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POVZETEK  

 

Diplomsko delo z naslovom Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje 

predšolskih otrok osvetljuje in proučuje problem agresivnega vedenja predšolskih otrok in 

opisuje pomembnost pravočasnega in učinkovitega spoprijemanja z agresivno problematiko 

predšolskih otrok.  

 

V teoretičnem delu se osredotočam na agresivno vedenje. Najprej agresivno vedenje 

definiram v sklopu motečega oz. izstopajočega vedenja. Na kratko opišem značilnosti in 

posebnosti izstopajočega vedenja. Ker raziskujem agresivno vedenje predšolskih otrok, 

predstavim čustveni in socialni razvoj predšolskega otroka in na kratko opišem vzgojno – 

izobraţevalno ustanovo, v kateri predšolski otroci preţivijo večino dneva. Agresivno vedenje 

predstavim z različnimi vidiki definicij in v luči nekaterih znanstvenih teorij o agresivnem 

vedenju. Opredelim vrste agresivnega vedenja in poskušam navesti dejavnike, ki vplivajo 

nanj. V nadaljevanju se usmerim v predstavitev nekaterih moţnih pristopov in strategij za 

uravnavanje in preprečevanje agresivnega vedenja. 

 

Empirični del diplomske naloge predstavlja analizo podatkov in njihovo interpretacijo. 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki ga je reševalo 81 

strokovnih delavcev, devetih enot vrtca Murska Sobota. Glavni namen raziskave je bil 

pridobiti vpogled v doţivljanje agresivnega vedenja otrok s strani pedagoške sluţbe vrtca in 

njihovo odzivanje nanj. Raziskava je pokazala, da se agresivno vedenje pojavlja pogosto. 

Razlike so se pokazale v dojemanju in razumevanju agresivnega vedenja. V prvi starostni 

skupini strokovni delavci največkrat opaţajo grizenje, v drugi starostni skupini pa kričanje, 

kot obliki agresivnega vedenja. Pri deklicah pogosteje opaţajo posredne oblike agresivnega 

vedenja, pri dečkih pa neposredne. Primerjava odgovorov anketiranih glede na starostno 

skupino, v kateri so zaposleni, glede na delovno mesto in delovne izkušnje v vrtcu, ni 

pokazala statistično pomembnih razlik.   

 

KLJUČNE BESEDE: agresivno vedenje, agresivnost, predšolski otrok, vrtec, strokovni 

delavec, strategije preprečevanja, socialni pedagog, svetovalna sluţba 
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ABSTRACT  

 

The diploma thesis entitled The response of the professional staff of kindergartens to 

aggressive behaviour in preschool children highlights and examines the problem of 

aggressive behaviour in preschool children as well as underlines the importance of coping 

with aggressive behaviour in a timely and effective fashion.  

 

The theoretical part of this thesis covers the topic of aggressive behaviour at large. First, 

aggressive behaviour is defined in terms of disruptive or deviant behaviour. I describe in short 

the characteristics and features of deviant behaviour. Because the topic of my research is 

aggressive behaviour in preschool children, I present the social and emotional development of 

the preschool child and briefly describe the educational institution in which preschool 

children spend most of their day. I present aggressive behaviour from the different 

perspectives of its definitions and in light of scientific theories on aggressive behaviour. I 

define different types of aggressive behaviour and endeavour to identify the factors which 

affect it. Subsequently, I present a few possible approaches and strategies for managing and 

preventing aggressive behaviour. 

 

The empirical part of this diploma thesis provides data analysis and its interpretation. The 

data was acquired by means of an anonymous questionnaire, distributed among 81 members 

of the professional staff of the nine units constituting the Murska Sobota Kindergarten. The 

main purpose of this research was to gain insight into how professional staff experience and 

respond to aggressive behaviour in children. The research shows that aggressive behaviour 

occurs frequently. Differences emerged in the perception and understanding of aggressive 

behaviour. Professional staff of the first age group most frequently reported instances of 

biting, whereas that of the second age group reported instances of screaming as prominent 

types of aggressive behaviour. Girls more often display indirect forms of aggressive 

behaviour, while boys exhibit direct forms of aggressive behaviour. Comparing the 

respondents' answers according to their assigned age groups, workplace and work experience 

at the kindergarten did not reveal any statistically significant differences.  

 

KEYWORDS: aggressive behaviour, aggression, preschool child, kindergarten, professional 

staff, prevention strategies, social pedagogue, counselling service 
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I UVOD 

 

       V času srednješolskega in univerzitetnega izobraţevanja sem se večkrat srečevala s 

populacijo predšolskih otrok, in sicer v kraju, v katerem preţivijo največ svojega časa v 

starosti od prvega do šestega leta, v vrtcu. Večkrat so me vedenja nekaterih begala, nisem si 

jih znala popolnoma razloţiti in kaj šele najti pravi način oziroma strategijo, kako jih 

preprečiti. Ker takrat nisem iskala pomembnih in pravih odgovorov tovrstnega motečega 

vedenja, sem se odločila, da imam sedaj, ko bom pisala diplomsko delo, priloţnost, da tako 

vedenje otrok bolje spoznam in zberem pomembne informacije o njem ter informacije o 

moţnih strategijah preprečevanja le-tega. Tako sem si za glavno temo mojega diplomskega 

dela izbrala problematiko agresivnega vedenja predšolskih otrok. 

 

Problematika agresivnega vedenja je v današnjem času med otroki in mladostniki zelo 

razširjena. Sama sem mnenja, da se je potrebno ţe zgodaj v otrokovem razvoju lotiti teţav, ki 

se porajajo na takšnem ali drugačnem področju in katere predstavljajo problem, ovire in 

moteno delo pedagoškemu osebju, prav tako pa ovirajo celostni razvoj otroka.  

 

V tem diplomskem delu se ţelim podrobneje seznaniti z motečim vedenjem predšolskih 

otrok, natančneje z agresivnim vedenjem otrok. Sama definicija agresivnega vedenja ni 

dovolj, saj ţe cel spekter definicij in različnih mnenj avtorjev kaţe na nujno upoštevanje 

mnenj različnih strok. Vsaka stroka namreč problem definira iz svojega zornega kota, skupek 

zbranih teoretičnih podlag pa nam daje popolnejšo podlago za razumevanje izbranega 

vedenja.  

 

Spoznati ţelim, kako nekatere najpogostejše teorije definirajo in razlagajo agresivno vedenje, 

seznaniti se ţelim z vzroki, oblikami in temeljnimi značilnostmi agresivnega vedenja ter 

zbrati najpomembnejše strategije preprečevanja agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih. 

Tako se bom agresivnemu vedenju otrok  pribliţala tudi z zornega kota socialne pedagogike 

in predstavila pomembnost socialnega pedagoga v vrtcu. Ob poznavanju agresivnega vedenja 

otrok se mi zdi nujno potrebno vključiti razlago socialnega in čustvenega razvoja predšolskih 

otrok, saj šele razumevanje razvojnih zakonitosti daje popoln vpogled v razumevanje 

agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih.  
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Zavedam se, da so lahko agresivni otroci ena izmed ciljnih skupin, s katerimi se bom v 

svojem poklicu srečevala, zato se mi zdi poglobljeno poznavanje agresivnega vedenja še 

posebej koristno.  

 

Agresivno vedenje otrok je lahko zelo moteče tako za bliţnjo in širšo okolico kot za otroka 

samega. Zgodnje proučevanje in raziskovanje »motečega vedenja«, v tem kontekstu 

agresivnega vedenja, se mi zdi zelo pomembno. Delo terja preventivne ukrepe in izbrane 

strategije preprečevanja motečega vedenja. Zgodnje ukvarjanje s preventivo in 

preprečevanjem motečega vedenja nam sluţi kot preprečitev nastajanja nekaterih teţav v 

osebnosti in vedenju otroka. S teţavami se moramo spoprijemati pravočasno in na učinkovit 

način. Še bolj pomembno je, da jih preprečimo še preden sploh nastanejo. Ker so predšolski 

otroci še majhni in bolj dojemljivi za spremembe, se več naučijo in si hitreje zapomnijo, 

moramo začeti ţe pri njih.  
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II TEORETIČNI DEL 

 

 

1 IZSTOPAJOČE VEDNJE IN PREDŠOLSKI OTROK 

 

       »Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi« je naslov monografije, ki jo je uredila dr. A. 

Kobolt, leta 2010. Delno izposojen naslov (Izstopajoče vedenje) sem nadaljevala z »in 

predšolski otrok«, saj bom v pričujočem diplomskem delu obravnavala predšolske otroke, ki 

imajo teţave na področju čustvenega in vedenjskega razvoja, oz. grobo rečeno osebnostnega 

razvoja. Bolj natančno bom poskušala raziskati problematiko agresivnosti pri otrocih, ki 

obiskujejo vrtec. Ker govorim tudi o problematiki, bi lahko moteče oz. izstopajoče vedenje 

opredelila kot problematično, saj nenazadnje predstavlja tudi problem tako otroku samemu 

kot tudi njegovemu oţjemu in širšemu druţbenemu okolju. 

 

 

1.1 Izstopajoče vedenje 

 

Pojem »izstopajoče vedenje« se mi zdi zanimiv tako teoretično kot praktično. Koboltova 

(2010, str. 136) pravi: »Izstopajoče vedenje je lahko posledica nezmoţnosti posameznikovega 

samoobvladovanja oziroma kontrole nad lastnim vedenjem«. Novodoben  pojem (v smislu 

njegove mnoţične uporabnosti v modernem času) je tako širok in hkrati tako ozek.  

 

Z njegovo širokostjo lahko zajamem cel spekter in raznolikost teţav na področju vedenjskega, 

osebnostnega in čustvenega razvoja. O tem priča tudi paleta izrazov, ki so jo zbrali Metljak, 

Kobolt in Potočnik (2010, str. 88): čustvene teţave, anksioznost, socialni umik, emocionalne 

teţave, psihosocialne teţave, socializacijske motnje, vzgojne teţave, vzgojna nevodljivost, 

vzgojna zanemarjenost, socialnointegracijske teţave, socialna oškodovanost, moteče vedenje, 

odklonsko vedenje, izstopajoče vedenje, agresivno vedenje, »acting out« ali nekontrolirano 

vedenje, izguba kontrole, hiperaktivno vedenje, impulzivno vedenje, opozicionalno vedenje… 

Sinonimno najustreznejši pojem izstopajočega vedenja bi lahko bil »moteče vedenje«. Vec 

(2011a) moteče vedenja razčleni s pojmi kot so: vedenjske teţave, agresivno vedenje ipd. 

Moteče vedenje je pojem, ki je v slovenskem strokovnem prostoru relativno neuveljavljen in 
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je sinonimno uporabljen z drugimi pojmi. Moteče vedenje kot spekter vedenj, ki so socialno 

manj spremenljiva oz. nespremenljiva, je vedenje v socialni interakciji. Tako vedenje je 

moteče za socialno okolje (prav tam). V tujini pojme, kot so nenormalno, moteče, 

disfunkcionalno, neprilagojeno, problematično vedenje poimenujejo s pojmom »challenging 

behaviour«. Pojem izraţa kulturno neprilagojeno vedenje, ki ogroţa varnost tako 

posameznika kot okolice (Bratuša, 2010).  

 

Z »ozkostjo« pojma izstopajoče vedenje mislim na pomanjkanje učinkovitih načinov 

spoprijemanja ter na problem enakosti oz. enačenja različno pomenskih pojmov. »Termine 

pogosto uporabljamo sinonimno, hkrati pa označujejo zelo različne odzive«  (Metljak, Kobolt 

in Potočnik, 2010, str. 88). Pestra terminologija je posledica dejstva neenotne teorije, ki jo 

nadomeščajo različno utemeljeni pristopi (Bečaj, 2003). Pristopi pa morajo biti prilagojeni 

različnim skupinam ljudi. Torej se od posamezne stroke zahteva, da se prilagaja tem 

skupinam, reflektira in presoja, katere obravnave ustrezajo določenim skupinam ljudi 

(Razpotnik, 2011, str. 105). Na podlagi tega strokovnjaki teţko umestijo posameznikovo 

vedenje v določeno skupino oz. spekter vedenj, značilnih za take posameznike, ter teţje 

poiščejo učinkovite načine in strategije za izboljšanje neprimernega vedenja.  

 

Sama ne bom dajala ocen posameznim pojmom in jih med seboj teoretično primerjala. Meni 

najustreznejši je pojem izstopajoče vedenje in njemu sinonimno najbolj podoben pojem 

moteče vedenje. Agresivno vedenje predšolskih otrok, ki ga bom v nadaljevanju podrobneje 

obravnavala, se mi zdi ustrezno primerjati z omenjenima pojmoma, saj je agresivno vedenje v 

socialnem kontekstu moteče za otrokovo okolje in prav tako na nek način izstopa, se 

oddaljuje od »predpisane« oblike »normalnega« oz. lepše rečeno primernega vedenja. 

Agresivno vedenje predšolskih otrok ni smiselno umeščati v različne klasifikacije, diskurze in 

kontinuume čustvenih in vedenjskih teţav, saj tako rekoč govorimo o predšolskih otrocih v 

starosti od prvega do šestega leta. Pri taki starosti ne moremo razlikovati med različnimi 

teţavami, kot so na primer vedenjske oz. razvojne teţave. Če se teţave iz predšolskega 

obdobja nadaljujejo v šoli in pozneje v mladostništvu, šele takrat lahko govorimo o hujših 

oblikah teţav pri posamezniku.  

