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III 

POVZETEK 

 

Magistrsko delo predstavlja proces socialnopedagoške obravnave dečka z izstopajočim 

vedenjem v osnovni šoli.  

Teoretični del opredeljuje spremembe v postmoderni družbi ter kazalce socialne ranljivosti 

mladih. Opisuje vpliv šole in šolskega (ne)uspeha, vlogo in temeljne naloge šolske svetovalne 

službe ter predstavi socialnopedagoško metodiko dela z otroki. S pomočjo klasifikacij 

čustvenih in vedenjskih težav ter dejavnikov, ki vplivajo na njihov nastanek, spoznamo, da so 

vedenjske in čustvene težave posledica številnih ogrožujočih dejavnikov, ki se lahko 

pojavljajo v družini, otroku samem ali v njegovem širšem okolju ter da je njihova opredelitev 

odvisna od socialno-kulturnega konteksta.  

Empirični del naloge je longitudinalna študija primera. Kronološka analiza dogodkov 

prikazuje model načrtovanja in izvajanja socialnopedagoških intervencij z namenom pomoči 

dečku z vedenjskimi in čustvenimi težavam v celotnem obdobju njegovega osnovnošolskega 

izobraževanja. Opisan je proces ocenjevanja dečkovega življenjskega položaja in problemske 

situacije in v povezavi s tem načrtovanje oblik podpore in socialnopedagoške pomoči na šoli, 

sodelovanje s starši, vključevanje zunanjih institucij ter proces timskega sodelovanja različnih 

strokovnih služb.  

Analiza in interpretacija prikazujeta dinamiko, ki se pojavlja ob interdisciplinarnem pristopu 

in sodelovanju različnih ustanov ter celovitost pojavov, strategij in metod ob 

socialnopedagoški obravnavi.  

Delo osvetljuje vlogo svetovalnega delavca in njegov položaj na šoli ter ob uporabi 

sistemskega pogleda, ki omogoča zajetje in upoštevanje kompleksnejšega prepleta dejavnikov 

v njihovem medsebojnem sovplivanju, prispeva k boljšemu razumevanju problematike 

obravnave otrok z izstopajočim vedenjem v šolah. Sklepi prinašajo ugotovitve, ideje in 

predloge, ki lahko prispevajo k ustreznejšim strategijam dela z vedenjsko izstopajočimi otroki 

in napredku socialnopedagoške znanosti. 

 

 

Ključne besede: vedenjske in čustvene težave, družina, šola, svetovalno delo, načrtovanje 

socialnopedagoške pomoči, timska obravnava 





V 

ABSTRACT 

 

The process of social pedagogical dealing with the boy with behaviour problems in primary 

school is presented in my masterwork. 

In the theoretical part, the indicators of social vulnerability of youth are presented, the role of 

school, and the factors that contribute that behavioural and emotional problems occur are also 

mentioned. There are also presented the social pedagogical methods of working with children. 

Classification of emotional and behavioural problems helps us to define the factors that 

contribute that the problems occur. Such circumstances can occur in family, in child himself 

or in his wider environment. Their definition depends on social and cultural context.  

In empirical part, the longitudinal study of the case is presented. The chronological analysis of 

the events presents the model of planning and implementation of social pedagogical 

interventions. The purpose was to help the boy with behavioural and emotional problems 

from the beginning to the end of his primary school education. The process of evaluation the 

boy’s life situation is presented and the problem situations. According to this, the social 

pedagogical help was planned. The cooperation with parents, integration of external 

institutions and the process of team cooperation of different specialist are also presented. 

Analysis and interpretation present the dynamics that occur during the interdisciplinary 

approach and cooperation between different institutions and the integrity of the phenomena, 

strategies and methods in social pedagogical treatment. 

The masterwork highlights the role of the counsellor and his position in the school. By using 

systemic view that enables recognition and understanding of complex interaction of different 

factors, the counsellor contributes to better understanding of the problems in dealing with 

children with behavioural problems in schools. 

Conclusions present the findings, the ideas and the suggestions that can contribute to more 

appropriate strategies of working with children with behavioural problems and to the progress 

of the social pedagogical scienc 

 

 

Key words: behavioural and emotional problems, family, school, counsellor, planning 

assistence, team treatmen 
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I. TEORETIČNI DEL 

»Vsako življenje ima svoj tok, 

kot ima vsaka reka svojo pot. 

Ne da se je preusmeriti, 

lahko pa uredimo bregove 

in očistimo strugo« 

(Viljem Ščuka 2007) 

1 UVOD 

 

V današnji družbi, v kateri je v izobraževanju v ospredju storilnost, tekmovalnost in 

individualna odgovornost, je posebej ranljiva tista skupina mladih, ki imajo težave na učnem 

in socialnem področju, in ki nimajo podpore v družini. Označuje jih nizka samopodoba, slabe 

socialne in komunikacijske spretnosti, izključenost iz izobraževalnega sistema ter strah in 

negotovost (Kobolt 2010). Dejstvo je, da imajo mladi brez izobrazbe minimalne možnosti za 

zaposlitev in so tako postopoma izključeni tudi iz sveta dela ter na ta način posledično nimajo 

možnosti vključevanja v družbo, kar pomeni, da šolski neuspeh poraja socialno izključevanje, 

ter lahko spodbudi številne druge, za posameznika in družbo, nekonstruktivne oblike vedenja 

(Bezič 2001).  

V teoretičnem delu naloge skušam predstaviti dejavnike, ki vplivajo na nastanek čustvenih in 

vedenjskih težav otrok, ki so po mnenju številnih avtorjev biološki, sociološki in psihološki, 

vpliv posameznih dejavnikov pa se običajno prepleta med seboj (Skalar 2003, Bregant 1987; 

Bečaj 1989; Dowling Osborne 1994; Redl, Winemann 1980; Evans in drugi 2003; Visser 

2003; Krajnčan 2003; Mikuš Kos 1999; Bašič 2009 in drugi). Za boljše razumevanje in 

učinkovitejše reševanje problematike so mnogi avtorji oblikovali določene klasifikacije, ki 

predstavljajo teoretično oporo za razumevanje čustvenih in vedenjskih težav, vendar pa 

praktični pomen dobijo šele takrat, ko jih povežemo z okoliščinami njihovega nastanka in 

razvoja. (Krajnčan in Škoflek 2000; Schrader 1991; Myscker 1993; Bregant 1987; Bečaj 

1989; Škoflek 1989; Little in Mount 1999 in drugi). 

Družina je temeljni dejavnik socializacije otroka in vpliva na oblikovanje njegove osebnosti, 

socialnega vedenja in značilnosti medosebnih odnosov. Zato je družina, njene značilnosti in 

njena klima (osebnost in vedenje staršev, njihovi medsebojni odnosi, odnosi do otrok ter 

njihove značilnosti) tudi najmočnejši dejavnik, ki vpliva na nastanek vedenjskih motenj in 

težav (Vodopivec Glonar 1987, Tomori 2000, Farell in Polat 2003, Škoflek in drugi 2004, 

Musek 1995). Dowlingova (1994) izhaja iz dejstva, da sta družina in šola najbolj vplivna 
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sistema za otrokov razvoj. Pri razumevanju in pojasnjevanju vedenja posameznika moramo 

torej upoštevati vpliv družinskega in hkrati tudi šolskega sistema. 

Sistemska perspektiva predvideva, da vedenje posameznika odraža vplive drugih in hkrati 

samo vpliva na vedenje drugih (Luhmann 1995). Torej obstaja medsebojna odvisnost. Pri 

šolskih težavah otroka je vedno koristno spoznati tako družinski (domači) kot šolski kontekst. 

Vendar pa otroci, starši in šola (pogosto) razumejo problem na drugačen način (starši v šoli, 

šola v starših, šola in starši v otroku itd.). Otrok se znajde v presečišču dveh sistemov – 

družine in šole – in če se med njima razvije sovražnost, to otrokov položaj še poslabša.  

Otroci in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami, tako v sistemskem kot tudi 

izvedbenem pogledu, predstavljajo za obravnavo v šolah občutljivo in zelo zahtevno skupino. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) tudi otrokom s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami (motnjami) daje pravico do posebnih oblik pomoči in prilagoditev v 

šoli, vendar so učenci s tovrstnimi težavami zelo redko usmerjeni kot otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami – le 0,6 % (Poljšak Škraban 2011), kar seveda vpliva na način in obliko 

pomoči ter prilagoditev, ki so jih v šoli deležni (večina med njimi je opredeljena kot otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali kot dolgotrajno bolni otroci). Čustvene in 

vedenjske težave se pri posameznikih kažejo zelo raznovrstno, saj so vzroki za njihov 

nastanek različni in odvisni od prepleta mnogih sistemov, ki pa jih je vedno potrebno 

upoštevati v kontekstu interakcij. Procesi, ki vodijo do vedenjske problematike, niso 

popolnoma predvidljivi, in mnogi specifični problemi niso povezani samo z enim vzrokom 

oz. dejavnikom, ampak z mnogimi dejavniki v okolju, ki se prepletajo z lastnostmi osebe 

same (Bašič 2009).  

V nalogi bodo predstavljene nekatere ključne dileme, ki se pojavljajo pri opredeljevanju in 

obravnavi vedenjsko izstopajočih otrok v šoli. Posebno pozornost bom namenila vlogi šolske 

svetovalne službe, kar nakazuje že naslov naloge, saj je težavno vedenje otrok posledica 

številnih neugodnih dejavnikov, na katere pogosto ni mogoče vplivati. Vloga šolske 

svetovalne službe pa je »tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja v šoli, kjer se vsakokrat 

mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem (staršem, učiteljem) s 

ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju 

in učenju.« (Programske smernice, MŠŠ 1999, 2008). Če upoštevamo, da se vedenjske in 

čustvene težave praviloma navezujejo tudi z učnim neuspehom in socialno izključenostjo in 

da se število teh otrok v šolah povečuje, je razumljivo, da se v šolah svetovalni delavci in tudi 

učitelji vsakodnevno srečujemo s številnimi dilemami: na kakšen način ravnati z vedenjsko 

izstopajočimi otroki, kako presoditi, kakšne vrste in oblike pomoči otrok potrebuje, na kakšen 
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način vključevati v obravnavo starše teh otrok, katere zunanje institucije (podporna vloga?) 

vključiti v obravnavo, kako reševati probleme, ki nastajajo ob neustrezni socialni integraciji in 

odnosih z vrstniki in še vrsto drugih. 

Dejstvo je, da otrok preživi zelo veliko svojega časa v šoli, in zelo pomembno je, kako ta čas 

doživlja. Mikuš Kosova (1999) poudarja, da se otrokove težave stopnjujejo, kadar njegove 

razvojne značilnosti, temperament, predznanje ipd. niso skladne z zahtevami šole. Dejavniki 

šole (klima, učinkovitost tehnik učiteljevega delovanja v razredu, kakovost šole kot socialne 

organizacije) pa lahko prispevajo k krepitvi motenj vedenja ali pa delujejo varovalno (Kobolt 

2011, Mikuš Kos 2002, Dowling in Osborne 1994, Horvat in drugi 2000). 
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2 SPREMEMBE V DRUŽBI IN NJIHOV VPLIV NA MLADE 

 

»20. stoletje je poleg vsega drugega, kar je prineslo človeštvo, tudi stoletje, v katerem se je 

mladina konstituirala in odigrala pomembno vlogo v družbenem razvoju« ugotavlja Uletova 

(Ule in drugi 2000: 17). Svojo trditev utemeljuje z ugotovitvami, da v nobenem drugem času 

mladina ni ustvarila toliko kulturnih in civilizacijskih sprememb, kazala toliko samozavesti 

ter tolikšne pripravljenosti in volje do družbenih sprememb, kar pa ne moremo več trditi za 

obdobje ob začetku novega stoletja, ko se njena izpostavljena vloga končuje (prav tam). 

 

2.1 Spremembe zadnjih petdesetih let 

 

Če pogledamo čas po drugi svetovni vojni, lahko ugotovimo, da so rojeni v tem obdobju 

odraščali v obdobju gospodarskih priložnosti in blaginje. Doživeli in preživeli so seksualno 

revolucijo in hladno vojno (Šaponja bd). To je bilo obdobje hitrih družbenih sprememb, mladi 

so se takrat precej množično politično organizirali, kar se je odražalo v številnih delovnih 

akcijah, brigadah ipd. Značilna za obdobje nekje do sedemdesetih let je močna vpetost mladih 

v »produkcijski sistem« družbe (Ule in drugi 2000). Tako šolanje, vzgoja doma ter vsakdanja 

kultura so bili v funkciji prihodnjih zaposlitev, delovnih nalog in trdno določenih socialnih 

vlog. Generacija mladih je v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih prinesla preobrat in vdor 

novih vrednot mladinskih kultur in subkultur (Šaponja bd). Študentska gibanja v šestdesetih 

so predstavljala polno uveljavitev mladine kot političnega subjekta, kasnejša, v sedemdesetih 

in osemdesetih letih, pa so že predstavljala proces »ukinjanja in preseganja« mladine kot 

vmesnega ali prehodnega obdobja. S širjenjem specifičnih mladinskih subkultur, 

podaljševanjem šolanja, ki ni več nujno v funkciji prihodnjih zaposlitev, se je po mnenju 

Uletove zrahljala in individualizirala povezava vsakdanjega sveta mladih s svetom 

ekonomsko ovrednotene produkcije. Konec sedemdesetih let se pojavlja tudi teza o 

spreminjanju oziroma izginjanju klasične mladosti kot vmesnega ali prehodnega obdobja 

(Keniston 1971, von Trotha 1983, v Ule in drugi 2000), pri čemer naj bi pri spreminjanju 

mladosti šlo za strukturno reorganizacijo socializacije, ki odpravlja potrebo po posebni 

vmesni fazi med otroštvom in odraslostjo. Trotha tako namesto mladi uporablja kar izraz 

»mladi odrasli«.  
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V drugi polovici dvajsetega stoletja lahko govorimo o velikih spremembah v ravnotežju moči 

med generacijami, med mladimi in odraslimi, kar jasno dokazujejo naslednji podatki (Ule in 

drugi 2000: 22–23): 

‒ podaljšanje izobraževanja, vedno višja izobrazba, več možnosti za doseganje družbenih 

priznanj, ki omogočajo kariero in socialni status, 

‒ višje družbeno vrednotenje mladosti in nižja vrednost odraslosti, manjša moč starševskih 

in drugih odraslih avtoritet, 

‒ vse večje polje obratnih odvisnosti odraslih od mladih in obratnih učnih procesov, kjer 

mladi učijo odrasle, 

‒ psihosocialno in kulturno osamosvajanje mladih, oblikovanje lastnega sveta mladih, 

vrednot, politične presoje in ideologij, 

‒ stilizacija življenja, oblikovanje posebnih življenjskih slogov in praks mladih, 

potrošništvo.  

 

Te spremembe so okrepile moč mlade generacije in ogrozile ekonomski, politični, kulturni in 

vzgojni monopol odraslih. 

 

2.2 Mladi na prehodu v novo tisočletje 

 

Spremembe v družbi zadnjih 20 let pomenijo tudi spremembe v procesu odraščanja oz. 

socializacije mladih. 

Čas od devetdesetih let naprej je družboslovna znanost označila za leta novih tveganj in 

nevarnosti, kar se odraža predvsem v (Ule in drugi 2000): 

‒ nagli in nepričakovani zrušitvi bipolarnosti sveta (kapitalistični/ socialistični blok), 

‒ izbruhu nevarnih nestabilnosti in vojnih kriz po svetu, 

‒ globalnih ekonomskih spremembah in  

‒ spremembah, ki jih prinaša nagla informacijska modernizacija, ekološke krize ipd. 

 

Za mlade devetdesetih ni več obstajala gotovost socialistično trdno strukturiranih in 

nadzorovanih tranzicijskih vzorcev, ampak so bili izpostavljeni tveganjem in negotovosti 

tržno reguliranih družb. 
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Za celotno generacijo mladostnikov v postmoderni dobi lahko rečemo, da jih zaznamuje 

individualizacija življenjskega poteka, izobraževalni pritiski, tveganja, potrošniško orientiran 

prosti čas, pomanjkanje spoznavnih orientacij idr. Občutiti je rastoč pritisk na mlade, da si 

pridobijo čim višjo izobrazbo, spričevala, nazive…, ki omogočajo družbeno promocijo in 

kariero. Izobraževanje je mogoče tako na formalni kot neformalni ravni, saj družba ponuja 

polno storitev na področju potrošnje in dosežkov v prostem času (šport, mediji, moda, 

individualno specifični potrošniški stili idr). Tako je uspeh v šoli in izven nje osrednje merilo 

uspešnosti družin (prav tam). Postmoderna družba od mladih zahteva sposobnost hitrega 

prilagajanja na spremenljive družbenoekonomske razmere. Zdi se, da dogajanja modernizacije 

promovirajo dve kontrastni skupini mladih: tisto, ki ji ti procesi odpirajo nove možnosti in so 

zato zanje izziv, in tisto, ki je v tej tekmi potisnjena na rob (Ule 2008). 

 

V ekonomskem, socialnem in psihološkem smislu so najbolj ranljive naslednje skupine 

mladih (prav tam): 

‒ predčasno izključeni iz izobraževanja, 

‒ z neposrednim prehodom iz šole na delo, kar se odraža v nizkokvalificiranih in nestabilnih 

segmentih trga dela, 

‒ nezaposleni takoj po usposabljanju, 

‒ s slabimi izobraževalnimi kvalifikacijami, 

‒ brez finančne ali čustvene podpore svoje družine, 

‒ mladi, ki gredo po alternativni poti. 

 

Individualizacija življenjskega poteka sooča mlade tudi z večjimi tveganji. Kot pravi Mrgole 

(2003) v svoji knjigi Kam z mularijo, v kateri se ukvarja s študijo mladine, načeli kakovosti 

neformalnega dela z mladimi in načrtovanjem mladinskega dela, danes mladi odraščajo v 

družbi tveganj, kar konkretno pomeni na eni strani povečano potrebo po kompetencah, 

znanjih in spretnostih in na drugi strani zmanjšanje možnosti za vključevanje v družbo.  

Kot rezultat sprememb v polju možnosti za družbeno vključevanje mladih prihaja do 

posledičnih vedenjskih in kulturnih učinkov. Mrgole meni, da družbene razmere, ki v 

življenjske strategije vnašajo sistemski element negotovosti, vplivajo tudi na spremembo 

življenjskih stilov mladih.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Darja Krašovec; magistrsko delo 

7 

Izidi prehodov mladih v odraslost so bolj ali manj prepuščeni iniciativi posameznika in 

predvsem podpori, ki mu jo nudi družina oz. najožje socialno okolje. Ugotavlja, da so najbolj 

ranljivi tisti mladi, ki ne živijo v družinskem okolju (temveč institucijah) in tisti, ki se v 

družinah, v katerih živijo, ne počutijo dobro, ker nimajo opor v nobenem od staršev. 

Današnja, hitro spreminjajoča se družba, v kateri sta gonilna sila kapital in potrošnja, 

postavlja pred mladostnika vedno nove izzive. Poleg običajnih dejavnikov odraščanja se 

srečuje še z novimi vsebinami in nalogami, ki jih pred njega postavlja družba in jih mora 

reševati kot polnopraven in neodvisen član moderne družbe. Socialno ranljivemu in 

izključenemu mladostniku, ki ima težave že pri običajnem vključevanju v družbo, to ne 

prinese kvalitete življenja, ampak ga še bolj oddalji oz. marginalizira od neke idealne podobe 

oz. identitete, kvalitetnejšega življenja in življenjskega stila.
1
  

Danes mladina ni homogena družbena kategorija. Mladih ne zanimajo več globalni spopadi z 

obstoječo družbo, vse bolj medlo in pasivno se odzivajo na spreminjanje družbenih in 

življenjskih razmer. Prednost dajejo zasebnemu pred javnim življenjem, iz javne sfere so se 

umaknili v mladinske mikroscene. Tudi raziskovalci v Evropi ugotavljajo spremembe pri 

odraščanju postmoderne mladine, pri kateri poteka intenzivni proces individualizacije 

mladosti. »Mladina prehaja iz javne sfere v zasebno, se umika. Mladost kot prehodno obdobje 

med otroštvom in odraslostjo, postaja jasno izraženo generacijsko obdobje, v katerem je zelo 

pomembno vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja.« (Šaponja bd.: 13). Zmanjšuje se 

odločilna vloga vrstniških skupin in mladinskih kultur v oblikovanju identitete v odraščanju, 

saj ga vse bolj zamenjuje pojav medgeneracijskega združevanja in solidarnosti. 

 

Značilnosti mladih v današnji, postmoderni družbi Zeiherjeva opredeljuje z naslednjimi 

značilnostmi (1990, v Kobolt 2010): 

‒ izpostavljenost komercialni otroški in mladinski kulturi,  

‒ negotovost staršev, ki je posledica vsakovrstnih nasvetov različnih strokovnjakov, 

‒ (pre)velika pričakovanja staršev, ki želijo za svojega otroka vsaj enak oziroma višji 

socialni status, kot ga imajo sami, 

‒ zmanjšano število sorojencev v družinah, posledica česar je, da otrokov svet vse bolj 

postaja svet odraslih, 

                                                 
1
 Povzeto po medmrežnih informacijah Društva Center za pomoč mladim 
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‒ povečevanje števila otrok v enostarševskih družinah, kar vpliva na identifikacijske 

procese, 

‒ prevlada ženskega spola v izobraževalnih ustanovah, kar otežuje identifikacijske procese, 

‒ redukcija družinskega življenja na večerne ure in vikende in močan vpliv medijev nanje, 

‒ nenehno načrtovanje poteka vsakodnevnega življenja, 

‒ preživljanje prostega časa se je iz spontanih vrstniških druženj umaknilo v zasebnost. 

 

Beck (bd) piše, da sodobna tveganja vključujejo socialne neenakosti. Kot pravi se "bogastvo 

kopiči na vrhu, tveganja na dnu." Revni po vsem svetu so izpostavljeni večjemu tveganju kot 

bogatejši (ne samo izjemno bogati posamezniki, temveč tudi povprečno prebivalstvo 

osrednjih območjih). Bogatejši (v smislu dohodka, moči in izobraževanja) imajo dostop do 

več informacij o tem, kako se izogniti tveganjem. Če se izrazimo drugače, v pogojih globalne 

negotovosti so tudi informacije same lahko izvor premoženja, ki je neenakomerno 

porazdeljeno. Kot meni Beck, sodobna tveganja niso omejena na nacionalne meje, ampak so 

globalna in ustvarjajo nove družbene konflikte. Tveganja niso samo tehnološke in ekonomske 

narave, ampak tudi socialne in vplivajo na družbeno strukturo kot celoto. Tveganja so postala 

sestavni del našega življenja. 

 

2.3 Kazalci socialne ranljivosti mladih 

 

Izraz »socialna ranljivost« so uvedli trije belgijski raziskovalci Van Kerckvoode, Vettenburg 

in Walgrave (v Ule in drugi 2000) in z njim označili posameznike, ki v stiku z družbenimi 

institucijami doživljajo več nadzora in sankcij kot pa koristi. Po Schuytu (prav tam: 44) 

delimo kazalce socialne ranljivosti v štiri skupine: 

‒ Tipično agresivno reševanje dejanskih ali namišljenih problemov, ki jih imajo 

posamezniki s sabo in starši. Običajno gre za pretirano reagiranje na problem 

(neopravičeno izostajanje iz šole, slaba delovna disciplina, splošen odpor do staršev, 

starejših, avtoritet, zgodnje in prekomerno uživanje alkohola…) 

‒ Umik iz vrstniški skupin in iz šolskih aktivnosti, splošna neaktivnost, slabšanje šolskega 

uspeha. Včasih je to posledica strogih norm staršev, ki sovpadajo z zahtevami staršev. 

Tipična lastnost tega znaka je povsem pasiven odziv na problem. Ti učenci hitro postanejo 

tarče zasmehovanja, kar okrepi težnjo po umiku. 
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‒ Mladostnik, ki je izključen, išče povezanost s skupino zunaj družine. Išče alternativne 

avtoritete, zato se vključuje v različne verske sekte, mladostniške tolpe ipd., ki zahtevajo 

pokorščino močnim voditeljem. Upoštevanje norme daje posamezniku občutek 

pripadnosti in varnosti, skupina mu daje tudi »možnost« za oblikovanje identitete, ki jo 

daje skupina. 

‒ Strah, psihosomatske motnje, močna težnja po ostajanju doma, znaki slabega zdravja. 

Problemi se izražajo na ekstremne načine. Največkrat je potrebna strokovna obravnava in 

pomoč.  

 

Prvi in tretji znaki kažejo na aktivne oblike deviantnosti in aktivno članstvo v skupinah, druga 

in četrta točka pa kažejo pasivne oblike odzivov na probleme. Ravnotežje med obema 

oblikama odzivanja na probleme je po Schuytu (1995, v Ule in drugi 2000) verjetno najboljša 

pot za ne težavno, socialno neranljivo mladost. 

Bistvo socialne ranljivosti je stopnjevanje težav in kopičenje nerešenih problemov, kar 

zmanjšuje obrambne sposobnosti za uspešno soočenje in predelavo teh težav. 

Posledica socialne ranljivosti je občutek nemoči, občutek življenjskega demoraliziranja, 

posledična osamljenost in socialna izključenost. Kljub hitremu tehnološkemu napredku, 

razvoju medijev in informacijske tehnologije pa je odtujenost in osamljenost vedno pogostejši 

pojav med mladimi (prav tam). 

Empirični izsledki interkulturnih raziskav potrjujejo veliko razpršenost in naraščajočo 

nepreglednost socialnih procesov globaliziranega razvitega sveta. Socialni prostor je 

nepregleden in vedno bolj zahteven. Tako mora odraščajoči osvojiti primerne vedenjske stile, 

navade in komunikacijske spretnosti, če želi sodelovati v današnji družbi (Kobolt in Rapuš 

Pavel (bd.). Razumevanje in ocenjevanje čustvenih in vedenjskih težav v odraščanju).  

V današnji družbi, v kateri je v izobraževanju v ospredju storilnost, tekmovalnost in 

individualna odgovornost, je posebej ranljiva tista skupina mladih, ki imajo težave na učnem 

in socialnem področju, in ki nimajo podpore v družini. Označuje jih nizka samopodoba, slabe 

socialne in komunikacijske spretnosti, izključenost iz izobraževalnega sistema ter strah in 

negotovost (Kobolt 2010). Vemo, da imajo mladi brez izobrazbe minimalne možnosti za 

zaposlitev in so tako postopoma izključeni tudi iz sveta dela ter na ta način prikrajšani za 

možnosti vključevanja v družbo. Na ta način šolski neuspeh poraja socialno izključevanje ter 

lahko spodbudi številne druge, za posameznika in družbo, nekonstruktivne oblike vedenja 

(Bezič 2001). Številni avtorji ugotavljajo, da otroci, ki dosegajo slabše izobraževalne 
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rezultate, večinoma živijo v socialno in ekonomsko neugodnih okoljih, slabšo učno uspešnost 

pa avtorji pripisujejo različnim dejavnikom (Mittler 2000; Zorc Maver 2007; Farell in Polat 

2003 in drugi). Otrok oz. mlad človek potrebuje vrstniško skupino, pripadnost in sprejetost, 

občutek enakosti, možnost za identifikacije. Mladostniki pa se združujejo v prijateljske 

skupine pogosto na podlagi skupnih interesov in vrednot, kar pa je velikokrat povezano z 

materialnimi dobrinami, denarjem in potrošniško filozofijo. Tako so mnogi manj premožni 

mladostniki, ki izhajajo iz revnih družin, v katerih se pojavlja brezposelnost ali druge socialne 

stiske, ali pa mladostniki sami ne dobijo zaposlitve, so socialno izključeni in globalno izločeni 

iz večinske družbe in kulture. 

Živimo v obdobju, v katerem sta negotovost in dvom nadomestila blagostanje. Probleme, ki 

jih mladi zaznavajo, ne prelagajo na družbo, ampak se z njimi spopadajo sami. Kombinacija 

pritiskov, ki vodi k individualni odgovornosti na eni strani in izkušnje dejanske nemoči in 

ranljivosti na drugi strani, vpliva na to, da med mladimi narašča občutje negotovosti (Rener 

2000, v Šaponja bd.). Velik del mladih v Sloveniji pod vplivom ekonomskih sprememb svet 

doživlja bolj kot grožnjo kot izziv. Bolj cenijo zasebni, družinski svet, vendar pa mladi 

pogosto niso v položaju, da bi si ustvarili svojo družino, ampak ostajajo odvisni v 

»podaljšanem otroštvu«. Zaskrbljujoč je porast problemov povezanih s samopodobo, 

socialnimi stiki (osamljenost), čustveni problemi (samodestruktivnost), demoraliziranih 

občutkov do sveta in življenja (rezultati raziskave med učenci 8. razredov leta 1998, v Ule in 

drugi 2000). 

 

2.4 Šola in šolski (ne)uspeh 

 

Družbene spremembe se močno odražajo tudi v šolskem prostoru, v katerem postajajo 

vprašljiva klasično postavljena razmerja med generacijami, avtoritetami in pedagoškimi 

pravili. Spreminjajo se norme, vrednostni sistem, življenjski vzorci, navade in način življenja 

(Nastran Ule 2002). Šola je poleg družine eden najpomembnejših dejavnikov otrokovega 

razvoja in oblikovanja njegove osebnosti. V tej instituciji človek preživi precejšen del svoje 

mladosti, v sedanji moderni družbi pa se pomen izobrazbe človeka povečuje in vpliva na 

socialni status in življenjske pogoje ljudi. Izobrazba je danes eden tistih kapitalov, ki odpirajo 

možnosti na področju zaposlovanja, na statusni simbol v družbi ter zagotavljanje varnosti (op. 

čeprav v današnjem post modernem času tudi ustrezna izobrazba ne pomeni več zagotove 

možnosti za zanesljivost zaposlitve in socialno varnost, saj vemo, da brezposelnost narašča 
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tudi med univerzitetno izobraženimi mladimi). Šolska neuspešnost je eden izmed poglavitnih 

razlogov za socialno ogroženost in ranljivost mladih, saj v večji meri vpliva na splošno 

doživljanje samega sebe, na razvoj interesov, na oblikovanje in vzdrževanje socialnih stikov, 

na pridobivanje spretnosti za obvladovanje različnih problemskih in socialnih situacij in z 

vsem tem seveda sooblikuje tudi otrokovo oz. mladostnikovo samopodobo (Bečaj 1999). Brez 

izobrazbe imajo mladi minimalne možnosti za zaposlitev in so postopoma izključeni iz sveta 

dela ter tako prikrajšani za možnosti vključevanja v družbo. Na ta način šolski neuspeh poraja 

socialno izključevanje ter lahko spodbudi številne druge, za posameznika in družbo, 

nekonstruktivne oblike vedenja (Bezič 2001).  

Mrgole (2003) navaja, da so v Sloveniji mlade najbolj prizadele naslednje spremembe: 

ključno zmanjšane možnosti za zaposlovanje, kar vpliva na povečan interes za nadaljevanje 

izobraževanja; v celotnem sekundarnem šolskem sistemu so uvedli omejitve vpisa in različne 

selekcijske kriterije (eksterno preverjanje znanja, točkovanje za vpis…). Še vedno pa obstaja 

pomanjkanje dobro organiziranih oblik mladinske družabnosti, ki bi vključevale najbolj 

odrinjene in ranljive skupine mladih. 

Dejstvo je, da je danes kakovosten življenjski stil v veliki meri odvisen prav od uspeha v 

izobraževalnem sistemu. Tisti, ki so v tem sistemu neuspešni, veljajo za drugorazredne 

državljane in so zapostavljeni tudi v širšem družbenem kontekstu. Tako šolski izobraževalni 

sistem znatno prispeva k socialnemu izključevanju (neuspešnih) mladih. Naš šolski sistem je 

izrazito tekmovalen in individualistično naravnan, od učencev se zahteva vedno več znanja in 

tako mnogo mladih, še posebno takih, ki izhajajo iz socialno šibkejših in manj spodbudnih 

družin – otroci priseljencev ali drugače marginaliziranih – ne zmore več vseh pritiskov, ki jih 

doživljajo v šolskem sistemu. Posledica tega je, da začno izostajati od pouka, doživljajo 

popoln učni neuspeh in v končni fazi šolanja ne dokončajo in zapuščajo šolo brez 

kvalifikacije in brez vsake priznane usposobljenosti. Če vse to združimo še z negativnim 

odnosom do šole in učenja, ki se oblikuje kot posledica stalnih neuspehov, tega problema ni 

mogoče rešiti drugače kot s temeljitimi ukrepi, ne le na področju šolskega, ampak tudi drugih 

državnih sektorjev, kot ugotavlja Bezičeva v svojem prispevku z naslovom Šolski neuspeh – 

pomemben vzrok socialnega izključevanja (2001: 12).  

» Šola je kot institucija nekaj paradoksalnega: po eni strani je njena naloga, da se ukvarja z 

vednostjo (jo proizvaja, prenaša, ohranja in preverja), na drugi strani pa, če se hoče obdržati 

kot institucija, ne more biti povsem odprta do vsake vednosti (… ki bi utegnila njeno moč 

postaviti pod vprašaj in problematizirati njene učinke, ki jih ima na učence in učitelje…)« 

ugotavlja Rutar (Rutar Ilc in Rutar 1997: 17). Meni tudi, da je šola prostor, kjer se soočata 
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moč in vednost. Tu pa se izpostavi nov problem, in to je ločevanje med vednostjo in 

nevednostjo. Spraševanje je osnovno orodje, ki loči eno od drugega. Torej – brez spraševanja 

ni vednosti, a le to je nezaželeno, stresno. »Od tega, koliko ga bo, ni odvisna samo omika 

učencev, ampak tudi učiteljev, roditeljev, ki so zagotovo nestrpni in tesnobni glede možnosti 

njihovih otrok za napredovanje v višji razred ali višjo raven šolanja. Tesnobni so tudi učenci, 

saj so zainteresirani za napredovanje. In kjer je tesnoba, je napredovanja malo« (prav tam: 

18–19). Psihična in socialna narava človeka pa je taka, da se bo skušal napetosti izogniti tako, 

da se bo podredil danostim, ki se jim je uspelo uveljaviti na trgu (prav tam). 

 

2.5 Šolske spremembe v Sloveniji v zadnjem desetletju 

 

»Dejstvo, da je temeljna zahteva, ki se postavlja pred današnjega otroka prav storilnostna – 

učna uspešnost, lahko opazimo na vsakem koraku. Izobrazba in vzgojenost je pogoj družbene 

produkcije, od mladih pa se pričakuje uspešno zadovoljevanje izobrazbenih normativov in 

takih vedenjskih strategij, ki jim bodo omogočale vključitev v družbeno produkcijo. Od 

stopnje umestitve vanjo bo kasneje odvisna njihova »pozicija odraslega.« (Kobolt in Rapuš 

Pavel 2009). 

Pomembno vlogo izobraževalnega in vzgojnega procesa lahko zasledimo tudi v dokumentu 

Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje, v katerem poudarjajo, da je vzgojno-izobraževalni 

proces temeljna družbena dejavnost, na kateri sloni razvoj vseh drugih dejavnosti v družbi. Je 

neposredno povezano s pogoji in rezultati družbene produkcije, na kateri temeljijo vsi pogoji 

družbenega razvoja. (Zavod Republike Slovenije za šolstvo 1991) 

V zadnjem desetletju se v šolstvu v Sloveniji nenehno izvajajo sprememb in uvajajo novosti. 

Uvedba devetletke je poleg ostalih novosti (zgodnejši vstop v šolo, nivojski pouk, 

diferenciacija, izbirni predmeti…) prinesla tudi spremembe na področju dela z otroki s 

posebnimi potrebami. Nova šolska zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, Uradni list RS, št. 54/00, z dne 16. 6. 2000) je odprla možnost otrokom s 

posebnimi potrebami, da se šolajo v rednih šolah. Odprla je pot integraciji. Z urami dodatne 

strokovne pomoči otrokom, ki imajo težave na različnih področjih in jim je dodatna pomoč 

odobrena z odločbo komisije Zavoda RS za šolstvo, učitelji oz. drugi strokovnjaki pomagajo 

tem otrokom nadomestiti primanjkljaje in s tem vplivajo na njihovo uspešnost. Vsak učenec z 

odločbo mora imeti individualiziran načrt dela, prilagojen njegovim primanjkljajem in tempu 

razvoja.  
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S temi ukrepi naša šola zasleduje cilje vzgoje in izobraževanja v devetletni osnovni šoli, ki so 

zapisani v predlogu 2. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 

2006): 

‒ zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  

‒ vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika,  

‒ razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v 

slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem oziroma madžarskem jeziku,  

‒ spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  

‒ razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi,  

‒ vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,  

‒ vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi,  

‒ doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja,  

‒ pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 

ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja,  

‒ razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,  

‒ seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,  

‒ omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja,  

‒ razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 

izražanje in  

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. 
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2.6 Vzgojni koncept 

 

Nova zakonodaja je prinesla novosti tudi na vzgojnem področju šol (Zakon o osnovni šoli, 

Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07), saj šole zavezuje, da 

pripravijo svoj program dela na vzgojnem področju – Vzgojni načrt šole, ki naj bi temeljil na 

prej omenjenih ciljih osnovne šole. S tem dokumentom morajo šole na podlagi okvirne 

zakonske ureditve same opredeliti podrobna pravila skupnega življenja na šoli, pravice in 

dolžnosti učencev, pravila vedenja in ravnanja, vzgojno ravnanje in ukrepanje. Seveda bo 

morala zakonodaja urediti tista vprašanja, ki zagotavljajo enotnost sistema in enotno varstvo 

pravic učencev (Medveš 2007). 

Mnenja o načinih vzgajanja v šoli in o njeni vzgojni funkciji so verjetno stara prav toliko kot 

šola sama. Po osamosvojitvi Slovenije so se ponovno pojavile razprave strokovnjakov o 

problematiki vzgoje v javnih šolah. Družbene spremembe na področju socialnih odnosov in 

življenjskih vrednot se močno odražajo tudi v šolskem prostoru. Izpostavljeni smo izzivom 

globalizacije, integracije, različnim kulturnim vplivom; evropska demokracija pripisuje velik 

pomen človekovim pravicam, strpnosti, upoštevanju drugačnosti, spoštovanju zakonodaje, 

svobodi, sodelovanju ipd. Šola je ustanova, ki ima svojo strukturo, vrednote, cilje, pravila, 

predvsem pa so v šoli ljudje, ki so v nekem odnosu. Dobri medsebojni odnosi so ključnega 

pomena za pozitivno klimo na šoli, zato je pomembno dobro sodelovanje vseh: staršev, 

učiteljev in učencev. Vendar pa ni dovolj, da se tega samo zavedamo, s svojim delovanjem si 

moramo za to tudi prizadevati.  

 

Vzgojni načrt je sistem ravnanja na ravni šole, z njim šola izrazi svojo pedagoško filozofijo, 

strategije svojega delovanja vse do strategij za reševanje konfliktnih situacij. Vzgojni koncept 

je nekaj, s čimer šola opredeli legitimnost svojega delovanja, kar pomeni, da določi razmerje 

med tremi opornimi točkami (Medveš 2007: 230): 

‒ vrednostno orientacijo, 

‒ pogoji dela (vzgojno klimo) in 

‒ skrb za pomoč posameznemu učencu. 

 

Šola naj bi uveljavljala predvsem strategije, ki vključujejo socialno vključenost in pomoč; 

prednost naj se pripisuje dejavnostim, ki krepijo komunikacijo med učitelji, med učitelji in 
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učenci ter s starši; navajanje na reševanje konfliktov, prosocialne dejavnosti in različne oblike 

socialnega učenja. 

Vsekakor navedene novosti prinašajo nov, ustreznejši način dela z (različnimi) učenci, večjo 

prilagojenost posamezniku, upoštevanje drugačnosti ter usmerjenost v uspešnost vsakega 

posameznika.  

 

Koncept dela na vzgojnem področju, ki ga je kot gradivo za javno razpravo pripravilo 

ministrstvo za šolstvo in šport, poudarja tudi štiri stebre izobraževanja (Delors 1996:86): 

‒ Prvi steber, učiti se, da bi vedeli, poudarja razvoj vedenja, ustvarjalnega, kritičnega, 

samostojnega, izvirnega mišljenja. Učenje za doseganje ciljev tega področja je v naši šoli 

najpogostejše.  

‒ Steber učiti se, da bi znali delati, je povezan z znanjem, potrebnim za ustvarjanje gmotnih 

dobrin, izvajanje storitev, gospodarsko rast in razvoj, blaginjo in zaslužek. 

‒ Steber učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim izpostavlja humani razvoj, 

kar pomeni, da je dobrobit človeka (človeštva) merilo stvari, usmerjenost v trajnostni 

razvoj pa izraža skrb za okolje in prihodnost. Zato je potrebno sprejemanje povezanosti in 

soodvisnosti, sodelovanje, preseganje individualizma, egoizma, narcizma, zaprtosti v 

osebne, družinske in narodne meje. Zorenje v skupnosti in za skupnost, za osebno in 

planetarno celovitost. 

‒ Četrti steber, učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj, opozarja na pomen spoznavanja 

samega sebe in širjenje svojih zmožnosti, ustvarjalnosti, svobode in identitete. Učenci naj 

bi se naučili sprejemati sebe in skrbeti zase, tako da bi živeli v ravnotežju, vedrini, miru in 

bi uspešno reševali svoje probleme. Življenjska uspešnost je namreč v veliki meri 

povezana z našim samozavedanjem ter odnosi z drugimi ljudmi. 

 

Oblikovanje vzgojnega načrta šole podpira predvsem uresničevanje zadnjih dveh stebrov, ki v 

večji meri posegata na vzgojno področje. 

Delors v poročilu mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje ugotavlja: »Če želimo 

izobraževanju vrniti osrednje mesto med družbenimi silami, potem moramo na prvo mesto 

postaviti njegovo nasprotovanje vsem oblikam izključevanj« (Delors 1996: 23). Šola je 

dolžna, še posebej, kadar otrok nima ustreznega družinskega okolja, omogočiti uresničitev 

zmožnosti vsakega in posvetiti pozornost vsem vidikom vzgoje (prav tam: 114).  
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Torej predlog Delorsove komisije skuša tekmovalnost uravnotežiti z bolj celostnim pogledom 

na izobraževalni proces, ki posebno pozornost namenja področju sodelovanja in kvaliteti 

odnosov v skupini. »Ta drugačen pogled pa zahteva razvijanje samega sebe in pripravljenost 

prisluhniti tudi drugim, upoštevanje vrednot, tradicij, ki jih spoštujejo različne skupine ob 

sposobnosti miroljubnega reševanja nesporazumov. Pri tem so pomembni aktivna vloga 

učenca v učnem procesu, spoštovanje individualnosti ter oblikovanje takšnih vsakodnevnih 

učnih, socialnih in emocionalnih izkušenj, ki omogočajo skladen razvoj osebnosti z vsemi 

njenimi razsežnostmi – telesni, spoznavni, čustveni, socialni, vrednostni.« (Kobolt 2010: 15) 

»Šola naj bi uveljavljala predvsem strategije, ki vključujejo socialno vključenost in pomoč; 

prednost naj bi imelo vse, kar krepi komunikacijo med učitelji, med učitelji in učenci ter s 

starši; navajanje na reševanje konfliktov, prosocialne dejavnosti in različne oblike socialnega 

učenja.« (Medveš 2007: 230). 

 

Vedno bolj se poudarja pomen »vseživljenjskega učenja«. Delors (1996) je iz koncepta 

»učeča se družba« razvil koncept »učeča se šola«. To pomeni, da »je šola razvijajoča se in 

stalno spreminjajoča se ustanova, ter da so v ta razvoj vključeni vsi na šoli, ki aktivno 

prispevajo k njenemu razvoju. Učitelji morajo tako svoje učence pripraviti na življenje in delo 

v nenehno spreminjajočih se pogojih, v katerih je ključna prav sposobnost nenehnega učenja 

na delu, ob delu ter učenja v interakciji z drugimi.« (prav tam:39). Tako so zelo pomembne 

učiteljeve kompetence, navedene v poročilu ekspertne skupine Evropske komisije (Razdevšek 

Pučko 2004, v Devjak in Polak 2007):  

‒ usposobljenost za nove načine dela v razredu, 

‒ usposobljenost za nove naloge in delo zunaj razreda tako na šoli kot s socialnimi partnerji, 

‒ usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih (učiti jih, kako 

se je treba učiti za vseživljenjsko učenje v družbi znanja), 

‒ razvijanje lastne profesionalnosti, 

‒ uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

Priprava vzgojnega načrta šole je priložnost, da se vsi, ki se vsakodnevno srečujemo v tej 

organizaciji, odgovorno zavemo svoje vloge in poslanstva pri delu z mladimi in jo tudi 

uresničimo. 
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3 OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

 

Pri opredeljevanju otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami se opiramo na 

avtorje, ki so združili spoznanja različnih strok – pedagoške, sociološke, socialnopedagoške in 

psihiatrične stroke in oblikovali teoretične modele za razumevanje etiologije in prepoznavanje 

simptomatike čustvenih in vedenjskih težav (Škoflek in drugi 2004). 

 

Opredeljevanje in diagnosticiranje čustvenih in vedenjskih težav je zelo kompleksna naloga, 

pri kateri je potrebno najprej odgovoriti na številna vprašanja (prav tam) npr.:  

‒ Kaj je normalno? 

‒ Kaj je ogrožujoče? 

‒ Kaj je družbeno sprejemljivo? 

‒ Kakšno naj bo razmerje med pravicami in dolžnostmi? 

 

Ta vprašanja je mogoče opredeliti le znotraj socialno-kulturnega konteksta, saj se dotikajo 

osnovnih vrednot človeške družbe in izven tega konteksta sploh ne obstajajo. 

»Mladost je bila skozi vso kulturno zgodovino pojmovana kot problematično in krizno 

obdobje posameznika in ta problematičnost in kriznost daje različnim vzgojnim, 

izobraževalnim, socialnovarstvenim, političnim in religioznim avtoritetam in institucijam 

domnevno legitimiteto za različne intervencije v življenje mladih, še posebej tedaj, ko njihovo 

vedenje pomembno odstopa od splošnih norm in pričakovanj.« (Ule in drugi 2000: 83, v 

Kosmač 2006). 

Proces vključevanja posameznika v družbo implicira nujnost prilagoditve tej družbi. Skozi 

proces socializacije naj bi vsak posameznik osvojil družbeno koristne in sprejemljive vzorce 

obnašanja ter vsebine, ki so značilne za človekovo družbeno skupnost, v kateri živi (Pšunder 

1992, v Kosmač 2006). Vsako vedenje, ki pomeni odklon od prave ali normalne poti, 

definiramo kot odklonsko. Torej kot kriterij odklonskosti pojmujejo pogoj, da posameznik s 

svojim obnašanjem izstopa iz širokega okvira obnašanja, ki ga pojmujejo kot običajno (prav 

tam). Vendar pa – kje so meje še sprejemljivega in kdaj otrokovo vedenje označimo za 

»problematično«, odklonsko? 
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Mikuš Kos (1999: 22) navaja, da »se moramo glede na to, da se otroci med seboj razlikujejo 

po odzivanju, vedenju in osebnostnih lastnostih, vedno vprašati: 

‒ kako pojmujemo te razlike in kakšne vrednostne oznake jim pripisujemo, 

‒ kako se nanje odzivamo, 

‒ kako razumemo njihove vzroke.« 

 

Hoghugh (1992: 50–51) meni, da je to, koliko bomo tolerantni do določenega vedenja, 

odvisno od: 

‒ kulture: različne kulture imajo za red in vrednote, ki vladajo v določenem okolju, različne 

kriterije; 

‒ generacije: kriteriji za red in vrednote se skozi generacije spreminjajo; 

‒ starost: znotraj vsake kulture obstajajo dogovori, katero vedenje je primerno za določeno 

starost; 

‒ vidljivost: bolj kot je vedenje »očitno in sumljivo«, prej bo deležno intervencije; 

‒ vpliva: ta kriterij se povezuje s kriterijem vidljivosti. Če se obstoja določenega pojava ne 

zavedamo, ne vemo, kakšen vpliv bi lahko imel na otroka in se zaradi njega niti ne 

vznemirjamo; 

‒ dejstev in sodb: ta dimenzija je morda najpomembnejša, saj ponavadi pozabljamo, da 

»problem« ni le dejstvo, ampak dejstvo + sodba. Določeno vedenje je običajno označeno 

kot problem, ker predstavlja možnost kršitve obstoječih družbenih norm, ki običajno ne 

predstavljajo obstoječega stanja, ampak stanja, »kot naj bi bilo«, stanja, kot bi si ga želeli. 

Ne smemo pozabiti, da norme niso dejstvo, ampak skupek sodb, ki jih običajno vsiljujejo 

ljudje, ki imajo pozicijo moči. 

 

Torej iz navedenega lahko sklepamo, da je meja, kdaj neko vedenje pri otrocih označimo za 

nesprejemljivo, zelo odvisna od subtilnosti okolja, v katerem živi, in meje tolerantnosti oz. 

kdaj neko vedenje postane za nas »problem« (Kosmač 2006). 

Mnogi avtorji opozarjajo na težave pri opredeljevanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami (Metljak 2009, v Medvešček Vukoje 2011). Pri vseh definicijah čustvenih in 

vedenjskih težav pa je zaznati, da so na eni strani izražene značilnosti čustvene dimenzije in 

na drugi strani značilnosti vedenj. Z izrazom »čustvene motnje« mislimo predvsem na 

internalizirane oblike izražanja stiske, na drugi strani pa izraz »vedenjske motnje« označuje 
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eksternalizirane oblike izražanja stiske (prav tam). Visser (2003) na podlagi pregleda različnih 

raziskav o otrocih in mladostnikih, ki kažejo izzivalno vedenje, ugotavlja, da na tem področju 

obstajajo številne težave pri definicijah.  

Visser meni, da čustvene in vedenjske težave ne obstajajo izven socialnega konteksta, 

nekateri drugi avtorji pa vedenjske probleme opisujejo kot posledico nasprotja med 

vrednotami in pričakovanji šolskega sistema in vrednotami, ki jih otroci pridobijo doma, v 

svoji skupnosti (Kobolt in drugi 2008, v Medvešček Vukoje 2011).  

