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  Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice 

čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova… 

(Tone Pavček) 
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Povzetek 

Diplomsko delo preučuje prosocialno vedenje učencev osnovnih šol z vidika učiteljev. 

Učitelji so v otrokovem življenju pomemben dejavnik socializacije. S svojo osebnostjo in 

načinom dela lahko pripomorejo k izboljšanju socialnih izkušenj svojih učencev. V današnji 

šoli se vloga učitelja ne sme osredotočati le na raven izobraževanja, ampak mora učitelj 

posebno pozornost nameniti vzgojnemu vidiku svojega dela. Treba je bolj spodbujati 

prosocialno vedenje otrok in si ne zatiskati oči pred nasiljem in agresivnostjo mladih. 

V teoretičnem delu je predstavljen socialni razvoj osnovnošolskih otrok, značilnosti 

socialnega razvoja in vedenja ter moralnega razvoja. V nadaljevanju sem pozornost namenila 

prosocialnemu vedenju, predstavila sem tudi nekatere značilnosti antisocialnega in 

agresivnega vedenja, nekatere strategije za soočanje z antisocialnim vedenjem, kako 

spodbujati osebnost in socialni razvoj otrok in katere dejavnosti lahko uporabimo za 

izboljšanje socialnega vedenja otrok.  

Izvedla sem empirično raziskavo, kjer je bil moj glavni namen spoznati pogled učiteljev na 

prosocialno vedenje njihovih učencev. Kvalitativno-kvantitativna raziskava, v kateri je 

sodelovalo 94 učiteljev rednih osnovnih šol po Sloveniji, je bila izvedena s pomočjo spletne 

ankete. Raziskava je pokazala, da imajo učitelji višja pričakovanja do vedenja svojih učencev, 

kot pa je vedenje, ki ga opažajo pri njih. Pomoč in skrb sta tista primera prosocialnega 

vedenja, ki ga učitelji najpogosteje zasledijo pri učencih. Mnoge socialne situacije zahtevajo 

od učitelja, da v njih posreduje na različne načine. Anketirani učitelji najpogosteje 

intervenirajo s pogovorom. Za krepitev prosocialnega vedenja pa učitelji uporabljajo različne 

metode in tehnike. Po njihovem mnenju pogovor, modelno učenje, socialne igre, oblike 

skupinskega dela in igra vlog najbolj prispevajo k le-temu. Pokazalo se je tudi, da ima večina 

učiteljev potrebo po dopolnilnih znanjih na področju krepitve prosocialnega vedenja. Menijo, 

da bi šole morale dati večji poudarek temu področju in izboljšati pogoje za krepitev 

prosocialnega vedenja.  

 

Ključne besede: prosocialno vedenje, socialni razvoj, osnovna šola, učitelj, učenci 

 

 



 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with prosocial behaviour of primary school children observed from 

teachers’ point of view. Teachers are viewed as significant factor in the socialization process 

of children with their working methods and personality enhancing children’s social 

experiences. Nowadays, teachers should focus not only on teaching, but on educating their 

students as well. Youth violence and aggressive behaviour should not be tolerated; prosocial 

behaviour of children therefore needs to be even more encouraged. 

The theoretical part of this thesis focuses on social development of primary school children, 

its characteristics and moral development. While special attention is paid to prosocial 

behaviour, issues presented in the thesis include some characteristics of antisocial and 

aggressive behaviour, strategies for dealing with antisocial behaviour and furthermore 

strategies for encouraging children to fully develop their own personality and social skills. In 

addition to this, activities which can be used for improving social behaviour are also 

presented. 

The empirical research was carried out with the main goal of establishing teachers’ point of 

view on their students’ prosocial behaviour. Both qualitative and quantitative survey was 

based on the online questionnaire filled out by 94 teachers in primary schools around 

Slovenia. The results show that teachers expect their students to be better-behaved than they 

actually are. Giving aid and care are the most common examples of prosocial behaviour 

detected by teachers. Many social situations demand teachers’ intervention and mediation, 

which are in most cases likely to be realised in a conversation. Teachers use a wide range of 

methods and techniques to foster prosocial behaviour; the most successful among them 

proved to be conversation, model teaching, social games, group work and role play. The 

findings also suggest that the majority of teachers wish to gain extra knowledge in the field of 

prosocial behaviour, as they think schools should give special emphasis to the field in 

question and improve conditions for fostering prosocial behaviour. 

 

Key words: prosocial behaviour, social development, primary school, teacher, students. 
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I UVOD 
 

Socialni pedagogi vzgojno, preventivno, razvojno, kompenzatorno in integrativno  delamo na 

različnih področjih. Eno izmed teh je tudi osnovna šola, kjer smo lahko v vlogi svetovalnega 

delavca, izvajalca dodatne strokovne pomoči ali v vlogi učitelja podaljšanega bivanja. V šolah 

prihajamo v stik in razvijamo odnose z različnimi ljudmi, največ pa smo v odnosih z učenci.  

Delo svetovalnega delavca na šoli je raznovrstno, predvsem pa mora biti poudarek na 

preventivi. Še posebno v današnji družbi, za katero pravijo, da je polna individualizma, 

egoizma, sebičnosti in razvajenosti. Vse več je namreč storilnostno naravnanih ljudi, vse več 

je nasilja, tatvin, prevar in vrednote se razkrajajo. V takšni družbi ni nič čudnega, da otroci ne 

spoštujejo starejših ljudi, da so neposlušni, problematični, nesposobni sodelovanja in 

medosebnih odnosov. Antisocialno vedenje narašča tudi v šolah in učitelji mnogokrat ne 

znajo najti ustrezne rešitve.  Zato morajo biti svetovalni delavci učiteljem v oporo, jim 

pomagati ob ovirah in jih spodbujati k načrtovanju vzgoje za kvaliteten prosocialni razvoj 

mladih. 

Šola je namreč pomemben dejavnik otrokovega razvoja in s tem socializacije. Proces 

socializacije pa vključuje tudi razvoj socialnih veščin in moralni razvoj. Verjetno učenci že 

zelo dobro obvladajo teorijo šolskega hišnega reda, vsaj tisti iz višjih  razredov. Razredniki ga 

vsakokrat na začetku šolskega leta predstavijo, učenci pa dobijo tudi publikacijo. Vendar vse 

ostane le pri besedah, učenci namreč še vedno kršijo pravila. Ali je za vzpostavitev discipline 

pomembna le »preobrazba« učencev ali ima tu veliko vlogo tudi učitelj? Mnogi se ne 

zavedajo teže in odgovornosti svojega poklica. Mnogi mižijo tudi pred tem, kakšen odnos 

vlada v razredu, predvsem na relaciji učitelj – učenci. Morda so učitelji še vedno preveč 

storilnostno naravnani in premalo osredotočeni na socialni razvoj otrok, premalo usmerjeni v 

razvijanje socialnih veščin in izboljšanje vedenja.  

Vsak učitelj si verjetno želi čim bolje izobraziti in vzgojiti učence, a to se ne bo zgodilo kar 

samo od sebe, temveč je za to potreben trud, veliko dela in tudi znanja. Za uspešno socialno 

prilagajanje je potrebno učence okrepiti na področju socialnih veščin. To je možno z 

različnimi metodami dela, kot je skupinsko delo, uporaba socialnih iger, različnih kreativnih 

medijev in diskusije o različnih temah, ki so učencem pomembne. Treba jih je učiti z delom 
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preko izkušenj. Šole oziroma vodilni v njih pa morajo večjo skrb posvetiti samim učiteljem. 

Kajti učiteljevo vedenje izraža stanje klime v šolah. Tudi učitelje je potrebno spodbujati, 

pohvaliti, skratka kazati skrb zanje. 

V korist naših otrok in v korist celotne družbe moramo oblikovati in ohranjati pozitivno, 

sodelovalno in spodbudno kulturo šole. Kulturo, ki bo podpirala napredek učencev in tudi 

učiteljev. Učitelje bi bilo treba na vzgojnem področju opolnomočiti, predvsem pa bi morali v 

šolah nameniti več pozornosti netradicionalnim oblikam učenja, saj je vrednost tega znanja 

veliko pomembnejša iztočnica za prihodnost vsakega posameznika. Več pozornosti morajo 

nameniti medosebnemu vidiku in osebnostni inteligentnosti. Način dela v razredu namreč 

vpliva na vedenje učencev.  

Kakovost poučevanja pa ni odvisna le od učitelja, ampak na to vplivajo tudi drugi posredni in 

neposredni dejavniki, med drugim tudi država. Ta pa danes na eni strani pritiska na učitelje, 

da bi ti čim bolje izobrazili mlade, jim nalaga nove in nove obveznosti, na drugi strani pa 

uvaja varčevalne ukrepe. Učitelji so čedalje bolj obremenjeni, delo bolj stresno, na kar pa 

zagotovo vplivajo tudi trenutne razmere v državi. Na ta račun se lahko zelo poslabša kakovost 

vzgoje in izobraževanja.  

Z diplomskim delom sem želela opozoriti na upravičeno potrebo po krepitvi prosocialnega 

vedenja učencev v osnovni šoli. Menim, da je treba v šolo vključevati več aktivnosti, ki 

spodbujajo socialni razvoj in pomagajo k boljšim socialnim odnosom. Seveda se je potrebno 

ob tem zavedati starostnih razlik in upoštevati razvojna obdobja. Namen diplomskega dela je 

predstaviti pogled na vedenje učencev z vidika ljudi, ki imajo v času šolanja z njimi največ 

stika. Želela sem raziskati njihove izkušnje z vedenjem učencev, kako se učitelji odzivajo v 

smeri krepitve prosocialnega vedenja, katerih metod in tehnik se poslužujejo za krepitev le-

tega, kako je za to poskrbljeno na njihovih šolah in ali imajo na tem področju dovolj znanja. 
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 Socialni razvoj osnovnošolskih otrok 

1.1 Značilnosti socialnega razvoja in vedenja  

 

Ščuka (2007) pravi, da se socialno vedenje v grobem oblikuje že v prvih petih letih življenja, 

ob vedno novih socialnih izkušnjah. Pravi, da je vsako temeljno vedenje naprej lastnina 

drugih, nato šele naša. Predvsem mati je tista, ki otroku pomaga to vedenje oblikovati, pa tudi 

pomembni drugi iz bližnjega okolja.  

Za sodelovanje v socialnih situacijah se morajo otroci naučiti veliko pravil vedenja, ki 

vključujejo socialne dogovore, preudarna pravila in moralna pravila. Socialni dogovori (npr. 

spolne vloge, pravila vljudnosti) spodbujajo interakcije, preudarna pravila so potrebna za 

varnost otroka (npr. pri prečkanju ceste), moralna pravila, pogosto razumljena kot univerzalna 

in zavezujoča, pa spodbujajo določene oblike vedenja (npr. sodelovanje, vzajemno 

spoštovanje, altruizem) oziroma preprečujejo sebičnost in agresivnost (Warden & Christie, 

2001). 

Človekovo vedenje pomembno oblikuje socialna interakcija, ki posamezniku med drugim 

omogoča večjo učinkovitost, večjo in boljšo zaščito, večjo prilagojenost fizičnemu okolju in 

učinkovitejše poseganje vanj. Posameznik je namreč pomembno odvisen od svojega 

socialnega okolja, ki pa je polno različnih socialnih odnosov (Bečaj, 1997). »Bolj, ko je 

urejeno socialno okolje, bolj je učinkovit posameznik« (Ščuka, 2007, str. 192). Za oblikovanje 

socialnih odnosov je pomembna določena mera socialne inteligentnosti. Ta vsebuje zavedanje 

sebe in drugih, sposobnost interakcije in komunikacije z drugimi ljudmi in pa določeno 

razumevanje njihovih mentalnih stanj. Socialni partnerji morajo biti sposobni ločiti med 

svojimi mislimi in občutki in mislimi ter občutki drugih, predvideti in interpretirati različna 

prepričanja, želje, namene drugega in reagirati nanje (Warden & Christie, 2001). 

Predvidevanje misli je eden izmed pomembnih delov uspešne socialne interakcije. Celoto tega 

pa tvorijo še izražanje empatije, prevzemanje vlog in spretno komuniciranje. Empatija je 

opredeljena kot oblika čustvenega vživljanja v druge ljudi. Po Hoffmanu (1987; povzeto po 

Warden & Christie, 2001) biti empatičen pomeni učinkovito reagirati z namenom koristiti 



 

11 

 

nekomu drugemu bolj kot samemu sebi. Res je, da otroci stari dve leti kažejo empatijo, ko 

postanejo žalostni ob pogledu na žalostnega vrstnika. A gre za egocentrično empatijo, saj 

otrok še ni sposoben razumeti vzroka žalosti drugega otroka in načina, kako bi ga potolažil. 

Preseganje te vrste empatije, ko gre za nesebično skrb za žrtev in zavestno željo pomagati, pa 

je konstruktivni vidik empatije. Raven empatičnega odzivanja se pri otrocih, starih od dve do 

sedem let, relativno skladno razvija z njihovim zaznavanjem čustvenega sveta drugih ljudi.   

Saleman (1980; v Warden & Christie, 2001) je razvoj otrokove sposobnosti prevzemanja vlog 

opisal s petstopenjskim modelom: 

-prva faza (od 4. do 6. leta): otrok se še ne zaveda različnih perspektiv, ampak meni, da 

obstaja le njegov vidik, ki ga okolica v celoti sprejema; 

-druga faza (od 6. do 8. leta): otrok spozna, da imajo ostali drugačne poglede, a meni da so ti 

napačni, zato si prizadeva, da bi drugi lažje razumeli njegov vidik; 

-tretja faza (od 8. do 10. leta): otrok dojame realnost z različnih perspektiv in prične opazovati 

lastno vedenje z vidika nekoga drugega; 

-četrta faza (od 10. do 12. leta): pojavijo se začetki vzajemnega prevzemanja vlog in 

metaperspektiv; 

-peta faza (od 12. do 15. leta in naprej): mladostnik kaže čedalje večjo zavest o kompleksnosti 

in subjektivnosti socialnih perspektiv. Zadnja faza se pri nekaterih morda sploh ne pojavi. 

Mišljenje otrok je ob vstopu v šolo lahko še precej egocentrično, vendar pa se krepi tudi 

razumevanje tujih stališč. V socialnem življenju postajajo ob družini vse pomembnejši tudi 

drugi otroci (Papalia, Olds, & Feldman, 2003). Pri sklepanju prijateljstev gre za psihološko 

povezanost, otrok začne razvijati občutke zaupanja in razumevanja pravil, dolžnosti, 

pridobitev, ki jih prinesejo ti odnosi. Veščine komuniciranja, spretnosti prevzemanja vlog ter 

empatija pa so veščine, ki pomembno prispevajo k razvijanju prijateljstev (Warden & 

Christie, 2001), kot tudi njegovo razumevanje medosebnih odnosov in družbenih  pojavov 

(Marjanovič Umek & Zupančič, 2004).  

V interakciji s starši otrok postopno pridobiva izkušnje in spretnosti za nadzorovanje lastnega 

vedenja v posameznih dejavnostih. Preko vzgoje starši usmerjajo in sooblikujejo otrokovo 
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vedenje. Otrok tako prisvaja socialno sprejemljive standarde obnašanja, oblikuje pa se tudi 

njegova samopodoba. Kasneje v srednjem otroštvu pa je že bolj sposoben, da primerja svoje 

predstave o sebi s tem, kar drugi mislijo o njem. Svojega vedenja ne regulira le glede na lastne 

želje, temveč jih prične usklajevati z željami ter potrebami drugih, s predvidevanjem reakcij 

drugih na lastna dejanja. Tako počasi internalizira vedenjske standarde in vrednote staršev in 

tudi drugih ljudi v svojem socialnem okolju (Musek, 1993). Za otroke v zgodnjem otroštvu je 

torej značilno, da praviloma že preidejo stopnjo egocentričnosti in so na stopnji prave 

empatije, ki se nanaša na večje število čustev, vključno s sestavljenimi čustvi. Prav tako pa 

razumejo posredno izražena počutja drugih ljudi (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004), poleg 

agresivnosti in bojazljivosti pa ni nič nenavadnega, če kažejo tudi altruizem.  

V srednjem otroštvu pa egocentrizem začne pojemati, otroci začnejo razmišljati konkretno in 

logično (Papalia idr., 2003). Postajajo čedalje bolj neodvisni od svojih staršev in vedno bolj 

vključeni z drugimi ljudmi v svetu (Papalia & Olds, 1986). Razvijajo svoje komunikacijske 

spretnosti, nadgrajujejo repertoar socialnega obnašanja, strategije za nadzor lastnega vedenja 

in izražanja in vse bolj usklajujejo svoje vedenje s pričakovanji drugih, učijo pa se prevzemati 

tudi odgovornost za svoja dejanja in razvijajo samokontrolo. Preko socialnih interakcij se 

otrok uči sposobnosti vživljanja v socialno vlogo drugega, presojanja svojih želja, misli, 

namenov in dejanj z vidika druge osebe in tudi vzajemnosti pravil. V socialnem kontekstu si 

začne oblikovati stališča do sodelovanja, sprejemati začne različne vloge v šoli in uči se 

pomena biti prijatelj in sošolec, pojavi se potreba po sodelovanju, prijateljstvu in družabnosti 

(Musek, 1993). »Z vidika pozitivnih socialnih vedenj pa je med šolskimi otroki veliko 

medsebojne pomoči, sodelovanja; otroci dosegajo tudi visoko raven radodarnosti« 

(Marjanovič Umek & Zupančič, 2004, str. 453). Otrokom se v skupini vrstnikov začnejo 

odpirati nove perspektive. Skupina pomaga otrokom, da se naučijo shajanja v družbi, kako in 

kdaj podrediti svoje potrebe in želje drugim, do tega, kdaj vztrajati pri njih. Skupina vrstnikov 

nudi otroku tudi čustveno varnost, občutek pripadnosti. Vrstniki so sredstvo primerjanja in 

skupaj z njimi otrok razvija spretnosti, ki so pomembne za družabnost in zaupnost (Papalia 

idr., 2003).  

Za razvoj temeljev strpnosti do različnosti v medosebnih odnosih pa je pomembno, da otrok 

čuti, da je njegova primarna kultura sprejeta. Prav tako je pomembno, da ne pride do 
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pomanjkanja socialnih stikov, saj to lahko usodno vpliva na nadaljnji razvoj posameznikove 

duševnosti in osebnosti (Musek, 1993). 

Odnosi med vrstniki pa lahko prinesejo tudi negativne učinke, od nezdrave podrejenosti 

skupini, ki se kaže v delovanju proti lastni presoji, do krepitve predsodkov oziroma 

nenaklonjenega odnosa do članov drugih skupin (Papalia idr., 2003). V obdobju srednjega in 

poznega otroštva prihaja do sprememb v oblikah agresivnega odzivanja, saj govorna 

agresivnost, kot so grožnje in žaljivke, postopoma nadomešča neposredno fizično agresivnost. 

Otroci svoja sovražna vedenja izražajo bolj specifično v odnosu do konkretnega otroka 

oziroma njegove konkretne dejavnosti. Nasilje in mučenje je ena od oblik socialne interakcije 

v tem obdobju, a ga neposredno v svoje vedenje vključujejo le vrstniki, ki kažejo močna 

nagnjenja k agresivnemu vedenju, relativno šibak nadzor nad agresivnimi impulzi, nizko 

tolerantnost do agresivnega vedenja in pogosto nečustveno rabo moči zunaj konflikta oziroma 

interakcije (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). 

Negativni vplivi skupin morda vedno ne vodijo do vedenjskih problemov, a ustvarjajo 

neprimerno vzdušje za socializacijo otrok in otežujejo razvojni proces. Starost otrok z 

neprimernimi vedenjskimi navadami se pomika navzdol. Posamezni otroci so žrtve različnih 

oblik fizične in spolne zlorabe, zapletajo se v težja prestopniška dejanja. Na to pa vplivajo 

tudi širše družbene spremembe, kot je vse večja socialna neenakost, družinski polomi, 

nezadostna skrb staršev oziroma pomanjkanje njihovega nadzora ter vse bolj prisotna 

brezposelnost (Warden & Christie, 2001). 

V obdobju srednjega in poznega otroštva postane vloga vrstnikov pomembnejša (Eisenberg, 

1998;  Ervin, 1993; v: Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). Skupine vrstnikov postanejo 

večje, spremeni se okolje, v katerem potekajo vrstniške interakcije, ki med drugim 

najpogosteje potekajo v šoli, na poti v šolo in iz nje in pri telefonskih pogovorih. Vrstniške 

skupine se odmaknejo nadzoru s strani staršev k lastnemu vodenju in nadzorovanju. Po 

nekaterih raziskavah (npr. Cowen, Pederson, Baligian, Izzo in Trost, 1973) skromni vrstniški 

odnosi v zgodnjem in srednjem otroštvu vplivajo na kasnejšo neprilagojenost v socialnem 

vedenju. Prizadevanje vseh članov za dosego skupnega cilja ter primerjava oziroma 

tekmovanje z drugimi socialnimi skupinami pa je tudi pomemben dejavnik skupinske 

navezanosti (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). 
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1.2 Moralni razvoj 

 

Moralni razvoj je v psihologiji opredeljen kot »proces, v katerem posameznik postopno usvaja 

ali ponotranji družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi ocenjuje 

pravilnost in nepravilnost ravnanja ljudi v (načeloma) socialnih situacijah in skuša skladno s 

temi ocenami uravnavati svoje vedenje« (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004, str. 369). 

Kroflič (1997) kot osnovni cilj moralnega razvoja navaja »razvoj tistih kognitivnih 

sposobnosti in afektivnih lastnosti otroka, ki omogočajo nastanek avtonomne in odgovorne ter 

strpne moralnosti«. 

 

1.2.1 Razvoj in stopnje moralnega presojanja po Kohlbergu 

Otroci na prehodu v srednje otroštvo postopno spoznavajo, da lahko na moralna dejanja 

gledamo z različnih vidikov. Namere za dejanja pri presojanju moralnega dejanja so 

pomembnejša kot objektivne posledice dejanj samih. A razvoj moralnega presojanja se v tem 

obdobju še ne konča in se nadaljuje v mladostništvo in odraslost (Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2004). Najbolj poznana in pogosto navedena razlaga moralnega razvoja je 

Kohlbergova teorija. Razvoj moralnosti povezuje z razvojem kognitivnih oziroma miselnih 

vzorcev in s socialnim učenjem.  

Kohlberg je pri proučevanju moralnega razvoja izhajal iz Piageteve teorije kognitivnega 

razvoja in teorij socialnega učenja (Kroflič, 1997). Razloži predvsem razvoj zgradbe 

posameznikove moralne sodbe. Kako posameznik presoja moralnost dejanja in kako 

utemeljuje svoje moralne izbire, ne pa tudi, kakšna je vsebina njegove moralne sodbe in 

izbire. (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004).   