 

Čeprav bom v nadaljevanju o agresivnem vedenju govorila kot o teţavi, ki se pojavi pri 

predšolskih otrocih, se mi zdi smiselno podati razlage pojma motnja, zaradi samega pomena 
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pojma in zaradi prevečkrat nepravilnega umeščanja otrokove teţave pod termin motnja, ki pa 

ni ustrezen za označevanje neprimernega vedenja predšolskih otrok. Metljak, Kobolt in 

Potočnik (2010) pravijo, da so teţave prehodne in jih posameznik ter okolje dobro obvlada. 

Teţave ne motijo posameznikovega razvoja in niso moteče za okolico. S podporo oţjega in 

širšega socialnega okolja se s teţavo, če imamo na razpolago dovolj virov, dovolj dobro 

spoprimemo. Če se teţave kopičijo dlje časa in jih ne moremo odpraviti, potem prerasejo v 

motnje, ki pa so resne ovire za posameznika, njegov razvoj ter okolje (prav tam). »Da 

otrokovo vedenje označimo za motnjo, se mora pojavljati daljše časovno obdobje« 

(Kauffman, 1977, po Lewis, 1987, v prav tam, str. 96). Podobnega mnenja je tudi Vec (2011a, 

str. 126), ki pravi, da so motnje vedenja simptomi, ki trajajo dlje časa, se ponavljajo in 

pojavljajo na različnih področjih ţivljenja. Motnje se pojavljajo kot posledica kombinacije 

različnih dejavnikov in v socialnem okolju povzročijo negativne odzive, saj se lahko med 

socialnim okoljem in otrokom ustvari »začarani krog, s pomočjo katerega se motnja začne 

sčasoma vzdrţevati sama po sebi, ne glede na dejavnike, ki so jo v začetku povzročili« 

(Bečaj, 2003, str. 13). Namreč, moteče vedenje ne označuje posameznika kot osebnostno 

motenega (Vec, 2011a). 

 

Evans in njegovi sodelavci (2003, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) govorijo o 

agresivnem vedenju, ki se pojavi v spektru čustvenih, vedenjskih in socialnih teţav. 

Ţerovnikova (2004) v svoji knjigi poudarja, da so med vedenjskimi teţavami in teţavami 

osebnosti najpogostejši agresivni vedenjski odzivi. Pravi (prav tam), da je to vedenje, ki je 

intenzivno in se odraţa v nesprejemljivi socialni vključitvi. Šele takrat, ko različne svetovalne 

sluţbe in različni strokovni delavci niso kos teţavam otrok in rezultati ne vodijo do 

zmanjšanja teţav lahko otroka prepoznamo kot osebo z motnjami vedenja in osebnosti. Otrok 

se ne diagnosticira, dokler ni zaključen njihov osebnostni razvoj (prav tam). Ugotovitve 

raziskav iz leta 1992 (Offord, Boyle in Racin, po Pačniku, 1992, v Pušnik 1999) kaţejo, da 

lahko 5,5 % otrok identificiramo kot otroke z vedenjskimi teţavami, ki so agresivne narave. 

Vedenjski vzorci v otroštvu so stabilni in napovedujejo široko paleto socialnih in 

emocionalnih teţav v adolescenci in odraslosti. Golobova (2010) pravi, da je agresivnost 

klasificirana kot najpogostejša oblika hudih vedenjskih teţav in to v deleţu 7 %. Šele končno 

razumevanje posameznikovega razvoja in njegovih odnosov, ki jih ima oziroma jih 

vzpostavlja, nam omogoča razumevanje vzrokov in narave njegovih teţav (Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010).  
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Razumevanje otrokove osebnosti in njegovega vedenja je danes deleţno veliko pozornosti 

strokovnjakov, ki proučujejo otrokov razvoj in tistih, ki se ukvarjajo s preprečevanjem 

neprimernega vedenja in razumevanjem le-tega. Vedenje, ki izstopa, ki je neprimerno in 

moteče, je še posebej preučevano. Da bi bolje razumeli »izstopajoče vedenje«, kot je 

agresivno vedenje, moramo razumeti tudi okoliščine, v katerih otrok ţivi ter spremljati njegov 

osebnostni razvoj. Ker je v diplomskem delu govor o predšolskih otrocih, bom v nadaljevanju 

poskušala predstaviti različne vplive in pomembnejša ţivljenjska obdobja predšolskega 

otroka. 

 

 

1.2 Predšolski otrok in vrtec 

 

V današnjem času cenimo pomen otroštva in prav tako so otrokove pravice zaščitene, saj so 

otroci ena od najšibkejših skupin druţbe in morajo biti še posebej zaščiteni (Zubrzycka, 

2008). »Predšolska doba je ena najvitalnejših in najbogatejših ţivljenjskih dob. Moţnosti za 

oblikovanje prihodnjega človeka so velike in izredno pomembne za duševni in telesni razvoj, 

za uspešnost v šolskem obdobju, ter posredno vplivajo na oblike vedenja v poznejši dobi« 

(Lebarič, 1984, str. 7). 

 

Predšolski otroci večji del svojega dneva preţivijo v vrtcu, ki je pomemben korak za razvoj 

otrokovih sposobnosti. Lahko rečemo, da so vrtci ţe samoumevno »ţivljenjsko obdobje« in 

način ţivljenja. Nadomestno varstvo je še posebej koristno, kadar so otrokovi starši zaposleni 

in morajo zelo zgodaj po otrokovem rojstvu v sluţbo. Namreč nekoč je bila funkcija vrtca 

varstvo otrok zaposlenih staršev (Selleck in Griffin, 1996, v Batistič Zorec, 2003), kasneje naj 

bi vrtci nudili otrokom iz manj spodbudnih okolij ustreznejše pogoje za ţivljenje (Singer, 

1992, v prav tam). Nato so teţili k temu, da vrtec lahko nadomesti primanjkljaje v druţinski 

vzgoji tako, da spodbuja kognitivni razvoj in motivacijo za učenje. Vendar kot se je izkazalo 

temu ni tako. Vrtec namreč ne more nadomestiti druţinske vzgoje in zmanjšati socialne 

neenakosti, ampak lahko zgolj dopolnjuje druţinsko vzgojo. Dejstvo pa je, da je danes vzgoja 

otrok vse bolj stvar javne skrbi. Batistič Zorčeva (prav tam) zaključi, da predšolska vzgoja 

poteka v druţini, v vrtcu in preko drugih dejavnikov okolja. Vrtec predstavlja otroku okolje, 

kjer mu je omogočena druţbena izkušnja, udeleţba v skupini vrstnikov, ustvarjalnost, 

sodelovanje, igra, ipd. (Praper, 1995). Kot pravita Bahovec in Kodelja (1996) je termin 
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predšolska vzgoja nov in se nanaša na vzgojo, ki traja vse do otrokovega vstopa v šolo. Tako 

v današnjem času vrtci predstavljajo ustanove, ki varujejo, izobraţujejo in vzgajajo otroke od 

prvega leta starosti pa vse do otrokovega vstopa v šolo.  

 

Zgodovino predšolske vzgoje zaznamujejo različni pogledi, teoretski pristopi in modeli, 

programi ter spreminjajoči se dokumenti, ki so poudarjali različne smeri predšolske vzgoje v 

vrtcih ter predstavljali teoretsko osnovo za delo v vrtcih. Pedagoški koncepti so se tekom 

zgodovine spreminjali in razvijali. Nekatere ideje pedagoških konceptov nekoč so se 

umaknile, nekatere ohranile tudi danes.  

 

Zaznani so premiki od prevladujočih normativno razvojno-psiholoških teorij k bolj 

demokratičnim in pluralnim vzgojnim konceptom, ki so sociokulturno občutljivejši in 

meddisciplinarni. Normativna razlaga pomeni, da otrokova starost oz. zrelost določa, kakšne 

so otrokove spretnosti. S to razlago je moţno otrokov razvoj natančno napovedati. V 

»moderni« predšolski vzgoji pa sodobnejši vzgojni koncepti širše razumevajo učenje in 

poučevanje v socialno, kulturno in simbolno podprtem okolju, v katerem je pomembna tudi 

vloga odraslih ter razumevanje individualnega razvoja in individualnih razlik v razvoju med 

otroki (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

 

V različnih drţavah (tudi v Sloveniji) so  uporabljali različne termine, ki so označevali 

vzgojo, izobraţevanje ali vzgojo in izobraţevanje. Posameznim pojmom ne bom dajala 

širšega in oţjega pomena, zato bom v nadaljevanju uporabljala izraz predšolska vzgoja, ki se 

je uveljavil leta 1999 tudi pri nas, v Kurikulumu za vrtce (2009). Kurikulum za vrtce (prav 

tam) je program za predšolske otroke in zavezujoč dokument, ki pomeni strokovno podlago 

za delo v vrtcih. Dne 18. 3. 1999 ga je na seji sprejel Strokovni svet Republike Slovenije. 

Podlaga za nastanek kurikuluma za vrtce sta bila Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraţevanja ter Zakon o vrtcih, ki sta nastala leta 1996. Kurikulum za vrtce je nacionalni 

dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev ter na podlagi novejših teoretskih pogledov 

in pristopov nadgrajuje delo v vrtcih (prav tam). Večina sodobnih kurikulov je usmerjenih k 

otroku (Batistič Zorec, 2003). V Sloveniji imamo skupni vrtec za otroke, v katerega se lahko 

vključijo otroci, takoj po zaključku materinega porodniškega dopusta in vse do vstopa v šolo. 

Vrtec je razdeljen na dve starostni obdobji (od enega do treh let in od treh do šestih let) 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Deleţi otrok, ki so vključeni v vrtec, naraščajo. 
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O tem poroča tud Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011), in sicer 

npr. v šolskem letu 2004/2005 je bilo vključenih 59,4 % otrok, v šolskem letu 2009/2010 pa 

73,9 % vseh otrok v starostnem razponu od enega do šestega leta. Povečuje pa se tudi število 

ur vključenosti otroka v vrtec (otroci so dnevno v vrtec vključeni več ur, kot so bili pred 

desetimi leti) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

 

Rezultati mnogih raziskav so pokazali, da vključenost otroka v vrtec pozitivno vpliva zlasti na 

malčke in otroke iz socialno in ekonomsko manj spodbudnega druţinskega okolja (prav tam), 

saj jim pri tem vrtec nudi čustveno oporo in spodbuja njihov spoznavni razvoj (Scarr, 1997b, 

v Papalia, Olds in Feldman, 2003). Otrok ima po dopolnjenem tretjem letu starosti močno 

potrebo pridruţiti se igri z vrstniki izven domačega okolja, zato je pomembno, da ga 

vključimo v vrtec (Praper, 1995).  

 

Kakovost predšolske vzgoje se določa z razmerjem med številom otrok in strokovnih delavk v 

oddelku. Tako je lahko v oddelkih prve starostne skupine največ 12 otrok, pri tem pa naj bi 

vzgojitelj/vzgojiteljica
1
  in pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice

2
  skupaj delala 6 ur. 

V oddelkih druge starostne skupine pa je lahko največ 22 otrok, medtem ko strokovna delavca 

delata skupaj štiri ure (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Pomemben dejavnik 

kakovosti otroškega varstva pa je tudi vzgojitelj in dosledna vzgoja. Tako je priporočljivo čim 

manjkrat menjavati vzgojno osebje isti skupini otrok (Papalia idr., 2003). Vzdolţna študija 

(Howes, Matheson in Hamilton, 1994, v prav tam) namreč predstavlja, da so štiriletniki, ki so 

bili varno navezani na svoje vzgojitelje, bolj druţabni, občutljivi, empatični in bolj 

priljubljeni. Mnogo raziskav poudarja stalnost vzgojitelja v oddelku kot podporni dejavnik, ki 

vpliva na otrokov čustveni in socialni razvoj. Še posebej je stalnost vzgojitelja pomembna v 

prvi starostni skupini otrok, saj otrok do tretjega leta ne zmore daljše ločitve od doma, če se v 

vrtcu ne naveţe na »nadomestni objekt«, torej na vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja 

(Praper, 1995). Barans in Cummnings (1994, v Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič in 

Fekonja, 2003) sta ugotovila, da so malčki, stari 21 mesecev, vzpostavili boljši medsebojni 

odnos z odraslo osebo, ki je bila v oddelku stalno prisotna. Nasprotno, nestalnost vzgojitelja 

in takrat ko ga ni v oddelku nakazuje pri otrocih, starih od 12 do 18 mesecev več agresivnosti 

v otrokovem vedenju. Ta agresivnost je zlasti usmerjena do vrstnikov (Howes in Hamilton, 

                                            
1
 v nadaljevanju besedila velja izraz vzgojitelj (moška oblika zapisa) kot nevtralni izraz za moški in ţenski spol 

2 v nadaljevanju besedila velja izraz pomočnik vzgojitelja (moška oblika zapisa) kot nevtralni izraz za moški in 

ţenski spol 
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1993, v prav tam). Nekateri drugi raziskovalci (npr. Galinsky, Howes, Kontos in Shinn 1994, 

v prav tam) pa menijo, da je z vidika otrokovega čustvenega in socialnega razvoja zelo 

pomembno, kako se vzgojitelj odziva na otrokove draţljaje in potrebe, kako vzpostavlja 

interakcije in kako pogosto se pozitivno odziva.  

