. Rothbart (1981, 1989, nav. po 

Zupančič, 2004: 240, 241), najdemo delno prekrivanje komponent s predlaganimi Thomasa 

inS. Chess. M. Rothbar (prav tam) opredeljuje temperament v smislu individualnih razlik v 

čustvovanju, dejavnosti, pozornosti in samouravnavanju čustev. Buss in Plomin (1984, nav. 

po Zupančič, 2004: 241) opredeljujeta, da temperament sestavljajo negativno čustvovanje, 

raven dejavnosti in sociabilnost. Plašni malčki se začnejo izogibati neprijetnim dražljajem, 

jezni pa dejavno protestirajo. Tako menita, da lahko otroke uvrščamo med lahko in težje 

vzgojljive le na podlagi njihovega negativnega čustvovanja.  

 

Za razlago načina, po katerem otrokove temperamentne značilnosti skupaj z okoljskimi vplivi 

soodločajo njegov osebnostni razvoj, sta Thomas in S. Chess (1977, 1989, nav. po Zupančič, 

2004: 246) razvila model ujemanja socialnega okolja s temperamentom. Otrokov razvoj 

bo optimalen le v primeru, da se otrokov slog odzivanja ujema z zahtevami njegovega okolja 

in okolje ustreza njegovemu temperamentu. Takoj, ko se pojavi neujemanje, bo tveganje za 

razvoj težav naraslo. Za zelo dejavnega otroka pomeni majhen prostor in pričakovanje 

mirnosti stresno okolje, za počasnega otroka pa hitro prilagajanje na nove ljudi in situacije. 

Starši naj bi otroku oblikovali okolje, ki ustreza njegovim temperamentnim značilnostim in 

hkrati spodbujali vzorce vedenja, ki bi bili v njegovem okolju bolj prilagojeni. Interakcija 

staršev z otrokom je dvosmerni proces, v katerem ima dejavno vlogo tudi otrok s svojimi 

temperamentnimi značilnostmi. Uspeh pri oblikovanju medsebojnega ujemanja je odvisen od 

otrokovih značilnosti, starševskih potreb, stališč in vzgojnih tehnik (prav tam: 247). 

 

S pomočjo modela ujemanja socialnega okolja s temperamentom lahko razložimo, zakaj so 

malčki s težavnim temperamentom rizični za kasnejše vedenjske težave (Zupančič, 2004: 
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246). Za starše so odzivi težavnega okolja manj sprejemljivi in se nanje negativno ali celo 

nedosledno odzivajo. Takšno vedenje pri otrocih podkrepi nasprotovanje. 

 

Rezultati avstralske študije povezanosti med vedenjem staršev in temperamentom njihovih 

otrok so pokazali, da so starši do svojih štiriletnih otrok, z znaki težavnega temperamenta, 

izražali manj naklonjenosti, redkeje so uporabljali strategijo pojasnjevanja in pogosteje 

strategijo kaznovanja (Hemphill in Sanson, 2000, nav. po Zupančič in Kavčič, 2004: 352). 

Dokazano je bilo tudi (Ge, Conger, Cadoret in dr., 1996, nav. po Zupančič, 2004: 104), da se 

starši večkrat sovražno odzivajo na otroke s težavnim temperamentom kot na otroke z mirnim 

in prilagodljivim temperamentom.  

 

1.7 AGRESIVNO VEDENJE IN ČUSTVA 

 

Čustva imajo pomembno vlogo tudi pri pridobivanju zavednega nadzora nad izražanjem 

čustvenih stanj in so sestavina temperamentnih značilnosti, ki so podlaga za razvoj osebnosti 

posameznika (Zupančič, 2004: 232, 233). Čustva lahko vplivajo na odnose z drugimi ljudmi, 

piše H. Smrtnik Vitulić (2007: 14).  

 

Večina psihologov meni, da dojenček že izraža vsa temeljna čustva (jeza, strah, žalost, 

veselje). Malček pa poleg temeljnih čustev doživlja in izraža tudi kompleksnejša čustva, kot 

so sram, krivda, zadrega, zavidanje in ponos – čustva samozavedanja (Zupančič, 2004: 233–

236). Ta socialna čustva se začnejo oblikovati, ko otrok razvije temeljne predstave o sebi 

oziroma ko spozna norme in pravila družbe (Oatley in Jenkis, 2002, nav. po Smrtnik Vitulić, 

2007: 34). 

 

Otrok se skozi razvoj uči uravnavanja čustvenih stanj in pravil izražanja čustev (kdaj, kje in 

kako je primerno). Takšno učenje se začne že v prvih mesecih otrokove starosti. Preko 

komunikacije z odraslim (podkrepitev pozitivnih čustvenih stanj in ignoriranje negativnih) se 

že dojenčki postopoma učijo izražanja pozitivnih čustvenih in zaviranja negativnih stanj, 

malčki pa se pravil izražanja čustev učijo preko besednih navodil in preko opazovanja ljudi 

(Zupančič, 2004: 236, 237).  

 

O vplivu negativnih čustev na agresivno vedenje Berkowitz (2000: 177, 178) opisuje dva 

modela. Prvi model govori o tem, da jeza in sovražne misli vplivajo na posameznikovo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

21 

občutenje ljudi kot sovražnike. To občutenje pa povzroča, da se posameznik do ljudi vede 

neprijazno ali celo agresivno. V drugem modelu je predstavljeno, da negativna čustva ne 

vodijo vedno do agresivnega vedenja. Ljudje bi namreč večkrat raje pobegnili iz situacije, ki 

jim povzroči negativno čustvo, kot pa vplivali nanjo ali se zaradi nje vedli agresivno. Pa 

vendar je dejanski odziv posameznika odvisen od njegove ocene o primernejši rešitvi 

položaja. Torej, ali se bo posameznik odločil za umik ali za agresivno vedenje, je odvisno od 

ocene, koliko negativnih posledic oziroma kakšen uspeh nam prinese določeno vedenje. V 

kolikor nam izbrano vedenje ne prinese uspeha, se odločimo za drugo. Berkowitz (prav tam) 

navaja kot primer podgano, ki je ujeta v kotu. Podgana najprej poskuša z umikom, ko ji 

takšno vedenje ne prinese uspeha, se odloči za napad.  

 

Večina agresivnih dejanj se zgodi pod vplivom močnih čustev, na primer strahu, sovraštva, 

jeze, ljubosumja, razočaranja, piše tudi M. Ule (2009: 268), vendar čustva niso nujno 

potrebna za agresivno vedenje, saj lahko ljudje kljub močnim čustvom reagirajo neagresivno. 

Med močnimi čustvi in agresivnim vedenjem ni dovolj tesne povezave (Gergen, 1986, nav. po 

Ule, 2009: 268), da bi lahko tem čustvom dali pomembnejše mesto pri definiranju 

agresivnega vedenja. Berkowitz (1993, nav. po Ule, 2009: 277) meni, da negativna čustvena 

stanja le ustvarjajo ozračje za agresivno vedenje, da do njega pride, se mora zgoditi sprožilni 

dražljaj.  

 

Zmotno bi lahko mislili, da situacija z negativnimi čustvi vedno privede do agresivnega 

vedenja, a vendar se ljudje sčasoma lahko naučimo obvladovati intenzivnosti svojih čustev. 

Takšno obvladovanje privede do jasnejšega razmišljanja in konstruktivnega delovanja v dani 

situaciji (Berkowitz, 2000: 180, 181).  

 

1.7.1 Jeza 

 

Jeza je čustvo, s katerim posameznik kaže svojo dominantnost. Doživljamo jo takrat, ko smo 

ovirani v svoji dejavnosti, ko ocenimo, da nekdo ali nekaj neupravičeno ogroža naše želje ali 

vrednote. Jeza je največkrat usmerjena k zunanjemu svetu, lahko pa smo jezni tudi sami nase. 

Z izražanjem jeze poskušamo vplivati na druge in jim sporočiti, naj spremenijo svoje vedenje 

(Smrtnik Vitulić, 2007: 32, 33). 
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Hauck (1988: 106) piše, da je dinamika jeze preprosta. Že majhen otrok se razjezi, kadar ne 

dobi zahtevanega, enako pa je pri odraslih.  

 

Jeza je lahko različno izražena, nastaja lahko postopno in raste ali pa se v trenutku pokaže v 

polni obliki (Lamovec in Rojnik, 1978: 52). Ljudje se razlikujemo po tem, kaj nas spravlja v 

slabo voljo, po hitrosti, s katero se ujezimo in tudi po trajanju jeze.  

 

Izrazi jeze med jokom se zaznajo že v prvih dveh mesecih in se do šestega meseca le še 

stopnjujejo, dojenček pa jih uporablja v različnih situacijah, npr. pri oviranju gibanja, 

odvzemu igrače (Stenberg in Campos, 1990, nav. po Zupančič, 2004: 234). Količina 

negativnega odzivanja, ki vključuje predvsem izraze jeze, se je v starosti med prvim in 

drugim letom povečala na prisotne opazovalce takrat, ko se niso odzvali na otrokove pobude, 

ali ko so otroku med samostojno igro predlagali drugo dejavnost ali so ponujali drugo igračo 

(Zupančič, 2000, nav. po prav tam).  

 

Pomembno je, da se otrok v otroštvu nauči nadzorovati izražanja jeze na primeren način 

(Rice, 1998, nav. po Kavčič in Fekonja, 2004: 335). Občutkov jeze ne smemo zatreti, temveč 

moramo v obdobju agresivnega vedenja malčka naučiti, kako na sprejemljiv način izrazi 

neprijetna čustva (Kravogel, 2008). Otroku lahko pomagamo sprostiti jezo, tako da se 

pogovorimo z njim o tem, kaj ga jezi in ga spodbujamo k temu, da svojo jezo ubesedi 

(Lansky, 1995: 158). Kot uspešen način ohlajanja jeze Lansky (1995: 159) navaja tek, 

udarjanje po mehkem materialu, jezno štetje, plesanje jeznega plesa, vpitje od glasnega k 

tišjemu, risanje jeze, otrok pa si tudi lahko naredi svoj kamen jeze (ga pobarva) in ga ob jezi 

močno stiska. 

 

Vzrok za jezo je potrebno prepoznati ter ga odstraniti (Ibuka, 1992: 75). V primeru, da otroka 

le oštevamo in mu dovolimo, da doseže svoje le zato, da se nam ni potrebno z njim ukvarjati, 

lahko vzgojimo le sebičnega in težavnega otroka. 

 

Na čustvo jeze se lahko otrok odzove na dva načina. Prvi je agresivno vedenje in drugi je 

umik (Kavčič in Fekonja, 2004: 335). Vendar kadar je otrok uspešen s svojimi vzorci jeze, se 

ponavadi le-ti okrepijo in otrok ob agresivnem vedenju ne pokaže obžalovanja, temveč za 

svoje obnašanje okrivi druge ljudi (Eastman, 1994: 188). 
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Jeza ima lahko pozitiven (kot motivacija za premagovanje ovir) ali negativen pomen (vodi do 

konflikta, agresivnega vedenja). Na splošno otrok izraža jezo zaradi omejevanja, kot so npr. 

omejevanje gibanja, preprečitev dejavnosti, neizpolnitev želja ali potreb (Olthof, Ferguson in 

Luitenn, 1989, nav. po Kavčič in Fekonja, 2004: 335).  

 

Vendar le občutek jeze ne privede do agresivnega vedenja, vmes se mora zgoditi še nekaj 

duševnih procesov (Ule, 2009: 277). Primarni občutki se lahko predelajo v občutke strpnosti 

in razumevanja, lahko pa čustva ostanejo v prvotnem negativnem stanju in tako privedejo do 

agresivnega vedenja. 