Kohlbergovi osnovni nivoji in stopnje moralnega razsojanja so: 

 Predkonvencionalni nivo (predšolski otroci): 

1. stopnja – heteronomna morala: otroku ni mar za interese drugih in še ni 

sposoben dojeti, da se ti interesi lahko razlikujejo od njegovih. Nadzor je zunanji, otrok uboga 

pravila, da bi si pridobil naklonjenost avtoritete in se izognil kazni. 
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2. stopnja – individualistično stališče: otrok se že zaveda, da imajo drugi ljudje 

svoje potrebe. Otrok je instrumentalno relativistično usmerjen – želje drugih upošteva v 

uporabnem smislu (»posodil ti bom to, če mi boš posodil ono«), univerzalnosti in vzajemnosti 

moralnih načel pa še vedno ni sposoben dojemati.  

 Konvencionalni nivo (šolarji): 

3. stopnja – vzajemna medosebna pričakovanja, odnosi in prilagajanja: značilna je 

usmerjenost k medsebojnemu ujemanju. Socialna pričakovanja, pravice drugih ljudi, pravila 

in norme skupine ljudi in posameznikova potreba po tem, da se njegova ravnanja skladajo s 

temi pričakovanji, normami in pravili in da podpira, zagovarja in ohranja tisto, kar sprejema 

večja skupina ljudi, postane pomembnejše za moralno sodbo od njegovih individualnih 

potreb.  

4. stopnja – upoštevanje družbenega sistema in vzpostavitev moralne (za)vesti: 

poudarjena je potreba po socialnem redu in upoštevanju predpisov, vendar se o smislu 

zakonov in dolžnosti še ne sprašuje. Moralno dejanje je za otroka izpolnjevanje dejanske 

sprejete dolžnosti, poudarjen pa je tudi imperativ vesti (»Opravi svojo dolžnost.«). Na tej 

stopnji se vzpostavi nadjaz kot ponotranjena avtoriteta, ki otroku zapoveduje spoštovanje 

sprejetih družbenih pravil in vestno opravljanje socialne vloge oziroma dolžnosti. 

 Postkonvencionalni nivo (nekateri odrasli): 

5. stopnja – sposobnost družbenega dogovarjanja in upoštevanja posameznikovih 

pravic: posameznik  se zaveda različnih vrednot in mnenj ostalih ljudi in odvisnosti le-teh od 

skupine, v kateri se giblje. Izoblikuje se čut za spoštovanje zakonov v dobro vseh in zaradi 

varovanja pravic vseh ljudi. Občutek privrženosti skupnim merilom ali »družbeni pogodbi« 

prevladuje, zakoni in obveznosti morajo temeljiti na racionalni presoji splošne koristnosti 

(»največja dobrina za največje število ljudi«).  

6. stopnja – zavedanje univerzalnih etičnih načel: posameznik presoja moralnost 

dejanj po etičnih načelih, ki so veljavni za vse človeštvo, ne glede na konkretne družbene 

zakone in družbena soglasja. Z oblikovanjem splošnega etičnega načela lahko uravnava svojo 

dejavnost in si mu pri tem ni treba pomagati s konkretnimi predpisi in zapovedmi. V primeru 

konflikta med zakonom in načelom posameznik upošteva načelo. Racionalno veruje v 
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veljavnost univerzalnih moralnih načel in občutek lastne privrženosti tem načelom. 

Racionalni posameznik spoznava naravo moralnosti in dejstvo o različnosti ljudi in o tem, da 

jih je treba kot takšne tudi sprejeti.  

Nekateri mladostniki in tudi nekateri odrasli ostanejo na predkonvencionalnem nivoju 

moralnosti in se kot majhni otroci skušajo izogibati kazni ali zadovoljiti lastne potrebe. 

Postkonvencionalna morala zahteva svobodno, a kritično in odgovorno moralno razsojanje in 

pravico drugemu in drugačnemu do neoviranega (so)obstoja. Na šesti stopnji najpogosteje 

presojajo le redki in mnogi avtorji dvomijo v obstoj le-te (Kroflič, 1997; Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2001; Papalia idr., 2003). 

 

2 Prosocialno vedenje 

2.1  Opredelitev pojma 

 

Ljudje smo kot socialna bitja neprenehoma v odnosih z drugimi ljudmi, tudi takrat, ko smo 

sami. Na odnose z drugimi vplivajo motivi, ki nas usmerjajo v korist in dobrobit drugih 

(prosocialni motivi) in motivi, ki nas obračajo v lastno korist (proindividualni motivi). 

Socialni odnosi imajo tako lahko pozitivni (altruizem, privlačnost) ali pa negativni predznak 

(agresivnost, nasilje) (Musek, 2005). 

Termin »prosocialno vedenje« je v uporabi od leta 1970. Sociologi so ga začeli uporabljati kot 

protipomenko za antisocialno vedenje. Pojem prosocialno vedenje se nanaša na prostovoljne 

ukrepe, ki so namenjeni za pomoč ali korist drugega posameznika ali skupine posameznikov 

(Knickerbocker, 2003). Hay (1994, v Schaffer, 1996) pravi, da se je termin »prosocialno« 

skoval, da se združi vse oblike pomoči, skrbi, izmenjave, sodelovanja in sočutja. 

Škoflek (2001) pravi, da se prosocialno oziroma socialno zaželeno oziroma produktivno vede 

učenec, ki si prizadeva do dobrih odnosov z vrstniki, v njihovi družbi uživa, z njimi rad 

sodeluje in jim pomaga.  

Bašič (2001) prosocialno vedenje definira kot obliko moralnega vedenja, ki vključuje 

družbeno zaželene oblike vedenja (deljenje z drugimi, pomoč, sodelovanje). 



 

17 

 

Gre za namerno dejavnost in prostovoljno vedenje, ki je namenjeno nudenju pomoči drugim 

(Papalia idr. 2003). Posameznik uporabi svoja lastna sredstva, da doseže pozitivne rezultate za 

nekoga drugega. Nesebična skrb za druge in pripravljenost pomagati temeljita na empatiji, ki 

je opredeljena kot »oblika čustvenega vživljanja v druge ljudi in ima poseben pomen znotraj 

medosebnih odnosov« (Warden & Christie, 2001, str. 10). Obstajajo trije pogoji za razvoj 

empatije: zavedanje, da se ljudje razlikujejo po individualnosti; zavedanje, da se psihična 

stanja drugih spreminjajo glede na situacijo; zavedanje, da imajo ljudje različna stališča in 

življenjske izkušnje (Warden & Christie, 2001). 

Prosocialno oziroma socialno pozitivno delovanje je pomoč v stiski, sodelovanje v 

karitativnih dejavnostih, nudenju uslug drugim in sodelovanje z njimi v skupnih projektih. To 

delovanje je poplačano z notranjim zadovoljstvom posameznika, da je opravil dobro delo in 

se ravnal v skladu s svojimi moralnimi načeli (Nastran Ule, 1997). Torej med prosocialne 

vedenje umeščamo tiste medosebne interakcije, ki socialne odnose podpirajo in spodbujajo. 

Opredeljeno je s tistimi vedenjskimi oblikami, ki izražajo spoštovanje drugih, zanimanje in 

skrb zanje in pripravljenost deliti z drugimi (Warden & Christie, 2001). 

Mnogo teoretikov prosocialno vedenje opredeljuje kot nasprotni pol in alternativo 

agresivnemu in antisocialnemu vedenju. Agresivno in antisocialno vedenje predstavljata 

negativne in nezaželene oblike socialnega vedenja, prosocialno in altruistično vedenje pa 

pozitivne in zaželene oblike socialnega vedenja (Keresteš, 2002, v Knez, 2010). 

 

2.2 Izvor prosocialnega vedenja  

 

Crisp in Turner (2007) pravita, da obstajajo tri širše razlage, zakaj pomagamo drugim. Prva 

razlaga izhaja iz razvojnega vidika, drugi dve pa se sklicujeta na socialno psihološke teorije: 

 prva pravi, da smo biološko nagnjeni k temu, da pomagamo drugim. Rodimo se s 

prirojenim nagnjenjem, da skrbimo za ljudi okoli nas, kljub temu da sami nimamo pri 

tem koristi. Sociobiologi navajajo, da se za pomoč drugim odločamo zaradi povečanja 

možnosti preživetja lastnih genov; 
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 druga govori o tem, da smo socializirani, da pomagamo drugim in da se pripravljenost 

za pomoč povezuje s ponotranjenimi prepričanji o družbenih normah v družbi, v kateri 

živimo. Družbene norme se med različnimi družbenimi kulturami in skupinami 

razlikujejo, vendar skoraj vsaka pozna družbeno normo pomoči sočloveku; 

 tretja razlaga izvora prosocialnega vedenja se navezuje na dejstvo, da se z 

opazovanjem ljudi okoli sebe naučimo določenega obnašanja, med drugim tudi 

pomaganja soljudem. To pa nas vodi v privzemanje vedenjskih vzorcev. 

 

2.3 Dejavniki, ki oblikujejo oziroma navajajo na prosocialno vedenje 

 

Nastran Ule (1997) navaja naslednje različne motive za prosocialno vedenje: 

 moralna odgovornost: razvijemo jo preko vsakdanjih dogodkov, v katerih 

pomagamo ljudem. Velikodušne osebe, ki rade pomagajo, sočustvujejo, so v 

družbah z visoko cenjeno normo moralne odgovornosti bolj spoštovane; 

 sočutje: doživetje empatičnih občutkov je gonilna sila takega vedenja, 

razumevanje tujih misli pa lahko povzroči pripravljenost pomagati; 

 vzajemnost v dajanju: zavedanje pomembnosti medsebojnega sodelovanja in 

solidarnosti usmeri ljudi v pomoč; 

 zviševanje lastne vrednosti; 

 priznanje pri drugih ljudeh. 

Zadnja dva motiva sta bolj egoistična in mnogi avtorji ju ne prištevajo med prosocialne. 

Prosocialno delovanje je tako lahko posledica navade, želja po ugajanju osebi iz okolice ali 

strahu pred kaznijo, vendar pravo moralno delovanje naj bi bila posledica izbire, ki ni 

prisiljena (Kroflič, 1997). Nudenje pomoči sočloveku in narediti zanj nekaj koristnega izhaja 

iz različnih motivov. Na eni strani imamo ljudi, ki so resnično usmerjeni v skrb za dobrobit 

drugih, na drugi strani pa so takšni, ki so bolj sebične narave in se vedejo prosocialno le 

zaradi tega, da bi dobili nagrado, pohvalo ali odobravanje drugih (Keresteš, 2002, v Knez, 
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2010). Kot so pokazale raziskave, se lahko stanje hitro spremeni. »Današnji egoisti so lahko 

jutrišnji altruisti in današnji altruisti so lahko jutrišnji egoisti« (Nastran Ule, 1997, str. 239). 

Tudi naše razpoloženje ima velik vpliv na nudenje pomoči drugim. Na splošno, dobro 

razpoloženje to poveča, medtem ko slabo razpoloženje zniža našo pripravljenost pomagati 

drugim. Ko smo dobre volje, je večja verjetnost, da se bodo naše misli in občutki, vključno s 

pozitivno orientacijo k prosocialnemu vedenju, aktivirali (Crisp & Turner, 2007). 

Različne raziskave so pokazale, da socioekonomski status ni faktor prosocialnega vedenja. 

Količina denarja in socialni položaj ne vplivata na to, kako se bodo mladi obnašali proti 

drugim ljudem. Prav tako so raziskave pokazale, da tudi med spoloma ne prihaja do razlik. 

Res je, da so dekleta bolj uslužna, radodarna in pozorna, vendar lahko to izhaja iz dejstva, da 

se te vrline smatrajo kot bolj ženske lastnosti. Zato se tudi deklice bolj spodbuja k pomaganju 

drugim. Povezano je lahko tudi s tem, da deklice prejmejo manj fizičnih kazni, več starševske 

naklonjenosti in več razlag o posledicah njihovih dejanj (Papalia & Olds, 1986). 

Nekateri tipi starševskega vedenja so tesneje povezani z razvojem otrokovih prosocialnih 

teženj, kar so pokazale različne raziskave (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow & King, 1979;  

Robinson, Zahn-Waxler & Emde, 1994; v Schaffer, 1996). Ti tipi so: dajanje jasnih pravil in 

razlag pravil vedenja (ter tudi jasne posledice dejanj), čustveno izražanje navodil s strani 

staršev (otrok bo bolj cenil sporočilo, ki mu bo predano z intenzivnostjo), pripisovanje 

prosocialnih kvalitet otrokom (otrok na ta način ponotranji te kvalitete in jih sprejme za 

svoje), starši s svojimi dejanji nudijo otroku pozitiven vzor (demonstriranje altruističnega 

vedenja) in empatična skrb za otroka (obstoj toplega in razumevajočega odnosa med staršem 

in otrokom). 

Temelji prosocialnega obnašanja se pojavijo že zgodaj, morda gre celo za prirojeno 

dispozicijo, ki je lahko delno stvar temperamenta ali dednosti. Starši jo lahko s svojim vzorom 

in spodbudo razvijajo. So pomemben model in vir jasno določenih standardov obnašanja. 

Tisti, ki uporabljajo metode discipliniranja in ne tehnik uveljavljanja moči, bodo prej 

spodbujali prosocialno vedenje svojih otrok (Papalia idr, 2003). Krepijo ga tudi z 

induktivnimi vzgojnimi tehnikami (pojasnjevanje in navajanje vzrokov za primernost in 

neprimernost določenega vedenja) (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). 
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Matere predstavljajo najpomembnejši vir pozitivnega utrjevanja otrokovega vedenja, ki 

vključuje pomoč drugim. Raziskave so tudi pokazale, da otroci posnemajo vedenja njim 

pomembnih ljudi. Tako najprej opazujejo in posnemajo vedenje staršev, kasneje pa tudi 

prijateljev (Warden & Christine, 2001). Preko odnosov z brati in sestrami otrok preizkuša 

skrb za sočloveka in se uči razumeti stališča drugega. Dejavniki, ki oblikujejo prosocialno 

obnašanje, pa so lahko tudi vrstniki in učitelji (Papalia idr., 2003). Šola naj bi to svojo vlogo 

uresničevala s temeljnimi vzgojnimi nalogami: posredovanje in osvajanje družbeno veljavnih 

vrednot, pozitivni zgled učitelja, medsebojna strpnost in naklonjenost, dobra organizacija dela 

in življenja šole, ugodno socialno vzdušje,… (Škoflek, 2001). 

Beck (2001) je iz različnih raziskav tujih avtorjev podal naslednje dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev za prosocialno vedenje: 

 razpršenost odgovornosti: občutek odgovornosti se v prisotnosti večjega števila 

ljudi zmanjša; 

 pluralistična ignoranca: prisotnost množice izzove v posamezniku negotovost; 

 model pomoči: ko ljudje vidijo, da že nekdo drug pomaga, se lažje odločijo 

tudi sami za ta korak; 

 dobra volja: ljudi spodbudi k prosocialnemu vedenju; 

 razlog za nesrečo: če so ljudje prepričani, da je odgovornost za nesrečo v 

posamezniku samemu, bodo manj pripravljeni pomagati. 

 

2.4 Altruizem  

 

Prosocialno vedenje se nanaša na vzorec delovanja, medtem ko je altruizem motivacija za 

pomoč drugim iz čistega upoštevanja njihovih potreb, ne pa, kako bodo ti ukrepi koristili 

tistemu, ki pomoč nudi (Knickerbocker, 2003). 

Altruizem je bolj specifična oblika nudenja pomoči, ki se nanaša na dejanja prosocialnega 

vedenja, ki koristijo drugim in ni za pričakovati, da bi imeli kakšne osebne koristi od tega 
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(Crisp & Turner, 2007). Altruizem in empatija sta tesno povezana, a je možno, da se 

pojavljata tudi ločeno (Schaffer, 1996). »Je vrsta prosocialnega vedenja, ki je notranje 

motivirano« (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004, str. 346). 

Papalia idr. (2003, str. 272) podajajo naslednjo definicijo za altruizem: »ukrepanje zaradi 

zaskrbljenosti za drugega človeka, brez pričakovanj nagrade«.  

Že malčki pri letu in pol lahko kažejo simpatijo do nekoga, ki je prizadet ali nesrečen in si 

prizadevajo, da bi mu pomagali. Vendar prej kot pred 4. letom starosti ne pokažejo 

pomembne količine altruizma. To pa se postopno povečuje skozi otroštvo, glede na njegove 

naraščajoče sposobnosti vživljanja v druge osebe (Papalia & Olds, 1986). 

Glede na vzroke za altruistično obnašanje, ločimo dve vrsti altruizma: 

 premišljeni  zavestno in premišljeno altruistično obnašanje, 

 spontani  spontano in instinktivno altruistično obnašanje (Nastran Ule, 1997). 

 

2.5  Prosocialno vedenje in otrokov razvoj 

 

Omenila sem že, da prosocialno vedenje definirajo dejanja, s katerimi posameznik deluje v 

prid drugim brez pričakovanja koristi zase. Že ob koncu prvega leta starosti se kažejo prvi 

znaki moralnega razvoja. Med drugim so ti znaki tudi enostavne oblike prosocialnega 

vedenja, kot so simpatija, egocentrična simpatija, empatija v odnosu na stanje druge osebe. 

Želja po nagradi in izogibanje neodobravanja s strani odraslih pogosto vplivata na pojav 

otrokovega prosocialnega vedenja v tem obdobju. Ti motivi so egocentrični.  Nagrajevanje 

lahko dolgoročno celo negativno vpliva, ker spodbuja k temu, da otroci svoje prosocialno 

vedenje povezujejo z zunanjimi motivi. Prvi znaki moralnega razvoja pa so poleg enostavnih 

oblik tudi zavest o standardih vedenja, rudimentarna sposobnost presojanja, specifični odzivi 

na predmete in na samega sebe (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004).  

 »Ko otroci odraščajo, njihovi vzgibi postajajo manj egocentrični. Sprejmejo družbene norme 

»pridnosti«, ki jih navsezadnje ponotranjijo kot lastne principe in vrednote« (Eisenberg & 

Fabes, 1998, v Papalia idr., 2003). V obdobju srednjega in poznega otroštva kažejo otroci 
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pozitivno prilagajanje socialnemu okolju, v katerem živijo. Na to vpliva vse boljše 

prosocialno vedenje, ki postane v tem obdobju prevladujoča značilnost stabilnih vrstniških 

odnosov. Prosocialno vedenje predstavlja socialno normo, ki prispeva k vedno bolj 

dejavnemu in sistematičnemu sodelovanju z drugimi. Proces razvoja zavzemanja perspektive 

drugih vpliva na vse pogostejše prosocialno vedenje. Na to pa vpliva tudi to, kako spreten je 

pri reševanju medosebnih problemov (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). Otroci se 

pogosteje vedejo prosocialno, če jim odrasla oseba pokaže, kako pomagati v konkretni 

situaciji, če so odgovorni za osebo v stiski in jim je dovoljeno ponuditi pomoč (Eisenberg & 

Fabes, 1998, v Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). 

Ti otroci, ki so občutljivejši za potrebe drugih in izražajo več prosocialnega vedenja, so tudi 

bolj popularni, uspešnejši v komuniciranju in imajo višjo raven medosebnega razumevanja in 

čustvenega prevzemanja vlog (Warden & Christie, 2001). 

 

2.6  Prosocialno sklepanje 

 

Kako se otroci v različnih obdobjih odločajo za prosocialno vedenje, kateri razlogi jih vodijo 

do nudenja pomoči? 

»Prosocialno sklepanje je sklepanje o dejanjih, s katerimi posameznik pomaga drugim, a 

zaradi tega ne more zadovoljiti svojih individualnih potreb ali od teh dejanj vsaj ne pričakuje 

koristi zase« (Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). Eisenberg (1982, v Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2004) je oblikovala naslednje razvojno sosledje ravni prosocialnega sklepanja: 

 hedonistična, pragmatična usmerjenost (zgodnje otroštvo in prehod v srednje 

otroštvo): za otroka je pravilno vedenje tisto, ki služi njegovim lastnim potrebam; 

 usmerjenost k potrebam drugih (konec zgodnjega otroštva in srednje otroštvo): ne zna 

se še postaviti v vlogo drugega, a izraža skrb za vrstnikove telesne, materialne in 

psihološke potrebe; 
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 stereotipna usmerjenost k odobravanju (srednje in pozno otroštvo): na osnovi 

odobravanja drugih oseb utemeljuje svoje sodbe, lastno ravnanje pa utemeljuje s 

priznanjem, ki ga bo dosegel pri drugih; 

 empatična usmerjenost (pozno otroštvo): njegovo sklepanje temelji na zavzemanju 

vloge človeka potrebnega pomoči, na empatičnem vživljanju vanj. Empatija postane 

glavni motiv za prosocialno vedenje. 

Bolj prosocialno se vedejo tisti otroci, ki presojajo na višjih ravneh (Eisenberg idr, 1991, 

1995, v Marjanovič Umek & Zupančič, 2004). 

 

2.7  Prosocialno vedenje in socialne veščine 

 

Bistvo socialnega učenja je razvijanje socialnih veščin.  Socialne oziroma »življenjske 

veščine« so »veščine, s katerimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga vodijo, da lahko 

zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju« (Collins, 1992; v Rozman, 2005, str. 14).  

Ule (2004) pravi, da so to veščine, ki jih posameznik razvije pri sebi, kažejo pa se v odnosih z 

drugimi. So nekaj kar se dogaja med človekom in njegovim socialnim okoljem (v Rozman, 

2005). Moder (1996) pa jih definira kot vedenja, ki dovoljujejo ali spodbujajo socialne odnose 

z vrstniki in odraslimi (v Pernat, 2010). Gre torej za veščine, ki posamezniku omogočajo 

primerno socialno sporazumevanje, učinkovito vedenje, reševanje konfliktov, skratka 

učinkovitejše zadovoljevanje lastnih socialnih potreb. Ob tem pa se posameznik tudi uči 

razumevanja in spoštovanja do različnih potreb, čustev in pogledov ljudi, s katerimi je v 

socialnih interakcijah (Kobolt, 1997).  

 

Socialne veščine so definirane s: 

 situacijsko specifičnostjo: interpersonalna vedenja imajo različne pomene v različnih 

socialnih kontekstih; 

 verbalnimi in neverbalnimi odzivanji: ki vplivajo na interpersonalno učinkovitost. 

Odzivi so naučeni in neuspeh v učenju socialnih veščin se lahko odraža v socialnem 

neskladju; 
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 upoštevanjem drugega v interakciji: neupoštevanje namreč slabša interpersonalno 

učinkovitost (Van Hasselt, 1978, v Pernat, 2010). 

 

Šolarji so tista populacija, ki ima socialne veščine najbolj okrnjene in zaradi tega navajam 21 

bistvenih socialnih veščin za socialno kompetenco šolskih otrok. Te veščine so: 

 

Znati se igrati: 1. upoštevanje drugih 

  2. znati zmagati 

3. znati prenesti izgubo 

Biti pozitiven: 4. pozitiven zgled 

5. dajanje in sprejemanje poklonov 

Tvegati:  6. približati se in sodelovati 

7. govoriti pred drugimi 

Sodelovati:  8. pogajati se 

9. ravnati s konflikti in nestrinjanji 

10. sugerirati in prepričevati 

11. skupinsko odločanje 

12. upoštevati mnenja drugih 

13. deliti 

14. vključevati druge 

Biti zanimiv:  15. poslušati in spraševati 

16. pripovedovati zanimive zgodbe 

17. zanimivo se pogovarjati 

Zavzeti se zase: 18. preprečiti, da bi te drugi jezili 

19. ne zmeniti se za tistega, ki ti povzroča probleme 

20. reči NE 

21. prositi odraslega za pomoč (McGrath in Francey, 1996). 