Po definiciji Skalarja (2003) so otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami otroci, »ki s 

svojim vedenjem ogrožajo same sebe, svoje življenje in zdravje, svojo osebnostno in socialno 

integriteto, in pa otroci, katerih vedenje je ogrožujoče za socialno okolje, ki je uperjeno proti 

pravilom, vrednostim in vrednotam, tudi proti veljavnim moralnim normam in zakonom. V 

kategorijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami uvrščamo samo otroke, pri katerih 

predstavljajo neustrezni vedenjski vzorci trajnejša in hujša odstopanja od vedenjskih vzorcev, 

značilnih za otroka v določenem obdobju. 

»Pri opredeljevanju čustvenih in vedenjskih težav ne moremo mimo pojma »motečnosti«. 

Čustvene in vedenjske težave so najbolj očitne, ko se pojavijo v obliki motečega vedenja po 

šolah. To se lahko izrazi v obliki vedenj, ki motijo učni proces, v ekstremnih, redkih primerih 

pa lahko vključujejo nasilje nad učenci in osebjem!« (Cooper 2006, v Metljak 2009:2). » Prav 

to, vidno in izstopajoče, je ključni problem pri opredelitvi kot tudi pri soočanju s temi 

težavami, saj ravno to moti, da bi videli tisto, kar je za izstopajočim.« (prav tam). 

Vedenjske in čustvene oz. osebnostne motnje so od vseh razvojnih motenj, kot so motnje v 

duševnem razvoju, govorne motnje, gluhota, slepota, gibalna oviranost, najmanj podobne in 

enotne. Vsaka ima svoj poseben, specifičen splet vzrokov za nastanek in patogeni razvoj, pa 

tudi intenzivnost njihovega pojavljanja ni predvidljiva (Krajnčan in Škoflek 2000). 

 

Vendar pa je dobro poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na nastanek čustvenih in vedenjskih 

težav, pogoj za načrtovanje vrste in načina pomoči otroku oz. mladostniku. 

‒ Motnje vedenja so posledica številnih neugodnih dejavnikov, ki se med seboj prepletajo in 

vplivajo na razvoj ter oblikovanje osebnosti, zato je prepoznavanje teh dejavnikov 

pogosto težavno. Neprimerno reagiranje okolja nanje jih razširi in poglobi in učenec »da 

bi preživel« začne razvijati obrambno vedenje. Tako se začnejo razvijati tudi osebne 

težave ali motnje v razvijajoči se osebnosti. Ker pa gre pri tem za čustveno vrednostni 

vidik otrokove samopodobe, te motnje poimenujemo tudi čustvene motnje, ki so torej 
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posledica neprimernega reagiranja okolja na otrokove vedenjske motnje (Ministrstvo za 

šolstvo in šport 2000). 

Dejavniki tveganja so subjektivne in objektivne značilnosti, ki povečujejo možnost, da se 

neko vedenje razvije (Kosmač 2006). Velja tudi, da več kot je varovalnih dejavnikov, manjša 

je moč rizičnih (Tomori 2000). 

Dejavnike za nastanek motenj vedenja in čustvovanja lahko na kratko strnemo v naslednje 

skupine (Kranjčan 2003: 21–44):  

 

Socialno ekonomske razmere: 

‒ Demografske značilnosti (starost, spol, mesto bivališča). 

‒ Gostota prebivalstva. 

‒ Brezposelnost (kot poglavitni vzrok revščine in z njo povezanih težav). 

‒ Stanovanjske razmere družin ter prostorska koncentracija socialne deprivacije. 

 

Družina: 

‒ Odnosi in komunikacijski kontekst družine, sestava družine, socialno ekonomski status in 

izobrazbeni status, akutni življenjski dogodki, otroci priseljenih staršev. 

 

Šola: 

‒ Ključni pomen izobrazbe v družini, šolski neuspeh, storilnostna naravnanost šole, 

prevelika pričakovanja do otrok 

 

Osebnostne značilnosti: 

‒ Konstitucija in temperament otroka, psihoorganske motnje, negativna samopodoba in 

nizko samospoštovanje otroka. 

 

Vrstniki: 

‒ Specifična vrstniška skupinska pripadnost, ki posega v socializacijo, v kombinaciji z 

različnimi dejavniki, ki jim mladi niso kos, pa lahko ustvarja torišče čustvenih in 

vedenjskih težav. 

Kot splet številnih ogrožujočih dejavnikov nastanek vedenjskih in čustvenih težav 

pojmuje tudi Mikuš Kosova (1991): 
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Dejavniki v družini 

Znano je, da so neugodne družinske okoliščine pogosteje prisotne pri otrocih z motnjami 

vedenja in čustvovanja kot pri tistih, ki teh motenj ne kažejo. Družinski neugodni vplivi so 

predvsem: dolgotrajni konflikti med starši, izrazito slabi ali čustveno prazni odnosi med 

otroki in starši, nezainteresiranost in neprizadevnost staršev za otrokovo vzgojo, odsotnost 

nadzora nad otrokom, alkoholizem, delinkventnost ali kakšna druga izrazitejša psihosocialna 

motnja pri starših, družina, pri kateri otrok nima ustreznega vzorca za učenje moralnih norm 

in socialnega vedenja; 

 

Dejavniki v otroku 

Nekatere odzivne in značajske lastnosti lahko prispevajo k pojavu motenj vedenja:  

‒ nekatere lastnosti temperamenta, kot so slabša sposobnost samoobvladovanja, manjša 

sposobnost premagovanja neuspehov in konfliktov; 

‒  večja občutljivost oziroma ranljivost za neugodna doživetja; večja sprejemljivost za slabe 

vplive; 

‒ nezrelost; 

‒ med nemirnimi otroki, otroki z motnjami pozornosti (ADHD) in s posebnimi učnimi 

težavami je več otrok z motnjami vedenja kot med otroki brez teh motenj. 

 

Dejavniki širšega okolja 

Njihova vloga je danes potrjena na podlagi številnih raziskav. Znano je, da je v nekaterih 

mestnih okoljih pogostost motenj vedenja večja in ko se družina preseli v drugo mestno 

okolje motnje vedenja pri otroku izginejo.  

Družbeni pritiski in krizne situacije se lahko odražajo tudi s povečanjem števila vedenjskih 

motenj med otroki in mladostniki. 

 

Procesi, ki vodijo do vedenjske problematike, niso popolnoma predvidljivi, in mnogi 

specifični problemi niso povezani samo z enim vzrokom, dejavnikom, ampak z mnogimi 

dejavniki v okolju in v kombinaciji z lastnostmi osebe same. Mnogo otrok raste in se razvija 

ob mnogih dejavnikih, ki stopnjujejo njihovo ranljivost, a hkrati obstaja tudi mnogo zaščitnih 

dejavnikov, ki povečujejo možnost, da se bodo znali spoprijeti s problemi. Zato Burt, Resnick 

in Novick (v Bašič 2009) trdijo, da je tveganje opredeljeno kot verjetnost, da se bodo težave 

stopnjevale.  
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Pomembno je, da v tveganju vidimo potencialne probleme in pa tudi diagnostično kategorijo 

oz. serijo »rizičnih« korakov v kontiniumu tveganja in potreb. 

  
Tabela 3.1: Kontinuum tveganja (po McWhirter in sodelavci 1993:7; v Bašič 2009: 36–43): 

 

Minimalno 

tveganje 

Manjše 

tveganje 
Visoko tveganje 

Neizbežno 

tveganje 

Aktivnosti v 

tveganju 

Ugodna 

demografija 

Negativna 

demografija 

   

Pozitivne 

družinske, šolske 

in socialne 

interakcije 

 

Manj pozitivne 

družinske, šolske 

in socialne 

interakcije 

 

Negativne 

družinske, šolske 

in socialne 

interakcije 

 

  

Omejeni 

psihosocialni in 

okoljski stresorji 

Nekateri stresorji Številni stresorji 
 

Tveganje za 

intenzivno 

neprimerno 

vedenje 

 

 

 

 

Razvoj osebnih 

rizičnih lastnosti, 

stališč, 

čustvovanj; 

primanjkljaj na 

področju veščin 

 

Aktivnost mlade 

osebe je v 

kategoriji 

rizičnega 

vedenja 

 

 

 

  

Razvoj 

prehodnega 

vedenja in 

aktivnosti 

Tveganje za 

različne 

kategorije 

rizičnega 

vedenja, osebna 

ogroženost 

otrok/mladih 

 

Minimalno tveganje – je pri tistih mladih, ki izhajajo iz družin, ki imajo dober socialno 

ekonomski status, v katerih imajo dobre medsebojne odnose in so ljubljeni. Avtorji ne 

govorijo o otrocih »brez rizika«, saj menijo, da je v današnjem času to praktično nemogoče in 
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da se je različnim problemom pravzaprav nemogoče izogniti. Otroci in mladi so danes 

izpostavljeni mnogim stresnim situacijam, ki se lahko pojavijo kadarkoli in zaradi zelo 

različnih razlogov. Od razvojnega obdobja mladega človeka, osebnih karakteristik, okoliščin, 

pogojev ter še številnih drugih dejavnikov pa je odvisno, ali bodo negativne posledice 

daljnosežne. 

 

Manjše tveganje – se pojavi s povečanjem možnosti pojavljanja demografskih, družinskih, 

šolskih in socialnih problemov. Ti dejavniki pa so samo delni napovedniki rizičnosti za 

posameznega otroka. 

 

Visoko tveganje – disfunkcionalne družine, slabe šole, negativne socialne interakcije, številni 

psihosocialni stresorji. Vendar pa je za visokorizične karakteristike, kot so depresija, 

anksioznost, agresivnost, pasivnost, primanjkljaji na področju socialnih veščin, odsotnost 

pozitivnega vedenja, pomembno, kakšna je osebnostna struktura otroka/ mladostnika, njegova 

negativna stališča, čustva. To so lahko (le) osebni »signali, signali ponotranjenih problemov, 

stisk v nekakšnem »prehodnem« vedenju, obdobju. 

 

Neizbežno tveganje – individualne karakteristike visokega tveganja so pogosto opažene v 

»prehodnem vedenju«, tj. aktivnostih, ki se pojavijo v določenih okoliščinah ali pa se pojavijo 

samodestruktivna vedenja, ki pogosto prerastejo v povečano deviantno vedenje. Agresija 

otroka proti drugim otrokom ali proti odraslim običajno ni »prehodno vedenje«, ampak se 

nadaljuje v kazniva dejanja, nasilje, torej v mladoletniško delinkvenco 

Za vsako prehodno vedenje ne moremo trditi, da vodi v tveganje, če pa se to vedenje povezuje 

z večkratnimi resnimi negativnimi aktivnostmi, lahko tako vedenje prepoznamo kot neizbežno 

tveganje za mlade ljudi. 

 

Kategorije rizičnih aktivnosti – zadnji korak je stanje, ko mlada oseba sodeluje v 

aktivnostih, ki pomenijo tveganje za rizična vedenja in osebno ogroženost otrok. 

 

Tomorijeva (2000) loči biološko in psihološko pogojene osebnostne lastnosti otrok in 

mladostnikov s prestopniškim vedenjem. 
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Biološkim pripisuje: 

‒ impulzivnost, 

‒ zvišan prag vzburjenja, 

‒ ekstravertiranost, 

‒ dobra energetska opremljenost in velika vitalnost, 

psihološkim pa: 

‒ nezadovoljujočo samopodobo in nizko raven samospoštovanja, 

‒ veliko potrebo po sprejetosti med vrstniki, 

‒ slabšo socialno zrelost, 

‒ nesposobnost za prevzemanje odgovornosti, 

‒ nesposobnost empatije, 

‒ pomanjkanje občutij krivde in obžalovanja, 

‒ nesposobnost za učenje iz lastnih negativnih izkušenj. 

Otrok, ki mu lahko pripišemo prej navedene značilnosti, je navadno moteč in naporen, od 

doma beži v okolje, v katerem se nepripravljen in nesposoben za konstruktivno odzivanje na 

zahteve po akciji uveljavlja na neustrezne, destruktivne načine. 

 

Maladaptacija 

Pojem maladaptacija izhaja iz Ego psihologije in označuje slabo prilagojenost. Hartmann (v 

Praper 1995) definira pojem prilagajanja kot vzajemen odnos med organizmom in njegovo 

okolico, pri čemer posameznik išče ravnotežje, tako da spreminja samega sebe in okolje. Tako 

skuša vzdrževati ravnotežje v samem sebi (med različnimi hotenji, predvidevanjem posledic, 

ocenjevanjem možnosti…) ter v odnosu do okolja. Nenehno prepletanje teh napetosti 

izgrajuje in utrjuje strukturo ega, ki skozi samoaktivnost in razvoj postaja vse bolj sposobna 

adaptacije. Kategorija »maladaptacija«, podprta z ustreznimi testi za ugotavljanje stopnje 

rizičnosti, je zelo uporabna za preventivno delo. Poudariti pa je potrebno, da ocena 

»maladaptacija«, ki jo razumemo kot »riziko v razvoju osebnosti«, ni diagnoza motenosti, je 

le napoved tveganja. Za natančno razumevanje, kaj se z otrokom dogaja, kje so nevarnosti in 

kako lahko pomagamo, se moramo posebej posvetiti analizi otrokove osebnosti ter 

medsebojnih odnosov v družini.  
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Znaki neadekvatne adaptacije se kažejo kot (prav tam): 

‒ Telesne motnje: motnje hranjenja, enureza in enkopreza, motnje spanja, alergične reakcije, 

bolečine v telesu, pretirana mirnost ali nemirnost … 

‒ Razvade in navade: prekomerno sesanje prsta, grizenje nohtov, škripanje z zobmi, 

motorične navade.  

‒ Emocionalni in vedenjski znaki: se kažejo v motnjah doživljanja in ravnanja: pretirana 

trma, togotni izbruhi, cmeravost, strah, ljubosumnost, užaljenost. 

‒ Kontaktne motnje: samotarstvo, strah pred odraslimi, promiskuitetni odnos (otrok gre s 

komerkoli, ni razvil ustrezne navezanosti), plahost v skupini otrok, grobost. 
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4 DRUŽINA KOT NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIK 

SOCIALIZACIJE OTROK 

 

Družina je najpomembnejši dejavnik socializacije otroka in vpliva na oblikovanje njegove 

osebnosti, socialnega vedenja in značilnosti medosebnih odnosov (Musek 2005). Pri nastanku 

vedenjskih in čustvenih težav je primarna socializacija, ki poteka v družini, ključnega 

pomena. Zato je družina tudi najmočnejši dejavnik, ki vpliva na nastanek vedenjskih težav. 

(Tomori 2000). S svojo dinamiko pomembno vpliva na osebnostni razvoj otrok in na vedenje 

vseh svojih članov, velja pa tudi obratno – torej da vsak član družine po svoje oblikuje in 

usmerja družinske odnose in dogajanja, ki se kažejo v vedenju izven družinskih meja, v 

širšem socialnem prostoru (prav tam). Med najpomembnejše naloge družine Tomorijeva 

prišteva (98): »razvijanje občutka lastne vrednosti, razvoj odnosa do avtoritete, učenje 

sposobnosti za obvladovanje stresov in socialnih spretnosti ter oblikovanje vrednostnega 

sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje posameznika.« Tudi Žerovnikova (1996) 

meni, da ima družinska vzgoja prvi, najzgodnejši in najtrdnejši vpliv pri oblikovanju 

osebnosti. 

Okolje s svojimi zahtevami in normami postavlja merila bolj ali manj primernega vedenja. 

Zato vedenjske težave niso nov pojav v družbi. Na Slovenskem so konec 19. stoletja družbeno 

neustrezno vedenje opisali s pojmi surovost, zanemarjenost, izprijenost, nenravnost in drugo. 

Že takrat so vzroke za nastanek iskali tudi v družini, zaradi česar je potrebna poleg družinske 

socializacije še dodatna, državna vzgoja. Tudi nesprejemljivo vedenje otrok v šoli so 

pripisovali družini (Mrgole 1999). 

Po Uletovi (2008) je temeljna psihološka naloga družinske skupnosti ohranjanje ravnotežja 

med navezanostjo in samostojnostjo. Za družino je značilno, da so njeni člani med seboj 

povezani, a se hkrati ločijo eden od drugega. Zato je pomembno, da družina upošteva oba 

vidika v vsakodnevnem življenju. Armstrong (1999) poudarja pomen zgleda staršev, saj 

otroci gledajo, poslušajo, se učijo … so »ogledalo« staršev.  

Otrok, ki se ne čuti sprejetega, ljubljenega in spoštovanega od svojih najbližjih, se ne more 

zares ceniti. Razvoj zdravega samospoštovanja v nefunkcionalni družini ogrožajo pogosti 

spori, očitki, neustrezne kazni, žalitve, poniževanja in razvrednotenja, neprestane zavrnitve, 

brezbrižnost za otrokove čustvene potrebe, različne druge oblike psihološkega nasilja ter tudi 

telesno nasilje in zlorabe. Vse to otroku onemogoča občutek varnosti, zato si v obrambi 
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krhkega samospoštovanja prizadeva zavzeti katerokoli vlogo, samo vlogo žrtve ne, saj je ta 

zastrašujoča, poniževalna (Tomori 2000).  

Obdobje adolescence in mladostništva je intenzivno obdobje oblikovanja svoje osebne in 

socialne identitete in samopodobe. Izgradnja identitete tako pomeni oblikovanje osebnega 

odnosa do vseh značilnosti, potez in sposobnosti, ki sestavljajo osebnost (Kompan Erzan 

2003). Gre predvsem za privzemanje lastne spolne vloge in ponotranjanje lastne identitete, v 

kateri se posameznik dojema kot avtonomna, samostojna osebnost, čeprav je še vedno 

razmeroma odvisna od svojega okolja (Anatrella 1993, v Kladnik 2010).  

V obdobju mladostništva mora posameznik oblikovati lastno identiteto, odnos do lastnega 

telesa in spolne vloge, odnose z vrstniki, starši in drugimi avtoritetami. Vzpostaviti mora 

odnos do lastne prihodnosti, poklica, dela in družine, prilagajanja družbenemu okolju – kar 

zajema družbeno odgovorno vedenje, vrednostni sistem in lastna moralna načela (Horvat in 

Magajna 1987, v Kladnik 2010). 

V tem obdobju je vloga staršev izjemno pomembna, saj močno vplivajo na oblikovanje 

identitete, samovrednotenje in samospoštovanje mladostnika ( Kompan Erzan 2003, Satir 

1995, Tomori 2000). 

Za mladostnike z nizko samopodobo je značilen občutek socialne izolacije, nesposobnost 

navezovanja socialnih stikov, odnosov. Menijo, da jih drugi ne spoštujejo in ne razumejo 

(Tomori 2000). Musek (2005) meni, da je le malo psihičnih dejavnikov, ki bi na nas in naše 

življenje vplivali tako izrazito kot samopodoba.  

Praper ugotavlja, (1995: 85) da je »otrok v prvih treh letih, pa tudi v adolescenci, izrazito 

ranljiv, če izgubi enega od staršev. Opažanja omogočajo domneve, da v primeru, ko izgubi 

očetovo ljubezen, izgublja samospoštovanje in samovrednotenje, ima težave z obvladovanjem 

agresivnosti, ki je ne usmerja v konstruktivno samouveljavljanje, ampak prej v destruktivnost. 

Probleme ima tudi z oblikovanjem tistega, kar imenujemo »vest« in tako ni izključena pot v 

prestopništvo ali pa nasprotno, pasivizacija zaradi negotovosti in občutkov krivde. 

Konflikti in neprimerni (odsotni) identifikacijski liki v razvojnem obdobju pri 4. oz. 5. letu 

starosti zavrejo identifikacijski proces in se lahko utirjajo kot prototip kasnejših nevrotičnih 

konfliktov. » 

Naloga družine je , da ustvari toplo in varno družinsko okolje za otroke, to pa je mogoče samo 

z odgovornimi odraslimi, ki sami sebe v razmejitvi od otrok dojemajo kot zgled in otroku 

dopustijo, da je otrok, kar pomeni, da ga vodijo, varujejo in pospremijo v odraslost 

(Winterhoff 2009). 
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Mladi svojo identiteto iščejo oz. oblikujejo v vrstniških skupinah in mladinskih kulturah, s 

tem ko družbeno konstituirajo dejanskost, na svoj način tolmačijo družbo in iščejo svoje 

osebno, specifično mesto v družbi. Poskusi individualnega reševanja identitetne krize se 

razlikujejo glede na slojno pripadnost, spol, izobrazbo itd. (Ule in drugi 2000). 

Družina je z biološkega vidika kot relativno trajna oblika sožitja dveh generacij človekova 

eksistenčna nujnost (Musek 1995). Musek ugotavlja, da raziskave povsod po svetu 

prepričljivo kažejo, da imajo vsi negativni pojavi, problemi in težave, ki se kažejo v družbi en 

velik skupni imenovalec, in to je moteno družinsko življenje. Moteno družinsko življenje je 

skupni imenovalec psihičnih problemov in težav, nevrotičnosti, šolske neuspešnosti, nasilja, 

agresivnosti, kriminala, vseh oblik odvisnosti in tudi samomorilnosti (prav tam). 

Po mnenju mnogih strokovnjakov sta za oblikovanje osebnosti mladostnika prvenstveno 

pomembni osebnost matere in očeta.  

 

Tomorijeva (1999) ugotavlja, da pri mladostnikih s težavami nastopajo pogosteje naslednji 

liki staršev oziroma sledeče: 

‒ lastnosti očeta: 

 čustveno odsoten ali nedostopen oče, ki ne daje občutka sprejetosti in razvojnih 

spodbud, 

 agresiven, kaznujoč in trd oče vzgaja kljubovalne otroke, ki se poistovetijo z njegovo 

nasilnostjo, 

 alkoholiziran, impulziven in neobvladan oče, ki s svojim nepredvidljivim vedenjem v 

družini vzdržuje nenehno napetost in pričakovanje nečesa hudega, 

 oče, ki je sam nevključen ali v konfliktu s socialnim okoljem.  

‒ lastnosti matere: 

 nemočne, pasivne, resignirane matere, pogosto tudi depresivne matere, ki v družini ne 

spodbujajo volje, vedrine in pozitivnega odnosa do življenja, 

 brezpogojno in nesmiselno zaščitniške matere s svojim vedenjem pri otroku razvijajo 

narcizem in občutek, da mu je ves svet nekaj dolžan, 

 dominantne, oblastne in lastniške matere svojemu otroku ne dopuščajo razviti dovolj 

trdnega ega, dajejo mu občutek nepomembnosti. 

 

Razloge za vedenjske in čustvene težave iščeta v jedrni družini ter njenem načinu delovanja 

ter vzgajanja tudi Farell in Polat (2003). Ugotavljata, da otroci s tovrstnimi težavami v veliki 
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meri izhajajo iz družin, ki so socialno in ekonomsko nestabilne. Že starši teh otrok so imeli 

probleme v času svojega šolanja, zato se navadno počutijo nelagodno ob prisotnosti šolskih 

avtoritet, ki pa jim želijo pomagati. Družine, v katerih se pojavljajo vedenjske in čustvene 

težave, so disfunkcionalne, kar pomeni, da so bili otroci v svojem razvoju pogosto 

izpostavljeni nesporazumom med starši, agresiji, alkoholizmu, ločitvi ipd. Razlika med 

funkcionalnimi in disfunkcionalnimi družinami je tudi v emocionalni klimi družine, 

sposobnosti spreminjanja skozi različna življenjska obdobja družine, uravnoteženju bližine in 

oddaljenosti v odnosih ter ustvarjanju funkcionalnih mej med generacijami (Simon in Stierlin, 

po Brajša 1990, v Polšak Škraban 2007). Pomembna razlika med družinami, ki bolj ali manj 

dobro funkcionirajo, se nanaša na kakovost odnosov in sposobnost adaptacije v družini – torej 

na kakovost procesov v družini, na katere moramo gledati skozi socialni razvojni kontekst 

(prav tam). 

Otroci v disfunkcionalnih družinah so pogosto prikrajšani tudi za učenje spoprijemalnih 

strategij s stresom, saj se z njimi praviloma premalo ukvarjajo in jih ob neuspehih kaznujejo, 

namesto da bi jih učili ustreznejšega ravnanja, prizadevanja in obvladovanja. Vzrok pa je 

pogosto v tem, da so tudi starši nespretni, neprilagodljivi in v stresnih situacijah odpovedo, 

namesto da bi v njih razvijali svoje sposobnosti. Z lastnim zatekanjem k odvisnostim 

(alkohol…), nasilju, begom v bolezni so otrokom slab zgled. Tudi postavljanje smiselnih 

meja je v družinah, iz katerih izhajajo mladi prestopniki, pogosto zanemarjeno, saj so le te 

navadno toge, ostre in kršenju sledi stroga kazen ali pa so meje nepredvidljive, in jih tako 

mladostnik znova in znova preizkuša, kar mu enako povzroča stisko (Tomori 1990).  

Če je otrok preživel svoje otroštvo (in še vedno živi) v čustveno zelo neugodnem, stresnem 

okolju (značajska ali vzgojna neusklajenost staršev, stalni prepiri, pretepi, fizično in psihično 

trpinčenje ipd.), govorimo o zgodnji čustveni prikrajšanosti, ki se lahko razvije v težje 

čustvene motnje, bodisi v smeri nevrotične ali disocialne osebnostne strukture (Ministrstvo za 

šolstvo in šport 2000). 

Za nastanek čustvenih in vedenjskih težav je ključna primarna socializacija, ki poteka v 

družini. Primarna socializacija pravzaprav pomeni, kako so starši zadovoljevali otrokove 

temeljne razvojne potrebe, do kakšne mere so bili sposobni usmerjati otroka in ga naučiti na 

družbeno sprejemljiv način izražati in zadovoljevati svoje potrebe, želje. Cilj vzgoje v družini 

je usposobiti otroka za samostojno življenje v družbi. Razmerje med postavljenimi cilji, 

nagrajevanjem in kaznovanjem pa mora biti uravnoteženo in usklajeno z razvojnimi 

možnostmi otroka, odnosi pa morajo omogočati pozitivno identifikacijo (Škoflek in drugi 

2004). 
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V teoriji in praksi pa poznamo naslednje najbolj pogoste neustrezne vzgojne stile (Škoflek in 

drugi 2004: 7–8): 

‒ Zanemarjanje (starši ne postavljajo ciljev in ne nagrajujejo, občasno le kaznujejo); 

‒ Zlorabljanje, maltretiranje (starši ne postavljajo ciljev ali postavljajo cilje, ki so za 

otrokovo razvojno obdobje nedosegljivi, ne nagrajujejo, pogosto in grobo kaznujejo); 

‒ Razvajanje (starši ne postavljajo ciljev in ne kaznujejo, nagrade pa so previsoke in 

prepogoste); 

‒ Pretirano socializiranje (starši postavljajo visoke cilje in kaznujejo, malo pa nagrajujejo); 

‒ Prezaščitna vzgoja (starši postavljajo nizke cilje in pričakovanja, neizpolnjevanja zahtev 

ne sankcionirajo oziroma ne kaznujejo, ampak otroka običajno le (po)hvalijo). 

 

Vzgojni stili 

Vzgojne stile lahko razporedimo vzdolž treh razsežnosti: ljubezen nasproti hladnosti, svoboda 

nasproti nadzoru in mirna odmaknjenost nasproti zaskrbljenemu vpletanju (Becker 1964, v 

Musek 1995).  

 

Razdelimo jih lahko sledeče (Žerovnik 1996, Coloroso 1996, Cugmas 1999, Lepičnik 

Vodopivec 1996, Wenar 2003 idr., po Kladnik 2010): 

‒ avtoritarni vzgojni stil (vzbujanje strahu, brezpogojno uboganje, kazni, zahteve, argumenti 

moči, avtoritarni princip); 

‒ demokratični vzgojni stil (demokratični odnosi, dogovori, soglasja, varnost, strukturirano 

vodenje, usmerjanje, ljubezen, upoštevanje individualnih posebnosti otroka, potrebe 

otroka, ustvarjalnost); 

‒ permisivni, svobodni vzgojni stil (vsak počne, kar hoče, malo zahtev in omejitev, 

pretirana popustljivost, ni nadzora nad vedenjem otrok, otrok je »vodja« družine, 

nedoslednost, ni komunikacije. 

 

Mumel (1993, v Kladnik 2010) poudarja naslednje razloge, zakaj je način vzgajanja, tj. 

vzgojni stil, tako pomemben za razvoj samopodobe in samovrednotenja: 

‒ ker je samopodoba naučena, 
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‒ ker večji del samopodobe izvira iz povratnih informacij, dobljenih od pomembnih drugih, 

posebno staršev; 

‒ ker so starši tisti, ki so v zgodnjih otrokovih letih največ časa ob njem; 

‒ ker je otrok fizično, socialno in čustveno odvisen od svojih staršev, ki imajo zato možnost 

velikega vplivanja na oblikovanje otrokove samopodobe. 

 

Rezultati raziskav o vzrokih za nastanek disocialnosti so zelo različni, včasih tudi 

nasprotujoči. Samo dejstvo, da se neka značilnost pojavlja – čeprav v velikem odstotku 

znotraj disocialne skupine mladostnikov, še ni zadosten dokaz, če je ne primerjamo z istimi 

značilnostmi v povprečni skupini mladostnikov (Vodopivec Glonar 1987: 65). To pa še 

posebej velja za tiste rezultate, ki prikazujejo družinsko situacijo teh mladostnikov. Raziskave 

dokazujejo, da ni tako bistvena zunanja značilnost družine (nepopolnost, ločeni starši ipd.), 

ampak psihosocialna značilnost družine, njena klima. Prav to notranje življenje družine, 

osebnost in vedenje staršev, njihovi medsebojni odnosi in njihovi odnosi do otrok, ter njihove 

značilnosti so tisti najbolj rizičen dejavnik, ki lahko ogrozi otrokov razvoj v smeri 

odklonskosti (prav tam). 

Raziskava Sheldona in Glueckove (v Vodopivec Glonar 1987) poudarja pomembnost 

čustvene klime znotraj družine. Disocialni otroci so odraščali v družinah z malo razumevanja 

in ljubezni, s premalo stabilnosti in moralne trdnosti. Njihovi starši niso bili taki, da bi se 

otroci lahko z njimi identificirali. Tudi novejše raziskave iščejo vzroke za nastanek vedenjskih 

težav predvsem v luči družinske dinamike. Zato se je potrebno pri odpravljanju težav 

usmerjati na celotno družino, saj je vedenje posameznika tesno povezano z odnosi z ostalimi 

družinskimi člani. 

Osnovna dimenzija modela sistemskega razmišljanja je upoštevanje odnosov, izmenjav, 

interaktivnih vplivov med posameznikom in njegovim okoljem. To pomeni z osebami v 

njegovem najožjem krogu (družina), tistimi v širšem okolju (vrstniki, sodelavci) in člani širše 

skupnosti. Sistemski pogled proučuje odnose, tako med posamezniki in skupinami, kot med 

skupinami, med posameznikom in ustanovo, med socialnem sistemu v specifičnem različnimi 

ustanovami, vse do odnosov v celotnem socialnem sistemu v specifičnem trenutku in 

prostoru. Sistemska teorija se torej usmerja v proučevanje in razumevanje povezav, odnosov 

in struktur. (Luhmann 1995, Parsons 1991, Dowling in Osborne 1994) 
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Teorija socialnih sistemov, kot jo je razvil Niklas Luhmann (1995), je predvsem strukturno 

naravnana. Govori o izrazito dinamičnem sistemu, ki ga tvorijo in nenehno preoblikujejo 

trenutni dogodki, ki se navezujejo na druge dogodke v tem sistemu in dogodke v okolju.  

Sistemska paradigma poudarja pomen razumevanja otroka znotraj družinskih odnosov. V 

konceptih, ki pojmujejo družino kot sistem, se kot najbolj uporabno orodje za razumevanje 

narave in smisla komunikacije in interakcij v družini opredeljujejo koncepti »povratne zveze« 

(feedback) (Čačinovič Vogrinčič 1998, v Poljšak Škraban 2002). Avtorji, kot so Kantor in 

Lehr, Skynner, Beavers (v Poljšak Škraban 2002), pojmujejo delovanje družine na konceptih 

povratne zveze in homeostaze, kar pomeni, da je povratna zveza ključni koncept njenega 

delovanja (če razumemo družino kot odprt, prilagodljiv in informacijski socialni sistem). 

Sistemska teorija poudarja, da vsak socialni sistem za preživetje potrebuje dva mehanizma 

povratne zveze – negativno in pozitivno. Negativna vzdržuje stalnost sistema, homeostazo, 

pozitivna pa vodi v spremenljivost, prilagajanje. In če hoče sistem »preživeti«, morata biti obe 

plati v ravnotežju. 

Družina je za človeka prvi socialni sistem, v katerem začne poimenovati in prepoznavati svoje 

potrebe, sistem, v katerem se uči z njimi ravnati, jih izraziti, jih zadovoljiti (Čačinovič 

Vogrinčič 1998, v Poljšak Škraban 2002).  
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5 RAZVRSTITVE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV 

 

Kobolt in Rapuš Pavel (2009: 7) menita, da so »čustvene in vedenjske težave individualni 

odziv na preplet bioloških dejavnikov, dejavnikov razvoja, vplive socialne deprivacije 

(izgube, nezadovoljene potrebe in strese) ter interaktivne dejavnike socialnega/življenjskega 

okolja, v katerem predvsem domače in tudi šolsko okolje pomenita dva ključna vira – bodisi 

podpore in s tem preprečevanja nastajanja in vzdrževanja ali pa prispevata k nastajanju 

čustvenih stisk in izstopajočih vedenjskih odzivov. Odziv na izgubo skladnosti s seboj in z 

drugimi vodi v čustveno in vedenjsko neravnotežje.« 

Za globlje razumevanje in učinkovitejše reševanje problematike so mnogi avtorji izdelali 

različne klasifikacije (empirične, etiološke, fenomenološke). Pri tem se nekateri bolj opirajo 

na vzroke za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj (etiološke klasifikacije), drugi pa dajejo 

večji poudarek njihovim pojavnim oblikam (fenomenološke klasifikacije).  

Fenomenološke klasifikacije nam predstavljajo teoretično oporo za razumevanje raznovrstnih 

motenj, vendar pa praktičen pomen dobijo šele takrat, ko jih povežemo z okoliščinami 

njihovega nastanka in razvoja (Krajnčan in Škoflek 2000). 

Bregant (1987) meni, da nam fenomenološka klasifikacija pojasni simptome in opredeli 

motnje. 

Sestavljajo jo najrazličnejše pojavne oblike vedenj v posameznih kategorijah. Kot disocialni 

simptom se upošteva tisto vedenje, ki je značilno za disocialnost in pomembno označuje 

njegovo ravnanje. Zato je kot disocialni simptom potrebno upoštevati le tisto vedenje, ki 

presega težavnostno stopnjo, ki jo je mogoče najti tudi pri običajnih otrocih oziroma 

mladostnikih. 

 

Fenomenološka klasifikacija opredeljuje (prav tam): 

‒ motnje v odnosu do vrstnikov (posiljevanje s svojo voljo, prepirljivost, iskanje družbe z 

negativnimi vzori …) 

‒ motnje v odnosu do odraslih (laganje, čustvena neodzivnost, nevodljivost …) 

‒ motnje pri delu: zavračanje učenja in fizičnega dela, izostajanje iz šole, izostajanje z 

delovnega mesta) 

‒ tatvine (v družini, sošolcem, zunaj družine) 

‒ pohajkovanje in beganje (avanturizem, izostajanje od doma, beganje od doma, zavoda…) 
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‒ nasilnost (izzivalnost, grožnje, fizična napadalnost do vrstnikov ali do odraslih, 

uničevanje predmetov, mučenje živali) 

‒ nastopaštvo (pretvarjanje zaradi uveljavitve in prevarantstvo) 

‒ seksualna neprilagojenost (promiskuiteta, spolni odnosi zaradi materialne koristi, 

prezgodnji spolni odnosi) 

 

Bregantova etiološka klasifikacija pa poskuša razumeti vzroke in okoliščine za nastajanje 

disocialnih motenj in se naslanja na izsledke in modele disocialnih motenj A. Aichorna, G.H. 

Brandta, F. Redla, I. Bennetove, A. Dührssenove in E. Künzla (po Bregant 1987, v Kobolt in 

drugi 2008). 

 

Glede na etiologijo Bregant loči pet kategorij disocialnih motenj, in sicer: 

‒ Situacijske  

to so reaktivno povzročene motnje kot posledica izjemne obremenitve pri normalni 

osebnostni strukturi. Ta kategorija vključuje normalno prilagojene otroke in mladostnike, 

katerih disocialno vedenje ni v skladu z njihovo osebnostno strukturo in običajnim 

vedenjem.  

‒ Sekundarne peristatične  

(razvojne) motnje kot posledica motenega čustvenega razvoja z dvema podskupinama – z 

disocialno in nevrotično osebnostno strukturo.  

 

Razlike med obema podskupinama so: otroci z nevrotično osebnostno strukturo se težje 

odpovedujejo izpolnjevanju želja, otroci z disocialno osebnostno strukturo pa izrazito težijo k 

takojšnji zadovoljitvi. Otroci in mladostniki z nevrotično osebnostno strukturo doživljajo 

lastno disocialno ravnanje kot nekaj negativnega, pri otrocih z disocialno osebnostno 

strukturo pa disocialno ravnanje izhaja iz notranjega razpoloženja, ki je usmerjeno proti 

okolici. 

 

‒ Primarne peristatične motnje 

so posledica direktne miljejske okvarjenosti in zavajanja. V tej skupini so otroci, ki so 

odraščali ob disocialnih starših oz. so živeli v zavajajočem okolju z značilnostmi 
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subkulture ali kontrakulture. Ti otroci so običajno socialno oškodovani in ne toliko moteni 

s psihološkega vidika. 

‒ Primarne biološko povzročene motnje 

kot posledica okvare centralnega živčnega sistema in psihoz. Ta skupina zajema 

disocialne pojave, ki so posledica psihičnih in organskih cerebralnih okvar in lahko 

spremljajo psihoze, duševno nerazvitost in organske okvare centralnega živčnega sistema 

(minimalna cerebralna disfunkcija). 

‒ Razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj  

kažejo določeno težavnost pri vzgojnem vedenju. Pri njih so lahko običajne razvojne 

težave bolj izrazite in se kažejo v šolskih in delovnih težavah, težavah v odnosih z vrstniki 

in odraslimi. 

 

Pomembno pri etiološki klasifikaciji je upoštevanje dejstva, da se posamezne oblike in vrste 

motenosti med seboj prepletajo in povezujejo. 

 

Bečaj (1987) vedenje, ki je v nasprotju z normami in pričakovanji družbe, opredeli kot 

disocialno, znotraj tega pa loči dve kategoriji: 

‒ antisocialno vedenje (vedenje, ki drugim povzroča škodo: tatvina, agresivnost, 

poškodovanje stvari …) in 

‒ asocialno vedenje (drugim ne povzroča škode, čeprav pa ni skladno z normami; beganje, 

izostajanje od pouka, laganje, kajenje..). 

 

Poudarja, da je disocialnost zaradi svojih izrazitih sociodinamičnih značilnosti zelo odvisna 

od okolja. »Motnja je toliko individualna, kot je socialna, oboje skupaj je nedeljiva celota« 

(Bečaj 1989). Pri osebi ne gre za čiste tipe, temveč so motnje vedenja in osebnosti vedno 

kombinacija bioloških, psiholoških in socioloških dejavnikov. Ne glede na to, kaj je motnjo 

povzročilo, se začne okolje nanjo odzivati tako, da jo vzdržuje ali celo krepi. 

 

Klasifikacijo disocialnega vedenjskega sindroma, ki ga srečujemo pri motnjah vedenja, Bečaj 

(1989) dopolnjuje z naslednjim: 

‒ nizka delovna učinkovitost, 

‒ pomanjkanje aktivnih interesov, 
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‒ pomanjkanje delovnih navad, 

‒ pomanjkanje stikov z normalnimi vrstniki, 

‒ izločenost iz socialnega okolja, 

‒ pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi. 

 

Klasifikacija Ameriškega združenja psihiatrov (v Metljak 2009b) (Diagnostic and 

Statistical manual of Mental Disorders (DSM-IV) pod imenom »primanjkljaj pozornosti in 

razdiralne vedenjske motnje« pa zajema splošne motnje, kot so: 

‒ vedenjska motnja, 

‒ opozicionalno kljubovalna motnja, 

‒ motnja pozornosti/ hiperaktivnost.  

 

Mednarodna klasifikacija bolezni (prav tam) 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene 

pozna skupino »duševne in vedenjske motnje«, med katere prišteva vedenjske in čustvene 

motnje, ki se navadno začnejo kazati v otroštvu in adolescenci (v Metljak 2009b). Mednje 

prišteva: 

‒ hiperkinetične motnje (pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, beganje od ene dejavnosti 

k drugi, dezorganiziranost, pretirana aktivnost); 

‒ motnje vedenja (ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, agresivnega in predrznega 

vedenja, ustrahovanje, pretirana borbenost, krutost, uničevalna težnja do lastnine, 

požigalništvo, kraje, nesocializirano vedenje, …); 

‒ mešane motnje vedenja in čustvovanja (kombinacija stalnega agresivnega, disocialnega ali 

nesramnega vedenja z odkritimi simptomi depresije, tesnobe ali drugih emocionalnih 

težav); 

‒ čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo že v otroštvu (preseganja normalnih 

razvojnih značilnosti, tesnobe in fobije..); 

‒ motnje socialnega funkcioniranja, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu ali 

adolescenci (abnormalnost v socialnem funkcioniranju že v obdobju otroštva); 

‒ tiki (prevladujoči pojav je določena oblika tika; tik je nehoten, nagel, ponavljajoč se, 

neritmičen gib ali glasovna produkcija); 
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‒ druge vedenjske ali čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci 

(enoreza, enkopreza, motnje hranjenja, jecljanje, prehitevajoče govorjenje,..). 

Skalar (v Krajnčan in Škoflek 2000) navaja naslednje vedenjske težave, ki jih prepoznavajo 

delavci v vzgojnih zavodih: 

‒ disocialnost (kazniva dejanja, agresivnost, huliganstvo, destruktivnost); 

‒ nekomunikativnost (izmikanje socialnim stikom, minimalno komuniciranje, izmikanje 

socialnim stikom…); 

‒ nemotiviranost (pasivnost, brezbrižnost, indifirentnost do česarkoli, omalovaževanje 

vrednosti in vrednot, intencionalna in interesna zavrtost, pomanjkanje veselja za šolo, 

poklicno usposabljanje itd.); 

‒ slabše funkcioniranje pri normalnih obremenitvah (praviloma slabši rezultati v šoli, 

potrebujejo veliko dodatne in posebne pomoči za učinkovito delo v šoli); 

‒ nadomestne zadovoljitve (kinomanija, pretirano masturbiranje, opivanje z alkoholom, 

strastno kajenje, narkomanija itd.); 

‒ neprilagojeno uveljavljanje (izpostavljanje nevarnostim, šemasto obnašanje, pretiravanje, 

hvaljenje, laži, neustrezen odnos do avtoritet itd.); 

‒ nevrotičnost; 

‒ motnje navad (enureza, motnje govora – jecljanje, tiki, jaktacija; grizenje nohtov, puljenje 

las itd.).  

 

Škoflek se (v Krajnčan in Škoflek 2000) fenomenološkemu vidiku klasifikacij motenj vedenja 

posveča s tistimi oblikami vedenja, ki ožje ali širše okolje vznemirjajo ali ogrožajo. V 

klasifikacijo so vključena vsa vedenja, ki so za okolje moteča – ne glede na vzroke. Škoflek je 

razvrstil motnje vedenja in osebnosti sledeče (prav tam: 173–174):  

‒ motnje učne in delovne storilnosti; 

‒ disocialne motnje (izostajanje od pouka, pohajkovanje, beganje od doma, šole, otroške 

tatvine, agresivnost, narkomanija, delinkventna dejanja, promiskuitetno vedenje ipd.); 

‒ psihogene (nevrotične) motnje s pretežno psihično simptomatiko (anksioznost, fobije, 

depresivna stanja ipd.) in pretežno somatsko simptomatiko (astmatični napadi, enureza, 

enkopreza, tiki, govorne motnje itd.); 

‒ psihoorganski sindromi (MCD, motorične motnje, posttravmatski sindrom); 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Darja Krašovec; magistrsko delo 

38 

‒ predpsihotični pojavi (avtizem, regresije, zbeganost, afektivne psihoze); 

 

Mysckerjev (1993) seznam simptomov vedenjskih motenj je izredno obširen. Ugotavlja, da se 

vedenjske motnje kažejo v mnoštvu pojavnih oblik, ki pa se med posamezniki zelo 

razlikujejo. V njegovem seznamu simptomov je vključenih več strok, kot so medicina, 

psihologija, pedagogika, psihiatrija, pediatrija, socialna pedagogika, sociologija, idr.  

 

Nekateri simptomi vedenjskih motenj, ki jih opisuje Myscker (1993): 

‒ labilnost v čustvovanju, čustveni zastoji, blokade, pretirana čustvenost, agresivnost, 

bojazljivost, antisocialnost, anorexia nervosa, zavrtost na področju lastnih interesov, 

apatija, depresija, vsiljivost, motnje dihanja, sovraštvo, občutki strahu, samotarstvo, 

enkopreza, enureza, motnje prehranjevanja, ekshibicionizem, lenobnost, begavost, 

neznatna frustracijska toleranca, motnje spomina, čustvena hladnost, pretirana 

klepetavost, histerija, hiperaktivne motnje, nestanovitnost, halucinacije, motnje 

komuniciranja, motnje koncentracije, ... in še celo vrsto drugih. 

 

Pri razumevanju prostora nastajanja, vzdrževanja in oblik ter simptomatike, ki vodi v krog 

čustvenih in vedenjskih težav, nam lahko pomaga tudi naslednja shema:  
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Tabela 5.1: Razvrstitev vedenjskih motenj Myschkerja: (Myschkler 1999, v Kobolt in Rapuš Pavel 2009: 13) 

SKUPINA SIMPTOMATIKA 

Otroci z eksternaliziranimi oblikami vedenja 

– agresivno vedenje 

Agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje 

pravil, motnje pozornosti, impulzivnost, 

izguba kontrole nad svojim vedenjem, 

nepredvidevanje posledic vedenja 

Otroci z internaliziranim, zaradi strahu 

oviranim vedenjem 

Bojazen, strah, žalost, brez interesov, 

umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, 

občutje manjvrednosti, težave pri 

vzpostavljanju stikov 

Otroci s socialno nezrelim vedenjem 

Nezrelo vedenje, nižja odpornost na strese, 

težave v koncentraciji, občutljivost, težje 

vključevanje med vrstnike 

Otroci in mladostniki s socializiranim –

delinkventnim vedenjem 

Brez občutja odgovornosti, pogosto 

agresivno vedenje, napadalnost, nizka 

frustracijska toleranca, nemirnost, pogosta 

prisotnost rizičnega vedenja, brez ovir in 

zavor, nesposobnost navezovanja 

kontaktov, nastopaštvo, nesposobnost 

zavzeti perspektivo drugega. 

 

Van den Doef (1992, v Kobolt in Rapuš Pavel 2009) razlaga vzročnost vedenjskih in 

čustvenih težav s pojmom biološkega koncepta adaptacije in psihološkega koncepta 

intencionalnosti.  

 

Tabela 5.2:Van den Doefova biopsihološka in kontekstualna razvrstitev osnovnih težav v otroštvu (v Kobolt in 

Rapuš Pavel 2009: 13):  

INTENCIONALNOST ADAPTACIJA 

 ASIMILACIJA AKOMODACIJA 

KOGNICIJE Avtizem Motnja pozornosti 

(ADHD) 

EMOCIJE Anksioznost Nevodljivost  
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Oba koncepta zajemata dve področji: 

‒ intencionalnost se deli na kognicijo in emocije; 

‒ adaptacija pa na asimilacijo in akomodacijo. 

 

»Van der Doef ov pristop je integrativen in interdisciplinaren, saj ga sestavljajo ključni pojmi 

psihiatrije, psihologije, pedagogike in biologije. Motnje v otroštvu so razložene s psihološko 

funkcijo intencionalnosti in z biološko funkcijo adaptacije« (Kobolt in drugi 2008: 55–56). 

 

Empirično fenomenološko klasifikacijo otroških vedenjskih motenj je oblikoval tudi Schrader 

(1991). Otroške vedenjske motnje je razdelil na: 

‒ Funkcijske motnje (enureza, enkopreza, zaprtje, motnje prehranjevanja, splošni 

motorični nemir, tiki, govorne motnje, motorična nerodnost, napačna drža in poškodbe, 

slabosti čutil); 

‒ Motnje navad (sesanje palca, grizenje nohtov, puljenje las, škripanje z zobmi, ekscesivna 

masturbacija); 

‒ Motnje jaz – občutkov in temeljnega razpoloženja (obča bojazljivost, bojazen v 

določenih situacijah, bolehanje, smiljenje samemu sebi, depresija, jok, poskusi 

samomorov, evforičnost); 

‒ Socialne motnje (trma, kljubovalnost, neposlušnost, nasprotovanje avtoriteti, pretirano 

ljubosumje, čustvena šibka navezanost na soljudi, govorne motnje, samotarstvo, 

»špricanje«, pobegljivost, potepanje, pretirana podrejenost, prepirljivost, pretepanje, 

neznosnost vedenja, brutalnost, mučenje živali ali ljudi, zlobnost, zahrbtnost, 

škodoželjnost, nagnjenost k uničevanju, zažiganje, mazohistični vzgibi, ekshibicionizem, 

klovnovstvo, bahanje, nastopaštvo, goljufanje, laganje, neiskrenost, tatvine); 

‒ Motnje na področju dela in storilnosti (motnje igranja ali pomanjkanje interesa, šolsko 

nazadovanje, neuspešnost, motnje zaznavanja, raztresenost, pozabljivost, motnje 

koncentracije, igrivost, sanjarjenje, počasnost, pomanjkanje pobud, lenoba, odpor do dela, 

pretirana pridnost, umazanost, netočnost, neurejenost, pretirana pedantnost, prevelika skrb 

za čistočo, pretirana skrbnost). 

 

Disocialno vedenje pomeni v kontekstu čustvenih in vedenjskih težav nepoznavanje, 

neupoštevanje, odklanjanje in tudi kršitve družbenih pravil ali norm. Pojem se uporablja 
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predvsem v psihiatriji (konfliktna, disocialna osebnost), pa tudi v kriminologiji (disocialna 

dejanja). 