 

1.7.2 Strah  

 

Doživljanje strahu je nekaj vsakdanjega, a si ljudje celo življenje prizadevajo, da mu ne bi 

podlegli in da bi svoje otroke naučili, kako strah premagati ali se mu celo izogniti (Hauck, 

1988: 55). Strah je povezan z nevarnostjo, ljudje ga lahko doživimo ob tem, ko menimo, da 

situacija presega naše zmogljivosti (Milivojevič, 1999, nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 31). 

Pomembno je, kako se s strahom soočamo, kajti otroci se naučijo ravnati s svojimi strahovi 

tako, da opazujejo nas, odrasle (Law Nolte in Harris, 2000: 43).  

 

V prvih šestih mesecih otrok najprej le redko izraža čustva strahu, saj jih pred nevarnostjo 

varujejo drugi ljudje, poleg tega pa niti nimajo razvitih gibalnih sposobnosti, ki bi jim 

omogočile stik z nevarnimi situacijami. V drugi polovici prvega leta starosti izrazi strahu 

postajajo pogostejši, povezan pa je lahko tudi z naučenim strahom (zdravniki). Strahovi v 

drugem in tretjem letu postanejo pogostejši in močnejši (Zupančič, 2004: 235).  

 

Posameznik se odziva s strahom, kadar zazna ogroženost. Z razvojem prihaja do spremembe v 

intenzivnosti strahu, pogostosti in vsebini. Otrokovo okolje se razširja in tako obstaja več 

dražljajev in posledično več možnosti, da dražljaj povzroči strah. Strahove lahko povzročijo 

resnične izkušnje, neprijetni dogodki, lahko posledice posnemanja vedenja oseb v otrokovi 

bližini ali gledanje televizijskih oddaj. V predšolskem obdobju imajo otroci težavo z 

ločevanjem realnosti od domišljije, zato je možno, da strah izzove tudi otrokova bujna 

domišljija (Kavčič in Fekonja, 2004: 336–338).  
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Vsakodnevno življenje z resničnim strahom lahko v otroku poruši samozavest in osnovni 

občutek varnosti, poleg tega pa poruši spodbudno okolje, v katerem otrok raziskuje (Law 

Nolte in Harris, 2000: 17). Enega izmed največjih strahov otroka povzroča odkritje, da na 

pogled dober in zaupanja vreden odrasli ni tak (Storr, 1968: 61). Otroci lahko prenesejo vse, 

dokler sta dobro in zlo ločena eden od drugega. Odkritje, da je oseba, za katero menijo, da jim 

je naklonjena, v bistvu zlonamerna, za otroke predstavlja izkušnjo, polno negotovosti in 

nevarnosti in to pri njih vzbuja strah. Storr (prav tam) trditev podpre z opisom zgodbe o Rdeči 

kapici, ki namesto babice naleti na volka. Zaščitniško in dobro osebnost zamenja nevarno in 

nenaklonjeno bitje, kar zgodbo naredi zastrašujočo. 

 

Posameznik, ki doživlja strah, se lahko izogne nastali situaciji, iz nje zbeži ali pa se odzove z 

agresivnim vedenjem (Smrtnik, Vitulič, 2007: 32). Kadar je strah otroka, ko se čuti 

ogroženega, se lahko zgodi, da pride do agresivnega vedenja ne glede na to, ali je občutek 

utemeljen ali ne (Zupančič in Justin, 1991: 69).  

 

1.7.3 Ljubosumnost 

 

Doživljanje in izražanje ljubosumnosti lahko vključuje več različnih čustev, vključno z jezo, 

strahom in žalostjo. Pojavi se ob grožnji izgube pomembnega odnosa, naklonjenosti zaradi 

tekmeca, zelo pogosto v odnosu med sorojenci (Kavčič in Fekonja, 2004: 341).  

 

M. Zupančič in Justin (1991: 69) pišeta, da ljubosumnost zelo pogosto vodi k agresivnemu 

vedenju, najpogosteje v krogu družine, lahko pa tudi tedaj, ko starši izkazujejo pozornost 

drugemu otroku. 

 

Otroci izražajo ljubosumnost že v obdobju od prvega leta naprej, vendar jo izražajo na 

različne načine. Nekateri so napadalni, drugi za pozornost tekmujejo na socialno sprejemljiv 

način, tretji pa se vključujejo v socialno nesprejemljivo vedenje. Posredni izrazi 

ljubosumnosti so težje prepoznavni. Lahko se kaže z vedenjem, značilnim za mlajše otroke, 

nagajivostjo, uničevanjem, izbirčnostjo pri hrani, izražanjem svojih čustev do igrač itn. S 

starostjo se ljubosumje otrok vse manj kaže kot neposredno agresivno vedenje, kajti odzivi 

postajajo vse bolj posredni in raznoliki, kar pa ne pomeni, da tudi neagresivni (Kavčič in 

Fekonja, 2004: 341).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

25 

Otrokom moramo pokazati, da razlike med posamezniki obstajajo, in mu pomagati, da razvije 

dovolj trdno samopodobo in s tem manjšo potrebo po primerjanju z drugimi (Law Nolte in 

Harris, 2000: 46). Namesto, da opažamo, česa otrok ne zmore, se raje osredotočimo na 

njegove vrline (Law Nolte in Harris, 2000: 43). 

 

1.7.4 Trma 

 

V času vzgajanja otrok pride tudi obdobje, ko otrok brca, grize, meče igrače itn. Takrat se 

sprašujemo, kaj se je zgodilo, kaj smo naredili narobe. Vendar se moramo zavedati, da so 

takšni trenutki del normalnega razvoja otrok (Črepinšek, 2012).  

 

Trma je čustven izbruh, ki se pojavi v trenutku, ko malček nima več nadzora nad stvarmi 

(Mackonochie, 2006: 51). Sodi med pojavne oblike otrokovega obrambnega vedenja, ki se 

nanaša na otrokov negativni, odklonilni odnos (Zupančič in Justin, 1991: 62). Kot odklonilno 

vedenje otrok M. Zupančič M. in Justin (1991: 63) opisujeta odklanjanje navodil, zahtev, 

pretvarjanje, da ne slišijo, skrivanje pred odraslimi, kadar jih pokličejo, zadrževanje diha, 

izbruh zaužite hrane itn. Po četrtem letu lahko fizično izražanje odpora upade in začnejo 

naraščati besedne oblike upora, kot so jezikanje, laž in beseda »ne«.  

 

Trma je lastnost, ki nam je »dana v zibelko«, piše N. Končnik - Goršič (2004: 43) in je 

odvisna od posameznikovega temperamenta in okolja, v katerem živi. Trmasto vztrajanje je 

lahko koristno, kadar se nečesa učimo, z vztrajanjem pri prepričanju, da je prav le to, kar sami 

mislimo, pa nikomur ne koristi. Pri otroku do takšnega vztrajanja pride zaradi razvojnega 

obdobja, v katerem misli, da je prav le tisto, kar misli on (Končnik - Goršič, 2004: 43–45). 

Zato mu moramo pomagati, da čim prej spozna, da ni vsako njegovo vedenje in vsaka reakcija 

sprejemljiva. 

 

Te otrokove burne reakcije so povezane s pojavom, ki ga imenujemo egocentrizem in je 

izjemno značilen za majhnega otroka (Bergant, 1983: 140–142). Pomeni, da otrok doživlja 

svet tako, kot da je on središče in se vse drugo vrti okrog njega. Za takšno vedenje otrok ni 

sam kriv, saj je to obdobje značilna razvojna posebnost. Ko starši poskušajo otrokovo vedenje 

nadomestiti z družbeno bolj sprejemljivim, pride do otrokovega upora, ki je reakcija na 

vzgojne zahteve. Tudi M. Bergant piše (1983: 413), da je trma izraz otrokove razvijajoče se 

osebnosti in lastne volje. Otrokova močna volja napoveduje, da se bo otrok sposoben postaviti 
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sam zase in nam pokaže, da otrok ve, kaj hoče od življenja (Sunderland, 2009: 136). Otroci, ki 

se v obdobju malčka podredijo zahtevam, kasneje trpijo zaradi pomanjkanja samostojnega 

jaza.  

 

Uveljavljanje otrokove volje je tako neizogibno in nujno (Trstenjak, 1980: 45). Otrok, ki 

odkriva in preizkuša svojo voljo, ve, da hoče in da hoče sam, pri tem pa mu ni tako 

pomembno, kaj točno hoče. Otrok v tem času postane tudi dojemljiv za socialne vplive, 

spoznava, da je bolje se vesti v skladu s pravili odraslih, poleg tega pa v tem času tudi odrasli 

bolj upoštevajo otrokove želje (Zupančič in Justin, 1991: 63).  

  

Ko želimo otrokovo trmo odpraviti, mora ta čutiti, da volja odraslega ni zanikanje njegove 

volje in njegovega jaza (Trstenjak, 1980: 46). Otroku postavimo sugestivna vprašanja (npr. 

Kam je treba to postaviti?), saj bo tako naredil tisto, kar želimo in hkrati uveljavil svojo voljo.  

 

Lansky (1995: 156) je mnenja, da moramo otrokovo trmo omiliti, še preden doseže vrhunec in 

se utrudi ali celo doživi živčni zlom. Pomagamo mu lahko tako, da mu preusmerimo 

pozornost. Kadar smo v naravi, mu dovolimo kričanje, da sprosti napetost v sebi, ko se 

neprimerno obnaša na javnem mestu, ga pospremimo do avtomobila ali stranišča in 

počakamo, da mine. V primeru, ko trmo povzroči disciplinski ukrep, otroku damo jasno 

vedeti, da pravila še vedno veljajo, in ga pustimo, da se umiri.  

 

1.8 ZAKAJ SE OTROCI VEDEJO AGRESIVNO 

 

Ljudje imamo za svoje vedenje vedno nek razlog, četudi je neumen, zato je nujno potrebno 

vedeti, zakaj do takšnega vedenja pride, preden ga poskušamo spremeniti (Cowley, 2007: 12). 

 

Kadar se otrok vede agresivno, ni le poreden, ima namreč različne psihološke in fiziološke 

potrebe ter zapletene čustvene odzive, na kar pa lahko hitro pozabimo ob njegovem 

neželenem vedenju (Sunderland, 2009: 112).  

 

Pomanjkanje spanja povzroča neravnovesje avtonomnega, kar povzroča, da je otrok pretirano 

vzburjen, poleg tega pa lahko pomanjkanje spanja ob stresu okrepi negativna čustva in poruši 

ravnovesje ravni sladkorja v krvi, le-to pa vpliva na otrokovo razpoloženje živčevja 
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(Sunderland, 2009: 113). Predšolski otroci se lahko vedejo agresivno, kadar so v stanju 

telesnega nelagodja, so utrujeni, lačni (Zupančič in Justin, 1991: 70).  

 

Lakota zmoti delovanje hormonov, kar lahko vodi v pretirano vznemirjenost, paniko, 

zmedenost, in to lahko privede otroka do izbruha agresivnega vedenja (Sunderland, 2009: 

114). Pazljivi pa moramo biti tudi pri prehranskih dopolnilih, saj pri nekaterih otrocih 

povzročajo hiperaktivno vedenje. Prav tako so pomembna tudi sladila (prav tam: 115), ki 

lahko znižajo raven triptofana (pomaga ustvariti serotonin, ki nam pomaga pri uravnavanju 

razpoloženja), ki pa je prav tako povezan s hiperaktivnim in agresivnim vedenjem.  

A. Mackonochie (2006: 21) piše, da je agresivno vedenje lahko odziv na bolezen, utrujenost 

ali čustveno vznemirjenost. Otrok namreč ne zna razložiti svojih občutkov. 