 

Nalog, ki jih ima vrtec, je več. Poleg tega, da razbremeni matere, ki bi se rade vrnile v sluţbo, 

je pomemben dejavnik, ki pospešuje razvoj otrokove osebnosti (Mielke, 1997). Vzgoja mora 

zajeti celotno otrokovo osebnost, se pravi telesni in moralni razvoj, razvoj socialnih čustev ter  

estetsko vzgojo. Rezultat je samostojna, preudarna, čustveno uravnovešena in socialno 

odgovorna oseba (Benkovič, 2011). Otrok je v vrtcu postavljen kot središče in prav tako tudi 

kot izhodišče vzgojnega dela. Na podlagi zapisanega morajo strokovni delavci vrtca 

upoštevati razvojno stopnjo, individualne potrebe, osebnostne lastnosti in sposobnosti, itd. 

(Batistič Zorec, 2003).  

 

Strokovni delavci v vrtcu so tisti, ki so poleg staršev doma  preko vzgojnega procesa ves čas z 

otroki. Odrasli morajo biti otroku zgled in usmerjevalci (Kurikulum za vrtce, 2009). 

Kakovostno vzgojno delo v vrtcih je predvsem povezano s širokim splošnim in specifičnim 

znanjem strokovnih delavk (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Poleg vodenih 

dejavnosti morajo dajati tudi poudarek na razvijanje otrokovih socialnih spretnosti in veščin 

ter celostnemu in kontinuiranemu razvoju slehernega otroka. Vzgojitelj namreč  v današnjem 

času predstavlja odraslo osebo, s katero otrok preţivi večji del dneva in ima na otroke močan 

vpliv, ki ga udejstvuje preko strokovne usposobljenosti in preko svoje osebnosti (Logar, 

2011).  

 

Zanimivi so rezultati raziskave, ki so jo izvedli Howes in Smith (1995, v Marjanovič Umek 

idr., 2003). Rezultati raziskave v vseh starostnih skupinah otrok kaţejo, da so kakovost vrtca-

pogoji (velikost oddelka, opremljenost, usposobljenost vzgojiteljev) in socialne interakcije 

vzgojiteljev (vzgojiteljeve pozitivne spodbude, kot so nasmeh, dotik, pozitivno vodenje) 

povezane z otrokovo varno navezanostjo na vzgojno osebje in z njegovo igro. Pozitivne 

socialne interakcije in otrokova igra so neposredno povezane z varno navezanostjo in 

spoznavnimi dejavnostmi, medtem ko je kakovost igralnice z njima povezana posredno (prav 

tam).  
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Poleg strokovnih delavcev v vrtcu je zelo pomembna tudi svetovalna sluţba, ki predstavlja 

integralni del vsakega vzgojno-izobraţevalnega procesa (Bela knjiga, 2011). Njen temeljni 

cilj je opredeljen v skladu s temeljnim ciljem vrtca (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). V 

svetovalno sluţbo so lahko vključeni socialni pedagogi, pedagogi, psihologi, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi in socialni delavci (Bela knjiga, 2011).  

 

Preučevanje predšolske vzgoje in pomena vrtca za otroka je tesno povezano s preučevanjem 

otroka ter njegovega razvoja. V nadaljevanju zato namenim nekaj povedi proučevanju 

otrokovega razvoja. Kot pravijo Papalia idr. (2003) naj bi proučevanje otrokovega razvoja 

temeljilo na proučevanju človekovega razvoja od spočetja do smrti in na posameznikovih 

lastnostih, ki ostajajo nespremenjene. Tako otrokov razvoj predstavlja znanstveno 

raziskovanje določenih sprememb in stalnic v razvoju (prav tam). 

 

Da bi bolje razumeli vzroke, nastanek in značilnosti agresivnega vedenja, o katerem je v 

nadaljevanju več poudarka, se mi zdi smiselno sprehoditi se čez razvojne zakonitosti 

otrokovega čustvenega in socialnega razvoja v razmahu od prvega do šestega leta. Menim, da 

dobro poznavanje razvojnih zakonitosti, daje popolnejši vpogled v razumevanje posameznega 

vedenja, reakcij ob različnih situacijah ter doţivljanju čustev. Otroci se med seboj zelo 

razlikujejo. Vsak je osebnost zase in ni naključje stavka, da ne obstajata dve popolnoma enaki 

osebnosti. Vsak otrok ţivi v drugačnih ţivljenjskih okoliščinah in vsak je deleţen drugačne 

vzgoje. Zato je potrebno vsakega otroka obravnavati kot individuum, ki je na svoj specifičen 

način drugačen od drugih. Razvojne zakonitosti, ki obstajajo v razvoju otroka, so pomembne 

za razumevanje njegove osebnosti in vedenja. 

 

Razvoj kot zaporedje razvojnih nalog, ki jih mora otrok izpolniti (Vanček, 2002) delimo na 

osem razvojnih obdobij na podlagi značilnosti posameznikov, ki pripadajo določenim 

starostnim skupinam. Ta obdobja so: prednatalno razvojno obdobje (od spočetja do rojstva), 

obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), zgodnje otroštvo (od treh do šestih let), 

srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete), mladostništvo (med 

začetkom pubertete in 22.-24. letom), zgodnja odraslost (med 22.-24. in 40.-45. letom), 

srednja odraslost (med 40.-45. in 65. letom) ter pozna odraslost (od 65. leta do smrti) 

(Zupančič, 2004). Človekov razvoj je »večrazseţnosten« in se odraţa na različnih področjih 

razvoja: telesni, intelektualni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj (prav tam, str. 8).  
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V nadaljevanju bom povzela bistvene značilnosti čustveno-osebnostnega in socialnega 

razvoja malčka in otroka iz zgodnjega otroštva (predšolski otrok), kateremu v diplomski 

nalogi namenjam pozornost. 

 

 

1.2.1 Čustveni razvoj predšolskega otroka 

 

Čustva so zapleteni in sestavljeni duševni procesi (Smrtnik Vitulić, 2004). Košiček (1992, str. 

127) čustva enači s pojmom emocije in občutki ter navaja, da »so subjektivne reakcije 

človekove zavesti na objektivno stvarnost«. »Čustva so mreţa komponent, ki so povezane 

med seboj z asociacijami. Vsako čustvo je skupek posebnih občutij, ekspresivno-motoričnih 

reakcij, misli in spominov, ki so povezana med seboj. Zaradi njihove medsebojne povezanosti 

aktiviranje ene komponente čustva sproţi aktiviranje ostalih komponent v mreţi, pač glede na 

stopnjo povezanosti (asociacije)« (Ule, 2004, str. 263). Pri tem je pomembno ločiti med 

občutenjem – občutki, ki jih nenehno čutimo in čustvi, ki jih doţivimo le občasno. Občutki so 

prisotni ves čas in predstavljajo neposreden stik z zunanjim svetom. Vsako čustvo pa ima 

poseben način čutenja (Milivojević, 2008).  

 

Nekoliko bolj strokovno definicijo čustev/emocij podaja Milivojević (prav tam, str. 20). 

Pravi, da se posameznik z nekim čustvom odzove na draţljaj, ko le-tega oceni kot sebi 

pomembnega. Najprej oseba draţljaj zazna, potem si razloţi njegov pomen in nato opredeli 

njegovo pomembnost. Določanje pomembnosti pri posameznemu subjektu je odvisna od 

njegovega sistema vrednot. Draţljaj sam po sebi ne izzove čustva, ampak se oseba čustveno 

odzove zaradi pomena oz. smisla draţljaja. Če je draţljaj zelo pomemben za osebo, bo tudi 

čustvo zelo močno, pozitivno ali negativno (prav tam). 

 

Čustva so najmočnejši in najizrazitejši pokazatelj v otrokovi duševnosti (Benkovič, 2011). 

Pomembna so, ker vsebujejo pomembne podatke in predstavljajo temeljni del našega 

vsakdana (Panju, 2010). Organizirajo in uravnavajo naše izkušnje na vseh področjih razvoja 

ţe v prvem letu ţivljenja. Posamezniku pomagajo pri prilagajanju na okolje. Tako čustvena 

stanja spodbujajo določene vedenjske odzive na določene dogodke, čustveni izrazi pa sluţijo 

komunikaciji, čustvenim stanjem, nameram ljudi in predstavljajo draţljaje, na katere se 

odzivajo drugi (Zupančič, 2004a). Otroke je potrebno ţe zelo zgodaj seznaniti z različnimi 
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čustvi in jih naučiti na kakšen način naj bi se posamezno čustvo izraţalo (Miller, 2000), saj 

razumevanje lastnih čustev pomaga usmerjati vedenje v druţabnih situacijah in govoriti o njih 

(Laible in Thompson, 1998, v Papalia idr., 2003). 

 

Torej čustva razumemo kot odziv na okolje in so pomembna sestavina pri oblikovanju našega 

vedenja. S čustvi vedno nekaj sporočamo (sporočamo lahko na ustrezen oz. neustrezen način). 

Čustva moramo najprej razumeti in spoznati, da se lahko potem z njimi soočimo in 

oblikujemo primerno vedenje (Mekota, 2011). Kot vidimo, čustva niso vedenje, ampak so 

tesno povezana z nekaterimi oblikami vedenja. Tako na primer ljudje, ki se vedejo na enak 

način, lahko občutijo različna čustva. Nekateri ljudje pa istovetijo čustvo z vedenjem. Tako se 

na primer ob pojavu določenega čustva vedejo na določen način (npr. ob pojavu čustva jeze se 

vedejo agresivno oz. zanje to pomeni nekoga fizično napasti). Obstoj določenega čustva pa ne 

sme biti opravičilo za nesprejemljivo vedenje. Ljudje morajo doseči svobodo izbire, kako 

bodo izrazili svoja čustva (Milivojević, 2008).  

 

Čustva delimo na osnovna/temeljna in na sestavljena/kompleksna. Osnovna čustva 

prepoznavamo preko izrazov na obrazu in so npr. zanimanje, strah, veselje, gnus, jeza, 

presenečenje, ţalost. Medtem ko se osnovna čustva pojavijo ţe zgodaj v razvoju (prepoznamo 

jih lahko ţe v prvih tednih po rojstvu), se kompleksna čustva pojavijo kasneje v razvoju (sredi 

drugega leta otrokove starosti) in so odvisna od našega samozavedanja in zavedanja odzivov 

okolice na naše vedenje. Vključujejo pozitivno ali negativno doţivljanje samega sebe. 

Kompleksna čustva so ponos, sram, krivda, ljubosumje in osramočenost. Razvoj čustev se 

začne ţe z rojstvom otroka (prvi jok ob rojstvu)  (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

Na podlagi dojenčkovih odzivov tako lahko sklepamo, ali doţivlja ugodje ali neugodje. 

Čustva so povezana z instinktivnim ţivljenjem dojenčka, ki prav nič ne skriva čustev 

(Benkovič, 2011). V drugem letu starosti malčki razvijejo čustva samozavedanja (zadrega, 

empatija in zavist), kar pomeni, da doţivljajo sami sebe in so ţe bolj sposobni uravnavati 

lastna čustva in dejavnosti (Lewis, 1995, 1997, 1998, v Papalia idr., 2003). Čustva 

samozavedanja se tesno povezujejo z malčkovo samooceno in njegovimi socialnimi 

izkušnjami o tem, kdaj naj bo ponosen, kdaj naj bo mu nerodno ipd. (Nemec in Krajnc, 2011). 

V tretjem letu začno razvijati samoocenjevalna čustva (ponos, sram in krivda) in znajo 
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presojati o druţbeni sprejemljivosti njihovih misli, načrtov, ţelj in vedenja (Lewis, 1995, 

1997, 1998, v Papalia dr., 2003).  

 

V predšolskem obdobju naraste število draţljajev, ki vzbudijo čustvo veselja. Veselje igra 

pomembno vlogo v otrokovem socialnem prilagajanju. Tako se otroci veselijo sodelovanja v 

različnih dejavnostih z drugimi ljudmi, še intenzivneje pa se veselijo, kadar so uspešnejši od 

drugih otrok (Kavčič in Fekonja, 2004). Pogosto pa se lahko med predšolskimi otroki pojavi 

ljubosumje, ki je značilno med tremi osebami, ki so med seboj vzpostavile pomembne 

socialne odnose (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

In še splošno navodilo oz. vzgojni princip za ravnanje s čustvi, ki ga poda Benkovičeva 

(2011). Pravi (prav tam), da moramo ţe dovolj zgodaj pospeševati otrokova prijetna in 

pomirjajoča čustva (zadovoljstvo, veselje, ljubezen, čustvo varnosti in zaupanja), saj bomo s 

tem razvijali nova, socialna čustva (dobrota, sočutje, obzirnost do drugih, prijaznost, 

optimizem, veselje do ţivljenja …). Istočasno, ko otrokova prijetna čustva pospešujemo, pa 

ne smemo pozabiti na zaviranje in odstranjevanje vzrokov neprijetnih in neprimernih čustev 

(jeza, strah, bes, trma, ţalost, obup, ljubosumnost, maščevalnost, okrutnost, čustvo 

osamljenosti, ogroţenosti …).  