 

Osebni nivo, odnosni nivo in nivo širše družbe so tri ravni, na katerih se dogajajo socialne 

veščine. Posameznik potrebuje tako veščine za graditev samopodobe, reševanje lastnih težav, 

izražanje svojih zamisli (osebna raven), kot veščine za pogajanje in sodelovanje, sklepanje 

kompromisov, gradnjo in vzdrževanje lastnih socialnih mrež (raven odnosov) ter veščine za 
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občutljivost do drugih in prispevanje k dobrobiti družbe (raven makrosistema) (Rozman, 

2006). 

 

Cartledge in Milburn (1995, v Bašić, 2001; Škoflek, 2001) sta sestavila inventar socialnih 

veščin oziroma konkretnih oblik vedenja, ki so povezana s potencialnim prosocialnim 

vedenjem. Navedene socialne veščine (oblike) imajo prosocialni učinek takrat, ko vsebujejo 

prosocialni namen in cilj.  

Inventar je razdeljen v 6 kategorij: 

 temeljne socialne veščine: poslušanje, začenjanje pogovora, pogovarjanje, spraševanje, 

zaključevanje pogovora, predstavljanje sebe, predstavljanje drugih oseb; 

 zahtevnejše socialne veščine: iskanje pomoči, iskanje informacij, dajanje navodil, 

upoštevanje navodil, prepričevanje drugih, opravičevanje za napake; 

 veščine ravnanja s čustvi: prepoznavanje lastnih čustev, izražanje lastnih čustev, 

razumevanje čustev drugih, ravnanje z jezo drugih, ravnanje v primeru odklanjanja s 

strani drugih; 

 veščine, ki nadomestijo agresivnost: zahvaljevanje, dajanje komplimentov, iskanje in 

dopuščanje, pogajanje, samokontrola, ravnanje z lastno nemotiviranostjo, ravnanje z 

lastno jezo, zavzemanje za lastne pravice in potrebe, izogibanje konfliktom; 

 veščine ravnanja s težavami: prigovarjanje, odgovarjanja na prigovore, ravnanje z 

neuspehi, odgovarjanje na prepričevanja, ravnanje z večpomenskimi sporočili, 

ravnanje z obtožbami, pripravljanje na »težke« pogovore, ravnanje s pritiski skupine, 

zavzemanje za druge; 

 veščine načrtovanja: izražanje naklonjenosti, ravnanje z lastnimi občutki neugodja, 

ravnanje z lastnimi občutki strahu, samopriznanje, odločanje za akcije, odločanje o 

problemih, postavljanje ciljev, proučevanje lastnih sposobnosti, usklajevanje 

problemov po prioriteti, odločanje o lastni vlogi, odločanje o drugih, planiranje lastnih 

aktivnosti, planiranje aktivnosti za druge.  
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3 Antisocialno in agresivno vedenje 

 

Pri antisocialnem vedenju gre za poskus, da bi psihološko ali fizično škodoval drugi osebi. 

Temelji na čustvih jeze in sovražnosti (Papalia idr., 2003).  

Agresija je opredeljena kot vedenje, s katerim se namerava nekoga fizično ali duševno 

oškodovati, prizadeti (Nastran Ule, 1997). 

Obstajata dve vrsti antisocialnega oziroma protisocialnega vedenja. Prva se pojavi pri 

predšolskem otroku in je oblika ravnanja, ki prizadene, oškoduje ali ogroža druge. Gre za 

občasen, naključen pojav, ki nastane zaradi otrokovega trenutnega impulza in zato ker otrok 

še nima popolnega nadzora nad svojim ravnanjem. Druga vrsta protisocialnega vedenja pa je 

omejena na obdobje poznega otroštva in adolescence. Izvira iz sorazmerno utrjenih 

vedenjskih vzorcev, ki se tekom let stopnjujejo. Zanikanje in izpodbijanje pravil, obrazcev in 

norm, ki jih je dotlej sprejemal in se vsaj delno po njih ravnal, so nekatere izmed značilnosti 

takšnega vedenja (Zupančič & Justin, 1991). 

 Ni dvoma, da so majhni otroci pogosto agresivni in sebični na nebrzdane načine, ki jih 

običajno ne najdemo pri starejših ljudeh. Tudi ni dvoma, da so pozitivna socialna dejanja 

manj pogosta in bolj bežna kot kasneje v življenju (Schaffer, 1996). Do neke mere so vsi 

otroci agresivni in gre za normalno značilnost otrokovega razvoja. Vrhunec doseže med 

četrtim in šestim letom, nato pa začne postopoma upadati (Zupančič & Justin, 1991). V 

srednjem in poznem otroštvu z razvojem sposobnosti sodelovanja, komuniciranja in empatije 

in z upadom egocentrizma otroci v manjši meri izražajo socialno nesprejemljive čustvene 

odzive. Vse redkeje izražajo jezo z agresivnim vedenjem. Prisotne so posredne oblike 

agresivnosti in tudi druge posredne oblike antisocialnega vedenja (laganje, goljufanje, kraja), 

pa tudi umik iz konfliktne ali frustrirajoče situacije ni nič nenavadnega. Agresivno vedenje je 

v tem obdobju usmerjeno na druge ljudi, na medosebne odnose (Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2004).  

Vse oblike nasilja, še posebej tiste manj vpadljive, spadajo pod antisocialno vedenje. Ravno 

problemi medosebnega vedenja in odnosov med vrstniki bi morali postati ena od 

pomembnejših nalog pedagoških delavcev (Warden & Christine, 2001).  
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Lahko da je ravno nezmožnost zavzemanja mesta nekoga drugega kriva za veliko 

antisocialnega vedenja. Raziskave na delinkventnih mladih in mladih z motnjami poudarjajo 

pomembnost prevzemanja vlog za učinkovito delovanje v družbi (Papalia & Olds, 1986). 

Dejavniki tveganja, kot so neučinkovita vzgoja, šolski neuspeh, vpliv vrstnikov in nizek 

družbenoekonomski položaj, vplivajo na kronično prestopništvo. Če starši svojim otrokom ne 

vcepijo primernega vedenja in so pri kaznovanju neprimernega obnašanja strogi in 

nedosledni, je večja verjetnost, da se bo takšen otrok razvil v mladega delinkventa. Prav tako 

vpliva na to popustljivost staršev in pomanjkljivo komuniciranje, ali če starši niso tesno in 

pozitivno vključeni v življenje svojih otrok. Prav tako se antisocialno vedenje krepi preko 

vpliva vrstnikov. Še posebej če se družijo s takšnimi, ki imajo prav tako antisocialne težnje. 

Drug drugemu krepijo antisocialno vedenje (Papalia idr., 2003). 

Redl in Wineman (1984) ugotavljata, da raziskave potrjujejo Freudovo trditev, da je lahko 

otrokova prikrajšanost v zadovoljevanju osnovnih potreb ali pri doseganju pomembni ciljev 

vzrok za razvoj agresivnosti, destruktivnosti in drugih oblik motenosti. 

Impulzivni in kontrolni sistem posameznika sta odločilna za pojav določene oblike vedenja. 

Impulzivni sistem je opredeljen kot »vsota dveh pritiskov, impulzov, teženj in potreb, za 

katere se zdi, da ves ta čas pritiskajo v smeri zadovoljitve, doseganja cilja ali izražanja« (Redl 

& Wineman, 1984). Kontrolni sistem pa »predstavlja tiste dele osebnosti, ki imajo funkcijo in 

moč, da odločajo o tem, katere od prisotnih želja ali teženj se bodo lahko povzpele na nivo 

vedenjske akcije in katere ne« (Redl & Wineman, 1984, str. 16). Oblika vedenja je tako 

odvisna od prisotnosti prve skupine, torej od posameznikov potreb, oziroma ob odsotnosti 

druge skupine, kontrole. Večinoma pa gre za kombinacijo obeh sistemov.  

 

4 Šola, učitelji in vzgoja 

4.1 Vloga učitelja  

 

Biti učitelj je zelo kompleksna naloga. Za svoje delo učitelj potrebuje znanje predmetnih 

področij oziroma strok, ki jih poučuje, in tudi ustrezna pedagoško psihološka znanja. 

Potrebuje torej znanja, ki mu omogočajo opredeliti potrebe vsakega učenca, podpreti razvoj 
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mladih v samostojne učence za vse življenje, delovanje v večkulturnih okoljih ob 

razumevanju vrednosti različnosti in spoštovanju teh razlik, tesno sodelovanje s kolegi, starši 

in širšo skupnostjo ter mladim pomagati pridobiti ustrezne kompetence (Komisija Evropske 

skupnosti, 2007, v Peklaj idr., 2008).  

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v 

dialogu z učitelji, ravnatelji in izobraževalci učiteljev izdelali seznam 39 kompetenc, ki se 

nanašajo na pet področij učiteljskih kompetenc, te pa so: učinkovito poučevanje, 

vseživljensko učenje, vodenje in komunikacija, preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

spremljanje napredka učencev in širše profesionalne kompetence (učitelj razvija pozitiven 

odnos do učencev, spodbuja in verjame v sposobnosti učencev, načrtuje, vrednoti, spremlja in 

uravnava lasten poklicni razvoj,…). Učitelji ponavadi nimajo težav, da bi imeli premalo 

pridobljenega znanja iz svoje stroke, imajo pa primanjkljaje na področju strategij soočanja in 

ravnanja z agresivnim in neustreznim vedenjem v razredu ter prepoznavanja in ravnanja z 

otroki s posebnimi potrebami in na področju učenja učnih strategij (Peklaj, 2008). 

 »Ena od najpomembnejših nalog vsakega učitelja je izgrajevanje in ohranjanje pristnih in 

empatičnih odnosov s svojimi učenci in med njimi« (Warden & Christie, 2001, str. 81). 

Razvoj kritičnega mišljenja ter avtonomne in odgovorne morale sta temeljna cilja v večini 

demokratičnih šolskih sistemov. Učitelj, ki vzgojo snuje na izobraževanju in si pri pouku 

prizadeva za celovit razvoj otrokove osebnosti, bo lahko dosegel najvišje izobraževalne cilje 

(Kroflič, 1997).  

Učiteljevo delo ne predstavlja le posredovanja znanja in organizacije učnega procesa, temveč 

tudi delo na področju osebnostnega oblikovanja mladega človeka. Učitelji naj bi učencem 

pomagali razvijati socialne spretnosti in psihološke moči (potrebne za obvladovanje težav in 

stresnih situacij) ter tudi visoko stopnjo kognitivnih sposobnosti, fleksibilnosti, intelektualno 

radovednost in motivacijo za učenje (Kalin, 2003). Na učence vplivajo s svojim zgledom in 

njihova naloga je tudi, da jih poučijo o spoštovanju čustev drugih ljudi, nadzorovanju svoje 

jeze, kako razreševati konflikte ter kako motivirati sebe in druge. Pomembno je, da ob učnih 

potrebah zadovoljijo tudi čustvene potrebe svojih učencev. Učitelji imajo tako glavno vlogo 

pri poučevanju čustvene inteligentnosti, le-ta pa učencem prinaša bogatejše izkušnje pri 
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učenju in tudi boljše počutje v šoli. A da bodo znali to razvijati pri svojih učencih, potrebujejo 

sami primerno izobraževanje (Panju, 2010).  

Rogers (1983, v Marentič Požarnik, 2003) navaja naslednje osebnostne lastnosti učitelja, ki 

vplivajo na psihosocialno ozračje: učiteljeva kongruentnost oziroma skladnost (da je v odnosu 

pristen in da je njegovo doživljanje in izražanje skladno), brezpogojna naklonjenost in 

zaupanje učencem ter empatično razumevanje in sprejemanje učenca takšnega, kot je.  

Brajša (1995, v Marentič Požarnik, 2003) pa dodaja naslednje pomembne lastnosti za 

učiteljevo delo: ekstravertiranost, empatičnost, osebna zrelost in stabilnost, samozaupanje in 

pozitivna samopodoba, odprtost do negotovosti in prožnost ter proaktivnost (zmožnost 

ravnanja na osnovi lastnih ciljev in vrednost).  

Ekspertna skupina pri Evropski komisiji je na podlagi prispevkov posameznih držav sestavila 

seznam kompetenc, ki jih potrebujejo učitelji v današnji družbi znanja. Seznam je razdeljen na 

naslednjih pet skupin: 

 usposobljenost za nove načine dela v razredu: uporaba ustreznih pristopov glede na 

socialno, kulturno in etično različnost učencev; organiziranje optimalnega in 

spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in spodbuditi proces učenja; timsko 

delo z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci; 

 usposobljenost za nove naloge zunaj razreda: razvijanje šolskega kurikuluma (v 

decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela; 

sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji; 

 usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: razvijanje 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje v družbi znanja; 

 razvijanje lastne profesionalnosti: raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje 

problemov; odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu 

vseživljenjskega učenja; 

 uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije: uporaba le-te v formalnih učnih 

situacijah in pri drugem strokovnem delu (Razdevšek Pučko, 2004). 
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Učitelj mora biti učencem dober vzor, po katerem se bodo lahko zgledovali. Učencem mora 

dati vedeti, da mu je mar zanje in da od njih pričakuje primerno vedenje, po drugi strani pa 

mora učitelj sam nameniti čas pogovoru o vedenju in posvečati pozornost izboljšanju 

njihovega vedenja. Oblikoval naj bi kurikulum, ki bi bil obenem koristen in prijeten in ki bi 

upošteval potrebe učencev po zabavi, pripadnosti, svobodi, moči in dostojanstvu. Da pa se 

bodo vzpostavljali dobri odnosi med učiteljem in učencem, je pomembno, da učitelj razume 

določene spretnosti in da jih zna pri vsakdanjem delu tudi uporabljati. Te spretnosti so: 

prijaznost, pozitivna drža, sposobnost poslušanja, sposobnost dajanja iskrenih komplimentov, 

redno namenjanje pozornosti učencem, stalna pripravljenost pomagati in predstavljanje 

modela z dobrimi navadami (Charles, 1996). 

Kakšen pa je prosocialen razred? To je razred, v katerem učitelj posveča enako pozornost 

»socialnemu učnemu načrtu«, kot jo posveča posredovanju učnih vsebin iz različnih 

predmetov. V takšnem razredu vsakdo dobi, kar rabi, in nihče ni stigmatiziran ali izločen. 

Poudarek je na individualnih razlikah, cenijo se tako prednosti kot šibkosti, to pa učence 

navaja na medsebojno pomoč. Učitelj je vzor in skrbi za pogoste priložnosti, ki omogočajo 

učenje medsebojnih odnosov, kot je pomoč med sošolci. Učenci in učitelj se zavedajo, da ima 

vsak od učencev nekaj pomembnega in dragocenega, kar lahko ponudi drugim (Greene, 

1999). 

Podpirati in spodbujati mora vsakega učenca, pri tem poznati njegove dobre in slabe strani, 

trenutne in dolgoročne strese. Znati se mora približati svojim učencem ob različnih situacijah 

(s pogovorom na štiri oči, s prebiranjem zgodbe ali s skupinsko razpravo). Ob tem se mora 

prilagajati tudi zunanjim dogodkom, ki lahko spremenijo dnevni urnik. Pomembno je, da 

otrokom zagotovimo, da so varni. Trenutni dogodki in dogajanja v življenju učencev 

pomembno vplivajo nanje in tudi na potek življenja v razredu. Učitelji bi zato morali 

integrirati učne vsebine v osebni kontekst vsakega učenca in se odzivati na njegove potrebe 

(Kottler & Kottler, 2001). 

Največja napaka, ki jo delajo odrasli in s tem tudi učitelji v šoli, je ta, da se na neprimerna 

dejanja odzovejo prepozno, z različnimi oblikami kaznovanja (zapiranjem, opomini, 

začasnimi izključitvami). To pa ustvarja sovražen in odtujen odnos. Odnosi bodo boljši v 

šolskem okolju, ki bo osredotočeno na začetek in ne na konec njihovih dejanj (Greene, 1999). 
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Večjo vrednost bi tako morali dajati preventivnemu delovanju, saj ima ta nepogrešljivo vlogo 

pri obvladovanju disciplinskih problemov.  Lewis (1997, v Pšunder, 2004) pravi, da bi lahko 

učitelji to dosegli med drugim tudi s tem, da bi si bolj prizadevali vzpostaviti pozitivno 

interakcijo z učenci preko poučevanja tako, da bi jim prisluhnili, jih spodbujali, spoznavali 

njihove prednosti in pokazali interes za njihovo življenje zunaj razreda in šole ter zanimanje za 

njihove težave. Tako bi jim sporočali, da so jim naklonjeni, jih spoštujejo, cenijo in da jim je 

zanje mar. Jones in Jones (1998, v Pšunder, 2004) pa menita, da učinkovita preventiva temelji 

na učiteljevem razumevanju različnih potreb učencev, od osebnih, psiholoških do učnih.  

V preventivne dejavnosti in tudi v dejavnosti namenjene preprečevanju nadaljnjih nasilnih 

vedenj učencev je treba vključiti tudi starše, kajti »šele z aktivnim vključevanjem staršev v 

učeči sistem, ki deluje z nenasilno naravnanostjo v smeri učenja univerzalnih vrednot, učenja 

sposobnosti zaznavanja konfliktnih situacij, učenja sposobnosti za ravnanje z lastnimi čustvi, 

učenja sposobnosti za prepoznavanje svojih potreb, učenja sposobnosti za verbaliziranje 

konfliktov, učenja sposobnosti za razumevanje svoje perspektive, učenja sposobnosti za 

spremembo perspektive in učenja sposobnosti razumevanja lastne udeleženosti (tako pri 

učencih, učiteljih in starših) šola ustvari plodna tla za konstruktivno reševanje problemov ter s 

tem za preprečevanje učenja nasilnih oblik vedenja udeleženih« (Marn, 2006, str. 381). 

Učitelji bi lahko poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov starše občasno povabili tudi k 

rednemu pouku ali zanje pripravili kakšne delavnice. Organizirali bi lahko dan odprtih vrat 

razreda, ko bi v delo bili aktivno vključeni starši, skupne izlete, kulturno-zabavne urice ali 

večere. Najprej pa je treba narediti spremembe na individualni ravni in starše spodbujati k bolj 

rednemu prihajanju v šolo (Marn, 2006). 

Učitelji kot intelektualci bi se morali usposabljati zlasti za samostojno in kritično 

intelektualno delo, ki ni ozko usmerjeno. Biti morajo samostojno misleči ljudje, ki sami 

odločajo o tem, kaj, kdaj, zakaj in kako bodo poučevali. Ne smejo le preprosto izvajati nalog, 

določenih s strani »strokovnjakov«, ampak morajo imeti pregled nad konkretno vsakdanjo 

realnostjo. Usposobljeni morajo biti zlasti za kritično razmišljanje, dialoško pedagogiko, 

kritično pismenost, emancipacijo, solidarnost in avtorefleksijo. Z njihovo pomočjo  se lahko 

tudi učenci usposobijo za samostojno intelektualno delo. Cilj šolanja je med drugim, da  

učenci postanejo samostojni misleči ljudje. Sposobnosti kritičnega mišljenja in delovanja pa 

mora človek oziroma učenec vgraditi v svojo osebnostno strukturo, zaradi česar je šola tudi 
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izjemno pomemben dejavnik vzgoje, saj neposredno sodeluje pri oblikovanju osebnosti 

(Rutar, 2002). 

Učiteljeva dolžnost je vse manj vcepljanje znanja in vse bolj spodbujanje mišljenja, kar 

pomeni, da poleg formalnih funkcij mora učitelj postati in tudi postaja v vse večji meri 

svetovalec, sobesednik, tisti, ki pomaga izluščiti nasprotna mnenja, namesto da bi podajal 

določene resnice. Tako se spreminja v svetovalca, ki nadzoruje, spodbuja in uči, kako naj se 

otrok uči. Odpoveduje se avtoritetnim pozicijam in represivnim metodam ter vzpostavlja z 

učenci enakopravne, partnerske odnose, dvosmerno komunikacijo in dialog. Takšno 

učiteljevo ravnanje učencu omogoča aktivnost, avtonomijo in odločanje. Z aktivnim 

sodelovanjem v procesu pridobivanja znanja se spreminja učenčeva vloga, ki se iz pasivnega 

objekta učiteljevega delovanja spreminja v aktivni subjekt vzgojno-izobraževalnega procesa 

(Kovač Šebart, 2002). 

Marentič Požarnik (2003) pravi, da se mora učitelj zavedati svojih subjektivnih – osebnih 

pojmovanj o tem, kaj je zanj bistvo učenja, pouka, kaj je bistvo njegove vloge in vloge 

učencev in kaj želi doseči s svojim delom. Saj to pomembno vpliva na njegovo poučevanje in 

izbor njegovih metod, oblik ter odločitev. Zavedati pa se mora tudi različnih pričakovanj do 

posameznih učencev. Te bi morali prepoznati in poskusiti odpraviti, saj na primer nizka 

pričakovanja do učencev negativno vplivajo na njihovo samopodobo. Učitelji bi morali imeti 

visoka pričakovanja do vseh svojih učencev, ne glede na spol, zunanjost, osebnostne lastnosti, 

uspeh, vedenje, socialno-ekonomski položaj ali narodnost. 

 

4.1.1 Stil vodenja 

 

Osnovna modela oziroma stila vodenja v šolski situaciji sta: 

 avtoritarno vodenje: učitelj o vsem odloča sam, sam načrtuje, organizira in kontrolira 

učenje, pri čemer pravil in zahtev ne razloži. Učenčevih mnenj in pripomb ne upošteva 

in ni pripravljen na dialog ter razgovore. Prevladuje frontalna učna oblika, 

komunikacija poteka večinoma od učitelja k učencem, komunikacije med učenci v 



 

33 

 

zvezi z učno snovjo je malo. Odgovornost za rezultate je na strani učitelja, 

odgovornost za slabe rezultate pa takšen učitelj večkrat pripiše učencem; 

 demokratično vodenje: učitelj učencem predstavi glavne cilje, zahteve in kriterije 

ocenjevanja, ki jih tudi obrazloži. Odprt je za dogovarjanje, spodbuja učence k dajanju 

idej in predlogov. Njegova avtoriteta temelji na znanju in izkušnjah, ne na sankcijah. 

Spodbuja kakovostno komunikacijo med učenci in sodelovanje, navaja učence na 

samostojnost in prevzemanje odgovornosti za odločitve. Pouk poteka skupinsko. 

 

Interesi, osebna motiviranost in občutek odgovornosti za doseganje ciljev se pri učencih bolje 

razvijejo, če ima učitelj demokratični stil vodenja. Predpogoj za to pa je, da učenci med 

drugim obvladajo tudi osnovne socialne spretnosti dogovarjanja, usklajevanja mnenj in 

reševanja konfliktov. To jih je potrebno postopno naučiti, pri čemer mora učitelj obvladati 

različne postopke in metode (Marentič Požarnik, 2003). 