 

Otrok, ki je po naravi bolj nemiren, bo ob utrujenosti postal še bolj nemiren, saj utrujenost 

znižuje njegovo uspešnost in ga dela nesrečnega (Končnik - Goršič, 2004: 62). 

Na agresivno vedenje vplivata tudi nezadovoljstvo in neudobje (Cowley, 2007: 15, 16). Otrok 

se pritožuje vse dokler se ne počuti bolje oziroma dokler ni zadoščeno njegovim potrebam.  

 

Pa vendar utrujenost in prehrana nista vedno vzrok za takšno vedenje. 

M. Sunderland (2009: 116, 117) omenja tri vrste psihološke lakote: vzpodbuda, priznanje in 

struktura. Možgani pomanjkanje vzpodbud zaznavajo kot stres. Da bi prekinili takšno stanje, 

si vsak človek pomaga: npr. odrasli prižge cigareto, dojenček začne udarjati z glavo, malček 

polije sok po mizi (prav tam: 139). Če otrok ne doživi vznemirljivega dogajanja, ga bo 

povzročil sam. Do težavnega vedenja malčka v kavarni pripelje dolgčas, kajti sedenje pri miru 

in poslušanje odraslih otroku res ne ponuja nobenih dražljajev. Dolgčas in vzbujanje 

pozornosti sta pogosto vzrok za neprimerno vedenje (Cowley, 2007: 15). 

 

Ljudje imamo tudi potrebo po pozornosti, priznanju (Sunderland, 2009: 118). Vsi želimo 

imeti občutek, da vplivamo na svet, otrok pa poleg tega občutka potrebuje veliko pozornosti 

za zdrav razvoj možganov. Če ima otrok občutek, da z lepim vedenjem ne dobi pozornosti 

staršev, jo bo pač izzval z grdim vedenjem. Otrok ima v sebi željo, da ga odrasli ne prezrejo, 

četudi v zameno dobi jezen odziv. Agresivnemu vedenju botruje otrokova potreba po 

pozornosti, pišeta M. Zupančič in Justin (1991: 68), s tem pa se strinja tudi A. Mackonochie 

(2006: 21).  
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Družba brez strukture je dobra podlaga za razvoj težavnega vedenja (Sunderland, 2009: 118). 

Struktura s pravili in zakoni je nujno potrebna za obstoj civilizacije, ravno tako pa je pri 

vzgoji otrok – potrebna so jasna pravila in rutina. Zaradi pravil se tako odrasli kot tudi otroci 

počutijo varnejše (Sunderland 2009: 166). 

 

Izoblikovan urnik otrok povezuje z delom dneva, zato je pomembno imeti ustaljene obroke in 

red pri odhodu v posteljo (Mackonochie, 2006: 64). 

 

Otroci so si različni po svojih sposobnostih in osebnostnih značilnostih, prav vsi pa 

potrebujejo red in jasne omejitve, piše tudi Z. Zalokar Divjak (2008: 66). Osnovna naloga 

staršev naj bi bila naučiti otroke skrbeti zase in se kulturno obnašati, težave pa vidi v tem, da 

se otrok na red sploh ne navaja. Že zelo zgodaj je potrebno otroku natančno pokazati, kaj 

dopuščamo pri njegovem vedenju in česa ne toleriramo (prav tam: 67).  

 

V primeru, da so starši popustljivi do agresivnih vedenj ali jih celo spodbujajo, nagrajujejo, se 

lahko agresivno vedenje celo poveča (Zupančič in Justin, 1991: 69).  

 

Otroci potrebujejo pomoč pri spoprijemanju s silovitimi čustvi, ki so prav tako lahko povod 

za težavno vedenje (Sunderland, 2009: 118). Lahko gre za jezo do prijatelja, ljubosumje do 

sorojenca, strah pred vrstnikom, žalost zaradi izgube domačega ljubljenčka itn. Otrok še nima 

besed, s katerimi bi si pomagal sprostiti napetost, zato jih lahko izraža s kričanjem 

(Sunderland, 2009: 119). Ljubosumje in tekmovalnost lahko pripeljeta do agresivnega 

vedenja, kajti otrok si ne želi odrasle osebe deliti z drugimi (Mackonochie, 2006: 21). 

 

Otrokovega vedenja se v tem primeru nikakor ne sme kaznovati, ampak mu je treba ponuditi 

pomoč pri spopadanju z bolečimi občutji (Zalokar Divjak, 2008: 71). Pomagamo mu lahko le 

z razumevanjem njegovih občutij in ne z iskanjem rešitev, kajti na tak način bo otrok postal 

odvisen od naše pomoči. 

 

Otroci zaznavajo stres odraslega, zato je lahko otrokovo vedenje pokazatelj materinega ali 

očetovega stresa, jeze, žalosti ali depresije (Sunderland, 2009: 119). Vzgajanje je stresno in 

bolj kot je odrasli v stresu, večja je verjetnost, da se bo otrok vedel težavno, zato je veliko 

bolje sproščeno vzdušje in tako obstaja verjetnost, da bo miren tudi otrok. Čustvene napetosti 

v družinskih situacijah, ki jih otrok ne more nadzorovati, so prav tako lahko vzrok za 
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agresivno vedenje, se strinjata M. Zupančič in Justin (1991: 69). Tudi Ibuka (1992: 64) piše, 

da je majhen otrok dovzeten za vibracije okoli sebe in njegov obraz nam lahko pove, kako se 

razumeta njegova starša.   

  

V primeru, da otrok ves čas posluša le ukaze in prepovedi odraslega, obstaja možnost, da se v  

otrokovih možganih aktivira sistem za bes in strah, ki lahko vodi v agresivno vedenje. Boljše 

se je smejati, se igrati z otrokom in ga ljubkovati, saj to aktivira sistem za igro, ljubezen, 

pomoč in sočutje, ki sprošča in pomirja otroka (Sunderland, 2009: 119). 

 

Na agresivno vedenje lahko vpliva tudi spoznanje otroka, da ne zmore tistega, kar si je zadal 

(Mackonochie, 2006: 21), otrokovo lastno raziskovanje, preizkušanje postavljenih meja in 

nenazadnje vzgled tistega, ki vzgaja (Cowley, 2007: 12–14).  

 

Agresivno vedenje je lahko tudi posledica neaktivnosti vzgojiteljice. Vzgojiteljica naj bi 

motivirala otroke, preprečila dolgčas, postavljala naloge, ki so dovolj, a ne preveč zahtevne za 

otroke (Batistič Zorec, 2003: 316). Vendar avtorica opozarja (prav tam: 317), da je del 

agresivnega vedenja nujni del pri odraščanju otroka, kajti otrok mora premagati egocentrizem, 

sprejeti moralne norme in pridobiti sposobnosti za sobivanje z drugimi. Ostro preprečevanje 

tega neželenega vedenja ima lahko škodljive posledice za nadaljnji osebnostni razvoj otroka. 

 

1.9 PREPREČEVANJE AGRESIVNEGA VEDENJA 

 

Na agresivno vedenje ne smemo gledati le kot na sekundarni pojav, ki se razvije kot 

spremljevalec otrokovih bojazni (Redl in Wineman, 1980: 4). Vedeti moramo, da je agresivno 

vedenje nujno v boju za obstanek. Pri nekem otroku se agresivno vedenje pojavi le občasno, 

pri drugem otroku pa gre za tehniko, ki jo pogosteje uporablja. 

 

Agresivno vedenje se lahko izraža prikrito, z neverbalnimi znamenji – oster pogled, 

vznemirjen in močan glas, hiter govor, skakanje v besedo … Verbalno agresivno vedenje je v 

naši civilizaciji najpogostejše (Chalvin, 2004: 49). 

 

Pedagoški delavec mora analizirati situacijo in mirno reagirati. Na agresivno vedenje so otroci 

in sodelavci zelo občutljivi, zato ga nikakor ne smemo stopnjevati. Pedagoški delavec mora 

tudi paziti, da se tudi sam ne vede agresivno (Chalvin, 2004: 54–56).  
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Še posebej je pomembno, da se zavedamo, da smo odrasli otroku vzor, ki ga bo poskušal 

posnemati. Tako ga bomo lahko naučili reagirati na socialno sprejemljiv način (Horvat in 

Magajna, 1989: 199).   

 

Vzgojitelji velikokrat posegamo po različnih načinih preprečevanja agresivnega vedenja. S 

tem želimo doseči, da bi otrok ravnal tako, kot je v družbi sprejeto. Pri tem pa je dobro, da 

poznamo otroka, njegov svet in tudi njegove občutke.  

 

Sprejemati in razumeti otroka ne pomeni, da popustimo njegovim zahtevam, ali dovolimo 

prestopati meje (Rogge, 2000: 17–19). Pri vzgoji naj bi imeli pošten in dosleden odnos do 

vseh otrok (Zalokar Divjak, 2008: 24). 

 

Že zelo zgodaj moramo biti s svojim otrokom hkrati strogi in prijazni (Ibuka, 1992: 24). Ko 

otrok začne razvijati svoj jaz, moramo spoštovati njegovo osebnost in voljo.  

 

Predšolskega otroka moramo z različnimi aktivnostmi navajati na vztrajnost, potrpežljivost in 

bonton (Zalokar Divjak, 2008: 75). 

 

Vsi otroci se občasno vedejo agresivno, saj je to sestavni del razvoja. V primeru prevelikih 

pričakovanj bodo učitelji, vzgojitelji ali starši razočarani. Bolj kot so realna pričakovanja, 

manj bo moteče vedenje otrok in mladostnikov (Kristančič, 2002: 114). Otroka, ki se vede 

agresivno, je potrebno spremljati, opazovati in mu nuditi ljubezen, kajti le na ta način bomo 

našli primeren način za nudenje pomoči otroku (Kristančič, 2002: 116).  

 

U. Primožič (2008) je zapisala, naj si vzamemo čim več časa za otroke, se z njimi čim več 

pogovarjamo in skupaj iščemo rešitve. Otroku moramo pomagati do pozitivne samopodobe in 

z njim moramo biti potrpežljivi. Odrasli smo prvi zgled, zato zmerjanje in fizično znašanje 

nad otrokom ni sprejemljivo. V članku tudi piše, da moramo raziskati, zakaj sploh pride do 

agresivnega vedenja pri otroku, kajti agresivno vedenje ne izhaja vedno iz hudobije, ampak  

malčki s tem iščejo sami sebe in preizkušajo, kje jim odrasle osebe postavijo meje.  
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MEJE 

 

Ko otrok spozna, da je sam svoj človek in da mu ni treba storiti vsega, kar želi odrasla oseba, 

začne raziskovati meje. S tem lahko otrok odrasle spravlja ob pamet, pa vendar se moramo 

zavedati, da je to velik napredek v njegovem razvoju (Mackonochie, 2006: 21). 

 

Otroci potrebujejo meje, saj jim s tem zagotovimo dostojanstven razvoj (Rogge, 2000: 17–

19). Vsi, ki so vključeni v pedagoški proces, potrebujejo meje. Kdor jih ne postavlja, je 

nezmožen ukrepati in tudi otroci ga ne cenijo in ne spoštujejo. 

 

Nekateri starši težko postavijo mejo, strah jih je odločno reči »ne«, ker se bojijo, da jih potem 

otroci ne bi več marali (Sunderland, 2009: 164).  

 

Starši se ob svojih vzgojnih ravnanjih zatekajo k metodi pogovora, ki pa se lahko konča tako, 

da otrok doseže svoje. Otroci namreč hitro začutijo, ali lahko razširijo svoje meje (Zalokar 

Divjak, 2008: 58). Otroci radi barantajo, kadar česa nočejo narediti, odrasli pa mora presoditi, 

kdaj je barantanje koristno za oba. Če otroku vedno ugodimo, lahko dobijo vtis, da se je o 

vsem mogoče pogajati, kar pa lahko razrahlja postavljene meje (Mackonochie, 2006: 45).  