 

Zaključim lahko, da so čustva in z njimi povezano čustvovanje pomemben segment naše 

duševnosti in kaţejo na normalen razvoj posameznika. S čustvi se odzivamo na dogajanje 

okrog nas, ki je lahko za vsakega posameznika različno ugodno ali neugodno. Na podlagi 

čustev kaţemo vedenjske izraze, se različno vedemo, spreminjamo odzive ipd. Tako lahko 

npr. na podlagi čustvenega doţivljanja in izraţanja čustev ugotovimo, katera čustva doţivljajo 

drugi. 

 

Temperament 

       Čustveno osnovo ima temperament, ki predstavlja način, kako oseba pristopi k ljudem in 

situacijam ter kako reagira nanje (Eisenberg, Fabes, Guthrie in Reiser, 2000, v Papalia 

idr.,2003). Zajema načine obnašanja in čustvovanja (Musek in Pečjak, 2001). Posamezniki se 

glede na temperament zelo razlikujemo, kar je posledica različnih vplivov dednosti in okolja 

(Nemec in Krajnc, 2011). Thomas in S. Chess (1977, 1984; Thomas, Chess in Birch, 1968, v 

Zupančič, 2004a, str. 239) sta razvila devetdimenzionalni model temperamenta, ki vključuje 
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devet vzorcev odzivanja, po katerih so se med seboj skoraj od rojstva dalje razlikovali 

dojenčki, ki sta jih raziskovala. Komponente temperamenta sta predstavila v devetih 

dimenzijah: raven dejavnosti (količina gibanja), ritmičnost (rednost v bioloških funkcijah), 

odkrenljivost (lahkota, ki prekine izvajano dejavnost), pribliţevanje/umik (začetni odziv na 

nov dogodek), prilagodljivost (prilagajanje spremembam v okolju), obseg pozornosti in 

vztrajnosti (količina časa, s katero otrok vztraja pri neki dejavnosti kljub motečim faktorjem), 

moč odzivanja (raven odzivanja), prag odzivnosti (moč, potrebna za otrokov odziv), kakovost 

razpoloţenja (količina razpoloţenja). Omenjene komponente temperamenta, na podlagi 

raziskav zdruţujejo v 3 tipe in veljajo za večino otrok: lahko vzgojljiv otrok (je dobre volje, 

vesel, optimističen, ritmičen), teţaven otrok (je hitro razdraţljiv, nereden pri bioloških 

funkcijah, negativno razpoloţen, se počasi prilagaja na spremembe), počasen otrok (se počasi 

odziva in prilagaja na spremembe, teţko sprejme novosti, je razmeroma pasiven). Od lahko 

vzgojljivega otroka se razlikuje predvsem s svojo negativno razpoloţenostjo (prav tam). 

 

Temperament je celovita organizacija posameznikovih značilnosti, ki se kaţejo v kakovosti in 

intenzivnosti čustvenega odzivanja (Goldsmith, 1987, v Zupančič, 2004a). Je način odzivanja 

na okolje in način vedenja (Zupančič, 2004a; Nemec in Krajnc, 2011). Osebi predstavlja 

način pristopanja k drugim ljudem in k dogodkom ter način reagiranja nanje (Papalia idr., 

2003). Temperament ne določa kaj ljudje naredijo, temveč kako to naredijo (Thomas in 

Chess, 1977, v prav tam). Čustva, ki predstavljajo temeljno sestavino temperamentnih 

značilnosti, so podlaga za razvoj osebnosti. Otroci s čustvenim izraţanjem kaţejo na ugodno 

oz. neugodno doţivljanje (Zupančič, 2004a). Če je otrokov čustveni razvoj oškodovan v 

predšolski dobi, se posledice pokaţejo tudi, ko je otrok ţe odrasel (Benkovič, 2011). 

 

Čustvena inteligenca 

       V sklopu čustev velja omeniti pojem čustvene inteligence, ki je zmoţnost zavedanja 

čustev. Raziskave so pokazale, da sta kognitivni in čustveni razvoj povezana s sposobnostjo 

samouravnavanja, ki pomeni učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami in 

konflikti. Tako so čustveno bolj inteligentni otroci v boljših odnosih z vrstniki, se obnašajo 

socialno bolj sprejemljivo in so manj agresivni (Panju, 2010). 
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1.2.2 Socialni razvoj predšolskega otroka 

 

Dimenzije socialnega vedenja se nanašajo na značilnosti otrokovega čustvenega izraţanja in 

odzivanja na vrstnike ter odrasle. Tako je področje socialnega razvoja tesno povezano s 

čustveno-osebnostnim razvojem (LaFreniere, Dumas, Zupančič, Gril in Kavčič, 2001, v 

Vidmar in Zupančič, 2006). Za dobro razumevanje osebnosti otroka in njegovega vedenja 

moramo upoštevati in razumevati njegovo socialno okolje. Druţbeno okolje nenehno vpliva 

na posameznika in ga oblikuje ter obratno posameznik vpliva na okolje.  

 

Socialni razvoj se začne ţe z rojstvom otroka (Vanček, 2002), saj se otrok rodi kot socialno 

bitje (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Znake socialnega vedenja kaţe ţe dojenček 

po tretjem mesecu starosti (rad je v druţbi ljudi, se jim smehlja, telesno in glasovno 

komunicira) (Benkovič, 2011). Razvoj otrokovega vedenja je ena temeljnih razvojnih nalog v 

zgodnjem otroštvu. Otrokovo vedenje naj bi bilo v interakcijah z drugimi sprejemljivo in 

zaţeleno (Denham, Basset in Wyatt, 2007, v Zupančič in Kavčič, 2011). Raziskovalci so 

vedno bolj prepričani, da je prvih pet let ţivljenja prav posebej pomembnih za kasnejši razvoj. 

Zelo pomembno je, kakšne miselne vtise o vedenju drugih razvije otrok. Če razvija negativne, 

potem bo povsem običajni situaciji pripisoval neko nevarnost (Landy in Peters, 1992, v Rus 

Makovec, 2003). Otrok do vstopa v vrtec oz. šolo osvaja različne socialne izkušnje, vedenjske 

spretnosti, navade, druţbene vrednote itd. preteţno v druţini. Zato je druţina najpomembnejši 

dejavnik primarne socializacije (Škoflek, 2001). Druţina kot najosnovnejša skupina v prvi 

vrsti poskrbi za obstoj, varnost in vzgojo naslednje generacije (Musek in Pečjak, 2001). 

Pomembno vlogo pri socializaciji pa imata tudi vrtec in kasneje šola (Warden in Christie, 

2001).  

 

»Socializacija je proces, v katerem se neukročen otrok prelevi v udomačeno bitje, ki je 

pripravljeno prevzeti svoje mesto v druţbi, v kateri je bilo vzgojeno« (Harris, 2007, str. 18). 

Socializacija pomeni učenje vedenja med drugimi (prav tam) in proces nastajanja človeka kot 

druţbenega bitja (Musek in Pečjak, 2001). Ţerovnikova (1996) pa socializacijo oz. 

podruţabljanje imenuje kot proces, v katerem otrok postaja druţbeno bitje v druţini in širši 

druţbi. Podobno socializacijo definira Skalar (1987, str. 15) in sicer: »V procesu socializacije 

otrok osvaja moralne norme, ki mu jih posredujejo starši in drugi dejavniki okolja.« 
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Socializacijo sestavljajo različne oblike učenja, med katerimi je najpomembnejše učenje kot 

posnemanje modelov in učenje z razumevanjem. 

 

V zgodnjem otroštvu do izraza pridejo socialni odnosi s pomembnimi drugimi (Zupančič, 

2004). Da bi otrok oblikoval socialne odnose, je potrebna zadostna mera socialne 

inteligentnosti, ki pomeni zavedanje samega sebe in drugih, sposobnost interakcije in 

komunikacije z drugimi ter razumevanje mentalnih stanj pri drugih (Warden in Christie, 

2001). Malčki in otroci v zgodnjem otroštvu se tako vse pogosteje vključujejo v skupine 

vrstnikov in tako razvijajo nove in kakovostne socialne interakcije ter konstruktivnejše oblike 

socialnega vedenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Tako se začnejo socialne 

interakcije večine otrok »seliti« iz druţinskega okolja v druţbe vrstnikov, kjer je še kako 

pomembno vzdrţevati pozitivne odnose. Otroci morajo biti v interakcijah dovolj kompetentni, 

da lahko izpolnjujejo lastne cilje (Rubin in Rose-Krasnor, 1992, v Rubin, Hastings, Chen, 

Stewart in McNichol, 1998). Vsako leto, ko so otroci starejši, imajo več stikov z osebami, ki 

so jim v stopnji socialnega razvoja podobne. Otroci stike gradijo in utrjujejo v igrah, kjer 

preizkušajo različne socialne vloge (Benkovič, 2011). Najbolj se količina medsebojnih 

interakcij z vrstniki poveča med drugim in petim letom otrokove starosti. Takrat bolj do 

izraza pride kooperativna igra v nasprotju s paralelno igro, ki je bila v večji meri prisotna do 

drugega leta. Tako se otroci začnejo vse bolj aktivno vključevati v igro in se manj igrajo sami. 

S tem pa se povečajo tudi priloţnosti za konflikte, zato otroci zgledajo navzven agresivni. V 

tem obdobju naraščajo tudi socialno zrelejši in konstruktivnejši načini socialnega vedenja 

(npr. sodelovanje, medsebojno nagrajevanje, izrazi naklonjenosti, pripravljenost prilagajati se 

drugemu) (Horvat in Magajna, 1987). Otroci, ki v vrstniških skupinah niso priljubljeni, to 

oviro kasneje v ţivljenju teţko premagajo (Harris, 2007). Zato je zelo pomembno v 

otrokovem razvoju, da se predšolski otrok vključuje v vrstniške socialne skupine, saj si na tak 

način izoblikuje določene vzorce prilagojenega vedenja (Eisenberg, 1998, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Zupančič in Kavčič (2007) sta značilnosti interakcij otrok z 

njihovimi vrstniki opisala s tremi dvopolnimi dimenzijami. Prva dimenzija kaţe na to, kako se 

otrok v interakciji z vrstnikom vede, kako je socialno dejaven, priljubljen in zadovoljen v 

druţbi vrstnikov. Imenuje se osamljenost-vključevanje. Na primer osamljeni otroci so večkrat 

ločeni od vrstnikov in se v vrstniške skupine ne vključujejo. Prav tako se ne vključujejo v 

skupinske aktivnosti in se ne odzivajo povabilom k skupni igri. Druga dvopolna dimenzija 

agresivnost-mirnost kaţe na mero, do katere se otroci vedejo agresivno, in sicer v konfliktnih 
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situacijah z vrstniki. Agresivni otroci nimajo dobrih odnosov z vrstniki. Večkrat je za njih 

značilna telesna agresivnost (vrstnike udarijo, grizejo, cukajo, brcajo, uničujejo materialno 

lastnino) in tudi besedna (ustrahovanje brez provokacije). Mirni otroci imajo za razliko od 

agresivnih dobre odnose z vrstniki, iščejo učinkovite rešitve v konfliktnih situacijah, ne 

prizadenejo drugih, zlasti pa ne prizadenejo šibkejših in mlajših od sebe. Tretja dimenzija, ki 

kaţe na otrokovo upoštevanje potreb in ţelja vrstnikov, na občutljivost čustvenih stanj drugih, 

na pozornost in skrbnost do drugih ter na sprejemanje dejstva, da ne more biti vedno v 

središču pozornosti in da ne more vse potekati v skladu z njegovo voljo, se imenuje dimenzija 

egoizem-prosocialnost. Egoistični otroci so osredotočeni sami nase. Ta osredotočenost 

samega nase jim onemogoča sprejemanje mnenj, predlogov drugih. Taki otroci ţelijo biti 

vedno v središču dogajanja in skušajo vedno pozornost drugih usmerjati le nase (prav tam).  

 

Vpliv staršev je zelo majhen, saj se večji vpliv pripisuje vrstnikom. Za otrokovo vedenje je 

pomemben socialni kontekst, zato se otroci v različnih okoljih različno vedejo (Harris, 2007). 

Tudi Eisenberg idr. (1995, v Zupančič in Kavčič, 2007) so mnenja, da so otroci, ki so 

nagnjeni k negativnemu čustvovanju, ki se neugodno odzivajo na dogodke, stvari in ljudi in ki 

imajo nizko sposobnost samouravnavanja pozornosti, manj priljubljeni med vrstniki, kot tisti 

otroci, ki učinkovito nadzorujejo svojo pozornost in vedenje (prav tam). Npr. ţe v vrtcu 

prihaja do številnih oblik sodelovanja in vedenja: pogovor, pojasnjevanje, skupno reševanje 

problemov, skupno ocenjevanje različnih odločitev in dejanj, raznovrstnost socialnih 

odnosov, spori, ipd. (Benkovič, 2011).  