Atkinson in Hornby (v Ayers in Gray 2002) čustvene in vedenjske težave opredeljujeta 

sledeče: vedenje je letom neprimerno, ali na kakršenkoli način socialno neprimerno, vedenje 

moti tako otroka samega kot sošolce pri učenju, v vedenju se prepoznajo znaki čustvenega 

nemira, težave pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega odnosa z drugimi. 

Znano je, da je za otrokov psihosocialni razvoj še posebej rizična kombinacija bioloških 

posebnosti ali odklonov, ki otežujejo proces učenja in socializacije ter neugodnih 

psihosocialnih okoliščin (Little in Mount 1999).  

Redl (1980) je vedenje razumel kot »več od simptomov«, torej kot rezultat interaktivnega 

delovanja osebnostnih, razvojnih in situacijskih dejavnikov. Delo z mladimi s težavami je 

dopolnil s širšim pogledom, in sicer s spoznanji vedenjskega pristopa in eko-socialnega 

okolja. S sodelavci je razvil metodo » interveniranja v življenjskem prostoru«, kar je postal 

sodoben zgled za intervencije vseh, ki delajo z mladimi v kriznih situacijah.  

Evans in sodelavci (2003) čustvene in vedenjske težave opredeljujejo kot širok spekter, ki 

zajema različne oblike socialne neprilagojenosti in nenormalne čustvene odzive. Ugotavljata, 

da so te težave mnogovrstne in se pojavljajo v različnih oblikah in stopnjah. Težave so 

navadno težko odpravljive, vendar ni nujno, da so vseživljenjske. Pogosto pa se pojavljajo 

skupaj z učnimi težavami.  

Ekološka teoretska smer zajema različne smeri in pristope v raziskovanju vpliva okolja na 

življenje otrok. Bronfenbrenner (1979), ki se najpogosteje omenja med predstavniki ekološke 

smeri v razvojni psihologiji, je izdelal sistematično shemo vplivov okolja na otrokov razvoj. 

Ekološka psihologija namreč poudarja večsmernost procesa, torej je poleg vpliva okolja na 

posameznika pomemben tudi vpliv posameznika na okolje oziroma interakcija med 

posameznikom in okoljem. 

 

Torej sta po Bronfenbrennerjevem ekološkem modelu oz. sistemskem pristopu posameznikov 

razvoj ter nastanek in razvoj vedenjskih težav (motenj) odvisna od celotnega življenjskega 

sistema. Tega tvorijo: 

‒ otrok sam, 

‒ mikrosistem (predstavlja elemente otrokovega neposrednega okolja: družina, vrstniki, 

šola, idr.), 

‒ mezzosistem vsebuje relacije med dvema ali več okolji, interakcije med mikrosistemi), 
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‒ ekosistem (nanaša se na enega ali več okolij, v katere otrok ni aktivno vključen: lokalne 

šolske oblasti, socialna politika idr.) in 

‒ makrosistem (vključuje ideologije, vrednote, kulturo, vedenjske vzorce naroda, socialnega 

razreda, etnične skupine idr.). 

 

Odnosi med posameznikom in njegovim okoljem so dinamični in potekajo večsmerno.  

Definicijo, da so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami tisti, ki se na okolje kronično 

odzivajo na izrazito neprimeren način, poda Kauffman (1977, po Lewis 1987, v Kobolt in 

Rapuš Pavel 2006). 

 

5.1 Otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami in šola 

 

Šola je poleg družine eden najpomembnejših dejavnikov otrokovega razvoja in oblikovanja 

njegove osebnosti. Z vključitvijo v šolo se otrok začne prilagajati organizaciji šolskega dela, 

učiteljem ter se sreča z novimi, drugačnimi odnosi s svojimi vrstniki. Dejstvo je, da otrok 

preživi zelo veliko svojega časa v šoli, in zelo pomembno je, kako ta čas doživlja, kako se 

počuti, kakšne so njegove relacije z vrstniki, učitelji … Vrstniki imajo na posameznika zelo 

močan (pozitiven ali negativen) vpliv, saj so zelo učinkoviti kot modeli za posnemanje. Med 

vrstniki se otrok uči uveljavljanja, socialnih spretnosti, vzorcev vedenja, vrednot, zadovoljuje 

potrebe po pripadnosti, ugledu…Tako imajo lahko tudi negativen vpliv v primeru učenja 

nesprejemljivih oblik vedenja. 

Ekosocialni pristop, ki gradi na teoriji sistemov, je pomemben razlagalni model za 

preprečevanje psihosocialnih motenj. Otrokov razvoj je odvisen od celotnega življenjskega 

sistema, ki ga tvorijo otrok sam, njegova družina, poleg tega pa tudi druge socialne skupine, 

institucije in podsistemi, v katere je vključen. Šola ima torej v tem kontekstu zelo pomembno 

vlogo (Mikuš Kos 1999). 

 

Mikuš Kos (2002) poudarja, da se otrokove težave in problemi stopnjujejo, kadar njegove 

razvojne značilnosti, temperamentne lastnosti, sposobnosti, kulturna opremljenost, 

predznanje, znanje jezika ali druge lastnosti niso skladne z zahtevami šole – torej če otrok ni 

po meri šole, t.j.: 

‒ otrokova lastnost, značilnost, osebnost, primanjkljaj, 

‒ s šolo neskladna lastnost, 
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‒ za šolo nezaželena, neprimerna lastnost, 

‒ za šolo moteča lastnost, 

‒ motnja (šolski neuspeh, neprimerno vedenje), 

‒ psihosocialne težave, 

‒ psihosocialne motnje. 

 

Šola mora biti prostor, kjer učenec pridobi občutek lastne vrednosti, kjer izkusi spoštovanje in 

razvije samospoštovanje, kjer je viden in slišan, kjer dobi izkušnjo, kako ubesediti misli in 

čustva. (Čačinovič Vogrinčič 2008). 

Obdobje odraščanja otrok in mladostnikov v sodobnem času je prepleteno s številnimi 

stiskami, napetostmi in konflikti, ki jih bremenijo. Odraščanje poteka v prostoru,v katerem 

vladajo določeni odnosi, razmerja moči v posameznih sistemih in podsistemih. Nujno je 

upoštevanje socialnega konteksta, znotraj katerega se mladostnik nahaja. Sama vlogo šole 

vidim hkrati v obeh vlogah: kot institucijo, ki ima določene zahteve in kjer šteje samo znanje 

in šolski uspeh, neuspeh pa posledično pomeni zaznamovanje, socialno izključenost in slabo 

popotnico v življenje, po drugi strani pa šola za mnogo otrok iz socialno depriviranih družin 

pomeni varovalno okolje, kjer ti otroci dobijo tako učno kot drugo strokovno pomoč, se lahko 

uveljavijo, doživljajo tudi uspehe, razvijajo interese in se vključujejo v različne interesne 

dejavnosti, tečaje ipd. Pomaga jim razviti veščine in sposobnosti, ki jim lahko pomagajo 

graditi pozitivno samopodobo. S tem omogoči otrokom vključitev v socialno mrežo, v 

konstruktivno preživljanje prostega časa, primeren način za uveljavljanje in sproščanje. Zdi se 

mi zelo pomembno, da upoštevamo to dejstvo, zato si mora šola prizadevati, da omogoča 

vključenost vseh učencev v čim več dejavnosti, ne glede na njihov socialni status ali finančne 

zmožnosti družine. Poleg tega mora razvijati mrežo virov materialne pomoči šoli (šolski 

skladi), kjer se nabirajo sredstva, ki jih šola lahko porabi za socialno ogrožene otroke in jim s 

tem omogoči enakopravno sodelovanje pri vseh aktivnostih, ki jih šola izvaja za otroke. 

Že v začetku naloge navajam določene novosti v šolskem sistemu, ki naj bi pripomogle k 

večji vključenosti mladih in zmanjšanju šolske neuspešnosti (in s tem socialne izključenosti).  

Vendar pa je zelo pomembno, kakšna je ta pomoč na šoli in kako je organizirana, da učencev, 

ki jo imajo, kakorkoli dodatno ne stigmatiziramo in izpostavljamo. Metljak (2010) meni, da 

prevelika osredotočenost na težavo in njeno odpravljanje prinaša dodatno stigmatizacijo. To 

pomeni, da se otroku ne posvečamo celostno, ampak smo osredotočeni le na potrebe in 

težave, ki motijo druge. 
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Šola je prostor, kjer otroci ali mladostniki preživijo velik del dneva. Tu si pridobivajo znanje, 

pa tudi izkušnje ob oblikovanju medosebnih odnosov – tako z učitelji kot učenci.  

Dobri medsebojni odnosi med vsemi udeleženci pedagoškega procesa so zelo pomembni za 

učenčev optimalni razvoj ter njegovo duševno zdravje. Raziskave kažejo, da ima kakovost 

medsebojnih odnosov tudi zelo velik vpliv na učno uspešnost učencev. Zato je zelo 

pomembno, kakšna klima prevladuje na šoli. Pozitivna klima pomeni, da imamo posluh za 

otrokove potrebe in individualne razlike med njimi, da jih spodbujamo, motiviramo in 

spoštujemo. Imeti moramo jasne cilje in pravila, meje, ki so za zdrav otrokov razvoj potrebne. 

Vsak korak in prizadevanje za boljše odnose, pozitivno klimo in sodelovanje je prispevek v 

mozaiku, ki ga ustvarjamo vsi skupaj – učenci, učitelji in tudi starši. Ker pa gre za prepletanje 

različnih sistemov, se pogosto pojavljajo številni problemi.  

 

Dejavniki šole 

Ti dejavniki lahko prispevajo k pojavljanju motenj vedenja ali pa delujejo varovalno. Med 

šolske dejavnike sodijo: sestava množice otrok, kakovost šole kot socialne organizacije, 

učinkovitost tehnik učiteljevega delovanja v razredu. V storilnostno in tekmovalno naravnani 

šoli je merilo šolski uspeh in dobre ocene, tako da so učne težave lahko eden izmed razlogov 

oz. dejavnikov nastanka čustvenih in vedenjskih težav. Vplivajo na nastanek občutka 

neuspešnosti, nemotiviranosti in negativno vplivajo na samopodobo učenca. Tako šola s 

svojimi kriteriji uspešnosti ali neuspešnosti učencev povečuje možnost neprimernega in 

prestopniškega vedenja in kaže na znake pomanjkljive socializacije posameznih otrok in 

mladostnikov (Krajnčan 2006). 

Stalno doživljanje neuspeha vpliva na vedenje in na ta način si učenci z izstopajočim 

vedenjem pridobijo socialni status, ki si ga z drugimi aktivnostmi ne znajo ali ne zmorejo 

pridobiti (Kobolt 2010) 

Montgomeryeva (1999, v Metljak 2010) ugotavlja, da šola in šolski proces lahko ustvarja 

močne ogrožujoče dejavnike. Tudi Cooper (1999, prav tam) meni, da čustvene in vedenjske 

težave pogosto prvenstveno izvirajo ali se povečajo v okolju v najširšem smislu – s šolskim, 

učiteljevim, vrstniškim odzivom na otrokovo vedenje in delovanje. Razred ima še posebno 

velik vpliv na vedenje učiteljev in učencev.  

»Šola ni nikoli le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladati življenje, o sebi in življenju se 

začneš učiti v njej. V dobrem in slabem.« meni Čačinovičeva (2008:35). Pomembno je, da 

šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušenj, da bo iz nje izstopil z vedenjem, kaj zmore in 

česa ne. In z zaupanjem v ljudi (prav tam). Vloga šole je tudi v tem, da otrokom omogoči 
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odpornost in moč okrevanja (še posebno neuspešnim učencem), da se naučijo premagovati 

učne težave, življenje v šoli in da postanejo odporni. 

Številne raziskave (v Čačinovič Vogrinčič 2008) kažejo, da je šola kot okolje, ki otroku 

ponudi skrb, nedvomno varovalni dejavnik. Skrb pa se kaže v odnosu med učiteljem in 

učencem ter v vzpostavljanju socialne mreže podpore, v skrbi za vključenost vsakega otroka. 

In seveda v kolegialni podpori med učitelji in v podpori ter vrstniški solidarnosti. 

»Učitelj, ki je naklonjen in skrben, omogoča dragocene in varovalne drugačne izkušnje, 

izkušnjo, da so odnosi varnosti, skrbi in naklonjenosti mogoči« (prav tam: 45). 

Vahid in Harwood (1998, v Kobolt in Rapuš Pavel 2009) sta naredila poglobljeno poročilo o 

učencih s čustvenimi in vedenjskimi težavami in med oblike vedenja, ki jih zaznavata pri njih, 

uvrstila: odsotnost, raztresenost, brezdelje, nasprotovanje, iskanje pozornosti, ustrahovanje, 

tiranstvo, kaotičnost, otročjost, nerodnost, defenzivnost, trmo, strah pred testi, prekomerno 

kritičnost, probleme s pisanjem, hiperaktivnost, hipohondrijo, nezrelost, anksioznost, šaljenje, 

probleme s spominom, nerazpoloženost, nervozo, obsesivno vedenje, pogoste izpade, 

posttravmatične izbruhe, nenehno postavljanje vprašanj, socialni umik, nesramno vedenje, 

probleme z branjem, samopoškodovanje, poškodbe senzoričnih čutil, neprimerno seksualno 

vedenje, kratko koncentracijo, počasne odzive, govorne težave, težave s črkovanjem, 

jecljanje, laganje in prekomerna utrujenost. Navedene oblike kažejo raznovrstne čustvene in 

vedenjske odzive, ki jih težko togo razdelimo. 

Sprememba pri enem članu zahteva spremembe tudi pri drugih; to pa lahko ogrozi ravnovesje 

v sistemu in sistem se na to odzove. 

V zgodovini je bil narejen velik preobrat v razumevanju čustvenih in vedenjskih težav, od 

medicinskega pogleda, ki je vzrok težav videl le v otroku, pa do pristopa, ki upošteva 

življenjski kontekst posameznika (ta pristop zastopa tudi socialnopedagoška stroka) (prav 

tam). 

V šoli je lahko težavno vedenje posameznika v funkciji ohranjanja »statusa qou« ustanove, ki 

bi se sicer morala spremeniti. V tem lahko zelo učinkovito sodelujeta celo šola in družina, na 

škodo motečega učenca. Koristno se je torej vprašati: »Kaj na šoli pomaga vzdrževati moteče 

vedenje?« (Dowling in Osborne 1994:7). 

 

Načela, ki naj jih šola upošteva pri vključevanju in obravnavanju učencev s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, če želimo, da bodo uspešno vključeni, navaja Skalar (1999: 132): 

‒ načelo kompleksnosti obravnavanja, 
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‒ načelo interdisciplinarnega timskega pristopa, 

‒ načelo spoštovanja mentalno-higienskih pravil v odnosu do otroka s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami in v razredu, v katerega je otrok vključen, 

‒ načelo prostovoljnosti, 

‒ načelo individualizacije in  

‒ načelo osebnega odnosa. 

Za uspešno vključevanje le-teh učencev v šolsko skupnost naj bi šola sledila navedenim 

načelom, vendar pa je za to potreben tudi premik v mišljenju in stališčih učiteljev do teh otrok 

in pozitivna naravnanost vseh sodelujočih v izobraževalnem sistemu. 

 

Bečaj (1987) opozarja na naslednje cilje, ki naj si jih šola postavi, ko se sreča z vedenjsko 

težavnimi učenci: 

‒ preprečiti nastanek vedenjske motenosti, 

‒ odpraviti motnjo, 

‒ ublažiti motnjo, ki je ne moremo odpraviti, 

‒ obdržati motenost na istem nivoju, preprečiti torej poslabšanje, 

‒ »preživeti«. 

Kadar ima učenec odločbo, s katero je diagnosticiran kot učenec s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, in je usmerjen v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, mu mora šola zagotoviti pogoje za doseganje optimalnega 

razvoja. Dodatna strokovna pomoč tako vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev 

oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali skupinsko. Za učence s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami pa se dodatna strokovna pomoč lahko izvaja tudi v obliki 

vzgojnih, socialno integracijskih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov, 

ki so sestavni del vzgojnega programa šole. 

 

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (2003) prinašajo smernice oz. prilagoditve za organizacijo pouka, kadar je v oddelku 

učenec s čustvenimi in vedenjskimi težavami, (v nadaljevanju ČVT) in sicer: 

‒ Prostor: pomembno je, da učenec s ČVT sedi poleg sošolca, ki ga sprejema in mu je 

pripravljen pomagati in nuditi oporo. V učilnici naj bi bil kotiček oz. prostor, kamor bi se 
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učenec ob stiski lahko zatekel, da se sprosti in razbremeni čustvene napetosti. Razred naj 

zapusti le ob izjemnih situacijah, v spremstvu osebe, ki ji zaupa. Priporočljivo je učenca 

vključiti v dejavnosti, v katerih je uspešen. 

‒ Didaktični pripomočki in oprema: težave s pozornostjo in koncentracijo so pri učencih s 

ČVT zelo pogoste, kar vpliva na razumevanje snovi, snov dojemajo površno in 

pomanjkljivo, kar privede do slabšega učnega uspeha, s tem pa do slabše motivacije za 

učenje. Pomembno je, da popestrimo šolsko delo z različnimi metodami, oblikami in 

poskušamo snov prikazati na različne načine. S tem lažje pritegnemo učenčevo pozornost. 

‒ Strokovni delavci: učitelj, ki ima v razredu učenca s ČVM mora imeti vsaj osnovno 

znanje o pojavu ČVM. Z učencem mora vzpostaviti pozitiven odnos, saj učenec s ČVT 

bolj kot učno pomoč potrebuje čustveno oporo, tolažbo, sprejetost. Učenec mora vedeti, 

da se lahko v šoli kadarkoli obrne na določeno osebo po pomoč. Tukaj je seveda zelo 

velika vloga svetovalnega delavca, saj njegovo delo obsega individualno delo z učenci, 

skupinsko delo, delo z učitelji, starši, sodelovanje z vodstvom šole in z zunanjimi 

institucijami. Le usklajeno delo vseh lahko pripelje do pozitivnih rezultatov. 

‒ Organizacija časa: zelo priporočljivo je, da se dodatna pomoč učencu nudi v oddelku, saj 

ima to pozitivne vzgojne posledice za cel oddelek, saj učenci vidijo, da jim pedagog nudi 

pomoč in se nanj lahko zanesejo v različnih kriznih situacijah. Učenec pa mora pomoč 

čutiti kot skrb za to, da bo čim prej sam zmogel premagovati šolske zahteve in osebne 

težave (in ne kot kazen ali nagrado). 

‒ Izvajanje pouka: učencu moramo omogočiti doživljanje uspeha na njegovih močnih 

področjih in ga spodbujati k različnim aktivnostim. Učitelj naj pri pouku uporablja aktivne 

metode pouka in pripomočke, s katerimi popestri pouk. Večkrat je dobro v sam proces 

pouka vključiti tudi sprostitvene dejavnosti. Spodbujati moramo medsebojno pomoč in 

pozitivno klimo v razredu, v primeru kršenja pravil pa se individualno pogovorimo s 

kršiteljem.  

 

Pomembno je, da se na šoli zavedamo, da so učne težave in izstopajoče vedenje le posledica, 

zunanji izraz nakopičenih razvojnih, socialnih in čustvenih primanjkljajev in težav, najprej v 

domačem, nato pa utrjenih v šolskem okolju (Kobolt in drugi 2010).  
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Ključna vprašanja, na katera si mora odgovoriti vsak, ki dela z otroki z izstopajočimi 

čustvenimi odzivi in vedenjskimi vzorci (Kobolt in Rapuš Pavel 2009: 14): 

‒ Katere izstopajoče vedenjske oblike se kažejo? 

‒ So prisotne na več življenjskih področjih? 

‒ Kakšna je pogostost njihovega pojavljanja? 

‒ Kakšna je intenzivnost opaženih vedenjskih oblik? 

‒ Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj? 

‒ Ali ovirajo storilnost in uspešnost na bistvenih življenjskih področjih? 

‒ Je ovirana posameznikova socialna kompetenca? 

‒ Je mogoče najti organsko pogojenost? 

‒ Katere značilnosti socialnega okolja so povzročile motnjo oziroma jo vzdržujejo in 

utrjujejo? 

‒ Ali so pri posamezniku in v njegovem okolju prisotni podporni dejavniki, na katerih lahko 

gradimo posege? 

‒ Kako te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov? 

‒ Skupaj z uporabnikom postavljamo vprašanja o tem, kateri posegi bi/ bodo omogočili 

odpravo, omilitev težav in rešitev problemske situacije? 

‒ In najbolj pomembno – katere kompetence morajo vsi vpleteni imeti in uporabiti, da bodo 

v razreševanju problemskih situacij uspešni? 

To niso edina vprašanja, na katera moramo odgovoriti, vsekakor pa so zelo pomembna, saj 

nam nedvomno olajšajo proces ocenjevanja življenjskega položaja posameznika in 

problemske situacije. 
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6 SKUPNI ELEMENTNI DRUŽINSKEGA IN ŠOLSKEGA 

SISTEMA 

 

Prekrivanje dveh sistemov – družine in šole 

Družina in šola sta najbolj vplivna sistema otrokovega razvoja. Oba sistema se morata 

zavedati otrokovih potreb in pravic. Družine v današnjem času doživljajo zelo velike 

spremembe življenjskih vzorcev, navad in stilov. Zato moramo pri razumevanju in 

pojasnjevanju vedenja posameznika upoštevati tako vpliv družinskega kot tudi šolskega 

sistema, povezovanje vedenja z vplivi organizacijske kulture in prepričanj (Dowling in 

Osborne 1994) . 

Če upoštevamo sistemsko perspektivo, potem individualno vedenje opazujemo v kontekstu, v 

katerem se pojavlja. Eno vedenje odraža vplive drugih in samo vpliva na vedenje drugih. 

Torej gre za medsebojno odvisnost. Ključno za sistemsko epistemologijo je: » Kar vemo, je 

odvisno od tega, kako vemo.«( Dowling in Osborne 1994: 3) 

Emilia Dowling izhaja iz dejstva, da sta družina in šola najbolj vplivna sistema otrokovega 

razvoja. Ugotavlja, da individualno vedenje vedno vidimo v kontekstu, v katerem se pojavlja. 

Eno vedenje odraža vplive drugih in samo vpliva na vedenje drugih. Torej gre za medsebojno 

odvisne procese. Govorimo torej o cirkularni (krožni) vzročnosti. Vedenje A vpliva na … in 

je učinek vpliva B in C (v vzajemni krožni povezanosti). Krožni pogled zahteva spremembe 

od zakaj h kako (se neko vedenje pojavi in vzdržuje, kakšni so vzorci interakcije in kakšni so 

vzorci, ki se ponavljajo). Tu govorimo o pojmu rekurzivnosti (Bateson, 1979, v Dowling in 

Osborne 1994) – fenomen je produkt multidirekcijskih (večsmernih) feedbackov. 

 

Označevanje 

»Vsak del percepcije ali vedenja je lahko dražljaj ali odziv ali vzpodbuda, glede na to, kako je 

celotna sekvenca interakcij označena (punktuirana)« (Bateson 1973, v Dowling in Osborne 

1994:6).  

Primer: V šoli učenec kaže moteče vedenje. Njegovo reakcijo na dogodek (sošolec mu po 

nesreči polije jopico) učitelji označijo za pretirano. Mati živi od podpore in mu je zabičala, naj 

pazi na jopico. Dve označitvi (punktuaciji) istega vedenja – ni pravilne ali napačne. Tako je 

pri šolskih težavah vedno koristno pogledati tako domači kot šolski kontekst (prav tam) 
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Ravnovesje 

Živi organizmi težijo k stalnemu stanju uravnoteženosti. V tem razumemo tudi težnjo 

sistemov (npr. družina), da ohranjajo status quo in se upirajo spremembam. 

Tako sprememba pri enem članu zahteva spremembo tudi pri drugih. To lahko ogrozi 

ravnovesje v sistemu in sistem se na to odzove. Odpor do sprememb – homeostaza, 

uravnoteženost kot silnica (zakonitost), ki se v sistemu upira spremembam. To načelo se 

pokaže, ko skušamo uvajati spremembe v šolo. Ko npr. en učitelj uspe s težavnim razredom, 

ostali učitelji ne kažejo pretiranega navdušenja (ali mu to morda celo zamerijo). Spremembe 

enega dela v sistemu vedno vplivajo na odziv drugega dela. In izpostavlja se tudi vprašanje, 

ali bo nov način dela pomenil napad na delo z dolgo tradicijo. Šole zagotavljajo ravnovesje z 

vzpodbujanjem konformnosti. Kdor se ne vključuje, je izločen (ignoriran). Izključevanja 

(diskvalifikacije) se dogajajo tako v razredih kot v kolektivu. 

Hartmann (v Praper 1995) definira pojem prilagajanja kot vzajemen odnos med organizmom 

in njegovo okolico, pri čemer posameznik išče ravnotežje, tako da spreminja samega sebe in 

okolje. 

V šoli je lahko težavno vedenje posameznikov v funkciji ohranjanja »statusa quo« ustanove, 

ki bi se sicer morala spremeniti. V tem lahko zelo »učinkovito« sodelujeta celo šola in 

družina, ki na ta način škodujeta motečemu učencu. Zato so zelo koristna vprašanja: Kaj na 

šoli pomaga vzdrževati moteče vedenje? 

V modelu izmenjave povratnih informacij med šolo in družino je vsaka zveza vplivana prek 

interakcije z drugo zvezo in to je v krožnem odnosu krog povratnih informacij (prav tam: 7). 

Družine in šola so vzajemno povezani prek pomembnih stopenj v razvojnem življenjskem 

poteku. Gre za vzajemen vpliv, ki vpliva na to, kako vsak sistem zaznava drugega. Vpliv 

okolja, v katerem je šola – če naj bi bila šola označena kot dobra, je odvisen od tega, kako jo 

vidijo starši, ki pa so prav tako pod vplivom tega, kaj šola meni o njih. 

 

Skupni elementi družinskega in šolskega sistema (prav tam: 10–11): 

‒ hierarhična organizacija (kdo sprejema odločitve, ali so jasna pravila ob novih odločitvah, 

kako se pogovarjajo o tem…), 

‒ pravila (različna pravila v šoli in doma pomenijo za otroka težko nalogo), 

‒ kultura (so mnenja, pomeni, prepričanja in razumevanja, ki jih delimo), 
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‒ sistemi verovanj (pomen in vedenje imata cirkularno ali rekurzivno razmerje. Spontano se 

vedemo zaradi prepričanj o kontekstu, v katerem smo in zaradi povratnih informacij. 

Prepričanja počasi ustvarjajo kulturo sistema). 

- sistemska intervenca lahko prispeva pri ustvarjanju novega konteksta, v katerem bo 

problemsko vedenje drugače videno in se bodo pojavila drugačna prepričanja o situaciji 

(preokvirjanje). 

Intervencijske strategije  

Šola in družina sta tipična problemsko določena sistema (Anderson 1986, v Dowling in 

Osborne 1994). To je skupina, ki se organizira in se pogovarja glede skupnega problema. 

Definicija problema označuje kontekst in meje sistema, ki bi naj bil obravnavan … pri tistih, 

ki obravnavajo problem. 

 

Ni črno-belega presojanja, različni pogledi na problem so možni in legitimni. Vendar pa 

otroci, starši in šola (pogosto) vidijo problem drugače, in sicer (prav tam: 13): 

‒ Starši vidijo vir problema v šoli in implicitno ali eksplicitno locirajo odgovornost v šolo. 

Zanikajo probleme doma. V reševanje problema je težko vključiti starše, če ne vidijo 

povezave otrokovega vedenja med domom in šolo. Raziskovanje pogledov, kako lahko v 

obeh sistemih zadovoljijo otrokove potrebe, lahko pripomore k razumevanju in iskanju 

najboljše poti.  

‒ Otrokov problem se manifestira v šoli, učitelji pa vidijo razloge doma. To navadno 

sovpada z razvojnimi krizami v družini: premestitev iz druge šole, selitev, ločitev, nov 

otrok v družini… (npr. »kaj pa lahko pričakujemo, očeta tako nikoli ni doma«). To so 

poskusi premika problema izven šole, kar pomeni polariziranje pogledov. Pogled na šolo 

je pri starših odvisen od lastnih izkušenj v času njihovega šolanja. Osborne (1994) meni, 

da rivaliteta staršev in učiteljev izhaja iz želje, da bi pridobili naklonjenost otroka. Starši 

lahko imajo slabe spomine na šolo, so anksiozni, da bodo kot starši doživeli kritiko. 

Učitelji pa, da bodo okarani zaradi napak pri poučevanju in discipliniranju. To je boj za 

moč v želji, da bi se nasprotni strani dokazala manjvrednost. 

‒ Šola in starši skupaj vidijo problem v otroku. To je problem z diagnozo, ki vodi k 

individualni obravnavi. Razlike med domom in šolo so minimalizirane, se ne upoštevajo. 

Pozornost je usmerjena v to, kaj otrok je in ne kaj počne. Gre za površne opise (diagnoze) 

in ne za raziskovanje vedenja. 
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Skupen (združen) sistemski pristop naj bi vseboval naslednje (prav tam: 15) :  

‒ Vzpodbujanje komunikacije med strokovnimi delavci šole in družino. (Študija otrok, ki 

niso dokončali šole oz. so jo zapustili: starši niso komunicirali z njihovimi učitelji). 

‒ Osredotočanje na vprašanje kako namesto na zakaj (se je pojavil problem). 

‒ Dogovarjanje o skupnih ciljih. 

‒ Raziskovanje posebnih korakov do sprememb. 

Ekostrukturalni pristop (Aponte 1976, v Dowling in Osborne 1994) navaja intervju družine in 

šole kot instrument učenja o problemu, o odnosih med ljudmi ob problemu in pot k 

spremembam. Kot odločitev o ukrepanju navaja sledeče: 

‒ Skupna intervenca šole in družine v povezavi z nekom odgovornim. 

‒ Začetni stik s šolo in družino – fokus obravnave je družina. 

‒ Intervenca, ki je usmerjena na šolo, in pomaga uvajati spremembe pri osebju. 

‒ Edukativni model za starše. 

‒ Svetovanje za starše v šoli. 

‒ Intenzivna svetovalna pomoč šoli ali podsistemu. 

Če problematiko obravnavajo različni strokovnjaki, se problema lotevajo na različne načine 

(in vsak na svoj način prevzema odgovornost). S skupnim razpravljanjem dosežemo, da se o 

problemu lahko odprto pogovarjamo. 

Vpleteni v intervenco imajo različna pričakovanja: učitelji od zunanjih intervenc pričakujejo 

»čudeže«, oz. premestitev otroka v drugo šolo, starši pa pričakujejo spremembo v šoli, pri 

učitelju. Otrok je v presečišču dveh sistemov, družine in šole, in če se med sistemoma razvije 

sovražnost, je za otroka zelo težko. 

 

Zaprti in odprti sistemi 

Zaprti sistemi se upirajo spremembam in ne prihaja do izmenjav z okoljem. Odprti sistemi pa 

izmenjujejo in veliko komunicirajo z zunanjim okoljem. Še vedno imajo jasne meje, vendar 

pa so le te prehodne. Ljudje živijo v odprtih sistemih, z vplivom na in od okolja. Otroka 

vedno obravnavajmo v kontekstu, z upoštevanjem razvojnega poteka. 

Nihče ne more prevzeti popolne odgovornosti za to, kar se dogaja med ljudmi v sistemu, vsak 

nosi svoj delež. In tudi niso vsi enako vplivni. S sistemskim pristopom se razširijo možnosti 
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za intervence. »Namesto, da napore usmerjamo v spreminjanje ljudi, jih usmerjamo v 

spreminjanje situacije »(Dowling in Osborne 1994: 33) 

 

Šola kot organizacija 

Temeljna dilema šole je napetost med diferenciacijo (zagotavljanje individualne avtonomije, 

vloge…) in integracijo (pripadnost podsistemom in šoli kot sistemu). Enaka je učiteljeva 

dilema: ali obravnavati individualne potrebe/ koliko skupnost/ koliko v skladu s šolsko 

naravnanostjo?  

 

Tu se pokaže potreba po iskanju členov, ki delujejo kot skupni imenovalci na več poljih; ki 

imajo funkcijo minimalne heterogenosti in maksimalne homogenosti; ki omogočajo ohranjati 

maksimalno avtonomnost in imajo funkcijo minimalne (zadostne) integrativnosti (op. 

Mrgole). 

 

Predlog avtoric je zahteva po odprtem sistemu, odprtost za spremembe, prepoznavne meje, ki 

niso preveč rigidne, organizacija, ki omogoča zunanji vpliv, a hkrati zagotavlja avtonomijo 

osebja, tveganja in negotovosti so del procesa učenja. Iskanje alternativ, spoštovanje 

individualnih razlik zmanjšuje potrebo po konformnosti. Pomembno je videti podobo celote, 

kjer so problemi priložnost za učenje. 
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7 VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 

 

Tisto, za kar si na šolah lahko prizadevamo in za kar nam je na voljo mnogo možnosti in 

priložnosti, je pozitivno vzgojno delovanje in s tem tudi vplivanje na izstopajoče vedenje 

učencev. Vzgajanje mora upoštevati razvojne in individualne posebnosti učencev. Šola za to 

lahko uporablja zelo raznovrstne strategije in dejavnosti. Pri tem je bistveno, da je vsaka 

strategija, dejavnost ali konkretno ravnanje pozitivno naravnano do nabora vrednot, 

organizirano in izpeljano pa tako, da omogoča učencem (Priporočila o načinih oblikovanja in 

uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 2008): 

‒ razvijanje kulture kritičnega presojanja ravnanja učenca glede na dogovore o vrednotah, 

‒ vživljanje in sočustvovanje, 

‒ ustvarjanje pozitivne čustvene klime do vrednot in vzpostavljanje pozitivne klime 

doživljanja pri udejanjanju vrednot in spoštovanju pravil, 

‒ ustvarjanje spoštljivih medsebojnih odnosov ter sporazumno reševanje medsebojnih 

problemov, 

‒ samoregulacijo kot aktivno obliko vzgoje za uveljavljanje vrednot ter vzpostavljanje 

ustrezne delovne klime ter stila življenja na šoli. 

 

V povzetku razprave Medveša (2007) z naslovom Vzgojni koncept med vrednotno matrico in 

moralno samopodobo lahko zasledimo, da legitimnost vzgoje postaja v tem času za teoretike 

in šolske praktike vse bolj izostren problem, posebno za javno šolo, v kateri je vse bolj 

kritično izpostavljeno vprašanje moralnega oblikovanja. Danes že raje kot o moralni vzgoji ali 

moralnem oblikovanju govorimo o razvijanju moralne samopodobe, kar pove, da naj šola 

opravlja funkcijo moralne vzgoje brez vsiljevanja, temveč z razvijanjem sposobnosti in 

pripravljenosti posameznika za samostojno moralno odločanje in odgovorno ravnanje.  

Marentič Požarnik (2000) v svojem prispevku z naslovom Vzgoja v javni šoli ugotavlja, da se 

danes vse prepogosto poskus v šolah uveljaviti določene skupne vrednote in njim primerno 

ravnanje, označi kot nezaželena indoktrinacija, in se vztraja na idejno nevtralni izobraževalni 

funkciji javne šole. Vendar, poudarja, izobraževanje samo ni nikoli vrednostno nevtralno, saj 

tako vsebine kot »skrivni kurikulum« nosijo vrednostno sporočilo. Vsak kurikulum in 

njegovo uresničevanje sta izraz vrednot. Vzgojno funkcijo pouka avtorica vidi v razvijanju 
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kritičnega mišljenja – po mnenju nekaterih je celo ena najpomembnejših. Ta cilj je poudarjen 

tudi v Izhodiščih kurikularne prenove (1996).  

Razjasnjevanje in analiza vrednot, razpravljanje o moralnih dilemah, pogovor o nasprotujočih 

si stališčih, variante razprav (možganska nevihta, debate za in proti, razprava tipa »akvarij«, 

igre vlog in simulacije, socialne igre in vaje v socialnih spretnostih, mladinske delavnice, 

metode sproščanja in vizualizacije, izkustveno-doživljajsko osnovan pristop in akcijski 

pristop) so metode, ki se uveljavljajo na področju vrednostno pomembnega učenja in izvirajo 

iz različnih teoretskih predpostavk o pridobivanju vrednot (prav tam).  

Priložnosti za uporabo navedenih metod v šoli vidim tako znotraj rednega pouka pri različnih 

predmetih, kot tudi v okviru dodatnih aktivnosti, npr. interesne dejavnosti, mladinskih 

delavnic ipd. Ena od možnosti, kako uporabiti te metode, ponujajo tudi tematske razredne ure.  

Izredno pomemben dejavnik pri krepitvi vzgojne funkcije v javni šoli je seveda učitelj, ki naj 

bi užival zelo visoko stopnjo strokovne avtonomije. Učitelj bi moral znati z učenci ustvariti 

odnos zaupanja, ob spoštovanju njihovih stališč in ohranjanju svojih, za vzdrževanje 

discipline, za primerno reagiranje v konfliktnih situacijah. Posebno vlogo ima tu razrednik, 

šolska svetovalna služba, pomembna pa je tudi klima v razredu in tudi šolska klima, etos ali 

kultura (Marentič Požarnik 2000: 24). 

Raziskave kažejo, da so dobre tiste šole, ki postavljajo visoke, jasno razvidne cilje in ki dajejo 

sistematično oporo in pomoč vsem učencem pri njihovem doseganju. Torej so »prijazne« in 

hkrati zahtevne. 

Po Resmanu (2007: 124) je »šola bila in ostaja pomemben prostor za oblikovanje človeka«.  

Vzgojno ali kakor koli že imenovano moč nad njegovim oblikovanjem predstavlja zato, ker 

ima svoj predpisan kurikulum ter ker učenci in učitelji živijo v šolah in oddelkih tudi 

življenje, ki ga vsaj enako, če že ne bolj usmerjajo vrednote, ki jih ti prinašajo v šolo iz 

okolja.  

Vključitev Slovenije v Evropsko unijo spreminja naše življenjsko okolje in prinaša potrebo po 

vzgoji za evropsko skupnost, medkulturno sožitje in ohranjanje narodne identitete. 

Zato mora šola iskati konsenz učiteljev, učencev in staršev ter biti usklajena na oddelčni in 

šolski ravni.  

Vzgojno delovanje šole, na kateri delam, temelji predvsem na proaktivnem in preventivnem 

delovanju, s poudarkom na oblikovanju varne, skrbne in inkluzivne skupnosti, na ravni 

celotne šole, posameznega razreda ali oddelka in na ravni posameznih učencev.  

Osnovni cilj proaktivnih in preventivnih vzgojnih dejavnosti je oblikovanje šolskega okolja, v 

katerem se učenci počutijo varne, uspešno zadovoljujejo svoje temeljne telesne, duševne, 
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socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo 

čut za odgovornost. To pa razvijamo na naslednje načine (Priporočila o načinih oblikovanja in 

uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 2008): 

‒ obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih in usposabljanje za 

uspešno reševanje problemov; 

‒ izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost (dnevi 

odprtih vrat, delavnice, prireditve ipd.); 

‒ razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, 

organiziranje prostovoljnega dela, vrstniške pomoči in medgeneracijskega sožitja 

(medsebojna učna pomoč, projekt medvrstniško sodelovanje med učenci 1. in 8. razreda 

oz. »botrstvo« prvošolčkom, izvajanje socialnih iger, skupne delavnice s starši, starimi 

starši, ipd.); 

‒ navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole, vzpodbujanje zavedanja svobode in 

odgovornosti za posledice svojega vedenja; 

‒ načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, 

nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (tematske razredne ure, 

naravoslovni dnevi, predavanja zdravstvenih delavcev, dnevi dejavnosti, pogovori, 

projekti ipd.) ; 

‒ spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi (vključujoč 

stališča in predloge vseh udeležencev); 

‒ povečanje nadzora na določenih krajih in v določenem času (odmori, začetek in konec 

pouka, zunanje površine šole, čas prireditev ipd.); 

‒ prizadevanje za takojšnjo in načrtno reševanje problemov, težav in konfliktov. 

 

Posebno pozornost namenjamo razvijanju pozitivne klime in razvijanju dobrih medsebojnih 

odnosov v oddelkih razredov, saj je oddelek osnovna socialna skupina v šoli. Vsaka oddelčna 

skupnost na začetku šolskega leta oblikuje in sprejme svoja razredna pravila, ki izhajajo iz 

pravil šolskega reda, in ki spodbujajo pozitivne vrednote, kot so prijateljstvo, sodelovanje, 

medsebojna pomoč, sprejetost, zaupanje in gradijo občutek varnosti. 
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7.1 Program »Učenje za življenje« ali razredne ure malo drugače 

 

Nemir in nasilje se iz vsakodnevnega okolja in družin vse bolj prenaša na šolske hodnike in v 

učilnice. Tematika preprečevanja nasilja in neprimernega reševanja konfliktov v šolskem 

prostoru postaja vse bolj prednostna naloga. Vse več je dilem učiteljev, ki se sprašujejo, kako 

disciplinirati učence do tolikšne mere, da bodo doseženi načrtovani cilji učne ure. Zato smo se 

na naši šoli odločili, da pripravimo program tematskih ur, ki bi ga razredniki lahko izvajali v 

času razrednih ur ali pa bi ga izvajali kot dodatno dejavnost na šoli (npr. krožek). 

Vemo, da razredniki večino razrednih ur porabijo za administrativne naloge, urejanje 

disciplinskih problemov, izostankov ipd., res malo časa pa je namenjenega krepitvi klime v 

razredu, razvijanju socialnih veščin, pogovorom in oblikovanju kvalitetnejših medsebojnih 

odnosov.  

Literature, ki se navezuje na delo razrednika v oddelčni skupnosti in vsebuje konkretna 

navodila in gradiva za izvedbo tematskih razrednih ur, je na tržišču vedno več. Tu je še 

internet, različni članki v strokovnih revijah, videoteke z različnimi filmi, ki imajo vzgojno 

sporočilo in jih lahko uporabimo kot podlago za konstruktiven pogovor ipd. 

A učitelju ob vseh obveznostih vsakdana, ob spremembah, ki jih je prinesla prenova šolskega 

sistema in delovnih obremenitvah največkrat zmanjka časa (in volje) za iskanje primernega 

gradiva. 

To je pogojevalo tudi odločitev, da s knjižničarko pripraviva zbirnik pripravljenih gradiv za 

izvedbo tematskih razrednih ur, interni priročnik, ki bo razredniku na voljo ves čas. Osnovni 

namen je predvsem učitelju olajšati iskanje primernih vsebin in ga spodbuditi k izvajanju 

programa v svojem oddelku.  

Gradivo za izvajanje razrednih ur je oblikovano kot interni šolski priročnik, v katerega lahko 

sproti vstavljamo nove teme, ga dopolnjujemo, preoblikujemo ipd. Oblikovano je tako, da ima 

učitelj na voljo delovne liste za učence, opisane metode in cilje, smernice za izvedbo ure … 

Sam se lahko odloča, katero temo bo izvedel in kdaj, saj ni nujno, da si sledijo po vrsti.  

Namenjen je tako razrednikom za razredne ure, kot tudi drugim učiteljem, ki želijo in imajo 

pri določenih urah možnost delati z učenci po tem programu (projektni dnevi, izbirne vsebine, 

posamezni šolski predmeti, delavnice…). 

Razrednim uram želimo dodati nove vsebine in izkoristiti ta čas za krepitev socialnih veščin 

ki so v vsakdanjem življenju in soočanju z izzivi še kako potrebne. Ugotavljamo, da je 

vedenjska problematika v porastu, da se starostna meja odklonov pri učencih strmo spušča in 
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tako se večji problemi pojavljajo že v nižjih razredih, učitelji opozarjajo na nevzgojenost 

učencev, verbalno in fizično nasilje, netolerantnost in nestrpnost in vse večjo konfliktnost 

otrok. Mnogi otroci ne poznajo osnovnih pravil in bontona, s svojim vedenjem motijo pouk, 

zbujajo pozornost in ne odreagirajo na opozorila in pogovore z učiteljem. Ugotavljamo tudi, 

da je pri reševanju vedenjske problematike ključno sodelovanje s starši in vzgojno delovanje 

družine, a večkrat naletimo na odpor in nasprotovanje, ko skušamo k sodelovanju pritegniti 

tudi družino. Vzgojna funkcija programa je v tem, da s pomočjo vsebin učenci spoznavajo 

različne vrednote, kot so vztrajnost, strpnost, odgovornost, se učijo o pomenu prijateljstva, 

družine, sodelovanja, prijaznosti, vztrajnosti. Uči o povezanosti in soodvisnosti človeštva in 

narave in pomenu varovanja naše skupne dobrine. Prinaša znanja, ki pomagajo učencu pri 

oblikovanju pozitivne samopodobe, zaupanja vase in samospoštovanja. Uči, kako se 

spopadati z ovirami in težavami. Interni priročnik je sestavljen iz posameznih poglavij, ki 

obravnavajo določeno tematiko. Učenci preko zgodb, napotkov za skupinsko delo, pogovora, 

igre vlog, vprašalnikov, igre ali ustvarjalne dejavnosti ipd. na zanimiv, prijazen način, brez 

moraliziranja, spoznavajo vrednote, kot so mirno reševanje konfliktov, prijateljstvo, 

sodelovanje, odgovornost, strpnost… Z aktivnim sodelovanjem pri tematskih urah si pridobijo 

izkušnje, ki jim pomagajo pri vsakodnevnih odločitvah in ravnanju.  

Vsebine govorijo o vrednotah, dragocenosti vsakega posameznika, o odnosih, vztrajnosti, 

premagovanju ovir, veselju, naravi, skratka o življenju. Zato tudi naslov programa »Učenje za 

življenje«. 

Izhajali smo iz načela »zadovoljni učitelji – zadovoljni učenci« in izboljšave najprej uvajali v 

zbornico, svoje delo in medsebojne odnose. Naše delo na področju izboljševanja klime smo 

želeli razširiti tudi v razred, med učence, saj se zavedamo, da so dobri medsebojni odnosi med 

vsemi udeleženci pedagoškega procesa zelo pomembni za učenčev optimalni razvoj ter 

njegovo duševno zdravje. Raziskave kažejo, da ima kakovost medsebojnih odnosov tudi zelo 

velik vpliv na učno uspešnost učencev. 

Osnovni cilj izvajanja programa »Učenje za življenje« pa je predvsem izboljšanje in 

oblikovanje pozitivne klime na šoli, dobri medsebojni odnosi med učenci in med učenci in 

učitelji, kar bi pripomoglo k zmanjševanju nasilja in vedenjske problematike.  

Naš cilj je tudi preizkusiti nove načine dela v oddelčnih skupnostih (delo v delavnicah, igre 

vlog…), razvijanje kvalitetnih medsebojnih odnosov med učenci v razredu in s tem 

zmanjševanje nekonstruktivnega reševanja konfliktov. Zavedamo se, da je vzgojno vplivanje 

šole proces, ki ne pokaže rezultatov čez noč, ampak je naložba za prihodnost.  
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Program je vsebinsko zastavljen dokaj obširno, saj nas zanima, ali bodo učenci s pomočjo 

mnogih situacij, ki jih ustvarimo v razredu, pridobili znanja in spretnosti, ki jim bodo 

pomagale znajti se v različnih vsakodnevnih situacijah ter s tem pridobivali na osebni in 

socialni intergraciji. 

Program lahko glede na njegovo vsebino in cilje uvrstimo med preventivne dejavnosti, ki jih 

šola izvaja z namenom razvijanja ugodne socialne klime, razvijanja občutka varnosti, 

zaupanja in sprejetosti, z namenom pridobivanja spretnosti komuniciranja in konstruktivnega 

reševanja konfliktov. 

Preventivne dejavnosti imajo v šolskem prostoru pomembno mesto, saj oblikujejo šolsko 

okolje, v katerem se učenci počutijo varne, sprejete, so uspešni, ustvarjalni, iniciativni ter 

svobodni z upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Temeljijo na kakovostnem 

organiziranju učenja, vzajemnem spoštovanju, odgovornosti in visokih pričakovanjih na 

področju učenja in medsebojnih odnosov.
2
 

Šola je avtonomna na področju načrtovanja in izvajanja različnih preventivnih dejavnosti, ki 

temeljijo na oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali svoje telesne, 

duševne, čustvene in socialne potrebe in razvijali svojo odgovornost ter samostojnost.  

Še posebno pa je pomembno, da pri delu z mladimi učitelji vedo, da s svojim zgledom 

vplivamo na učence in odnose v razredu, ne da bi se tega posebej zavedali. Naša stališča in 

vedenje se kažejo v vsakdanjih situacijah in se prenašajo na odnose med posameznimi 

skupinami v razredu. Zato je pomembno, da si učitelj najprej sam odgovori na določena 

vprašanja, kako sprejema učence, ali se zaveda svojih predsodkov, pomanjkljivosti in ali zna 

postavljati jasne meje, zahteve. Šele z zavedanje samega sebe in našega vpliva na učence se 

lahko uspešno lotimo odgovorne naloge vzgajati naše učence za boljše življenje in prijazno 

okolje ter pozitivno klimo v razredu (šoli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Povzeto po konceptu dela na vzgojnem področju KONCEPT DELA NA VZGOJNEM PODROČJU – 

VZGOJNI NAČRT ...www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.../posvet_Kolosej_12_10_06.doc, Ministrstvo za 

šolstvo in šport  
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Program razrednih ur obsega naslednje teme:
3
 

Tabela 7.1: Program razrednih ur 

Št. TEMA 

VSEBINA 

(Delovni listi, vprašalniki, lestvice, 

zgodbe,…) 

1. RAZREDNA LESTVICA  

- Sociogram 

- Razredna lestvica 

- Kdo je kdo (lestvica) 

- Kateri ljudje so zame pomembni 

- Samoocena razredne skupnosti 

- Razredne vrednote 

- Kvaliteta dela razredne skupnosti 

2. SAMOPODOBA, ZAUPANJE VASE 

- To sem jaz (vaja in pogovor) 

- Zavedanje sebe 

- Samopodoba, obvladovanje stresa 

- Ena mojih najljubših stvari 

- Nekaj, kar resnično rad počnem, 

- Zmagovalne lastnosti 

- Moja samopodoba – kdo sem,  

 kaj mislim o sebi (test) 

- Demostenova zgodba 

3. ODLOČITVE, ODGOVORNOST 

- Kaj je odgovornost – opredelitev pojma s 

pomočjo književnosti 

- Ozaveščanje pritiska vrstnikov 

- Ko sem odgovoren 

- Izpolnil sem obljubo 

- Odločitev je v tvojih rokah 

- Modrosti 

4. MOJI CILJI 

- Moji cilji 

- Vrednote 

- Kakšen bi bil rad čez leto dni 

- Izjava o osebnem poslanstvu 

- Od želje do poklica 

6. 
PRIJATELJSTVO,  

REŠEVANJE KONFLIKTOV 

- Pazi na svoj korak 

- Korenine konflikta 

- Kaj hočemo 

- Strategije za reševanje sporov 

- Konfliktni slovarček 

- Prijateljstvo  

- Kaj zahteva prijateljstvo 

- Moji prijatelji 

- Zgodba Potolčeni kramoh 

- Zgodba Rekla mi je, da ni nič  

hudega, če jočem 

7. VESELJE, PREMAGOVANJE STRAHU 

- Poizkusi prepoznati čustvo 

- Veselje, pogovori o smehu 

- Kako premagati strah 

                                                 
3
 Brošuro z naslovom Učenje za življenje ali razredne ure nekoliko drugače imamo shranjeno v šolski knjižnici, 

kjer je dostopna vsem učiteljem šole. Prav tako pa ima vsak razrednik svoj izvod, ki ga uporablja (in po potrebi 

dopolnjuje in aktualizira) sam. 
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8. 
MIR (KONCENTRACIJA, UMIRITEV) 

 

- Mir, samota 

- Zgodba trgovec z diamanti 

- Nauči se biti sam 

- Mandale 

9. SKUPAJ PREBIVAMO NA TEM PLANETU 

- Skupaj prebivamo na tem planetu 

- Človeštvo 

- Indijanci sporočajo belemu  

 Človeku 

10.  PREPREČEVANJE ODVISNOSTI 

- Odvisnosti, Petrova zgodba 

- Je cool biti džanki? 