 

4.2  Psihosocialni položaj učenca v razredu 

 

Razred sestavljajo različni posamezniki, vsak s svojimi različnimi željami po zadovoljevanju 

potreb. Te osnovne potrebe so: potreba po preživetju, potreba po pripadnosti (ljubiti, deliti, 

sodelovati), potreba po moči, potreba po svobodi in potreba po zabavi. Te se spreminjajo vse 

življenje, so soodvisne in prepletene med seboj. Za naš razvoj je pomembno vzpostavljanje 

odnosov z drugimi, saj človek drugače ne more polno živeti in ustvarjati (Cimerman Petrovič, 

P., Dolamič, Z., Kociper, A., Novak, N., 2007). 

Stopnja socialne sprejetosti učenca s strani sošolcev in učiteljev vpliva na njegov 

psihosocialni položaj v razredu in mu omogoča zadovoljevanje socialnih potreb, kot so 

potreba po pripadnosti, socialni podpori, varnosti,… Ugoden psihosocialni položaj je lahko 

pomemben varovalni dejavnik. Razvite socialne spretnosti učencev pa so najpomembnejši 

dejavnik za njihovo socialno sprejetost in integracijo v skupino. Gre pa tu za vzajemen odnos, 

saj tudi kakovost odnosov vpliva na same socialne spretnosti (Pečjak, 2008).  

Wigfield (1998, v Marentič Požarnik, 2003) pravi, da bi morali učenci med seboj imeti dobre 

odnose, saj ti povečujejo notranjo motivacijo in učne dosežke ter pripravljenost na pomoč pri 
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učnih težavah. Učenci ne smejo postati skupina izoliranih posameznikov ali takšnih, ki med 

seboj tekmujejo in so sovražno nastrojeni.  

Potrebno jim je pomagati, da razvijejo zaupanje v lastne sposobnosti, da so povezani z 

drugimi in da prispevajo svoj delež v skupnosti učencev. Ob tem pa se razvija tudi njihova 

samozavest (Kalin, 2003). Poudarek mora biti na usmerjanju v samostojno iskanje podatkov 

in njihovo uporabo, v ustvarjalnost, skratka v aktivno udeležbo v procesu učenja. Manj pa se 

mora poudarjati količina končno osvojenega znanja, ki so predvsem gola dejstva in se kmalu 

pozabijo. Šola je zelo pomembno mesto otrokovega čustvenega doživljanja in priprave za 

nadaljnje življenje, zato mora šola otroka skladno pripravljati otroka na življenje in na šolo 

(Strojin & Mikuš Kos, 1991). 

Socialno nesprejeti učenci potrebujejo pomoč pri ustreznih socialnih spretnostih, ki se pri 

drugih, ki živijo v spodbudnem socialnem okolju, razvijejo spontano. Prezrti in predvsem 

zavrnjeni učenci pa potrebujejo pomoč pri vključevanju v razredno skupnost. V ta proces 

nudenja pomoči pa je potrebno poleg učenca vključiti tudi njegove sošolce in učitelje. To je 

potrebno, če želi učitelj razred oblikovati v kohezivno, med seboj dobro povezano socialno 

skupino. Učitelji sami pa predstavljajo tudi model, po katerem se učenci zgledujejo. Zato je 

pomembno, kako se vedejo do posameznih učencev, saj na podlagi tega učenci oblikujejo 

lastno vedenje tega učenca (Pečjak, 2008). 

»Učitelji morajo zato poleg učnega načrta poznati različne emocionalne in vedenjske težave, 

ki jih kažejo nekateri učenci« (Greene, 1999, str. 260).  

 

4.3  Soočanje z antisocialnim vedenjem 

 

Dolžnost šol je zagotavljanje varnega, zdravega in spodbudnega okolja. Celotna šolska 

politika mora biti naravnana v preprečevanje nasilja in spodbujanje osebnostnega in 

socialnega razvoja otrok. Le močno spodbujanje prosocialnega vedenja učencev onemogoča 

njihovo antisocialno vedenje. To je zahtevna in dolgotrajna naloga, a z načrtovanimi in 

premišljenimi dejavnostmi otrokom omogočamo spoprijemanje s problemom socialnega 

vedenja in pri razumevanju celotnega spektra medosebnih odnosov. S spodbujanjem 
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njihovega razmišljanja in razpravljanja o različnih dimenzijah socialnega vedenja pomagamo 

razvijati njihovo socialno razumevanje. Spodbujati jih moramo h kritičnemu razmišljanju o 

svojem vedenju. Vključeni morajo biti v samo oblikovanje šolske politike, prav tako pa k 

temu spodbujamo tudi starše (Warden & Christie, 2001). 

Bluestein (1997) navaja naslednje smernice za obravnavo neprimernega vedenja: 

- problemom se je mogoče izogniti z vnaprej določenimi in natančnimi mejami; 

- pri pojavu problema je potrebno razmisliti o tem, kaj nas v resnici moti (osebna poteza, 

nasprotovanje vrednotam, vedenje,…); 

- miselno je treba ločiti med osebo in njegovim vedenjem. Zavedati se je potrebno, da nas 

moti vedenje oziroma problem, ne pa moralnost vedenja, prejšnji izgredi ali osebnost, ki se 

skriva za neprimernim vedenjem; 

- pri odzivanju je treba ostati miren in si vzeti čas za premislek ter si priklicati v misli svoje 

stališče; 

- za svoja dejanja in besede moramo biti odgovorni ves čas. Ob primeru, da nam spodleti in 

naredimo nekaj, kar druge prizadene oziroma deluje razdiralno, se je treba opravičiti in 

prevzeti konstruktivnejši pristop; 

- ko se pojavi neprimerno vedenje, je treba uporabiti smiselno posledico, če je le mogoče. Ob 

tem naj bosta ton in govorica telesa čim bolj nevtralna; 

- učencem damo možnost, da si ponovno pridobijo privilegij ali določeno stvar, ko prenehajo 

z neprimernim vedenjem. Ob primeru, da te možnosti ne dobi takoj, mu razložimo, kdaj bo to 

dosegljivo; 

- odgovornost za učenčevo vedenje prepustimo njemu samemu, mi pa mu v pomoč  

zagotavljamo podporo, povratne informacije, smernice in meje; 

- v pomoč so nam tudi vodstvo šole in strokovno osebje. Pomagajo lahko pri dejavnostih ali 

jih vodijo, z njimi se lahko pogovorimo o določenih problemih in pomagajo razpoznati možne 

rešitve. Ne smemo pa si dovoliti, da odgovornost za problem odložimo na njihova ramena; 
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- vedno znova pa se pri dejavnostih reševanja problemov in razpravah vračamo k vprašanju: 

»Kako lahko oba doseževa, kar želiva?« (»načelo zmagam-zmagaš«, pri čemer je učitelj na 

isti strani kot učenci in slednji se tega tudi zavedajo). 

Preprečevanje antisocialnega vedenja se mora začeti že pri mlajših otrocih. Preventivni 

programi morajo nuditi kakovostno predšolsko in šolsko vzgojo in pomoč ter podporo 

družinam.  Ti posegi se morajo usmerjati tudi na starejše učence. Izpostavljenost mladih 

tveganemu vedenju se lahko zmanjša s: spremljanjem njihove dejavnosti takrat, ko so najbolj 

brezdelni in lahko zaidejo v težave, vključevanjem v konstruktivne dejavnosti, sodelovanjem 

v obšolskih dejavnostih. Moralno rast spodbuja tudi interakcija z vrstniki. Preko podpornih 

skupin se lahko učijo družabnih veščin in krepijo svoje dobre plati (Papalia & Olds, 2003). 

Redl in Wineman (1984) sta na osnovi dela z gojenci v zavodu oblikovala tehnike za 

neškodljivo ravnanje z motečim vedenjem, ki pa se dajo prenesti na vsa področja, kjer se dela 

z otroki, tudi v šolo. Te tehnike so: ignoriranje vedenja, posredovanje s signalom, neposredna 

bližina in dotik, vključevanje v otrokove interese, povečana naklonjenost, zmanjševanje 

napetosti s humorjem, pomoč ob ovirah, interpretacija, zamenjava skupine ali celotnega 

okolja (premestitev), prestrukturiranje, opozarjanje, omejevanje v prostoru in pri uporabi 

igrač, orodja, pripomočkov, neškodljiva odstranitev otroka, fizična omejitev, dovoljevanje in 

avtoritarna prepoved, kaznovanje in grožnje ter obljube in nagrade.  

 

4.4  Spodbujanje osebnostnega in socialnega razvoja  

 

Človek si je že od nekdaj prizadeval vplivati na otrokov razvoj, ga oblikovati po lastnih 

predstavah in ustrezno zahtevam svojega časa in okolja. Bolj ali manj zavestno je izbiral 

vzgojne prijeme, odvisno od izkušenj s tradicionalno vzgojno prakso, od predstav o otrokovi 

naravi in njegovem razvoju in pa seveda od spreminjajočih se družbenih vrednot, ki so 

določale vsebino vzgojnih ciljev. Vzgoja je zelo kompleksna oblika medčloveške 

komunikacije, za katero je nujno potrebna sposobnost vživljanja ali empatija ter tudi 

komunikacijske sposobnosti. Otrok ima aktivno vlogo v vzgojnem procesu na načelu 

obojesmerne komunikacije med njim in vzgojiteljem (Kroflič, 1997).  
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Medosebne spretnosti se ne razvijajo spontano in samo od sebe, ampak je potrebno otroke 

spodbujati in učiti pozitivnega socialnega vedenja. Warden in Christie (2001) pravita, da bi 

učitelji (in tudi vzgojitelji) potrebovali bolj specifične metode za spodbujanje pozitivnih 

odnosov in medosebnega vedenja znotraj kurikuluma, ki bi vključevale: 

 razvijanje strategij za upravljanje s socialnim vedenjem v razredu; 

 nudenje praktičnih učnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje medosebnih spretnosti; 

 nudenje učnih aktivnosti, ki so posebej oblikovane za spodbujanje otrok k razmišljanju 

o lastnem razumevanju medosebnih odnosov; 

 oblikovanje priložnosti za spodbujanje otrok k pogovorom o moralnih vrednotah na 

področju odnosov; 

 nudenje primernega realnega konteksta, ki omogoča otrokom, da pokažejo pristno 

prosocialno vedenje. 

Najmočnejši vpliv na socialno vedenje otrok ima družina, vendar tudi šolsko okolje 

predstavlja pomemben socialni prostor za učenje o medosebnih odnosih in o pravilih 

socialnega vedenja. Vzgojitelji, učitelji in ostali odrasli člani šolske skupnosti, kot potencialno 

močni vzori želenih in tudi neželenih oblik socialnega vedenja, lahko zavestno negujejo 

želene vedenjske oblike, kot so pravičnost, doslednost, spoštovanje in skrb za druge.  

Wheldall in Merrett (1984, v Warden & Christie, 2001) poudarjata pristop, ki spodbuja 

oziroma pozitivno krepi želeno vedenje. Pomembni so trije ključni elementi: predhodni 

dogodki (kontekst, okoliščine in pogoji, v katerih se pojavi določeno vedenje), vedenje in 

posledica. Menita, da se s spreminjanjem teh predhodnih dogodkov lahko vpliva na vedenje. 

V razredu lahko učitelji s skrbno pripravo okoliščin in pogojev dosežejo želeno vedenje. 

Načrtovanje okoliščin in pogojev mora biti premišljeno in se razlikuje glede na to, ali želimo 

doseči skupinsko dejavnost ali spodbuditi individualne dosežke. Z vzpostavljanjem jasnih 

pravil lahko tudi veliko pripomoremo k želenemu vedenju učencev, še posebej, če so le-ti pri 

oblikovanju pravil vključeni. Učitelji večinoma hvalijo učenčeve dosežke, premalokrat pa so 

učenci pohvaljeni zaradi njihovega želenega in primernega socialnega vedenja. Učitelji ga 
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dojemajo kot samo po sebi umevnega, a po drugi strani neprimerno socialno vedenje zelo 

hitro kaznujejo z ustno grajo (Warden & Christie, 2001).  

Pohvala je pomembno sredstvo za motiviranje učencev. Pospešuje avtonomijo, pozitivno 

samopodobo, pripravljenost za raziskovanje in za sprejemanje sebe in drugih. Pohvala je 

učinkovita takrat, ko je usmerjena na določeno vedenje, ki ga želimo potrditi oziroma 

izboljšati. Pohvala naj vsebuje natančno opredelitev dobrega dela oziroma vedenja. Pohvala 

ne sme preusmeriti njegove pozornosti na zunanje nagrade, saj mu bo to prej škodilo, kot bilo 

v spodbudo (Panju, 2010).  

Verjetno je ločevanje učencev od njihovega vedenja najtežji vidik pri delu učitelja v razredu, 

sposobnost le-tega pa pomembno vpliva na njihov odnos do otroka. Osebo zoži na to, kar 

naredi oziroma dela narobe in zaradi tega ne vidi njegovih dobrih, pozitivnih stvari. Učitelji 

morajo tako zavestno delati na tem, da se bodo premaknili k pozitivnejši usmeritvi. Pri tem 

jim lahko pomaga oblikovanje ugodnega in udobnega fizičnega okolja v njihovem razredu in 

zavestna sprememba načina izražanja in vedenja. Pozitivna usmerjenost učitelja navda učence 

s tem, da so cenjeni in da se jih sprejema (Bluestein, 1997). 

Tudi na področju spodbujanja moralnih vrednot bi učitelji potrebovali bolj poglobljeno 

znanje, saj družba vse pogosteje zahteva od njih, da otroke spodbujajo k temeljnim, osnovnim 

vrednotam. A učitelji le-te izražajo s širokimi in prekrivajočimi se termini (npr. skrb, 

upoštevanje in spoštovanje drugih, sodelovanje, lepo vedenje), ki so najpogosteje povezani z 

želenim vedenjem, ki ga skušajo spodbujati. Učencev ne spodbujajo k razmišljanju o lastni 

morali in k temu, kaj je in kaj ni moralno. Ti pa bi morali imeti priložnost za globlje 

analiziranje in aktivno ter konstruktivno reflektiranje socialnih izkušenj ter možnost, da 

spregovorijo o razlogih za svoje moralne odločitve. Spodbujati bi se moralo pogovore o 

medosebnih izkušnjah in izzvati učence k razmišljanju o lastnih stališčih, stališčih drugih in o 

motivih ter namenih svojega vedenja. Dati jim je treba možnost, da preizkušajo strategije 

reševanja medosebnih problemov, in jih spodbujati k pogovorom o socialno-moralnih 

vprašanjih v razredu (Warden & Christie, 2001). 

Socialne spretnosti so področje, kjer večina otrok potrebuje dodatno učenje, ki pa je zelo 

zahtevno. Če so že uspešni v enostavnejših oblikah socialnih funkcij, pa jim težave 

povzročajo kompleksnejši vidiki socialne interakcije (empatija, razumevanje vpliva svojega 
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obnašanja na druge ljudi, zavest, kako njihovo vedenje ocenjujejo drugi ljudje, razgovor, ki 

vodi do cilja). Še posebno neprilagodljivi – eksplozivni otroci imajo težave s socialnim 

funkcioniranjem, saj s konkretnim načinom razmišljanja ne zmorejo interpretirati stvari, ki se 

jim zgodijo, razumeti načina doživljanja drugih ljudi in prepoznati učinke svojega vedenja na 

druge ljudi. Stvari, ki se jim zgodijo, interpretirajo na zelo poenostavljen, tog način. Njihova 

neprilagodljivost pa slabo vpliva na njihovo razpoloženje in samopodobo. Raven otrokove 

frustracije se poveča. Učinkovita pomoč je usmerjena na prepoznavanje napačnih prepričanj 

in jih nadomestiti s pravilnejšimi, prožnejšimi načini razmišljanja. Pomoč mora biti 

sistematična in kontinuirana (Greene, 1999).  

Znati motivirati učence za delo je velika prednost pri delu učitelja. Učence je treba motivirati 

z nečim, kar ima zanje določen pomen. Treba je poiskati rešitev, ki bo za učence bolj 

privlačna in pomembna kot to, da se ji izognejo. »Da bi učence motivirali, jim moramo 

ponuditi ugoden rezultat iz enega razloga: ker se to obnese« (Bluestein, 1997, str. 114). S tem 

pa se krepijo tudi učenčeva prepričanja v lastno zmožnost vplivanja na življenje. Vendar pod 

pogojem, da se učenci počutijo varne v šolskem okolju (Bluestein, 1997). Spodbujanje 

osebnostnega in socialnega razvoja mora biti pomemben del vsakega izobraževanja in 

namenjeno vsem otrokom. Za spodbujanje želenega socialnega vedenja otrok mora biti v šoli 

poskrbljeno tudi za dobro počutje otrok in občutek, da so spoštovani in cenjeni (Warden & 

Christie, 2001). 

Mnogo nagrad in rezultatov ima za učence določeno vrednost in predstavljajo zelo dobre 

motivatorje, učitelji in odrasli pa jih hitro spregledajo, ker se jim ne zdijo osebno privlačni. K 

sodelovanju bodo otroka bolj pritegnili pozitivni rezultati, ki so čim bolj takojšni in zanj 

osebno smiselni. Preko preprostega pogovora ali uradnih instrumentov se da spoznati učence 

in dokopati do pomembnih spoznanj o njih. Vedeti je treba, da vsi nimajo enakih lastnosti in 

delovnih navad, kaj šele osebnih potreb in potreb po različnih motivatorjih, a vsem je všeč, če 

priznavamo njihovo individualnost. Ko se pojavijo zaželene oblike vedenja, se opiramo na 

pozitivno podkrepitev. Če ta zadovoljuje potrebe in nemudoma sledi zaželeni obliki vedenja, 

se poveča verjetnost, da se bo tako vedenje ponavljalo. Izogibati se je potrebno rabi 

odobravanja kot sredstva za podkrepitev, spolnim stereotipom, projiciranju lastnih čustev in 

vrednot. Navezovati se je treba na takojšnje ugodnosti in pridobitve želenega vedenja, biti 

določen in konkreten pri opisovanju vedenja (Bluestein, 1997). 



 

40 

 

4.5 Dejavnosti za izboljšanje socialnega vedenja otrok 

 

V šoli se mora spodbujati ustvarjalno razmišljanje in iskanje različnih rešitev za resnične, 

aktualne probleme, ki jim z ustaljenimi metodami nismo več kos in s katerimi se učenci 

srečujejo. Takšno ustvarjalno učenje je možno na šolah predvsem preko krožkov, 

raziskovalnih taborov, projektnega učnega dela, mladinskih delavnic,…  Od učiteljev takšne 

dejavnosti zahtevajo strokovno pedagoško psihološko znanje, sposobnost timskega dela, 

samozavest in zavzetost, obvladanje vodenja skupin in tehnik ustvarjalnega mišljenja, 

odprtost, ustrezne pripomočke, izpopolnjevanja ter zadostno mero poklicne avtonomnosti 

(Marentič Požarnik, 2003).  

Pri poučevanju je pomembna integracija več tematskih področij. Otroci več odnesejo preko 

različnih projektov, sodelovalnega učenja, lastnega reševanja problemov. Bolje se učijo, če jih 

poučujemo na različne načine in s poudarkom na ustvarjalnih in praktičnih veščinah ter na 

pomnjenju in kritičnem razmišljanju (Papalia & Olds, 2003). Radovednost in igrivost sta 

osnovna motiva za učenje, tako da je igra najboljša pot do znanja. Preko igre se lahko otrok 

uči na prijeten in neobremenjen način prepoznavati svoje odzivanje na dogajanja v okolju. 

Izkustveni način učenja vključi posameznika neposredno in celostno. Najbolj ustvarjalno 

socialno učenje je igra v skupini, saj ta omogoča oblikovanje novih spoznanj na osnovi že 

sprejetih vzorcev (Ščuka, 2007). 

Skupinsko delo, timsko delo, sodelovalno učenje v majhnih skupinah je pomembno tudi za 

učenje čustvene inteligentnosti. Tovrstne oblike dela otrokom omogočajo učenje odnosov z 

drugimi v okolju. Za učenje čustvene inteligentnosti pa so primerne tudi vsakodnevne težave 

in prepiri, ki jih uporabimo za razvijanje spretnosti empatičnega vživljanja v položaj drugih in 

za razreševanje konflikta. Za učenje vsega tega pa je pomembno, da je razredno okolje 

spodbudno, varno in pozitivno (Panju, 2010). Naučiti jih moramo tako individualnega, 

sodelovalnega kot tekmovalnega dela, saj bodo vse potrebovali v svojem življenju (Peklaj, 

2004).  

Dejavnosti naj bi bile usmerjene tako, da bi se izboljšala kakovost življenja posameznikov 

oziroma skupine ljudi. Torej je treba iskati nove načine učenja in spodbujanja k napredovanju 

in uporabi lastne moči za premagovanje krize. Ljudje oziroma otroci bi morali v čim večji 
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meri izrabljati svoje ustvarjalne sposobnosti tudi v kriznih stanjih. Naučiti jih je treba, da 

krize doživijo kot izziv in priložnost za razvoj. Praktične dejavnosti je potrebno povezati s 

potrebami, interesi in resničnimi problemi učencev, vsebine in konkretne oblike dela pa 

osnovati na tej osnovi (Maksimović, 1991). 

Pri frontalni učni obliki je pravega sodelovanja malo. Učenci namreč najuspešneje zasnujejo 

smisel in poglabljajo razumevanje snovi preko dialoga med seboj in z učiteljem. Skupina je 

kot katalizator, ki omogoča posamezniku konstrukcijo znanja (Marentič Požarnik, 2003). 

Učence je treba spodbujati k interakcijam z drugimi ljudmi, načrtovati je potrebno 

organizirane dejavnosti za spodbujanje socialnega razvoja. Razvoj socialnega razumevanja 

vpliva na to, kako se bo učenec prilagajal šolskemu okolju, sposobnost razumevanja 

perspektive pa na to, kako se bo socialno vedel. Predvsem neposredne izkušnje v socialnih 

interakcijah vplivajo na vedenje v medosebnih odnosih (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Že sam pogovor je lahko učinkovita tehnika za izboljšanje prosocialnega vedenja otrok. 

Učitelji bi morali več časa namenjati načrtovanim in nenačrtovanim oblikam pogovora, ki se 

osredotočajo na socialno interakcijo. Diskusije o socialnih temah, ki se dogajajo v razredu, so 

koristne za vse učence (Greene, 1999). 

Dejavnosti morajo biti skrbno načrtovane. Učitelj oziroma vodja mora biti dovolj usposobljen, 

da lahko zadosti pričakovanjem učencev po zagotavljanju občutka varnosti in zaupnosti. Torej 

mora strokovno obvladati projekt, program ali pouk, za to imeti organizacijske sposobnosti, 

poznati skupinske psihodinamike, sposoben je situacijskega vodenja in zmore ustvariti 

sodelovalno klimo med učenci. Vsakega učenca mora jemati resno in biti pozoren do njega, 

ob tem pa mora biti tudi sam pripravljen spregovoriti o lastnih občutkih strahu in nelagodja. 

Nenazadnje pa mora imeti pozitiven odnos do reševanja konfliktnih situacij in drugih 

morebitnih težav (Cimerman Petrovič, P. idr., 2007). 