 

Ena najpomembnejših nalog, s katerimi se soočajo otroci v vrtcu, je razvoj socialnih veščin 

(Rubin, Hastings, Chen, Stewart in McNichol, 1998) in razumevanje socialnih pravil, ki 

»vključuje razumevanje moralnih in konvencionalnih pravil ter pravil, ki se nanašajo na 

otrokovo varnost« (Smetana, 1993, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 54) 

 

Zupančičeva in Kavčičeva (2007) sta spremljali izraznost posameznih pokazateljev socialnega 

vedenja v vrtcu pri otrocih od tretjega leta do njihovega vstopa v šolo. Raziskava je pokazala, 

da s starostjo otrok v vrtcu narašča pogostost opaţenega socialnega vedenja v smeri večje 

učinkovitosti. Vse starostne spremembe kaţejo na porast socialnega prilagajanja (socialno 

prilagojeno izraţanje čustev ter prilagojeno vedenje v socialnih interakcijah z vrstniki in 

odraslimi). Na ravni posameznih pokazateljev socialnega vedenja (potrtost-veselje, 
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anksioznost-zaupljivost, jeza-strpnost, osamljenost-vključevanje, agresivnost-mirnost, 

egoizem-prosocialnost, nasprotovalnost-sodelovalnost in odvisnost-samostojnost) se največje 

spremembe kaţejo glede porasta samostojnosti otrok v vrtcu in vključenosti otrok v vrstniško 

skupino. Na ravni sklopov socialnega vedenja (socialna kompetentnost, vedenje 

ponotranjenja, vedenje pozunanjenja in socialno prilagajanje) so prav tako opazne pomembne 

progresivne spremembe v dveletnem časovnem razponu (prav tam). Določili sta tudi, kolikšen 

odstotek otrok se pri posameznih starostih uvršča v t. i. kritično območje in ima tako teţave v 

socialnem prilagajanju v vrtcu (nizka socialna kompetentnost, pogosto vedenje ponotranjenja 

ali vedenje pozunanjenja, teţave na več področjih hkrati). Na področju socialne 

kompetentnosti je 10,1 % triletnikov (n=336) ţe na začetku raziskave kazalo teţave. Po 

preteku enega leta 66,1 % otrok (n=298) ni izraţalo nikakršnih teţav v socialnem prilagajanju 

v vrtcu, ko pa so bili otroci stari pet let (n=323), se je ta odstotek še nekoliko povečal, in sicer 

za 9,1 %. Na podlagi tega sta sklepali, da je bilo večinoma teţavno socialno vedenje v vrtcu 

prehodne narave (prav tam).  

 

Predšolski otroci se največkrat na stisko drugega odzovejo s prosocialnim vedenjem, vendar 

pa  posameznika v stiski še vedno tudi ignorirajo, se mu izognejo ali se odzovejo z agresivnim 

vedenjem (Eienberg in Fabes, 1998, v Kavčič in Fekonja, 2004). Prosocialna vedenja so tista, 

ki koristijo drugim, povzročajo pozitivne učinke ter izboljšajo telesno in duševno počutje. Gre 

za upoštevanje potreb drugih in za prizadevanje za blaginjo drugega oz. pravično porazdelitev 

dobička. Sem prištevamo sposobnost vţiveti se v drugega (empatijo), altruizem, 

enakopravnost, spodbujanje skupine (k doseganju skupnih ciljev ali skupnega dobička) in 

druge oblike sodelovanja in konstruktivnega reševanja problemov na področju medosebnih 

odnosov. Najbolj nasprotna oblika prosocialnega vedenja je agresivnost, ker vključuje 

povzročanje duševne ali telesne škode drugemu. Potem je še tu individualizem, ki pomeni 

vedenje, pri katerem si posameznik prizadeva, da bi dosegel kak absolutni dobiček samo zase. 

Ko pa posameznik skuša doseči relativen dobiček zase ali pa si prizadeva, da bi drugim korist 

ali dobiček zmanjšal, gre za tekmovanje, rivaliteto ali superiornost (Horvat in Magajna, 

1987). 
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2  AGRESIVNO VEDENJE in AGRESIVNOST 

 

       Pri izstopajočem vedenju me najbolj zanimajo otroci, katerih vedenje je agresivno, 

impulzivno in moteče za skupine, v katerih se ti otroci najpogosteje pojavljajo (npr. skupina v 

vrtcu).  

       Prebiranje različnih zvrsti literature in strokovnih monografij mi je dalo jasno vedeti, da 

obstaja cel spekter različnih pojmovanj agresije, agresivnosti in agresivnega vedenja. Pojmi se 

pojavljajo v različnih strokah in vejah znanosti. Vsaka izmed njih ga pojmuje različno, iz 

svojega zornega kota. Prav tako obstajajo starejše in veliko bolj sodobnejše definicije izbranih 

pojmov, ki se med seboj razlikujejo in celo v nekaj malenkostih strinjajo. Nekatera 

pojmovanja se nanašajo na individualne vidike, nekatera definirajo problem zgolj preko 

druţbenih vidikov. Za učinkovito razumevanje in spoprijemanje s teţavami pa je potreben 

celosten in sistemski pristop in tako naj bi bilo tudi odzivanje na omenjene teţave. 

 

V nadaljevanju bom poskušala povzeti za to diplomsko delo bistvene in ključne opredelitve 

omenjenih pojmov, ki so zelo neenotni in jih, kot piše Vec (1993) v svojem prispevku med 

seboj ne moremo »enačiti«, razen tam, kjer so pojmi posebej drugače opredeljeni. Na začetku 

bom agresivno vedenje in z njim sinonimne pojme, kot sta agresivnost in agresija, predstavila 

bolj splošno in ugotovila, kaj se skriva pod omenjenimi pojmi. Za tem bo sledil opis in 

predstavitev  agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih.  

 

Zanimivo je dejstvo, da celo nekateri strokovnjaki ne ločijo med agresijo in agresivnostjo 

(Vec, 2001). Agresijo namreč lahko izenačimo z agresivnim vedenjem, agresivnost pa pomeni 

osebnostno lastnost posameznika in trajnejšo nagnjenost k agresivnemu vedenju (Vec, 2001; 

Rus Makovec, 2003; Nastran Ule, 2000; Nemec in Krajnc, 2011). Tudi Pušnikova (1996, str. 

7) razmišlja podobno in pravi: »Kadar se opredelitve nanašajo na trenutno reakcijo, 

uporabljajo izraz »agresija«, medtem ko »agresivnost« pomeni trajno lastnost posameznika«. 

Iršič (2004) pojma agresije in agresivnosti razume ločeno in ju definira drugače. Njegova 

razlaga bolj ustreza pojmu rasti in razvoja. Tako so njegove opredelitve naslednje: »Agresija 

pomeni vsak poskus pomikanja meja svojega teritorija navzven, tako na ţe zasedena kot tudi 

na prosta področja, regresija pa pomik meja navznoter. Agresivnost je nagnjenost k širjenju 

teritorija« (prav tam, str. 16). 
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2.1 Različne opredelitve pojmov agresija in agresivnost 

 

Problem proučevanja agresije se pojavlja ţe s samim pomenom pojma. Rus Makovčeva 

(2003) vidi problem pri opredelitvi agresije, saj kot pravi, lahko pri definiranju izhajamo iz 

različnih orientacij – biološke, psihološke, sociološke, pravne, etične. Tudi Pušnikova (1999) 

ugotavlja nejasnost pojma agresija, ki ga srečamo v različnih vedah. Da lahko na pojav 

agresivnega vedenja gledamo z več vidikov, menita tudi Obid in Rapuš Pavel (2009). V 

nadaljevanju omenjata (prav tam) da so si vsa spoznanja enotna v tem, da je agresivnost tudi 

človekova ohranitvena reakcija.  

 

Iz več različnih vidikov je agresivnost nekaj, kar nam povzroča preglavice in nekaj kar 

označujemo kot neprimerno odzivanje. Tudi Chalvin (2004, str. 45) pravi, da »je agresivna 

oseba tista, ki drugim povzroča neprijetnosti in jih tlači«. Pri tem Horvat in Magajna (1987) 

dodajata, da je za agresivne osebe značilno povzročanje telesne bolečine drugim, občutek 

manjvrednosti, strah in tesnoba.  

 

Različni vidiki pojmovanja agresivnosti so lahko zelo nejasni in predvsem enostranski, saj 

vsaka stroka opredeljuje pojem iz svoje perspektive. V nadaljevanju predstavljam šest vidikov 

opredeljevanja pojmov agresivnost in agresivno vedenje. Različni strokovnjaki pojem 

obravnavajo iz njim znanega zornega kota, zato se definicije večkrat med seboj razlikujejo. 

 

 

2.1.1 Konstruktivni in destruktivni vidik pojmovanja agresivnega vedenja 

 

Pri opredelitvah ne moremo mimo konstruktivnega oz. destruktivnega vidika agresivnega 

vedenja oz. agresivnosti. Pri takem označevanju agresije ima veliko vlogo socialno okolje 

(norme in vrednote). Odvisno je predvsem od tega, kakšne norme in vrednote v neki druţbi 

prevladujejo. Norme v neki druţbi določajo, kdaj je neko ravnanje sploh agresivno, katere 

oblike agresivnega vedenja so zaţelene in katere ne ipd. Konstruktivna agresija je ustvarjalna, 

destruktivna pa razdiralna (Vec, 2001). Po njegovem mnenju (prav tam) takšen vidik delitve 

agresivnosti zbriše mejo med agresijo in destrukcijo. Destrukcija namreč pomeni uničenje in 

je vedenje, s katerim nekdo razdira ali uničuje.  
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Preko identificiranja s starejšimi osebami se konstruktivnega vedenja učimo ţe v otroštvu in 

mladosti, kar pa bistveno vpliva na poznejšo izbiro oblike in smeri agresivnega vedenja 

(Brajša, 1993). Cilji konstruktivne agresije so predvsem v ohranjanju ţivljenja in osebnostne 

integritete, medtem ko so cilji destruktivne agresije nasprotni, in sicer pomenijo oškodovati 

ali poškodovati (prav tam). Tako se konstruktivno vedenje izraţa v pomoči oz. ţelji po 

pomoči nekomu ali nečemu (Feshbach, 1971, v Rus Makovec, 2003). Konstruktivno agresijo 

npr. razumemo pri športnih prireditvah (dovoljeno je npr. poniţevanje, zmerjanje, fizične 

poškodbe …) in pri samoobrambi. V današnjem svetu prihaja vse več do zlorabe 

konstruktivne agresije. To lahko v veliki meri opazimo v okviru drţavnega, institucionalnega 

nasilja. Primeri tega so npr. prisilna hospitalizacija duševnih bolnikov; klubi zgolj za le 

nekatere »izbrance« in ne za vse ljudi; uveljavljanje vrednote uspešnosti v šolah … (Vec, 

2001). Konstruktivni pomen agresije bi lahko tudi poimenovali kot zaščita samega sebe 

oziroma svojih potreb in interesov. Tako agresijo lahko, kot pravi Vec (prav tam, str. 6) opiše 

načelo: »Cilj opravičuje sredstvo«. Takrat je agresija upravičena. Obstaja pa veliko vrst 

agresije, ki so destruktivne narave in v okolju sproţijo veliko negativnih reakcij. Feshbach 

(1971, v Rus Makovec, 2003) pravi, da gre v večini primerov za psihološko agresijo in/ali 

telesno agresijo, ki po navadi teţi k uničevanju. Pojavlja se kot posledica nezadovoljenih 

osnovnih psiholoških potreb (potreba po varnosti, naklonjenosti, ljubezni, spolnosti, 

priznanju, veljavi in posesti) ter zadrţevanju vsega, kar ima za človeka kakršnokoli vrednost 

(Bregant, 1987).  

 

Glede konstruktivnosti in destruktivnosti lahko razlikujemo dva tipa agresije. To sta 

dobrohotna, pozitivna, konstruktivna agresija (asertivnost) in zlonamerna, napadalna, 

destruktivna agresija. 

 

 

2.1.2 Pozitivno in negativno dejanje pri agresivnem vedenju 

 

Pri ocenjevanju moţnih posledic agresivnega vedenja, lahko agresivnost pojmujemo tudi kot 

pozitivno in/ali negativno. Pri tem so pozitivne oblike agresivnosti tiste (glede na njen 

psihološki vidik), ki konfliktno situacijo uspešno razrešijo in tiste (glede na etično-socialni 

vidik) ki se nanašajo na sprejemljivost/nesprejemljivost vedenja v določeni druţbi (Lamovec, 

1978). Van der Valle (2010) pravi, da je pozitivna agresivnost energija, ki jo potrebujemo za 
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ubranitev svojega teritorija in da uresničimo svoje cilje. Negativno agresivnost pa pojmuje kot 

nasilno obliko verbalne in neverbalne komunikacije. 

 

Pri širših opredelitvah agresije zasledimo vključevanje pozitivnih in negativnih oblik agresije. 

To lahko vodi do nesporazumov, saj po navadi značilnosti ene oblike, ne veljajo za druge. 

Prvotni pomen besede »aggredi« (pomeni pribliţevati se, pristopiti) zajema oblike gibanja ter 

čustva kot so jeza, bes in sovraštvo. S takim nazivom mnogi klinični psihologi in psihiatri 

označujejo vse pozitivne in negativne vidike agresivnosti (Lamovec, 1978). 

 

Ko slišimo besedo agresija, po navadi pomislimo na neko negativno dejanje. Tudi Tušak in 

Tušak (2001) pravita, da o agresivnosti mislimo kot o nečem slabem, negativnem. 