 

Pri starših se opazi vse preveč razlaganja in premalo zahtev. Vsekakor ima otrok svojo voljo, 

vendar mora odrasli presoditi, kaj je škodljivo za otroka, kdaj mora ubogati in kdaj se lahko 

dogovarja (Zalokar Divjak, 2008: 34). Dejanja naredijo vtis na otroka, ne besede (Hauck, 

1988: 138). 

 

Če ob nesocialnem vedenju odrasli ne ukrepajo, se otrok ne bo mogel naučiti socialnih pravil 

(Sunderland, 2009: 164). Naučil se bo, da lahko nadzoruje odraslega, kajti če za 

nesprejemljivo vedenje nikoli ni postavljenih meja, otrok niti ne ve, kje so meje. 

 

Triletniki lahko postanejo pravi tirani in nadzirajo vso družino, ko njihovi izpadi postanejo 

vsakdan, nihče pa jim ne postavi meja (Eastman, 1994: 187).  

 

Lahko se zgodi, da bo otrok vse bolj preverjal, kje so meje, saj želi, da odrasli v njihovem 

življenju obvladuje položaj (Sunderland, 2009: 180). Otroci hočejo jasnost, meje in pravila, 

piše Rogge (2000: 30). Meje otroku ponujajo pomoč, ga ščitijo in gradijo sistem, v katerem se 
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človek znajde. Toda otroci hočejo več, z mejami se igrajo, saj tako preizkušajo lastne 

sposobnosti in s tem nevede opozarjajo na svoje spoznavno in čustveno napredovanje, 

opozarjajo na svoj položaj v družini, sistemu ter odraslim sporočajo, da je potrebno razmisliti 

o razširitvi meja (prav tam: 73). 

 

A. Mackonochie (2006: 42) piše o pozitivnem discipliniranju, katere temelj so razumne 

omejitve, ki jih ni preveč in jih je preprosto razložiti. Otrok ob njih spozna, kaj se pričakuje 

od njega in mu pokažejo, kako naj se vede. 

 

KOMUNIKACIJA Z MOTEČIM OTROKOM  

 

A. Kristančič (2002: 117) je zapisala, kako komunicirati z otrokom, ki se vede neprimerno: 

 približati se otroku brez kričanja (pomemben kontakt z očmi), 

 ton in višina naj bosta umirjena (ne obtožujoče), 

 posredovanje otroku, česa ne sme (škodovanje drugim otrokom), 

 zaščita težavnega otroka (ne dovolim, da ti prizadeneš koga ali da kdo prizadene tebe), 

 ovrednotenje otrokovih čustev (vem, da si jezen), 

 osebni pogovor, 

 vključevanje otroka v skupno iskanje primernejšega vedenja, 

 uporaba slik, knjig, lutk, igranje vlog (pripomočki, da otrok izrazi situacije, ki izzovejo 

moteče vedenje – jeza, strah …). 

 

Uspešna komunikacija z otrokom je nujna za odpravo težav (Mackonochie, 2006: 44). Malček 

mora razumeti naša pravila, tako jih bo lažje upošteval. Ko z otrokom govorimo po 

neprimernem vedenju, kritizirajmo neprimerno vedenje, ne otroka.  

 

Tako kot A. Kristančič (2002: 117) piše tudi Mackonochie (2006: 44), da je pomembna 

govorica našega telesa, višina, da se gledamo v oči, ton, s katerim govorimo ter da moramo 

otroka spodbujati k besednemu izražanju in mu pokazati, da razumemo njegova čustva. 

 

Kadar otrok svojo jezo oziroma bes izraža z agresivnim vedenjem, poskušajmo otroka najprej 

ustaviti in ga pomiriti. Z njim se pogovorimo šele, ko je popolnoma miren, naš cilj pogovora 

pa je poskus razumevanja njegovih občutkov in odzivov v situaciji. Otroka spodbudimo k 
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razmišljanju, kaj je spodbudilo njegovo vedenje in ga usmerimo, da razmisli o posledicah 

agresivnega vedenja. Nato pa začnemo z otrokom iskati socialno sprejemljivejše vedenje 

(Smrtnik Vitulić, 2007: 74). 

 

NAGRADA IN KAZEN 

 

Z. Zalokar Divjak pravi (2008: 60), da vsak otrok potrebuje svojo mero kazni in pohvale. 

Pohvala lahko pozitivno vpliva na otroka za vse življenje. S tem ko otroka pohvalimo, mu 

dajemo vzgled, kako lahko sami izkazujejo pozornost in priznanje in s tem postajajo 

prijetnejša družba (Law Nolte in Harris, 2000: 75). 

 

Zmanjšanje agresivnega vedenja v skupini so vzgojitelji dosegli z nagrajevanjem 

neagresivnega vedenja (Gergen, 1986, nav. po Ule, 2009: 272). Odvajanje neželenega vedenja 

mora vedno spremljati učenje želenega (Horvat in Magajna, 1989: 201). Zato pogosto 

nagrajujmo želene oblike vedenja s pohvalo in pozornostjo (1968, nav. po Lamovec in 

Rojnik, 1978: 135). Torej, če odvračamo pozornost od agresivnega vedenja, potem dajmo 

pozornost želenemu vedenju in ga pohvalimo. Pri mlajših otrocih naj odrasli spodbujajo lepo 

vedenje z nagrajevanjem, kot so nalepke ali tabele s točkami (Sunderland, 2009: 167–170). 

Ko jih zbere dovolj, dobi privilegij, da gre v naravo z očetom, sme ostati dlje pokonci, lahko 

pa tudi manjše darilo presenečenja. 

Ni nujno, da je nagrada nekaj oprijemljivega, piše A. Mackonochie (2006: 50). Nasmešek, 

objem, pozornost in pohvala so dovolj.  

 

Berkowitz (1993, nav. po Ule, 2009: 275) ne nasprotuje kaznovanju otok za slaba dejanja, le 

opozarja, da naj bo kaznovanje sestavni del konsistentnega odnosa staršev do otrok in jasno 

postavljenih pravil. Starši morajo jasno postaviti meje in razložiti vzroke za kaznovanje, 

obenem pa morajo ponuditi alternative njegovemu vedenju.  

 

Nerazumno kaznovanje lahko otroka zaradi jeze in odpora privede do agresivnega vedenja. 

Stroga kazen lahko otroke spodbudi k agresivnemu vedenju (Ule, 2009: 273).  

 

Klofuta, tepež in vpitje imajo takojšen učinek na malčka, vendar se je treba takšnim metodam 

kaznovanja izogniti, saj pogosteje negativno vplivajo na vedenje kot odpravljajo težave 

(Mackonochie, 2006: 43). 
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Pri discipliniranju otrok se moramo izogibati telesnemu in duševnemu kaznovanju in 

uporabiti drugačne metode, piše Hauck (1988: 135). Kazni otroke blokirajo, utesnjujejo in 

predvsem kažejo izraz nemoči tistega, ki vzgaja, kažejo pa tudi na pomanjkanje pravil za 

obvladovanje vsakdanjih kritičnih situacij (Rogge, 2000: 32). 

 

POSTOPEK J. ZEILBERGER (1968, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 135)  

 

Starši naj bi otroku dajali čim manj možnosti za agresivno vedenje, kadar pa se otrok 

agresivno vede, naj bi uporabili naslednja pravila: 

 takoj, ko opazimo neželeno agresivno vedenje, premestimo otroka v nevtralno sobo, 

 povemo mu, da ne more ostati pri nas, kadar se tako obnaša, 

 to storimo hitro, brez pogovora, zapremo in zaklenemo vrata, 

 otroka v sobi pustimo dve minuti (če vpije ali joka počakamo toliko časa, da mineta dve 

minuti od takrat, ko je prenehal, vendar ne dlje kot petnajst minut), 

 ko čas poteče, ga pustimo, da se vrne k igri in tudi to opravimo brez pripomb. 

 

V tem času mu ne razlagamo, zakaj in kako in se z njim ne pogovarjamo. Pogovorimo se 

takrat, ko otrok ne kaže motečega vedenja in ko otrok razume, je ponavljanje razlage 

nepotrebno. Zanemarimo vse ostalo neželeno vedenje in se zanj preprosto ne zmenimo. 

Zanemarimo tudi tisto neželeno vedenje, o katerem izvemo od drugih oseb. Če smo prisotni, 

obravnavamo neželeno vedenje, ki ga kaže otrok do drugih oseb na enak način, kot takrat, ko 

se neželeno vedenje pojavi do nas (Zeilberger,1968, nav. po Lamovec in Rojnik, 1978: 135).  

 

Takšno tehniko opisuje Eastman (1994: 190–194), ki dodaja, da otrok iz mesta za pomiritev 

lahko beži, se mu poskuša izogniti, uničuje stvari, ki jih najde v sobi ali pa neutolažljivo kriči. 

O tehniki odmora piše tudi A. Mackonochie (2006: 71), ki pravi, da otroka v sobo nikoli ne 

smemo zakleniti, četudi iz sobe konstantno uhaja. Biti moramo nežni, odločni in vztrajni in ga 

odpeljemo v sobo tolikokrat, dokler ne dosežemo, da se otrok umiri. 

 

Možnost imamo tudi, da namesto odstranitve otroka, iz prizorišča odidemo sami. Poskrbimo, 

da je otrok varen, nato pa tiho in mirno odidemo (Makonochie, 2006: 70–73). Ta tehnika 

omogoča možnost in čas, da se obvladata in ohladita tako odrasel, kot tudi otrok. Otroku 

damo prostor, da se zbere in hkrati poskrbimo, da ostane brez občinstva. Sam lahko ostane le 
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toliko minut, kolikor let šteje. Ko se mu pridružimo v sobi, ne razpredajmo o dogodku. Le 

omenimo otroku, da je videti miren in ga povabimo k igri. Če otrok potrebuje objem, ga lahko 

na kratko objamemo in poljubimo, vendar ga s svojo pozornostjo ne nagrajujmo za neželeno 

vedenje. 

 

Vendar takšen postopek za preprečevanje agresivnega vedenja uporabljamo le izjemoma, 

kadar otrok namerno kljubuje, namerno povzroča bolečine ali namerno uničuje stvari 

(Sundreland, 2009: 172–180), uporabljamo pa ga le za umiritev otroka in ne kot kaznovanje 

(Mackonochie, 2006: 70). 

 

TEHNIKA OBJEMA 

 

Otroka nežno in hkrati trdno objamemo, tako mu damo občutek varnosti, naše roke so zanj 

blagodejna odeja. To tehniko lahko uporabimo le, če smo popolnoma mirni. Biti moramo 

odločni in dosledni, saj se bo le tako otrok počutil varno. Snamemo si ves nakit, se usedemo 

na tla, ob oporo, se sezujemo in otroka vzamemo v objem. Njegove roke zvijemo pred seboj 

in damo čez svoje roke, noge upognemo v kolenih, s svojimi nogami objamemo njegove, da 

ne more brcati. Vzeti si moramo veliko časa in biti mirni. Otroku lahko rečemo samo, da ga 

bomo držali, dokler ne bo spet miren. Za svojo varnost lahko poskrbimo z blazino na prsih, da 

nas otrok ne udari in blazino pod otrokovo brado, da nas ne ugrizne. Če otrok doživi paniko, 

ga spustimo. V primeru, da se nam otrok nato smeje in občuti zmagoslavje, mu ne smemo 

popustiti in ga potegnemo nazaj v svoj objem (Sunderland, 2009: 172–180). 