- Droge – ne hvala! 

- Odvisnost od alkohola 

- Miti o kajenju tobaka 

- Vaja: Kakšen človek bi rad bil? 

- Kako se odločam? 

- Življenjske zgodbe 

 

Izbor tem in vsebin programa je povzet iz različnih virov in področij. 
4
 

Na šoli smo se dogovorili, da vsak razrednik program izvaja po lastni presoji, odvisno od 

starosti učencev in značilnosti, ki jih zaznava v oddelku. Predvideno pa je, da v celotnem 

številu razrednih ur v šolskem letu razrednik izvede vsaj tretjino tematskih.  

 

7.2 Medvrstniško sodelovanje in prijateljstvo.  

 

To je projekt, ki sem ga spodbudila v svetovalni službi in se zelo uspešno izvaja že vrsto let.  

 

Gre za » botrstvo« prvošolčkom, ki ga prevzamejo prostovoljci iz osmega razreda. Z njim 

spodbujamo povezovanje osmošolcev in prvošolcev. Namen te dejavnosti je: 

‒ prvošolčki se lažje prilagajajo na novo okolje, 

‒ poveča se jim občutek varnosti in sprejetosti v šoli, 

‒ izboljšajo se odnosi med učenci razredne in predmetne stopnje, 

                                                 
4
 

- AYERS, H. (2002). Vodenje razreda. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Educy 

- LAMOVEC, T. (1993). Spretnosti v medosebnih odnosih, Ljubljana: Center za psihodiagnostična 

sredstva. 

- MACGRATH, H:. (1996). Prijazni učenci, prijazni razredi. Ljubljana: DZS. 

- SHAPIRO, D.1 (996). Konflikt in komunikacija, Zavod za odprto družbo,.  

- VTIČ TRŠINAR, D. (2004). Iskalci biserov: priročnik za razredne ure, Ljubljana: Ekološko kulturno 

društvo za boljši svet. 

- BEYER, G. (1992). Urjenje spomina in koncentracije, Ljubljana :Državna založba Slovenije  

- Več avtorjev (2001). Obliž na glavo. Mladinski ceh 

- RUTAR, D. (2005). Vzgoja za družino in vrednote. Ljubljana: UMCO 
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‒ osmošolci prevzamejo odgovornost, nudijo pomoč in krepijo socialne veščine, 

‒ se razvijajo nove oblike druženja v dveh šolskih letih. 

 

Medgeneracijsko povezovanje spodbujamo tudi z obiskom naših učencev prostovoljcev v 

domu starejših občanov, ter s sodelovanjem in vključevanjem staršev ter krajanov v življenje 

in delo šole. 

 

7.3 Svetovanje in sporazumno reševanje medsebojnih problemov in 

sporov 

 

Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju problemov v zvezi z njihovim 

razvojem, šolskim delom, odnosi z vrstniki in odraslimi, pri razvijanju samopodobe in 

prevzemanju odgovornosti. Svetovanje se izvaja tudi pri reševanju problemov, ki so posledica 

neupoštevanja ter kršitve šolskih pravil. Pri tem je zelo pomembno ustvarjanje kulture, v 

kateri se konflikti uporabljajo za krepitev prakse sporazumevanja in iskanja kompromisov, 

kulture medsebojnega poslušanja in sporazumevanja.  

Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti, pogovornih ur, ob 

sprotnem reševanju problemov in drugih priložnostih. Izvajajo ga strokovni delavci. 

Posebne oblike svetovanja in sporazumnega reševanja sporov so: 

 

Osebni svetovalni pogovor 

Osnovni vzgojni postopek je pogovor z učencem, v katerem učenec enakovredno sodeluje. Po 

učenčevem prestopku učitelj z njim opravi razgovor, s katerim poskuša razrešiti nastali 

problem. Če tak razgovor ni uspešen, učitelj v postopek vključi razrednika. Kadar 

razrednikovo posredovanje ne pripomore k razrešitvi primera, razrednik v postopek vključi še 

starše in šolsko svetovalno službo. Osebni svetovalni pogovori učiteljev, svetovalnih delavcev 

ali drugih z učenci so zelo pomembni. So najboljša pot za graditev medsebojnega zaupanja, ki 

je plodno okolje uspešnega svetovanja. Svetovalec naj učencu v pogovoru pomaga uvideti 

njegove potrebe in motive ravnanj ter posledice teh ravnanj. Pomaga naj mu torej pri 

presojanju lastnega vedenja z vidika učinkovitosti in etične sprejemljivosti ter pri ugotavljanju 

pozitivnih in negativnih posledic njegovih ravnanj (zanj in za druge). Svetovalnemu pogovoru 

lahko sledi dogovor med učencem, starši in strokovnim delavcem ter različne pomoči učencu. 
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Oblike pomoči učencu so lahko: 

‒ organizacija učne pomoči (sošolcev, učitelja…), 

‒ načrtno vzpostavljanje določenih socialnih povezav med učenci, 

‒ vključevanje v določene dejavnosti (učenčeva močna področja), 

‒ uvajanje v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti, 

‒ seznanjanje z različnimi oblikami zunanje pomoči, 

‒ dogovori z učencem o občasnih individualnih programih, 

‒ zagotavljanje varnosti itd. 

 

Šolska mediacija in restitucija 

 

Restitucija 

Restitucija je metoda poravnave povzročene škode. Je oblika vzgojnega postopka, ki omogoča 

posamezniku, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, 

skupini ali šoli, da to popravi. Poravnava naj bo smiselno povezana s povzročeno etično, 

psihološko, socialno ali materialno škodo in zahteva določen napor tistega, ki je škodo 

povzročil, spodbuja pozitivno vedenje, poudarja vrednote. Kaznovalca ni, zato učenec 

ustvarjalno rešuje problem. 

Na primer, če se je škoda naredila na področju medsebojnih odnosov, lahko učenec premisli, 

kako bi lahko prispeval k boljšim medsebojnim odnosom v skupnosti. Cilj restitucije je, da 

učenci kritično razmišljajo o svojem vedenju in da sami popravijo posledice nepremišljenih 

dejanj. 
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Vzgojni ukrepi  

Obsegajo posledice težjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in so način reševanja 

problemov, ki se s tem pojavijo. Uporabljamo jih, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati 

pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. 

Uporabljajo se tudi, če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje ali kadar učenci niso 

pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega reda in 

dogovorov. 

Učencem vzgojni ukrepi pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen 

pravil v družbeni skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in 

vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri 

tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za 

rešitev.
5
 

Vzgojni ukrepi so namenjeni zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju 

obveznosti, ter so lahko naslednji: ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, dodatne zadolžitve 

izven pouka, povečan nadzor nad učencem, zadržanje na razgovoru, premestitev učenca v 

drug prostor, ali pa alternativni vzgojni ukrepi (učna pomoč drugim učencem, dodatno 

dežurstvo, pomoč v jedilnici, pomoč v knjižnici, družbeno koristno delo…).  

Ti ukrepi niso kazni v smislu povračila za kršitve pravil (Priporočila o načinih oblikovanja in 

uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 2008).  

 

7.4 Razred kot socialna skupina 

 

Pri vključevanju učencev v socialno skupnost šole je oddelčna skupnost bistvenega pomena. 

Empirične raziskave ugotavljajo, da je oddelek, ki deluje kot skupnost, učencu lahko v pomoč 

pri doseganju dobrih učnih rezultatov, v pomoč pri usvajanju vrednot in spretnosti, ki jih 

potrebuje za življenje v neki socialni skupnosti, mesto, kjer se učencu lahko zagotavlja fizična 

in emocionalna varnost, in najučinkovitejše sredstvo za spreminjanje nezaželenega ravnanja, 

neprimernega vedenja in nasilja med učenci (Resman 2007: 122).  

Še posebno pa je pomembno, da se učitelji pri delu z mladimi zavedajo, da s svojim zgledom 

vplivajo na učence in odnose v razredu. Naša stališča in vedenje se kažejo v vsakdanjih 

situacijah in se prenašajo na odnose med posameznimi skupinami v razredu. Zato je 

                                                 
5
 Pri podeljevanju oz. izbiri ustreznega vzgojnega ukrepa se razredniki večkrat znajdejo v težavni situaciji, saj se 

težko odločijo, kateri ukrep bi bil najprimernejši glede na učenčevo kršitev, pogosto pa se dogaja tudi, da 

določenemu ukrepu nasprotujejo tudi starši (npr. učenec se neprimerno vede pri šolskem kosilu; ukrep: pomoč 

pri brisanju miz v jedilnici; starši: »Moj sin/ hči pa že ne bo čistil-a za drugimi.«…)  
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pomembno, da si učitelj najprej sam odgovori na določena vprašanja, kako sprejema učence, 

ali se zaveda svojih predsodkov, pomanjkljivosti in ali zna postavljati jasne meje, zahteve. 

Šele z zavedanje samega sebe in svojega vpliva na učence lahko odgovorno opravlja svoje 

delo in učiteljsko poslanstvo. 

 

Delors poudarja ( Delors 1996, v Bezič 2001: 13), da mora šola v enaindvajsetem stoletju, če 

želi preprečevati učno neuspešnost in socialno izključevanje: 

‒ pritegniti starše k sodelovanju pri izbiri šolske poti otrok, 

‒ prilagoditi pouk posameznikom, ga popestriti in bolj navduševati, 

‒ zagotavljati pravico do drugačnosti in zagotoviti spoštovanje univerzalnih vrednot, 

‒ vzgajati za strpnost in spoštovanje drugačnosti, 

‒ bolj prilagoditi izobraževanje manjšinskim skupinam, 

‒ omogočiti tudi tistim iz socialno najmanj spodbudnih okolij dostop do novih 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij,  

‒ ponuditi večjo izbiro izobraževalnih poti mladim, omogočiti preusmeritve, usposobitti za 

odločanje o prihodnosti. 

 

Šolski sistem mora skrbeti, da se bo zmanjšala socialna ranljivost otrok, ki izhajajo iz 

ogroženih slojev. Najpomembnejši dejavniki pomoči v okviru šolskega sistema so 

fleksibilnost načinov izobraževanja, skupnostno delo, opolnomočenje socialno ranljivih 

mladih s slabšimi družinskim podporami, nagrajevanje pozitivnih dosežkov (Ule in drugi 

2000). 

Razred je zelo raznolika socialna skupina, ki je sestavljena iz posameznikov z različnimi 

lastnostmi. Zato je učenje, poučevanje in vedenje v razredu v veliki meri odvisno od tega, 

kakšne so interakcije med učenci in med učenci in učitelji. Učenci imajo v razredu različen 

psihosocialni položaj, ki se kaže kot stopnja njihove socialne sprejetosti s strani sošolcev in 

odraslih (učiteljev) (Pečjak, v Magajna in drugi 2008). 

Učne in vedenjske značilnosti učencev narekujejo tudi medosebne odnose v skupini. Učenci 

se včasih težko navadijo drug na drugega, kar je lahko odraz pomanjkljivih socialnih veščin, 

nezmožnosti učenja ali pa nepripravljenosti učencev, da bi uporabili svoje socialne veščine, 

ko so prepričani, da imajo prav. 
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Oddelčne skupnosti imajo zelo pomembno vlogo, saj naj bi pravico in možnost dopolnjevati 

cilje (smisel, poslanstvo) šolskega življenja (Resman 2007) 

Prav tako kot Požarnikova tudi Resman poudarja pomemben vpliv učiteljeve osebnosti in 

pedagoške drže na oblikovanje oddelčne skupnosti učencev, zato lahko predvidevam, da 

pozitiven, obojestransko spoštljiv odnos, zaupanje ter pravičnost povzročijo zbližanje med 

učiteljem in učenci, ter na ta način omogočajo tudi večje vzgojno vplivanje učitelja.  

Rudolf Dreikurs (v Ayers in Gray 2002) meni, da je naše vedenje motivirano s potrebo po 

doseganju socialne sprejetosti. Ugotavlja, da posamezniki pogosto izberejo napačne cilje za 

pridobivanje občutka pripadnosti socialnim skupinam ali razredu. Napačno izbran cilj je lahko 

zbujanje pozornosti na neprimeren način, ali pa prizadevanje po moči, cilj je tudi prizadevanje 

po maščevanju ali kazanje nemoči, nezadostnosti.  

Učenec taka vedenja izbere zato, ker želi pripadati, hkrati pa ne verjame, da je to mogoče 

doseči z bolj sprejemljivim vedenjem. Lahko se učenec tako obnaša tudi zaradi slabe 

samopodobe ali ker nima poguma, da bi ravnal drugače. Da bi posameznikom omogočili 

pridobiti občutek pripadnosti na družbeno sprejemljiv način, je namesto kaznovanja predlagal 

uporabo naravnih in logičnih posledic, namesto pohval pa uporabo spodbud.  

Taka vedenja učencev so zelo pogosta in motijo učni proces, zato kot obliko spodbude in 

možnost učenja konstruktivnega vedenja izkoristimo tematske razredne ure. 

 

7.5 Razrednik 

 

Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih 

in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005), ki jih je pripravila Razširjena programska 

skupina MŠŠ, predstavljajo izhodišče za delovanje oddelčnega učiteljskega zbora kot tudi 

razrednika.  

Razrednik je med vsemi strokovnimi delavci na šoli za učence s težavami najpomembnejši. 

Odgovoren je za to, da se učencem s težavami nudi pomoč, da se omogoča učenčevo dejavno 

sodelovanje pri tem in da skupaj s svetovalno službo usklajuje, dokumentira in vodi njen 

potek. Pri tem sodeluje tudi z ostalimi učitelji. Učencu je v oporo in mu nudi pomoč pri 

reševanju težav (Pečjak 2008). 
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Razrednik lahko razredne ure izkoristi kot dobro priložnost za oblikovanje oddelka v 

kakovostno skupino. To lahko doseže s pomočjo (Pušnik in drugi 2002): 

‒ iskanja in uresničevanja skupnih ciljev, 

‒ oblikovanja in postavljanja skupnih pravil, 

‒ določanja in upoštevanja vlog v skupin, 

‒ opazovanja in spodbujanja komunikacije v skupini, 

‒ oblikovanja skupne identitete in razvijanja pripadnosti skupini. 

 

Možnost krepitve pozitivne klime v oddelku vidim tudi v tematskih razrednih urah, pri katerih 

dodamo nove vsebine in izkoristimo ta čas za krepitev veščin, ki so v vsakdanjem življenju in 

soočanju z izzivi še kako potrebne. S pomočjo mnogih vsebin učenci lahko spoznavajo 

različne vrednote, kot so vztrajnost, strpnost do drugačnosti, odgovornost, se učijo o pomenu 

prijateljstva, družine, sodelovanja, konstruktivnem reševanju problemov, prijaznosti, 

vztrajnosti ipd. Na ta način bomo med učenci dosegli večjo pripadnost in senzibilnost v 

oddelčni skupnosti, kar bo seveda posredno vplivalo tudi na klimo celotne šole. Žal pa je v 

naših šolah čas razrednih ur večinoma namenjen le administrativnim opravilom in 

disciplinskim problemom, za izvajanje navedenih tem pa pogosto ni časa niti volje. Sodobna 

šola bi morala več svojega časa nameniti prav krepitvi socialne pripadnosti in pozitivne klime 

v oddelkih, a žal se danes dogaja, da zaradi nivojskih ur v zadnji triadi določeni razredniki 

vseh svojih učencev niti ne učijo oz. jih vidijo le na štirinajst dni, kar pa je absolutno premalo 

za sprotno spremljanje učencev.  

Pečjakova (v Magajna in drugi 2008: 84) poudarja, da je »za socialno vključenost učencev 

zelo pomemben razvoj njihovih socialnih spretnosti. V razredu imajo učenci različen 

psihosocialni položaj, ki se kaže kot stopnja njihove socialne sprejetosti s strani sošolcev in 

učiteljev. Položaj v razredu učencu omogoča zadovoljevanje nekaterih socialnih potreb, kot je 

potreba po varnosti, pripadnosti, socialni podpori idr. Zato je pri učencu s težavami ugoden 

psihosocialni položaj v razredu pomemben varovalni dejavnik. Najpomembnejši varovalni 

dejavnik, ki pripomore k večji sprejetosti učencev in njihovi integraciji v skupino pa so 

razvite socialne spretnosti učencev – to so različna vedenja, s katerimi posameznik vstopa v 

medsebojne odnose in seveda vplivajo na kakovost teh odnosov.« 

Otroci, ki imajo težave na tem področju in so socialno nesprejeti, potrebujejo pomoč pri 

vključevanju v razredno skupnost. Načrtovanje pomoči je odvisno od tega, kakšni so 

predpostavljeni vzroki socialne nesprejetosti, vendar pa je pomoč najbolj učinkovita takrat, 
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kadar so vključeni vsi deležniki: učenec, ki ima težave, sošolci in učitelj (učitelji). Pomoč 

mora biti usmerjena v krepitev samopodobe, samovrednotenja in pozitivnega doživljanja sebe 

(prav tam). 

Rozman (1995, v Magajna in drugi 2008) meni, da gre pri tem za dolgotrajen proces 

spreminjanja predstav učenca o samem sebi, predstave skupine vrstnikov o učencu ter 

učiteljeve predstave o učencu. 

Pomoč strokovnih delavcev (razrednik, svetovalna služba, učitelji) mora biti usmerjena na 

delo s posameznim učencem ter delo z učenci v oddelku.
6
 

  

                                                 
6
 Razredniku je lahko pri vodenju oddelčne skupnosti v veliko pomoč priročnik Ažman Tatjane z naslovom 

Sodobni razrednik. (2012).  
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8 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

 

Teoretično osnovo (konceptualno in doktrinarno) je svetovalnemu delu v Sloveniji postavil 

Pediček v svoji doktorski dizertaciji že leta 1967, torej pred približno štiridesetimi leti.  

Svetovalno delo je utemeljil kot nudenje svetovalne pomoči otrokom, staršem in učiteljem.  

Razvoj svetovalne službe, katere doktrine veljajo še danes, lahko tako postavimo v drugo 

polovico šestdesetih let (Vršnik 2008). 

Svetovalni delavec se lahko usmerja predvsem na aktualne življenjske naloge, ki jih mora 

otrok/ mladostnik razrešiti, in ne raziskuje vzrokov neustreznega vedenja in motenj v 

zgodnjem otroštvu. Zanima ga pomoč tukaj in zdaj, hkrati pa poskuša razumeti preteklo 

dogajanje. (Plajnšek 2004) 

V svetovalni službi se zaposlujejo ljudje različnih strokovnih profilov, ki opravljajo različne 

naloge in so kot ugotavlja Resman (1999) v veliko oporo učencem, učiteljem, staršem in 

vodstvu vzgojno-izobraževalnih institucij. V začetku nastanka svetovalne službe so se v njej 

najpogosteje zaposlovali psihologi, pedagogi in socialni delavci. Kadrovska struktura 

svetovalnih delavcev se tudi v sedanjem času ni bistveno spremenila, kar kažejo rezultati 

prelimonarne študije Pedagoškega inštituta (Vršnik 2008).  

»Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja na šoli, kjer se 

vsakokrat znova mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo pri vzgojno 

izobraževalnem delu z učenci ter za neposredno pomoč in podporo učencem s ciljem, da se 

vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju« 

(Magajna in drugi 2008: 83). 

V skladu z načelom ohranjanja pestrosti in raznolikosti svetovalnega dela v osnovnih šolah 

(Izhodišča kurikularne prenove svetovalne službe v osnovni šoli, 1998) so osnovna področja 

dela svetovalne službe in njene temeljne naloge zapisane, tako da posamezni šoli in 

posameznemu svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje konkretnim 

potrebam šole in njenih udeležencev. 

Temeljna doktrina, iz katere izhaja delo šolske svetovalne službe, je skrb za osebnostni razvoj 

otrok in mladostnikov, temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in v tem okviru tudi cilj šolske 

svetovalne službe (v nadaljevanju ŠSS) pa je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, 

socialni in kulturni izvor, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

(Programske smernice 1999, 2008). 
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Osrednja naloga SD je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prek 

svetovalnega odnosa in strokovno avtonomno vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, 

psiholoških in socialnih vprašanj VIZ dela v vrtcu oz. šoli s tem, da pomaga in sodeluje z 

vsemi udeleženci v vrtcu ali šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 

Svetovalna služba je torej strokovna sodelavka, ne pa strokovni servis ustanove. (Programske 

smernice 1999, str. 5) 

 

Njene temeljne funkcije, ki so opredeljene v Programskih smernicah (1999), so: 

‒ svetovanje, 

‒ posvetovanje in 

‒ koordinacija. 

 

Uspešno delovanje svetovalne službe in sodelovanje z drugimi šolskimi službami, učitelji in 

učenci je mogoče le, če je svetovalna služba del šolskega sistema, prisotna v šoli in deluje 

znotraj nje. 

Programske smernice (1999, 2008) posameznemu svetovalnemu delavcu prepuščajo, da si 

znotraj osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo 

sam izbere prioritetne naloge in skladno s tem oblikuje svoj letni delovni načrt. V svetovalni 

službi smo zaposleni strokovnjaki različnih profilov (psihologi, pedagogi, socialni pedagogi 

ali socialni delavci), kar nedvomno vpliva tudi na to, kateremu področju dela damo večji 

poudarek oz. prioriteto. 

Programske smernice v skladu s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni službi 

tako omogočajo, da se čim bolj prilagodi posebnostim konkretne šole in konkretnim pogojem 

dela. Iz tega razloga naloge svetovalne službe v osnovni šoli niso predstavljene v obliki 

standarda, razen na področju poklicne orientacije, na katerem šolska svetovalna služba 

sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje, ki svetovalnim službam v šolah pomaga, da se v 

vsaki osnovni šoli ne glede na njene posebnosti zagotavlja (minimalni) standard, in s tem čim 

bolj enakovredna ponudba poklicnega svetovanja učencem v vseh osnovnih šolah. 

 

Temeljna načela, ki pomenijo osnovno orientacijo za profesionalno opravljanje svetovalnega 

dela in jih moramo upoštevati, so (Čačinovič Vogrinčič 2008: 10–15): 

‒ načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja, 

‒ načelo strokovne avtonomnosti, 
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‒ načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, 

‒ načelo aktualnosti, 

‒ načelo razvojne usmerjenosti, 

‒ načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe, 

‒ načelo celostnega pristopa, 

‒ načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu ter  

‒ načelo evalvacije lastnega dela. 

 

Osnovne vrste dejavnosti, ki so pogosto med seboj prepletene in povezane, so torej: 

‒ dejavnosti pomoči, 

‒ razvojne in preventivne dejavnosti, 

‒ dejavnosti načrtovanja in evalvacije.  

 

Pri opredelitvi temeljnih nalog svetovalne službe v osnovni šoli izhajamo iz področij življenja 

in dela v šoli, kot jih navajajo Programske smernice Svetovalne službe v OŠ (18–26): 

‒ učenje in poučevanje;  

‒ šolska kultura,  

‒ vzgoja, 

‒ klima,  

‒ red, 

‒ telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj, 

‒ šolanje in poklicna orientacija, 

‒ socialno-ekonomske stiske  

in iz osnovnih vrst dejavnosti pomoči, razvojno-preventivno delo ter načrtovanje in 

evalvacija, ki so medsebojno neločljivo povezane dejavnosti (prav tam). 

 

Pri vsakem navedenem področju delo šolskega svetovalnega delavca obsega: 

‒ delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci se v prvi vrsti 

izhaja iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela 
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sodelovanja v svetovalnem odnosu, poudarjeni pa sta zlasti preventivna dejavnost in 

intervencija (nudenje pomoči); 

‒ delo z učitelji, ki je prav tako lahko individualno ali skupinsko. V proces reševanja in 

preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem, zato je 

poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem 

delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in 

načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu; 

‒ delo s starši je individualno in skupinsko. Poudarek pri delu s starši je na posvetovalnem 

delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo. Pri 

delu s starši se svetovalni delavec ravna v prvi vrsti po načelu zaupnosti in 

prostovoljnosti, po načelu celostnega pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem 

odnosu; 

‒ delo z vodstvom svetovalni delavec sodeluje z vodstvom največkrat z namenom 

preučevanja učnih in vzgojnih procesov v sistemu konkretne šole z namenom načrtnega 

poseganja v te procese. Poudarek je na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju 

načela strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela 

interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v 

svetovalnem odnosu; 

‒ delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi 

zdravstvenimi ustanovami in organizacijami z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri za 

socialno delo ter drugimi ustreznimi socialnovarstvenimi ustanovami in organizacijami, z 

Zavodom RS za šolstvo idr., upoštevaje predvsem načelo celostnega pristopa, načelo 

strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in 

povezovanja. 

 

Ko govorimo o pomoči učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami šolska svetovalna 

služba predvsem (Magajna in drugi 2008): 

‒ prevzema največjo odgovornost za vzajemno sodelovanje vseh udeležencev, 

‒ pomaga učitelju pri pripravi individualnega načrta pomoči in pri evalvaciji, ko ga ta 

zaprosi za pomoč, 
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‒ pomaga razredniku kot koordinator, ki poveže vse potrebne strokovne moči oz. vire moči, 

‒ pomaga razredniku ali v celoti prevzame pisanje kronike ali dnevnika projekta pomoči, 

‒ organizira dodatno učno pomoč, če so otrokove vedenjske in čustvene težave povezane z 

učnimi težavami, 

‒ poskrbi, da se pri učencih s hujšimi vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki so usmerjeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, projekt pomoči vključi 

v učenčevo osebno mapo in v ta namen pridobi pisno soglasje staršev, 

‒ pripravi sklepno evalvacijsko oceno, v kateri skupaj z učiteljem utemeljita potrebo po 

dodatni individualni in skupinski pomoči, če učiteljeva in občasna pomoč svetovalnega 

delavca nista dosegli zadovoljivega uspeha, 

‒ pripravi sklepno evalvacijsko oceno te dodatne pomoči, 

‒ pripravi dodatno strokovno mnenje in/ ali organizira dodatno strokovno pomoč ustrezne 

zunanje strokovne ustanove, s svetovanjem učencem, učiteljem in staršem, 

‒ pripravi Poročilo o otroku, ki ga mora šola posredovati pristojni območni enoti Zavoda za 

šolstvo. 

 

Poleg tega šolska svetovalna služba (prav tam): 

‒ pomaga razredniku pri pripravi in izvajanju programa oddelčne skupnosti, 

‒ pomaga razredniku pri vodenju oddelčnega učiteljskega zbora in pri pripravi oddelčnega 

programa za delo z učenci z vedenjskimi in čustvenimi težavami, 

‒ ugotavlja potrebe po dodatnem strokovnem izobraževanju za delo z učenci z vedenjskimi 

in čustvenimi težavami, 

‒ ugotavlja potrebe po dodatnem strokovnem izobraževanju za delo z učenci z vedenjskimi 

in čustvenimi težavami s strani učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 

‒ vodstvu šole pomaga pri organiziranju ustreznih oblik izobraževanja v okviru šole za delo 

z učenci z vedenjskimi in čustvenimi težavami, 

‒ v sodelovanju z vodstvom šole načrtuje in organizira supervizijo za učitelje in svetovalne 

delavce, 

‒ v strokovnem aktivu šolskih svetovalnih delavcev si prizadeva za strokovno izmenjavo, 

strokovno usklajevanje in strokovni razvoj na področju dela z učenci z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami. 
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Dejstvo je, da otrok preživi zelo veliko svojega časa v šoli, in zelo pomembno je, kako ta čas 

doživlja, kako se počuti, kakšne so njegove relacije z vrstniki, učitelji. Sistem vzgoje in 

izobraževanja mora biti v skladu z realnimi in objektivnimi možnostmi usmerjen v celovit in 

skladen razvoj osebnosti. Skrbeti mora za ustrezno intelektualno, estetsko, moralno, delovno, 

higiensko-zdravstveno, fizično vzgojo, ter vzgojo za mir, strpnost, medsebojno spoštovanje, 

za enakost in strpnost med spoloma ter multikulturno in večnacionalno skupnost (Horvat in 

drugi 2000). 

Moje delovanje in pedagoško poseganje na šoli v šolski svetovalni službi je v kontinuumu 

med izobraževanjem, vzgojo in svetovanjem. Svojo vlogo svetovalne delavke na šoli 

razumem predvsem kot povezovalni člen, koordinator med vsemi sistemi, ki so vpeti v 

življenje institucije, kot je šola – med učenci, učitelji, starši ter zunanjimi strokovnimi 

institucijami. Brez sodelovanja vseh, ki smo vključeni v ta sistem in predvsem odgovorni za 

otroke/ mladostnike, ni mogoče reševati težav in spreminjati stvari na bolje. Dejstvo je, da 

otrok preživi zelo veliko svojega časa v šoli (še posebno, če je vključen v oddelek 

podaljšanega bivanja), »tukaj in zdaj«, in zelo pomembno je, kako ta čas doživlja, kako se 

počuti, kakšne so njegove relacije z vrstniki, učitelji… Zato menim, da je izrednega pomena, 

da smo svetovalni delavci prisotni na šoli, v središču dogajanja in ne v neki drugi, ločeni 

ustanovi. In to je velika prednost našega šolskega sistema, za katero upam, da bo kljubovala 

vsem prihodnjim šolskim reformam.  

Šolska svetovalna služba si mora prizadevati, da je čim bolj dostopna učencem, staršem in 

učiteljem in da koriščenje njene pomoči ne bi bilo stigmatizirajoče za nikogar izmed 

uporabnikov. 

Raziskava, ki jo je opravil National Dissemination Centre for Children with Disabilities 

(Nichcy Research brief 1999) z naslovom »Intervence ob kroničnih vedenjskih problemih« 

(Interventions for Chronic Behaviour problems) govori o programih za preprečevanje 

problematičnega, asocialnega vedenja pri otroci in mladostnikih in uspešnosti le-teh. Dejstvo 

je, da so vedenjski problemi običajno »vidni«, vzroki zanje pa običajno niso. Zato je zelo 

pomembno, da na šolah skušamo ugotoviti, raziskati, zakaj pri določenemu učencu prihaja do 

vedenjskih problemov oz. nesprejemljivega vedenja.  

Tudi poznavanje razlogov in dejavnikov, zakaj se otrok/ mladostnik obnaša na določen način, 

še ne odgovori na vprašanje: »Kaj pa zdaj?« (prav tam). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Darja Krašovec; magistrsko delo 

75 

Kljub različnim metodam in oblikam možnih intervenc ob vedenjskih problemih otrok/ 

mladostnikov je težko natanko vedeti, kaj bo ustrezno in kateri posegi bodo uspešni za točno 

določenega otroka/ mladostnika, saj je vsak primer zase in niti dva si nista enaka.  

Potrebne so kombinacije proaktivnih, korektivnih in (po)učnih strategij ravnanja. Intervencije 

morajo asocialno vedenje usmerjati v prosocialno in zagotavljati vzdušje topline, podpore in 

sprejetosti. 

 

Raziskava (Research brief 1999: 2) navaja nekatere metode in posege, ki se običajno izvajajo 

za preprečevanje neustreznega vedenja oz. vplivajo na spremembe vedenja pri učencih:  

‒ učinkovito vodenje pouka in učinkovite učne strategije, 

‒ kurikularne in metodične prilagoditve pouka, 

‒ učenje socialnih veščin in strategij reševanja problemov, izvajanje ustreznih programov, 

‒ zagotavljanje »šole starševstva« ter družinske terapije, 

‒ spodbujanje sodelovanja med šolo in domom, 

‒ zagotavljanje alternativnih izobraževalnih programov, šol, 

‒ zagotavljanje strokovnega individualnega svetovanja, pomoč, 

‒ zagotavljanje rekreativnih dejavnosti ter različnih obšolskih aktivnosti v skupnosti. 

 

Torej v šolah obstaja širok spekter možnih pristopov, s katerimi lahko dosežemo spremembe v 

vedenju učencev. Vprašanje pa je, kaj od tega resnično deluje. 
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9 SOCIALNOPEDAGOŠKA DIAGNOSTIKA 

 

Socialnopedagoška diagnostika nam pomaga pri odločanju, v katera področja pomoči 

usmerimo svoja prizadevanja pri otrocih, ki potrebujejo obravnavo, bodisi zaradi učnih težav, 

neustreznih socialnih spretnosti, vedenjskih ali čustvenih motenj in morebitnih drugih težav.  

Vsak posamičen primer otroka, mladostnika ali odraslega s težavami tudi narekuje naše 

postopanje in načrtovanje pomoči. Tudi dva primera nista enaka, zato ne moremo trditi, da je 

ena sama pot edina in prava.  

Različne teorije nam dajo izhodiščno osnovo razumevanja posamične situacije, posameznika 

in s tem načrtovanje postopkov našega delovanja.  

Koboltova (1997) ugotavlja, da so posegi socialnega pedagoga bolj ali manj opredeljeni s 

prostorom, v katerem opravlja svoje delo. Torej – če je to šolski prostor, je seveda večina 

njegovih intervencij oz. posegov usmerjena na začetni del kontinuuma, torej intervencije, ki 

jih umeščamo v izobraževalni in vzgojni del. 

»Praksa, ki temelji na perspektivi moči, pomeni, da bo vse, kar delaš kot svetovalec 

utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire, 

ko mu pomagaš, da doseže svoje sanje in razbije okove oviranosti in nesreče« je zapisal 

Saleebey (v Čačinovič Vogrinčič 2008: 24). V tem stavku se skriva bistvo svetovalnega dela, 

bodisi na šoli ali v kakšni drugi instituciji. Vprašanje pa je, kako in na kakšen način to doseči. 

Socialnopedagoška diagnostika je ena od poti odločanja, v katera področja pomoči usmerimo 

svoja prizadevanja pri otrocih, ki potrebujejo obravnavo, različne teorije (psihoanalitični 

model, humanistični model razumevanja človeka, koncept ego psihologije, teorije 

komunikacije, sistemska paradigma) pa nudijo izhodišče za razumevanje posamične situacije. 

Čustvene in vedenjske težave se praviloma ne kažejo samostojno, ampak v kombinaciji: učni 

neuspeh – socialna izključenost – vedenjska težavnost. Vedno nastopajo vsi trije hkrati in so 

drug za drugega pogoj (Skalar 2003: 10). Zato moramo pri obravnavi (intervenciji) vedno 

upoštevati pomoč na vseh treh področjih, sicer bomo neuspešni. 

Beseda diagnoza je grškega izvora in pomeni »razpoznati«, »pogled skozi«, »ocenitev«. Sam 

izraz diagnostika nam kaj hitro vzbuja asociacije na medicinsko obravnavo in zdravljenje, ki 

tej diagnozi običajno sledi. Iz medicine se je izraz diagnoza v preoblikovani in dopolnjeni 

obliki počasi najprej umestil v psihologiji, kasneje pa se je razširil tudi na druga področja. V 

socialnopedagoškem kontekstu pa izraz diagnoza ne vežemo na medicinsko razumevanje 

besede, ampak pomeni »razlikovati, razločiti, prepoznati«, s tem izrazom poimenujemo 
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»pregled«, »razlago«, »primerjavo« in »tehtanje različnih vidikov« z namenom, da 

odgovorimo na vprašanje: »Kaj storiti?« (Uhlendorff 1999). 

Müller (v Kobolt in Rapuš Pavel 2004) se zavzema za izraz diagnostika tudi v 

socialnopedagoškem kontekstu, seveda pa ga moramo obogatiti z novimi konotacijami in mu 

podeliti nove vsebine in dimenzije. Izhaja iz klinično-terapevtske orientacije in na uveljavljeni 

konceptualni shemi »anamneza – diagnoza – intervencija – evaluacija« razloži posebnosti 

ocenjevanja v socialni pedagogiki (prav tam). Za izraz »ocenjevanje« pa se zavzema 

predstavnik kontekstualne paradigme Lerner (v Kobolt in Rapuš 2004: 279), ki ga opisuje kot 

» dinamičen proces zbiranja podatkov, potrebnih za oblikovanje mnenja o uporabnikovi 

življenjski situaciji.« 

V svojih začetkih se je socialnopedagoška diagnostika zgledovala po načelih tipološkega 

razvrščanja, t.j. čustvene motnje, vedenjske motnje, motnje storilnosti, osebnostne motnje 

ipd.). Oblikovala je različne tipološke skupine in zanje iskala ustrezne metode vzgojnega ali 

terapevtskega poseganja (Kobolt 1999). V kasnejšem razvoju je stroka takšno razumevanje 

presegla zlasti s poudarjanjem socialne umeščenosti in odnosnih povezav, ki povzročajo 

težave v socialni integraciji in tako pozornost od »primanjkljajev« premaknila k »močem«, 

podpornim mehanizmom, spoprijemalnim strategijam in socialnim mrežam, ki lahko 

prispevajo k preseganju socialnointegrativne motnje. Celostnost, torej holističnost, je na ta 

način postala eno izmed temeljnih pravil socialnopedagoškega razumevanja in diagnostičnega 

ocenjevanja. Tako lahko izpostavimo temeljna načela sodobnega socialnopedagoškega 

diagnostičnega dela (prav tam): 

‒ upoštevanje razvojnosti, 

‒ procesnosti, 

‒ sistemskosti in  

‒ interaktivnosti. 

 

Tako usmerjeno socialnopedagoško diagnostiko lahko predstavimo kot (Kobolt 1999: 326): 

‒ integracijo različnih diagnostičnih virov in elementov, 

‒ ob dejavni udeležbi »uporabnika« in oseb iz njegovega okolja, 

‒ čemur sledi načrtovanje socialnopedagoških intervencij, 

‒ ter evalvacija učinkovitosti oziroma ustreznosti konkretnih vzgojnih posegov. 
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9.1 Usmerjenost socialnopedagoške diagnostike 

 

Razvojne težave in ovire, prav posebno pa težave v socialni integraciji, so zaznamovane 

predvsem s socialnimi okoliščinami, v katerih to motnjo in težavo opazimo. Da pa lahko 

motnje in težave razumemo, je potrebno natančno in poglobljeno razumevanje otroka 

(mladostnika) in njegovih individualnih razvojnih značilnosti in zmožnosti. (Kobolt 1999). 

Zelo pomembna je temeljita evalvacija celotnega socialnega konteksta. Sem uvrščamo poleg 

družine in ožjega socialnega okolja še šolsko okolje kot prostor, v katerem se vedenjske, 

emocionalne in ostale socialnointegracijske težave odslikavajo in v katerem v interakciji tudi 

nastajajo in se vzdržujejo (prav tam). Uhlendorff (1999) v svojem prispevku poudarja, da se 

socialnopedagoški pogled v diagnostiki naslanja in osredotoča na samorazumevanje in 

samorazlago otrok (mladostnikov), na predstavitev njihove življenjske tematike, ta diskurz pa 

v ospredje postavlja tudi pedagoško polje in pedagoške naloge. Tako gre torej pri 

socialnopedagoški diagnostiki za »sistematičen pristop k razumevanju življenjskega položaja 

posameznika ali skupine z namenom, da bi nam to sistematično razumevanje omogočilo 

načrtovanje, prognozo in izboljšanje življenjskega položaja.« (Uhlendorff 1999: 448).  

Socialnopedagoška diagnostika podpira ravnanje in ukrepanje socialnih pedagogov in služi 

načrtovanju pedagoških procesov. 

 

Glavna cilja, ki jih zasledujemo s socialno-pedagoško diagnostiko, sta: 

‒ čim bolj natančen, verodostojen opis življenjskega položaja in razvojnih možnosti 

otroka/mladostnika, 

‒ na podlagi opisa zasnovani pedagoški ukrepi, intervencije, posegi, procesi in interakcije 

oziroma oblikovanje »socialno-pedagoškega prostora«, kakor temu pravi Winkler (1988, 

v: Uhlendorff, 1999: 449). 

 

Pomemben prispevek k teoriji in praksi socialne pedagogike predstavlja nemški socialni 

pedagog Thiersch, ki je utemeljil koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike, ki je 

pomenil odmik od birokratske administrativne pomoči in socialnih terapij. (Zorc Maver 1997: 

39).  
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9.2 Pojmovanje socialnopedagoške diagnoze 

 

Temeljni cilj diagnosticiranja naj bi bila pomoč posamezniku »tukaj in zdaj« in »skupaj s 

posameznikom« spreminjati stanje v stalni povezavi s cilji, ki smo si jih zastavili (Plajnšek 

2004). 

Socialnopedagoška diagnostika neposredno ne raziskuje vzrokov neustreznega vedenja in 

motenj v zgodnjem otroštvu, ampak jo zanima trenutno stanje in prepoznavanje le tega v 

življenjepisu posameznika v smislu, kako rešiti problem zdaj, v dani življenjski situaciji 

(Plajnšek 2004: 371). Uhlendorff (1999) pravi, da lahko od socialnopedagoške diagnoze 

pričakujemo izčrpen opis življenjskih pogojev posameznika in njegove najpomembnejše 

življenjske izkušnje, hipoteze o življenjskih temah in razvojnih nalogah, pred katere je oseba 

postavljena in predvidevanje pogojev, v katerih bi mladi lažje reševali življenjske naloge in 

napredovali v razvoju. 

Ni dovolj, da se osredotočimo samo na moteče, problematično vedenje, ampak je potrebno 

razumevati socialno pogojenost le-tega in v diagnostično razumevanje vključiti tudi pomen 

»moči« in resursov tako posameznika kot njegovega okolja (Kobolt 1999). Usmerjenost v 

socialnopedagoški diagnostiki ne temelji zgolj na motnjah, primanjkljajih in ovirah. Poleg 

spoznavanja in prepoznavanja le teh se usmerimo predvsem na posameznikove spretnosti, 

moči, sposobnosti in elemente, na katerih lahko skupaj gradimo zanj in za okolje ustrezne 

spremembe ( Kobolt 1999: 327). Potrebno je poiskati podporne elemente pri posamezniku in 

v njegovi socialni mreži ter na teh dejavnikih utemeljiti načrt pomoči. To strokovno 

usmerjenost imenujemo usmerjenost v moči in spoprijemalne strategije posameznika in 

okolja. 

 

Teorije na tem področju doživljajo spremembe in dopolnjevanja, saj sodobna razumevanja 

tovrstnih težav upoštevajo interaktivno delovanje različnih oškodovanosti, individualnih 

različnosti v razvoju, ob hkratnem razumevanju vedenjsko stabilizacijskih, podpornih ali 

stresnih vplivov okolja. Med pomembnejše modele, ki so podlaga socialnopedagoškemu 

razumevanju, štejemo (Kobolt 1999): 

‒ psihoanalitično – okoljsko orientacijo, 

‒ učno – vedenjsko usmeritev, 

‒ družinsko-terapevtska,  

‒ modeli socialnih spretnosti in veščin ter socialne inteligence,  
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‒ ter integrativni modeli.  

 

Navedeni teoretski koncepti poudarjajo pomen poznavanja in razumevanja otrokovega 

razvoja in njegovega umeščanja v socialni prostor, pomen družine in vzpostavljanje odnosnih 

vezi v primarnih socialnih okoljih. Z razvojnim, sistemskim in kontekstualnim razumevanjem 

zmoremo razumeti, opisati in razložiti nastajanje, potek vzdrževanja in izrazne oblike 

socialnointegracijskih težav. Socialnopedagoška diagnostika se v procesu spoznavanja in 

razumevanja povezuje tudi z drugimi strokami, zato je opredeljevanje in ukvarjanje s 

težavami v socialni integraciji interdisciplinarno (Kobolt 1999: 328). 

 

Ko se srečamo s situacijo, v kateri se pričakuje naše ukrepanje, je potrebno opraviti podrobno 

diagnostiko. Da se povzemalno razumevanje po oceni izhodiščne situacije ne bi vrtelo v 

začaranem krogu raziskovanja simptomov, je smiselno, da upoštevamo »vprašalni krog«, ki 

ga predlaga Müller (1994, v Kobolt in Rapuš Pavel 2008: 10). Predlaga, da se vprašamo: 

‒ Kaj je za koga problem? 

‒ Kaj je moj problem? 

‒ Kakšna so pričakovanja posameznikov? 

‒ Kdo razpolaga s katerimi viri? 

‒ Kaj je v situaciji najnujnejše? 

‒ Kdo je za kaj odgovoren? 

‒ Kaj lahko storim jaz? 

 

S to shemo si lahko pomagamo, ko se lotimo problema: Kaj bo kdo naredil? Kdo je za kaj 

odgovoren? Kdo ima s čim problem? Katerega problema se je treba lotiti najprej? 

Pomembno je, da je obravnava timska in usmerjena na tista področja, ki so pri otroku ali 

mladostniku najbolj kritična: učne težave, neustrezne socialne spretnosti, čustvene motnje, 

vedenjske motnje, hkrati moramo spoznati tudi njegove dobre lastnosti in interese. Pri blažitvi 

tovrstnih motenj je pomembno, da poleg otroka v procesu pomoči sodelujejo vsi vpleteni 

(starši, učitelj, svetovalna služba, zunanji strokovnjaki), torej da je obravnava celostna. 

Upoštevati in poznati je potrebno vse dejavnike, ki so in ki vplivajo na nastalo situacijo. 

Diagnoza je sestavni del načrtovanja vzgojne pomoči (usmerjena na konkretne pedagoške 

naloge, ki jih umeščamo in uresničujemo v vzgojni praksi). Diagnosticiranje in intervencije 
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socialnega pedagoga (oz. svetovalnega delavca drugih profilov) so bolj ali manj opredeljene s 

prostorom, v katerem opravlja svoje delo. Torej – če je to šolski prostor, je seveda večina 

njegovih posegov usmerjena na začetni del kontinuma, ki ga umeščamo v izobraževalni in 

vzgojni del. 

 

Svetovalni delavec se mora osredotočiti na pomembne vidike problemske situacije oz. 

posameznega primera, ki jih ima možnost oceniti, hkrati pa informacije pridobiva, interpretira 

in uporablja ob upoštevanju določenih izhodišč, kot so (Kobolt 1999): 

‒ Interaktivnost: upoštevanje različnih dejavnikov: vedenje posameznika, njegovo 

doživljanje, evelvacija množice različnih socialnih stikov, ki jih oceni in pri tem upošteva 

posameznikove potrebe in razvojne usmeritve. Diagnostični pogled upošteva delovanje 

posameznih sistemov v medsebojni povezanosti. V kolikor izhajamo iz šolske situacije, 

moramo v splošne okvire širšega načrta skupine vnesti individualne metode in postopke, 

ter konkretne specifičnosti, ki so vezane izključno na posameznika v tej situaciji. Torej 

lahko opazimo, da gre za medsebojno povezanost, prepletenost in dopolnjevanje 

posameznih elementov med sabo.  

‒ Procesnost: zaradi nenehnega spreminjanja sistemov, s katerimi je posameznik povezan, 

mora biti tudi socialna diagnostika zavezana procesnosti. Diagnostik se mora ozavestiti 

lastne vpetosti v okoliščine in lastnega prispevka k razumevanju situacije in problema. 

‒ Diagnostika služi namenu le, če ji sledi pomoč, poseg. Müeller (v Kobolt 1999) 

diagnostiko opredeli kot tisto, kjer strokovnjak ne odloča (opisuje, kategorizira, se 

opredeljuje), temveč je tisti, ki deluje, išče razumevanje in opredeljuje ukrepe skupaj s 

primerom. Poudarja aktivno sodelovanje v procesu razumevanja, kar potrdi pomembno 

vlogo samoaktualizacije. Seveda se ta vloga s starostjo otroka povečuje. 

‒ Upoštevanje rekonstruktivnega – hermenevtičnega razumevanja diagnostike, kar je 

posledica naraščajoče profesionalizacije socialne pedagogike, zahteva po 

individualiziranem načrtovanju pedagoškega dela, supervizija in teoretična usmeritev v 

življenjski prostor. 

‒ Ker socialnopedagoško delo poteka večinoma v različnih ustanovah, se postavi vprašanje 

organizacije in zmožnosti ustanove, da udejanji posege, ki so bili z diagnostičnim 

opredeljevanjem spoznani kot nujni in potrebni za izboljšanje otrokovega položaja. Gre za 

razvoj in obstoj »resursov« oziroma zmožnosti ustanov za izvajanje socialnopedagoških 

intervencij in realizacijo individualnih načrtov pomoči. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Darja Krašovec; magistrsko delo 

82 

Socialnopedagoška diagnostika se v procesu spoznavanja in razumevanja povezuje tudi z 

drugimi strokami, zato je opredeljevanje in ukvarjanje s težavami v socialni integraciji 

interdisciplinarno (Kobolt 1999: 328). Vsak profil strokovnjaka opazuje in spremlja 

posameznikovo situacijo »s svojimi očmi«, kar učinkovito blaži osebne vnose v diagnostično 

razumevanje. Timsko delo je tudi porok za celovitejše oblikovanje ustrezne pomoči. 