Agresivnost je nemalokrat tisto, kar se izogibamo, potlačimo ali zatajimo. »Agresivno osebo« 

si tako po navadi predstavljamo kot slabo, škodoţeljno, napadalno. Pušnikova (1996) pravi, 

da osebo, ki jo poimenujemo kot agresivno, s tem pojmom ţe moralno označimo. Pri tem 

opredeljevanju nas Vec (2011) opozori na še dva pojma, ki ju lahko uporabljamo, kadar 

ţelimo poudariti negativno izraţeno agresijo. To sta trpinčenje in nasilje. Trpinčenje pomeni 

izpostavljenost negativnim dejanjem v daljšem časovnem obdobju, nasilje pa pomeni 

nepravično ali zlorabljeno uporabo moči oz. fizično siljenje (prav tam).  

 

Vendar pa agresivnost ni zmeraj negativna. Obstaja tudi asertivnost, ki pomeni agresivnost 

brez prizadejanja škode (Pušnik, 1999). Asertivnost omogoča posamezniku, da se bojuje za 

sebe in pri tem ne škoduje drugim (Ţuţul, 1989).  

 

Obstajajo pa tudi nekatere oblike agresivnega vedenja, ki jih ne moremo označevati kot 

negativne in nesprejemljive. Te je Fromm imenoval »benigna« agresivnost. To velja recimo 

za agresivno odzivanje v obrambi. Nasilje v samoobrambi, ko smo npr. ţivljenjsko ogroţeni, 

sodi v to vrsto nasilja (Musek, 2001). Tudi Lamovčeva (1978) meni, da ne moremo vedno 

agresivnost označevati kot pozitivno ali negativno, saj obstajajo številne oblike prikrite 

agresivnosti, kar nam dokazuje tudi eden izmed njenih citatov: »Tudi molk je lahko 

agresiven« (prav tam, str. 5).  

 

 

 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-23- 

 

2.1.3 Širši in ožji vidik pojmovanja agresivnega vedenja 

 

Opredeljevanje agresivnosti izključno s psihološkega vidika nam ponudi različne definicije 

agresivnosti, ki so pri nekaterih psihologih izredno široke, pri drugih ozke. Popolnejši pregled 

nad vlogo posameznikovih izrazov agresivnosti nam podajo širša pojmovanja agresivnosti, 

medtem ko imajo oţja pojmovanja praktičen pomen in označujejo konkretne oblike 

obnašanja. Širša pojmovanja agresivnosti so lahko včasih zelo nejasna, saj vsebujejo veliko 

izrazov, ki niso jasni ali nepopolno razloţeni. Bolj ustrezno je zajeti čim večje področje, 

znotraj njega pa natančno in praktično opredeliti posamezne oblike (Lamovec, 1978). 

 

Freud je agresivnost pojmoval zelo široko. Na začetku je agresivnost omenjal kot del teţnje 

po samoohranitvi, kasneje je poudarjal vidike agresivnosti, kot je na primer instinkt smrti. 

Nikoli pa ni Freud pojma agresivnost natančno pojmoval (Lamovec, 1978).  

 

Agresija v najširšem smislu pomeni vsak aktiven pristop k okolju (Lamovec, 1978; Vec, 

2001) oz. sposobnost za aktiven pristop (Rus Makovec, 2003). Zajema vse oblike gibanja in 

iztegovanja rok, prav tako tudi grizenje hrane. Vsebuje nekatera čustva in zajema tudi oblike 

telesne agresivnosti (Lamovec, 1978).  

 

Najoţji vidik poimenovanja agresivnosti srečamo pri behavioristih. Npr. Buss (1961, v 

Lamovec, 1978, str. 11) jo pojmuje kot prizadejanje škode drugim ljudem, Dollard in Miller 

(1939, prav tam) pa kot poškodbo ţivega organizma. 

 

Drugi avtorji (npr. Kaufman, 1970, v Lamovec, 1978) se izogibajo širši in oţji opredelitvi 

agresivnosti in raje kot osnovo za opredelitev upoštevajo poškodbo, namen in okoliščine 

dejanja. Tako Kaufman (prav tam) agresivnost definira kot vedenje, ki je usmerjeno na ljudi 

in je agresivno šele v primeru, ko izvršitelj agresivnosti pričakuje, da bo s svojim ravnanjem 

drugemu prizadejal škodo. 
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2.1.4 Definicije pojmov agresija in agresivnost 

 

V nadaljevanju bom predstavila nekatere definicije obravnavane problematike, ki sem jih 

zasledila v prebrani literaturi in se mi zdijo pomembne za razumevanje agresivnega vedenja.  

 

Ţorţ (1998) pravi, da je beseda agresivnost tujka, neprimerna beseda, ki jo uporabljamo kot 

»strokovni« izraz za nasilnost. Definira jo: »zdrava notranja energija, ki jo posameznik 

mobilizira takrat, ko se znajde v stiski, pred problemom. Agresivnost pomeni aktiven odnos 

do svoje stiske, do nerešenega problema, pomeni aktivno usmeritev v razreševanje tega 

problema« (prav tam, str. 104). 

 

Različni avtorji pojem agresivnost »pojmujejo kot instinkt, nagon, izvor energije, čustvo, 

način prisile, navado, reakcijo na frustracijo itd.« (Lamovec, 1978, str. 11). 

 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika agresijo definira bolj politično in sicer kot vdor vojaških 

sil ene drţave v drugo, se pravi oţje povedano jo definira kot napad. Agresivnost pa definira 

kot  napadalnost in nasilnost (Bajec, 1998).  

 

Nekateri avtorji (Ţerovnik, 2004; Pušnik, 1999; Chalvin, 2004) pri definiranju agresivnosti 

nujno vključujejo fizično poškodovanje. Takšna je tudi zgornja definicija iz SSKJ in nekatere 

druge. Npr. »Agresija (lat. aggressio) je nasilnost, napadalnost, ki ima za cilj poškodovanje, 

odstranjevanje ali uničenje nekoga ali nečesa. To je dejaven odnos do nekoga ali nečesa, 

značilen po uporabi sile« (Ţerovnik, 2004, str. 101). »Agresivnost je vedenjska značilnost, ki 

se kaţe v gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem« 

(Pušnik, 1999, str. 24; Pačnik, 1992, v Tušak in Tušak, 2001, str. 106). Chalvin (2004) 

agresivnost obravnava kot eno izmed štirih različnih vrst odzivov na teţave in jo definira kot 

takojšen ukrep brez milosti. Agresija je »katerokoli vedenje, ki je usmerjeno k prizadevanju 

škode drugemu ţivemu bitju, to bitje pa si ţeli (je motivirano), da se bi taki škodi izognilo« 

(Baron, 1977, v Rus Makovec, 2003, str. 23). Rus Makovčeva (prav tam) meni, da je ta 

definicija uporabna le, če jo enačimo z nasilnim vedenjem. 

 

Obstajajo pa tudi definicije, ki pri opredeljevanju agresivnosti ne vključujejo samo nujno 

prisotnost fizične škode. Poglejmo nekatere izmed njih.  



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-25- 

 

»Starejše definicije označujejo agresijo kot tisto fizično ali besedno vedenje, katerega namen 

je povzročanje fizične ali psihične škode drugim osebam« (Vec, 2001, str. 6). Uletova (2004) 

pravi, da ko govorimo o agresiji, ne smemo misliti samo na fizično nasilje, saj so ljudje lahko 

agresivni, ne da bi bili fizično nasilni. Kristančičeva (2002) agresivnost definira kot 

posameznikovo besedno ali fizično uveljavljanje svojih interesov v dogovoru z drugimi 

udeleţenci. Podobno razmišlja tudi Berkowitz (1993, v Ule, 2004) in sicer agresijo definira 

kot vedenje, katerega namen je nekoga fizično ali duševno oslabeti.  

 

Baron (1985, v Tušak in Tušak, 2001, str. 106-107) agresivnost označuje kot vedenje. 

Poudarja, da agresivnost ni čustvo, potreba ali motiv. Praper (1995) pa agresijo označi kot 

energijo v posamezniku, ki ga sili, da gre naprej. »Je torej sila akcije« (prav tam, str. 62). 

Lahko predstavlja posameznikovo neugodje in je povezana z negativnimi čustvi, lahko pa se 

povezuje tudi s pozitivnimi čustvi in daje občutek lastne uspešnosti (prav tam).  

 

Ţuţul (1989) poleg agresivnosti razlikuje še asertivnost in nasilje. Agresivnost definira 

podobno kot ostali zgoraj omenjeni avtorji in sicer pravi, da je agresivnost lahko fizična in 

verbalna reakcija, s ciljem narediti nekomu škodo katerekoli vrste. Pri tem ni pomembno, da 

je namera do konca realizirana. Asertivnost opredeljuje kot posameznikovo »moč«, da se 

bojuje za sebe in s tem ne škoduje drugim. Nasilje pa pojmuje kot grobi napad proti drugi 

osebi, ki se konča s fizičnim poškodovanjem (prav tam). 

 

Ker mnoge definicije v svoji razlagi agresivnega vedenja uporabljajo pojem nasilje-nasilnost 

in pojem jeza, bom v nadaljevanju na kratko opredelila in razloţila še omenjena pojma. 

 

2.1.4.1 Nasilje 

       Ljudje večkrat v pogovornem jeziku zamenjujejo oziroma enačijo pojma agresivnost in 

nasilje. Kot pravi Karli (1997, v Rus Makovec, 2003) je nasilje dostikrat sinonim za agresijo 

in je po mnenju Uletove (2004) zunanji izraz agresije. Muršič (2004, str. 388) pravi, da je 

pojem nasilje »sporen, tradicionalno reificiran in objektiviziran ter emocionalno 

preobremenjen«. Nasilje včasih nima jasno določenih »akterjev« in je anonimno, medtem ko 

agresija mora imeti svoje akterje, ki so zanjo tudi odgovorni (Ule, 2004).  
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Kristančič (2002) pravi, da nasilje sestavljajo simptomi agresivnih in sovraţnih dejavnosti 

posameznih skupin in njenih članov. Nasilje je tudi grob napad na druge osebe, katerega 

rezultat je poškodovanje ali prizadejanje škode (Ţuţul, 1989). Definicija, ki jo poda Muršič 

(2004) se nanaša predvsem na medosebno nasilje in sicer pravi, da oseba, ki izvršuje nasilje, 

upravlja s svojo močjo v odnosu do sočloveka. Izvrševanje moči ni v skladu z ţeljami 

drugega (tistega, na katerega se nasilje izvršuje) (prav tam). SSKJ nasilje definira kot dejaven 

odnos, za katerega je značilna uporaba sile in pritiska do nekoga drugega (Bajec, 1998).  

 

Poleg teh opredelitev poznamo še zdravo agresijo in nasilje, ki pomeni bolj plemenito 

izraţanje agresije in se kaţe predvsem v učenju, udeleţevanju v različnih športnih aktivnostih, 

v humorju in drugih oblikah vsakodnevnega ţivljenja. Zdrava agresija je usmerjena v 

pridobivanje moči, doseganje uspehov in ustvarjalnost (Kristančič, 2002). 

 

Nasilje lahko definiramo kot odgovor na doţivljanje neuspešnosti in nesprejetosti. Razumemo 

pa ga lahko kot obrambni mehanizem otroka pri soočanju s teţavami ali kot strategijo 

preţivetja v neugodnem okolju (Vanček, 2002).  

 

Lešnik Mugnaionijeva (2005) opredeljuje osnovne vrste nasilja in sicer: vrstniško oz. 

medvrstniško nasilje, nasilje v odnosu (med otroki in vzgojitelji, med vzgojitelji in starši, 

partnerji), nasilje v druţini, nasilje med vodstvom zavoda in preostalimi zaposlenimi, znotraj 

vzgojiteljskega kolektiva, nasilje posameznika nad seboj, institucionalno oz. strukturno nasilje 

organizacije nad njenimi člani. Vsaka od vrst nasilja, ki jih opredeljuje avtorica (prav tam) se 

manifestira skozi različne oblike nasilja, ki se stopnjujejo od blaţjih oblik do najhujših 

nasilnih dejanj po naslednjem vrstnem redu: psihično ali duševno nasilje, fizično ali telesno 

nasilje, spolno nasilje, verbalno ali besedno nasilje ter ekonomsko nasilje. 

 

2.1.4.2 Jeza 

       Jeza je negativno čustvo, saj ni usklajeno s subjektovim ciljem in se pojavi takrat , ko 

cilja ni mogoče doseči (Kovačev, 2004) ali kadar nastopijo ovire pri zadovoljevanju 

subjektovih potreb (Smrtnik – Vitulić, 2004), na primer oseba občuti jezo takrat, ko oceni, da 

se nekdo neupravičeno vede in s tem ogroţa njegovo vrednoto (Milivojević, 2008). Jezo 

doţivimo tudi takrat, kadar ocenimo neupravičeno odvijanje dogodkov. To je takrat, kadar se 

dogodki ne odvijajo v skladu z našimi ţeljami in takrat ko ocenimo, da za spreminjanje teh 
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dogodkov nimamo dovolj moči (Vec, 2001). Jeza ima izredno močan vpliv na socialne 

odnose in na posameznika, ki jo doţivlja (Kovačev, 2004).  