Ena izmed učinkovitih tehnik dela z mladimi je risanje in slikanje. Ouklander (1988) pravi, da 

je osnovni cilj teh tehnik pomagati otroku, da ozavesti sebe in svoje mesto v svetu. Navaja pa 

tudi druge tehnike dela, kot je vodena fantazija, oblikovanje z glino, pripovedovanje zgodb, 

glasbena terapija, igralna terapija. Pravi, da lahko dosti tehnik in prvin terapevtskega dela 

pomaga učiteljem pri delu v razredu, kljub temu da niso izobraženi za terapevte. Tehnika 

čečkanja na primer ne ogroža otroka in mu lahko pomaga, da odprto izrazi določene teme iz 
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svojega notranjega doživljanja. Pred samim risanjem lahko izvedemo tudi krajšo vodeno 

vizualizacijo. Vedno pa moramo otroke povprašati po njihovi interpretaciji, saj si lahko sami 

njihove simbole interpretiramo precej drugače.  

Likovno izražanje sodi med neverbalne oblike izražanja in tako se posameznikova 

izpovednost miselnega, čustvenega in doživljajskega sveta poglablja (Kobolt, 2001). 

Glina (tudi plastelin) se lahko uporablja tako pri individualnem kot skupinskem delu in s 

pomočjo teh materialov lahko učenci izrazijo svoja močna čustva na različne načine. Na 

razpolago damo različne pripomočke za oblikovanje (gumijaste palice, stiskalnica za čebulo, 

krompir, nož za okenski kit,…). Prav tako lahko pred tem izvedemo vodeno fantazijo.  

Veliko otrok uživa tudi pri oblikovanju, rezljanju in obdelovanju lesa. Vendar pa moramo 

pred delom postaviti trdna pravila vedenja, kaj lahko z orodjem počnejo in česa ne, saj gre za 

nevarna orodja (Ouklander, 1988). 

Pri pripovedovanju zgodb ne smemo pozabiti poudariti njihovo končno sporočilo. Pravljice 

imajo močan psihološki značaj in ravno pravljice so otrokom najbolj razumljiva vrsta 

umetnosti. Opisujejo različna univerzalna čustva in prenašajo sporočila, da življenje ni vedno 

samo lepo in srečno, ampak da so težave neizbežne in se je treba z njimi soočati.  Ouklander 

(1988) priporoča tudi uporaba lutk, saj lutke omogočajo distanco in preko njih se otroci lahko 

lažje izrazijo. Izvajamo lahko lutkovne predstave, ne le z mlajšimi otroki, temveč tudi s tistimi 

v puberteti, vendar zanje izbiramo bolj kompleksne teme predstav.  

Tudi Kobolt (2001) pravi, da »dejavnosti, ki jih oblikujemo z uporabo medijev, kot so 

slikanje, dramsko ustvarjanje, igra vlog, pravljice, biblioterapija, glasbeno ustvarjanje, gibalno 

športne aktivnosti in vrsta drugih, razširijo izkustveni in doživljajski svet odraščajočega«. 

Aktivnost, s katero se na novo učijo in pridobijo nove izkušnje, je pomemben element, ki vodi 

k občutju lastne uspešnosti, boljšega samovrednotenja ter k izboljšanju socialnega položaja 

med vrstniki.  

 

V nadaljevanju so bolj podrobno opisane še nekatere možne dejavnosti, ki jih učitelji lahko 

uporabijo za spodbujanje prosocialnega vedenja učencev. 
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Skupinsko delo oziroma sodelovalno učenje 

Petz (1992, v Kobolt, 2009) pravi, da je skupina sestavljena iz več oseb, med katerimi poteka 

interakcija. Za skupino je značilen obstoj skupinskih norm in standardov in občutek 

pripadnosti. Za Bertcher-ja (1994, v Kobolt, 2009) je skupina dinamičen socialen fenomen. 

Skupina je zanj sestavljena iz dveh ali več posameznikov, ki imajo enega ali več skupnih 

ciljev. 

Otroci veliko pridobijo s sodelovalnim delom in učenjem, soočanjem idej in s poglobljenimi 

skupinskimi razgovori. To spodbuja otrokovo željo po učenju in razumevanju, razvijajo pa se 

tudi njegove prosocialne spretnosti. Preko aktivnega sodelovanja namreč razvijajo svoje 

komunikacijske in medosebne spretnosti ob hkratnem pojasnjevanju lastnih stališč, idej in 

medsebojnega razumevanja (Warden & Christie, 2001). 

Peklaj (2004) navaja naslednje cilje sodelovalnega učenja na področju socialnega razvoja: 

razvijanje sodelovalnih spretnosti, aktivnega poslušanja, preverjanja razumevanja, 

spraševanja za pojasnilo, skupnega načrtovanja dela, sprejemanja različnih vlog v skupini, 

reševanja konfliktov, iskanje konsenza, spoštovanje drugačnosti, dajanje in sprejemanje 

pomoči. 

Optimizacija otrokovega učenja s pomočjo interakcije z vrstniki je odvisna od določenih 

pogojev (Warden & Christie, 2001): 

- skupinske diskusije in pogajanja morajo vključevati predhodno znanje in izkušnje vsakega 

udeleženca; 

- nivoji razumevanja morajo biti različni, da se v diskusiji lahko pojavijo različna stališča in 

razumevanje; 

- učenje mora biti podprto s samo nalogo, ki naj bo prilagojena njihovi zmožnosti 

razumevanja in zastavljena tako, da jo učenci lahko učinkovito razrešijo. 

Skupina se razvija postopno, postopno se mora razvijati ugodna emocionalna klima ter 

skupinsko dinamični procesi, ki odnose med člani naredijo stabilne, omogočajo razvidne in 

jasne komunikacije ter vzajemnost v podpori med njimi. Za razumevanje skupinskega 
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dogajanja in za vodenje različnih skupin pa je pomembno poznavanje in prepoznavanje faz v 

razvoju skupine. Lewin (1951) razvoj skupine deli na naslednje 3 faze: 

 orientacija: člani se v tej fazi orientirajo in postopno vključujejo, vsak s svojimi 

pričakovanji; 

 spremembe: na tej stopnji usklajujejo med seboj svoja pričakovanja, preizkušajo nove 

vedenjske oblike in preverjajo nove informacije; 

 stabilizacija: v zadnji fazi sledi integracija novega z obstoječim in iskanje usklajenih 

individualnih rešitev (Kobolt, 2009). 

 

Delo v manjših skupinah 

Majhne skupine, imenovane tudi psihološke skupine, so sestavljene iz dveh ali več oseb, ki so 

v medsebojni interakciji. Za majhne skupine je značilen bolj intenziven proces socialnega 

vplivanja in socialne interakcije. V njih se razvijejo pomembni psihološki procesi, kot so 

čustvena in kognitivna povezanost, skupni cilji, intenzivne emocije, izražene skozi 

sodelovanje ali tekmovanje, zaupanje ali nezaupanje. Ti procesi so pomemben izziv 

socialnemu in osebnostnemu zorenju (Gergen, 1991, v Kobolt, 2009). 

Maksimović (1991) metodo dela z malo skupino poimenuje projekt. Meni, da člani teh malih 

skupin preko projektov omogočajo razvoj življenjskih spretnosti in motivacijo  za dejavno in 

ustvarjalno  vključevanje v družbeno življenjske skupnosti. Metoda temelji na učenju članov 

ob skupni dejavnosti, vodenje je demokratično, vsebinsko pa naj bi bili povezani s trenutnimi 

potrebami učencev. 

Učni cilji te metode so: aktivno sodelovanje pri določanju vsebine, predstavitev lastnih 

izkušenj, postavljanje vprašanj, ozavestiti že znane stvari in razvijati sposobnost samostojnega 

obravnavanja informacij in reševanja problemov (Brečko, 2002). 
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Socialne igre 

Igra je v otroštvu glavna aktivnost otroka, je temelj njegovega socialnega življenja, saj preko 

nje spoznava svet okoli sebe in stopa tudi v stik s samim seboj. Kot dejavnost za spodbujanje 

socialnega razvoja otrok pa je tudi zelo priročna, saj se preko nje lahko preizkušajo različne 

rešitve za dojemanje dogodkov, z njo je mogoče simulirati konfliktne situacije in predvideti 

možne rešitve z različnimi zvrstmi izražanja (npr. pantomima, igra, pogovor), predstavlja pa 

tudi povod za pogovor in spodbudo za dialog in razmišljanje. Rešitve, ki jih lahko iščemo 

preko igre, je mogoče kasneje v življenju posplošiti oziroma uporabljati. Vendar pa mora igra 

imeti zanje nek smisel, saj se ji drugače ne bodo sproščeno predali (Maksimović, 1991). 

Igra je spontana dejavnost, ki jo otrok izbira sam, torej je notranje motivirana, svobodna 

dejavnost, končni cilj ni bistven. Pomemben je proces, uživanje in zadovoljstvo. Omogoča 

spodbujanje socialnega, čustvenega, telesnega in kognitivnega razvoja. Pomaga pri učenju 

socialnih spretnosti in je ugodna za otrokov razvoj tudi v srednjem in poznem otroštvu 

(Smrtnik Vitulić, 2009). 

Socialne igre so posebne ustvarjalne tehnike, ki se izvajajo v obliki skupinskega dela in po 

metodi izkustvenega učenja. Razvile so se za praktično preizkušanje in ponazoritev številnih 

pomenov interakcij, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. V pomoč so pri 

spoznavanju in učenju poslušanja, razumevanja in vživljanja v drugega, pomagajo graditi 

odnose sodelovanja in ne tekmovanja. Učiteljem pomagajo pri vzpostavljanju 

enakopravnejših in neposrednih stikov z otroki. Socialne igre omogočajo medsebojni stik in 

povezovanje učencev, preko njih se lahko naučijo solidarnosti, medsebojne pomoči in 

upoštevanja različnosti, pomagajo pa tudi pri sproščanju (Virk Rode & Belak Ožbolt, 1998). 

Z njo lahko na enostaven način prikažemo strukturo resničnih življenjskih in skupinskih 

situacij, udeleženci pa v igro intelektualno, emocionalno in socialno prispevajo. Tako se 

učinkovito in relativno brez tveganja novih načinov ravnanja v različnih socialnih situacijah 

(Rapuš Pavel, 2004). 

Vodja mora pri izvajanju socialnih iger biti pozoren na velikost in strukturo skupine, jasno 

predstavitev pravil in ciljev igre ter zahtev, vključenost posameznikov v skupinsko dogajanje, 

potrebe skupine, spoštovanje želja in identitete posameznikov in samo vzdušje. Igranje ne 

sme biti naravnano storilnostno, temveč mora biti poudarek na komunikaciji, izražanju čustev 
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in dajanju povratnih sporočil o doživljanju reakcij drug drugega (Virk Rode & Belak Ožbolt, 

1998). 

 

Igra vlog 

Gre za metodo izkustvenega učenja, s katero lahko dosežemo različne vzgojno-izobraževalne 

cilje. Rupnik Vec (2003, str. 10, v Horvat, 2009) jo opredeljuje kot »vrsto aktivnosti pri 

pouku, v kateri učenci igrajo raznovrstne bolj ali manj strukturirane situacije in vloge, da bi 

raziskali različne mentalne, ravnanjske in doživljajske možnosti«. Igra vlog se lahko uporablja 

za iste namene kot tradicionalne učne metode, torej za posredovanje in utrjevanje učne snovi. 

Aktivno izkustveno učenje je bistvo igre vlog (Horvat, 2009). 

Igra vlog je primerna dejavnost za boljši razvoj moralnega presojanja. Pri njej gre za 

sposobnost prevzemanja perspektive nekoga drugega, predstavljanja, kaj bi si ta oseba mislila 

in kaj bi čutila v določeni situaciji (Maksimović, 1991). V igri vlog posamezniki zavzamejo 

določeno socialno vlogo, s katero se pretvarjajo za drugo osebo (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Brečko (2002) navaja naslednje učni cilje pri igri vlog: ugotavljanje vsebin na podlagi 

izkušenj, predstavljanje informacij ali predznanja in izkušenj s pogovorom ter igro, vživljanje 

v situacijo in vlogo, zaupati se, odkrivanje in igranje neznanih delov samega sebe oziroma 

odkrivanje neizkušenih načinov vedenja, uriti ravnanje, ki se dejansko ponavlja. Opozarja tudi 

na to, da je treba znati pravi čas končati igro. V namen kasnejše analize jo je tako primerno 

končati na vrhuncu, ko so prisotne posebno močne argumentacije. Za uspešno izvedbe te 

metode je pomembno, da se udeleženci in izvajalec med seboj že poznajo in da v skupini 

vlada določena stopnja zaupnosti. Vselej mora igri slediti analiza, kjer igralci povedo svoje 

mnenje, imeti pa morajo tudi možnost distanciranja od vloge. Ostali udeleženci, torej 

opazovalci igre, se analizi pridružijo. 

 

Trening socialnih veščin 

Pojem trening socialnih veščin (op. v nadaljevanju TSV) se je v tujini začel uporabljati v 

poznih sedemdesetih letih. Prvotno se je TSV izvajal v psihiatriji in pri delu z invalidnimi 
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osebami. Nato pri delu z odklonskimi osebami, kasneje pa se je razširil kot specifična 

integrirana metoda dela še na ostala socialnopedagoška področja. Avtorji za pojem TSV 

podajajo različne definicije, med katerimi se omenja kvaliteto življenja, odnos z drugimi, 

sposobnost reševanja problemov (Metelko Lisec, 2004). Pristop TSV je mešanica kognitivnih 

elementov, spoznanj socialnega učenja, elementov psihologije samopojmovanja, skupinsko-

dinamičnih konceptov, vedenjskih in miljejskih vidikov. Izraz TSV sicer prihaja iz 

ameriškega okolja, vendar pa je zaznati neskladje med pristopoma v Evropi in v Ameriki. V 

Evropi je poudarek na tem, da posameznik uspešno in za druge sprejemljivo vzpostavlja 

ravnotežje med svojimi potrebami in potrebami drugih. V Ameriki pa je poudarek na socialni 

prodornosti, z jasno izraženimi individualnimi cilji in osebnimi potrebami, asertivnost pa je 

osrednji cilj TSV-ja. Pri TSV gre za odnosno učenje, ki dopolnjuje vsebinsko učenje (učenje 

dejstev) in ga presega (Kobolt, 1997). 

Cilji TSV so povezani: 

 z odnosi: sprejemanje drugačnosti, komunikacije in različnih mnenj, učenje 

tolerantnosti, učenje v skupnosti ter širitev mreže; 

 s krepitvijo samega sebe: soočanje s seboj in s svojimi krizami, samoevalvacija, 

prevzemanje odgovornosti; 

 in s spoznavanjem konkretnih veščin in tem: pogovori o različnih temah, uporaba 

veščin za boljše delovanje, preprečevanje težav, konstruktivno reševanje konfliktov in 

pa opremljanje s konkretnimi veščinami, kot je npr. kuhanje (Rozman, 2006). 

 

 

4.6  Podpora učitelju s strani šole  

 

»Učitelj je pri svojem delu udeležen s celotno osebnostjo. Angažiran je njegov razum, se 

pravi, kognitivni nivo njegove osebnosti. Veliko mora znati, znanje še pridobivati in 

poglabljati, sicer postaja njegovo delo siromašno in dolgočasno zanj in za otroke« (Strojin & 

Mikuš Kos, 1991, str. 127). Najbolj pa je obremenjen na emocionalnem nivoju, saj dela z 

ljudmi in razvija intenzivne odnose z učenci in tudi drugimi (Strojin & Mikuš Kos, 1991). 
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Vsakdo izmed učiteljev je del šolske skupnosti odraslih, ki vključuje druge učitelje, strokovno 

osebje, ravnatelja in starše učencev. Kakovost teh odnosov vpliva na naš odnos, uspešnost, 

duševno zdravje in občutek pripadnosti. Podpora te skupnosti nam daje občutek, da so tudi 

najzahtevnejši učenci manj zahtevni, pomanjkanje podpore pa nas dela nesrečne tudi ob 

vzornem vedenju učencev. Vzpostavitev oporne mrežene z zavestnim vključevanjem drugih 

odraslih je pomembno za lažje reševanje problemov, pridobimo pa tudi povratne informacije 

in spodbudo za naprej (Bluestein, 1997). 

Ravnatelji so lahko dragocen vir pomoči in razumevajoča podpora. Lahko ga povabimo kot 

stranskega opazovalca dogajanja v razredu, prosimo za nasvete in usmeritve k boljšim 

metodam, za pojasnitve dosegljivih možnosti izbire ali da nam pomaga pretresti različne 

rešitve. Tudi drugi strokovni sodelavci so nam lahko v pomoč med šolskim letom. Za vse pa 

velja, da bodo bolj dovzetni in bodo nudili več pomoči, ko jih bomo za to prosili in ne le 

preložili na njih. Ob tem moramo biti določni glede problema, svojega cilja in načina, kako 

nam lahko pomagajo (Bluestein, 1997). S pasivnim čakanjem na ravnateljevo pomoč ne bomo 

pripomogli k dobremu delovnemu odnosu z njim. Od tega je odvisno samo šolsko delo in 

življenje. Ravnatelj lahko postane dragocen mentor, ki učitelju stoji ob strani in skuša olajšati 

delo (Kottler & Kottler, 2001). Ravnatelj se mora zavedati lastnega prispevanja k 

profesionalizmu učiteljev, v vlogi spodbujevalca strokovnega sodelovanja in izpopolnjevanja 

pomaga učiteljem razumeti njihovo lastno situacijo in jih spodbuja k izboljšavam. Dober 

vodja je ravnatelj, ki zna motivirati in podpirati, je zgled za kakovostno delo vseh 

udeležencev izobraževanja, s svojim pristopom pa spreminja šolo v vseživljenjsko učečo se 

organizacijo (Stopar, 2008). 

Prednosti pri sodelovanju z drugimi učitelji so v tem, da so nam lahko vzor pri poučevanju in 

disciplinskih strategijah, lahko prispevajo dodatne zamisli za dejavnosti, gradiva, metode 

poučevanja, koristne informacije o učencih in poglede na probleme, s katerimi se srečujemo 

(Bluestein, 1997). Še posebno so ti pomembni mlademu učitelju, da spozna rituale in 

obveznosti šolskega dela, v pomoč so mu pri krizah. V podporo so mu z bogatimi izkušnjami 

in s poznavanjem učenčevih problemov ter ozadij (Kottler & Kottler, 2001).  

Močna podpora učitelju je lahko tudi svetovalna služba, katere »temeljna naloga je, da se na 

podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno 
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avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z 

vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami« 

(Čačinovič Vogrinčič idr., 2008, str. 7).  Njene temeljne funkcije so svetovanje, posvetovanje 

in koordinacija. Nuditi mora pomoč in podporo učencem in tako zagotavljati optimalne 

pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju. Odprti morajo biti do stalnega 

sodelovanja z vsemi udeleženci in z njimi sodelovati na različnih področjih vsakdanjega 

življenja v ustanovi. Za to lastno dostopnost si mora svetovalna služba stalno prizadevati in jo 

vzdrževati.  

Delo šolskega svetovalnega delavca na področju dela z učitelji je lahko individualno ali 

skupinsko. Poudarek je na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, 

skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Načela, ki jim sledijo pri skupnem 

delu z učitelji, so načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo 

sodelovanja v svetovalnem odnosu. Njihovo svetovalno in posvetovalno delo z učitelji obsega 

naslednja področja: učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima in red; telesni, osebni 

(spoznavni in čustveni) in socialni razvoj; šolanje; poklicna orientacija; socialno-ekonomske 

stiske (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

Šole bi se morale zavedati pomembnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih. 

Zagotoviti bi morale kakovostno ponudbo programov, ki bi učiteljem omogočale pridobivanje 

znanja in spretnosti na ravni preventivnega delovanja (asertivno vedenje namesto pasivnega 

nekonstruktivnega vedenja), učenje reševanja konfliktov, razvijanje senzibilnosti za 

medsebojne odnose ter kako se spoprijemati z različnimi oblikami nasilja (Marjanovič Umek 

idr., 2004). Ob stalnem študiju pa bi se mu dvigovala tudi samozavest, kar je pomembno za 

dobrega in ustvarjalnega učitelja (Kalin, 2003). Potrebno jim je tudi omogočiti ustrezno 

usposabljanje na področju čustvene inteligentnosti. S tem bo njihovo pedagoško delo na 

področju oblikovanja odnosov v razredu uspešnejše, lažje pa se bodo približali tudi 

posameznemu učencu, saj bodo imeli boljše znanje o njihovem čustvenem doživljanju (Panju, 

2010). 

Ouklander (1988) poudarja, da bi bilo potrebno učitelje spodbujati, da pokažejo zanimanje za 

čustva otrok, njihovo življenje in individualnost. Lahko se jim seveda priporoča ustrezna 
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literatura, a še bolje je, da teorijo povežejo z izkustvom. To pa jim omogočajo delavnice, na 

katerih se lahko sami izobrazijo in izkusijo o tehnikah dela z otroki. 

Šolo kot skupnost je treba najprej oblikovati, nato pa kakovostno sodelovanje tudi vzdrževati. 

Šole se morajo truditi za neprestani napredek. Pri nadaljnjem razvoju pa je v pomoč 

evalvacija in še posebno samoevalvacija vsakega subjekta. Kajti evalvirana izkušnja je temelj 

sprememb. Šolanje naj bi prehajalo od poučevanja k učenju, od pasivnega sprejemanja dejstev 

k aktivni uporabi idej pri reševanju zastavljenih problemov. Pri tem ima vse pomembnejšo 

vlogo učitelj, ki v ospredje daje učenje učencev in ne le svoje poučevanje. Ob nenehnem 

učenju postaja vedno bolj razmišljajoči praktik, ki se je sposoben soočati s težavami. 

Oblikovati in ohranjati je treba spodbudno, pozitivno kulturo šole, preko katere se spodbuja 

napredek, spreminjanje, osebnostna, strokovna in profesionalna rast posameznika (Kalin, 

2003). 

Supervizija postaja zelo zaželena in nujna oblika učenja ter nujna sestavina profesionalnega 

življenja v nekaterih poklicih, tudi v pedagoških. Supervizija opredeljena kot metoda, ki 

omogoča proces razvoja in učenja v poklicu, omogoča uspešnejše reševanje poklicnih 

problemov, večjo avtonomnost pri opravljanju poklica in tudi bolj učinkovito soočanje s 

poklicnim stresom. Preko izkustvenega učenja v supervizijski skupini posameznik gradi 

ekspertno znanje. S supervizijo postaja aktivni raziskovalec in soustvarjalec lastne prakse 

(Tancig, 2008). 
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III EMPIRIČNI DEL 
 

1 Opredelitev problema 

Prosocialno vedenje je opredeljeno kot tista vedenjska oblika, ki izraža spoštovanje drugih, 

zanimanje in skrb zanje ter pripravljenost deliti z drugimi (Warden, 2001) in je pomembna 

komponenta socialne kompetentnosti. Šola in učitelji v njej pomembno vplivajo na razvoj 

prosocialnega vedenja skozi lastna načela in z načinom dela (Bašić, 2001). Gre za pozitivno 

vrednoto, ki se jo da, tako kot ostale pozitivne vrednote, posredno ali neposredno naučiti 

oziroma priučiti. Vedenje je namreč produkt učenja, zgleda ter izkušenj v določenem 

socialnem okolju in je dinamičen ter interaktiven pojav (Škoflek, 2001). Učiteljevo delo je v 

postmoderni dobi zahtevno, saj se vsakodnevno soočajo s številnimi konfliktnimi filozofijami 

in pristopi v vzgoji ter poučevanju. Zato je še toliko bolj pomembno, da znajo v teh 

dinamičnih okoljih razviti spretnosti reševanja problemov in da so sposobni reflektirati svoje 

delovanje (Jordan Fleten, 2009). Warden in Christie (2001) menita, da bi učitelji potrebovali 

bolj specifične metode za spodbujanje pozitivnih odnosov in medosebnega vedenja znotraj 

kurikuluma. Še zlasti danes, ko v šolah narašča antisocialno vedenje med mladostniki. Kako 

se bo krepilo želeno socialno vedenje, je odvisno od učiteljevega pristopa do vedenjskih 

navad učencev. Wheldall in Merrett (1984, v Warden & Christie, 2001) navajata poti, s 

katerimi lahko učitelj krepi to vedenje. Ob tem pa se mora učitelj zavedati svojih pričakovanj 

do učencev, ki morajo biti realna, uresničljiva in ne previsoka (Skalar, 1996). Charles (1996) 

meni, da bi učitelj moral učencem pogosto poudarjati pričakovanja primernega vedenja in jim 

s svojim lastnim vedenjem biti zgled.  