 

Takšna tehnika ni primerna za otroke, ki se ob objemu razburijo in imajo občutek, da jih 

omejujemo, piše A. Mackonochie (2006: 74). Je pa vsekakor naš dotik učinkovit pri otroku, ki 

nas med izbruhom ne zazna, saj z dotikom pridobimo njegovo pozornost.  

 

TEHNIKA IZBIRE IN POSLEDICE 

 

Ta tehnika je primerna za otroke od petega leta starosti naprej (Sunderland, 2009: 170).  

Hauck (1988: 136–138) piše, da je otroka dobro postaviti pred izbiro, saj na ta način 

prevzame odgovornost za svoje vedenje. Z otrokom se ne pričkamo, ampak ga mirno 

postavimo pred odločitev.  
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S. Cowley (2007: 19) v svoji knjigi navaja »super namige«, ki naj bi pomagali pri 

obvladovanju vedenja:  

 otrokovo vedenje začnimo oblikovati čim prej, 

 osredotočajmo se na otrokova in naša pozitivna dejanja, 

 določimo red in rutino, 

 postavimo meje, 

 bodimo dosledni, 

 otrok naj izbira vedenje in sprejema posledice, 

 več nagrajevanja kot kaznovanja, 

 razumna vzgoja, brez pregovarjanja, 

 malo prilagodljivosti ne škodi. 

 

Skozi teorijo vidimo, da večina avtorjev navaja bolj ali manj podobne metode preprečevanja 

neželenega vedenja pri otroku.  

 

Ni pomembno, za kakšen način discipliniranja otroka se odločimo, pomembno je le, da 

imamo pred seboj cilj otroka naučiti, kako se brzda in se ima v oblasti, da prevzame 

odgovornost za svoja ravnanja in da spozna, da imajo dejanja tudi posledice (Mackonochie, 

2006: 46). Da bi bil disciplinski ukrep učinkovit, moramo o njem dobro premisliti in malčku 

jasno razložiti, kaj dela narobe. Pri tem je nujna doslednost (ob neprimernem vedenju vedno 

ravnamo isto) in takojšnje ukrepanje, da mu pomagamo povezati neprimerno vedenje s 

posledicami (če kaznujemo čez par ur, otrok pozabi, da je naredil nekaj narobe). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Agresivnost v najširšem smislu je vsak aktivni pristop k okolju in izraža prvotni pomen 

besede »aggredi«, kar pomeni približevati se, pristopiti. V tem smislu zajema vse oblike 

gibanja in iztegovanja rok, grizenja hrane, čustva (bes, jeza, sovraštvo) in tudi telesno 

agresivno vedenje do ljudi (Lamovec in Rojnik, 1978: 11). T. Kavčič in U. Fekonja (2004: 

347) pišeta, da razlikujemo besedno (npr: prepiranje, zmerjanje, kritiziranje) in telesno 

agresivno vedenje (npr: pretepanje, porivanje, udarjanje, metanje stvari v druge). 

 

Po mnenju nekaterih analitično usmerjenih avtorjev in avtoric je agresivno vedenje posledica 

zunanjih in notranjih konfliktov. V sodobni razvojno psihološki literaturi pa zasledimo 

razlago agresivnega vedenja kot posledico učenja, posnemanja modelov in njihovega vedenja 

(Batistič Zorec, 2003: 316). 

 

M. Batistič Zorec (2003: 317) je zapisala, da je otrokovo agresivno vedenje nujni del v 

obdobju odraščanja, saj mora otrok premagati egocentrizem, sprejeti norme okolja in pridobiti 

sposobnosti za sobivanje z drugimi. Prav tako piše, da je zatiranje takšnega vedenja za otroka 

lahko škodljivo pri nadaljnjem osebnostnem razvoju. 

 

T. Lamovec in A. Rojnik (1978: 71) omenjata temperament, ki lahko sam po sebi vzbuja ali 

zavira agresivno vedenje, kajti oblikuje se že zelo zgodaj in se izraža v posameznikovem 

načinu vedenja. Poleg temperamenta so z agresivnim vedenjem povezane tudi druge 

osebnostne lastnosti, ki so v večji meri rezultat učenja.  

 

Rezultati raziskav (Kavčič in Fekonja, 2004: 347) kažejo razlike med spoloma v agresivnem 

vedenju. Dečki se bolj agresivno vedejo od deklic že od starosti 2 let naprej. Pri tem razlike 

med spoloma niso omejene na telesno agresivnost. 

 

Na pojavljanje agresivnega vedenja pa vplivajo tudi dejavniki okolja (Kavčič in Fekonja, 

2004: 347). Prav tako meni Ibuka (1992), da je za otroka zelo pomembno okolje, v katerem ga 

vzgajamo. O predpostavki socialnega vidika agresivnega vedenja piše Pačnik (1989) in pravi, 
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da se ljudje vedejo agresivno le pod ustreznimi pogoji okolja. Ko omenja ekološke dejavnike, 

piše o onesnaženosti zraka, hrupu in o učinku prenaseljenosti. Vendar Baron (1980, v: Pačnik 

1989) pravi, da sama prenaseljenost neposredno ne vpliva na nastajanje agresivnega vedenja.  

 

V vrtcu se strokovne delavke vsakodnevno srečujemo z agresivnim vedenjem, ne le otrok do 

vrstnikov, ampak tudi otrok do strokovnih delavk. Menim, da bi morali agresivnemu vedenju 

nameniti več pozornosti, se soočiti z njim in poskrbeti, da otrok negativna čustva izrazi na 

družbeno sprejemljiv način. Zato bi moral vzgojitelj znati prepoznati agresivno vedenje in 

tudi reagirati nanj, ob tem pa mora obvladati samega sebe in s tem preprečiti neprimerna 

ravnanja in ukrepe. 

 

Vsi, ki opravljajo poklice, povezane z medosebnimi odnosi, posebno v odnosih odrasli – 

otroci, bi morali imeti dovolj znanja o vzrokih, pojavnosti in blažitvi ali odpravljanju 

agresivnega vedenja (Kristančič, 2002: 112). 

 

V času študija sem našla zelo malo avtorjev, ki se ukvarjajo s problematiko agresivnega 

vedenja otrok do strokovnih delavk, kljub temu, da se takšno vedenje pojavlja. Kot 

pomočnica vzgojiteljice se pogosto srečujem s tem problemom in verjamem, da nisem edina. 

Iz tega razloga sem se odločila, da v raziskavo o agresivnem vedenju vključim tudi to temo. 

 

2.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

V svoji diplomski nalogi želim s pomočjo literature ter raziskave osvetliti problematiko 

agresivnega vedenja otrok, s katerim se strokovni delavci v vrtcu in tudi drugi odrasli, ki 

delajo z otroki, vsakodnevno srečujejo.  

 

Z raziskavo v empiričnem delu želim ugotoviti, katere oblike agresivnega vedenja (fizična ali 

verbalna) otrok do vrstnikov in do strokovnih delavk v vrtcu se pojavljajo pogosteje in katere 

situacije privedejo do agresivnega vedenja. Raziskala bom, ali se otroci, ki se vedejo 

agresivno do vrstnikov, vedejo agresivno tudi do strokovnih delavk ter primerjala, ali je v 

mestnih vrtcih agresivno vedenje otrok do vrstnikov in strokovnih delavk prisotno v večji 

meri kot v vrtcih na podeželju. Zanima me še, ali strokovne delavke kdaj poiščejo pomoč v 

primeru agresivnega vedenja otroka ter kje in zakaj jo poiščejo. 
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2.3 HIPOTEZE 

 

H1: Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in strokovnih delavk v vrtcu se pogosteje 

pojavlja v obliki fizične agresivnosti in manj pogosto kot verbalna agresivnost. 

 

H2: Agresivno vedenje otrok do strokovne delavke v vrtcu se največkrat pojavi takrat, ko 

otroku nekaj ni dovoljeno. 

 

H3: Agresivno vedenje otrok do strokovne delavke v vrtcu je pogostejše pri tistih otrocih, 

ki se agresivno vedejo do vrstnikov. 

 

H4: Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in strokovnih delavk v vrtcu se pogosteje 

pojavlja v mestnih kot v vaških vrtcih. 

 

H5: Strokovne delavke vrtca se v primeru agresivnega vedenja otrok obrnejo po pomoč in 

svetovanje k svoji sodelavki. 

 

2.4 METODA RAZISKOVANJA 

 

2.4.1 Vzorec 

 

V raziskavi so sodelovale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, v nadaljevanju strokovne 

delavke, zaposlene v vrtcu.  

 

Strokovne delavke oz. vrtce, v katerih so zaposlene, sem izbrala naključno, vendar tako, da 

sem vključila večja mesta po Sloveniji (npr. Ljubljana, Murska Sobota, Jesenice, Novo mesto, 

Nova Gorica). Prav tako sem naključno dobila podeželske vrtce iz različnih krajev po 

Sloveniji (npr. Ribnica, Fram, Luče, Šenčur, Vinica, Šempas, Dragatuš, Sodražica, Idrija, 

Sevnica, Stari trg, Puconci, Slivnica pri Mariboru). 

 

Pridobila sem 50 izpolnjenih anketnih vprašalnikov iz mestnih in 50 iz podeželskih vrtcev, 

sodelovale so predvsem strokovne delavke ženskega spola, odgovorila pa sta tudi dva 

predstavnika moškega spola. 
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Slika 4: Starostno obdobje otrok, v katerem so strokovni delavci zaposleni 

 

Anketirance sem zaradi preglednejše obdelave združila v štiri, glede na starost, pogosteje 

zastopane oddelke. 

 

2.4.2 Tehnike in instrumenti 

 

V raziskavi sem uporabila nestandardiziran instrument – anketni vprašalnik, ki sem ga 

sestavila sama. Vprašanja se nanašajo na temo agresivnega vedenja otrok do vrstnikov in do 

strokovnih delavk v vrtcu. Anketni vprašalnik obsega 11 vprašanj zaprtega tipa in eno 

vprašanje odprtega tipa. Na osmih vprašanjih je možno izbrati en odgovor, pri treh vprašanjih 

pa je možnih več odgovorov. Pri dveh vprašanjih sem uporabila deskriptivno ocenjevalno 

lestvico (zelo pogosto, pogosto, redko, zelo redko, nikoli).  

 

2.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Izdelala sem spletni anketni vprašalnik, ki sem ga posredovala vrtcem po Sloveniji preko 

elektronske pošte. Napisala sem prošnjo, naj povezavo na spletno stran z vprašalnikom  

posredujejo svojim zaposlenim. Zbiranje podatkov je bilo anonimno in je potekalo od meseca 

julija do meseca oktobra 2011. 
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2.4.4 Obdelava podatkov 

 

Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, sem s pomočjo SPSS 

programa kvantitativno obdelala ter rezultate prikazala v razpredelnicah in grafih. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov sem potrdila oziroma ovrgla postavljene raziskovalne hipoteze. 

 

2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V empiričnem delu diplomske naloge bom pisala o navzven usmerjenem, neposrednem in 

aktivnem agresivnem vedenju, ki se deli na telesno in besedno obliko izražanja. 

 

2.5.1 Pojavljanje agresivnega vedenja otrok do strokovnih delavcev v vrtcu 

 

Pri vprašanju, ali se je v skupini pojavilo agresivno vedenje, je kar 68 % vzgojiteljic oziroma 

njihovih pomočnic odgovorilo, da se agresivno vedenje otrok do strokovnih delavcev ne 

pojavlja (šesto vprašanje v anketi), a sem po temeljitem pregledu anket ugotovila, da je od 

tega kar 40 % anketiranih označilo, da zaznava ponujene oblike agresivnega vedenja (tretje in 

sedmo vprašanje v anketnem vprašalniku).  