 

V sredini »20. stoletja so agresijo pojmovali kot odgovor na frustracijo oziroma preprečitev 

doseganja cilja, jezo pa kot motivacijski dejavnik ali gibalo za sproţanje agresije« (prav tam, 

str. 128). Tudi Milivojević (2008) pravi, da sta jeza in agresivnost povezani in pomenita 

poskus posameznika, da bi svet uredil skladno s svojimi ţeljami in vrednotami oz. zahtevo, da 

drugi spremeni svoje vedenje. Agresivnost je vedenje, ki izhaja iz čustva jeze. Jeza lahko 

preide v bes, kadar drugi ne upošteva zahteve po spremembi vedenja. Bes pa lahko preide v 

fizično nasilje, ki ni usmerjeno k povzročanju telesnih poškodb. Pomeni le ustrahovanje in 

prisilo pri drugem, da spremeni svoje vedenje. Ko jeza doseţe svoj namen, to je sprememba v 

vedenju objekta, agresivno vedenje ugasne (prav tam). Vec (2001, str. 7) piše, da se jeza 

lahko izraţa z agresivnim vedenjem, ki ni destruktivno usmerjeno, da je jeza usmerjena na 

spremembo vedenja drugega ter da je jeza moţna skupaj z ljubeznijo.  

 

 

2.2 Teorije nastanka agresivnega vedenja 

 

Različne razlage agresivnega vedenja navajajo številne vzročne in sproţilne dejavnike. Tako 

lahko razlikujemo teorije, ki se osredotočajo na en temeljni vzročni faktor (npr. gonske in 

frustracijske teorije agresivnosti) in teorije, ki trdijo, da je agresivnost posledica delovanja 

spleta okoliščin (Musek, 2001). Tušak in Tušak (2001) pa sta se odločila agresivnost 

klasificirati glede na izvor glavnih pojasnjevalnih izhodišč. Po Tušak in Tušaku (prav tam) so 

to (1) prirojeni, instinktivni dejavniki, (2) zunanje provokacije, ki sproţajo določene notranje 

reakcije in (3) vzajemni vplivi danih socialnih okoliščin s predhodnimi izkušnjami ali 

učenjem.  

 

Na podlagi tega lahko različna poimenovanja agresivnosti razvrstimo v tri večje skupine: 

 agresivnost glede na instinktivni izvor, 

 agresija kot odziv na frustracijo in 

 pridobljena oz. naučena agresivnost. 
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Pepler (1991, v Pušnik, 1999) pravi, da prevladujeta dve teoriji, ki skušata pojasniti 

agresivnost. To sta frustracijska teorija agresivnosti in teorija socialnega učenja. Uletova 

(2004) navaja kot glavni teoriji agresivnosti biološko teorijo in socialnokonstruktivistično 

teorijo. Med novejše, vmesne razlage agresivnosti pa Uletova (prav tam) prišteva frustracijsko 

teorijo agresije, teorijo agresije kot posebne oblike socialne interakcije in teorijo agresije kot 

kulturne drame.  

 

Proučevanje različnih vidikov agresivnega vedenja in definicij agresivnega vedenja nam 

pokaţejo, da je agresivnost kot pojem zelo nejasen in splošno veljavno nedorečen. Zato ga 

tudi mnogi strokovnjaki iz različnih področij opredeljujejo zelo kritično. V pomoč pri 

razumevanju agresivnega vedenja so nastale različne teorije, na podlagi katerih poskušajo 

raziskovalci utemeljiti izvor agresivnosti in z njim povezano vedenje. Teorij o izvoru 

človekove agresivnosti je več, vendar jih lahko strnemo v tri skupine, ki so se tudi splošno 

uveljavile. Te so teorije instinkta, po katerih je agresivnost dedno pogojena; teorije, ki 

agresivnost razlagajo s frustracijo ter teorije, ki trdijo, da agresivnost oblikuje modelno 

učenje. Podrobneje jih predstavljam v nadaljevanju. 

 

 

2.2.1 Instinktivistično pojmovanje agresije 

 

Najstarejše pojmovanje agresivnosti je »instinktivistično«. Raziskovali so ga instinktivistično 

usmerjeni avtorji in psihoanalitiki (Lamovec, 1978). Opozarjali so na gonski izvor 

agresivnosti (Musek, 2001), torej izvor agresivnosti v prirojenih osnovah oziroma instinktih. 

Pomeni, da imamo agresivne impulze v organizmu, ki jih preko agresivnega vedenje 

sproščamo (Tušak in Tušak, 2001). Podobno kot se pojavlja lakota, naj bi se tudi agresivnost 

pojavljala spontano zaradi notranjih dejavnikov organizma (Musek in Pečjak, 2001).  

 

Med kontekst bioloških teorij, ki razlagajo agresivnost preko bioloških osnov, spadata tudi 

Freudova psihoanaliza in Lorenzova etološka teorija agresivnosti, ki sta najbolj vplivali na 

biološke teorije agresivnosti. 
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2.2.1.1 Freudova psihoanalitična teorija agresivnosti 

       Obseţneje je prvi agresivnost razloţil Freud, ki velja tudi za avtorja instinktivistične 

teorije agresivnosti. (Lamovec, 1978). Pojem agresivnost je spreminjal v skladu s 

spremembami v pojmovanju libida oz. seksualnega instinkta (Tušak in Tušak, 2001). 

Agresivnost sprva razume kot del seksualnega instinkta (eros), del teţnje po samoohranitvi 

(Pušnik, 1999) oziroma kot »dejavnik v sluţbi Erosa« (Nastran Ule, 2000). Tudi kot 

premagovanje odpora pri doseganju spolnega cilja. Kasneje je Freud spremenil svoje 

poimenovanje in je agresivnost ločil od seksualnosti. Poudarjal je prilagoditveno vlogo 

agresivnosti in kasneje vse bolj menil, da agresivne, destruktivne in samouničevalne teţnje 

pripadajo posebnemu nagonu (Pušnik, 1999; Tušak in Tušak, 2001). Poimenoval ga je kot 

instinkt (nagon) smrti (thanatos), kjer naj bi agresivnost odraţala človekovo samouničevalnost 

(Pušnik, 1999). Cilj Thanatosa je uničiti ţivljenje, odgovoren je za nasilje in destruktivnost 

(Essau in Conradt, 2006). Torej Eros pomeni instinkt ţivljenja in Thanatos instinkt smrti. 

Instinkta sta stalno v borbi, katere posledica je vsako obnašanje. Teţnja k agresivnosti nastane 

zaradi instinkta smrti, posledica instinkta ţivljenja pa je sublimacija (Ţuţul, 1989), ki jo 

Noeller (2001, v Essau in Conradt, 2006) razlaga kot proces, v katerem se nesprejemljivi 

impulzi preusmerijo v sprejemljive. 

 

2.2.1.2 Lorenzova etološka teorija agresivnosti 

       Poznani nemški psiholog Konrad Lorenz je zdruţil vplive psihoanalize in darwinizma 

(Tušak in Tušak, 2001). Agresivno obnašanje je opisal kot borbeni instinkt, ki ga ljudje in 

ţivali imajo ţe z rojstvom. Agresivno obnašanje tako sproţijo aktivni in ključni draţljaji iz 

okolja (Essau in Conradt, 2006; Musek, 2001). Človek naj bi med razvojem v sebi nakopičil 

toliko agresivnosti, ki je pozneje ne more več obvladovati (Musek in Pečjak, 2001). Po 

Lorenzu vsi instinkti sluţijo temeljni evolucijski vrsti (Essau in Conradt, 2006). Lorenz, ki je 

bil znani raziskovalec ţivalskega vedenja, saj je agresivnost raziskoval zlasti znotraj 

posameznih ţivalskih vrst in jo nato sklepal na človeka (Lamovec, 1978; Tušak in Tušak, 

2001; Ţuţul, 1989), je zanikal instinkt smrti ter poudaril funkcionalno vrednost agresivnosti 

(Lamovec, 1978). Tako funkcionalna vrednost agresivnosti sluţi kot sredstvo naravnega 

izbora in obrambe (Tušak in Tušak, 2001). Za razliko od ţivali je pri ljudeh nevarnost 

agresivnega vedenja večje, ker ljudje nimamo razvitih nagonskih mehanizmov. Namesto le-

teh pa je človek razvil umetno oroţje, s katerim je ogrozil tudi lastni obstoj (Musek, 2001). 
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2.2.2 Frustracijska teorija agresivnosti 

 

Različni avtorji so ugotavljali, da se lahko agresivnost pojavi kot odgovor na frustracijo in 

tako kot reakcija na oviro pri doseganju ciljev. Taka opredelitev je tudi dandanes najpogosteje 

obravnavana. Tako večina neoanalitikov (Fromm, Horneyeva, Reich, Sullivan in Schultz – 

Hencke) in humanistov (Maslow, Rogers, Perls) zagovarja agresijo kot izvor različnih 

frustracij (Lamovec, 1978).  Frustracijo so razumeli kot stanje, kadar ne moremo zadovoljiti 

nekega cilja (Ule, 2004). Agresivnost izhaja iz posameznikovih nezadovoljenih potreb, ki 

ustvarjajo napetost (Pušnik, 1999). Če so ovire večje in ima posameznik zadane visoke in 

pomembne cilje, je tudi agresivnost hujša (Musek in Pečjak, 2001).  

 

Med najpomembnejšimi in najbolj znanimi sta bila Dollard in Miller ter njuni sodelavci, ki so 

frustracijo definirali kot občutek, ki se pojavi kot ovira katerega koli vedenja, da bi dosegli 

nek cilj (Essau in Conradt, 2006). Tako je Dollard predpostavljal, da ljudje sami po sebi niso 

agresivni in da je frustracija tista, ki povzroča pri ljudeh agresivne reakcije (Vec, 2011). 

Njegov model temelji na dveh osnovah: (1) frustracija vedno povzroča neko obliko nasilja in 

(2) agresija je vedno posledica neke oblike frustracije (Essau in Conradt 2006).  

 

Prenos agresije je pogost pojav, in sicer namesto da bi oškodovana oseba napadla pravega 

povzročitelja frustracije, si izbere kak nadomesten objekt (Ţerovnik, 2004). To se zgodi 

takrat, kadar ljudje ocenimo, da je izvor frustracije premočan. Takrat agresijo usmerimo, 

premestimo v t. i. nadomesten objekt  (Vec, 2011). 

 

Sullivan je naprej posegel v otroštvo, in sicer se je dotaknil otrokovega pribliţevanja in 

iskanja naklonjenosti pri starših. Če otrok pri omenjenih dejanjih naleti na stalno 

nerazumevanje, nepotrpeţljivost in nenaklonjenost, se lahko pri njem razvije negativno 

stališče do sveta, okolja in predvsem do staršev. Prav tako, se pri njem agresivnost pojavlja 

kot reakcija na frustracijo, kot obrambni mehanizem (Musek, 2001). 

 

Avtorji frustracijske teorije so kasneje zaradi očitkov mnogih kritikov svoje teze 

preoblikovali. Med vplivnimi je bil Berkowitz, ki je predlagal model asociacijskega vzbujanja 

agresivnih čustev in vedenja, po katerem morajo obstajati agresivni sproţilni draţljaji, da 

pride do agresije (Ule, 2004). Po Berkowitzu (1984, v Ule, 2004) so to neugodni draţljaji v 
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okolici posameznika, ki izzovejo agresivno vedenje ali pa pogoji, ki v posamezniku izzovejo 

jezo. Na novo oblikovana oz. preoblikovana frustracijska teorija tako govori o frustraciji, ki v 

posamezniku sproţi posebno čustveno stanje (vzburjenje, napetost, jezo) ob pogoju, če 

situacija vsebuje agresivne sproţilne dejavnike. Jeza je pri tem ključnega pomena, saj izzove 

posameznikovo notranjo pripravljenost na agresivno vedenje (prav tam). 

 

Humanisti so verjeli v dobro naravo človeka, zato jim je bilo smotrno sprejeti, da je človek 

agresiven po naravi (Musek, 2001).  

 

Razlage, ki so povezovale frustracijo in agresijo, so poudarjale pomen notranjih dejavnikov, 

ki izzovejo agresijo. Vendar pa se vsako agresivno vedenje zgodi v nekem socialnem okolju 

in je tako dogajanje odvisno od socialnega konteksta in od interpretacije nekega vedenja kot 

agresivnega/neagresivnega (Ule, 2004). 

 

Kot primer razlage agresivnosti s frustracijo navajam znana agresivna plemena (Indijanci 

Komanči), ki so svoje otroke vzgajali tako, da so imeli na poti čim več ovir. Mnogi se vedejo 

agresivno tudi zaradi ukaza nadrejenih. Na primer taki so bili ljudje, ki so sodelovali v drugi 

svetovni vojni (Musek in Pečjak, 2001). 

 

 

2.2.3 Agresija kot naučeno vedenje 

 

Agresijo kot naučeno vedenje razlaga teorija socialnega učenja.  Teorija razlaga, da se lahko 

agresivnega vedenja naučimo preko procesov opazovanja in klasičnega ter operantnega 

pogojevanja (Essau in Conradt, 2006). Poudarja pa tudi vpliv socialnih okoliščin s 

predhodnimi izkušnjami ali učenjem (Bandura, 1977, v Pušnik, 1999). Pozornost teoretiki v 

teoriji socialnega učenja namenjajo bolj pogojem učenja, ki agresivno vedenje vzdrţujejo 

oziroma spodbujajo in ne toliko vzpodbujevalnikom agresivnega vedenja (Obid in Rapuš 

Pavel, 2009). Po tej definiciji je agresivno vedenje samo ena izmed mnogih oblik 

instrumentalnega vedenja, ko skušamo z agresivnimi sredstvi uresničiti svoje cilje, ki sami po 

sebi niso agresivni, temveč koristni (Musek, 2001). Učenje tako temelji na posnemanju 

modelov, ki so posamezniku blizu, saj imajo nanj socialni vpliv (Batisič Zorec, 2003). 