 

‒ Zelo pomembna je tudi vloga evalvacije in dopolnjevanje socialnopedagoških ocen, saj so 

vedenjske težave zelo pogojene s socialnimi interakcijami in odnosi ter hitrim in 

dinamičnim razvojem otroka oz. mladostnika.  

‒ Supervizija: Situacije, ki jih srečujemo in jih moramo razumeti, so večinoma večznačne, 

kompleksne in za strokovnjaka osebnostno obremenjujoče. Zato se že prej omenjenemu 

timskemu delu kot dodatni prispevek dodaja tudi supervizija (poklicna refleksija, 

preverjanje korektnosti, etičnosti in utemeljenosti ravnanja (Kobolt 1999). 

‒ Socialnopedagoško delo se opravlja v različnih ustanovah, kot so vrtec, šola, vzgojni 

zavodi, centri za socialno delo … Pomembno postane vprašanje organizacije in zmožnosti 

ustanove, kjer se socialnopedagoško delo opravlja, da udejanji posege, ki so bili z 

diagnostičnim opredeljevanjem spoznani kot nujni in potrebni za izboljševanje otrokovega 

oz. mladostnikovega položaja. S tem se dotaknemo vprašanja ustreznega usmerjanja ter 

zagotavljanja organizacijskih in vsebinskih pogojev in možnosti za delo s tovrstno 

populacijo. Zavedati se moramo, da so otrokove/ mladostnikove vedenjske težave 

pogojene s socialnimi interakcijami in odnosi, zato je zelo pomembna vloga evalvacije in 

dopolnjevanje socialnopedagoških ocen (Kobolt 1999: 329). 

 

9.3 Socialnopedagoška metodika dela z otroki z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami  

 

Socialnopedagoško intervencijo razumemo kot poseg socialnega pedagoga, s katerim skuša 

posredovati in vplivati na elemente v svojem poklicnem polju. 

Beseda intervencija je prevzeta iz latinščine in pomeni (dobrohotno) posredovanje, poseg, 

pomoč (lat. izvor »intervenire«, kar pomeni »priti vmes«, »stopiti vmes«) – vselej pomeni 

vmesno posredovanje med osebo in njenim problemom (Kobolt in Rapuš Pavel 2008). 

Thiersch poudarja usmerjenost v življenjski prostor kot teoretsko maksimo socialno 

pedagoškega ravnanja (prav tam, 2008). Če torej želimo, da bo naše ravnanje profesionalno 
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utemeljeno, mora teorija poseganja poskušati razložiti osnovne elemente življenjskega 

prostora. O tem govori koncept življenjske usmerjenosti, pri čemer je strokovno delo 

usmerjeno na vzpodbujanje in pomoč pri oblikovanju takšnih življenjskih razmer, ki 

omogočajo vzgojo in izobraževanje, socialno in osebnostno realizacijo posameznika znotraj 

ožjega in širšega življenjskega konteksta. 

Torej to za interveniranje pomeni izhajanje iz danih življenjskih struktur posameznikov, 

skupin. Strokovna naloga je prizadevati si za stabilizacijo življenjskih razmer posameznikov 

ali skupin in prispevati (če je potrebno) k njihovem spreminjanju in razvoju (prav tam, 2008). 

Moje poklicno polje delovanja je torej osnovna šola, zato je moje interveniranje oziroma 

pedagoško poseganje v kontinuumu med izobraževanjem, vzgojo, svetovanjem in delno tudi 

socialno-terapevtskim delom z mladimi (in posledično njihovimi starši) s težavami (v socialni 

integraciji, v procesu izobraževanja, pri iskanju nadaljnje življenjske poti ipd.). 

Socialnopedagoške intervencije torej pomenijo usmerjenost v podpiranje in vzpodbujanje 

močnih točk in lastnega delovanja sodelujočih in na večanje kreativnosti pri premagovanju 

realnih življenjskih situacij in ovir ter samopotrjevanje, individualizacijo in pluralizacijo 

življenjskih stilov ( Kobolt 1997a). 

Koboltova (1997a) ugotavlja, da so intervencije socialnega pedagoga bolj ali manj 

opredeljene s prostorom, v katerem opravlja svoje delo. Torej – če je to šolski prostor, je 

seveda večina njegovih intervencij oz. posegov usmerjena na začetni del kontinuma, torej 

intervencije, ki jih umeščamo v izobraževalni in vzgojni del. 

Socialni pedagogi intervencije v svojem poklicnem polju lahko naslonijo na teoretične 

koncepte, ki so prvotno nastali na področju drugih ved, tj. psihologije, sociologije, socialnega 

dela in ostalih družbenih disciplin in v veliki meri vplivali na razumevanje 

socialnopedagoškega dela in njegov profesionalni razvoj in na katerih temelji oblikovanje 

posegov socialnih pedagogov. 

Teorije ponujajo izhodiščno podlagi razumevanja posamične situacije, posameznika in s tem 

načrtovanje interveniranja (psihoanalitični model, humanistični model razumevanja človeka, 

koncept ego psihologije, teorije komunikacije in sistemska paradigma idr.).  

Večpomenskost pojma »zdravljenje oseb z motnjami v vedenju« izhaja prvenstveno iz 

dejstva, da ne obstaja niti enotna teorija, niti enotna definicija postopkov (interveniranja) iz 

spoznanja, da so procesi, ki jih označujemo s tem pojmom, večplastni in težko prepoznavni v 

celoti (Stakić 1980, Skalar 1978, v Bašič, Žižak, Despotovič 1992). 

Redl je poleg osnovne opredelitve razumevanja problemov mladih s sodelavci razvil tudi 

metodo »intervjuja v življenjskem prostoru«, ki sta jo v knjigi » Intervencije v življenjskem 
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prostoru – pogovori z otroki in mladostniki v krizi« opisala Mary M. Wood in Nicholas J. 

Long. Pojem »LSI –Life Space Intervention« postaja zgled tudi učiteljem in drugim, ki delajo 

z mladimi v kriznih situacijah (Rankelj 2006).  

Skupinsko dinamičen koncept pa se ukvarja s skupinsko dinamiko in ravnanjem v skupinah. 

V strokovno literaturo ga je v smislu preučevanja malih skupin vnesel v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja Lewin (Kobolt 1997b: 13) Omenila bi specifično integrirano metodo 

socialnopedagoškega dela, t.i. trening socialnih veščin ter pa model socialno terapevtske igre 

vlog. Cilj teh metod je večanje socialne kompetence in širjenje posameznikovih strategij 

interpersonalne izmenjave. V šolskem prostoru se omenjeni metodi vedno bolj poudarjata kot 

možnost preventivnega delovanja z namenom ustvarjanja pozitivne klime v posameznih 

razrednih skupnostih in na šoli ter kot možnost delovanja z namenom preprečevanja nasilnega 

vedenja, vzgajanja strpnosti in pozitivnega reševanja konfliktov med mladimi. Za izvajanje 

omenjenih modelov skupinske dinamike se običajno izkoristijo razredne ure ali pa se program 

izvaja v okviru interesne dejavnosti ali dodatnih ur. (Tak program tematskih RU izvajamo 

tudi na naši šoli). 

 

Geissler in Hege (1987, v Kobolt 1997b) med temeljni načeli skupinskega dela uvrščata: 

‒ Načelo »tu in sedaj«, ki pomeni, da se skupina ukvarja predvsem z analizo trenutnega 

skupinskega in individualnega položaja. 

‒ Načelo, ki je zajeto v povratnem sporočilu, fenomenu medsebojne interakcije, ki omogoča 

situacijski interakcijski proces. 

 

Koboltova (1997b) kot teoretični integriran model za socialnopedagoške intervencije 

vključuje tudi koncept socialnih veščin, ker je izšel iz socialnopedagoške prakse in ker 

ilustrativno ponazarja poti teoretične integracije. 

Kot specifični integrirani metodi socialnopedagoškega dela sta se razvila trening socialnih 

veščin ter model socialno terapevtske igre vlog. 

Cilj teh metod je izboljšanje socialnih kompetenc ter širjene posameznikovih strategij 

medosebne izmenjave. V šolskem prostoru pomenijo močno preventivno dejavnost, ki skuša 

vplivati na izboljšanje odnosov in rast socialne kompetence učencev (prav tam). To sta dve 

možnosti socialnopedagoškega dela izmed mnogih.  

Model socialnih veščin je model, ki izhaja iz socialnopedagoške prakse, saj se socialna 

pedagogika ukvarja z osebami, ki imajo težave na področju socialne integracije. Tako se je v 
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okviru socialne pedagogike razvil trening socialnih veščin kot metoda dela (Kobolt 1997 

b:19). Izraz »trening socialnih veščin« izhaja iz ameriške literature, ki kot glavni cilj treninga 

navaja asertivnost, medtem ko evropsko pojmovanje bolj izpostavlja, da je socialna spretnost 

v tem, da posameznik uspešno vzpostavlja ravnotežje med svojimi potrebami in potrebami 

soljudi (prav tam).  

 

9.4 Sodelovalno ocenjevanje in interveniranje 

 

Na področju socialne pedagogike danes ločimo predvsem dva ključna diagnostična pristopa, 

ki izhajata iz socialne diagnoze (Kobolt in Rapuš Pavel 2008): 

‒ psihosocialnega in 

‒ rekonstruktivno-razlagalnega. 

 

Psihosocialni pristop (prav tam) je v socialnopedagoškem prostoru prisoten že vrsto let, drugo 

smer pa predstavlja rekonstruktivno razlagalni pristop razumevanja biografij.  

Študija primera je osrednja metoda, ki jo je razvil pristop socialne diagnoze in že vrsto let 

obvladuje socialno in druga področja. Še danes se usmerja na spoznavanje individualne 

življenjske lege in njene vpetosti v družbeni kontekst. V tej tradiciji so se razvile sistematične 

kompetence, ki tvorijo jedro profesionalnega ravnanja pri iskanju in organizaciji ključnih 

podatkov.  

 

Psihosocialni pristop (Kobolt in Rapuš Pavel 2008) je dopolnil in metodično razširil s 

širokim naborom v psihologiji razvitih in prilagojenih merskih instrumentov (testov, 

preizkusov), kar je razvoj naravnalo v smer objektivizacije in zanesljivosti ocenjevanja. 

Bistvo tega pristopa je zagotavljanje uporabnikovega sodelovanja, spoštovanje njegovih 

pravic ter zmanjšanje neravnovesja v pozicijah moči med strokovnjakom in klientom. Pristop 

je dosegel veliko mero razvitosti in metodične preglednosti in integriral vrsto sodobnih 

dognanj: procesnost, participacijo uporabnika, timsko sodelovanje različnih strokovnjakov. 

 

Značilnosti, ki ga opredeljujejo: 

‒ sistematičnost, 

‒ zbiranje informacij, 

‒ preverljivost procesa in rezultatov ocenjevanja, 
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‒ participacija uporabnikov. 

 

Dodatni kriteriji pa so: upoštevanje pravic uporabnikov, zasebnosti in varovanja podatkov, 

zagotavljanje pomoči, kooperativno sodelovanje med uporabniki in strokovnjaki kot tudi med 

različnimi profili strokovnjakov. 

 

Rekonstruktivno-razlagalni pristop izhaja iz upoštevanja posameznika, njegovega 

doživljanja in njegovega lastnega videnja svoje življenjske umeščenosti. Usmerjen je v 

razumevanje, ki ga dosežemo z rekonstrukcijo posameznikove samopredstavitve .Temelji na 

analizi biografskih procesov in je uporabljen tako na področju znanstvenega raziskovanja kot 

socialnopedagoške prakse. Zelo pomemben prispevek razvoja razumevanja ima kvalitativna 

raziskovalna praksa, ki je na področju socialne pedagogike razvila raznolike modele analize 

primerov, biografij ranljivih in marginaliziranih posameznikov ter analizo delovanja 

socialnopedagoških ustanov (prav tam). 

 

Model večperspektivnega sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja  

Iz obeh pristopov sta Koboltova in Rapuš Pavlova (2008) izpeljali model, ki ga poimenujeta 

»model sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja«. Usmerjen je v opolnomočenje in 

izpogajanje intervencij v procesu interakcije med uporabniki in strokovnjaki različnih strok. 

 

V njem ohranjata pozitivne elemente psihosocialnega in razlagalnega pristopa in upoštevata 

naslednje teoretske koncepte in načela: 

‒ življenjski prostor, sistemska naravnanost in interakcija – tu mislimo predvsem na 

usmeritev na uporabnika, problemsko situacijo in življenjske perspektive, ki jih 

dopolnjuje refleksija postopkov profesionalnega ravnanja, s čimer naj bi se dosegla večja 

avtonomija udeleženih; 

‒ aktivna participacija uporabnikov – z uveljavljanjem diskurza pravic, opolnomočenja, 

normalizacije in konstruktivistične orientacije postajajo uporabniki aktivni, enakopravno 

in soodgovorno udeleženi v interakciji s strokovnjakom. 

‒ interdisciplinarnost in celostnost – pomeni sodelovanje med različnimi strokovnjaki, 

kadar je to potrebno. To pomeni, da se v socialnopedagoškem diagnosticiranju 

povezujemo tudi z drugimi strokami. 

‒ krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja  
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Slika 9.4.1: Krožnost procesa predstavlja spodnja shema (Kobolt 1998, v Kobolt in Rapuš Pavel 2009: 11) 

 

Pozorno poslušanje, opazovanje,  

postavljanje vprašanj o položaju, 

odnosih in ostalih značilnostih 

posameznika ter njegove socialne 

umeščenosti. Upoštevanje močnih 

in podpornih točk ter iskanje podporne  

 socialne mreže. Aktivno vključevanje 

uporabnika in interdisciplinarno  

povezovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema nakaže naslednje vsebine in principe razumevanja in ocenjevanja čustvenih in 

vedenjskih težav (Kobolt in Rapuš Pavel 2009: 11): 

‒ gre za proces in ne za enkratno srečanje, v katerem lahko otroka/ mladostnika ocenimo; 

Integracija informacij, upoštevanje 

teoretičnih znanj, ki pojasnjujejo 

pogoje, nastajanje in vzdrževanje 

vedenjskih, emocionalnih in 

socialno integracijskih težav. 

Izvajanje načrta pomoči, podpore, 

korekcije, socialne terapije in 

evalvacija posegov, oblikovanje 

socialne podporne mreže. 

Poznavanje različnih 

klasifikacij, kot osnovna 

orientacija in kot možnost za 

sporazumevanje v timu, 

razdelitev kompetenc, 

odgovornosti in nalog. 
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‒ pomemben je odnos, ki smo ga oblikovali z osebo, ki jo ocenjujemo in njemu 

pomembnimi osebami v življenjskem polju; 

‒ zagotoviti več virov informacij in uporabiti različne metode zbiranja; 

‒ naslonimo se lahko na klasifikacije, vendar se moramo zavedati, da so to metamodeli, v 

katerih najdemo konkretnega otroka/mladostnika; 

‒ ocenjevanje je temeljno povezano z interveniranjem in evalvacijo. 

 

Krožnost procesa avtorici (2008: 7–13) predstavljata kot zaporedje korakov, in sicer: 

‒ Prvi korak – Ocena življenjskega položaja in problemske situacije  

Elementi prvega koraka so: 

 spoznavanje situacije in vpletenih, ocenitev elementov, ki situacijo določajo in 

generirajo; 

 vgraditev subjektivnih razlag, doživljanj in motivacij vpletenih protagonistov 

problemske situacije; 

 primerjanje pogledov in življenjskih področij, ki so s situacijo povezana; 

 refleksija strokovnih pristopov, naravnanosti in sprejemanje nejasnosti; 

 vprašanja za pojasnjevanje dejstev, vpogled v interakcije , doživljanja vpletenih. 

 

Korak je interaktiven, njegov cilj ni poimenovanje in prepoznavanje objektivnih dejstev. Bolj 

je pomembno, kaj je v dani situaciji mogoče storiti, zato se ne zadovoljimo s poimenovanjem 

in razvrščanjem simptomov. Gre za proces razumevanja, v katerem skupaj z uporabniki 

pojasnjujemo pomene, opredeljujemo elemente problemske situacije, iščemo rešitve, 

oblikujemo predstave o tem, kaj lahko uporabnik doseže sam in kje potrebuje pomoč ter 

kakšna bo videti pomoč tima. Izhodiščne problemske situacije so lahko izredno raznolike. 

Oglejmo si Rahnovo (Brajša 1993, v Kobolt in Rapuš Pavel 2008: 7–8 ) delitev problemskih 

situacij (ki so bolj ali manj značilne za socialnopedagoško situacijo): 

 

Interpolacijska izhodiščna situacija  

Pri tej smo seznanjeni s stanjem posameznika in verjetnimi neželenimi posledicami. Imamo 

informacije in znanje o tem, kateri posegi bi bili primerni in učinkoviti. Tu ni problem iskanje 

poti in analize situacije, temveč je problem v tem, kako aktivirati uporabnika in vpletene, ki bi 

lahko pomembno prispevali k spreminjanju. 
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Sintetska izhodiščna situacija 

V tej situaciji smo seznanjeni s kompleksno življenjsko situacijo posameznika in smo skupaj 

z njim že opredelili želene spremembe, ne poznamo pa potekov in intervencij, s katerimi bi jih 

dosegli. V teh primerih je naša pozornost usmerjena v kreativno, pogosto timsko iskanje poti 

za realizacijo ciljev. Situacije so značilne za našo prakso v institucionalnih okvirih, ko 

posameznikovo situacijo poznamo in v življenjskem vsakdanu iščemo rešitve, situacije in 

odnose, ki bodo razreševale stiske, dileme ter omogočale ugoden razvoj. 

 

Dialektična izhodiščna situacija 

Pri tej situaciji smo seznanjeni le s sedanjo kompleksno življenjsko situacijo posameznika, 

nismo pa še opredelili možnih sprememb in potekov obravnave. Najprej se usmerimo v 

analizo preteklega dogajanja in sedanjosti ter anticipiramo razvoj v prihodnosti. 

 

Kompleksna izhodiščna situacija 

Pri tej situaciji nimamo dovolj informacij, imamo težave z zbiranjem ključnih informacij in 

težje predvidimo nadaljnje poteke in izhode. V teh primerih je potrebno začeti s prvim 

korakom – ocenitvijo problemske situacije. Usmeriti se moramo na sistemsko paradigmo in 

sprejeti težo nejasnosti. 

 

‒ Drugi korak – Povzemalno razumevanje in oblikovanje konsenzov (prav tam)  

 

Elementi drugega koraka: 

 pojasniti, kateri udeleženci so povezani s problemom, 

 pojasniti, kdo razpolaga s sredstvi (po)moči, 

 razjasniti, kdo odloča in določa o sredstvih in načinih izvajanja pomoči, 

 timsko pojasniti pričakovanja, 

 preveriti morebitne rešitve in morebitne spremljajoče neželene učinke in izhode, 

 opredeliti prednostne intervencije in področja poseganja, 

 pojasniti pristojnosti nosilcev intervencij, 

 kaj lahko storim »jaz«, kaj »drugi«, 

 izdelati okvir pomoči idr.  
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Ko se po oceni izhodiščne situacije odločamo o interveniranju, je smiselno, da pri tem 

upoštevamo vprašalni krog, ki ga predlaga Müller (1994, po Kobolt in Rapuš Pavel 2008: 10) 

in se vprašamo:  

 

Slika 9.4.2: Vprašalni krog  

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Tretji korak – Ukrepanje (posegi, intervencije) (prav tam) 

Ukrepanje je tisto, čemur služita prva koraka – je korak razreševanja problemske situacije. Pri 

odločanju o tem, katere intervencije in kako se bodo izvajale, vpleteni strokovnjaki z 

oblikovanjem primernega intervencijskega »settinga« in strokovnostjo lahko prispevajo k 

ugodnemu razpletu. Intervencije socialnih pedagogov se odvijajo praviloma v kontinuumu od 

izobraževanja, vzgoje, podpornih intervencij, vodenja, korektivnih posegov, svetovanja in 

intervencij s socialno terapevtsko dimenzijo. 

Elementi tretjega koraka: 

 zavezanost etičnim in strokovnim standardom, 

 varovanje pravic vpletenih do lastne interpretacije in odločitve o ravnanju,  

 usmerjenost v samopotrjevalne potenciale, 

 krepitev varovalnih in poskus zmanjšanja ogrožujočih dejavnikov, 

 razbremenjevanje napetosti in konfliktov, komunikacije med vpletenimi v problemsko 

situacijo,  

 intervencije kot usposobitev za samopomoč, 

 razvoj novih vedenjskih stilov, ki vodijo do učinkovitejšega poravnavanja s seboj in z 

okoljem, 

KAJ JE ZA KOGA PROBLEM ? 

KAKŠNA SO PRIČAKOVANJA 

POSAMEZNIKOV? 

KAJ LAHKO STORIM JAZ? KAJ JE MOJ PROBLEM? 

KDO RAZPOLAGA S 

KATERIMI VIRI ? 

KDO JE ZA KAJ ODGOVOREN 

/ PRISTOJEN? 

KAJ JE V SITUACIJI 

NAJNUJNEJŠE? 
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 doseganje spremenjenih doživljajskih leg, 

 pridobivanje novih kompetenc, 

 usklajeno delovanje ter komunikacijsko razvidno sodelovanje med člani tima. 

 

Potrebno je razlikovati med posegi, ki naj bi spremenili položaj, in med tistimi, ki naj bi 

spremenili vedenje in motivacijo. Pri tem so nekateri posegi vezani na materialna in 

situacijska področja, drugi na doživljajsko, kognitivno in vedenjsko področje. Okolje za 

ukrepanje lahko ustvarimo, če na posamezne »predloge« gledamo odprto, strpno in z 

dopuščanjem avtonomije. Pri timskem ukrepanju je ključno medsebojno spoštovanje 

strokovnih prispevkov različnih profesij in iskanje konsenza ter usklajenega delovanja. 

 

‒ Četrti korak – Evalvacija, vrednotenje in analiza potekov (prav tam) 

Elementi evalvacije so : 

 preverjanje usklajenosti med pričakovanji in poteki intervencij, 

 preverjanje ustreznosti dogajanja glede na pričakovanja in sprejete dogovore, 

 analiza novih potreb, 

 analiza novih pomembnih sprememb,  

 preverjanje uresničevanja načrta in učinkov intervencij,  

 prepoznavanje napredka, ovir in novih možnosti, 

 preverjanje strokovnosti in etičnosti postopka. 

Evalvacija je pravzaprav tudi del vsakega od predhodnih korakov, saj je vpletena v odločanje 

in preverjanje ustreznosti mnenj, zaključkov in ukrepanja. Zato pomeni četrti korak hkrati 

ponovitev prvega koraka v ocenjevalno-intervencijskem krožnem procesu. 

Iz predstavitve modela štirih korakov je razvidno: 

‒ situacijsko prilagajanje življenjskemu kontekstu, 

‒ upoštevanje različnih perspektiv, 

‒ sodelovanje tako med člani tima kot med njimi in uporabniki. 

 

Avtorici se v predstavljenem krožnem modelu procesa ocenjevanja in interveniranja 

zavzemata za sodelovanje v iskanju rešitev, za preseganje problemskih situacij, za iskanje 
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močnih področij in prezrtih virov ter za ozaveščanje institucionalnih omejitev in ovir, ki 

problemske situacije vzdržujejo in utrjujejo.  

Predlagani štiristopenjski model ocenjevanja in interveniranja ima funkcijo okvirnega načrta. 

Namenjen je ocenjevanju problemskih situacij in načrtovanju ter izvajanju pomoči 

posamezniku/kom pri obvladovanju življenjskih nalog. Za njegovo realizacijo je potrebno 

razumevanje delovanja sistemov, v katerih uporabniki živijo in delujejo, upoštevanje njihove 

aktivne vloge ter usmerjenosti drugih strok (prav tam).  

 

Pri analizi stanja moramo upoštevati tako domačo situacijo, otroka, otrokovo okolje in šolo. V 

pomoč so nam sledeča vprašanja: (Kobolt in Rapuš Pavel 2008):  

‒ Kakšna je družina (koliko jih je, ima otrok pravega očeta, mater, kakšne so stanovanjske 

in ekonomske razmere)? 

‒ Kakšni so odnosi v družini (med starši, med starši in otrokom, kakšen je odnos staršev do 

otroka, kako ga nagradijo, kaznujejo, kakšna je vzgojna naravnanost, je vzgoja enotna)? 

‒ Kakšna je otrokova zgodovina (razvojne posebnosti, menjava okolja)? 

‒ Kakšne so njegove sposobnosti, ima še kakšne specifične težave, kakšna je njegova 

samopodoba? 

‒ Kakšen je njegov odnos do vrstnikov (kakšne prijatelje ima in koliko, ali je agresiven, zna 

sodelovati, se zna podrediti, kako reagira na poraze in zmage, poskuša biti dominanten)? 

‒ Kakšne interese ima (branje knjig, šport, krožki, hobiji)? 

‒ Kako je vključen v okolje (ali je vključen v kakšno izven šolsko dejavnost)? 

‒ Koliko je odraslih, s katerimi se druži? 

‒ Kakšen je v šoli (njegova uspešnost, neuspešnost, močna in šibka področja, odnosi z 

učitelji, ugled med sošolci)? 

‒ S kom se druži, ima vpliv na člane v skupini, s čim se uveljavlja med njimi?  

‒ Kako je sprejeta njegova družina? 

‒ Kako okolje gleda na otroka? 

‒ Kakšne možnosti mu daje okolje? 

‒ Kdo otroka na šoli sprejema in kdo ne? 

‒ Kakšne možnosti mu nudi šola? 
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Šola mora biti prostor, kjer otrok pridobi občutek lastne vrednosti, kjer izkusi spoštovanje in 

razvije samospoštovanje, kjer se ga vidi in sliši, kjer dobi izkušnjo, kako ubesediti, kar misli 

in čuti. Vsak otrok pride v šolo in zato mora biti prav šola zagotavljati prostor za dobre 

izkušnje, za opolnomočenje (Čačinovič Vogrinčič 2008). Vendar je v sistemu, v katerem šteje 

»učna uspešnost in primerno vedenje« in v katerem je soodvisnih tako veliko sistemov, prav 

to pogosto zelo težko doseči (Bečaj 1987).  
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10 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

 

Teoretični del predstavi spremembe v postmoderni družbi ter kazalce socialne ranljivosti 

mladih. Kot meni Mrgole (2003) danes mladi odraščajo v družbi tveganj, kar konkretno 

pomeni na eni strani povečano potrebo po kompetencah, znanjih in spretnostih in na drugi 

strani zmanjšanje možnosti vključevanja v družbo. Vpliv in pomen šole in šolskega 

(ne)uspeha je zelo velik, saj naš šolski sistem, ki je izrazito tekmovalen in individualistično 

naravnan, od učencev zahteva vse več znanja in tako mnogo mladih, še posebno tistih, ki 

izhajajo iz socialno šibkejših in manj spodbudnih družin, ne zmore več vseh pritiskov. Tako je 

šolski neuspeh pomemben vzrok socialnega izključevanja (Bezič 2001). 

Dejavnike, ključne za nastanek vedenjskih in čustvenih težav lahko strnemo v naslednje 

skupine: socialno ekonomske razmere, družina, šola, osebnostne značilnosti ter vrstniki. 

Njihova opredelitev pa je odvisna od socialno-kulturnega konteksta (Krajnčan 2003, Zorc 

Maver 2007 in drugi ). Kot posledico vpliva številnih ogrožajočih dejavnikov nastanek 

vedenjskih in čustvenih težav pojmujejo tudi Mikuš Kosova (1991), Bašičeva (2009), od 

intenzivnosti in naravnanosti čustvovanja, občutljivosti pri zaznavanju okolja, od 

energetskega potenciala, vitalnosti, prilagodljivosti in odpornosti, usklajenosti psihofizičnega 

razvoja in še cele vrste drugih dejavnikov pa je odvisno, kako izrazite so te težave. (Skalar 

2003, Bregant 1987; Bečaj 1998; Dowling in Osborne 1994; Redl 1980; Evans in drugi 2003; 

Visser 2003; Krajnčan 2010 in drugi).  

Za globlje razumevanje in učinkovitejše reševanje problematike so mnogi avtorji oblikovali 

različne klasifikacije. Nekateri več pozornosti namenijo vzrokom za nastanek čustvenih in 

vedenjskih motenj (etiološke klasifikacije), drugi pa namenjajo več pozornosti njihovim 

pojavnim oblikam (fenomenološke klasifikacije). Fenomenološke klasifikacije predstavljajo 

teoretično oporo za razumevanje raznovrstnih motenj, vendar pa praktični pomen dobijo šele 

takrat, ko jih povežemo z okoliščinami njihovega nastanka in razvoja (Krajnčan in Škoflek 

2000; Schrader 1991; Myscker 1993; Bregant 1987; Bečaj 1998; Skalar 2003; Little in Mount 

1999 in drugi). Hoghughi (1992) meni, da je to, koliko bomo tolerantni do določenega 

vedenja, odvisno predvsem od kulture, generacije, starosti, opaznosti vedenja, vpliva, dejstev 

in sodb.  

Družina je zelo pomemben dejavnik socializacije otroka in vpliva na oblikovanje njegove 

osebnosti, socialnega vedenja in značilnosti medosebnih odnosov. Zato je družina, njene 

značilnosti in njena klima (osebnost in vedenje staršev, njihovi medsebojni odnosi, odnosi do 
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otrok ter njihove značilnosti) tudi najmočnejši dejavnik, ki vpliva na nastanek vedenjskih 

motenj in težav (Vodopivec Glonar 1987; Tomori 2000; Farell in Polat 2003; Musek 1995; 

Krajnčan 2003 in drugi).  

Teorija socialnih sistemov, kot jo je razvil Niklas Luhmann (1995), je predvsem strukturno 

naravnana. Govori o izrazito dinamičnem sistemu, ki ga tvorijo in nenehno preoblikujejo 

trenutni dogodki, ki se navezujejo na druge dogodke v tem sistemu in dogodke v okolju. 

Sistemska paradigma poudarja pomen razumevanja otroka znotraj družinskih odnosov. V 

konceptih, ki pojmujejo družino kot sistem, se kot najbolj uporabno orodje za razumevanje 

narave in smisla komunikacije in interakcij v družini obravnavajo koncepti »povratne zveze« 

(feedback) (Čačinovič Vogrinčič 1998, v Poljšak Škraban 2002). Avtorji, kot so Kantor in 

Lehr, Skynner , Beavers (v Poljšak Škraban 2002), pojmujejo delovanje družine na konceptih 

povratne zveze in homeostaze, kar pomeni, da je povratna zveza ključni koncept njenega 

delovanja (če razumemo družino kot odprt, prilagodljiv in informacijski socialni sistem). 

Sistemska teorija poudarja, da vsak socialni sistem za preživetje potrebuje dva mehanizma 

povratne zveze – negativno in pozitivno. Negativna vzdržuje stalnost sistema, homeostazo, 

pozitivna pa vodi v spremenljivost. In če hoče sistem »preživeti«, morata biti obe plati v 

ravnovesju. Dowlingova (1994) izhaja iz dejstva, da sta družina in šola najbolj vplivna 

sistema otrokovega razvoja. Zato moramo pri razumevanju in pojasnjevanju vedenja 

posameznika upoštevati tako vpliv družinskega kot tudi šolskega sistema. Če upoštevamo 

sistemsko perspektivo, potem eno vedenje odraža vplive drugih in samo vpliva na vedenje 

drugih. Torej gre za medsebojno odvisnost. Tako je pri šolskih težavah otroka vedno potrebno 

upoštevati tako družinski (domači) kot šolski kontekst. Vendar pa otroci, starši in šola 

(pogosto) vidijo problem drugače (starši v šoli, šola v starših, šola in starši v otroku ipd). 

V nadaljevanju, v empiričnem delu naloge, se bom posvetila študiji primera učenca z 

vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami ter analizirala proces socialnopedagoške 

obravnave v obdobju njegovega osnovnošolskega izobraževanja.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

11 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Kategorija otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami predstavlja v skupini 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami posebej občutljivo in za obravnavo v šolah zelo 

zahtevno skupino na sistemskem in tudi izvedbenem področju. Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000) tudi otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami (motnjami) 

daje pravico do posebnih oblik pomoči in prilagoditev v šoli, vendar so učenci s tovrstnimi 

težavami zelo redko usmerjeni kot otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami – le 0,6 % 

(Poljšak Škraban 2011), kar seveda vpliva na način in obliko pomoči ter prilagoditve, ki so jih 

v šoli deležni (večina med njimi je opredeljena kot otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja ali kot dolgotrajno bolni otroci). Čustvene in vedenjske težave se pri 

posameznikih izražajo zelo raznovrstno, saj so vzroki za njihov nastanek različni in odvisni 

od prepleta mnogih dejavnikov, ki pa jih je vedno potrebno upoštevati v kontekstu interakcij. 

Procesi, ki vodijo do vedenjske problematike, niso popolnoma predvidljivi, in mnogi 

specifični problemi niso povezani samo z enim vzrokom oz. dejavnikom, ampak z mnogimi 

dejavniki v okolju, ki se prepletajo z lastnostmi osebe same (Bašič 2009). Pri delu svetovalne 

službe v šoli se pojavlja veliko situacij, ki so povezane z reševanjem zapletov v medsebojnih 

odnosih. Pojavljajo se lahko konfliktne situacije v odnosih učitelj/ učenec, pri katerih smo 

svetovalni delavci razpeti med opredeljevanjem do dela kolegov in analizo ravnanja učencev. 

Hkrati prihajajo v šolo starši, ki se pritožujejo nad učitelji ali šolo, imajo stiske pri vzgoji 

otrok, v družinskih odnosih ipd. Svetovalni delavci pa smo tudi vez med vodstvom šole in 

učitelji, med direktivami in posredovanjem šolske politike navzdol, kar vse vpliva na klimo v 

kolektivu. In tu je še veliko drugih nepredvidljivih situacij, pri katerih so izpostavljeni odnosi 

med ljudmi. In če upoštevamo, da se vedenjske in čustvene težave praviloma povezujejo tudi 

z učnim neuspehom in socialno izključenostjo in da se število teh otrok v šolah povečuje, je 

razumljivo, da se v šolah svetovalni delavci in učitelji vsakodnevno srečujemo s številnimi 

dilemami: na kakšen način vsakodnevno ravnati z vedenjsko izstopajočimi otroki, kako 

presoditi, kakšne vrste in oblike pomoči otrok potrebuje, na kakšen način vključevati v 

obravnavo starše teh otrok, katere zunanje institucije (podporna vloga?) vključiti v obravnavo, 

kako reševati probleme, ki nastajajo ob neustrezni socialni integraciji in odnosih z vrstniki. 
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Ob vsem tem pa se odpira tudi vprašanje, ali smo svetovalni delavci (različni profili) sploh 

ustrezno in zadostno strokovno opremljeni za delo z vedenjsko težavnimi učenci. 

V nalogi bom raziskala in opisala delo z učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami 

(singularna študija primera). Predstavila bom model socialnopedagoškega dela, sodelovanje s 

starši učenca, učitelji šole ter z zunanjimi institucijami. Podrobno in sistematično bom 

analizirala in predstavila celovitost pojavov, procesov in postopkov v času njegove obravnave 

v šolski svetovalni službi od njegovega vstopa v prvi razred in vse do zaključka 

osnovnošolskega izobraževanja. Na podlagi analize želim ugotoviti, kaj nam je šlo dobro in 

kaj ne, kje bi morala kot svetovalna delavka morda ravnati drugače, kritično preveriti, kako je 

potekalo sodelovanje različnih služb, naše skupno delo in prevzemanje odgovornosti. Razlog, 

da sem se odločila za ta primer je predvsem v tem, da kljub sistematičnemu načrtovanju 

socialnopedagoške pomoči, številnim prizadevanjem, uporabi različnih pristopov in timski 

obravnavi različnih strokovnjakov nismo dosegli želenih rezultatov in sprememb na bolje. 

 

11.1 Cilji raziskave 

 

Z raziskavo in analizo sem želela: 

‒ prepoznati in opisati vzroke za pojavnost čustvenih in vedenjskih težav pri učencu, 

‒  razčleniti problem in opisati potek, značilnosti in uspešnost sodelovanja različnih 

strokovnjakov pri obravnavi otroka, 

‒ opisati vedenjske in čustvene težave učenca, načine, kako jih prepoznati v šolskem 

prostoru in kako jih razumeti,  

‒ opisati, kako in kdaj na problematiko odreagirajo posamezni sistemi, ki se prepletajo v 

šolskem prostoru, kdaj in kako so ukrepali, 

‒ ugotoviti, ali prepričanje, da je moteno družinsko okolje primarni dejavnik nefunkcionalne 

socializacije, pomaga ali nas ovira pri možnosti, da bi intervenirali, 

‒ raziskati dejavnike, ki so povezani z (ne)uspešnostjo obravnave učenca in predstaviti 

model načrtovanja in izvajanja socialnopedagoške pomoči (individualiziran program, delo 

z razredom),  

‒ ugotoviti, ali lahko z obravnavanjem prispevamo k intenziviranju motnje oz. katere 

značilnosti šole težave pri učencu povzročajo, povečajo ali vzdržujejo. 
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Da bi ozavestila vlogo lastnih (strokovnih) prepričanj, izkušenj, percepcij in notranjega 

doživljanja ob določenem primeru na izbiro načina interveniranja, sem uporabila metodo 

supervizije svojih teoretskih in praktičnih izhodišč pri tej nalogi (supervizor dr. Albert 

Mrgole). Na ta način sem redefinirala nekatera vprašanja in strokovne podlage oz. jih umestila 

v nove okvire in paradigme. 

 

11.2 Metoda in raziskovalni pristop 

 

V okviru empiričnega dela sem uporabila kvalitativen raziskovalni pristop (longitudinalno 

singularno študijo primera). Kvalitativno raziskovanje največ pozornosti namenja problemom 

manjšega obsega oziroma na manjše izseke vzgoje in izobraževanja, povezane z manjšimi 

skupinami oseb in posameznikom. Teži k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov, v 

čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu časa, kraja in sploh v kontekstu konkretnih 

okoliščin v vsakokratni raziskovalni situaciji (Sagadin 2001). Z longitudinalno študijo želim 

odkriti konkretne splete značilnosti, različne poteke dogodkov in različne možnosti 

doživljanja in ravnanja sistemov, ki jih bom opazovala v povezavi s primerom (Mesec 1998). 

Študija primera nam lahko pojasni okoliščine, v katerih se razvije določena strategija 

ravnanja. Primer kaže, kakšna je ta strategija in kako se povezuje z okoliščinami konteksta 

Analiza odkrije dimenzije, ki kot celota sestavljajo določeno strategijo dela (Mesec 1998). 

Namen študije primera je pojasniti posamezen primer, ga razumeti in razložiti (Mesec in Rode 

bd.). Raziskava vsebuje opis in analizo dela z otrokom in je izvedena kot singularna študija 

primera, s katero sem podrobno sistematično analizirala in predstavila primer otroka z 

vedenjskimi in čustvenimi težavami v času njegovega osnovnošolskega šolanja. 

Primer bom celostno predstavila in analizirala na podlagi nastale osebne mape učenca (osebni 

dokumenti, anamneze, opisi primera, uradni zaznamki o pogovorih, timskih sestankih, 

odločbe, individualizirani programi itd.), lastnega opazovanja v procesu obravnave, 

opazovanja dečka v realni situaciji po vnaprej pripravljenih opazovalnih kriterijih, lastnih 

ugotovitvah, spoznanjih in izkušnjah, ki sem jih dobila v procesu spremljanja dečka, vodenja 

obravnave in koordiniranja interdisciplinarne obravnave.  
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12 ZGODBA DEČKA Z IZSTOPAJOČIM VEDENJEM V 

OSNOVNI ŠOLI 

 

V nadaljevanju naloge sistematično in kronološko analiziram dogodke, kot so si sledili v 

časovnem zaporedju, tj. vse od vstopa dečka v našo šolo, tj. od prvega pa do devetega razreda, 

ko je šolo zapustil. Opisujem proces ocenjevanja dečkove situacije in v povezavi s tem 

načrtovanje oblik podpore in socialnopedagoške pomoči, proces timskega sodelovanja 

različnih strokovnih služb ter postopke, ki smo jih izpeljali. Zaradi večje preglednosti in 

razumljivosti zgodbe ob kronoloških opisih in predstavitvah obravnave sproti zapisujem tudi 

svojo interpretacijo, misli ter spoznanja (poševni tisk), ter s svojimi ugotovitvami osvetljujem 

vlogo svetovalnega delavca in moj položaj pri obravnavi dečka Uporabila sem naslednje vire: 

osebna mapa učenca (osebni dokumenti, anamneze, opisi primera, uradni zaznamki o 

pogovorih, timskih sestankih, odločbe, individualizirani programi itd.), lastno opazovanje v 

procesu obravnave, opazovanje dečka v realni situaciji, lastne ugotovitve, spoznanja  

in izkušnje, ki sem jih pridobila v procesu spremljanja dečka, vodenja obravnave in 

koordiniranja interdisciplinarne obravnave. 

 

12.1 Kronološka analiza dogodkov 

 

Z dečkom smo se na šoli prvič srečali ob vpisu v šolo. Bil je zelo droben in šibak deček, 

kratko pristriženih las in skoraj za glavo manjši od svojih vrstnikov. Na vpis sta z dečkom 

prišla oba starša. Mama je povedala, da je bil deček pri štirih letih posvojen (prej je živel na 

odročni kmetiji pri neki starejši sorodnici, saj so ga starši še kot zelo majhnega zapustili). 

Povedala je tudi, da deček obiskuje logopedinjo in da je bil operiran zaradi žrelnice. Omenila 

je tudi, da bi želela, da se začetek dečkovega šolanja prestavi za eno leto. To so bile vse 

informacije, ki smo jih dobili o dečku, njegovi družini in njegovem otroštvu. 

Komisija za sprejem šolskih novincev (sestava: otrokov zdravnik, otrokova vzgojiteljica v 

mali šoli in jaz kot svetovalna delavka šole) je dečka obravnavala in zaradi zdravstvenih težav 

in razvojnih primanjkljajev (zelo slaba grafomotorika, težave pri orientaciji tako na telesu kot 

v prostoru, enureza, slaba, nerazumljiva izgovorjava, zelo šibak besedni zaklad ipd.) sprejela 

sklep, da se mu začetek šolanja preloži za eno leto. 
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12.1.1 Obdobje 1. in 2. razreda 

 

Po enoletnem odlogu se je deček s 1. 9. 1998 všolal na našo podružnično šolo.  

Še vedno je bil telesno precej šibak, drobnejši in manjši od svojih vrstnikov, a zelo žilav. Bil 

je tudi bolj otročji od svojih vrstnikov in čustveno nezrel. Težko je sedel pri miru, bil je 

živahen in ves čas v gibanju (vstajal s stola in hodil po razredu, se igral s svinčnikom, radirko 

ali čim drugim, kar mu je pač prišlo v roke.) Iskal je pozornost in zato marsikaj ušpičil, da je 

je dobil več kot sicer. Pogosto ni opravil svojih zadolžitev. Potreboval je nekoga, da bi mu 

doma pomagal in nadzoroval njegovo šolsko delo, a doma je bila prioriteta delo in tako ni bilo 

nikoli pravega časa za dečka. Domače naloge je pisal zelo neredno, saj se je doma raje zlagal, 

da je ni, in je šel tako lahko pomagat očetu (kmečka opravila je rad opravljal). 

Delo na kmetiji je bilo na prvem mestu in vsako popoldne je pomagal pri delu, kljub temu da 

je bil zelo šibak. Z vrstniki se je družil le v šoli, popoldne ni bilo časa. Na počitnice ni hodil, 

ker sta starša potrebovala doma delovno silo.  

Učiteljica ga je opisovala kot živahnega, nemirnega dečka, ki ga je potrebno nenehno 

spodbujati, ga motivirati za delo, kot dečka, za katerega si je potrebno vzeti čas. 

Da je obiskoval pouk na majhni podružnični šoli, je bila zanj prednost, saj je v majhnem 

oddelku tako lahko dobil veliko pozornosti in pomoči učiteljice, ki je sprva skušala težave 

reševati sama v sodelovanju s starši (predvsem je s šolo sodeloval oče).  

Oče, občasno tudi mama, je sicer prihajal v šolo, sodeloval v razgovorih z učiteljico in kazal 

pripravljenost za sodelovanje, vendar je vedno ostalo le pri dogovorih oz. je bila sprememba 

pri dečku opazna le kratek čas. 

Kot svetovalna delavka se vključim v proces iskanja poti za reševanje težav in problemov ter 

nudenja pomoči, ko učenec kljub pomoči učitelja pri pouku, v času dopolnilnega pouka in 

tudi kljub nudenju individualne učne pomoči ne napreduje in je njegovo izstopajoče vedenje 

moteče v tolikšni meri, da je moti izvajanje pouka oz. vzgojno-izobraževalnega programa. 

Torej v primeru, ko se otrok/ učenec ne odziva v pričakovani smeri na ustaljen načine 

korekcije vedenja (opomini, opozorila, pogovori s starši…) in ko je učitelj pri discipliniranju 

otroka nemočen.  

Pogoj za ustrezno obravnavo in interveniranje pa je vsekakor ustrezno razumevanje in 

opredelitev vseh težav in značilnosti, ki jih opažamo.  

Tako je bilo potrebno celostno razumevanje dečka kot posameznika, razumevanje njegovih 

individualnih značilnosti in zmožnosti na podlagi celotnega socialnega konteksta. Prvi korak, 
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ki smo ga na šoli opravili, je torej analiza stanja oz. ocenitev kompleksne izhodiščne situacije 

in določitev možnega cilja. 

 

1. Korak : ocenitev kompleksne izhodiščne situacije 

 

‒ Opažanja pri dečku, ki jih je izpostavila učiteljica:  

‒ zelo kratkotrajna koncentracija in šibka pozornost,  

‒  nemotiviranost za šolsko delo (raje se je igral), 

‒ bralno-napisovalne težave,  

‒ impulzivnost, znaki hiperaktivnosti, 

‒  iskanje pozornosti na neprimeren način (različne pripombe med poukom, grde besede, 

vstajanje in hoja po razredu…),  

‒ motenje pouka,  

‒ učne težave in neuspešnost,  

‒ agresivnost, nemirno vedenje,  

‒ zatekanje k lažem,  

‒ »klovnovsko« vedenje,  

‒ občasne (drobne) kraje,  

‒ izmikanje obveznostim. 

 

‒ Ocena življenjskega položaja in problemske situacije:  

Nekatera dejstva iz dečkove zgodovine 

Deček se je rodil staršema, ki sta bila alkoholika in narkomana. Že od najzgodnejšega otroštva 

je bil zanemarjen, živel je v izjemno slabih socialnih razmerah, brez čustvene topline in 

ljubečih staršev. Že v zgodnjem otroštvu so ga starši zapustili in zato so ga oddali v začasno 

rejništvo k neki starejši sorodnici na odmaknjeno hribovsko kmetijo. Tam je v zelo slabih 

razmerah živel do posvojitve. Deček je bil ob posvojitvi star štiri leta. (Te podatke so mi 

posredovali dečkovi posvojitelji, v nadaljevanju jih imenujem starši). 
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Nova družina 

Struktura: 

Družina živi na večji kmetiji, oba starša sta bila sprva tudi zaposlena, vendar oče ob posvojitvi 

službo pusti, da bo lahko skrbel za dečka. Mama je zaposlena v gostinstvu, zato je pogosto 

odsotna cel dan. V delo na kmetiji vključujejo tudi dečka.  

Ekonomski status: 

Družina je povprečno situirana (ni pomanjkanja), deček je urejen, ima šolske potrebščine. 

 

Komunikacija in odnosi v družini: 

Oče je topel, do dečka naklonjen, mama pa te naklonjenosti ne kaže. Je stroga in zahtevna. Po 

posvojitvi oče pusti službo, da lahko skrbi za kmetijo in otroka, saj mama pogosto dela cele 

dneve.  

Deček pove, da je oče prijazen, mama pa, da veliko vpije, se jezi in jih priganja k delu. Pravi, 

da je mama stroga. Mama v razgovorih dečka kritizira in se pritožuje nad njim, oče pa ga tudi 

pohvali (predvsem da rad dela na kmetiji, za šolo pa da mu ni mar).  

V odnosu je mama dominantnejša od očeta in ima glavno besedo v družini.  

 

Vrednostni sistem družine: 

Velika vrednota družine je delo (na kmetiji), prosti čas in zabava sta izguba časa. Starša delata 

cele dneve, družina nikoli ne gre na izlet, počitnice ipd. Druženje z vrstniki in igra je zanje 

nepomembna, pomembno je otroku čim prej privzgojiti delovne navade. Šola je vrednota, 

vendar pa so kakršnekoli otrokove šolske težave sprejete z nejevoljo in jezo (predvsem s 

strani matere) in jih pripisujejo lenobi in neubogljivosti. 

 

Odnosi z vrstniki: 

Dečka zaradi njegovih vedenjskih težav ter hiperaktivnosti vrstniki pogosto zavračajo 

vrstnikov, z njimi hitro pride v konflikt. Ima zelo nizko frustracijsko toleranco, je občutljiv in 

hitro vzkipi, potem pa se zelo težko pomiri. Zna pa biti tudi prijazen in čuteč, dokler ga 

kakšna stvar ne zmoti. Takrat zmerja in tudi koga udari. 

 

Podporni in oteževalni dejavniki dečka in okolja: Na podlagi informacij, ki sem jih imela o 

dečkovem življenju, njegovem življenjskem položaju in funkcioniranju v šoli sem skušala 

razbrati podporne in ogrožujoče dejavnike tako pri njem kot v njegovem okolju.  
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Podporni dejavniki okolja 

‒ naklonjenost očeta do otroka, 

‒ sodelovanje očeta s šolo, 

‒ naklonjenost nekaterih sošolcev v razredu, 

‒ naklonjenost šole dečku in družini z željo, da jim pomagamo pri iskanju rešitev za 

probleme, 

‒ povprečna socialna situiranost družine (ni pomanjkanja). 

 

Oteževalni dejavniki okolja v zgodnjem otroštvu (pred posvojitvijo): 

‒ velika čustvena zanemarjenosti, 

‒ zanemarjanje roditeljev (ni ustrezne telesne nege, nezadoščene potrebe po hrani, ni 

varnega in ljubečega okolja, opustitev dejanj in vedenje, ki ogroža otrokovo telesno in 

čustveno dobro počutje), 

‒ huda stiska ob zapustitvi s strani staršev, 

‒ slabo materialno stanje v zgodnjem otroštvu, 

‒ popolna odsotnost spodbud za emocionalni in intelektualni razvoj. 