 

se ne pojavlja

28%

se pojavlja

32%

se pojavlja vendar ga 

anketiranci ne 

označujejo kot 

agresivno vedenje

40%

 

Slika 5: Pojavljanje agresivnega vedenja otrok do strokovnih delavk 

 

Rezultati so pokazali, da se 28 % anketiranih v svoji skupini ni srečalo z agresivnim vedenjem 

otrok do strokovnih delavcev, 32 % zaposlenih v vrtcu zaznava agresivno vedenje in kar 40 % 

anketirancev redko ali zelo redko zazna oblike fizičnega in verbalnega agresivnega vedenja 
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otrok do strokovnih delavcev, vendar vedenja ne označuje kot agresivno. Iz danih podatkov 

sklepam, da se pri 72 % anketirancev agresivno vedenje otrok do strokovnih delavcev 

pojavlja. 

 

M. Molan (2009) razmišlja, da smo do agresivnega vedenja pogosto tolerantni že pri malčku. 

Je mogoče, da so anketiranci potrdili njeno razmišljanje? 

 

Zanimivo bi bilo v anketo, pred tabelo z opredelitvami pogostosti določenega vedenja, 

postaviti vprašanje, ali se v njihovi skupini pojavlja agresivno vedenje otrok do vrstnikov. 

 

Se pa sprašujem, kako naj bi strokovni delavci preprečevali agresivno vedenje in spodbujali 

moralno sprejemljivo vedenje, ko pa menijo, da se agresivno vedenje ne pojavlja in vedo, da 

se pojavljajo udarec, brcanje, žalitev ali podobne oblike agresivnih vedenj. Sklepam, da je 

takšno vedenje del vsakdanjika in obstaja verjetnost, da se neželeno vedenje otroka z 

odobravanjem strokovnega delavca ojačuje. Agresivno vedenje je na nek način podobno 

neprimernemu jeziku, nanj se zelo zgodaj navadimo in z njim rastemo (Parker in Allerton, 

1962, nav. po Storr, 1968: 71). 

 

2.5.2 Pogostost pojavljanja agresivnega vedenja otrok do vrstnikov in strokovnih 

delavk v vrtcu  

 

Prva hipoteza se glasi: Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in strokovnih delavk v vrtcu se 

pogosteje pojavlja v obliki fizične agresivnosti in manj pogosto kot verbalna agresivnost. 

 

Da bi preverila, ali hipoteza drži, sem v anketnem vprašalniku zastavila tretje vprašanje, pri 

katerem so morali anketiranci oceniti pogostost (zelo pogosto, pogosto, redko, zelo redko, 

nikoli) pojavljanja ponujenih oblik vedenja otrok do vrstnikov, in sedmo vprašanje, pri 

katerem so anketiranci ocenjevali pogostost pojavljanja teh oblik vedenja otrok do strokovnih 

delavk. Anketirancem sem ponudila tri oblike verbalnega izražanja agresivnega vedenja 

(zmerjanje, žalitev, grožnja) in tri oblike fizičnega agresivnega vedenja (udarec, ugriz, 

brcanje), imeli pa so tudi možnost odgovora drugo. 

 

Pri analizi podatkov o pogostosti pojavljanja določenega agresivnega vedenja do vrstnikov in 

strokovnih delavk sem podatke šifrirala. Zaradi majhnega števila podatkov sem združila 
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kategoriji zelo pogosto in pogosto v kategorijo pogosto, kategoriji zelo redko in redko pa v 

kategorijo redko. Pri tem sem pogosto šifrirala s številko dve, redko s številom ena, kategorijo 

se ne pojavlja, pa sem označila z nič. Če se fizično agresivno vedenje pri odgovoru pojavi v 

kakršni koli obliki, sem smatrala, da je prisotno in vzela njegovo najvišjo vrednost. Enako 

sem naredila pri možnih odgovorih za verbalno agresivno vedenje.  

 

Na primer, da se udarec pojavlja zelo pogosto, ugriz pogosto in brcanje redko, sem povzela 

najvišjo vrednost, torej, da se fizično agresivno vedenje pojavlja zelo pogosto, ki je združeno 

v kategorijo pogosto. Namreč ne zanima me način, ampak pogostost fizičnega agresivnega 

vedenja. Enako sem naredila pri možnih odgovorih za verbalno agresivno vedenje. 

 

S pomočjo SPSS programa sem naredila t-test, s katerim sem ugotavljala razlike med 

aritmetičnima sredinama fizičnega in verbalnega agresivnega vedenja.  

 

Tabela 1: Pogostost pojavljanja agresivnega vedenja otrok do vrstnikov 

 

 Vrednost 

t-testa 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

N Aritmetična 

sredina 

 Fizično agresivno vedenje 
8,897 99 ,000 

100 1,77 

 Verbalno agresivno vedenje 100 1,01 

 

Povprečna vrednost pojavljanja je večja pri fizičnem agresivnem vedenju kot pri verbalnem 

agresivnem vedenju otrok do vrstnikov, razlika v povprečju je 0,76 in je statistično 

pomembna razlika. Na podlagi rezultatov (t = 8,897, p < 0,05) sklepam, da se fizično 

agresivno vedenje otrok do vrstnikov pojavlja pogosteje kot verbalno agresivno vedenje. 

 

Tabela 2: Pogostost pojavljanja agresivnega vedenja otrok strokovnih delavk 

 Vrednost 

t-testa 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

N Aritmetična 

sredina 

Fizično agresivno vedenje 

do strokovnih delavk 

 

 

2,760 
99 

 

 

,007 

100 ,77 

Verbalno agresivno vedenje 

do strokovnih delavk 
100 ,57 
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Tudi pri tej primerjavi pridem do podobnih ugotovitev. Rezultati so pokazali statistično 

pomembno razliko med vzorčnimi aritmetičnimi sredinami (t = 2,760, p < 0,05). Podatki nam 

povedo, da se agresivno vedenje otrok do strokovnih delavk pogosteje pojavlja v obliki 

fizičnega kot pa verbalnega agresivnega vedenja. 

 

Ker sta rezultata t-testa (Tabela 1 in Tabela 2) pokazala statistično pomembne razlike, lahko 

sklepam, da se fizično agresivno vedenje pojavlja pogosteje kot verbalno agresivno vedenje 

tako med vrstniki, kot tudi v odnosu otrok do strokovnih delavk. Prvo hipotezo lahko potrdim. 

 

A. Mackonochie (2006: 28) meni, da je za malčka pred drugim letom starosti povsem 

normalno, če brca, tepe ali poriva. V obdobju od drugega do tretjega leta opazimo razvoj 

svojevrstnih lastnosti, pravi M. Bergant (1983: 140), ki so povezane z egocentrizmom. M. 

Batistič Zorec (2003: 317) je mnenja, da je agresivno vedenje del odraščanja. Storr (1968: 66) 

pa piše, da otroci morajo imeti v sebi vsaj del agresivnega nagona, drugače bi zrasli v 

nemočne ljudi.  

 

Raziskava W. Hartup (1974, nav. po Kavčič in Fekonja, 2004: 347) kaže, da v predšolskem 

obdobju telesna oblika agresivnega vedenja upada, besedno agresivno vedenje pa narašča od 

četrtega leta naprej. Dve-, tri- ali štiriletni otrok bo s telesno obliko agresivnega vedenja 

poskušal pridobiti želeni predmet, od četrtega leta naprej pa pogosteje uporabi besedne oblike 

agresivnega vedenja (Papalia, Olds in Feldman, 2002, nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 64). S 

starostjo otrok se odzivi s telesno obliko agresivnega vedenja manjšajo, saj otroci sprejemajo 

pravila o sprejemljivem vedenju. Vendar T. Lamovec in A. Rojnik v svoji knjigi navajata 

raziskavo (Goodenough, 1931, nav. po 1978: 60), ki kaže, da se pojavijo telesni izrazi 

agresivnega vedenja že zelo zgodaj, ki kasneje upadajo in z boljšo motoriko ponovno 

naraščajo ter da se po dveh letih začnejo pojavljati besedne oblike agresivnega vedenja, ki 

naraščajo. Avtorici (Lamovec in Rojnik, 1978: 60) opozarjata tudi, da se ugotovitve o 

razvojnih posebnostih ne ujemajo prav dobro. 
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Anketiranci (N = 100) so ocenjevali pogostost agresivnega vedenja otrok do vrstnikov v 

vrtcu. 

 

Pogostost agresivnega vedenja

7
15

7 5 8 3

21

51

20 21 14

7

25

24

37

18
17

14

37

8

26

16
18

23

10
2

10

40 43
53

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ugriz udarec brcanje zmerjanje žalitev grožnja

se ne pojavlja

zelo redko

redko

pogosto

zelo pogosto

 

Slika 6: Pogostost pojavljanja agresivnega vedenja do vrstnikov 

 

Iz grafa je razvidno, da se verbalno agresivno vedenje manj pogosto pojavlja kot fizično 

agresivno vedenje. Namreč, pri izvedeni raziskavi smo ugotovili, da imajo zmerjanje (40 %), 

žalitev (43 %) in grožnja (53 %) visok procent odgovorov se ne pojavlja, medtem ko imajo 

ugriz (10 %), udarec (2 %) in brcanje (10 %) ta odstotek nižji.   

 

Večina strokovnih delavcev (66 %) se je opredelila, da se do vrstnikov pogosto (51 %) ali 

zelo pogosto (15 %) pojavlja fizično agresivno vedenje v obliki udarca, nato pa si po 

pogostosti pojavljanja sledijo ugriz (28 %), brcanje (27 %), zmerjanje (26 %), žalitev (22 %) 

in nazadnje grožnja (10 %). 

 

Kot druge oblike vedenja je 27 % anketirancev opredelilo potiskanje, odrivanje in prerivanje 

vrstnikov (10 %), vlečenje za lase, ščipanje, puljenje iz rok, praskanje (9 %), pljuvanje (4 %), 

metanje igrač (2 %), pregovarjanje in zmerjanje (2 %). Tudi pri naštetih oblikah lahko vidimo, 

da prevladuje fizično agresivno vedenje. 

 

Da se otroci agresivno vedejo na različne načine, poudarjajo tudi razni avtorji. A. Kristančič 

(2002: 113–117) piše o motečih oblikah vedenja, med katere spadajo: povzročanje telesnih 

bolečin sebi in drugim otrokom (npr. praskanje, grizenje, brcanje), uničevanje materiala in 

opreme, zavračanje navodil in usmerjanja, kratkotrajna pozornost, zapuščanje skupine brez 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

46 

dovoljenja, napadi nekontroliranega besa. Čustvena napetost, ki nastane ob frustraciji, se 

lahko izteče v telesno ali besedno agresivno vedenje, ki lahko vodi do intenzivnih oblik 

besednega agresivnega vedenja, kot so grožnje ali žaljivke (Zupančič in Justin, 1991: 70). 

 

Anketiranci (N = 100) so odgovarjali tudi na vprašanje, kako pogosto se otroci agresivno 

vedejo do strokovnih delavk v vrtcu.  
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Slika 7: Pogostost pojavljanja agresivnega vedenja do strokovnih delavk 

 

Iz grafa je razvidno, da so se strokovni delavci v večini opredelili, da se agresivno vedenje 

otrok do strokovnih delavk ne pojavlja. Le pri udarcu imamo drugačne odstotke pojavljanja. 

Večina anketirancev (51 %) se je namreč opredelila, da se fizično agresivno vedenje v obliki 

udarca do strokovnega delavca pojavlja redko (19 %) ali zelo redko (32 %). Po pogostosti 

pojavljanja mu sledijo brcanje, zmerjanje, žalitev, grožnja in nazadnje ugriz. 

 

Velika večina anketirancev (80 %) najmanjkrat zaznava ugriz kot agresivno vedenje otroka do 

strokovnih delavk.  