Na temo socialnega vedenja otrok je bilo narejenih že kar nekaj raziskav, vendar pa so le-te 

bolj usmerjene na zaznavanje otrok samih. Kaj pa učitelji? Kakšen pogled imajo oni na 

vedenje, še posebej na prosocialno vedenje svojih učencev? Kako le-tega zaznavajo? Eden 

izmed ciljev šole je tudi socializacija otrok in na učiteljih je pričakovanje, da bodo zmogli 

nadomestiti pomembne socialne izkušnje učencev. Še zlasti sedaj, ko antisocialno vedenje 

otrok narašča. Dogaja pa se, da je večji poudarek na izobraževalni funkciji šole kot na vzgojni 

funkciji, saj so učitelji pod pritiskom doseganja čim boljših učnih rezultatov in ne posvečajo 

zadostne pozornosti osebnostnemu in socialnemu razvoju ter napredku učencev. Kako torej 
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skrbijo za krepitev socialnih kompetenc pri pouku? Imajo dovolj znanja in moči, da so kos 

vsem tem izzivom, ali morda ne pričakujemo preveč od njih?  

 

2 Cilji 

Osrednji cilj naloge je na podlagi anketnih vprašalnikov raziskati prosocialno vedenje 

osnovnošolskih otrok z vidika učiteljev. Zanima me njihov pogled na prosocialno vedenje 

učencev, kako sami (po)skrbijo za krepitev prosocialnega vedenja učencev, katerih metod in 

tehnik se poslužujejo za krepitev le-tega? S čim so uspešni oziroma neuspešni? Se morda 

čutijo nekompetentne in imajo potrebo po dodatnem izobraževanju na tem področju? Kako 

ocenjujejo skrb za krepitev prosocialnega vedenja s strani šole, je za to ustrezno poskrbljeno? 

 

3 Raziskovalna hipoteza in raziskovalna vprašanja 

Na podlagi študija strokovne literature in lastnega razmišljanja sem postavila naslednjo 

raziskovalno hipotezo in raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalna hipoteza: 

H1: Obstajajo statistično pomembne razlike med vedenjem, ki ga učitelji opažajo pri svojih 

učencih in med pričakovanim vedenjem. 

Raziskovalna vprašanja: 

V1: Kakšne primere prosocialnega vedenja, ki jih najpogosteje zasledijo pri svojih učencih, 

navajajo učitelji? 

V2: Katere metode in tehnike uporabljajo učitelji za krepitev prosocialnega vedenja in za 

katere od teh menijo, da najbolj  prispevajo h krepitvi tovrstnega vedenja učencev?  

V3: V katerih socialnih situacijah in na kakšen način se učitelji odzivajo v smeri krepitve 

prosocialnega vedenja?  



 

53 

 

V4: Kako učitelji ocenjujejo potrebo po dopolnilnih znanjih na področju spodbujanja 

prosocialnega vedenja učencev ? 

V5: Kakšno mnenje imajo učitelji o pogojih  krepitve prosocialnega vedenja učencev v 

njihovem šolskem kontekstu? 

 

4 Raziskovalna metoda 

4.1 Opis vzorca 

Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu, v katerega je vključenih 94 

učiteljev, ki poučujejo v razredih od 1. do 9. razreda na rednih osnovnih šolah po Sloveniji. V 

vzorcu je 85 oseb ženskega spola (90,4%) in 9 oseb moškega spola (9,6%). Takšni deleži so 

pričakovani, saj je v šolah še vedno zaposlenih več učiteljic kot učiteljev.  

 

4.2 Raziskovalni instrument 

V empirični raziskavi sem uporabila kvalitativno-kvantitativni pristop. V ta namen sem 

oblikovala anketni vprašalnik, v katerem so bila vprašanja usmerjena na naslednja področja: 

osnovni podatki o anketiranih, zaznavanje prosocialnega vedenja, metode in tehnike krepitve 

prosocialnega vedenja, znanja in potrebe za spodbujanje prosocialnega vedenja, pogoji 

krepitve prosocialnega vedenja v šolskem kontekstu. Uporabljena so bila vprašanja odprtega 

in zaprtega tipa.   

Za večino področij sem uporabila odprti tip vprašanj, saj ta ne podajo vnaprej oblikovanih 

odgovorov in zato lahko anketiranec odgovarja popolnoma svobodno, s svojimi besedami, kar 

pa je za tematiko moje naloge bistveno. Širšega ozadja in razmišljanja samo s kvantitativnim 

načinom raziskovanja namreč ne bi mogla zajeti in tako tudi ne bi dobila želenih informacij.  
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4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatki so se zbirali preko spletne ankete. Povezavo do spletne ankete sem preko e-maila 

posredovala poznanim učiteljem ali znancem, ki delajo na osnovnih šolah. Prošnjo sem 

poslala tudi učiteljem, katerih naslove sem našla na spletnih straneh osnovnih šol po Sloveniji. 

Prošnja je bila poslana na veliko več elektronskih naslovov (približno 400 naslovov), kot pa je 

bila kasnejša odzivnost. Prav tako sem povezavo do spletne ankete objavila na dveh forumih: 

uciteljska.net in forum.mladiucitelj.si.. Od tega sem dobila 95 izpolnjenih vprašalnikov. 1 

vprašalnika nisem zajela v analizo, ker ni bil veljaven, saj se ni skladal z vzorcem moje 

raziskave (izpolnjevala ga je učiteljica v podaljšanem bivanju). Nekaj vprašalnikov je imelo 

manjkajoče odgovore (pri vprašanjih odprtega tipa), vendar izpuščeni podatki niso vplivali na 

obdelavo podatkov, zato jih nisem izločila. 

Podatki so bili obdelani s statističnim paketom SPSS (Statistical package for Social Sciences) 

za Windows in z metodami kvalitativne analize. 

Zaprta vprašanja imajo vrednost spremenljivk določenih že v vprašalniku. Odgovore na 

nekatera odprta vprašanja pa sem predhodno kodirala in odgovore razvrščala v kategorije:  

- za odgovore na 4. vprašanje sem glede na predmete, ki so jih navedli, oblikovala 3 

kategorije: razredni pouk, naravoslovno-tehnični predmetni - predmetno področje in 

družboslovno-humanistični predmeti - predmetno področje; 

- za odgovore na 5. vprašanje sem glede na razrede, ki so jih navedli, oblikovala 4 kategorije: 

1.-3. razred, 4.-6. razred, 7.-9. razred in 1.-9. razred (vanjo so zajeti učitelji, ki poučujejo več 

razredov v različnih triadah); 

- za odgovore na 35. vprašanje sem v obdelavo zajela metode in tehnike, ki so jih anketirani 

napisali na prvo mesto, saj sem smatrala, da je to metoda oziroma tehnika, ki jo najpogosteje 

uporabljajo. 

Za opis vzorca sem uporabila frekvenčno porazdelitev rezultatov. Pri analizi hipoteze sem 

zanesljivost lestvic najprej preverila s Cronbachovim koeficientom α., nato pa sem jo 

preverila s t-testom za odvisne vzorce. Za lažjo ponazoritev podatkov sem uporabila tudi 

tabelarične in grafične prikaze.  

http://www.uciteljska.net/
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5  Rezultati in interpretacija rezultatov 

5.1 Opis značilnosti vzorca 

Kot sem že omenila, je bilo v raziskavo vključenih 94 anketirancev, ki so se med seboj ločili 

glede na spol, starost, dobo poučevanja, predmete, ki jih poučujejo, razrede poučevanja, ali 

opravljajo vlogo razrednika ali ne in območje poučevanja. Značilnosti anketiranih so 

predstavljene v nadaljevanju. 

Spol anketirancev 

Med 94 anketiranimi je bilo 85 oseb ženskega spola (90,43%) in 9 oseb moškega spola 

(9,57%).  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Delež anketiranih glede na spol 

Starost anketirancev 

Starostni razpon 94 anketirancev se giblje od 20 let naprej. Od vseh anketiranih je 35 oziroma 

37,2% starih med 40 in 50 let. 25 anketirancev spada v kategorijo 30-40 let, 19 jih spada v 

kategorijo nad 50 let in 15 v kategorijo 20-30 let. 
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Graf 2: Delež anketiranih glede na starost 

Doba poučevanja 

Med 94 anketiranci jih ima največ (28 oziroma 29,8%) med 10-20 let delovne dobe 

poučevanja, temu tesno sledi kategorija 20-30 let delovne dobe (27 oziroma 28,7%). 15 

anketirancev ima do 5 let delovne dobe, v kategorijah med 5-10 let in nad 30 let pa je po 12 

anketirancev. 

 

Graf 3: Delež anketiranih glede na dobo poučevanja 
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Predmetno področje poučevanja 

Od vseh anketiranih je največ, 45 oziroma 47,87%, tistih, ki poučujejo razredni pouk. Sledi 

kategorija učiteljev družboslovno-humanističnih predmetov na predmetni stopnji, katerih je 

31 oziroma 32,98%. 18 učiteljev pa poučuje naravoslovno-tehnične predmete na predmetni 

stopnji.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Delež anketiranih glede na predmetno področje poučevanja 

 

Razred poučevanja 

Med 94 anketiranimi učitelji jih je 40 (42,55%) takšnih, ki poučujejo več različnih razredov 

od 1. do 9. razreda. 32 učiteljev poučuje razrede od 1. do 3., 12 jih poučuje razrede od 4. do 6. 

in 10 jih poučuje razrede od 7. do 9. 
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Graf 5: Delež anketiranih glede na razred poučevanja 

Razredniki 

Med vsemi anketiranimi jih je 68 oziroma 72,34% takih, ki so v obdobju izpolnjevanja ankete 

opravljali vlogo razrednika. 26 pa je takih, ki tega niso. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Delež anketiranih glede na vlogo razrednika 
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Območje poučevanja 

Od 94 anketiranih jih 42 (42,7%) poučuje na podeželskem območju, temu sledi 36 

anketiranih, ki poučujejo v mestnih območjih. Najmanj, 16, pa je takšnih, ki poučuje v 

primestnih območjih. 

 

Graf 7: Delež anketiranih glede na območje poučevanja 

 

 

5.2 Preverjanje hipoteze 

H1: Obstajajo statistično pomembne razlike med vedenjem, ki ga učitelji opažajo pri 

svojih učencih in pričakovanim vedenjem. 

 

Hipotezo 1 sem preverjala z lestvicama, katerih postavke so se nanašale na vedenje, ki ga 

učitelji opažajo pri svojih učencih, in na vedenje, ki ga od učencev pričakujejo. Obe lestvici 

sta imeli po 12 postavk. Lestvica, katere postavke se nanašajo na vedenje, ki ga učitelji 

opažajo pri svojih učencih, je petstopenjska, kjer je 1- vedenje sploh ni prisotno ter 5- vedenje 

je zelo pogosto prisotno. Lestvica, katere postavke se nanašajo na vedenje, ki ga od učencev 
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pričakujejo, je prav tako petstopenjska, kjer je 1 – pričakujem, da vedenje sploh ni prisotno ter 

5 – pričakujem, da je vedenje zelo pogosto prisotno. 

Najprej sem naredila Cronbachov preizkus za postavke 10-21. Ta je pokazal, da postavki 11 

in 17 nista dovolj zanesljivi, zato sem ju izločila iz nadaljnjega analiziranja. Tako vrednost 

Cronbachovega koeficienta α znaša 0,883, lestvica je visoko zanesljiva. Cronbachov preizkus 

za postavke 22-33 je pokazal, da postavke 22, 28 in 33 niso dovolj zanesljive, zato sem jih 

izločila iz nadaljnjega analiziranja. Vrednost Cronbachovega koeficienta α znaša 0,799, kar 

pomeni, da je lestvica zanesljiva. Na koncu pa sem še testirala hipotezo z analizo variance t-

test za odvisne vzorce.  

V povprečju imajo anketirani učitelji višja pričakovanja do vedenja učencev (M=3,59, 

SE=0,060), kot pa je vedenje učencev, ki ga opažajo (M=4,44, SE=0,043). Razlika je 

statistično pomembna t(93) = -13,277, p < 0,05, hipotezo tako sprejmemo. 

 

Tabela 1: Opisne mere za odvisne vzorce 

  

Aritmetična 

sredina Število 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka ocene 

aritmetične 

sredine 

Par 1 opaženo vedenje 3,59 94 ,580 ,060 

pričakovano 

vedenje 

4,44 94 ,414 ,043 

 

 

Za podrobnejšo analizo sem primerjala pogled učiteljev na vedenje glede na razred, ki so ga 

pri opisu imeli v mislih (8. vprašanje). Razrede, ki so jih navajali učitelji, sem razdelila v 3 

kategorije glede na triade.  

Tabela 2 nam tako pove, da so vedenje najbolj visoko vrednotili učitelji v kategoriji 1. triletje 

(M=3,79). Učitelji v kategoriji 2. triletje pa so vedenje, ki ga opažajo pri učencih, vrednotili 

najnižje. 
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Iz tabele 2 je razvidno, da razlike med kategorijami učiteljev niso tako velike, kljub vsemu pa 

imajo najvišja pričakovanja do vedenja svojih učencev učitelji iz kategorije 3. triletje 

(M=4,49). 

 

Tabela 2: Aritmetične sredine in standardne deviacije za opaženo 

vedenje in pričakovano vedenje glede na triade  

triada 

opaženo 

vedenje 

pričakovano 

vedenje 

1. triletje Aritmetična sredina 3,79 4,42 

Število  31 31 

Standardna 

deviacija 

,433 ,356 

2. triletje Aritmetična sredina 3,31 4,40 

Število  27 27 

Standardna 

deviacija 

,597 ,481 

3. triletje Aritmetična sredina 3,61 4,49 

Število  36 36 

Standardna 

deviacija 

,611 ,414 

Skupaj  Aritmetična sredina 3,59 4,44 

Število  94 94 

Standardna 

deviacija 

,580 ,414 

 

Kot je pokazala analiza, imajo učitelji višja pričakovanja, kot pa je vedenje, ki ga opažajo pri 

svojih učencih. To je bilo tudi pričakovano, saj je v otrokovo korist, da imajo učitelji visoka 

pričakovanja do svojih učencev. Kot pravi Marentič Požarnik (2003) se mora učitelj zavedati 

svojih različnih pričakovanj do posameznih učencev. Moral bi imeti visoka pričakovanja do 
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vseh učencev, ne glede na njihove lastnosti. Vendar kot opozarja Skalar (1996), morajo ta biti 

stvarno postavljena in uresničljiva, ne pa previsoko postavljena.  

V povprečju imajo učitelji iz vseh 3 kategorij (1. triletje, 2. triletje in 3. triletje) visoka 

pričakovanja do vedenja učencev. Razlike med aritmetičnimi sredinami so zelo majhne, 

najvišja pričakovanja do vedenja pa imajo učitelji iz kategorije 3. triletja, sledijo učitelji iz 

kategorije 1. triletja in nato učitelji iz kategorije 2. triletja. Učitelji, ki poučujejo v nižjih 

razredih, se morajo zavedati, da nekaterih socialnih spretnosti otroci še niso razvili. Na to ima 

velik vpliv starševska vzgoja in kako so ti usmerjali in sooblikovali njegovo vedenje. 

Neprimerno obnašanje se namreč ne razvije samo po sebi, temveč nanj vplivajo različne 

življenjske okoliščine. Ob svojih pričakovanjih se morajo učitelji zavedati tudi razlik med 

otroki po starosti in spolu. Mlajši otroci še nimajo tako razvitega razumevanja do drugih, 

empatije, temveč jim je bolj pomembno zadovoljevanje samega sebe. Z leti, ko otrok odrašča, 

pa kaže večje razumevanje do drugih, za deljenje stvari in za pomoč. Seveda obstajajo izjeme, 

ko so že tudi mlajši otroci pripravljeni pomagati in sodelovati, ali pa starejši otroci, ki niso 

presegli egoističnega obnašanja. 

Vedeti je treba, da je otrokovo mišljenje ob vstopu v šolo še egocentrično. S časom začne 

spoznavati drugačne poglede, a še ne dojema realnosti različnih perspektiv. Tam nekje v 2. 

triletju šolanja pa je sposobnost prevzemanja vlog in predvidevanja misli že sorazmerno 

razvita (Warden & Christie, 2001). Eisenberg pravi (1988, v Marjanovič Umek & Zupančič, 

2004), da otrokova sposobnost zavzemanja perspektive drugega omogoča empatično 

odzivanje in spodbuja razvoj čustev socialne odgovornosti, posredno pa vse bolj vpliva na 

pogostejše izražanje prosocialnega vedenja. Vendar opominja, da se ta povezanost med 

otrokovo sposobnostjo zavzemanja perspektive drugega in izražanjem prosocialnega vedenja 

ne pojavi v vseh  situacijah. Pojavi se takrat, ko prosocialno vedenje zahteva otrokovo 

razumevanje čustev ali mišljenja drugega. Kajti prosocialno vedenje je lahko tudi precej 

samodejno, lahko pa je tudi podkrepljeno z različnimi dejavniki (želja po nagradi, 

odobravanju).  

Pričakovanja do vedenja morajo biti realna, v skladu z otrokovimi razvojnimi nalogami v 

posameznih starostnih obdobjih. Ljudje smo socialna bitja, a za učinkovito sodelovanje v 

socialnih situacijah se moramo marsikaj naučiti. Z leti šolanja otrok postopoma razvija svoje 
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socialne veščine. Na začetku šolanja so otroci še egocentrični, z večanjem socialnih interakcij 

pa začnejo svoje želje in potrebe usklajevati z drugimi, skratka razširjati svoje spretnosti, 

pomembne za dobre medsebojne odnose (Papalia, Olds, Feldman, 2003). Ayers in Gray 

(2002) menita, da morajo biti razredna pravila minimalna in pozitivna ter povezana z jasnimi 

posledicami. O svojih pričakovanjih v zvezi z vedenjem in delom v razredu pa se morajo 

učitelji na začetku šolskega leta pogovoriti skupaj z učenci. 

 

5.3 Analiza raziskovalnih vprašanj 

 

V1: Kakšne primere prosocialnega vedenja učitelji najpogosteje zasledijo pri svojih 

učencih? 

Najpogostejša oblika prosocialnega vedenja učencev, ki jo zasledijo učitelji, je pomoč. Učenci 

tako po navedbah učiteljev pomagajo ljudem različnih starostnih obdobij: nudijo pomoč 

učitelju (pri pripravi, pri organizaciji šolskih prireditev), sošolcem oziroma vrstnikom (pri 

(domači) nalogi, pri pospravljanju, pri učni snovi, pri delu z informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo, pri izdelavi izdelkov, pri izvajanju poskusov, pri razlagi, pri izvenšolskih 

dejavnostih, pri projektu in pri skupinskem delu) in tudi starejšim ljudem. Primeri vključujejo 

tudi pomoč v težavah, pomoč sošolcem, če so ti (dolgotrajno) bolni in pomoč tujcem pri 

učenju.  

Skrb je druga najpogostejša oblika prosocialnega vedenja, ki so jo navajali anketirani učitelji. 

Učenci nudijo tolažbo sošolcem (ob nezgodah, slabi oceni, prepirih), skrbijo za zapiske 

zaradi odsotnosti in jih sošolcem prinašajo tudi na dom, skrbijo tudi za prinašanje potrebnih 

predmetov k pouku. Svojim sošolcem skrb izkazujejo tudi tako, da jih pohvalijo, spodbujajo, 

zaščitijo ob vedenjskih problemih, in tudi opozarjajo na pravo ravnanje. 

Učenci tudi sodelujejo med seboj. Učitelji ugotavljajo, da učenci sodelujejo pri učenju, pri 

nalogi, z namenom pomoči, pri igri, projektih in na daljavo. Sodelujejo na različne načine, v 

skupinah ali v parih in se vključujejo v skupne aktivnosti.  
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Tudi deljenje z drugimi je oblika prosocialnega vedenja, ki ga učitelji zaznavajo pri svojih 

učencih. Učenci si med seboj delijo, izmenjujejo oziroma sposojajo sladkarije, igrače, šolske 

potrebščine in druge pripomočke. 

Učitelji opažajo tudi sposobnost vživljanja v druge ljudi, kar kaže njihova občutljivost ob 

krivicah, ki se zgodijo drugim, sočutnost ob poškodbah oziroma empatičnost.  

So pa učenci lahko tudi dobrodelni, kar sta zasledila dva učitelja: zbiranje denarja za sošolca 

ob smrti starša, zbiranje odpadnega papirja. 

Med primeri prosocialnega vedenja so bili tudi slednji: toleranca in sprejemanje drugačnih, 

prijateljski odnosi, druženje učencev med odmori, pogovor med učenci z namenom razrešitve 

problema in neagresivno izražanje jeze. 

Nekateri so navajali tudi primere antisocialnega vedenja. Eden izmed anketiranih je napisal, 

da prosocialnega vedenja ni zaznati v njegovem razredu. Pri drugih pa nisem prepričana, kaj 

jih je napeljalo na takšen odgovor. So morda ravno tako želeli opisati dejansko stanje v 

razredu, ali gre za nepoznavanje pojma prosocialnega vedenja. Vendar je bila definicija le-

tega podana tudi v samem vprašalniku, verjetno pa je, da so jo spregledali. Navedli so 

naslednje opise: učenci so nestrpni in zelo slabo poslušajo, da so hedonistične vrednote (kot 

sta zabava in užitek) bolj cenjene kot tovarištvo in umirjenost in da se učenci izmikajo z lažjo, 

če s kom ne želijo sodelovati, so privoščljivi in neodgovorni ter egoistični.  

Warden in Christie (2001) sta v raziskavi o različnih izkušnjah s prosocialnim in 

antisocialnim vedenjem proučevala tudi izkušnje učiteljev. Tudi pri njih so poročila učiteljev 

o prosocialnem vedenju otrok pokazala, da so večinoma navajali primere pomoči (pomoč pri 

šolskem delu, pogosto tudi v smislu požrtvovalne pomoči sošolcu, ki ima učne težave) in 

skrbi (primeri občutljivosti). Zavedati pa se je treba, da različna stališča in pričakovanja 

vplivajo na interpretacije in vrednotenje učiteljev o socialnem vedenju otrok.  