 

Oteževalni dejavniki okolja v šolskem obdobju:  

‒ žal se vpliv neugodnih dejavnikov ni prekinil niti z oddajo otroka v rejništvo, in tudi 

kasneje, ob posvojitvi ne. Starša sta imela očitno težave pri sprejemanju posvojenega 

otroka (še posebej mama), saj sta bila pretirano stroga, prezahtevna (veliko dela na 

kmetiji), kot vzgojno metodo sta uporabljala predvsem kaznovanje, 

‒ nestrpnost sošolcev in vrstnikov, 

‒ nekritičen odnos staršev do dečkovega vedenja, 

‒ preobsežen učni načrt in zahteve. 

 

Podporni dejavniki otroka: 

‒ življenjska energija, 

‒ odkritost, izkazovanje čustev (čeprav negativnih), 

‒ v šolo (kljub težavam) rad zahaja, ne izostaja. 
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Dejavniki oteževanja pri otroku: 

‒ slab odnos do sebe (nizka samopodoba), 

‒ šibka koncentracija in pozornost, 

‒ težave pri pisanju, 

‒ slabe učne navade, 

‒ vzbujanje pozornosti na neprimeren način, 

‒ nizka frustracijska toleranca, 

‒ nepravilne strategije reševanja konfliktov (agresija, fizični in verbalni izbruhi), 

‒ nekritičen odnos do sebe in drugih, 

‒ impulzivnost, 

‒ slabše razumevanje, veliko primanjkljajev v znanju, 

‒ izrazite čustvene težave. 

 

Pri dečku se nedvomno kažejo posledice neprimernih življenjskih razmer in depriviranega 

okolja v zgodnjem otroštvu na celostnem razvoju.  

 

2. korak : socialnopedagoška obravnava dečka 

 

Na podlagi ocene življenjskega položaja dečka in problemske situacije je sledila priprava 

intervencij v šolskem prostoru, ki bi pripomogle k izboljšanju.  

Skupaj z mano so bile v šolskem timu še dečkova razredničarka in mobilna specialna 

pedagoginja. Sestavljale smo šolski tim in pri načrtovanju pomoči skušale izhajati iz danih 

življenjskih struktur dečka, upoštevajoč vse dejavnike: dečka, njegove starše in šolo.  

 

Individualni načrt intervencij je obsegal: 

Prilagoditve in pomoč pri pouku: 

‒ metodično-didaktične prilagoditve pri pouku: 

 omogočanje doseganja uspeha na dečkovih »močnih« področjih in ob tem doživljanje 

zadovoljstva, 

 čim več aktivnih oblik učenja (npr. delo v skupinah), 
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 čim večja uporaba učnih pripomočkov pri pouku za popestritev in boljše razumevanje 

učne snovi, 

 spodbujanje medsebojne pomoči, spodbujanje prijateljstva med sošolci. 

 pomoč in konstantna spodbuda učiteljice (in medvrstniška pomoč dečku naklonjenih 

učencev), 

 prilagoditve pri podajanju, preverjanju in utrjevanju snovi (npr. manjši vsebinski 

sklopi, vsak najmanjši uspeh zelo pohvalimo ipd.), 

 individualiziran način dela in diferenciacija pri pouku, 

 stalna pozornost namenjena učenca in takojšnje povratne informacije (sprotno 

preverjanje nalog, pogoste spodbude za delo), 

 vključenost v dopolnilni pouk,  

 vključenost v logopedsko obravnavo na šoli. 

 

Prilagoditve pri organizaciji: 

 deček je sedel v bližini učiteljice, ki ga je lahko ves čas spodbujala, usmerjala, mu 

nudila pomoč, preprečevala konflikte in lahko še pravi čas zaznala znake in ustavljala 

izstopajoče vedenje (kadar ji je to seveda uspelo). 

 

Zaradi učnih težav sem najprej sama enkrat tedensko z dečkom izvajala vaje za koncentracijo 

in pozornost, mu nudila pomoč pri učenju strategij učenja matematike, branja in pisanja. 

Pomoč sem izvajala na podružnici v času pouka, v dogovoru z učiteljico. 

Deček je na najine ure rad prihajal, vendar pa je bil za delo nemotiviran, pri opravljanju vaj je 

zavlačeval, veliko raje je klepetal o različnih stvareh (npr. kmetijskih strojih, ki so jih imeli 

doma, živalih… ni pa govoril o starših). 

V drugem razredu je obravnave prevzela mobilna specialna pedagoginja, ki je na šolo 

prihajala enkrat na 14 dni. Z dečkom je navezala dober stik. Včasih ji je potožil, da ga mama 

doma samo kara in kaznuje. Zelo očitno je bilo, da pogreša starševsko ljubezen in občutek 

varnosti, pripadnosti. 

 

Sodelovanje s starši 

Starše smo na šoli skušali osveščati o pravilnem ravnanju z otrokom, jih usmerjali glede učne 

pomoči in jima predlagali različne ustrezne vzgojne metode. Predstavili smo jima tudi naš 

načrt pomoči in jih spodbujali k sodelovanju. Poudarjali smo dejstvo, da vsak otrok potrebuje 
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ljubezen, pozornost in pohvalo za uspešen razvoj in napredek. Še toliko bolj pa njun deček, ki 

je bil prikrajšan že v najzgodnejšem obdobju in ima razvojne, učne in čustvene težave. 

Posredovali smo jima tudi naslove strokovne literature, ki vključujejo temo vzgoje otrok, ki 

jima je lahko v pomoč. 

Ugotavljali smo, da imajo starši težave pri vzgajanju, da nimajo pravih vzgojnih metod. Ne 

izkazujeta mu ljubezni in naklonjenosti in dečka prepogosto in neustrezno kaznujeta (npr. za 

kazen ni smel z razredom na izlet, popolna prepoved gledanja televizije, pretirana 

obremenitev s kmečkimi opravili, vpitje in zastrahovanje, omejevanje druženja z vrstniki, 

trganje listov iz zvezka in ponovno pisanje nalog ipd.), nagrajujeta pa zelo redko. Idealna 

vzgoja pomeni, da so naše zahteve in pričakovanja do otrok v primernem sorazmerju s kaznijo 

in nagrado, vendar pa je bila tehtnica v tem primeru močno nagnjena na stran kazni. 

Potreboval je pohvalo, spodbudo, potreboval je dotike, nekoga, ki bi mu posvetil prosti čas. 

Ni bilo dovolj razlogov za pohvalo, pogosto je bil karan in tepen. Pomanjkanje pohval in 

izpostavljenost le kritiki je njegovo slabo samopodobo še poslabšala. Vedno je dejal: »Če pa 

ničesar ne naredim prav!« in to je držalo. Pohvala ljudi, ki smo se z njim ukvarjali ni imela 

take teže, kot bi jo imela mamina, ki pa jo je čakal zaman. Bil je sit in oblečen, vendar 

vzgojno zanemarjen.  

Med sabo starši niso bili usklajeni, saj je mama pretirano stroga, groba, zahtevna, oče pa 

neodločen, popustljiv oz. podrejen mami. Med njima je opaziti napetost in težave v 

medsebojnih odnosih. 

Proti koncu drugega razreda je dečkovo izstopajoče vedenje postalo že res zaskrbljujoče. Da 

bi še bolj opozoril nase, je začel doma krasti denar, kupovati sladkarije in jih deliti sošolcem, 

da bi si pridobil njihovo naklonjenost. To mu je kar dobro uspevalo, dokler mama ni 

ugotovila, da zmanjkuje denar.  

Zaradi ponavljajočih se in celo stopnjevanih kršitev šolskih pravil (namerno uničevanje šolske 

lastnine, kraja…) in očitni emocionalni zanemarjenosti smo v dečkovem destruktivnem in 

agresivnem vedenju do sebe in do drugih spoznali njegove »klice na pomoč«. Dečkovo 

neustrezno vedenje in učno neuspešnost smo glede na njegove domače razmere razumeli kot 

obrambni mehanizem, strategijo preživetja pri soočanju s težavami – tako v njem samem in 

okolju. 

 

Datum: 17. 5. 2000 

Staršem (vabilu na sestanek sta se odzvala oba) smo na šoli na timskem sestanku skupaj 

predstavili naše ugotovitve, opozorili, da sta z otrokom prestroga in da kaznovanje ni 
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primerna vzgojna metoda, ampak da deček potrebuje več njune ljubezni, pozornosti, pomoči 

in pohvale.  

Po začetnem pričakovanem občutku napadenosti in obrambni drži sta se mama in oče 

naposled strinjala z našo napotitvijo na obravnavo h klinični psihologinji (izven šole). Želeli 

smo, da deček dobi tudi ustrezno psihološko pomoč, starša pa predvsem usmeritve, kako 

delati z otrokom. 

(Klinično psihologinjo sem najprej poklicala sama, ji razložila razlog napotitve družine in jo 

prosila za čimprejšnji datum obravnave (junij), ki sem ga nato posredovala staršem – 

predvsem z namenom, da bodo lažje storili prvi korak in se odločili za pomoč).  

Tudi sama sem želela in potrebovala podporo zunanjega strokovnjaka, ki bi se vključil v 

obravnavo dečka oz. celotne družine in dodal svoj strokovni prispevek k reševanju 

problematike, saj kljub prizadevanjem nismo mogli vplivati na ravnanje staršev in njihov 

odnos do dečka. Sklepala sem, da neurejene družinske razmere (poleg razvojnih in čustvenih 

primanjkljajev, ki jih je utrpel v zgodnjem otroštvu) v veliki meri vplivajo na dečkovo 

izstopajoče vedenje. 

Klinična psihologinja me je obvestila, da je na obravnavo z dečkom prišel le oče, mama si je 

premislila in ni želela sodelovati (z izgovorom, da nima časa). 

 

Ugotovitev: V šolo smo sprejeli otroka, čustveno razvalino, ne da bi prej poznali njegove 

potrebe, in ne da bi imeli analize njegovih osnovnih razvojnih primanjkljajev. 

Bil je vzgojno zanemarjen, saj je v svojem najbolj nežnem obdobju formiranja doživel 

čustveno zlorabo. Iz Bowlbijeva teorije navezanosti (attachment) (Batistič Zorec 2006) je 

jasno, da se v tem času formira vzorec varne navezanosti, ki je podlaga za vedenje do drugih, 

za socialni razvoj, sprejemanje in dajanje, za empatijo. To so vse potrebne podlage za 

normalen razvoj pozornosti, odzivanja, upoštevanja drugih, upoštevanje pravil in avtoritete; 

Kaj vse se je v otroku dogajalo v času psihološkega odraščanja, kako je prešel faze 

psihološkega razvoja?  

 

Predhodnik razvojne psihologije Rousseau je, v nasprotju z Lockovo »tabulo raso«, 

zagovarjal tezo, da je človek po naravi dober, in ostane tak, dokler ga nič tujega ne spremeni 

(Batistič Zorec 2006). Temeljna zahteva vzgojitelju je torej nadzor nad otrokom, ki naj 

prepreči, da bi postal slab (prav tam:17). Psihoanalitična teorija S. Freuda se ne ukvarja 

neposredno z vprašanjem, ali je otrok dober ali slab. Poudarja iracionalno osnovo 

človekovega vedenja ter za ključno pri otrokovem razvoju od rojstva naprej vidi otrokovo 
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spolno, seksualno ali libidinalno energijo (prav tam: 22). Poudarja pomen otrokovih zgodnjih 

izkušenj (Furlan 1988). Te izkušnje, ki jih dobi otrok na vsaki od stopenj razvoja (Freud 

opredeljuje pet glavnih stadijev razvoja) vplivajo na njegova občutja in odnos do sebe in 

drugih, na njegovo življenje. Humanistična psihologija, ki izhaja iz kritike psihoanalize in 

behaviorizma, in jo zanima predvsem enkratnost posameznika, tudi ugotavlja, da je človek v 

svojem notranjem jedru dober (Varga 2003). 

Druge teorije (behevioristične, kognitivne, teorija L.S.Vigotskega …) bolj poudarjajo 

opazovanje vedenja, se ukvarjajo z raziskovanjem vplivov učenja na razvoj otroka in z vplivi 

interakcij med otrokom in socialnim okoljem. Iz njih izhaja tudi moje mnenje, da so otroci 

bitja, ki niso v svojem bistvu (po naravi) niti dobra niti slaba, ampak se osebnostno oblikujejo 

v procesu razvoja. 

Ko govorimo o pomembnosti bioloških vplivov in vplivih okolja na razvoj, se mnenja 

teoretikov prav tako razhajajo. Po Freudu človekovi goni vplivajo na vse vidike človekovega 

vedenja in mišljenja. Goni in motivi določajo osnovo za univerzalne stadije v razvoju in za 

specifične razvojne naloge znotraj teh stopenj. (Batistič Zorec 2006). Erikson pa za razliko od 

Freuda namesto seksualnih gonov bolj poudarja racionalno in prilagodljivo naravo človeka ter 

vlogo okolja v razvoju (prav tam). Če pogledamo kognitivno teorijo J. Piageta, je razvoj v 

enaki meri odvisen tako od bioloških vplivov (dednost, zorenje), kot tudi dejavnikov okolja. 

Ta teorija je blizu tudi mojemu razmišljanju, saj samo dedna zasnova in dispozicije otroka še 

ne zagotavljajo tudi uspešne socializacije in razvoja v družbi. V veliki meri je to odvisno od 

številnih drugih dejavnikov, npr. družine, kulture, okolja, izkušenj idr. Piaget govori o štirih 

dejavnikih razvoja, znotraj katerih ni ključne vloge pripisoval ne dednosti, niti okolju, ampak 

interakciji med njima (Batistič Zorec 2006:52). Podobno stališče srečamo tudi pri Vigotskem, 

ki trdi, da je kognitivni razvoj rezultat interakcije med otrokom in socialnim okoljem, vendar 

pa ima s starostjo otroka vedno bolj pomembno vlogo kultura (prav tam: 69). Za vedenjske 

teorije in teorije socialnega učenja pa je najpomembnejši pri razvoju vpliv okolja in proces 

učenja (Batistič Zorec 2006).  

Trditev, da smo ljudje aktivna bitja, ki igramo pomembno vlogo pri določanju svojih lastnih 

lastnosti in sposobnosti, in ne pasivna, odvisna ali od okolja ali biološke determiniranosti, 

lahko podprem z več teorijami: psihoanalitična, pri kateri je »id« glavni vir psihične energije, 

ki teži k zadovoljitvi (in vpliva na razvoj »ega in superega«) (Furlan 1988), Piagetova teorija 

spoznavnega razvoja otrok, v kateri se poudarja otrokova aktivna vloga v procesu razvoja 

mišljenja (Batistič Zorec 2006:103). K teorijam, ki podpirajo tezo o aktivni vlogi 

posameznika pri svojem razvoju lahko štejemo tudi teorijo Vigotskega, za katerega človek ne 
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predstavlja le nekega cilja, na katerega so usmerjeni dražljaji iz okolja, temveč tudi sam 

aktivno deluje na okolico, ki ga obkroža (Žist Oblak 2004). Meni, da se psihična aktivnost 

sodobnega človeka ne deduje, temveč se pridobi z vzgojo in izobraževanjem, učenjem (prav 

tam: 215). Tudi ekološki teoretski model (Bronfenbrenner) definira razvoj kot rastočo 

zmožnost posameznika, da razume svoje socialno in fizično okolje in vpliva nanj (Batistič 

Zorec 2006: 94). Tako biološka determiniranost kot okolje, socialna sredina in izkušnje imajo 

nedvomno bistven vpliv na razvoj, vendar je veliko odvisno tudi od vsakega posameznika, 

njegove aktivnosti, motivacije in volje. 

Razvoj razumem kot kontinuiran proces, ki poteka s postopnim napredovanjem, brez 

nenadnih velikih sprememb ali izrazitih stopenj (kar zagovarjata npr. etološka in ekološka 

teorija), čeprav hkrati ne zanikam tudi obstoja določenih zakonitosti in vrstnega reda, stadijev 

razvoja človeka.  

 Stadijske teorije, kot so teorija Piageta, Freuda, Eriksonova in tudi teorija Vigotskega pa 

opisujejo razvoj kot diskontinuiran proces, ki poteka v seriji kvalitativno različnih stopenj ali 

faz, po nekem vrstnem redu (Batistič Zorec 2006:104).  

Razlago o pomenu zgodnjih izkušenj sicer lahko najdemo v Freudovi psihoanalitični teoriji, v 

kateri zasledimo trditev, da posledice izkušenj iz ranega otroštva lahko pomembno vplivajo na 

kasnejši razvoj in vedenje posameznika (Langer 1981). Predpostavlja, da je za zdrav razvoj 

osebnosti in njeno sposobnost prilagajanja v življenju usodno predvsem neustrezno reševanje 

problemov v otroštvu, ki jih je posameznik potisnil v podzavest (prav tam, str. 50). Tudi 

Bowlby (Batistič Zorec 2006), predstavnik etološke teoretske smeri, poudarja pomen 

primarne navezanosti otroka z materjo. Ugotavlja, da bodo imeli otroci, ki v kritičnem 

obdobju, tj. do drugega leta, nimajo možnosti ustvariti odnosa navezanosti, vse življenje 

težave pri vzpostavljanju emocionalnih odnosov z drugimi (prav tam: 81). Drugi raziskovalci 

v tej teoretični smeri pa so ugotovili tudi, da se posledice pokažejo tudi na drugih področjih 

razvoja, npr. na področju govora in inteligenčnega količnika (prav tam). 

Praper meni (1995), da kadar gre za motnje pri otrocih, so le te veliko bolj neposredno 

povezane z atmosfero v celotni družini. Teorija objektnih odnosov govori o tem, kako otrok s 

ponotranjanjem izkušenj v zgodnji emocionalni izmenjavi gradi svoj notranji psihični svet in 

lastne možnosti prilagajanja.  

»Naše pretekle izkušnje vplivajo na sedanji odziv. Torej to pomeni, da če je nekdo kot otrok 

doživljal veliko frustracij ob tem, ko je skušal zagotavljati zadovoljitev nekaterih temeljnih 

potreb, so mu takšne situacije zapustile vrsto bolečih travmatskih izkušenj. Te postanejo del 

njegove osebnosti kot posebna občutljivost.« (Praper 1995:20) 
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Psihoanaliza (prav tam) je dala dve razvojni teoriji, in sicer prva teorija je t.i. 

psihoseksualnega razvoja, druga pa izhaja iz sodobne smeri ego psihologije ter psihologije 

objektnih odnosov. Ta se ukvarja predvsem s tem, kako se oblikuje notranja struktura 

psihičnega aparata ter s tem sposobnosti aktivne adaptacije (»poravnavanje« z okoljem in 

samim seboj). Oba razvojna vidika se prepletata v procesu, ki ga imenujemo »socializacija«. 

Najnovejša smer v psihoanalizi, »teorija objektnih odnosov«, je vidiku dinamike (vprašanju, 

katere so osnovne človekove težnje in kako se socializirajo ob razreševanju različnih 

konfliktnih situacij) dodala razvojni vidik – vprašanje oblikovanja notranje strukture 

psihičnega aparata. Raziskovalci ugotavljajo, da niti zadovoljevanje potreb niti iskanje 

objekta sama zase nista tako pomembna, kot je ključno to, da otrok v interakciji z okoljem 

gradi svoj notranji psihični aparat (Praper 1995: 33). Njegova psihična struktura (ego 

funkcije) je ključnega pomena pri iskanju ravnotežja ter adaptaciji navzven in navznoter. Gre 

za interakcijo z objektom, ki otroku omogoča strukturiranje lastne osebnosti, ta interakcija pa 

temelji na čustveni izmenjavi s pomembno drugo osebo. V tem nenehnem prepletanju otrok 

išče ravnotežje in tako pridobiva adaptacijske zmožnosti. 

Obstajajo dokazi (Praper 1995: 42), da se prve mentalne izkušnje že pri fetusih začnejo deliti 

na »dobre« in »slabe«. Na ravni njegovega sprejemanja dražljajev (senzorike) dobre izkušnje 

spremlja doživljanje ugodja, slabe pa doživljanje neugodja. Zorenje senzorike in motorike 

torej že v prenatalnem obdobju vpliva na oblikovanje psihične strukture.« 

Velik poudarek teorija pripisuje tudi simbiozi med otrokom in materjo – od nje je odvisno 

otrokovo kasnejše kontaktiranje s svetom in tudi njegova notranja psihična struktura. Kadar 

simbioza ni dobra, to pusti sledi v strukturi otrokove osebnosti. 

Otrok, ki je primerno »opremljen«, kar pomeni, da izhaja iz varnega in spodbudnega okolja, 

razvije strategije za spoprijemanje s stresom in življenjskimi izzivi. »Oprema« se nanaša na 

individualne dimenzije, ki se izražajo in razvijajo v socialnih interakcijah in odnosni 

izmenjavi (Vršnik 2008). 

 

Ugotovitev: Znaki, ki jih je kazal deček (enureza, logopedske težave, vedenjske in čustvene 

težave …) so nakazovali neko globljo oškodovanost in izstopali v okviru pričakovane šolske 

populacije. In šola (konkretno učiteljica, svetovalna delavka), ki sprejme takega otroka pod 

svoje okrilje, hkrati sprejme tudi vso odgovornost in posledice svojega ravnanja – in v tem je 

zelo veliko dinamike: 
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‒ percepcija naše vloge, da mu pomagamo (polno prepričanj, npr. če mu ne bi mi, kdo mu 

bi; vsaj mi mu lahko ponudimo kaj boljšega, kot je hendikepirano domače okolje…); 

‒ sprašujemo se, kaj bi morali vedeti pa ne vemo oz. kaj bi bilo pomembno vedeti, pa nismo 

vedeli – saj se od nas pričakuje uspešno, strokovno delo; 

‒ kam naj se obrnemo po pomoč, ko bomo izčrpali svoje zmožnosti, znanje, izboljšanja pa 

ne bo. 

 

Praper (1995) ugotavlja, da kadar gre za motnje pri otrocih, so le te veliko bolj neposredno 

povezane z atmosfero v celotni družini. »Naše pretekle izkušnje vplivajo na sedanji odziv. 

Torej to pomeni, da če je nekdo kot otrok doživljal veliko frustracij ob tem, ko je skušal 

zagotavljati zadovoljitev nekaterih temeljnih potreb, so mu takšne situacije zapustile vrsto 

bolečih travmatskih izkušenj. Te postanejo del njegove osebnosti kot posebna občutljivost.« 

(prav tam:20). 

Teorija objektnih odnosov govori o tem, kako otrok s ponotranjanjem izkušenj v zgodnji 

emocionalni izmenjavi gradi svoj notranji psihični svet in lastne možnosti prilagajanja. 

Razvijala se je preko ego-psihologije, raziskovalci pa ugotavljajo, da niti zadovoljevanje 

potreb niti iskanje objekta samo zase nista tako pomembna, kot je ključnega pomena to, da 

otrok v interakciji z okoljem gradi svoj notranji psihični aparat Njegova psihična struktura 

(ego funkcije) je ključnega pomena pri iskanju ravnotežja ter adaptaciji navzven in navznoter 

(Praper 1995). 

Motnje vedenja se kažejo navzven, v manifestnem destruktivnem vedenju brez lastne 

odgovorne udeležbe. Gre za premik iz doživljanja (tesnobe) na vedenje. Če pride do obrata 

simptomatike v neprilagojeno vedenje, je prognoza slabša. Obstaja nevarnost, da se bo razvoj 

osebnosti usmeril v motnje osebnosti, na primer v kasnejše prestopništvo. To spodbuja tudi 

šibka struktura ega, ker je otroku primanjkovalo priložnosti ponotranjanja trdnih 

emocionalnih vzorcev, ker je imel slabše dispozicije ali patogene konstitucionalne lastnosti 

(hiperaktivnost, emocionalno impulzivnost ali oboje) (Praper 1995). 

 

Ugotovitev: Seveda se zavedamo, da bi starši (posvojitelji) potrebovali strokovno pomoč ob 

dilemah, ki jih je prinesla sprememba – vstop v šolo (edukacijo glede otrokovih potreb; 

pomoč pri sprejemanju otroka v partnerski sistem; pomoč pri vzgojnem uglaševanju; pomoč 

glede podpornega sistema). 
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Znašli smo se na dveh bregovih – na eni strani šola, na drugi starši, vmes pa otrok, ki je klical 

po pomoči. In oboji (akterji nemoči) smo se odzvali enako: prevzeli smo težo na svoja ramena 

– starši na svoj način in šola na svoj.  

V poskusu prvih intervencij (prilagoditve pouka, sodelovanje svetovalne službe, dodatna 

pomoč….) smo resnično želeli delovati v smeri kompenzirati otroku varnost okolja, 

kompenzirati izkušnjo, da je nekomu mar zanj, da ga je nekdo pripravljen razumeti, mu stopiti 

nasproti, iskati njegova močna področja, jih krepiti, krepiti otrokove izkušnje, s katerimi bi 

kompenziral svoje razvojne psihološke primanjkljaje. 

Vendar pa to ni bilo dovolj. Prepoznava otrokovih potreb se namreč ni zgodila v okolju, ki je 

imelo največji vpliv na otrokovo sprejemanje. Njegovo čustvovanje je bilo preveč ranjeno, da 

bi se odzval. Komu je zaupal in verjel? Kje in pri kom je videl smisel? To so namreč pogoji, 

da bi se odzval. (Vedno je dejal: »Če pa ničesar ne naredim prav.« in to je držalo. Pohvala 

ljudi, ki smo se z njim ukvarjali, ni imela take teže, kot bi jo imela mamina, ki pa jo je čakal 

zaman. Učimo se, ker smo povezani, ker je to pomembno nekomu, ki je nam pomemben. Bil je 

sit in oblečen, vendar čustveno zanemarjen, podhranjen). 

Pomembno vprašanje je tudi, kakšne vedenjske, kognitivne, razvojne, telesne in socialne 

dispozicije je imel otrok za vključevanje in sprejemanje strukturirane šolske situacije 

(navodila, urnik, sedežni red, 45-minutna pozornost, grafomotorika, izražanje, poslušanje…). 

O tem smo ob sprejemu v šolo vedeli zelo malo ali nič – pa vendar je to del znanj, ki bi jih 

nujno potrebovali, da bi lahko sploh ustrezno prilagodili otroku spremembo, ki se je zgodila v 

njegovem svetu z vstopom v šolo.  

V tej »zgodbi« mama in oče žal nastopata kot označena, problematična, neustrezna (naše 

ugotovitve o prestrogi vzgoji, čustveno hladni materi…). Sprašujem se, kako sta slišala in se 

odzvala na ta sporočila šole. Kaj bi lahko storili drugače, da se ne bi zgodila obrambna 

reakcija pri njiju – ali bi jim lahko ta realna dejstva sporočil nekdo drug na bolj nevtralen 

način? Kako sta zaznala igre moči (timski sestanek, število »učenih« strokovnjakov proti 

dvema neizobraženima na tem področju), težave moralne narave (prekrški, »kaj bodo mislili 

ljudje?«, percepcija lastne nesposobnosti…).  

Kako bi se zadeve odvijale, če bi imela možnost vse te stiske ubesediti in jih podeliti (z nekom 

nevtralnim, ki nima pozicije moči), mogoče s strokovnjakom za delo z družinskim sistemom 

(sistemska terapevtska znanja)? 

Vprašanje je tudi, kako doseči odzivnost in pripravljenost za sodelovanje pri mami. 

Tukaj manjka neka instanca, ki bi to strokovno vodila in usklajevala – instanca, ki pa je ni. 
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12.1.2 Obdobje 3. in 4. razreda 

 

Deček je jeseni nadaljeval s poukom v tretjem razredu, še vedno na podružnični šoli. Na šoli 

smo nadaljevali z učno pomočjo, ki jo je izvajala mobilna specialna pedagoginja (predvsem 

pri matematiki in slovenščini), obiskoval je tudi dopolnilni pouk. Oče je dečka tudi enkrat 

mesečno vodil h klinični psihologinji, mama se obravnav ni udeleževala.  

Stanje se kljub vsestranskim prizadevanjem, prilagoditvam in pomoči v šoli, ni izboljševalo, 

nasprotno – na šoli smo zaznavali, da se otrokova stiska povečuje. Deček je bil med poukom 

izredno nemiren in moteč, odklanjal je šolsko delo in se zatekal k lažem. Pred starši je 

prikrival šolsko neuspešnost in si izmišljeval številne izgovore.  

Že dlje časa smo slutili, da so razmere pri dečku doma neprimerne za njegov razvoj in da je 

prisotno tudi nasilje. Vendar deček ni nikoli neposredno izrazil svoje stiske, saj o sebi in 

razmerah doma ni želel govoriti, niti ni nikoli potožil, da starši izvajajo nasilje nad njim. 

Pogovorom se je izogibal, pogovor je vedno usmerjal stran od domačih razmer.  

Glede na to, da je družinska problematika po naši presoji presegala okvire in zmožnosti šole 

in da naša pomoč dečku pravzaprav ni usmerjena v odpravljanje vzroka za dečkovo težavno 

vedenje, ampak le blaženje posledic, sem se po pogovoru z učiteljico in klinično psihologinjo 

odločila, da zaradi domačih razmer in velike čustvene stiske otroka za sodelovanje zaprosimo 

tudi Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD).  

 

Ugotovitev: Našo odločitev je pogojevala naša percepcija, da je deček v stiski, indici, ki so 

nakazovali na ustvarjanje prepričanja glede domače družinske dinamike in tudi zaskrbljenost 

ob številnih intervencah in prizadevanjih, ki niso obrodile sprememb.  

 

Datum: 3. 10. 2001  

Na CSD pošljem dopis, v katerem opišem problematiko, opažanja in postopke šole in jih 

prosim, da se vključijo v obravnavo družine. 

Na pogovor sem v šolo povabila oba starša in ju seznanila z razlogi za našo odločitev. 

Razložila sem jima, da želimo s tem, ko smo obvestili Center o njihovi situaciji, doseči 

predvsem to, da dobita ustrezno strokovno pomoč in da jim kot družini pomagajo. Dejstvo sta 

sprejela z negodovanjem in prepričevanjem, da bo sedaj vse v redu in da bosta že sama 

uredila domače razmere. Predvsem mama je izražala nejevoljo in zatrjevala, da je deček 

nemogoč, ker nič ne uboga in se noče učiti, in da ona nima časa za ukvarjanje z njim.  
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CSD se je odzval na našo pobudo in se vključil v timsko obravnavo. Obvestili so nas, da bo 

njihov delavec odšel k družini domov, dogovorili pa smo se tudi za timski sestanek na šoli. 

Sama sem kot svetovalna delavka na šoli prevzela vlogo koordinatorja strokovnega tima, 

zadolženega za vzajemno sodelovanje vseh udeležencev, sklicevanje timskih sestankov, 

spremljanje dečka na šoli ipd.  

 

Datum: 23. 10. 2001 

Timski sestanek na šoli. 

Prisotni: predstavnik CSD, klinična psihologinja, razredničarka, jaz. 

Tema: popuščanje dečka v šoli, izmikanje obveznostim, zatekanje k lažem, čustvene težave, 

psihično nasilje nad otrokom (otrok je potožil, da je doma nenehno vpitje, poniževanje, 

ustrahovanje ipd. predvsem s strani matere). Skrival je preizkuse znanja, ni pisal domačih 

nalog, šolskega dela ni opravljal niti v šoli niti doma. Najpogosteje ni kazal nikakršnega 

interesa in motivacije za delo, zanj je bilo vse brez zveze. Pred sošolci se je postavljal in 

dokazoval, da si upa več kot drugi. Njihov smeh ga je le še vzpodbujal k neprimernemu 

obnašanju. Pogosto je lagal učiteljici, sošolcem in staršem. Doma je kradel denar ter zanj 

kupoval sladkarije, ki jih je delil s sošolci. Manjše stvari je večkrat ukradel tudi učiteljem in 

sošolcem.  

 

Sklepi: 

‒ zaradi problematike otroka in celotne družine se sproži postopek obravnave družine na 

CSD – center jih bo povabil na razgovor; 

‒ klin. psihologinja bo nadaljevala z obravnavo dečka – enkrat mesečno; 

‒ na šoli dečku omogočimo varovalno okolje in maksimalno učno pomoč; 

‒ člani tima spremljamo celotno družino oz. otroka na šoli in smo v stiku (klin. 

psihologinja se bo glede dečka pogovorila tudi z njegovim zdravnikom). 

 

Ugotovitev: Sklepi sestanka so bili sprejeti na predpostavki, da bo zunanja obravnava 

(»zunanji pritisk«) družine obrodila spremembe in da se bodo starši nedvomno odzvali in 

spremenili svoje ravnanje. (?)Besedo »pomoč CSD« so starši očitno glede na pretekle 

izkušnje razumeli kot še eno zunanjo prisilo, kontrolo in pozicijo moči nad njima, kar je 

mama jasno dokazala z očitnim odklanjanjem vsega. 
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»Na šoli bomo dečku zagotavljali varovalno okolje in učno pomoč« - pa vendar so njegove 

potrebe veliko širše in specifične. 

Na tem sestanku ni bilo prisotnih staršev, ki pa so ključni akterji v celotni zgodbi – torej 

manjka njihova percepcija dogodkov, njihov smisel postopkov in njihove potrebe. V tem delu 

se jasno vidi, da nastopamo s pozicije moči. 

 

Datum: 29. 1. 2002 

Timski sestanek na šoli. 

Prisotni: predstavnik CSD, klin. psihologinja, oče, jaz, (mama se kljub vabilu ne odzove). 

Tema:  Stanje v družini po zadnjem timskem sestanku in delo dečka v šoli:  

‒ ugotavljamo, da se stanje od zadnje obravnave v družini ni spremenilo. Žena oz. mati ni 

pripravljena sodelovati in ne prihaja na sestanke. Ponujeno družinsko terapijo na CSD so 

starši odklonili; 

‒ deček je v šoli izredno nemiren, moteč pri pouku; koncentracija zelo slaba, laže in 

prikriva slab učni uspeh. 

 

Sklepi: 

Glede na to, da se stanje kljub obravnavam v družini in pri dečku ne izboljšuje, CSD predlaga 

naslednje ukrepe: 

‒ Namestitev dečka v dom Malči Belič, in sicer bi tam bival med tednom in hodil v šolo, 

med vikende pa bi prihajal domov. 

‒ PPO – za tri tedne. 

‒ Če se situacija doma ne bo izboljšala, je skrajni ukrep lahko tudi odvzem otroka. 

 

Oče prosi za en mesec odloga, češ da bo skušal vplivati na ženo in se trudil izboljšati 

družinsko situacijo. 

 

Sklep: Ponoven sestanek čez en mesec (po počitnicah).  

 

Ugotovitev: Sklepi so posledica občutkov nemoči po štirih letih vloženega dela in ugotovitvi, 

da se stanje ni nič spremenilo. Nekako je tipično, da ko smo nemočni, razmišljamo, da 

obstajajo »močnejše« ustanove, strokovnjaki, pristopi… 
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Lahko potrdim, da je to priznanje lastne nemoči in odlog problema in nekakšno upanje, da se 

bo mogoče vendarle kaj premaknilo. Pa vendar hkrati nihče ne uspe definirati jedra problema 

in jasno soočiti, kaj in kako se upira spremembi. 

Mati odklanja ponujeno družinsko terapijo – nihče se ne sprašuje po razlogih. Vedno 

obstajajo razlogi, ki jih lahko raziskujemo. V tem primeru lahko izhajamo iz predpostavke, da 

jo zavračata, ker jo ponuja institucija, ki jo doživljata kot kaznovalno nadzorni aparat.  

Tu vidim prostor in potrebo po izveninstitucionalni specialistični družinski pomoči kot 

intervenco izven kaznovalno-nadzornega aparata – ki pa mora biti seveda ustrezna in 

strokovno kompetentna.  

Ukrep odvzema otroka je grožnja in označitev krivde staršev – ves čas se v komunikaciji sluti, 

da je doma nekaj narobe, starša pa s svojimi odzivi to celo podpirata, potrjujeta. Toda nihče 

ni definiral, kaj je tisto konkretno, kar je narobe. Tega nihče ni znal natančno definirati na 

način skupnega konsenza (npr. če ti zdravnik postavi diagnozo, ji moraš verjeti in moraš 

videti smisel, da sprejmeš terapijo).  

Vse se odvija v jasni igri moči – CSD grozi z odvzemom (vsi ostali pa smo v nekakšni vlogi 

podpornih agentov pri tem, kar deluje kot ustanove proti staršem). 

Ob vsem tem pa manjka jasna in konkretna artikulacija otrokovih potreb – in vsekakor 

strokovna analiza njegovega psihičnega in razvojnega stanja. 

 

Datum: 28. 3. 2002  

Telefonski razgovor s klinično psihologinjo in s CSD 

Tema:  

Dečkova učiteljica mi je prišla povedat, da ji je deček zaupal, medtem ko ga je peljala domov 

iz šole, da sta se oči in mami spet kregala in mami je očija udarila, ker je bil spet pijan. Oči pa 

je vzel nož, da bi se zabodel, kar pa mu je deček preprečil. Mami naj bi se začela dreti že 

zjutraj in tako je v hiši samo dretje in kreg. Deček ima občutek, da je on glavni krivec za 

razmere doma, saj mu to menda mama nenehno dopoveduje. Deček je menda sam prosil 

učiteljico, naj pokliče na »socialno«, naj pridejo pomagat.  

Takoj sem poklicala klin. psihologinjo in CSD in jim sporočila, kaj se dogaja pri dečku in jim 

posredovala še pisno poročilo učiteljice o opažanjih pri dečku. 

Citiram pisno poročilo učiteljice: 

 »V zadnjih dveh mesecih sem pri učencu opazila spremembe v obnašanju, odnosu s sošolci, 

mano kot njegovo učiteljico in nekajkrat slišala tarnanje njegovih staršev, da je postal 

nemogoč. Začelo se je s skrivanjem preizkusov znanja, »pozabljanjem« domačih nalog, 
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odgovarjanjem, neopravljanjem šolskega dela in obveznosti, tako v šoli kot doma. Deček 

najpogosteje ni kazal nikakršnega interesa in motivacije za delo, govoril je, da je vse brez 

veze, zamahnil z roko ali pa z velikim negodovanjem in odgovarjanjem opravil zahtevano 

delo. Pred sošolci se je postavljal in pokazal, da si upa več kot drugi, tako da so se mu 

smejali, kar ga je le še podžigalo k takemu obnašanju. Menim, da je tako le iskal pozornost. 

Večkrat se je tudi zlagal, tako meni kot staršem, čeprav je vedel (saj smo mu to večkrat 

dokazali), da bomo resnici prišli do dna. Tudi učni uspeh se je poslabšal, čeprav ima deček 

dovolj razvite sposobnosti. Starša sta nekajkrat prišla v šolo (vsak posebej) in mi potožila, da 

se je vsega skupaj preveč nabralo, da imata preveč dela, da nista več kos niti sama sebi niti 

otroku, saj vse, kar deček naredi, naredi s prisilo. Rad pa je zunaj v naravi in tudi zelo rad 

pomaga pri kmečkih opravilih. 

Deček mi je večkrat potožil, da mamica samo vpije in to že navsezgodaj, saj pravi, da nihče 

ničesar ne naredi prav. Ve, da je odnos med mamico in očetom v težavah, saj je bil že večkrat 

priča nasilju med staršema. (Omenil je, da je mami zadnjič, ko sta se spet prepirala, očija 

udarila, ker je bil pijan, oči pa je vzel nož, da bi se kar zabodel.) Pred kratkim mi je dejal, da 

je zadnjič, ko je bilo doma spet hudo, hotel, da bi jaz poklicala »socialno« (kot se je izrazil). 

Rekel je, da ga boli pri srcu, ko mamica krega atija, ker pije. 

Deček se mi smili, saj je majhen, telesno šibak za svoja leta in zelo otročji, živeti pa mora v 

razmerah, ki so za njegov razvoj obremenjujoče in težavne. Pomagajmo mu!« 

 

Dogovor: 

‒ CSD bo opravil obisk na domu dne 29. 3. 2002; 

‒ Staršem pošljem vabilo na timski sestanek, ki bo 5. 4. 2002. 

 

Ugotovitev: Družinska simptomatika se nedvomno razkrije in izbije v ospredje. Oče pije, med 

partnerjema je nasilje. Vse to je za otroka preveliko breme. 

Kaj so razlogi za očetovo zatekanje v alkohol, kaj sproža mamine vzorce fizičnega nasilja? 

Vsekakor so to vprašanja, ki zahtevajo odgovore, a presegajo strokovnost in kompetence 

šolske svetovalne službe. Tu se mi zdi pomembna vloga CSD, ki je bil s tem pismom več kot 

nagovorjen, da ukrepa. Sama sem čutila ob tem veliko stisko, občutek nemoči in silno željo in 

potrebo, da nekaj ukrenem (ukrenemo), saj se na šoli z otrokom srečamo vsak dan in ga po 

pouku pošljemo domov v dom, ki to ni – z nenehnim občutkom krivde, ker deček ne dobi 

»prave« pomoči. 
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Dečkovo vedenje v tej situaciji lahko razumemo kot jasen klic na pomoč tej družini in temu 

partnerskemu odnosu, ne samo klic na pomoč sebi.  

Vsekakor se družinska zgodba odraža na otrokovem vedenju, s katerim opozarja, kliče, in 

odslikava vse gorje, ki ga preživlja.  

Starša v dosedanjih obravnavah obljubljata spremembo – ne zgodi se nič. Vrtimo se v 

začaranem krogu – v ozadju se kaže šibkost zmožnosti ohranjanja nekih načel, reda, 

discipline, pravil … in očitna potreba po spremembi (prenehanje pitja, prenehanje nasilja, 

sprememba v partnerskem odnosu) in hkrati nemoč, da bi do te spremembe prišlo. 

Obrambna vedenja, ki ščitijo spremembo, so zelo intenzivna in postanejo središče dogajanja 

celotne zgodbe, v katero se vplete cel krog – od šole, klinične psihologinje, CSD in zunanje 

podporne ustanove (dom Malči Beličeve, PPO…). Več kot očitno je, da se vsi ukvarjamo le s 

simptomatiko, namesto z vzrokom (vzroki) družinske situacije, saj kljub temu da se krog 

vpletenih institucij in strokovnjakov širi, sprememb na bolje ni. To je jasen dokaz, da v vseh 

svojih prizadevanjih nimamo pravih izhodišč, in se kljub vedno več vpletenim nihče ne 

ukvarja s »pravimi » problemi. 

 

Datum: 5. 4. 2002 

Timski sestanek na šoli. 

Prisotni: predstavnik CSD, klin. psihologinja, oče, jaz, razredničarka (mama se ni odzvala na 

vabilo – oče je razložil, da ni hotela priti).  

Tema: 

Na sestanku so bila izpostavljena naslednja dejstva: 

‒ CSD je opravil obisk na domu, vendar staršev ni bilo doma. 

‒ Razmere doma so težke, mama izvaja psihično in fizično nasilje nad vsemi družinskimi 

člani; dečku očita, da je on za vse kriv in mu da jasno vedeti, da ga ne mara. 

‒ Kljub prizadevanju očeta, da bi se odnos žene do njega in otroka spremenil, se to ne zgodi. 

Oče izraža nemoč. 

‒ Mati ne želi sodelovati niti ne čuti potrebe po tem.  

‒ Oče na namestitev ali odvzem otroka ne pristane. 
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Sklepi: 

‒ Na CSD bodo povabili mamo na Center na sestanek dne 16. 4. 2002 in jo spodbudili k 

sodelovanju. 

‒ Na šoli bomo zagotavljali dečku varovalno okolje, ga spodbujali. Pri pouku bomo 

upoštevali metodično-didaktične prilagoditve, in mu nudili učno pomoč (IUP učitelja, 

specialne pedagoginje, dopolnilni pouk).  

‒  še naprej bo vključen v obravnave pri klinični psihologinji.  

 

Datum: 16. 4. 2002 

Timski sestanek na šoli. 

Prisotni: predstavnik CSD, starši, jaz , (klin. psihologinja se opraviči). 

Tema: CSD ponovno predlaga namestitev dečka v dom Malči Beličeve. 

Starši ne pristanejo na to. Obljubljajo, da se bodo trudili izboljšati odnose doma.  

 

Sklepi: 

‒ konec maja skličem ponoven sestanek – kakšno je stanje pri dečku in v družini; 

‒ dečka bodo starši naročili na pregled k pedopsihiatrinji; 

‒ obravnave pri klin. psihologinji bodo enkrat tedensko; 

‒ na šoli dečku nudimo maksimalno učno pomoč, da bo izdelal razred ter spodbudno okolje. 

 

Datum: 12. 6. 2002  

Staršem pošljem vabilo na timski sestanek, vendar se opravičijo. 

Sestanek se preloži na 2. 7. 2002 (dogovor s Centrom, da bodo vabili oni).  

 

Datum: 2. 7. 2002 

Timski sestanek na CSD 

Prisotni: klin. psihologinja, jaz, oče, CSD; mama se sestanka ni udeležila 

Tema: Odhod dečka v dom Malči Beličeve. 

 

Oče nikakor ne pristane na to, da gre otrok v dom. 

‒ Predlog CSD: oče naj si ogleda dom Malči Beličeve, da bo videl, o čem govorimo in se 

lažje odločil; 
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‒ Oče je odločno tudi proti ogledu in ne pristane niti na to. 

 

Sklep: 

‒ Naslednji sestanek na CSD v septembru ali oktobru 2002, ko bo novo šolsko leto in deček 

v petem razredu. 

 

Deček je s težavo izdelal četrti razred in čez počitnice z njim nisem imela stikov. S Centra 

sem dobila informacijo, da je mati odklonila družinsko terapijo in da se sestankov, ki jih 

sklicuje Center, ne udeležuje. Oče skuša reševati situacijo, vendar vedno bolj zapada v 

alkoholizem, kar povzroča še hujše konflikte v družini. 

 

Ugotovitev: Vrtimo se v začaranem krogu. Alkohol in očetova zasvojenost vpliva na celotno 

dinamiko odnosov v družini in še dodatno zaostruje že tako težko situacijo. Oče ne pristane na 

oddajo otroka v dom, saj s tem »rešuje« samega sebe, svojo pozicijo doma – saj tudi izrazi 

»da mu ni več za živet, če otrok gre«. To nam tudi pove, da je partnerski odnos z ženo na 

najnižji točki. 

Mati na odvzem ne pristane verjetno zaradi bojazni »kaj bodo pa sosedje rekli« – pravzaprav 

pa se v celotni zgodbi ni nihče nikoli vprašal, zakaj se mati tako upira spremembi in zakaj ne 

sodeluje. Kakšne stiske doživlja ona, kakšen je njen odnos do posvojenega otroka? Ali jo je 

sploh kdo ustrezno pripravil na »nadomestno« materinstvo in kakšna so njena pričakovanja? 

Tudi ona išče izhode in se umika z zasvojenostjo – zasvojenostjo z delom. To je njen način 

izhoda iz odnosa in iz vloge žene in matere. 

Deček pa je poleg vseh stisk, ki jih je preživljal že od rojstva naprej, ponovno doživljal še 

stiske otroka, ki je žrtev zasvojenih staršev (že njegova biološka starša sta ga zavrgla zaradi 

zasvojenosti). Vemo, da je izhod iz zasvojenosti izredno težak in da se je nihče ne odreče brez 

zunanje prisile. Pot do sprememb je tako zapletena in dolga. 

Minila so štiri leta, v katerih smo bili na šoli prepuščeni temu, da živimo z zavedanjem nemoči 

in smo hkrati priče veliki stiski. Z zelo omejenimi viri, prepuščeni lastni iznajdljivosti.  

12.1.3 5. razred (prihod na matično šolo) 

 

Jeseni 2002 je deček prišel na matično šolo v peti razred. Pri odločitvi, v kateri oddelek ga 

bomo umestili, sem upoštevala tako značilnosti ostalih učencev v razredu, uspeh ter želje 

dečka, s kom bi bil rad v razredu (sošolci iz podružnice, s katerimi je imel naklonjen odnos). 
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Datum: 23. 9. 2002 

Telefonski razgovor z zdravnico s pedopsihiatrije, ki me je obvestila, da so dečku predpisali 

tablete RITALIN. Vsak dan bo vzel tabletko, preden bo šel v šolo. 

 

Ugotovitev: Z novim šolskim letom se torej vključi v obravnavo nov partner – 

pedopsihiatrinja in nova substanca (s potencialnimi učinki zasvojenosti) – ritalin.  

»Zdravilo Ritalin uporabljamo za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD).  

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) ali hiperkinetična motnja je vedenjska motnja 

pri otrocih in mladostnikih. To motnjo ima okrog 3 % otrok, ki zaradi nje ne morejo mirno 

sedeti in/ ali se dovolj dolgo koncentrirati na zadano nalogo. Otroci s to motnjo imajo lahko 

težave pri učenju in opravljanju domačih nalog. Pogosto postanejo tako v šoli kot doma težko 

vodljivi. Zdravnik je predpisal zdravilo Ritalin v okviru programa zdravljenja motnje 

pozornosti s hiperaktivnostjo, ki navadno obsega tudi psihološko, vzgojno in socialno 

zdravljenje« (Novartis Pharma, 2010). 

Glede na to, da ritalin vpliva na motnjo pozornosti in koncentracije, bi lahko v šoli 

pričakovali, da bomo lažje shajali z dečkom in bo posledično manj moteč – kar za nas pomeni 

manj težav. Pa vendar to dejstvo sprejmem z nezaupanjem, saj je dečkovo moteče vedenje 

predvsem odraz razmer, v katerih živi (in je živel) in tabletka ne more pomeniti čudežnega 

upanja doseganja spremembe (od zunaj). 

 

Datum: 20. 11. 2002  

Timski sestanek na šoli 

Prisotni: klin. psihologinja, predstavnik CSD, oče, jaz; mama se sestanka ni udeležila 

Tema: 

‒ prehod iz podružnice na matično šolo v 5. razred, novo okolje, novi sošolci, počutje 

dečka; 

‒ opažanja učiteljev po dveh mesecih pouka. 

 

Poročilo razredničarke: ritalin, ki ga je pričel jemati, po mnenju razredničarke ne pomaga; že 

prvo uro je nemiren, motivacija mu hitro pade, opazna je tudi slaba koncentracija. Zelo rad 

toži druge sošolce, svoje krivde nikoli ne prizna; opazila je, da deček ob pogovoru nikoli ne 

gleda sogovornika v oči. 