 

Nekaj anketirancev (14 %) opaža tudi druge oblike agresivnega vedenja otrok do strokovnih 

delavk. Navedli so ščipanje (4 %), pljuvanje (3 %), odgovarjanje (2 %), metanje igrač, 

kazanje jezika, trmo, ignoriranje, kričanje.  

 

Če primerjamo seštevke (glej Sliko 7) fizičnih agresivnih oblik vedenj (ugriz, udarec in 

brcanje = 125) z verbalnimi oblikami agresivnih vedenj (zmerjanje, žalitev in grožnja = 97) 

otrok do strokovnih delavk, ugotovimo, da se v večji meri pojavlja fizično agresivno vedenje. 
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Kot smo prebrali iz Slike 6 in Slike 7, se fizično agresivno vedenje najpogosteje pojavi v 

obliki udarca. 

 

2.5.3 Vzroki za agresivno vedenje otrok do strokovne delavke v vrtcu  

 

Da bi preverila drugo hipotezo, ki pravi, da se agresivno vedenje otrok do strokovnih delavk v 

vrtcu največkrat pojavi takrat, ko otroku nekaj ni dovoljeno, sem v anketnem vprašalniku 

zastavila dve vprašanji. Pri četrtem vprašaju sem pridobila odgovore, kdaj se je agresivno 

vedenje otrok pojavilo do vrstnikov in pri osmem vprašanju, kdaj se je agresivno vedenje 

otrok pojavilo do strokovnih delavk. Možnih je bilo več odgovorov, anketiranci pa so imeli 

možnost napisati tudi drug odgovor. Skupno število pridobljenih odgovorov je 200. 
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Slika 8: Kdaj se pojavi agresivno vedenje otrok do strokovnih delavk 

 

V situaciji, ko je imel otrok konflikt in se je vmešala strokovna delavka, se je večkrat pojavilo 

agresivno vedenje otroka do strokovne delavke (13 %). Kot druge razloge (2 %) za agresivno 

vedenje otrok do strokovnih delavk so anketiranci našteli krivico, ki se je zgodila otroku, in 

otrokovo trmo.  

 

Iskanje pozornosti in utrujenost kot možna vzroka za agresivno vedenje navaja več avtorjev, 

med njimi so tudi M. Sunderland (2009: 112), A. Mackonochie (2006: 21), N. Končnik - 

Goršič (2004: 62). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

48 

Če pogledamo Sliko 8, ugotovimo, da je utrujenost le malokrat vzrok za agresivno vedenje 

otroka do strokovne delavke (8 %), pogosteje se pojavi iskanje pozornosti (16 %), še večkrat 

pa privede do agresivnega vedenja otroka do strokovne delavke, sledi neizpolnjenost zahtev 

(24 %), ki je vodilni povzročitelj za agresivno vedenje otrok do vrstnikov.  

 

Naj spomnim na teoretični del, kjer je omenjenih več dejavnikov, ki spodbudijo agresivno 

vedenje otroka. U. Kravogel (2008) govori o tem, da prepoved povzroči čustvo jeze. Jezo 

otrok izraža zaradi omejevanja, ko mu ne izpolnimo njegove želje, ali ko se pri izpolnjevanju 

njegovih potreb pojavijo ovire (Kavčič in Fekonja, 2004: 335). Berkowitz (2000: 177, 178) 

piše o vplivu negativnih čustev na agresivno vedenje posameznika, ki pa ni nujno pogojeno z 

agresivnim vedenjem, ampak je odvisno od tega, koliko koristi posameznik vidi v takšnem 

vedenju. Jeza se namreč ne izrazi vedno na agresiven način (Zupančič in Justin, 1991: 74). 

 

Najpogostejša situacija, ki pri otroku spodbudi agresivno vedenje, pa je prepoved. Rezultati iz 

Slike 8 kažejo, da je bilo moje predvidevanje pravilno, saj se v 32 % pojavi agresivno vedenje 

otroka do strokovne delavke takrat, ko otroku nekaj ni dovoljeno. Hipotezo lahko potrdim. 

 

2.5.4 Povezanost med agresivnim vedenjem otrok do vrstnikov in do strokovnih delavk 

 

Za preverjanje tretje hipoteze, ki pravi, da se agresivno vedenje otrok do strokovnih delavk v 

vrtcu pogosteje pojavlja pri tistih otrocih, ki se agresivno vedejo do vrstnikov, sem postavila 

vprašanje, kateri otroci se pogosteje vedejo agresivno do strokovnih delavk. Anketiranci (N = 

100) so imeli možne tri odgovore.  
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Slika 9: Povezanost agresivnega vedenja otrok do vrstnikov z agresivnim vedenjem otrok do 

strokovnih delavk 

 

Iz rezultatov je razvidno, da 72 % anketirancev opaža pogostejše agresivno vedenje do 

strokovnih delavcev pri otrocih, ki se vedejo agresivno tudi do vrstnikov.   

 

Slika 9 dokazuje mojo trditev, zato sem se odločila primerjati povezanost med posameznimi 

oblikami neželenega vedenja.  

 

Primerjala sem pogostost pojavljanja določene oblike agresivnega vedenja (ugriz, udarec, 

brcanje, zmerjanje, žalitev, grožnja) do vrstnikov in do strokovnih delavk.   

 

Podobne rezultate sem dobila za vse oblike agresivnega vedenja (ugriz, udarec, brcanje, 

zmerjanje, žalitev, grožnja). Kadar se ne pojavijo do vrstnikov, se ne pojavijo niti do 

strokovnih delavk, kadar se vedenje redko pojavi do vrstnikov, se redko ali pa se ne pojavi do 

strokovnih delavk, kadar pa se oblika agresivnega vedenja pogosto pojavlja do vrstnikov, se 

do strokovnih delavk pojavlja redko ali pa se ne pojavi. 

 

Da bi potrdila ali ovrgla tretjo hipotezo, sem uporabila SPSS program, izračunala sem 

Kullbackov 21 preizkus, s katerim sem ugotavljala statistične povezanosti izbranih 

spremenljivk. 
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Tabela 3: Primerjava pogostosti pojavljanja določene oblike agresivnega vedenja do 

vrstnikov in do strokovnih delavk 

 

  

Kullbackov 21 preizkus 

  

   

 

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

UGRIZ Kullbackov 21 preizkus 9,354 2 0,009 

UDAREC Kullbackov 21 preizkus 15,504 4 0,004 

BRCANJE Kullbackov 21 preizkus 13,566 4 0,009 

ZMERJANJE Kullbackov 21 preizkus 32,497 4 0,000 

ŽALITEV Kullbackov 21 preizkus 28,926 4 0,000 

GROŽNJA Kullbackov 21 preizkus 19,417 4 0,001 

 

Pri vseh preverjanjih je p < 0,05, kar kaže, da imamo statistično pomembne razlike in da sta 

spremenljivki za določeno agresivno vedenje med seboj povezani. Na podlagi vzorčnih 

podatkov lahko sklepam, da se v primeru agresivnega vedenja otroka do vrstnikov pojavi tudi 

agresivno vedenje otrok do strokovnih delavk. S tem potrjujem tretjo hipotezo. 

 

2.5.5 Povezanost med agresivnim vedenjem otrok do vrstnikov in strokovnih delavk s 

krajem vrtca  

 

Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in strokovnih delavk v vrtcu se pogosteje pojavlja v 

mestnih kot v vaških vrtcih, se glasi četrta hipoteza. Da bi potrdila trditev, sem uporabila in 

primerjala odgovore na vprašanje o območju vrtca (mesto ali podeželje – drugo vprašanje v  

anketnem vprašalniku), v katerem so anketiranci zaposleni, z vprašanji o pogostosti 

pojavljanja posameznik oblik agresivnih vedenj do vrstnikov in do strokovnih delavk (tretje in 

sedmo vprašanje). Primerjavo sem naredila za vsako podano obliko (udarec, ugriz, brcanje, 

zmerjanje, žalitev, grožnja) agresivnega vedenja. 

 

Da bi potrdila ali ovrgla hipotezo, sem z SPSS programom izračunala Kullbackov 21 

preizkus, s katerim sem ugotavljala statistične razlike med mestnim in podeželskim vrtcem za 

določene oblike agresivnega vedenja. 
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Tabela 4: Primerjava pogostosti pojavljanja določene oblike agresivnega vedenja otrok do 

vrstnikov na podeželju in v mestu 

 

  

Kullbackov 21 preizkus 

  

    

 

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

UGRIZ Kullbackov 21 preizkus 4,222 2 0,121 

UDAREC Kullbackov 21 preizkus ,000 2 1,000 

BRCANJE Kullbackov 21 preizkus ,477 2 0,788 

ZMERJANJE Kullbackov 21 preizkus 3,374 2 0,185 

ŽALITEV Kullbackov 21 preizkus 2,133 2 0,344 

GROŽNJA Kullbackov 21 preizkus ,600 2 0,741 

 

Če pogledamo vrednosti v tabeli, ugotovimo, da je pri vseh rezultatih p > 0,05, kar pomeni, da 

nimamo statistično pomembnih razlik in da spremenljivki za določeno agresivno vedenje med 

seboj nista povezani. Na podlagi vzorčnih podatkov lahko sklepam, da se razlike v 

agresivnem vedenju med mestnimi in vaškimi vrtci ne pojavljajo.  

 

Tabela 5: Primerjava pogostosti pojavljanja določene oblike agresivnega vedenja otrok do 

strokovne delavke na podeželju in v mestu  

 

  

Kullbackov 21 preizkus 

  

    

  

Vrednost Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

UGRIZ Kullbackov 21 preizkus 1,519 1 0,218 

UDAREC Kullbackov 21 preizkus 1,139 2 0,566 

BRCANJE Kullbackov 21 preizkus 2,112 2 0,348 

ZMERJANJE Kullbackov 21 preizkus 6,598 2 0,037 

ŽALITEV Kullbackov 21 preizkus 5,996 2 0,050 

GROŽNJA Kullbackov 21 preizkus 4,452 2 0,108 

 

Iz tabele lahko razberemo, da pri večini oblik agresivnega vedenja otrok do strokovne delavke 

nimamo statistično pomembnih razlik med mestnim in podeželskim vrtcem (p > 0,05). 

Statistično pomembne razlike imamo le pri obliki verbalnega agresivnega vedenja – zmerjanje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Maja Klančar; diplomska naloga 

52 

p = 0,037. Otroci pogosteje zmerjajo strokovne delavke, zaposlene v vrtcu na podeželju. 

Možno je, da je do razlik prišlo zaradi izbranega vzorca, poleg tega pa se zavedam, da sta 

pojma zmerjanje in žalitev precej sorodna. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 

2000) namreč najdemo razlagi za žaliti: »delati ali govoriti kaj, kar povzroča čustveno 

prizadetost koga«, in zmerjati: »izražati nejevoljo ali nezadovoljstvo s kom zaradi njegovega 

negativnega dejanja, navadno z nespoštljivimi, žaljivimi besedami«. 