Rezultati nekaterih raziskav so pokazali, da učitelji pogosteje posvečajo pozornost motečim 

oblikam vedenja kot želenim, posledično so tako interakcije z učenci pogostejše, ko otrok 

izraža neželeno obliko vedenja. Po drugi strani pa želene oblike vedenja spregledajo (Jurišić, 

1999). Na to morda vplivajo tudi raziskave narejene na učiteljih, saj se te vse preveč 

usmerjajo na moteno vedenje, ne pa da bi uporabile drugačen pristop in na zadevo pogledale z 
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drugega konca. Ravno zaradi tega sem se sama usmerila na pozitivno vedenje. S tem pa se bo 

morda marsikateri učitelj spomnil, da se učenci ne vedejo le neprimerno, ampak je veliko 

njihovih dejanj tudi pozitivnih, dobrih in zaželenih. 

 

V2: Katere metode in tehnike uporabljajo učitelji za krepitev prosocialnega vedenja in 

za katere od teh menijo, da najbolj prispevajo h krepitvi tovrstnega vedenja učencev?  

Učitelji so navajali različne metode in tehnike, ki jih uporabljajo za krepitev prosocialnega 

vedenja. Metode in tehnike sem razdelila v 9 skupin glede na pogostost pojavljanja pri 

odgovorih: socialne igre, oblike skupinskega dela, pogovori, modelno učenje, igra vlog, 

uporaba kreativnih medijev, delo v paru, mediacija in drugo. Pod drugo spadajo odgovori, ki 

so se pojavili redkeje. 
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Graf 8: metode in tehnike združene v skupine, ki jih učitelji uporabljajo za krepitev prosocialnega vedenja 

 

Pogovor je bila metoda in tehnika, ki se je med odgovori največkrat pojavila, zapisalo jo je 59 

anketirancev. Sledijo socialne igre (zapisana pri 40 anketirancih). Nato sledijo oblike 

skupinskega dela (22), igra vlog (19), modelno učenje (18), uporaba kreativnih medijev (5) in 

delo v paru (5) ter mediacija (4).  
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V skupino odgovorov oblike skupinskega dela sem vključila naslednje odgovore: skupinsko 

učenje/delo, sodelovalno učenje/delo, delo v manjših skupinah, skupinski nastopi, projektno 

delo, medgeneracijsko sodelovanje. En učitelj je zapisal še konkretnejši primer, in sicer, da 

mora skupina učencev samostojno rešiti problem ob učiteljevem opazovanju. Zavedam se 

tega, da je skupinskega dela dosti več oziroma je ta neposredno vključen pri drugih metodah 

dela oziroma lahko učitelji različne oblike sodelovanja smatrajo kot skupinsko delo, ne 

pomislijo pa, da gre za druge metode dela, kot so socialne igre, projektno delo ali kaj tretjega. 

Pod skupino pogovori sem štela odgovore: pogovori, razgovori, diskusije, deljenje izkušenj v 

pogovoru. Skupina modelno učenje vključuje naslednje odgovore: zgled staršev, zgled 

učitelja, skupina Uporaba kreativnih medijev: zgodbice, didaktične namizne igre, družabne 

igre in skupina delo v paru: delo/učenje v paru. 

Učitelji so med drugim navajali tudi naslednje metode in tehnike: spodbujanje, oštevanje, 

usmerjanje, pohvala pozitivnim dejanjem, analiziranje določene situacije, uporaba 

konkretnih/ stvarnih  primerov in aktualnih dogodkov v svetu, nagrajevanje, izvedba delavnic, 

taborov, solidarnostnih akcij zbiranja papirja in zamaškov, sprotno reševanje problemov, 

izkustveno učenje, spodbujanje v vživljanje občutkov sošolcev. Učencem naložijo tudi 

zadolžitve, kot je na primer ta, da »učenci občasno poskrbijo za malico, ki jo prinesejo v 

razred in opravijo pogostitev za cel razred«. Nekdo pa je pod odgovor zapisal »poštenost, red 

in disciplina«. 

Za odgovore na vprašanje Katere metode in tehnike po vaših izkušnjah najbolj prispevajo h 

krepitvi prosocialnega vedenja? sem oblikovala iste skupine kot zgoraj, izpustila pa sem 

skupini uporaba kreativnih medijev in mediacija, saj se med odgovori nista pojavila oziroma 

le redko.  

Iz grafa 9 je razvidno, da je pogovor tista metoda in tehnika, ki po njihovih mnenjih najbolj 

prispeva h krepitvi prosocialnega vedenja. 22 izmed 94  učiteljev jo je zapisalo na prvo mesto. 

19 učiteljev je na prvo mesto zapisalo modelno učenje, 14 učiteljev socialne igre, 11 učiteljev 

oblike skupinskega dela in 9 učiteljev igro vlog. Delo v paru je na prvo mesto zapisal le 1 

učitelj, vendar sem jo zaradi pomembnosti metode pustila kot samostojno kategorijo.  
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Ostali učitelji pa so na prvo mesto zapisali druge metode in tehnike, med katerimi so 

naslednje: izleti, šola v naravi, ekskurzije, solidarnostne akcije, projekti, delavnice na 

razrednih urah in ob dnevih dejavnosti, mediacija, odkriti odnosi med učiteljem in učenci.  

Nekateri učitelji menijo, da h krepitvi prosocialnega vedenja prispeva tudi celotno delo v 

razredu, da je vse koristno in nujno potrebno ter da jih je potrebno vzgajati v tem duhu, pa 

tudi primerna vzgoja od malega. Tudi lastne izkušnje učencev, iz katerih se učijo in na ta 

način razvijajo empatijo, ter samostojno reševanje problemov ob spremljanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Frekvenčni prikaz metod in tehnik, ki najbolj prispevajo h krepitvi prosocialnega vedenja učencev 

 

Tudi Papalia in Olds (2003) menita, da otroci veliko pridobijo z lastnim reševanjem 

problemov. Učenje je boljše, če se jih poučuje na razne načine s poudarkom na ustvarjalnih in 

praktičnih veščinah in kritičnem razmišljanju.  

Na podlagi odgovorov sklepam, da so učitelji v večji meri seznanjeni z različnimi metodami 

in tehnikami, ki spodbujajo socialni razvoj otrok in krepijo prosocialno vedenje. Nisem 

namreč pričakovala, da bodo vsi učitelji napisali konkretne metode in tehnike. Moje 
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pričakovanje se veže tudi na dejstvo, da obstaja mnogo metod in tehnik, a jih avtorji definirajo 

oziroma označujejo z različnimi izrazi, kot so pristopi, načini, strategije, metode, tehnike. To 

pa pri učiteljih in drugih povzroča nejasnosti. 

Pogovor je tehnika, ki se je največkrat pojavil kot odgovor pri 34. in tudi pri 35. vprašanju. 

Res je, da je že pogovor učinkovita tehnika za izboljšanje prosocialnega vedenja, še posebno 

diskusije o socialnih temah, ki obkrožajo učence (Greene, 1999).  

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je bila opravljena raziskava na 102 študentih – bodočih 

učiteljih o zaznavanju vrednot v šoli in v svojem izobraževanju (Polak & Razdevšek Pučko, 

1995). Med drugim so morali navesti pristope oziroma metode, ki bi jih po njihovem mnenju 

moral obvladati bodoči učitelj v zvezi z njegovo vlogo pri oblikovanju stališč in vrednot v 

razredu. Anketirani so v okviru metod, ki predpostavljajo aktivno vlogo učencev, navedli tudi 

diskusijo. Ta pa naj bi vključevala aktivno poslušanje, upoštevanje mnenj drugih, jasno 

argumentiranje mnenj in pozornost na to, da zaradi avtoritete ne prevladujejo učiteljeva 

stališča. Navedli pa so tudi igro vlog, projektno metodo in izkustveno učenje, pristope, ki so 

zajeti tudi v moji raziskavi.  

Pozitivno se mi zdi, da so učitelji pod odgovore zapisovali socialne igre ter oblike 

skupinskega dela. Obe metodi namreč omogočata učenje odnosov z drugimi v okolju. Warden 

in Christie (2001) menita, da pozitivna interakcija z vrstniki spodbuja učenje na številnih 

področjih izobraževanja. Za učenje mediacije, ki so jo navajali tudi nekateri anketirani, 

pravita, da le-ta spodbuja zaželene oblike vedenja (sodelovanje, vzajemno spoštovanje) in 

preprečuje nezaželene (sebičnost, agresivnost).  

Vendar pa je Powney s sodelavci (1995, v Warden & Christie, 2001) izvedel študijo o 

izobraževanju za vrednote v osnovni šoli, v kateri je med drugim ugotovil tudi slednje: učitelji 

(vključeni v raziskavo) učencev ne spodbujajo k razmišljanju o lastni morali in razumevanju, 

kaj je in kaj ni moralno.  

Ayers in Gray (2002) učiteljem za učinkovito poučevanje med drugim priporočata, da 

spodbujajo raziskovanje in izkustveno učenje, raziskovalne aktivnosti in problemske naloge. 

Raziskovanje in izkustveno učenje se lahko spodbuja z uporabo igre vlog, drame ali obiskov. 

Projektno učenje, računalniško podprto učenje in strukturirane sheme učenja so uporabne 
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metode za individualizirane programe učenja. Kooperativno učenje in pomoč med vrstniki pa 

se lahko spodbuja preko dela v majhnih skupinah. 

 

V3: V katerih socialnih situacijah in na kakšen način se učitelji odzivajo v smeri 

krepitve prosocialnega vedenja?  

Učitelji se tekom šolskega leta srečujejo z različnimi socialnimi situacijami. Kako se ne bi, če 

pa so v nenehnih socialnih interakcijah. Vendar pa mnoge izmed teh situacij zahtevajo 

učiteljevo posredovanje. Pri tem vprašanju so me zanimale predvsem njihove intervencije v 

smeri krepitve prosocialnega vedenja. Navajali so različne primere in njihove razrešitve, 

večinoma pa so opisovali razreševanje problemskih situacij. 8 odgovorov pa je bilo brez 

primerov konkretnega ravnanja. 

Največkrat so anketirani učitelji situacije razreševali na ravni celotnega razreda ali pa z 

individualnimi pogovori. Nekateri pa so v situacijo posegli le z lastnim delovanjem, brez da bi 

v to vključili učence (nudenje pomoči in podpore učenki s problemi v domačem okolju; 

posojanje oziroma podaritev potrebščin; pogovorijo se z učencem, če čutijo, da to potrebuje; 

soočenje učenca z vživljanjem v situacijo sošolke, ki jo je žalil; pomagajo manjkajočim 

učencem in učno manj uspešnejšim), so zgled učencem z občutljivostjo do drugih, 

razumevanjem, prijaznostjo in konstruktivnim izražanjem jeze oziroma s svojimi reakcijami 

posredno vplivajo na ostale učence, da se zgledujejo po njih (»Deklici v 4. razredu sem 

podarila svoje barvice; učenci niso kaj dosti spraševali, zakaj sem jih ji dala, so ji pa prinesli 

rabljeno, a dobro ohranjeno puščico, zvezke.«. Ali pa primer, ko so učenci pri igri izločili 

nagajivega dečka, učiteljica pa je posredovala tako, da se je sama začela igrati z njim, kar pa 

je pritegnilo tudi ostale).  

Učitelji so imeli individualne pogovore v naslednjih situacijah: laganje učenca (to je učitelj 

dopolnil še z igro vlog v celotnem razredu), agresivnost učenca nad sošolcem (po pogovoru 

pa mu je večkrat ponudil pomoč in nudil zaščito), žaljenje zaradi neznanja, prepir ali pretep 

med dvema sošolcema (da se soočita med seboj ob prisotnosti učitelja. Še boljši pristop pa 

opisuje naslednji primer: »Z učencema se na samem pogovorim, da mi pojasnita, kako je do 

tega prišlo. Vsak od njiju pove svojo plat zgodbe. Če se zgodba ne ujema, skupaj ugotovimo, 
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kaj drži in kaj ne. Vsak razmisli, kaj je bilo v njunem ravnanju narobe, in to seveda tudi pove. 

Povesta, kaj bosta naredila, da se bo to nesoglasje med njima popravilo in kako bosta 

ravnala v prihodnje v podobni situaciji. S skupnimi močmi poiščemo rešitev, ki bo 

zadovoljevala oba.«, kar je dobra metoda razreševanja problema in spominja na metodo 

LSCI1), izločitev učenca (skupina deklet je izločila deklico, učiteljica je ukrepala tako, da se 

je pogovorila s skupino o neprimernem vedenju in kako bi morale ravnati. Uvidele so, da tudi 

njim to ne bi bilo v redu. Učiteljica se je z njimi dogovorila, da se med seboj pogovorijo in 

najdejo sprejemljivo rešitev, brez njene navzočnosti. Težavo so nato uspešno razrešile.). 

Seveda individualni pogovori ne zadostijo zmeraj, ampak je treba posredovati tudi na ravni 

celotnega razreda. Torej posredovanje na individualni in skupinski ravni. »V razredu smo 

imeli učenca, ki je bil nepriljubljen, hitro se je razburil in deloval agresivno (doma je imel 

težke razmere). Sošolcem sem razložila, da ima ta učenec težave, da nima nikogar, s katerim 

bi se pogovoril o tem in da naj poskusijo biti z njim strpni. Pogovorila sem se tudi z učencem 

in mu poskušala razložiti, kako reagirati v določenih situacijah. Postopek je bil dolgotrajen in 

veliko dela je bilo, a na koncu so učenca sprejeli in kasneje so postali dobri prijatelji«. Ob 

takšnih primerih je treba težavo razreševati po različnih poteh. Tako je storila tudi učiteljica, 

ko je bil eden izmed učenec nespoštljiv do sošolke, ki je učno manj uspešna. Učiteljica se je 

najprej pogovorila z učencem, nato pa je izvedla tudi socialno igro, ki je temeljila na 

vživljanju v podobno situacijo. Temu je sledil pogovor, kar je pomemben element socialnih 

iger.  

Na ravni celotnega razreda so učitelji posredovali v situacijah, ko je šlo za izoliranost učenca  

(učiteljica je skupaj z učenci sklenila dogovor o nudenju pomoči; spodbujanje zavzemanja 

perspektive drugega;), odsotnost učenca pri pouku (učiteljica je skupaj z učenci urejala 

zvezke za bolno učenko, z njo so bili tudi v stikih; priprava učnega materiala; ), pomoč 

poškodovanemu učencu (pri zapisovanju snovi), spodbujanje učencev k sprejemanju 

drugačnih (učenci niso sprejemali romske deklice, v njeni odsotnosti se je učitelj pogovoril z 

učenci o njenih razmerah, po tem pogovoru so jo začeli sprejemati; pogovor in spodbujanje k 

pomoči učencu, ki ne zna slovensko in ima drugačne navade; v primeru, ko so dobili 

avtističnega sošolca), neprijetna razredna klima (analiziranje dogajanja in skupno iskanje 

                                                           
1
 Krizna intervencija v življenjskem prostoru (Kmetec & Rapuš Pavel, 2009) 
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rešitev za izboljšanje; razred je postajal moteč, poučevanje pa težje, učiteljica je ukrepala 

tako, da jih je razdelila v skupine in s tem naredila pouk zanimivejši), učne težave učencev 

(spodbujanje učno uspešnejših učencev za sodelovanje z učno manj uspešnimi; učencu, ki ni 

znal slovensko, so pomagali tako, da so se učenci izmenjevali pri nudenju pomoči med 

poukom, ob tem pa so se spoznavali in krepili prijateljstva; učenci enkrat tedensko nudijo 

učno pomoč sošolcem; nudenje pomoči pri branju), učenec ni imel materiala ali potrebščin za 

šolsko delo (spodbuditev tistih, ki imajo, da posodijo oziroma delijo svoja sredstva), upor 

proti skupinskemu delu oziroma proti nudenju pomoči (spodbujanje k vživljanju v druge; 

spodbujanje razumevanja o pomembnosti sodelovanja), spodbujanje skupinskega dela 

(načrtno oblikovanje skupin glede na različne sposobnosti in karakterje otrok, ob čimer so 

učenci ugotovili, da lahko vsak nekaj prispeva k izboljšanju medsebojnih odnosov; 

sodelovanje učencev pri praktičnem delu, in sicer tako, da so vedno v različnih skupinah in 

imajo tako priložnost sodelovanja z vsakim; ), osredotočenost učencev na slabosti drugih 

(uvedba liste s pohvalami, kar je učence motiviralo za sodelovanje, ob tem pa tudi tedensko 

ovrednotijo situacijo). Podoben primer navaja tudi eden izmed anketiranih, ki prvošolce za 

primerno vedenje nagrajuje s štampiljkami. Tudi pohvala je že dovolj (pohvala učenca, ki 

pomaga pri opravkih v razredu).  

Nekateri so navedli tudi primere, ko so situacijo reševali z metodo socialne igre: deklica ni 

hotela deliti svojih stvari, učiteljica je s kolegico izvedla socialno igro, s katero jo je posredno 

navadila na deljene stvari; socialna igra na temo vživljanja; nestrpnost učencev do 

drugačnih, izvedba socialne za igre za učenje strpnosti in pogovor o počutju in vedenju ob 

igri ter spodbujanje k spoštovanju razlik in strpnosti; težave z izseljevanjem prijateljstva; 

vključevanje učenca v skupino preko socialnih iger; socialna igra na temo šibkih in močnih 

področij, preko katere se je spodbujalo k medsebojnemu sodelovanju; izvedba socialne igre 

Skriti prijatelj, pri kateri naj bi bili učenci tekom tedna naklonjeni skritemu prijatelju, vendar 

na začetku niso bili pripravljeni sodelovati, sčasoma pa so usvojili in upoštevali pravila.  

Učitelj je tudi imel primer, ko je izvedel igro vlog neprimernega vedenja, potem pa so rešitve 

o ustreznem ravnanju predlagali učenci. Dva navajata, da v situacijah posredujeta s 

pripovedovanjem zgodbic s poučno vsebino in analiziranjem le-teh, nekateri pa tudi z 

mediacijo.  
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Včasih pa učitelji ocenijo, da je za razrešitev situacije potrebno manjše število učencev. Tako 

je na primer učiteljica nagovorila skupino učenk, da povabijo k igri učenca, ki si sam ni znal 

poiskati prijatelja za igro.  

Učenci pa so lahko tudi dober zgled svojim vrstnikom (»Pomoč učencu z zelo moteno 

motoriko pri izdelovanju izdelka pri likovni vzgoji - kip. Po pogovoru so mu na pomoč 

priskočili štirje sošolci. Drugi učenci, ki so že zaključili z delom, pa so po njihovem zgledu 

samoiniciativno pomagali ostalim sošolcem.«).  

Lep primer preventivnega delovanja je reakcija učiteljice, ko je ob prihodu učenke s Kosova 

poudarjala njene pozitivne lastnosti. Sicer ni nič omenila, kako so jo potem učenci sprejeli, a 

verjetno so izkušnje pozitivne in je njeno ravnanje pripomoglo k temu.  

Anketirani učitelji pa so podajali tudi primere, ki niso bili problemski, so pa spodbudni za 

krepitev prosocialnega vedenja (skupinsko delo na izdelku s samostojno razdelitvijo dela 

učencev med seboj). Kot so učitelji navajali že drugje, so učenci spodbujani tudi k 

dobrodelnosti oziroma akcijam (zbiranje zamaškov za otroke s posebnimi potrebami, čiščenje 

šolske okolice, solidarnostne akcije).  

Sprotno reševanje problemov, kot so omenjali tudi nekateri anketirani, bi morala biti praksa 

povsod. Še bolje pa bi bilo, da do težav sploh ne bi prišlo. Vendar pa je realnost takšna, da ni 

idealnih situacij in da ljudje nismo vsemogočni. Treba je kombinirati preventivne in kurativne 

dejavnosti in ukrepe. Dober pristop je navedel eden izmed anketiranih, in sicer da morajo 

učenci v primeru, da so se agresivno vedli, to popraviti z dobrim delom. Pomembno je tudi, 

kot omenjajo tudi anketirani, da učitelji učencem jasno predstavijo svoja pričakovanja in da 

so pri reševanju problemov empatični. Na prosocialno vedenje moramo biti pozorni vsak dan, 

ga spodbujati, in, kot pravi eden izmed anketiranih učiteljev, »že majhne spremembe včasih 

prinesejo velik rezultat«. 

Včasih pa situacije zahtevajo tudi posredovanje zunanjih ljudi. Eden izmed učiteljev se je 

soočal z razredom, ki se ni razumel, pogosti so bili spori, zato je povabil zunanje sodelavce, ki 

so izvedli različne delavnice. Preko tega so se odnosi med učenci izboljšali, razredna klima 

pa je postala bolj pozitivna.  
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Razvidno je, da učitelji v socialnih situacijah najpogosteje intervenirajo s pogovorom. 

Odgovori na to vprašanje so bili dokaj podobni odgovorom v prejšnjem vprašanju. Pogovor, 

spodbujanje nudenja pomoči in socialne igre so pojmi, ki se v raziskavi najpogosteje 

pojavljajo.  

Kobolt in Rapuš Pavel (2010) v raziskavi z naslovom Problemi inkluzivne obravnave 

vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih učencev in dijakov glede 

ravnanja pedagoških delavcev ob motečem vedenju prideta do podobnih ugotovitev. 

Pedagoški delavci največkrat ukrepajo tako, da se v primeru neprimernega vedenja z učenci 

pogovorijo. Ostali ukrepi ob motečem vedenju, ki jih raziskava navaja, pa so: opozorilo na 

neprimerno vedenje, večja pozornost na učenca, ki se je neprimerno vedel, in raziskovanje 

vzrokov za njegovo vedenje, dogovor z učencem o primernem vedenju, pogovor z učencem 

po pouku, večja kontrola, iskanje novih pedagoških prijemov, pomoč svetovalne službe, poziv 

staršem, da pridejo na pogovor, ignoranca manjših prestopkov in napotitev učenca iz razreda.  

Jurišić (1999) pravi, da so učitelji manj usmerjeni na učenje ustreznejših vedenjskih vzorcev, 

temveč se bolj osredotočajo le na odpravljanje motečega vedenja. Te njihove reakcije na 

neželeno vedenje pa so večinoma podane v obliki navodil, kako naj se učenci ne obnašajo in 

kakšni naj bodo. Opise želenih vedenjskih vzorcev pa predstavljajo pasivne oblike vedenja in 

tako ustvarjajo mnenje, da je takšna oblika vedenja želena. Učitelji tako pogosteje grajajo, kot 

hvalijo svoje učence. Težave imajo z uporabo pozitivnih okrepitev, kot je nagrada ali pohvala. 

Zaradi etične vprašljivosti kaznovanja, stroka še toliko bolj priporoča spodbujanje želenega 

socialnega vedenja. Dosledno in primerno spodbujanje pozitivnega vedenja je namreč bolj 

učinkovito pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega socialnega vedenja (Warden & 

Christie, 2001). 