Uspeh zelo niha – odvisno od dneva in njegovega razpoloženja. 
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Oče je dejal, da so razmere doma nekoliko boljše, razumejo se malo bolje; žena ni najbolj 

potrpežljiva, zato se hitro razjezi. Oče dečka sam vozi na obravnave k pedopsihiatrinji. 

 

Sklep: 

‒ Na šoli bomo dečku še vedno nudili vsestransko pomoč (vključitev v dopolnilni pouk, 

IUP, medvrstniška pomoč…).  

‒ Naslednji timski sestanek načrtujemo pred zimskimi počitnicami (če ne bo potrebno prej 

zaradi posebnih okoliščin). 

 

Na šoli smo dečku skušali zagotoviti varovalno, spodbudno okolje in maksimalno učno 

pomoč. Svojo vlogo pri tem sem videla predvsem v tem, da sem bila otrokova zaupna oseba 

in da je imel možnost, da se je name lahko obrnil, kadarkoli je bil v stiski. Vendar pa se deček 

sam ni nikoli »zatekel« k meni, nasploh je zelo nerad govoril o domačih razmerah, težavah in 

je kazal izrazito nelagodje, če smo se o tem želeli z njim pogovoriti. Tako sva se individualno 

pogovarjala predvsem po kakšnih »incidentih« in po posredovanju učiteljev. Takrat je vedno 

zanikal svojo krivdo za nastali konflikt, se izgovarjal na druge in imel zelo nekritičen odnos 

do situacije. Skušala sem ga predvsem naučiti, kako bi v posamezni situaciji lahko ravnal 

drugače, katera ravnanja bi lahko spremenil, da ne bi prišlo do konflikta oz. spora. Tudi kadar 

je bil zelo razburjen, razočaran ali nesrečen, nikoli ni zajokal ali kako drugače iskal sočutja. 

Če sem sama želela z njim navezati stik, predvsem da bi okrepila njegov občutek varnosti na 

šoli, mu pokazala pozitivno naravnanost do njega in mu nudila oporo, sem ga sama poiskala, 

vendar je kazal nelagodje in bil redkobeseden. Zato sem več svoje energije usmerila v učitelje 

in sodelovanje z njimi glede dečka. 

Kar se mi zdi pri moji vlogi na šoli tudi pomembno, je, da sem predstavljala nekakšen most 

med otrokom in učitelji, kajti pogosto sem morala pri nekaterih učiteljih zaradi dečkove 

nemirnosti in motenja pouka posredovati in pomagati pri reševanju konfliktov. Dejstvo je, da 

morajo učitelji za delo z vedenjsko izstopajočimi učenci poznati vrsto strategij in imeti 

ustrezne kompetence, raziskave Cheneya in Barringerja (1995) pa kažejo, da se učitelji ravno 

na teh področjih čutijo najmanj kompetentne. 

Nekateri učitelji so z njim shajali dobro in so morebitne težave sami sproti uspešno reševali, 

spet drugi, z nižjo toleranco, z manj veščinami in znanja za delo s težavnimi učenci, pa so 

imeli skoraj vsako uro konfliktno situacijo in je dečkovo obnašanje sprožalo konflikt. Metljak 

(2009) ugotavlja, da je moteče in odklonsko vedenje neposredno povezano tudi z učiteljevim 
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odnosom. Torej – učitelj lahko s svojim vedenjem oz. odnosom do vedenjsko izstopajočega 

učenca moteče vedenje okrepi ali pa ublaži. Zato je pomembno, da se svetovalni delavec z 

učitelji pogovarja o določenem učencu, o njegovih primanjkljajih, težavah, pogojih, v katerih 

živi in o metodah in strategijah, ki so se izkazale za uspešne. Glede na to, da niti dva učenca 

med seboj nista enaka in da ima vsak svojo zgodbo, pa je nujno medsebojno sodelovanje med 

učitelji in izmenjava dobrih izkušenj, uspešnih metod dela s posameznim otrokom in strategij, 

ki so se izkazale za uspešne.  

Medsebojno učenje »v zbornici« lahko prinese dobre rezultate, saj vsi učitelji poznajo 

situacijo na šoli, učence in se resnično lahko učijo eden od drugega. Seveda pa je za tak odnos 

izjemno pomembno, kakšni so medsebojni odnosi med zaposlenimi na šoli in kakšna je šolska 

klima (na vseh nivojih: odnosi med učitelji, odnosi med učitelji in učenci ter odnosi med 

učitelji in starši). Zelo pomembno je tudi, kakšno stališče imajo pedagoški delavci o učencih z 

izstopajočim vedenjem – ali k obravnavi takih učencev pristopijo z razumevanjem in 

zavedanjem, da je izstopajoče vedenje vedno odziv na preplet nekih dinamičnih procesov, ali 

pa se osredotočajo le na simptome, neprimerno vedenje in sankcioniranje le-tega.  

Pomemben je tudi odnos vodstva šole do te problematike: ali imajo učitelji v vodstvu podporo 

in spodbudo za konstruktivno reševanje tovrstne problematike, ali pa se vsako učiteljevo 

opozorilo na težave ali iskanje pomoči in izražanje nemoči sprejema kot nesposobnost, 

neznanje in slabost. 

Saleebey (v Čačinovič Vogrinčič 2008: 24) pravi: »Praksa, ki temelji na perspektivi moči, 

pomeni, da bo vse, kar delaš kot svetovalec (ali socialni delavec, učitelj…), utemeljeno s tem, 

da pomagaš odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire, ko mu pomagaš, da 

doseže svoje cilje, uresniči svoje sanje in razbije okove oviranosti in nesreč«. Vendar pa je v 

šolskem prostoru, ki je še vedno preveč formaliziran, predviden, ocenjujoč in represiven, to 

pogosto zelo težko (ne moreš izstopiti, se ustaviti ali kako drugače spreminjati sistema, ki nas 

ukaluplja). Poleg tega pa problematika vedenjsko izstopajočih otrok pogosto močno presega 

šolske zidove in nas v tem pogledu na nek način dela nemočne.  

Čačinovič Vogrinčič (2008) poudarja, da šola vendarle lahko odigra vlogo varovalnega okolja 

za otroka in mu pomaga razviti sposobnosti, znanja in veščine, ki povečajo odpornost otroka. 

Včasih je prav šola edini prostor, kjer učenec lahko razvije občutek lastne vrednosti in 

odpornosti, značilnosti odpornega otroka pa so socialna kompetentnost, veščine za 

odpravljanje problemov, neodvisnost in občutek smisla in prihodnosti.  

Zaradi razmer, v katerih je deček živel, smo mu torej želeli pomagati in omogočiti, da bi 

lahko čim bolje nadoknadil, kar je bilo zamujeno v njegovem razvoju, čeprav pa nismo 
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natanko vedeli (razen lastnih opažanj), kakšni so njegovi razvojni primanjkljaji in kakšne so 

njegove resnične potrebe. 

 

Datum: 13. 2. 2003  

Telefonski razgovor s pedopsihiatrinjo (pokliče ona). 

Posredujem ji opažanja učiteljev (ritalin – ni učinka, slab učni uspeh, slaba koncentracija, 

motivacija, prisvajanje tujih stvari in tajitev krivde). 

 

Datum: 5. 3. 2003  

Timski sestanek na šoli.  

Prisotni: predstavnik CSD, starši, klin. psihologinja, jaz. 

Tema: Poročilo o stanju v šoli, družinska problematika. 

 

Deček ima zelo slab učni uspeh (nezadostne ocene pri slovenščini, angleščini, družbi in 

matematiki); v zadnjem času učitelji opažajo izrazito problematiko laganja. Izmišljuje si vse 

mogoče, naplete svoje zgodbe, ki nimajo nobene zveze z realnostjo; zanika, da laže, čeprav se 

mu laž dokaže. 

Po pouku zelo rad ostaja v šoli – izmišlja si vsemogoče zgodbice o dejavnostih. Zelo rad je v 

varstvu, kjer, če sta sama z učiteljico, lepo in rad dela šolske obveznosti. Večkrat pride v šolo 

že zjutraj, čeprav še nima obveznosti. Je zelo nemiren; pri pouku pogosto izgubi »rdečo nit« – 

nato pa vse pusti in se »odklopi. Potoži, da mu mama strga liste iz zvezka, kadar ni 

zadovoljna z opravljeno nalogo in mora vse še enkrat pisati; zato v šoli sploh ne piše oz. zelo 

malo; povil si je roko in napletel zgodbo, da ga je poškodoval plug.  

‒ Mama opravičuje svoje nesodelovanje s pomanjkanjem časa, službo in s tem, da deček 

sploh ne uboga, da nagaja in noče delati za šolo;  

‒ Klinična psihologinja staršem da nekatere napotke, kako doma delati z otrokom, o vzrokih 

za laži in izogibanje šolskim obveznostim; poudari se pomen sodelovanja OBEH staršev; 

‒ dogovor, da pokličem pedopsihiatrinjo in ji poročam o stanju v šoli; 

‒ CSD predlaga ponoven sestanek v maju. 
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Ugotovitev: »Čudežna tabletka« ritalin ne pomaga, pri dečku se patologija širi – več 

vključenih strokovnjakov pomeni več identificirane patologije in težav (moderna diagnoza je 

»hiperkinetičnost«). 

Po drugi strani pa lahko opazimo, da deček mrzlično išče stik in možnost navezanosti z 

drugimi (toplino, pripadnost) – to nam jasno kaže njegovo redno obiskovanje varstva pred in 

po pouku (čeprav mu ne bi bilo potrebno prihajati že tako zgodaj v šolo oz. bi šel po pouku 

lahko že domov), kjer se mu je lahko učiteljica bolj individualno posvetila, z njim poklepetala 

in ni postavljala nobenih zahtev – v varstvu ni usmerjenih aktivnosti in učenci si lahko prosto 

izbirajo aktivnosti (seveda v mejah sprejemljivega, a vendar so dejavnosti prostovoljne in ne 

usmerjene). Njena pozicija je bila drugačna od pozicije drugih učiteljev in ne nazadnje tudi 

od moje. 

 

Datum: 5. 3. 2003 

Pokličem pedopsihiatrinjo in ji prenesem informacije. Dogovor, da bo po 24. 3. 2003 

organizirala timski sestanek v zvezi z dečkom. (do realizacije tega sestanka ni prišlo). 

 

Datum: 14. 5. 2003  

Timski sestanek na šoli 

Prisotni: klin. psihologinja, oče, jaz 

Tema: Uspeh v šoli, razmere doma. 

 

Ugotavljamo veliko nezrelost dečka, kar seveda vpliva tudi na njegove odnose z vrstniki 

(konflikti, odklanjajo ga zaradi nenehnega zapletanja, socialna nezrelost); učni uspeh zelo slab 

– očetu predstavimo možnost, da bo deček ponavljal peti razred. Jemlje ritalin, vendar je 

učinek vprašljiv. 

Poročila učiteljic matematike in angleščine, pri katerih ima deček največ težav: 

 

Poročilo učiteljice matematike: 

 »Ugotavlja zelo slabo koncentracijo, nekoliko nižje sposobnosti, hiperaktivnost, 

nezainteresiranost; ko dobi pisno nalogo za samostojno delo, zablokira in ne reši ničesar; 

dosedanja pomoč – dopolnilni pouk, individualna učna pomoč.« 
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Poročilo učiteljice angleščine: 

 »Deček se težko zbere in posveti svoji nalogi, počasi dojema, ugotavlja veliko primanjkljajev 

znanja še iz preteklih let, burno reagira na slabe ocene; pri delu ni vztrajen, potrebuje premore 

med delom; ni notranje motivacije; včasih se potrudi in takrat zna sam narediti dane naloge 

precej uspešno.« 

‒ Oče pove, da so se doma razmere nekoliko izboljšale. In da bo še poskušal vplivati na 

ženo, da spremeni odnos do dečka. Obravnave na CSD mama odklanja, dečka na 

obravnave še vedno vozi samo on.  

‒ Seznanimo očeta, da bo deček ob koncu šolskega leta nezadosten in bo zato peti razred 

ponavljal. Dejstvo, da bo deček ponavljal, sprejme. 

 

Sklep: naslednji sestanek bo po počitnicah, jeseni. 

 

Ugotovitev: Vse se odvija ob veliki intenzivnosti organiziranja in sklicevanja, hkrati pa se nič 

ne spremeni in čas vsakdanjega življenja te družine teče svoj počasni tek brez vpliva (in tudi 

brez odprtosti za pomoč). Vsak član tima dela s svojo logiko (in posledično je to logika 

delovanja ustanov) in pri vsakem novem sestanku je kakšna dodatna nova perspektiva – ni pa 

integralnega pogleda in instance, ki bi držala celotno zgodbo pod nadzorom, v smeri nekega 

jasnega cilja in s kompetenco, da lahko pomaga (vodi) družino in vse vpletene v tej smeri. 

Stranski učinki: ponavljanje razreda (orodje zunanje moči na šoli), učni neuspeh, vplivi na 

samopodobo, začaranost kroga nemoči. 

12.1.4 Deček ponavlja 5. razred 

 

Razred prevzame nov razrednik. V šoli je bil deček tudi v tem šolskem letu deležen naslednjih 

oblik pomoči:  

‒ metodično-didaktične prilagoditve pri podajanju snovi, preverjanju in ocenjevanju znanja, 

‒ dopolnilni pouk pri matematiki, angleščini in slovenščini in individualna učna pomoč, 

‒ stalna kontrola, spodbujanje in motiviranje (ne sledi, težko se zbere in posveti nalogi, je 

zelo nemiren, razumevanje slabše, predvsem težave pri angleščini in matematiki); 

‒ individualiziran način dela, diferenciacija;  
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‒ učno-vzgojna pomoč, ki jo izvaja delavec preko javnih del (predvsem z namenom, da se z 

dečkom občasno dobita tudi izven šole, da ga odpelje na kakšen krajši izlet v okolici šole, 

na športno aktivnost ipd.) 

 

Razrednik je skrbno spremljal dečkov napredek in težave, ki so se vsakodnevno pojavljale v 

šoli. Skoraj vsakodnevno je imel stik z njim, se pogovarjal o težavah in ga usmerjal.  

Žal je deček še vedno imel večje težave pri socialni integraciji in komunikaciji z vrstniki. 

Igral je razrednega klovna, njegovo vedenje je bilo nezrelo in otročje, zato je imel tudi v 

razredu nekakšen poseben status in ni imel pravih prijateljev. Pogosto se je zapletal v 

konflikte s sošolci ali starejšimi učenci na šoli, saj je bilo njegovo vedenje nekritično in 

pogosto je sam izzval negativne odzive vrstnikov. Ob pogovoru in razreševanju konfliktov je 

dosledno zanikal svojo krivdo in se vedno videl v vlogi žrtve. 

 

Ugotovitev: Deček od vsega začetka ne zmore sprejemati odgovornosti za svoja dejanja. 

Namesto tega je v uporabi pojem »krivde«. Vprašamo se lahko, kako je na to vplival vzorec 

domačih razmer (oče alkoholik in njegova nezmožnost sprejemanja odgovornosti). In 

ponovno ugotavljamo nemoč vseh mogočih oblik pomoči »od zunaj«. 

 

Datum. 6. 1. 2004  

Timski sestanek na šoli. 

Prisotni: klin. psihologinja, oče, jaz (predstavnik CSD se opraviči). 

Tema: Stanje v šoli in v družini.  

 

Stanje v šoli je nekoliko boljše. Dečku se pozna, da razred ponavlja, saj ima nekoliko manj 

nezadostnih ocen; je sicer precej nemiren, njegovo vedenje nezrelo in otročje, vendar pa je 

manj moteč in impulziven. Tudi konfliktov s sošolci je manj; učiteljica matematike ugotavlja, 

da se deček trudi in da tudi dela domače naloge (kar je bil v preteklem šolskem letu velik 

problem). 

Oče zatrdi, da so odnosi v družini boljši, kar se po njegovem mnenju pozna tudi pri otroku. 

 

Sklep: 

‒ Oče bo še naprej redno prihajal (enkrat mesečno na GU ali po potrebi pogosteje) v šolo in 

spremljal dečkov napredek. 
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‒ V kolikor ne bo večjih težav, bo ponoven timski sestanek pred koncem šolskega leta. 

 

Deček je ob nudenju dodatne pomoči in podpore dosegel minimalne standarde znanja in bil na 

koncu petega razreda pozitiven, čeprav pa je njegovo izredno moteče in impulzivno vedenje 

predstavljalo precejšen problem večini učiteljev. Tukaj sem bila pogosto nekakšen posrednik, 

blažilec, otrokov »zastopnik« in svetovalec pri reševanju konfliktov, saj so tudi učitelji zelo 

različni, in kadar ne najdejo pravega načina ali metode za delo z otrokom s tako posebnimi 

potrebami, napetost, probleme in negativno energijo samo še stopnjujejo.  

Da je deček končal razred s pozitivnim uspehom ima velike zasluge tudi njegov razrednik. Z 

dečkom je navezal osebni odnos, kar je prvi pogoj za uspešno nudenje kakršnekoli pomoči 

otroku z vedenjskimi in čustvenimi težavami.  

Deček se je veliko bolje odzival pri individualnem delu z njim, veščine za delo v skupini oz. 

razredu pa so bile pri njem zelo šibka točka.  

Strokovni delavci smo ugotavljali, da bo deček za uspešno napredovanje v naslednjem 

razredu nujno potreboval dodatno strokovno pomoč, sicer bo zaradi vseh učnih in vedenjskih 

težav in povečanja obsega snovi v naslednjem razredu težko uspešen.  

 

Ugotovitev: Ponavljanje razreda – morda je manj pritiska in manj informacij, da je otrok 

neuspešen, vplivalo na to, da so se tudi razmere doma nekoliko izboljšale (po besedah očeta). 

V šoli je bilo verjetno manj težav zaradi ponavljanja razreda in s tem povezanega poznavanja 

snovi in izpostavljenost že znanim okoliščinam, novemu socialnemu okolju in nov razrednik, s 

katerim sta vzpostavila oseben odnos.  

 

Datum: 24. 6. 2004 

Sestanek z očetom. 

Na Zavod za šolstvo (komisiji za usmerjanje) smo poslali zahtevek za začetek postopka 

usmerjanja. 

Očetu smo predstavili naše ugotovitve glede šolske uspešnosti in možnost pridobitve dodatne 

strokovne pomoči, ki jo omogoča zakon. Oče se je strinjal, da deček potrebuje pomoč in 

vložil zahtevek za začetek postopka usmerjanja.  

Na obrazcu, ki ga je dobil in izpolnil na šoli, je dečkove težave opredelil kot »otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja«, kljub našemu ugotavljanju, da ima deček 

predvsem ČVT in so učne težave predvsem posledica le-teh 
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Ugotovitev: Postopek usmerjanja – »zgodba« na obrazcu za usmerjanje je jasna ilustracija, 

kako ni prišlo do skupne definicije problema med starši in intervencijskimi ustanovami. Starši 

so lahko izbrali, kar so ustanove in sistem postavili v naprej (eno ali drugo kategorijo, en ali 

drug opis…). Ponovno pozicija moči. In vprašanje – ali ni vse skupaj ponovno dejanje, ki ne 

upošteva dejanskih potreb otroka in družine. Kaj se tu dogaja pri starših in njihovem 

samorazumevanju vloge, odgovornosti…? 

Med vsemi skupinami otrok s posebnimi potrebami močno prevladujejo otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, vendar pa je med njimi veliko otrok, ki imajo poleg učnih 

težav težave tudi na področju socialne integracije. Zaprosilo za usmerjanje, tj. obrazec za 

začetek postopka, izpolnijo starši, (šola sama le v primeru, ko straši ne želijo sodelovati), ki 

pa se kljub otrokovim vedenjskim težavam ne odločijo za opredelitev »otrok z čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami«, saj ima opredelitev »motnje« nedvomno negativen prizvok in 

stigmatizira otroka. Menim, da bi bila opredelitev »otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami« ali pa »otrok s težavami v socialni integraciji« veliko bolj sprejemljiva za starše. 

Tako bi imeli mnogi otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami na šolah tudi ustreznejšo 

strokovno pomoč, ki bi bila maksimalno naravnana na njihove potrebe. Tudi pri našem dečku 

ni bilo nič drugače. 

 

Datum: 5. 7. 2004  

Poslali poročilo o otroku na Zavod za šolstvo. 

 

V njem smo zapisali vse naše ugotovitve (čustvene in vedenjske težave, učne težave…), načrt 

dela, ki smo ga sprejeli na podlagi ugotovitev, opisali postopke pomoči (delo učiteljev, 

svetovalne službe, razrednika), delo zunanjih strokovnjakov (CSD, klinična psihologinja, 

pedopsihiatrija), naše prilagoditve metod in oblik poučevanja in učenja, vključenost v 

dopolnilni pouk in druge oblike pomoči, analiza napredka dečka na podlagi aktivnosti, ki so 

bile izvedene na šoli za odpravo težav, opisali smo sodelovanje s starši ter našo sklepno 

ugotovitev in razloge ter naša opažanja, zaradi katerih menimo, da deček potrebuje dodatno 

strokovno pomoč. 

12.1.5 7. razred 

 

Datum: 12. 10. 2004  

Prejeli odločbo o usmeritvi. 
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Komisija za usmerjanje je dečka prepoznala kot otroka s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja in podala naslednjo globalno oceno dečka: 

»Pri dečku gre za znane ali neznane motnje v delovanju živčnega sistema, zaradi katerih se 

pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s pomnjenjem, pozornostjo, mišljenjem, koordinacijo, 

komunikacijo, z razvojem socialnih sposobnosti in emocionalnim dozorevanjem. Potrebuje 

stalno kontrolo in motiviranje pri pouku, individualiziran način dela, diferenciacijo, ter 

metodično-didaktične prilagoditve pri podajanju, preverjanju in ocenjevanju znanja.« 

Na podlagi vrste in stopnje primanjkljajev mu je bila dodeljena dodatna strokovna pomoč v 

obsegu 5 ur na teden, ki se izvaja individualno izven razreda, in sicer dve uri pri slovenskem 

jeziku, dve uri pri matematiki in ena ura pri angleškem jeziku s strani predmetnih učiteljev. 

Pomoč se izvaja v času rednih ur pouka. 

 

Datum: 28. 10. 2004  

Timski sestanek na šoli. 

Prisotni: klin. psihologinja, predstavnik CSD, oče, jaz; mama se sestanka ni udeležila). 

Tema: Odločba o izvajanju dodatne strokovne pomoči za dečka, stanje v šoli (uspeh, 

vedenje). 

‒ Najprej se pogovorimo o prejeti odločbi in načrtu dela z dečkom na šoli (način izvajanja 

DSP, urnik, prilagoditve, strokovna skupina, ki bo pripravila individualiziran program 

dela, redno spremljanje izvajanja in dečkovega napredovanja, evalviranje IP…). 

‒ Dogovorimo se, da bodo dečka doma večkrat pohvalili (ne samo kaznovali), zjutraj naj bo 

odhod v šolo umirjen (brez krega in vpitja); oče potrdi, da se bo trudil in vplival na ženo, 

ki pa še vedno ne sodeluje. 

‒ Deček trenutno ne jemlje več ritalina; počakamo nekaj časa, kako bo v šoli; v kolikor bo 

stanje slabše, ga bo oče ponovno peljal k pedopsihiatrinji.  

 

Priprava individualiziranega programa dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju IP) 

 

Izhodišče za pripravo načrta dela z učencem je bila globalna ocena ter opis njegovega 

funkcioniranja ob začetku izvajanja dodatne strokovne pomoči, in sicer: 

‒ slaba koncentracija in pozornost, 

‒ impulzivnost, 
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‒ nezainteresiranost za šolsko delo, 

‒ pomanjkanje vztrajnosti pri delu in težave s posvečanjem posamezni nalogi, 

‒ potreba po stalni spodbudi in pozornosti, 

‒ slabše razumevanje zmožnost dela individualno, 

‒ burna reakcija ob slabih ocenah in nezmožnost umiritve, 

‒ primanjkljaji v znanju, 

‒ napredovanje z veliko pomoči. 

 

Na podlagi ugotovitev in strokovnega mnenja komisije je strokovna skupina na šoli pripravila 

individualiziran program dela, v katerem je predvidela način dela in splošne prilagoditve pri 

pouku. Izhajali smo iz težav in ugotovitev, ki smo jih pri dečku zaznavali v času šolanja. 

 

Strokovna skupina je vključevala naslednje člane: 

‒ razrednika ( nosilec IP-ja), 

‒ učiteljico slovenščine, 

‒ učiteljico matematike, učiteljico angleščine, 

‒ šolsko svetovalno delavko (jaz). 

 

Opredelili smo področja dodatne pomoči in posamezne cilje, izhajajoč iz dečkovih težav, 

ki smo jih zaznavali na šoli.  

 

Cilji razrednika : 

‒ Spodbujati učenca (mu po potrebi prilagoditi oblike in metode dela in nuditi dodatno 

pomoč), da doseže minimalne standarde znanja na vseh področjih posameznih predmetov. 

‒ Spodbujati učenca za delo v dvojicah in skupini, za aktivno sodelovanje, medsebojno 

usklajevanje in sprejemanje. 

‒ Obdržati sprejetost dečka v razredu. 

‒ Razvijati pozitivno samopodobo. Omogočiti mu doživeti uspeh. 

‒ Razvijati besedno komunikacijo, strategije reševanja konfliktov, socialne spretnosti. 

‒ Razvijati samokontrolo v konfliktnih situacijah. 
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‒ Navajati na samostojnost in odgovornost pri šolskem delu in učenju.  

‒ Spodbujati učenca, da se čim več vključi v aktivnosti oddelčne skupnosti. 

‒ Spodbujati pozitivno klimo v razredu in sproti reševati konflikte. 

‒ Seznanjati učitelje, ki dečka učijo z njegovimi primanjkljaji in s prilagoditvami, ki jih 

morajo upoštevati pri pouku. 

 

‒ Program dela z razredno skupnostjo (»Učenje za življenje«) 

 

Prilagoditve : 

 

Metodične prilagoditve  

‒ Raba tehničnih pripomočkov, predvsem pri matematiki (ponazorila, ki jih uporablja pri 

utrjevanju snovi, tabela pretvornikov).  

‒ Učenje različnih strategij učenja. 

‒ Razvijanje njegovih močnih področij – zelo rad je pomagal pri opravilih na šoli (pomoč 

hišniku). 

‒ Doživljanje pozitivnih izkušenj (grajenje pozitivne samopodobe). 

‒ Pri angleščini raba vizualnih pripomočkov (slikovni material, tabele angleških časov).  

‒ Abstraktne vsebine je potrebno spremeniti v konkretne. 

‒ Fotokopije zapisane snovi – pri daljših zapisih ali manjkajoči snovi. 

‒ Učenje podpornih strategij. 

‒ Poudarjanje ključnih misli, bistvenega podatka, redukcija vsebine (verbalno, podčrtavanje, 

uporaba markerja). 

‒ Daljše in zahtevnejše naloge naj bodo razdeljene v manjše dele. 

‒ Redno pregledovanje zapisov. 

 

Oblike dela 

‒ Individualno delo. 

‒ Delo v manjši skupini z aktivnim sodelovanjem. 

‒ Dodatna strokovna pomoč v in izven razreda. 
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‒ Vključevanje v različne aktivnosti na podlagi njegovega interesa. 

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju  

‒ Ocenjevanja znanja naj potekajo v jutranjih urah, ko je koncentracija višja. 

‒ Večji poudarek naj bo namenjen ustnemu ocenjevanju znanja. 

‒ Preverjanje in ocenjevanje lahko poteka v individualni situaciji. Pisanje izven razreda 

(kadar je to mogoče).  

‒ Izvajalec dodatne strokovne pomoči pomaga pri branju in preverja razumevanje navodil. 

‒ Pri pisnem preizkusu znanja naj se uporabi povečan tisk ali večji razmik med vrsticami 

(posebno pri vpisovanju rešitev v tabele). 

‒ Pri pisnih nalogah po potrebi lahko razrežemo tudi list in učencu naloge ponudimo 

posamič (zaradi motene pozornosti). 

‒ Med nalogami je dovolj prostora za reševanje (matematika). 

‒ Pri ocenjevanju znanja naj se pri vrednotenju tolerirajo napake, ki izhajajo iz motnje 

(napisovalne težave). 

‒ Prilagoditi težavnost in količino nalog pri preverjanju znanja (ciljno preverjanje po delih). 

‒ Večkratno ustno preverjanje znanja, kadar je to izvedljivo – učitelji naj ocenjujejo znanje 

takrat, ko ga ima. 

‒ Datum ustnega preverjanja znanja je vnaprej določen. 

‒ Podaljšan čas reševanja. 

 

Prilagoditve pri organizaciji 

‒ Učenec sedi čim bliže učiteljice. 

‒ Večkrat pride k tabli in reši nalogo, pri kateri bo uspešen. 

‒ Učencu se dovoli, da se giblje (zbriše tablo, razdeli material…). 

 

S starši (predvsem z očetom) se dogovorimo za redne sestanke (vsaj 1x mesečno, v primeru 

večjih težav pa pogosteje. 

 

Ugotovitev: Z odločbo o dodatni strokovni pomoči vstopi v »zgodbo« nov partner (MŠŠ; 

Zavod za šolstvo). Veliko novega dela, poročila, sestanki, komisije, individualiziran program 

– veliko prizadevanj na nekem novem tiru dogajanja. Za vsem tem je (še vedno) upanje, da se 
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bo kaj spremenilo, vera v metode, strategije… Z IP –jem (individualiziran program dela) se 

fokus in odgovornost za spremembe prenese na otroka in šolo.  

 

Datum: 26. 1. 2005 

Timski sestanek na šoli 

Prisotni: klin. psihologinja, predstavnik CSD, oče, jaz; mama se sestanka ni udeležila. 

Tema: Napredek v šoli, odnosi v družini 

 

Dečkovo vedenje je ponovno zelo moteče. Je izredno nemiren, moteč in neubogljiv pri pouku. 

Učitelji ugotavljajo, da je izredno težko delati z njim. Individualno (dopolnilni pouk, DSP) je 

nekoliko laže, v skupini pa je popolnoma neobvladljiv. O domačih razmerah le redko potoži, 

če pa že, pravi, da se mama samo dere, oče se napije, potem pa se prepirata; takrat mora 

veliko on narediti v hlevu; mama čisto nič ne dovoli – odklopila je računalnik, uporablja 

veliko žaljivih besed in psovk. 

Oče na sestanku pove tudi, da si je otroka želel le on, mati se je zaradi njegove želje 

sprijaznila s posvojitvijo. Da je mati glava družine, ki njemu in otroku nalaga ogromno dela 

na kmetiji v času, ko je ona v službi. Ko je sama doma, tudi samo gara, za otroka nima nikoli 

časa. 

 

Sklep: Center bo sklical sestanek 4. 2. 2005 na Centru za socialno delo Kamnik; tudi mamo 

bodo opozorili na dolžnost, da se udeleži sestanka. 

 

Napovedan sestanek 4. 2. 2005 je zaradi bolezni odpadel; 

 

Datum: 20. 4. 2005  

Telefonski pogovor s klinično psihologinjo (klicala ona): 

Oče redno vodi dečka k njej na obravnave. Doma je še vedno veliko nesoglasij, tudi nasilja (s 

strani mame). 

Sklep, da Center ponovno skliče sestanek na Centru – 5. 5. 2005 (vabi center !). 

 

Sestanek ni bil realiziran. 

 

Datum: 9.6.2005 

Poslala vabilo staršem za timski sestanek 16. 6. 2005 
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Sestanek ni bil realiziran zaradi odsotnosti staršev. 

 

Ugotovitev: Ves čas je implicitno jasno, da mama ne sodeluje (in da je njena odsotnost velik 

del problema). Vendar tega nihče jasno ne opredeli in ubesedi. Kaj je razlog maminega 

odklanjanja? Kaj je sporočilo njenega nasilja? Kako bi morali to ubesediti, da bi se mama 

odzvala? Tukaj vidim prostor za strokovnjaka s specialističnimi znanji, ki bi se ukvarjal tudi z 

»mamino zgodbo«: razlogi za posvojitev, njena zgodba ob tem, da nima svojih otrok (o tem ne 

vemo nič), njena pričakovanja do posvojenega otroka, njena življenjska razočaranja…  

Kljub večletnim prizadevanjem je več kot očitno, da nihče ni uspel razviti pogojev za empatijo 

z mamo. 

 

Deček je ob dodatni individualni strokovni pomoči učiteljic matematike, slovenščine in 

angleščine, upoštevanju vseh njegovih posebnih potreb, primanjkljajev ter prilagoditev pri 

pouku, ter precejšnjemu trudu razrednika, ki se je z dečkom skoraj dnevno pogovarjal, ga 

usmerjal, v razredu razreševal konflikte in ga učil ustreznih vzorcev vedenja (konstruktivno 

reševanje konfliktov, …..), razred izdelal z zadostnim uspehom. 

Z očetom, ki je redno prihajal na govorilne ure (tedensko oz. na 14 dni), sta sproti spremljala 

dečkovo uspešnost in vedenje v šoli, vendar se kljub številnim dogovorom, sklepom in 

obljubam stanje ni izboljšalo. Deček se je še vedno zatekal k lažem, v razredu pa je imel 

vlogo »razrednega klovna« in dežurnega krivca za vse težave. Mama se na šoli ni nikoli 

oglasila niti se kako drugače pozanimala o dečku.  

 

Seminar za učitelje 

Pri delu z ljudmi in z večjimi skupinami nujno prihajamo v konfliktne situacije, ki jih 

rešujemo na način naučenih ali pridobljenih vzorcev in povzročajo stresne situacije ali pa nas 

celo frustrirajo. V šolskem sistemu so strokovni delavci dnevno izpostavljeni stresnim 

situacijam, ki bistveno vplivajo na pojav izgorevanja, povzročajo psihosomatska obolenja in 

druge simptome utrujenosti kot posledice stresnih vplivov na zdravje profesionalnih delavcev. 

Dejstvo je, da morajo učitelji za delo z vedenjsko izstopajočimi učenci poznati vrsto strategij 

in imeti ustrezne kompetence, raziskave Cheneya in Barringerja (1995) pa kažejo, da se 

učitelji ravno na teh področjih čutijo najmanj kompetentne.  

Z razlogom okrepiti strokovno znanje in »opremiti« učitelje z veščinami za delo z motečimi 

učenci smo ob koncu šolskega leta organizirali dvodnevno izobraževanje na temo Delo s 

težavnimi (vedenjsko izstopajočimi) učenci. 
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Pred izvedbo seminarja so učitelji izpolnjevali vprašalnik, v katerem so analizirali svoje delo 

in izpostavili določene probleme, na katere se je nato v izvedbi seminarja navezal predavatelj. 

Odgovori učiteljev na postavljena vprašanja so dober pokazatelj stanja na šoli in tudi 

problematike, povezane z delom z vedenjsko izstopajočimi učenci. 

V nadaljevanju navajam nekatere najpogostejše odgovore, ki so jih zapisali učitelji na 

zastavljena vprašanja:  

 

S katerimi vrstami težavnih učencev lažje delate? 

‒ Več potrpljenja z učno težavnimi, z vedenjskimi je delo dolgotrajnejše, 

‒ Moteči, a motivirani in vedoželjni, 

‒ S pripombami popestrijo pouk, 

‒ Moteči učenci, kjer pa poznam družinsko ozadje, 

‒ Lumpi, ki kršijo pravila in to tudi priznajo, 

‒ Učenci, ki se ne skrivajo za svojimi dejanji, 

‒ Nagajivi, iskreni, z viškom energije, 

‒ Hiperaktivni; 

 

Ali lahko iz svojega dela v preteklosti prikličete v spomin konfliktni dogodek s težavnim 

učencem/učenko, ki ste ga rešili na konstruktiven uspešen način? 

 

‒ Posežem v osebni prostor učenca, 

‒ Pogovori izven šole so motivirali učenca za delo in vzpostavili zaupanje do sošolcev, 

‒ Redni pogovori, redno sodelovanje s starši, upoštevanje vnaprej postavljenih in 

dogovorjenih pravil, 

‒ Iskren pogovor, dodatna učna pomoč, dosledno spremljanje ukrepov, 

‒ Doslednost v ravnanju, 

‒ Osebni pogovor, dogovor za naprej, 

‒ Postavljanje meja na začetku, doslednost, spoštovanje osebnosti otrok in staršev, 

‒ Reakcija ob prekršku brez vpitja; vprašanja, ki nakazujejo drugačno možnost vedenja; 

‒ Ko se pojavi problem, takoj namenim čas za reševanje; 
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S katerimi primeri težavnih učencev se težje soočite? 

‒ Nesramni učenci, ponižujejo; 

‒ Nasilni učenci, 

‒ Učenci, ki niso strpni do sošolcev, 

‒ Verbalno agresivni, 

‒ Ne zaleže ne lepa beseda ne noben ukrep, s starši se ne da sodelovati 

‒ Razvajeni otroci, 

‒ Besedno agresivni, 

‒ Zaprti, se hitri zlažejo, zahrbtni, 

‒ Nasilni, tihi teror dečkov nad deklicami, 

‒ Ne spoštujejo mej, pravil, 

‒ Odgovarjanje, 

‒ Ne vzpostavijo očesnega stika z učitelji, 

‒ Niso delavni, 

‒ Razdiralno delujejo s podtalnim delovanjem, 

‒ Vedenjsko problematični, 

‒ Vedenjske težave, ki se dogajajo med odmori, 

‒ Neodgovorni, 

‒ Učenci, ki zaradi učnih težav postanejo moteči; 

 

Kaj konkretno vas pri težavnih učencih »spravi s tira«? 

‒ Nesramnost, 

‒ Poseganje v besedo, 

‒ Klepetanje, godrnjanje, 

‒ Nedelavnost, 

‒ Razvajenost, 

‒ Nedoslednost staršev, 

‒ Prekinjanje učitelja, 

‒ Ignoriranje mnenja učitelja, 
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‒ Nespoštovanje učitelja, 

‒ Brez domačih nalog, 

‒ Ponavljajoče vedenjske težave (izsiljevanje sošolcev), 

‒ Neupoštevanje pravil, 

‒ Laž, 

‒ Poniževanje drugih, 

‒ Ko vedenjsko težavni vplivajo na druge učence, 

‒ Ko v pogovoru s starši ne pridemo do konkretnih ukrepov za spremembo vedenja; 

 

Kateri primeri »vam ležijo na duši«? 

‒ Vedenjske motnje z odločbo (ki jih ne upošteva), 

‒ Učenec, ki je nezrel, moti pouk, govori, ne zaveda se svojih dejanj, ne predvidi posledic; 

‒ Uporabila sem vse možne metode in pristope, poudarek na razgovorih, ni bilo uspeha; 

‒ Vzorec : Če so straši proti šoli, je otrok neobvladljiv – kako delati s takimi starši? 

‒ Z učencem nisva našla skupnega jezika 

 

Kaj bi si najbolj želeli spremeniti pri sebi pri delu s težavnimi učenci? 

‒ Več obvladovanja lastnega vedenja v razredu (manj spraviti s tira), omejiti impulzivnost, 

bolj umirjene reakcije; 

‒ Več časa za osebne pogovore z učenci, 

‒ Več doslednosti in strpnosti, 

‒ Več doslednosti pri izrekanju kazni, 

‒ Več odločnosti pri sodelovanju s starši, ki kritizirajo, 

‒ Izklopiti primer, ko pridem domov, 

‒ Več možnosti, da bi povabili starše (oba, še posebno očete), 

‒ Več iznajdljivosti. 

 

Kaj bi želeli spremeniti v kolektivu glede dela s težavnimi učenci? 

‒ Več doslednosti pri upoštevanju dogovorjenih pravil, 
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‒ Doslednost vseh, 

‒ Več postavljanja mej, 

‒ Pripravljenost sodelovanja pri skupnem reševanju, 

‒ Delo učiteljev na samopodobi, 

‒ Enotna merila, 

‒ Več sodelovanja in več posluha s strani razrednikov, 

‒ Podporo vodstva pri težjih primerih, 

‒ Da učitelji sami rešujejo težavne primere in jih ne prelagajo na razrednike, 

‒ Reagiranje pri vseh učiteljih (ne samo nekaterih); 

 

‒ Na podlagi analize vprašalnika je predavatelj izvedel seminar in poudaril vsebine, pri 

katerih so učitelji izrazili šibkost in željo po konkretnih napotkih. Bistveno, kar smo kot 

strokovni delavci šole pridobili z izobraževanjem, pa je: 

‒ Iz teorije: spoznali smo spretnosti in sposobnosti, ki jih potrebujejo otroci, da so socialno 

zreli in znajo sprejemati zahteve okolja (disciplinska in druga navodila za delo z večjimi 

skupinami, npr. v razredu). 

‒ Iz prakse: videti problematične učence v novi (ustreznejši) luči, razumeti določena 

vedenja in situacije, ki so nas doslej spravile iz tira in nas prekomerno izčrpavale 

‒ Za prakso: bolj učinkoviti načini prepoznavanja vzorcev vedenja in učinkovitejše 

strategije reševanja konfliktnih situacij s težavnimi učenci. Če bomo imeli jasno izdelana 

skupna stališča, se bomo bolj učinkovito lotili reševanja problematike. 

‒ Za klimo medsebojnih odnosov v kolektivu: analizirati problemske situacije na način 

argumentiranega in strpnega dialoga. Vzpostaviti komunikacijo, ki se ukvarja s 

problemom na varen način za vse udeležence. Učiti se iz izkušenj dobre prakse. Malo več 

pozitivno in prijazno naravnanega mišljenja. 

 

Da učitelji potrebujejo tovrstna usposabljanja na področju dela z vedenjsko izstopajočimi 

učenci, lahko razberemo iz mnenj ob zaključku izobraževanja: 

‒ »Ste me podprli, ugotovila sem, da ni z menoj vse narobe.« 

‒ »Naučila sem se ustaviti in upoštevati čustva.« 
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‒ »To je bila prava injekcija proti bolečinam za učitelje.« 

‒ »Vidim, da sem v razredu probleme doslej zadržala zase, ker sem mislila, da sem zanje 

sama kriva. Zdaj vidim, da se bom tega lahko lotila na drugačen način in se o tem 

pogovarjala v kolektivu.« 

‒ »Zelo koristno se mi zdi, da nam kdo odpre novo pot, da te kdo spomni, kako se stvarem 

lahko tudi drugače streže.« 

‒ »Postopek soočanja s frustracijami si bom zapisala kot navodilo in bom to uporabljala v 

življenju.« 

‒ »Vidim velike koristi zame osebno. Izziv mi je en otrok v razredu, zdaj se bom tega lotila 

drugače in me ni več strah že na začetku šolskega leta.« 

‒ »Meni je najbolj všeč, da smo prvič spregovorili tudi o naših občutkih v kolektivu.« 

‒ »Predstavitve prvega dne so se me zelo dotaknile. Ves čas do naslednjega dne sem 

intenzivno razmišljala o sebi, družini, otrocih.« 

‒ »Čeprav sem že zelo izkušena učiteljica in mislim, da ne morem izvedeti kaj novega, sem 

veliko pridobila in lažje bom začela novo šolsko leto.« 

‒ »Všeč mi je bilo obravnavanje konkretnih primerov in mi v vlogah. To, da je moderator 

ustavil, smo zavrteli nazaj, izpeljali drugače. Zapomnila si bom tudi most do otrok. In tri 

škatle.« 

‒ »Všeč so mi bili konkretni primeri. Meni je to kar načrt za letošnje delo v razredu.« 

‒ »Ob vprašanjih, ki so nam bila dana v razmišljanje, sem pogledala vase.« 

‒ »Tak seminar potrebujem. Najbolj se me je dotaknilo, kako ne jemati osebno. Verjamem, 

da bom s temi znanji tudi doma lahko reagirala manj eksplozivno.« 

‒ »Spoznala sem veliko novega, imam popisano polno listov. Vidim, kako je pomembno, 

katero besedo uporabimo v konkretni situaciji.« 

‒ »Ker še nimam veliko izkušenj, mi je bilo vse zelo koristno, ker je bilo zelo praktično in 

konkretno.« 

‒ »Metoda: povej več, se mi zdi fantastična. Vidim pa, da bo to kar težko prenesti v 

vsakdanje življenje, ker takega načina nismo bili doslej navajeni.« 

‒ »Imam sicer svoje ideje, kako začeti s poučevanjem, svoje ideale. Ampak ta znanja mi 

bodo služila kot prva pomoč, če se mi kdaj kaj zatakne.« 
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‒ »Sploh se nisem zavedala, da je šola tako obširen prostor frustracij. Ko se jih zavedaš, 

vidiš, kje izgorevamo. Zdaj jih znam obvladovati. Zapomnila si bom most, škatle, 

spoštljivo radovednost. Uživala sem v tem, kako nas je moderator nenasilno usmerjal.« 

‒ »Spoznal sem, da konkretnih in lahkih rešitev ni. Ni pedagoških receptov in fint. Umetnost 

je rešiti en problem. Predlagal bi, da za vsak rešeni primer učitelj prejme dodatne točke.« 

‒ »Strinjam se z vsemi pred menoj. Všeč mi je bilo, kako smo lahko odprto govorili o 

stvareh, ki jih navadno tiščimo v sebi in jih zanikamo. In kako je bilo to sproščujoče.« 

‒ »Pomirjena sem, kadar nimam takojšnjih rešitev, da ni nič narobe. Najprej je potrebno 

delati na sebi in težave reševati pri in v sebi. Dobila sem potrditev za potrpežljivo delo s 

starši.« 

 

Ugotavljam, da tovrstni posamični seminarji vnesejo nekaj »pozitivnega« nemira in 

spodbudijo razmišljanje o določeni problematiki in drugačnemu ravnanju, vendar pa sčasoma, 

ko se dogodek časovno oddalji, žal izzvenijo. Zato tu vidim potrebo po sistematičnem, 

načrtnem delu in usposabljanju učiteljev za delo z motečimi učenci, potrebo po rednih 

supervizijskih srečanjih in strokovni podpori strokovnjaka vse šolsko leto. 

»Negotovost glede lastnih stališč v zvezi z različnimi področji pedagoškega dela, ugotovljena 

razhajanja med teorijo in prakso pogosto botrujejo nezaupanju vase in v lastno strokovno 

kompetentnost » (Devjak in Polak 2007:75). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je zelo 

pomemben dejavnik spodbujanja osebnostnega in strokovnega razvoja v takoimenovanem 

obdobju »preživetja« (po Devjak in Polak 2007), to je čas, ko se pedagoški delavci intenzivno 

posvečajo vodenju razreda, vzdrževanju discipline in ko so pred različnimi dilemami v zvezi z 

reševanjem razredne problematike in obvladovanjem zahtevnih učencev (prav tam).  

12.1.6 8. razred  

 

Za dečka smo na začetku osmega razreda ponovno pripravili individualiziran program dela, s 

poudarkom na upoštevanju njegovih težav, primanjkljajev in šibkih področij. Še vedno je bil 

poudarek na pomoči pri angleščini, slovenščini in matematiki.  

Vedenjske težave so se nekoliko omilile (manj je bilo izbruhov, impulzivnega vedenja in 

konfliktnih situacij, ki bi jih sam izzval). Učitelji so ugotavljali, da je njegova motivacija za 

delo nekoliko večja, in da pri pouku bolj sodeluje in sledi. Pri individualnih urah strokovne 
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pomoči je bil vodljiv. Kadar je učiteljem uspelo, da so ga motivirali in navdušili za delo, je 

kazal navdušenje, ko je osvojil določeno snov ali uspešno rešil naloge. 

Oče je redno prihajal v šolo k razredniku na govorilne ure (na 14 dni), večkrat sta se slišala 

tudi po telefonu. Dečka je vodil tudi še na obravnave h klinični psihologinji.  

S Centrom nismo imeli timskih sestankov ali drugih stikov na šoli (po besedah očeta se z ženo 

nista udeleževala nobenih sestankov ali obravnav na Centru).  

Z očetom sva se nekajkrat pogovarjala v času, ko je bil na šoli. Omenil je, da je situacija doma 

nekoliko boljša, vendar pa se žena še vedno samo jezi, on pa si prizadeva odnose izboljšati. 

Resnično je kazal željo in tudi pripravljenost, da pomaga dečku (redni obiski v šoli, vodenje k 

psihologinji) in tudi, da izboljša družinsko situacijo. Vendar je bilo v njegovih besedah čutiti 

tudi nemoč in razočaranje nad odnosom žene, tako do njega kot tudi sina. Po svojih močeh je 

skušal vplivati nanj, vendar pa smo opažali, da se deček pretirano zateka k lažem, predvsem 

zaradi negativnih ocen. Kljub dejstvu, da neuspeha ni mogel prikrivati zaradi stalne očetove 

kontrole, ga pogosto ni priznal. V nasprotju s šolskim delom pa je oče vedno poudarjal, da 

doma deček rad dela na kmetiji, kjer je zelo priden in priročen.  

Žal pa smo opažali, da oče vedno bolj zapada v alkoholizem, izražal pa je tudi nemoč glede 

ženine agresije. A je kljub temu obljubljal, da se bodo odnosi v družini izboljšali. 

Deček je tudi osmi razred nazadnje izdelal s samimi zadostnimi ocenami. 

Razrednik je dečka ob koncu šolskega leta označil z besedami: 

»Učencu za šolsko delo ni bilo preveč mar, zapletal se je v konflikte s sošolci. Konfliktov ne 

zna reševati primerno, s pogovorom. Praviloma je od začetka vztrajno zanikal stvari, ki jih je 

storil narobe (vzorec od doma), tudi ko smo mu jih dokazali, ni priznal. Šele proti koncu leta 

sva ustvarila nekoliko bolj zaupljiv odnos, znal je priznati napako in jo tudi popraviti.  

Menim, da sem to dosegel predvsem z zgledom, poštenim ravnanjem z njim, tudi pohvalo in 

vztrajanjem pri dogovorjenih stvareh. Imel sem občutek, da doma vsakdanjega pogovora ni, 

šlo je bolj za odgovore na vprašanja, predvsem o stvareh, ki jih je storil narobe. Oče je znal 

oštevati dečka tudi na govorilnih urah, zdelo se je, da ne ve/zna več, kako reagirati, hkrati je 

vedno poudarjal in izpostavljal učenčeve laži. Menim, da se je deček k laži zatekal zato, da je 

lahko "preživel", ker mu je večkrat uspelo, je s tem nadaljeval tudi drugje. Vidim ga kot 

otroka, ki se bolje znajde v manjši družbi, z enim ali dvema prijateljema, nova poznanstva si 

je večkrat "kupoval" z darili, obljubami. Do svojih prijateljev je bil izredno zaščitniški. Tudi v 

šoli je bil vedno pripravljen in je z veseljem opravil kakršnokoli fizično delo, na to da obvlada 

in pozna različna kmečka opravila in delo s stroji in orodji, je bil zelo ponosen. Menim, da je 
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ob tem doživel veliko pohval, če ne doma pa vsaj v širši okolici in šoli, ker je bil na tem 

področju uspešen in prav zato se je ob tovrstnem delu dobro počutil. 