 

V teoriji večkrat zasledimo, da ima okolje pomemben vpliv na posameznika (Kavčič in 

Fekonja, 2004: 347; Ibuka, 1992), vendar avtorji pišejo predvsem o vplivu socialnega okolja 

na posameznikovo vedenje (Horvat in Magajna, 1989: 198; Mielke, 1997: 16; Hayes in 

Orrell, 1998: 55; Ule, 2009: 272). Da je agresivno vedenje močno povezano s fizičnim 

okoljem, piše Pačnik (1989). Poseganje človeka v okolje je škodljivo in omogoča porast 

dejavnikov, ki spodbujajo agresivno vedenje. Najpogosteje omenjeni dejavniki, ki spodbujajo 

agresivno vedenje, so onesnaženost zraka, hrup in prenaseljenost. Predpostavila sem, da ima 

mestno okolje naštete dejavnike, ki naj bi vplivali na pogostejše agresivno vedenje otrok do 

vrstnikov in do strokovnih delavk, vendar pri analizi podatkov o agresivnem vedenju otrok ne 

moremo potrditi, da mestno okolje vpliva na vedenje otrok, ker smo pri vseh preverjanjih 

ugotovili, da razlike niso statistično pomembne. Četrto hipotezo ovržem, saj nimamo 

statistično pomembnih podatkov, ki bi nam potrdili razlike, da je v mestnih vrtcih agresivno 

vedenje otrok do vrstnikov in do strokovnih delavk pogostejše kot v vrtcih na podeželju. 

 

2.5.6 Ravnanja strokovnih delavk v primeru agresivnega vedenja otrok 

 

Z namenom ugotoviti, ali peta hipoteza, da se strokovne delavke vrtca v primeru agresivnega 

vedenja otrok obrnejo po pomoč k svoji sodelavki, drži, sem v anketi postavila vprašanje, ali 

so se anketiranci v primeru agresivnega vedenja otroka obrnili po pomoč, in vprašanje, ali 

menijo, da se lahko zanesejo na kolektiv. Obe vprašanji sta vsebovali podvprašanje, na koga 

so se obrnili oz. na koga se lahko zanesejo. Na vprašanje je odgovorilo 100 anketirancev. 
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Slika 10: Iskanje pomoči v kolektivu v primeru agresivnega vedenja otroka 

 

Podatki kažejo, da večina anketiranih (61 %) ob pojavu agresivnega vedenja ne poišče 

pomoči, 31 % anketiranih poišče pomoč in se pogovori z drugim strokovnim delavcem, 7 % 

anketiranih se na tem področju izobražuje, 1 % anketiranih pa se o vedenju pogovori s starši. 

 

Menim, da se marsikateri pedagoški delavec ne zaveda, da prošnja za mnenje ali pomoč ne 

pomeni naše šibkosti, ampak željo po znanju in nadgradnji dosedanjega dela.  

 

Izrazito motečemu otroku ne more nuditi ustrezne pomoči le en strokovnjak, ampak je 

potrebno skupinsko sodelovanje, v katerem so udeleženi vzgojitelji, učitelji, svetovalna 

služba, starši, po potrebi tudi zunanji strokovnjaki (Kristančič, 2002: 114).  

 

L. Prodanović (1981: 70, 71) pravi, da je potrebno sodelovanje med družino in vzgojno-

varstveno organizacijo, da bi lahko v različnih okoljih skladno vplivali na otroka. Avtorica 

govori predvsem o medsebojni obveščenosti in piše, da naj vzgojitelji obveščajo starše o 

spremenjenem vedenju otroka in starši naj obveščajo vzgojitelje o vedenju otroka v družini. 

Vzgojitelj mora biti pobudnik (Prodanović, 1981: 76), da pogovori potekajo mirno in da 

sodelujeta oba sogovornika. 

 

Sedaj pa si poglejmo, na koga v kolektivu se je obrnilo 31 % anketirancev, ki so poiskali 

pomoč in se pogovorili z drugim strokovnim delavcem. 
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Slika 11: Na koga se obrnejo strokovni delavci v primeru agresivnega vedenja 

 

Anketiranci (N = 31) so odgovarjali tako: 19,5 % se jih obrne na svojo sodelavko, 80,5 % pa 

jih poišče pomoč pri strokovni službi, največkrat pri specialnem pedagogu. 

 

Rezultati kažejo, da je bilo moje predvidevanje napačno. Hipotezo zavrnem. 

 

Predstavljam tudi odgovore na štirinajsto vprašanje, kjer so anketiranci (N = 100) odgovarjali, 

ali menijo, da se na svoj kolektiv v primeru agresivnega vedenja otrok lahko zanesejo.  

 

Posvetovanje strokovnih delavk

73%

26%

1%

da

deloma

ne

 

Slika 12: Mnenje strokovnih delavk, ali se lahko zanesejo na kolektiv 

 

Večina anketirancev (73 %) meni, da se lahko obrne po pomoč ali svetovanje na osebe v 

kolektivu, 26 % anketirancev je mnenja, da se na pomoč v kolektivu zanesejo delno. 
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Pozitivno je, da le 1 % anketirancev meni, da mu kolektiv ne more nuditi podpore ob 

soočenju z agresivnim vedenjem otroka v skupini.  

 

Eastman (1994: 194) piše, da je vzgoja zahtevno delo, delati je potrebno skupaj. Da otrok 

začne upoštevati meje, naj pri tem sodelujejo družina in učitelji.  

 

Pri podvprašanju, na koga se strokovne delavke v primeru agresivnega vedenja otrok lahko 

zanesejo, sem dobila pričakovane odgovore, kot so sodelavke, vodja vrtca, specialni pedagog, 

socialni pedagog itn. Zanimiv je podatek, da je poleg ostalih strokovnjakov 73,63 % 

anketirancev navedlo tudi, da se lahko zanesejo na svoje sodelavke, a v praksi tega ne 

počnejo, saj se v primeru agresivnega vedenja otroka na svoje sodelavke obrne le 19,5 % 

anketiranih (glej Sliko 11). 

 

Zanimalo me je tudi, zakaj strokovne delavke v primeru agresivnega vedenja otrok poiščejo 

pomoč, zato sem v anketnem vprašalniku postavila trinajsto vprašanje. 
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53%
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Slika 13: Vzrok iskanja pomoči v primeru agresivnega vedenja otroka 

 

Večina anketirancev (53 %), ki se sreča z agresivnim vedenjem otrok v oddelku, se odloči 

poiskati pomoč, ker potrebuje drugo mnenje. Drugi najpogosteje izbrani vzrok (21 %) je 

stanje v družini, ko starši niso učinkoviti pri korigiranju otrokovega vedenja. S 13 % sledita še 

možna odgovora premalo znanja in nemoč pri obvladovanju otroka z neželenim vedenjem. 
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V anketi sem imela tudi vprašanje odprtega tipa, in sicer, kaj so anketiranci storili ob soočenju 

z agresivnim vedenjem otroka. Večina od stotih anketirancev (68 %) je navajala, da se z 

otrokom pogovorijo. Kar 37 % anketirancev skupaj z metodo pogovora uporabi tudi druge 

načine, kot so umiritev, postavljanje jasnih zahtev, dodatno zaposlitev otroka, preusmeritev 

pozornosti, pogovor s starši, sedenje na stolu, dotik in iskanje primernejših rešitev. Z 

otrokom, ki ima težave, se je potrebno najprej pogovoriti in razumeti njegovo doživljanje 

(Smrtnik Vitulić, 2007: 76).  

 

Sedenje na stolu ali odmik otroka iz situacije uporablja 5 % anketiranih, ostali uporabljajo 

odstranitev ali stol v kombinaciji z drugimi metodami. A. Mackonochie (2006: 70–73) 

predstavlja različne načine za predah in med njimi omenja tudi tehniko stola. Poudarja, da 

moramo pri tem biti popolnoma umirjeni in obvladani in naj tega ne počnemo prepogosto.  

 

Anketiranci, ki uporabljajo metodo jasnih zahtev (15 %), ob njej uporabijo še umiritev in 

odstranitev otroka, dotik, ponudijo mu primernejše rešitve. Jasno izražanje pričakovanj 

(Cowley, 2007: 84) je bistveno za doseganje želenega vedenja pri otroku, saj mu tako jasno 

sporočimo, kaj od njega pričakujemo.  

 

Manj zastopane reakcije vzgojiteljic, ki se pojavljajo ob agresivnem vedenju otrok, so zahteva 

opravičila (2 %), umiritev (2 %), objem (2 %), preusmeritev pozornosti (1 %) in posvetovanje 

s starši in sodelavkami (5 %).  

 

H. Smrtnik Vitulić (2007: 76) meni, da je ustrezna pomoč otroku odvisna predvsem od 

iskanja odgovorov na vprašanje, v čem je otrokov problem. Zanimivo je, da so le 3 % 

anketirancev ob drugih metodah preprečevanja agresivnega vedenja navedli, da se poglobijo v 

vzrok neželenega vedenja. 

 

Zavedati se moramo, da so lahko vzgojna ravnanja, ki so uspešna pri enem otroku, pri drugem 

popolnoma neuspešna (Zalokar Divjak, 2008: 24). Pri vzgoji otroka ni univerzalne rešitve, 

ključ do uspeha je prilagodljivost in volja za preizkušanje različnih vzgojnih prijemov, dokler 

ne najdemo tistega, ki deluje (Cowley, 2007: 140). 
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3 ZAKLJUČEK 

 

Vsakdo izmed nas se je kdaj srečal z agresivnim vedenjem drugega ali se sam vedel 

agresivno. V teoretičnem delu sem ugotovila, da lahko različni dejavniki spodbudijo 

odraslega človeka ali otroka k temu, da se bo vedel agresivno. Kajti vsak človek se na 

situacijo odziva drugače in ni napisanega pravila, kaj točno povzroča agresivno vedenje. 

 

Pri otroku je lahko agresivno vedenje razvojno pogojeno in ga lahko omilimo ter hkrati otroka 

spodbudimo, da se začne zavedati svojega vedenja in ga začne obvladovati. Pri tem je dobro 

sodelovati s starši in drugimi strokovnimi delavci vrtca, predvsem pa moramo vzgojitelji v 

vrtcu temeljiti na raziskovanju vzroka nastanka agresivnega vedenja in poskušati agresivno 

vedenje preprečiti, še preden se pojavi. 

 

Z raziskavo v svoji diplomski nalogi sem ugotovila, da se v vrtcu pogosteje kot verbalno 

pojavlja fizično agresivno vedenje otrok do vrstnikov in do strokovnih delavk. Agresivno 

vedenje otrok do strokovnih delavk v vrtcu se največkrat pojavi takrat, ko otroku nekaj ni 

dovoljeno. Raziskava je pokazala tudi, da se pogosteje vedejo agresivno do strokovnih delavk 

v vrtcu tisti otroci, ki se agresivno vedejo tudi do svojih vrstnikov. Agresivno vedenje do 

vrstnikov in do vzgojiteljic v vrtcu se ne razlikuje glede na mestno ali podeželsko območje 

vrtca. Vzgojiteljice v vrtcu imajo občutek, da se lahko ob soočanju z agresivnim vedenjem 

otrok na svoj kolektiv zanesejo, vendar v primeru agresivnega vedenja otroka to naredi le 

tretjina vzgojiteljic, ki pomoč poiščejo pri strokovnjaku (npr. specialni pedagog, socialni 

pedagog). Zavedam se, da je vzorec relativno majhen, vendar so bili v raziskavo vključeni 

anketiranci iz skoraj vseh pokrajin v Sloveniji (podrobneje v opisu vzorca). Vsekakor bi bilo 

smiselno opraviti raziskavo z opazovanjem in anketirance opazovati, kaj naredijo v situaciji, 

ko se pojavi agresivno vedenje otrok do vrstnikov ali strokovnih delavk. Namreč z anketnim 

vprašalnikom ne dobimo realnega vpogleda v njihovo delo. 

 

Vzgojitelji s svojim delom vplivamo na otroke in ustvarjamo prijetno klimo v skupini in zato 

moramo tudi na agresivno vedenje otrok reagirati primerno ter vzgajati dosledno. Otroka, ki 

se vede agresivno, ne smemo zavračati, pokazati mu moramo, da ga spoštujemo ter mu ne le z 

besedo, ampak tudi z zgledom pomagati, da bo prevzel družbeno sprejemljivo vedenje. 
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