Po drugi strani pa, kot pravi Kalin (1999, v Jordan, Fleten, 2009), »v soočanju z nenehno 

novimi situacijami v razredu pod pritiskom oblikovanja težkih odločitev ima učitelj malo časa 

za presojanje ali razmišljanje o mogočih alternativah ravnanja«.  
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V4: Kako učitelji ocenjujejo potrebo po dopolnilnih znanjih na področju spodbujanja 

prosocialnega vedenja učencev ? 

Približno tretjina učiteljev nima potrebe po dopolnilnih znanjih na področju spodbujanja 

prosocialnega vedenja. Nekateri so tudi podali razlago zakaj: večja potreba po času in volji za 

reševanje problemov kot pa po znanju; specifičnost posamezne situacije zahteva celosten 

vpogled v otroka in oddelek, ukrepanja ali delovanja se ni možno naučiti; učitelj mora biti za 

to usposobljen, saj se dovolj znanja pridobi v času študija in prakse. Eden je napisal, da je 

čisto zadovoljen s sedanjim znanjem. Nekateri so se na vprašanje odzvali tudi bolj kritično v 

smislu, da jim seminarji ne povedo nič novega in le osvežijo znanje, eden izmed učiteljev pa 

meni, da je prevedena literatura manj uporabna. 

Med odgovori je bilo zaznati tudi neodločnost (mogoče, včasih, za osvežitev znanja), nekateri 

pa imajo potrebo po dopolnilnih znanjih, a niso ali pa so manj seznanjeni z obstoječimi 

možnostmi.  

Drugi pa menijo, da so dopolnilna znanja vedno zaželena in niso nikoli odveč, so dobra za 

osvežitev znanja ali pa za seznanitev z novimi metodami in prijemi. Zaželena so tudi dodatna 

izobraževanja (predvsem pri razreševanju konfliktov, kot meni eden izmed anketiranih), 

seminarji, še posebno takrat, ko učitelji nimajo opore pri svetovalnih delavcih (»Veliko 

svetovalnih delavcev, ki so zaposleni v šolah, so končali študij pedagogike v povezavi z nekim 

drugim predmetom in na žalost nimajo dovolj znanj na teh področjih in velikokrat ne znajo 

svetovati nam učiteljem«.). Nekdo izmed učiteljev meni, da je krepitev na tem področju 

odvisna od učiteljevega značaja in njegove volje do dejavnosti.  

Največkrat so anketirani navajali potrebo po specifičnih znanjih. Dopolnilna znanja 

potrebujejo na naslednjih področjih: razvojna psihologija, psihologija mladostnika, vodenje 

razreda, motivacija, izražanje empatije oziroma področje sočustvovanja, nudenje pomoči pri 

konfliktih oziroma mediacijske sposobnosti, supervizijske sposobnosti, znanja konstruktivnega 

izražanja jeze oziroma znanja iz  področja agresivnosti ter znanja na področju posebnih 

potreb.  

Potreba je tudi po večjem poznavanju metod in tehnik, in sicer delavnic, socialnih iger, 

oblikovanja razrednih aktivnosti. Nekateri si želijo tudi več praktičnih znanj oziroma prikazov 
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praktičnih primerov, saj so takšne delavnice koristne, kot ugotavlja eden izmed anketiranih. 

Dva učitelja si želita več nasvetov stroke, več predavanj in literature domačih strokovnjakov.. 

Nekaj odgovorov se je nanašalo na izkušnje drugih: izkušnje in predlogi drugih učiteljev, 

dobri primeri iz prakse. 

 Težave pa rešujejo tudi s pomočjo literature in spleta.  

Na podlagi odgovorov je razvidno, da obstajajo potrebe po dopolnilnih znanjih na področju 

krepitve prosocialnega vedenja. Sprašujem pa se, zakaj se ne udeležujejo več seminarjev 

oziroma izobraževanj. So premalo samoiniciativni, nimajo volje in časa in bi rabili več 

spodbude tudi s strani šole? Zanimivo bi bilo pri tem raziskati, kakšna predavanja, seminarje 

oziroma izobraževanja so že obiskali ali pa jih trenutno obiskujejo. Le eden izmed anketiranih 

je namreč to omenil v svojem odgovoru, in sicer se trenutno izobražuje na področju 

supervizije. Res pa je, da to v vprašanju ni bilo navedeno in se morda nekateri v podobnih 

situacijah na to niso spomnili. Morda sem pričakovala več konkretnih odgovorov, ki bi bolj 

prikazala področja, kjer so učitelji šibki v znanju oziroma katere njihove kompetence bi bilo 

potrebno izboljšati.  

Tudi Warden in Christie (2001) sta mnenja, da učitelji potrebujejo bolj specifične metode za 

spodbujanje osebnostnega in socialnega razvoja učencev, katera bi vključevala strategije za 

ravnanje na področju socialnega vedenja v razredu, praktične učne aktivnosti s ciljem 

izboljšanja medosebnih spretnosti, strategije oblikovanja priložnosti za spodbujanje k 

pogovorom o moralnih vrednotah na področju odnosov in kako ustvariti primerne kontekste, v 

katerih bi bilo mladim omogočeno pokazati pristno prosocialno vedenje. 

Strojin in Mikuš Kos (1991) dajeta poudarek stalnemu študiju, ki bo učiteljem omogočal lažje 

delo, še posebno ob uvajanju sprememb, višja pa bo tudi njihova samozavest. Menita tudi, da 

bi moralo biti v okviru šole poskrbljeno za različne oblike »skupinske terapije«, kjer bi učitelji 

imeli možnost spregovoriti o svojih težavah in se tako razbremeniti.  

Raziskava, opravljena na vzorcu ravnateljev prvega in drugega kroga uvajanja devetletnega 

programa osnovne šole o potrebnih kompetencah učiteljev, (Razdevšek Pučko, 2004) je 

pokazala, da po mnenju ravnateljev učitelji v današnjih šolah predvsem potrebujejo naslednja 

znanja (spretnosti, zmožnosti): dobro didaktično in metodično znanje (obvladovanje sodobnih 
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metod poučevanja), psihološko znanje (psihologija otroka, psihologija učenja, poznavanje 

motivacijskih procesov), znanje o načrtovanju pouka (ciljno in medpredmetno načrtovanje), 

poznavanje in spretnosti za timsko delo, različna dodatna znanja (več predmetov, izbirni 

predmeti, športne veščine), dobro strokovno (snovno) znanje, informacijska pismenost 

(obvladovanje računalnika in sodobne tehnologije), obvladovanje novih pristopov na področju 

preverjanja in ocenjevanja znanja ter usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami.  

 

V5: Kakšno mnenje imajo učitelji o pogojih krepitve prosocialnega vedenja učencev v 

njihovem šolskem kontekstu?  

Odgovori anketiranih so raznovrstni, od takšnih, ki omenjajo vlogo učitelja, ne ozrejo pa se na 

šolski kontekst, do takšnih, kjer imajo na šolah organizirana izobraževanja oziroma 

predavanja, dodatne dejavnosti, kjer je poudarek na timskem delu, do takšnih, ki so zadovoljni 

s pogoji ali pa ravno obratno vidijo v tem primanjkljaj. 

Na šolah imajo tako organizirana izobraževanja oziroma predavanja za učitelje, starše in/ali 

učence. Učenci in učitelji imajo tudi možnost dodatnih dejavnosti: prostovoljna dela, tabori, 

dobrodelne akcije (za socialno ogrožene, za učence s posebnimi potrebami), pomoč učencev 

domu starejših občanov. Tako z različnimi dejavnostmi krepijo povezanost oddelka in 

sodelovanje učencev. Na nekaterih šolah je poudarek na timskem delu: sodelovanje med 

zaposlenimi, sodelovanje s šolsko svetovalno službo, medgeneracijsko sodelovanje, 

sodelovanje učencev, individualizirani načrti. Nekdo, ki poučuje na manjši šoli, vidi v 

majhnosti šole prednost za boljše timsko sodelovanje in reševanje problemov.  

Na nekaterih šolah probleme in spore rešujejo z mediacijo, ponekod imajo zaposleno šolsko 

mediatorko, nekje pa imajo celo tim učencev mediatorjev. Omenili so tudi, da imajo na voljo 

literaturo.  

Učitelji navajajo, da je na šolah za razvoj in krepitev prosocialnega vedenja poskrbljeno tudi z 

razrednimi urami, roditeljskimi sestanki, pogovori in dogovori v razredu (prednost dajejo 

pogovoru o odnosih pred učenjem), s spoštljivim odnosom do učencev, spodbujajo 

sodelovanje in kritizirajo neprimerno vedenje, učitelji so učencem zgled, prosocialne veščine 
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pa krepijo tudi posredno pri pouku. Otroke vzgajajo za občutljivost, šole pa so usmerjene v 

solidarnost. 

Medtem ko odgovori nekaterih učiteljev izražajo zadovoljstvo, so drugi bolj nezadovoljni z 

možnostmi na svoji šoli. Pravijo, da bi moralo biti več poudarka na krepitvi prosocialnega 

vedenja, da bi se moralo to krepiti v okviru pouka in razrednih ur, da bi morale šole imeti 

organizirana izobraževanja za starše in več dodatnih izobraževanj tudi za učitelje. Takšno 

vedenje je za njih predvideno in zaželeno, a se v praksi ne izvaja, tudi zaradi nedoslednosti 

učiteljev. Opozarjajo pa tudi na nedoslednost staršev in otrok in poudarjajo, da bi morali 

starši imeti večjo vlogo pri vzgoji. Učitelji so prizadeti, ker učenci nimajo pravih vrednot in so 

egoistično ter storilnostno naravnani in neresni (»vendar je otrokom vse le "zabava" (TV in 

računalniki - že od malega pri otrocih brišeta mejo med resničnostjo in virtualno 

resničnostjo«). Za neprimerno vedenje otrok pa krivijo slabo starševsko vzgojo in pa da je v 

šolah »preveč tekmovalnosti ,merjenja, sistemske individuumizacije". Kritizirajo tudi učni 

načrt (»sam učni načrt, potek pouka itd. ti ne daje dovolj možnosti (predvsem časa), da bi 

temu namenil več pozornosti, kar bi bilo nujno potrebno«) in da se morajo znajti sami, včasih 

pa so težave tudi pri organizaciji (»vse kar je izven razreda, je povezano s prevozi, tako da je 

to velika ovira«). 

Omenjali so tudi vzgojni načrt, v katerem je zajeto omenjeno področje in kjer so opisane 

proaktivne dejavnosti za preprečevanje nezaželenega vedenja. Poudarek je res v vzgojnem 

načrtu in dobro je, da se ta sprotno posodablja, kar je že praksa nekaterih šol. Vendar veliko 

stvari je zapisanih, v realnosti pa se jih ne izvaja, kar omenjajo tudi anketiranci. Zato bi morali 

na šolah zavestno delati na tem, da se držijo zastavljenih ciljev.  

Vendar za dosego ciljev ni dovolj le trud in čas, potrebna je tudi pot. Pot v smislu tega, da bi 

na šolah začeli na različne načine skrbeti za razvoj in utrjevanje prosocialnega vedenja. 

Organizirati bi morali več izobraževanj ali predavanj za starše, učitelje in učence, na katerih 

bi starši dobili koristne napotke za uspešnejšo vzgojo, učitelji pa bi izpopolnili svoje 

pedagoško psihološko znanje in spoznali nove metode in tehnike za krepitev prosocialnega 

vedenja. Ponavadi je na šolah pestra izbira dodatnih aktivnosti, a te dostikrat prinesejo 

dodatne stroški, ki si jih marsikateri starš ne more privoščiti. Ravno zaradi tega je pomembno, 
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da imajo učenci v okviru pouka možnost dodatnih delavnic oziroma dejavnosti za izboljšanje 

njihovega socialnega vedenja.  

Še enkrat se je izkazalo, da imajo učitelji želje po dodatnih znanjih, a da imajo na razpolago 

premalo izobraževanj. Na pomembnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja šolskega osebja 

pa opozarja tudi Marjanovič Umek idr. (2004) in poudarja, da bi z različno ponudbo 

programov učiteljem omogočili izpopolnitev znanja na različnih področjih, še posebej na 

področju čustvene inteligentnosti, kot poudarja Panju (2010).  

Večja izbira izobraževanj bi zagotovo pripomogla k večji udeležbi učiteljev in tudi k večjemu 

interesu. Tudi Jordan Fleten (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da je učiteljem pomembna 

izbirnost izobraževanj in usposabljanj, saj so udeležbe na le-teh bolj v skladu z njihovimi 

potrebami in pričakovanji.  

Zanimivo je, da učitelji niso omenjali supervizije. Predvidevam, da je le malo učiteljev 

vključenih v kakšno supervizijsko skupino. Morda bi morale šole tudi na tem področju 

narediti korak naprej in spodbuditi učitelje, da se vključijo v supervizijsko skupino. Tancig 

(2008) pravi, da je supervizija dobra za učinkovito soočanje s poklicnim stresom in omogoča 

uspešnejše reševanje poklicnih problemov.  

Tudi Holly in Southworth (1989, Kalin 2003) menita, da sta za razvoj šole nujno pomembni 

evalvacija in samoevalvacija vsakega subjekta. Učitelji  se morajo neprenehoma učiti, 

postajati razmišljajoči praktiki in sposobno soočanja z razhajanjem med njegovimi nameni in 

dosežki v razredu. Preko refleksije pa lahko te svoje izkušnje sprejme kot izziv za osebnostni 

in strokovni razvoj.  
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IV  ZAKLJUČEK 
 

Namesto da se v šolah osredotočamo na konkretno znanje, bi več pozornosti morali nameniti 

razvijanju sposobnosti učenja ter sodelovanja in aktivnemu vključevanju vseh učencev. Treba 

jim je omogočiti razvoj sposobnosti, ki jih bodo potrebovali za uspešno spopadanje z ovirami 

v življenju. Učitelji morajo učence seznanjati s socialnimi veščinami, kajti le vsebinsko 

učenje ni zadostno za uspešen celosten razvoj posameznika. Učenje je uspešnejše, če imajo 

učenci možnost, da naučeno dopolnjujejo s praktičnimi primeri. Z različnimi metodami, kot 

so socialne igre ali pa različne oblike skupinskega dela, pa vplivamo tudi na boljše 

sporazumevanje med učenci in krepimo medosebne odnose.  

Vodilni v državi bi morali razmisliti tudi o tem, da bi v korist otrok zmanjšali število učencev 

v razredu. Pouk bi postal kakovostnejši, učitelj bi se lahko bolj posvečal posameznim 

učencem, več časa namenil tudi vzgojnemu vidiku, odnosom med učenci, razredni klimi. 

Učenci bi v manjših razredih tako dobili občutek, da so pomemben del skupine, deležni bi bili 

več pozornosti. Manjša skupina omogoča tudi boljše medsebojno spoznavanje. Ob tem ima 

velik pomen tudi samoevalvacija učitelja, saj je ta bistvena sestavina ugodnega razvoja. 

Ravno tako pa je v šolah pomembna tudi evalvacija celotnega šolskega osebja. Dostikrat 

zasledimo, da je stanje na nekaterih šolah nespodbudno, negativno, da so zaposleni med seboj 

sprti in ne sodelujejo, da so ravnatelji slabi vodje, da svetovalna služba ne nudi opore in razne 

druge primere, ki zagotovo ne prispevajo k ugodni šolski klimi. S sprotnim evalviranjem dela 

in stanja na šoli bi zagotovo pripomogli k izboljšanju spodbudnega delovnega okolja.  

Prosocialno vedenje ni nekaj, kar bi bilo samoumevno, temveč ga je potrebno izgrajevati 

povsod, v šoli kot tudi doma. Treba je dati večji poudarek na to področje. Učitelji in drugo 

osebje v šoli morajo biti zgled otrokom. Ne sme se več prelagati krivde za neprimerno 

vedenje s staršev na šolo in obratno, temveč se je potrebno potruditi po svojih najboljših 

močeh. Vsi učitelji pa bi morali imeti možnost dodatnih izobraževanj na tem področju. Večji 

bi moral biti poudarek na preventivnih programih. Vendar trenutno stanje v Sloveniji ni 

obetajoče. Na šolskem področju se čedalje bolj varčuje. Upam, da se bodo razmere kmalu 

spremenile na boljše in da bodo vodilni v državi začeli gledati tudi na mlajše državljane in ne 

le na svojo korist.  
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VI PRILOGE 
 

Priloga 1: VPRAŠALNIK O PROSOCIALNEM VEDENJU UČENCEV V OSNOVNIH 

ŠOLAH Z VIDIKA UČITELJEV 

 

 

Pozdravljeni, 

 

sem Maja Mervar, absolventka socialne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani. V svoji diplomski nalogi proučujem prosocialno vedenje osnovnošolcev z vidika 

učiteljev. 

Prosim vas, da izpolnite spodnji vprašalnik. In sicer tako, da odgovorite na vsa zastavljena 

vprašanja. V nasprotnem primeru je namreč vprašalnik neuporaben za analizo. Pri vprašanjih 

obkrožite le en odgovor, razen če je v navodilih navedeno drugače. Vprašalnik je anonimen, 

zato vas prosim, da odgovarjate iskreno. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za 

namen raziskovalne naloge. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 

 

 1.  Spol:  a) ženski              b) moški 

  1                              2 

 

2. Starost:    1 a) 20 – 30 let 

2 b) 30 – 40 let 

3 c) 40 – 50 let 

4 d) nad 50 let 

 

3. Kako dolgo  že poučujete?  

1 a) do 5 let                  4 d) 20 – 30 let 

2 b) 5 – 10 let               5  g) nad 30 let 

3 c) 10 – 20 let                      

 

 



 

86 

 

4. Katere predmete poučujete? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Kateri razred poučujete? Učitelji, ki poučujete v več razredih, navedite vse razrede v 

katerih poučujete. 

 

 

6. Ali v tem obdobju opravljate tudi vlogo razrednika?    

a) da     b) ne 

    1                2 

 

7. Kako bi opredelili območje, kjer poučujete?   

a) mestno  b) primestno    c) podeželsko 

          1                     2                                3 

 

Za lažje razumevanje in izpolnjevanje nadaljnjih vprašanj, navajam definicijo 

prosocialnega vedenja: pojem prosocialno vedenje se nanaša na prostovoljne ukrepe 

posameznika, ki so namenjeni za pomoč ali korist drugega ali skupine posameznikov. Gre 

za obliko moralnega vedenja, ki vključuje družbeno zaželene oblike vedenja - deljenje z 

drugimi, pomoč, sodelovanje, skrb, izmenjava, sočutje. 

 

8. Prosim vas, če izpostavite vsaj tri primere prosocialnega vedenja, ki jih najpogosteje 

zasledite pri svojih učencih.   
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Za vsako spodaj navedeno trditev označite (s črko X) na lestvici od 1 do 5, v kolikšni 

meri izbrana vedenja opažate pri  učencih, ki jih poučujete.  Učitelji, ki poučujete v več 

razredih v primeru odgovorov na spodnje vprašanje izberete razred, ki ima največ 

učencev. 

9. Navedite razred, ki ga imate v mislih ob izpolnjevanju ocenjevalne lestvice: 

__________ 

 1 

Vedenje 

sploh ni 

prisotno  

 

2 

Vedenje je 

redko 

prisotno  

 

 

3 

Vedenje 

včasih je, 

včasih ni 

prisotno  

 

4 

Vedenje je 

pogosto 

prisotno  

 

5 

Vedenje je 

zelo pogosto 

prisotno  

 

10. Učenci si med 

seboj posojajo 

stvari. 

     

11. Učenci izražajo 

empatijo. 

     

12. Učenci so 

občutljivi za 

potrebe drugih. 

     

13. Učenci med 

seboj sodelujejo. 

     

14. Učenci 

(po)nudijo pomoč 

sošolcu. 

     

15. Učenci 

sprejemajo 

drugačne. 

     

16.  Učenci so 

naklonjeni drug 

drugemu. 

     

17. Učenci jeze ne 

izražajo z 
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agresivnim 

vedenjem. 

18. Učenci niso 

egoistični. 

     

19. Učenci znajo 

zavzeti perspektivo 

drugega. 

     

20. Učenci so 

solidarni. 

     

21. Učenci sklepajo 

prijateljstva v 

razredu. 

     

      1                                2                                3                              4                          5 

 

Pri vsaki spodaj navedeni trditvi posebej označite odgovor (s črko X), ki se nanaša na 

vaša pričakovanja do vedenja učencev. 

Pri izpolnjevanju te ocenjevalne lestvice izberite isti razred, kot ste ga izbrali pri 

izpolnjevanju predhodne lestvice. 

 

 

 

 

 

 

 

Od 

svojih 

učencev  

pričakujem… 

1 

 

Pričakujem, 

da vedenje 

sploh ni 

prisotno 

 

2 

 

Pričakujem, 

da je vedenje  

redko 

prisotno  

 

3 

Pričakujem, 

da je vedenje 

včasih 

prisotno, 

včasih ni 

prisotno  

 

4 

Pričakujem, 

da je vedenje 

pogosto 

prisotno 

 

5 

Pričakujem, 

da je vedenje 

zelo pogosto 

prisotno  

 

22. da si bodo 

med seboj 

posojali stvari. 

     

23. da bodo 

izražali 

empatijo. 

     

24. da bodo 

občutljivi za 

potrebe drugih. 

     

25. da bodo 

med seboj 
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sodelovali. 

26. da bodo 

(po)nudili 

pomoč 

sošolcu. 

     

27. da bodo 

sprejemali 

drugačne. 

     

28. da bodo 

naklonjeni 

drug drugemu. 

     

29. da jeze ne 

bodo izražali z 

agresivnim 

vedenjem. 

     

30. da ne bodo 

egoistični. 

     

31. da bodo 

znali zavzeti 

perspektivo 

drugega. 

     

32. da bodo 

solidarni. 

     

33. da bodo 

sklepali 

prijateljstva v 

razredu. 

      

        1                                 2  3  4  5 

 

 

34. Katere metode in tehnike uporabljate sami za krepitev prosocialnega vedenja 

učencev? 

 

 

 

 

35. Katere metode in tehnike po vaših izkušnjah najbolj prispevajo h krepitvi 

prosocialnega vedenja?  

 

 

 

 

36. Izberite in opišite primer ter svoje ravnanje, s katerim ste v dani situaciji delovali v 

smeri krepitve prosocialnega vedenja. 
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37. Ali ocenjujete, da bi potrebovali dopolnilna znanja na področju spodbujanja 

prosocialnega vedenja učencev? Katera?   

 

 

 

 

38. Prosim, da podate svoje mnenje o tem, kako je v vašem šolskem kontekstu 

poskrbljeno za razvoj in krepitev prosocialnega vedenja učencev: 

 

 

 

 

 

39. Kaj bi želeli še dodati v zvezi z obravnavano temo: 

 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje. 
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Priloga 2: tabele za analizo hipoteze 

Tabela 1: Izračun Cronbachovega koeficienta α za postavke 10-21 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,883 ,887 10 

 

 

Tabela 2: Izračun Cronbachovega koeficienta α za postavke 22-33 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,799 ,809 9 

 

Tabela 3: t-test za preizkus hipoteze 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Par 1 opažano vedenje - 

pričakovano 

vedenje 

-,852 ,623 ,064 -,980 -,725 -13,277 93 ,000 

 

 

 

 