Pri pouku je imel težave s koncentracijo, pomnjenjem, z individualno učno pomočjo je 

dosegel minimalne standarde. Večkrat je bil brez naloge, doma ni povedal o datumih 

preverjanj, saj se je zavedal, da se bo moral potem učiti. Starši kljub mojim nasvetom dečku 

pri šolskem delu niso znali pomagati na ustrezen način. Za kazen ob pozabljenih nalogah je 

recimo moral narediti veliko več ali prepisati veliko količino... Doma se je učil večinoma sam, 

efekt tega dela je bil minimalen zaradi prej omenjenih učenčevih težav. Ob preverjanju s 

strani staršev je seveda znal premalo, prišlo je do novih konfliktov...« 

 

Ugotovitev: Ugotavljanje, da so se vedenjske težave nekoliko umirile, so lahko posledica 

utrjene senzibilizacije, tega, da smo se navadili, sprijaznili, postali manj občutljivi, pozitivni 

vpliv na vedenje dečka pa je imel vsekakor tudi razrednik.  

Šola se je »sprijaznila« z novim okvirjem in fokus svojega delovanja usmerila predvsem v 

učenčev šolski uspeh (DSP, odločba, spremljanje uspeha, pomoč…), z zavedanjem nemoči in 

dejstva, da ne moremo vplivati na izboljšanje domačih razmer učenca. 

12.1.7 9. razred 

 

Prve štiri mesece je deček še napredoval in bil pozitiven, v mesecu januarju pa so se ponovno 

začele stopnjevati težave. Popustil je in učni uspeh mu je ponovno začel padati. Tudi 

vedenjske težave so se začele stopnjevati. Oče je sicer še prihajal v šolo (večinoma pod 

vplivom alkohola), vendar je vedno bolj izražal nemoč in razočaranje nad domačo situacijo,  

 

Datum: januar 2007 

Žal je oče po novem letu klonil pod težo bremen in naredil samomor. Za dečka je to pomenilo 

izgubo edinega človeka, ki ga je imel rad. 

Mama je po tem dogodku prišla na šolo in navezala stik z dečkovim razrednikom. Dogovorila 

sta se za sodelovanje in redno spremljanje dečkovega napredka. V svetovalni službi se ni 

oglasila kljub povabilu. Dvakrat je prišla na govorilne ure, prav tako se je udeležila 

roditeljskega sestanka. Deček je vedno poskušal z lažmi ali zatajitvijo preprečiti, da bi mama 

prišla v šolo. Zatekal se je k lažem in zavajal mamo. 

Učni uspeh se mu je izrazito poslabšal, veliko je imel negativnih ocen. 
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Ugotovitev: Očetov samomor – nov poudarek v razumevanju preteklih dogodkov. Ves čas je 

prisotnega nekaj neizrečenega, klic po pomoči. In prizadevanja, poskusi ponuditi pomoč, ki 

pa nikoli ni prava. Očetov samomor je dejanje, ki ima veliko sporočilno vrednost in odpira 

nova vprašanja. Kdo in zlasti kako bi naj »uganili« njegove potrebe in njegove klice na 

pomoč? 

 

Datum: marec 2007 

Glede na nastalo situacijo smo se na oddelčnem učiteljskem zboru dogovorili o oblikah in 

metodah pomoči dečku pri prav vseh predmetih (dopolnilni pouk in medvrstniška pomoč), da 

bi lahko glede na nastalo situacijo uspešno zaključil 9. razred. 

 

Datum: 13. 4. 2007  

Deček zbežal od doma; nameščen v Kriznem centru za mlade 

 

CSD nas zaprosi za izčrpno poročilo o dečku in nas obvesti, da tam teče postopek za zaščito 

mladoletnega dečka, ki ne želi več bivati v družini. 

CSD ureja namestitev v stanovanjsko skupino in rejniško družino za čas vikendov. V primeru 

nesodelovanja mame pa bodo izvedli tudi druge ukrepe. 

Glede na to, da sta do konca šolskega leta manjkala samo še dobra dva meseca, smo na šoli 

predlagali, da deček zaključi šolanje pri nas. Kontaktirala sem tudi s kriznim centrom in 

kasneje s stanovanjsko skupino. Dečka je tako večkrat do šole pripeljal razrednik, ki ga je 

pobral pred stanovanjsko skupino in ga tudi peljal nazaj, ali pa se je pripeljal z avtobusom 

(uredili smo mu tudi brezplačen prevoz). 

Z mamo od takrat naprej nismo imeli nobenih stikov več. 

Deveti razred je dokončal z zadostnim uspehom in se vpisal na poklicno šolo v bližini 

stanovanjske skupine, v kateri je sedaj živel. O novi življenjski situaciji ni želel govoriti niti z 

razrednikom niti z mano niti z vrstniki. Rekel je samo, da je dobro. 

 

Ugotovitev: Dečkova reakcija – beg od doma je sporočilo o potrebi po pripadnosti in 

navezanosti. Če ne pripadamo, vse izgubi smisel. 

 

Datum: 11. 6. 2007 

Prejeli zaprosilo Zavoda za šolstvo za poročilo ob preverjanju ustreznosti usmeritve. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta Darja Krašovec; magistrsko delo 

145 

Datum: 13. 6. 2007 

Poslali poročilo o otroku. 

V poročilo smo zapisali našo oceno funkcioniranja otroka na posameznih področjih in 

predmetih, operativne cilje individualiziranega programa in potrebne prilagoditve pri pouku. 

Podali smo tudi naše mnenje, da bo deček za uspešno napredovanje tudi v srednji šoli 

potreboval dodatno strokovno pomoč, vodenje, spodbude in predvsem tudi čustveno podporo 

ob osebnih stiskah in krizah. 

Po tem na šolo o dečku nismo dobili nobenih informacij več. 

 

Leto 2012 

 

»Naš« deček, sedaj že mladostnik dvajsetih let, žal ni dokončal srednje šole, je brezposeln, 

brez pravega doma - življenje ga je odrinilo na rob. 
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13 ANALIZA IN INTERPRETACIJA  

 

Pričujoča zgodba dečka nam odstira številne dileme, ki se odpirajo ob spremljanju njegove 

življenjske zgodbe v obdobju, v katerem smo ga imeli priložnost spremljati. 

Gre za »verigo dogajanj« in nekakšen začaran krog določenih dejavnikov tveganja, ki jim je 

bil deček izpostavljen pravzaprav od rojstva naprej. Nova spoznanja sicer potrjujejo (Rutter 

1994, v Mikuš Kos 1999), da zgodnje izkušnje niso tako močno usodne in da je zelo veliko 

odvisno tudi od poznejših (pozitivnih) izkušenj. Zgodnje prikrajšanosti in zgodnje slabe 

izkušnje je do neke mere mogoče nadomestiti ali kompenzirati s poznejšimi dobrimi. Ta 

spoznanja so na nek način pomembna in optimistična, kadar govorimo o najbolj prikrajšanih 

otrocih. Žal pa pri našem dečku ne moremo govoriti o pozitivnih spremembah in dobrih 

izkušnjah ob menjavi okolja, v katerem je sprva živel. Že v ranem otroštvu so ga zapustili 

starši in tudi, ko naj bi s posvojitvijo končno dobil topel dom, se je izkazalo drugače. 

Opeharjen je bil za zadovoljitev osnovnih človekovih potreb, kot so potreba po ljubezni, 

varnosti in pripadnosti. Odraščal je v družini z malo razumevanja, ljubezni, sprejemanja in 

stabilnosti, kar je pustilo posledice na njegovem vedenju. S starši se ni mogel identificirati, 

njegova primarna socializacija je bila neprimerna. Zaradi pomanjkanja ljubezni in občutka 

varnosti vse od rojstva naprej je bilo prizadeto njegovo socialno funkcioniranje, kar se je zelo 

izrazito pokazalo ob vstopu v šolo. Ob stikih z vrstniki je imel velike težave, saj ni zmogel na 

ustrezen način vzpostavljati stikov z njimi. Težave v socialni integraciji je reševal na 

neprimeren, agresiven način in s tem samo še poglabljal težave. 

Na predmetni stopnji, ko je zahtevnost učnega procesa postajala vse večja, je bila njegova 

neuspešnost in s tem povezani občutki nemoči, vse večja.  

Pojavne oblike motečega vedenja pri dečku (motenje pouka, površnost, pozabljanje, 

zgubljanje stvari, klovnovsko vedenje, prepiranje in konflikti, zvračanje krivde na druge, 

izmikanje šolskim dolžnostim, odkrito odklanjanje učenja, splošna nezainteresiranost, 

apatičnost, splošna učna neuspešnost, tatvine sošolcem, učiteljem, staršem, povzročanje škode 

ipd.) so bile jasen odraz njegove čustvene stiske, slabe samopodobe in posledica razmer, v 

katerih je živel. 

Dejstvo je, da smo na šoli svoj cilj dosegli s tem, da je deček šolanje uspešno zaključil in se 

lahko vpisal naprej na srednjo šolo, a kljub temu se poraja vprašanje, ali smo res naredili 

dovolj za tega otroka.  

Pri obravnavi smo skušali upoštevati načela uspešnega socialnopedagoškega delovanja 

(zgodnje nudenje pomoči, individualizacija, diferenciacija, načelo kompenzacije 
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manjkajočega, timsko delo, usmerjanje, sodelovanje). Dečku smo z dodatnimi urami 

strokovne pomoči pomagali predvsem na učnem področju, kar je sicer zelo pomembno in 

dobro, vendar pa v tem primeru nismo zadeli v jedro problema, ki zadeva vzrok šolske 

neuspešnosti in vedenjskih težav. Njegovo neustrezno vedenje je bilo predvsem odziv na 

razmere v okolju, v katerem je živel, in posledica stisk v njem samem in ga moramo razumeti 

kot obrambni mehanizem in strategijo preživetja v danih razmerah.  

Na šolah želimo kar najbolj pomagati otrokom v stiski, vendar pa nam dečkov primer 

nedvomno kaže, da smo v svojih prizadevanjih pogosto omejeni z vsemi okoliščinami, ki 

vplivajo na otrokovo situacijo. Vedenjske in čustvene težave so v največji meri socialno 

povzročene, zato je učinkovita pomoč na šoli pogosto enostranska, premalo sistematična, ne- 

celostna. Kljub prizadevanjem ti otroci ne dobijo tistega, kar najbolj potrebujejo oziroma se 

na šoli ukvarjamo predvsem z izstopajočim vedenjem (saj skušamo učenca »prilagoditi« dani 

šolski strukturi in šolskemu redu). Zaradi tega je nujno sodelovanje večje strokovne mreže, 

različnih strokovnih institucij, da je obravnava posameznika celostna in da je pomoč 

usmerjena v vse sfere njegove življenjske situacije. Tukaj pa se pojavi vprašanje, kako to 

sodelovanje poteka. 

 

‒ Dejstvo je, da na šolah z neprimerno obravnavo (ki ni usmerjena v dejanske potrebe 

 otroka), storilnostno naravnanostjo in togimi pravili (ter neprimerno šolsko klimo, ki ni 

naklonjena učencem, ki na kakršen koli način izstopajo) lahko vplivamo na intenziviranje 

motnje oz. težav, jih vzdržujemo ali tudi povzročamo.  

 

Učinkoviti učitelji se zanašajo na proaktivne strategije preprečevanja vedenjskih problemov 

pri učencih, krepijo »primerno« vedenje in učijo učence strategij uspešnega reševanja 

konfliktov in problemov, saj kaznovanje in kritiziranje kot vplivanje na vedenje učencev 

deluje le kratkoročno.  

Vendar pa ugotavljam, da so učitelji premalo usposobljeni za delo z vedenjsko motečimi 

otroki, kar potrjuje tudi raziskava, opravljena med slovenskimi učitelji osnovnih šol o 

njihovem doživljanju dela z učenci s posebnimi potrebami (Brečič 2010, v Kobolt 2010). 

Pojavlja se začaran krog – zaradi stiske mnogi učitelji nepravilno odreagirajo, kar moteče 

vedenje pri učencu samo še okrepi, in krog se vrti naprej. 
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Ugotavljam, da bi bilo potrebno permanentno usposabljanje učiteljev za delo z učenci z 

izstopajočim vedenjem. Pomembna je tudi strokovna usposobljenost učiteljev glede 

metod in strategij dela s temi učenci, saj posamični seminarji in občasna izobraževanja 

ne zadoščajo in dajo le neko osnovo. 

 

Učitelji, katerih ravnanja niso v skladu s pedagoško doktrino, ki nimajo posluha za posebne 

potrebe učencev, ne znajo, ne zmorejo, ali niso naklonjeni, lahko s svojim ravnanjem 

»porušijo« vsa prizadevanja drugih. Zato je nujno, da je obravnava resnično celostna in da so 

vanjo vključeni prav vsi pomembni sistemi. Če samo eden ni, je lahko vse zaman.  

 

‒ Da lahko motnje in težave razumemo, je potrebno natančno in poglobljeno  

razumevanje otroka/ mladostnika in njegovih individualnih razvojnih značilnosti in zmožnosti 

ter seveda temeljita evalvacija celotnega socialnega konteksta (Kobolt 1999). 

 

Izstopajočega motečega vedenja je po šolah vedno več, a kljub temu ugotavljamo, da 

učencev, ki bi bili diagnosticirani in usmerjeni kot učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami skorajda ni – le 0,6 % (Poljšak Škraban 2011). To pomeni, da so ti učenci 

spregledani ali pa usmerjeni v napačno skupino, kar pomeni, da »niso deležni pomoči v 

obsegu in načinu, ki bi bila maksimalno naravnana na njihove potrebe« (Kobolt, Vec 

2011:90). To ugotavlja tudi Medvešček Vukoje ( 2011) v svoji raziskavi.  

Dekleva (v Poljšak Škraban 2011) ugotavlja, da to dejstvo narekuje spremembe tako v 

usmerjanju kot pri delu z učenci in tudi potrebo po intenziviranju izobraževanja pedagoških 

delavcev o tej problematiki. 

 

Menim, da bi bila opredelitev oz. definicija »otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami« ali pa »otrok s težavami v socialni integraciji«, veliko bolj sprejemljiva 

(predvsem za starše), kot pa je definicija »otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«, 

saj ima opredelitev »motnje« nedvomno negativen prizvok in stigmatizira otroka. Tako 

bi imeli mnogi otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami na šolah tudi ustreznejšo 

strokovno pomoč, ki bi bila bolj naravnana na njihove potrebe (sedaj je zelo veliko 

otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami usmerjenih med učence s težavami na 

posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolne učence).  
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Tudi Metljak ugotavlja (v Kobolt 2010: 229), da »prav prevelika usmerjenost na težave, na 

njihovo odpravljanje, prinaša dodatno stigmatizacijo, predvsem pa (potencialno) 

zanemarjenost, saj se tako otroku ne posvečamo celostno, ne dosegamo vseh njegovih potreb, 

temveč smo pretirano usmerjeni le na nekatere potrebe in težave – pogosto predvsem tiste, ki 

motijo druge.« 

Za uspešno delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami je bistvenega pomena 

inkluzivno naravnana šolska klima in izoblikovane ustrezne strategije dela ter sistematičen 

pristop pri delu z učenci. Vendar pa inkluzivna prizadevanja zmanjšuje storilnostno naravnana 

šolska klima, zahteve po večji uspešnosti, merjenje rezultatov, kar potrjuje kar 70 % 

vprašanih svetovalnih delavcev v raziskavi o stališčih in izkušnjah svetovalnih delavcev pri 

delu z usmerjenimi učenci (Metljak, v Kobolt 2010). 

 

‒ Analiza primera interdisciplinarne obravnave »našega« dečka pokaže, da je bila kljub 

vključenosti različnih strokovnjakov in institucij pomoč nezadostna in neučinkovita. Res 

je, da je deček OŠ dokončal, in s tem smo kot primarno izobraževalna institucija dosegli 

svoj cilj in za nas je bil »primer« v bistvu zaključen – pa vendar se sprašujem: Ali smo 

dečku pomagali v toliki meri, da se bo znal in zmogel v življenju pravilno odločati, da bo 

kljub težkim izkušnjam v otroštvu »preživel« in v družbi, ki ceni samo uspeh, izobrazbo 

in doseganje družbenih normativov, našel svoj smisel in uspel? 

 

Žal ne, saj srednje šole ni dokončal, ni zaposlen, nima pravega doma – življenje ga je odrinilo 

na obrobje. Ob vseh nesporno dobronamernih interdisciplinarnih prizadevanjih smo dosegli le 

to, da smo »preživeli« z dečkom in ga spustili v življenje, vedoč, da je njegova prihodnost 

zelo negotova. 

 

Vloge različnih strokovnjakov, ki se vključujejo v timske obravnave, morajo biti 

natančno opredeljene, jasne morajo biti naloge in cilji, odgovornosti. V realnosti pa se 

dogaja, da temu ni tako, da vsi »nekaj delamo na problemu«, nihče pa se ne ukvarja z 

dejanskimi vzroki. Vsi si nekaj prizadevamo – vsaka institucija zase, premalo povezano, 

zato ni učinka, spremembe. V nalogi so jasno prikazani zapleti, ki se dogajajo ob 

interdisciplinarnem pristopu in sodelovanju različnih ustanov. Sodelovanje med 

ustanovami ob najboljših namerah po pomoči v obravnavanem primeru pokaže mnoge 
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nefunkcionalnosti, ki jih lahko razumemo kot potrebo po jasnejšem definiranju vlog, 

kompetenc, odgovornosti. 

 

V naslovu magistrske naloge govorim o vlogi svetovalnega delavca, v svojih vlogah pa 

nastopajo tudi vsi ostali akterji opisane zgodbe. Za funkcioniranje sistema je pomembno, da 

so vloge jasno definirane, prepoznane, da se ljudje z njimi identificirajo in da so 

transparentne. Torej posamezna vloga pogojuje tudi določena pričakovanja.  

Vloga svetovalne delavke na šoli je jasno opredeljena v Smernicah (navedene v nalogi na str. 

67–71), na kratko pa jo lahko opišem z definicijo, ki vsebuje bistvene elemente svetovalnega 

dela: »Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja v šoli, kjer se 

vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da 

se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju. 

Delo ŠSS je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole tako splošnim kot posebnim 

potrebam učencev. Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje 

vseh učencev in v tem istem temeljnem okviru tudi učencem s posebnimi potrebami.« 

(Programske smernice 1999, 2008). Področja delovanja so tako delo z učenci, učitelji, starši in 

sodelovanje z vodstvom.  

V svoji delovni praksi ugotavljam, da smo na mnogih, posebno manjših šolah zaposleni le 

posamezni svetovalni delavci, ki pa smo zadolženi za celoten sklop del in nalog, ki nam ga 

predpisuje zakon. V zadnjih letih se obseg teh nalog in obveznosti neprenehoma širi, hkrati s 

tem pa se povečujejo tudi pričakovanja vodstva, učiteljev in staršev. Pri delu svetovalne 

službe v šoli se pojavlja veliko situacij, ki so povezane z reševanjem zapletov v medsebojnih 

odnosih. Bodisi pride do konfliktnih situacij v odnosih učitelj/ učenec, pri čemer smo 

svetovalni delavci razpeti med opredeljevanjem do dela kolegov in vloge ravnanja učencev 

(zaupanje?). Na drugi strani prihajajo v šolo starši, ki se pritožujejo ali nad učitelji ali šolo, 

imajo stiske pri vzgoji otrok, v družinskih odnosih ipd. Hkrati pa smo svetovalni delavci tudi 

vez med vodstvom šole in učitelji, med direktivami in posredovanjem šolske politike navzdol 

kar vse vpliva na klimo v kolektivu. In tu je še veliko drugih nepredvidljivih situacij, ko so v 

igri odnosi med ljudmi. 

 Ugotavljam, da imam vedno manj časa in možnosti za pristen stik z učenci, kar pomeni, da se 

v obravnavo določenega otroka ali mladostnika vključim pogosto šele v fazi, ko so problemi 

že bolj kompleksni in je potrebno k reševanju pristopiti načrtovano in sistematično. Tako 

pogosto samo gasimo težave – otrok pa ne dobi pomoči, ki jo dejansko potrebuje. Tudi 

izsledki raziskave (Metljak, v Kobolt 2010: 234), opravljene med svetovalnimi delavci, 
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kažejo, da svetovalni delavci izkazujejo visoko stopnjo kritičnosti do lastnih kompetenc 

oziroma sposobnosti prepoznavanja lastnih meja pri zagotavljanju podpore/ pomoči učencu s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami – kar poleg nujnosti dodatnih izobraževanj pomeni tudi 

nujnost uvedbe svetovanja/ supervizijskih srečanj z zunanjimi strokovnjaki. Rezultati 

raziskave kažejo tudi, da svetovalni delavci izpostavljajo pomanjkanje časa za delo z učenci s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami ter nakazujejo potrebo (zahtevo) po bolj strateškem 

načrtovanju soočanja s čustvenimi in vedenjskimi težavami učencev znotraj osnovnih šol (kar 

naj bi bila tudi prioriteta inkluzivno naravnane šole). 

 

Pri obravnavi in pomoči učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami šolske strokovne 

službe potrebujemo dodatna specialistična znanja, tako pri razumevanju pojavnosti kot 

pri načrtovanju učinkovitejših interventnih pristopov ter sodelovanju z ostalimi 

strokovnimi službami. 

 

Obstaja zelo veliko različnih tehnik, ki jih uporabljajo svetovalci, zato je tudi težko »izmeriti« 

vpliv individualnega svetovanja kot intervence pri vedenjskih težavah. Vendar pa raziskave 

navajajo ugotovitve (Nichcy Research Brief 1999), da je individualno svetovanje, kadar se 

uporablja samostojno, brez drugih posegov in strategij, neučinkovito pri zmanjševanju 

nesocialnega vedenja (še posebno, kadar je le to že kronično). Enako velja tudi za programe, 

pri katerih odrasli z mladimi vodijo diskusije o njihovem neprimernem vedenju, odnosih, 

vrednotah ipd. Potrebnih je več intervencij za izboljšanje vedenja, saj je pozitiven učinek le 

ene strategije kratkotrajen in začasen. Kadar želimo trajne efekte (posledice), posegi ne smejo 

obravnavati le vedenja, ki je privedlo do disciplinskih ukrepov, ampak vse dejavnike, ki so 

prispevali k določenemu vedenju. Torej mora biti poseg (intervencija) celovit, obsežen in 

trajen (prav tam). 

 

Dejstvo pa je tudi, da moramo svetovalni delavci ozavestiti tudi lastno vpetost in lasten 

prispevek k razumevanju okoliščin, situacij in problemov, zavedati se, kakšen je vpliv 

naših lastnih (strokovnih) prepričanj, izkušenj, percepcij in notranjega doživljanja ob 

določenem primeru na izbiro načina interveniranja. Vedno smo del nekih odnosov in 

relacij v sistemu, zato je težko biti objektiven in nevtralen. Prepričanja, ki niso 

»uglašena«, diskvalificirajo možnost učinkovitejšega pristopa in poseganja v smeri 

sprememb. 
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‒ Otrokom z vedenjskimi težavami je potrebno prilagajati učni načrt, metode dela,  

navodila… v skladu z njegovimi potrebami, saj je sicer prevelika zahtevnost, neprimeren 

pristop, metode in način pouka pogosto lahko sprožilec neprimernega vedenja. Pri našem 

dečku smo z vsemi prilagoditvami, ki smo jih opredelili in izvajali vsa leta šolanja glede na 

oceno stanja, dosegli, da je osvojil potrebne standarde znanja in uspešno dokončal osnovno 

šolo.  

 

Vendar pa je dejstvo, da smo na šolo sprejeli otroka, čustveno »razvalino«, ne da bi prej 

poznali njegove potrebe, in ne da bi imeli analize njegovih osnovnih razvojnih primanjkljajev.  

 

Šole potrebujemo neko instanco, ki bi nas že ob vstopu otroka v šolo seznanila z 

otrokovimi težavami, primanjkljaji, potrebami in nas vodila oz. usmerjala celotno 

obravnavo, nudila strokovno oporo svetovalni službi in učiteljem ter spremljala 

napredovanje otroka. Zelo pomembno je, da vemo, zakaj se otrok vede na določen 

način, kaj je razlog motečega vedenja, saj le tako lahko ustrezno načrtujemo in 

izvajamo posege, upoštevajoč otrokove primanjkljaje in potrebe. Dejstvo je, da 

zgodnejša je intervencija, bolj je učinkovita in potencialno uspešna. 

 

‒ Za učence z vedenjskimi težavami je zelo pomembno, da so sprejeti v svoji razredni  

skupnosti. Zato je delo s celotnim razredom izredno pomembno (npr. tematske razredne ure: 

socialne igre, vaje komunikacije, treningi socialnih veščin, konstruktivno reševanje 

konfliktov, igre vlog itd.), kar lahko izvaja razrednik v sodelovanju s svetovalno službo.  

Tudi na naši šoli skušamo s tematskimi razrednimi urami in programom socialnih kompetenc 

pri učencih uresničevati socialno-kolektivne cilje, individualni razvoj učenca in s tem 

integracijo v šolski prostor (kar je še posebej pomembno, kadar se srečamo z učencem, ki ima 

težave v socialni integraciji). 

 

Osnovni cilj izvajanja programa tematskih razrednih ur pa je predvsem izboljšanje in 

oblikovanje pozitivne razredne klime in s tem posledično tudi pozitivne klime na šoli, dobrih 

medsebojnih odnosov med učenci in med učenci in učitelji, kar menimo, da bi vplivalo na 

zmanjševanje nasilja in vedenjske problematike. Žal pa ugotavljamo, da je zaradi 

pomanjkanja časa (in tudi nepripravljenosti nekaterih učiteljev) izvajanja teh ur še vedno 

premalo.  
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Velja tudi izkoristiti pozitiven vpliv vrstnikov na spremembe v vedenju vrstnika na boljše. 

Vendar pa strokovnjaki opozarjajo (Hughes and Cavell, v Nichcy Research Brief 1999), da je 

vrstniško sodelovanje (tutorstvo), sodelovalno učenje, vrstniško sodelovalne naloge, 

medsebojno učenje ipd. lahko prezahtevno za mnoge asocialne otroke. 

 

Ključnega pomena je torej delo z razredno skupnostjo, v katero je vključen »moteči« 

učenec, saj je pri učencih z izstopajočim vedenjem izrednega pomena, kako so sprejeti v 

svojem razredu, kakšne odnose imajo s sošolci, kako se počutijo v šoli in kakšen vpliv 

ima nanje razrednik. Pomemben je osebni stik z učencem, pozitivna komunikacija in 

celostna »skrb« za učenca (ne samo učni uspeh). To se je tudi v našem primeru izkazalo 

za izredno pomembno. 

 

Neposredno poučevanje socialnih veščin (social competency skills), veščin reševanja 

konfliktov, problemov, ustrezne komunikacije ipd. je glavna značilnost programov za 

preprečevanje težavnega vedenja otrok/mladostnikov in reševanje disciplinskih problemov. 

Čeprav se ti programi razlikujejo v strategijah, pa imajo nekaj skupnega – in to je poučevanje 

»miselnih spretnosti, veščin«, ki jih lahko učenec uporabi, da se izogne medosebnim 

konfliktom, upre pritiskom vrstnikov, obvladuje čustva in stres (Nichcy Research Brief 1999). 

 

‒ Dejstvo je, da uspešni intervencijski programi skoraj vedno vključujejo sodelovanje  

med šolo in starši. »Trening starševstva« in družinska terapija sta dva pristopa, ki kažeta 

obetavne rezultate pri vplivanju na vedenje otrok/ mladostnikov. Na starševskem treningu se 

starši naučijo tehnik in strategij za »uporabo« pohval in nagrad, odgovornosti itd. oz. tako 

imenovanih veščin starševstva. Družinska terapija pa poskuša obravnavati konflikte v družini. 

Ta pristop se je, kot navaja omenjena raziskava, izkazal kot učinkovit pri zmanjševanju 

vedenjskih problemov in prestopniškega vedenja otrok/mladostnikov. Čeprav so taki 

programi sestavni del programov pri delu s težje vedenjsko problematičnimi otroci, pa bi bili 

v malo manj intenzivni obliki dobrodošli za vse starše oz. otroke (Research Brief 1999, 

Dowling in Osborne 1994). 

 

Starševsko izobraževanje in družinska terapija so kritične komponente učinkovitih 

programov za otroke/ mladostnike z asocialnim vedenjem. 
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Tudi v našem primeru lahko izpostavim potrebo po specialistični družinski pomoči (oz. 

šoli starševstva) kot intervenco izven kaznovalno nadzornega aparata – ki pa bi morala 

biti seveda ustrezna in strokovno kompetentna (in staršem dostopna). 

 

‒ V socialnopedagoški diagnostiki (Kobolt 1999) bi morali poiskati podporne elemente  

in na teh graditi načrt pomoči – usmerjenost v moči, v spoprijemalne strategije posameznika 

in njegovega okolja. Poudarek sodelovanja naj bo v iskanju skupnih rešitev in ne v odkrivanju 

(poudarjanju, izpostavljanju) problemov. V našem primeru smo se ukvarjali predvsem s 

simptomi, motečim vedenjem…, ne pa z resničnimi problemi, vzroki, katerih posledica je bilo 

to vedenje (»klici na pomoč«), nihče se ni resnično ukvarjal s stisko družine. Vse preveč smo 

se ukvarjali s poudarjanjem problemov, premalo pa z iskanjem skupnih rešitev. Pri 

obravnavah bi se morali bolj osredotočati na pozitivne vidike družine, na njene moči in 

potenciale. Morali bi »preokviriti« pogled na situacijo, postaviti pozitivno konotacijo –pri tem 

gre za spremembo ustaljenega konceptualnega ali čustvenega pogleda in premestitev istih 

dejstev v nov, boljši pomen. Pozornost vedno velja posvetiti celotnemu kontekstu, 

interakcijam (namesto individualni patologiji), pomenu povratne informacije, 

pojasnjevanju razlik v percepciji in vzpodbujanju komunikacije (Barett in Trevitt 1991, 

v Dowling in Osborne 1994). 

 

‒ Središče vseh dogajanj (sestanki, razgovori…) o učencu in družini je bil šolski  

prostor, prav tako je bila šola pobudnik in koordinator timskih srečanj, tudi še tedaj, ko je 

problematika presegla okvire in kompetence šole. Kar nekaj sestankov, ki so jih sklicale 

zunanje institucije se ni realiziralo, prav tako se ni bolj radikalno ukrepalo, ko so bili že zelo 

jasni indici, da se v družini dogaja nasilje in da otrok živi v resnično nemogočih razmerah.  

 

Zagotavljati moramo vključenost otrok v socialna in izobraževalna okolja, 

najprimernejša otrokovim trenutnim in prihodnjim potrebam in aspiracijam (Metljak 

2010: 228). Pri našem dečku se oče ni strinjal z oddajo otroka v dom Malči Beličeve (kar 

je večkrat predlagal CSD), ker potem »njemu ne bi bilo več za zdržati doma«, kot se je 

izrazil. In otrok zato ni šel v dom, čeprav bi bila zanj morda to smiselna rešitev.  

 

‒ Do vseh vlog, ki so se pojavile v naši zgodbi, smo imeli različna, konkretna  
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pričakovanja. Ali pa smo nosilci posameznih vlog dejansko sprejeli svoje vloge (starša, 

najprej partnerja, nato posvojitelja, različne institucije, ki smo se vključevale) jih opredelili, 

razdelili kompetence in posledično delo s cilji (in z odgovornostmi)?  

 

V našem primeru vloge in naloge niso bile dovolj jasno opredeljene, prav tako tudi ne 

cilji in odgovornosti. Več vključenih strokovnjakov ni prineslo tako želene spremembe 

na bolje. Obrambna vedenja, ki ščitijo spremembo, so bila v družini zelo intenzivna in 

so postala središče dogajanja celotne zgodbe – v katero pa se v našem primeru vplete cel 

krog: od šole, staršev, klinične psihologinje, CSD, pedopsihiatrija, potencialno še Dom 

Malči Belič, in kasneje še Krizni center in Stanovanjska skupina. 

 

Otrok je bil v tem primeru nekakšna »vstopna« točka v več povezano delujočih sistemov. 

Sistemi, ki smo bili v interakciji, smo dali vsak svoj »poudarek« določenemu segmentu. 

Vendar pa je zelo pomembno, da se pozornost posveti celotnemu kontekstu, interakcijam 

(namesto individualni patologiji), pomenu povratne informacije, pojasnjevanju razlik v 

percepciji in vzpodbujanju komunikacije (po Barett in Trevitt 1991, v Dowling Osborne 

1994). Poudarek sodelovanja mora biti na iskanju skupnih rešitev in ne na odkrivanju 

(poudarjanju, izpostavljanju) problemov. Timsko delo mora biti porok za celovitejše 

oblikovanje ustrezne pomoči (Kobolt 1999). Socialnopedagoške intervencije pomenijo 

usmerjenost v podpiranje in vzpodbujanje močnih točk. 

 

Kljub mnogim sestankom in številnim dobronamernim sklepom smo delovali preveč 

nepovezano, vsak po svoje. Širjenje mreže vključenih v reševanje problematike ni 

prineslo želene spremembe, kar nam bi bil lahko jasen znak, da se ne ukvarjamo s 

»pravimi« stvarmi.  
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14 SKLEP 

 

Naloga v teoretičnem delu predstavlja spremembe v postmoderni družbi, ki se zrcalijo tudi v 

povečani socialni ranljivosti mladih. Še posebej ranljivi so tisti mladi, ki imajo težave na 

učnem in socialnem področju in ki nimajo podpore v svoji družini (Mrgole 2003, Kobolt 

2010). Z uporabo klasifikacij čustvenih in vedenjskih težav ter dejavnikov, ki vplivajo na 

njihov nastanek, spoznamo, da je opredeljevanje in diagnosticiranje čustvenih in vedenjskih 

težav zelo kompleksna naloga in da je opredelitev le-teh vedno odvisna od socialno-

kulturnega konteksta. Številni avtorji (Skalar 2003, Tomori 2000, Krajnčan 2003, Mikuš Kos 

1991, Bašič 2009, Zorc Maver 2007 in drugi) nastanek vedenjskih in čustvenih težav 

pojmujejo kot posledico vpliva številnih ogrožujočih dejavnikov, tako v družini, otroku in v 

širšem okolju.  

Teoretična izhodišča se nanašajo na empirični del naloge, ki ob študiji primera osvetljuje 

življenjsko zgodbo dečka, ki bi bila lahko zgodba marsikaterega otroka z izstopajočim 

vedenjem v šoli. 

Spoznamo, da so učenčeve čustvene in vedenjske težave odziv na njegovo neugodno 

družinsko situacijo, tako v zgodnjem otroštvu, ko je bil od staršev zapuščen, kot tudi v 

šolskem obdobju, saj je bil kljub posvojitvi prikrajšan za čustveno oporo, varnost, pripadnost 

in starševsko ljubezen. Primarna socializacija, ki poteka v družini, je ključnega pomena, saj s 

svojo dinamiko pomembno vpliva na osebnostni razvoj otrok in na njihovo vedenje. Zato je 

družina tudi najmočnejši dejavnik, ki vpliva na nastanek vedenjskih in čustvenih težav 

(Krajnčan 2006; Musek 2005; Tomori 2000; Armstrong 1999; Ule 2008; Žerovnik 1996 in 

drugi).  

Kronološka analiza dogodkov prikaže model socialnopedagoške obravnave v šoli ter korake, 

ki so sledili oceni življenjskega položaja dečka in razumevanju njegove situacije
7
. 

Individualni načrt intervencij je obsegal prilagoditve in pomoč pri pouku in organizaciji 

vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanje s starši, vključitev zunanjih institucij ter timsko 

obravnavo. V nalogi je predstavljen tudi Individualiziran program dodatne strokovne pomoči 

(IP), ki je nastal na podlagi dečkove odločbe o usmeritvi v 5. razredu. Izhodišče za njegovo 

pripravo (pripravila ga je strokovna skupina na šoli) je bila globalna ocena dečka in opis 

                                                 
7
 V šolo smo sprejeli otroka, ne da bi prej poznali njegove potrebe, razvojne primanjkljaje in oškodovanosti. Pa 

vendar je to del znanj, ki bi jih nujno potrebovali, da bi lahko ustrezno načrtovali intervencije, ki bi bile 

usmerjene v dejanske potrebe otroka. Tako pa smo načrtovali pomoč predvsem na podlagi lastnih opažanj in 

problemov, ki smo jih zaznavali v vzgojno-izobraževalnem procesu.  
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njegovega funkcioniranja (strokovno mnenje komisije za usmerjanje). Deček je bil usmerjen 

kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, in tako smo mu z dodatnimi 

urami strokovne pomoči pomagali predvsem na učnem področju (kar je seveda tudi 

potreboval, saj drugače verjetno ne bi uspešno zaključil OŠ), vendar pa s tem nismo odpravili 

vzrokov njegove šolske neuspešnosti in vedenjskih težav. Njegovo neustrezno in izstopajoče 

vedenje je bilo predvsem odziv na okolje, v katerem je živel in strategija preživetja v danih 

razmerah. Na šoli smo dečku zagotavljali varovalno okolje in učno pomoč – pa vendar so bile 

njegove potrebe veliko širše in specifične. V praksi kriteriji za usmerjanje otrok s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami kljub inkluzivni paradigmi ostajajo omejeni v skladu z 

opredelitvami skrajnih oblik čustvenih in vedenjskih težav. Uveljavljen (medicinski) model 

usmerjanja »sili k spregledovanju emocionalnega ravnotežja« – kar pomeni, da učenci dobijo 

predvsem pomoč na učnem področju, ne pa podpore za čustveno in vedenjsko uravnoteženje« 

(Kobolt in Rapuš Pavel 2009:10). Na tem mestu opažam potrebo po dodatni pomoči dečku, ki 

bi jo izvajal socialni pedagog, ki bi pri obravnavi dečka lahko največ prispeval na področjih, 

na katerih svetovalni službi zmanjkuje časa in tudi kompetenc.
8
  

Socialni pedagog išče vire, moči in potenciale v posamezniku, socialnem okolju ali skupnosti, 

njegovo delovanje zajema razumevanje problema, iskanje rešitev ter razpoložljivih osebnih 

ter socialnih virov (Zorc Maver 2007). In prav zato je nedvomno mesto socialnega pedagoga 

tudi v šoli. V dobi, ko se zaradi povečane storilnosti in zahtevnosti šole povečujejo stiske 

mladih, ki se odražajo v neprimernem vedenju in čustvenih težavah, je socialni pedagog tisti, 

ki je v funkciji posrednika med zahtevami šole in zahtevami po pričakovanem delovanju 

(vedenju) na eni in osebnostnimi kompetencami in sposobnostmi učencev na drugi. Zato je še 

toliko bolj pomembno, da na šolah gradimo skupnost, ki zagotavlja varnost in sprejetost, da 

gojimo »kulturo dobre skupnosti (Bečaj 2005). Socialni pedagog je na šolah potreben, saj s 

svojim delovanjem lahko zagotovi otrokom »human in prijeten šolski vsakdan« ( Krajnčan 

1997). Po Becku posameznik postaja reproducent socialnega, to pa za socialno pedagogiko 

pomeni, » da postaja pomembna posamična biografija oziroma konkreten posamičen primer. 

V tej usmeritvi h konkretnemu ima socialna pedagogika večje možnosti za intenzivnost 

odnosov, vendar pa mora na drugi strani analizirati tudi družbene odnose.« (v Zorc Maver 

1997: 42). 

Praksa potrjuje, kar opredeljuje Praper (1995), da pedagogika išče poti, kako »od zunaj« 

prilagoditi otroka »zunanjim zahtevam«, medicina vztraja pri diagnosticiranju in klasificiranju 

                                                 
8
 Svetovalnim delavcem se v zadnjih letih obseg nalog in obveznosti nenehno širi, hkrati s tem pa se povečujejo 

tudi pričakovanja do nas, zato imamo vedno manj časa za neposredno delo z učenci.  
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simptomov, psihologija pa išče eksaktna merila in objektivne metode merjenja. Ugotavlja, da 

so vse tri vede še vedno nepovezane, in da vse do danes nimamo enovitih in skladnih 

teoretičnih izhodišč. Posledice so vidne v različnih parcialnih pristopih, neskladnih in 

nepovezanih podatkih, pa tudi v slabo organizirani preventivni in terapevtski pomoči, kar se 

kaže tudi v našem primeru, ali kot pravi Bürger (v Krajnčan 2006:12): »Dovolj ljudi imamo 

(pogosto še preveč), ki brkljajo po tem ali onem primeru, nikogar pa ni, ki bi vse to usklajeval 

in med seboj povezal prizadevanja posameznikov«. Analiza obravnavanega primera in 

interpretacija jasno prikaže dinamiko, ki se dogaja ob interdisciplinarnem pristopu in 

sodelovanju različnih ustanov. Študija primera osvetljuje tudi mojo vlogo svetovalne delavke 

kot koordinatorke timske obravnave. Sodelovanje med ustanovami kljub dobronamernosti 

pokaže mnoge nefunkcionalnosti, ki so žal vsakdanja praksa v naših šolah. Nakazujejo 

potrebo po jasnejšem definiranju vlog, kompetenc in odgovornosti ter potrebo po spremembi 

v načinu obravnavanja čustvenih in vedenjskih težav otrok. Ponovno poudarjam, da je sedanja 

praksa interdisciplinarna le navzven, v realnosti in učinkih pa se kaže, da zakonodaja in način 

delovanja dokazuje prelaganje odgovornosti in oddaljevanje od postavljanja funkcionalnih 

delovnih hipotez za vpeljavo realnih sprememb in delujočih intervenc. Če želimo, da bodo 

učenci s težavnim vedenjem na šolah ustrezno obravnavani in da bodo dobili pomoč, kakršno 

potrebujejo, tudi šolske svetovalne službe (v katerih smo zaposleni zelo različni profili) 

potrebujemo še dodatna specialistična znanja, tako pri razumevanju pojavnosti kot pri 

načrtovanju učinkovitejših interventnih pristopov ter sodelovanju z ostalimi strokovnimi 

službami pri obravnavi vedenjsko izstopajočih otrok.  

Poleg družine je tudi šola zelo pomemben dejavnik otrokovega razvoja in oblikovanja 

njegove osebnosti. Dejstvo je, da šola z neprimerno obravnavo, storilnostno naravnanostjo in 

togimi pravili lahko vpliva na intenziviranje motnje oz. težav, jih vzdržuje ali tudi povzroča. 

Izhodišče našega ravnanja naj bo vedno prizadevanje, da spoznamo otrokovo življenjsko 

okolje, družino, socialni položaj v vrstniški skupini ter skozi vse to razumemo otrokove 

čustvene in vedenjske odzive (Kobolt 2011). To velja za vse učence, še posebej pa za tiste, 

katerih vedenje in čustvovanje je drugačno od odzivov vrstnikov. Ti potrebujejo skupnost, ki 

jih bo vključila in podprla v njihovih potrebah po pripadnosti in participaciji.  

Pregovor pravi, da z učiteljem »šola stoji in pade«. Zelo pomembno je, kako se otrok počuti v 

razredu vsak dan, vsako uro. Kako je sprejet, razumljen, in koliko opore dobi tudi v trenutkih, 

ko ni »po merilih šole«. Vendar pa ugotavljam, da so učitelji premalo usposobljeni za delo z 

vedenjsko težavnimi učenci, da jim manjka tovrstnih kompetenc (kar potrjuje tudi raziskava 

Brenčič 2010). Zato izpostavljam potrebo po sistematičnem usposabljanju učiteljev za delo z 
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motečimi učenci na rednih supervizijskih srečanjih ter zagotovitev strokovne podpore. Mnogi 

učitelji (nehote) s svojim ravnanjem moteče vedenje učencev še okrepijo ali vzdržujejo. Za 

otroke s težavami je potrebno graditi kulturo skupnosti, ki jih bo vključila in podprla v 

njihovih potrebah po pripadnosti in participaciji in tukaj igra zelo pomembno vlogo odnos 

med učencem in pedagogom/ učiteljem, saj so oboji aktivni soustvarjalci teh odnosov (Kobolt 

2011).  

Naslednji pomemben dejavnik je oddelčna skupnost, v katero je vključen učenec z 

vedenjskimi težavami. Empirične raziskave namreč dokazujejo, da je »oddelek, ki deluje kot 

skupnost, učencu lahko v pomoč pri usvajanju vrednot in spretnosti, ki jih potrebuje za 

življenje v neki socialni skupnosti, mesto, kjer se učencu lahko zagotavlja fizična in 

emocionalna varnost, in najučinkovitejše sredstvo za spreminjanje nezaželenega ravnanja, 

neprimernega vedenja in nasilja med učenci« (Resman 2007: 122).  

Otrokov razrednik ima pomembno nalogo, da pomaga pri vključevanju učenca s težavami v 

oddelčno skupnost. To se nedvomno potrjuje tudi pri našem dečku. Njegov razrednik je z 

njim vzpostavil odnos, ki je temeljil na celostni skrbi za učenca, ne le skrbi za učni uspeh. 

Gradil je na močnih področjih, ki jih je prepoznal pri dečku (rad je opravljal fizična dela, 

veliko je vedel o kmečkih opravilih, strojih in orodjih) in se poleg prepoznavanja 

primanjkljajev usmeril predvsem na dečkove spretnosti, moči in pozitivne lastnosti … Citiram 

besede razrednika : » Menim, da sem zaupljiv odnos z učencem dosegel predvsem z zgledom, 

poštenim ravnanjem z njim, tudi pohvalo in vztrajanjem na dogovorjenih stvareh.« V sklopu 

tematskih razrednih ur (socialne igre ipd.) je učence učil socialnih veščin, ki so pripomogle k 

konstruktivnemu reševanju konfliktov in učenju konstruktivnega vedenja v oddelku – kar je 

še posebno pomembno za učence z vedenjskimi težavami, ki so prav zaradi pomanjkljivih 

socialnih spretnosti med sošolci slabo sprejeti. Tako je bil razred za dečka mesto, kjer je čutil 

fizično (in emocionalno) varnost, skupnost, v kateri je lahko krepil spretnosti, ki jih ljudje 

potrebujemo za življenje v socialni skupnosti.  

Cilj treninga socialnih veščin (metoda socialnopedagoškega dela) je izboljšanje socialnih 

kompetenc ter širjenje posameznikovih strategij medosebne izmenjave. V šolskem prostoru to 

pomeni močno preventivno dejavnost, ki skuša vplivati na izboljšanje odnosov in rast 

socialne kompetence učencev (Kobolt 1997b). 

Sledeči zapis je nastal na blogu učitelja, ki je svoje občutke zapisal (opisal) po predstavi – 

muzikalu, pri kateri je sodeloval kot somentor mladim dijakom. Čeprav na prvi pogled ne sodi 

k vsebini moje naloge, posreduje pomembno sporočilo, ki ga želim deliti. Učitelj je med 

drugim zapisal naslednje: 
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»…takšen muzikal predvsem potrebuje (r)oko, ki bdi in vodi. Je jasen dokaz, da so dobri 

učitelji zlatokopi, mladi pa zrna, ki jih je potrebo najti, izluščiti in osvetliti, pa bodo zasijala 

sama. …drznili so si, in si še vedno drznejo. Mislim, da muzikal ni le ogledalo trdega dela in 

volje, ki na noge budi občinstvo in po žilah pošilja nostalgično norijo, temveč je predvsem 

odmev složnega duha, ki lahko "to mularijo" pelje višje, kot bi si sami sploh znali 

predstavljati…«  

Ta učitelj verjame, verjame, da so mladi zrna, ki jih je »potrebno najti, izluščiti in osvetliti«, 

in da se da »mularijo popeljati višje, kot si sami sploh znajo predstavljati«, z drugimi 

besedami, jim dati priložnost, verjeti vanje, jih podpirati in usmerjati. Še toliko bolj, kadar 

tega ne dobijo doma.  

Lahko potrdim, kar ugotavlja Koboltova (2011), da smo na šolah kot protiutež storilnostni 

naravnanosti in tekmovalnosti začeli v zadnjih letih vedno bolj poudarjati bolj celosten pogled 

na izobraževalni proces, ki poudarja sodelovalni odnos, kakovost odnosov v skupnosti, skrb 

za učence s posebnimi potrebami, sodelovanje in ustvarjanje pozitivnega vzdušja v razredih in 

na nivoju šole kot skupnosti (upoštevanje Delorsovih štirih stebrov izobraževanja (1996), 

oblikovanje Vzgojnih načrtov, v katerih se v ospredje postavijo vrednote, sodelovanje in 

nenasilno reševanje konfliktov (mediacija), preventivne in proaktivne dejavnosti na šolah v 

izogib kaznovanju, poudarjanje medgeneracijskega sožitja ipd).  

Šola je ne nazadnje prostor, kjer otroci ali mladostniki preživijo velik del dneva. Tu 

pridobivajo znanje pa tudi izkušnje ob oblikovanju medosebnih odnosov. Dobri medsebojni 

odnosi med vsemi udeleženci pedagoškega procesa so zelo pomembni za učenčev optimalni 

razvoj, kakovost njegovega znanja ter njegovo samopodobo ter duševno zdravje. Zato je zelo 

pomembno, kakšno vzdušje prevladuje na šoli. Pozitivna naravnanost in vzdušje sprejetosti 

pomeni, da imamo posluh za otrokove potrebe in individualne razlike med njimi, da jih 

spodbujamo, podpiramo, motiviramo, jim pomagamo in jih spoštujemo. Zato je naše delo 

zahtevno, saj od nas zahteva strokovnost, znanje, strpnost, vztrajnost, sodelovalnost, 

potrpežljivost , empatijo predvsem pa močno voljo in optimizem. 

Velikokrat nam uspe in takrat otroke z nekakšnim zadoščenjem »spustimo« v življenje. 

Vedno pa ni tako. In taki otroci nam ostanejo. Ostanejo v mislih, dejanjih, v srcu. In prav 

zaradi njih se je potrebno vedno znova učiti, iskati nove poti, različne možnosti in rešitve. 

Upam, da jih bo v življenju našel tudi »naš deček«. 
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