Nekateri psihologi govorijo o agresiji, ki posamezniku koristi. Namreč mnogi so za agresivno 
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vedenje nagrajeni, pridejo do koristi in ugodja (npr. otrok ţeli priti do igrače, ki je v lasti 

drugega otroka. Če ne gre zlepa, poskusi z agresijo in poskuša na silo odvzeti igračo. Če je na 

tak način uspešen, se tega posluţuje tudi naslednjič) (Ule, 2004). Tako zagovorniki socialne 

teorije učenja agresivnosti vzroke pripisujejo socialni situaciji in jih ne iščejo več v 

posamezniku (Obid in Rapuš Pavel, 2009).  

 

Bandura, ki je bil eden od raziskovalcev agresivnega vedenja kot naučenega (1961, po Hogg 

in Vaughan, 2002, v Vec, 2011, str. 286), meni, da se ljudje vedejo agresivno, ker: 

 posnemajo vedenje, ki ga opazijo pri drugih (proces temelji na identifikaciji s 

pomembnimi osebami in na občutku pripadnosti skupini); 

 so se naučili z opazovanjem drugih (opazili so, da se tako vedenje izplača oz. je 

nagrajeno).  

 

Ne učimo se le na osnovi lastnih izkušenj, ampak predvsem iz opazovanja vedenja in 

njegovih posledic pri drugih ljudeh (Bandura, 1925, v Batistič Zorec, 2003).  

 

Tako vzroki agresivnega vedenja izhajajo iz socialne situacije (Lamovec, 1978) in so lahko 

posledica modelnega učenja (Musek, 2001). Modelno učenje oziroma socialno učenje se po 

Banduri lahko odvija neposredno ali posredno. Neposredno pomeni na osnovi izkušenj in 

posredno pomeni z opazovanjem agresivnih modelov (Lamovec, 1978). Velik vpliv na 

agresivno vedenje ima druţina. Če otrok opazuje delovanje agresivnih modelov, bo v igri 

skušal posnemati opazovano vedenje in bo tudi sam postal agresiven. Pomembno se je 

zavedati, da so odrasli lahko model za učenje konstruktivnega spoprijemanja s čustvi in 

preprečevanja agresivnega vedenja (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

V sklopu teorije socialnega učenja, po kateri se agresivnost sproţi, kadar posameznik spozna 

agresivno vedenje in se pri tem nauči, da ga lahko uporabi kot sredstvo za doseganje cilja 

(Nastran Ule, 2000), je Bandura (1973, v Lamovec, 1978; v Ţuţul, 1989; v Tušak in Tušak, 

2001; Pušnik, 1996) razvil pojmovanje agresivnosti, ki zajema tri skupine dejavnikov: 

1. Izvori agresivnosti – načini in pogoji, v katerih se razvija agresivno vedenje 

(učenje s posnemanjem, ojačena aktivnost biološke osnove); 
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2. Vzbujevalci agresivnosti - dejavniki, ki povzročajo, da se naučeno vedenje izvede 

(vplivi vzornikov, odvračajoči draţljaji, vplivi zunanjih spodbud, vplivi navodil, 

vplivi neustrezne simbolizacije); 

3. Ojačevalci agresivnosti – notranji in zunanji vplivi, ki ohranjajo agresivno vedenje 

(zunanje ojačenje, posredno ojačenje, samoojačenje).  

 

Bandura je največjo pozornost posvečal posnemovalnemu oz. imitativnemu učenju. Tako, naj 

bi se ljudje po njegovem mnenju veliko svojega obnašanja naučili s posnemanjem vzornikov. 

Vzorniki so najprej naši starši, nato vrstniki in kasneje lahko tudi simbolični vzorniki. Ni pa 

nujno, da izpostavljenost vzornikov pomeni tudi posnemanje, saj imajo največji vpliv tisti 

vzorniki, ki jih posameznik ceni ali se z njimi enači. Ta vpliv so dokazale tudi mnoge študije. 

Vzorniki, ki imajo posebno velik vpliv na jezne in avtoritarne osebe, lahko delujejo kot 

pobudniki ali zaviralci agresivnega vedenja posameznika (Lamovec, 1978). Vzbujevalci 

agresivnosti povečujejo splošno čustveno vzburjenje in vzpodbujajo različne spoznavne 

mehanizme. Posledica so različne oblike vedenja, ki pa so odvisne od posameznikovih 

preteklih izkušenj in pričakovanih posledic. Nekateri posamezniki v kritičnih situacijah iščejo 

pomoč pri drugih, povečajo svoje napore za dosego zadanega cilja, nekateri se umaknejo, se 

vedejo agresivno ali se zatečejo v uporabo drog (prav tam). 

 

Razlag agresivnega vedenja je veliko. Vsaka teorija podkrepljuje svoj način razlage. Danes se 

namesto različnih teorij, kjer vsaka poudarja neko svoje stališče do nastanka agresivnega 

vedenja, pojavljajo integrativni pristopi (npr. agresivnost kot sredstvo za obvladovanje stresa). 

 

 

2.3 Vrste agresivnega vedenja 

 

V različnih virih sem zasledila več vrst delitev agresivnosti in agresivnega vedenja. 

Agresivnost pomeni osebnostno lastnost posameznika, pojem agresivno vedenje, ki ga lahko 

enačimo s pojmom agresija pa pomeni trenutno reakcijo posameznika. Nekateri avtorji 

omenjajo delitev enega, spet drugi delitev drugega pojma. Sama ne bom pri tem dajala 

poudarka pojmoma agresivnost in agresivno vedenje, ampak bo poudarek v tem delu na 

obstoju različnih vrstah agresivnega vedenja/agresivnosti.  
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Npr. Lamovčeva (1978) agresivnost deli glede na smer in obliko, na cilje agresivnega vedenja 

ter glede na psihološko vlogo agresivnosti. Med agresivnost, ki jo deli glede na smer in 

obliko, uvršča agresivnost obrnjeno navznoter in agresivnost obrnjeno navzven (prav tam). 

 

SHEMA 1: Delitev agresivnosti glede na njeno smer in obliko 

   

Glede na cilje agresivnega vedenja Lamovčeva (1978) opredeljuje agresivnost usmerjeno na 

izvor frustracij ali pa agresivnost, preneseno na drug cilj. Nadalje razlikuje med                                                                 

instrumentalno agresivnostjo, ki nam pomaga doseči nek zunanji cilj, frustracijsko 

agresivnostjo, katere vloga je predvsem sproščanje napetosti in posnemovalno agresivnostjo, 

ki temelji na občutku pripadnosti določeni skupini ali pa na identifikaciji z izbranimi vzorniki. 

Zadnje tri oblike agresivnosti so opredeljene glede na psihološko vlogo.  

 

Glede na njeno psihološko vlogo ločimo tudi agresivnost glede na ustvarjalno oziroma 

razdiralno vlogo. Pomembnost te delitve poudarja Fromm, ki razlikuje pozitivno (benigno) in 

negativno (maligno) agresivnost (Fromm, 1975, v prav tam). Funkcija negativne agresivnosti 

je v poškodovanju in izničenju ţivljenja, cilj pozitivne pa je ohranjanje in potrjevanje 

ţivljenja in osebne integritete (Tušak in Tušak, 2001). Maligna agresija je lahko neprilagojena 

in uničujoča. Je del človeške eksistence in je naučena oblika agresije. Lahko jo imenujemo 

NAVZNOTER 
USMERJENA  

NEPOSREDNA 

- samomorilnost 

- občutki krivde 

POSREDNA 

- depresivnost 

- psihosomatika 

- alkoholizem 

NAVZVEN 
USMERJENA 

NEPOSREDNA 

-AKTIVNA 
(telesna/besedna) 

-PASIVNA 
(negativizem) 

POSREDNA 

- sovraţnost 

- razdraţljivost 

- sumničavost 

AGRESIJA 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-35- 

 

tudi nasilje, ker so njene značilne oblike izraţanja ubijanje in okrutnost, saj le-to človeku 

ustvarja uţitek (Kristančič, 2002).  

 

Kavčič in Fekonja (2004) glede na namen ločujeta med instrumentalno agresivnostjo, katere 

namen je doseganje nekega cilja, in med sovraţno agresivnostjo, katere namen je prizadejati 

škodo osebi ali predmetu.  

 

Podobno kot Lamovec (1978) tudi Buţan (2010) razlikuje med tremi oblikami agresivnosti, in 

sicer jih opredeli glede na to, kako se agresivnost izrazi in kakšno vlogo ima. Tako razlikuje 

(prav tam):  

 Instrumentalno agresivnost, ki sluţi doseganju ciljev in nima bioloških osnov, ampak 

je rezultat učenja. Razvija se zaradi ugodnih zunanjih posledic. Lešnik Mugnaionijeva 

(2005, str. 19) med obliko instrumentalne agresivnosti prišteva nasilje, ki »sluţi kot 

instrument zavestnega ustrahovanja, zlorabe moči in nadzora nad drugimi vrstniki«.  

 Frustracijsko agresivnost, ki se največkrat pojavi skupaj z instrumentalno 

agresivnostjo in izvira iz posameznikovih nezadovoljenih potreb. Namenjena je 

preţivetju organizma in pomeni beg iz konfliktne situacije, spopad in odpravljanje 

preprek pri zadovoljevanju potreb (Buţan, 2010).  

 Sadistično agresivnost, ki izvira iz frustracijske agresivnosti in je sama sebi namen. 

Kadar preko frustracijske agresivnosti ne moremo doseči zadovoljitev potreb, nastane 

sadistična agresivnost (prav tam). 

 

Essau in Conradt (2006) govorita o odprtih in prikritih oblikah agresivnosti, kjer je odprta 

oblika povezana s fizičnim nasiljem, prikrita oblika agresivnosti pa zajema prikrite, tajne 

postopke (npr. tatvine, beţanje iz hiše, potikanje poţarov,…). Kot drugi tip agresivnosti 

označita reaktivno in proaktivno agresivnost. Reaktivna agresivnost je reakcija na zunanji 

draţljaj. Reaktivna agresivnost se razvije prej kot proaktivna in je povezana s strogimi 

disciplinskimi ukrepi staršev, s fizično zlorabo otroka, s socialnimi problemi, nestabilnostjo 

staršev in z izkušnjami nasilja. Proaktivna agresivnost pomeni namerno in načrtovano 

agresivno vedenje za dosego cilja. Osebe vedo, da se agresija izplača. Pod tretji tip 

agresivnosti umestita relacijsko agresivnost, ki pomeni škodovanje zaradi odnosov, 

prijateljstva, pripadnosti skupini. Četrti tip predstavlja instrumentalna agresivnost, katere cilj 

je ţrtvi prizadejati škodo. 
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Ţerovnikova (2004) govori o: 

 agresiji iz strahu (obramba svoje integritete), 

 biološko neadaptivni agresiji (odgovor na ogroţene interese in odpravljanje 

ogroţenosti), 

 instrumentalni agresiji (cilj te agresije je doseči ţeleno), 

 konformistični agresiji (izhaja iz poslušnosti – avtoritativno naročilo), 

 nenamerni ali psevdoagresiji (agresiji, ki je storjena nenamerno), 

 športni agresiji (pogojujejo jo športne aktivnosti), 

 samopotrjevalni agresiji (agresivni predavatelj, lovstvo), 

 agresiji, ki je povezana z vplivom delovanja moških hormonov, 

 agresiji v prometu (objestne voţnje, pretirana hitrost, alkoholno omamljeni 

vozniki), 

 mentalni agresiji (poniţanje, zmerjanje oz. prizadejanje duševnega doţivljanja) in 

 maligni agresiji (sadizem, destruktivnost in okrutnost, ubijanje, mučenje drugih in 

pri tem uţivanje. Sem sodi tudi agresija kot strast po uničenju). 

 

Tudi Vec (2011, str. 282) govori o oblikah agresivnega vedenja. Razlikuje med: 

 besedno agresijo (ţaljenje, neprimerne opazke in šale ipd.), 

 posredno agresijo (ogovarjanje, spletkarjenje ipd.), 

 agresijo, ki je usmerjena navzven (proti drugim ljudem), 

 agresijo, ki je usmerjena vase (posredna, npr. alkoholizem, rizični športi in neposredna 

agresijo, npr. samomorilnost, samozaničevanje ipd.), 

 instrumentalno agresijo (sluţi doseganju nekega cilja oz. zadovoljitvi in predstavlja le 

sredstvo ali instrument), 

 sovraţno agresijo (katere namen je poškodovati ali ubiti nekoga), 

 aktivno agresijo (nekdo dejavno nekaj počne, kar škodi drugim), 

 pasivno agresijo (ob kateri nekdo, s tem ko nečesa ne naredi, povzroči škodo drugim), 

 zavestno kontrolirano agresijo (npr. hladnokrvno načrtovanje ropa) in 

 impulzivno agresijo (npr. otrok, ki ga je vrstnik spotaknil, mu impulzivno prisoli 

zaušnico). 

 

Besedna agresivnost pomeni namerno škodljivo vedenje, kjer je posameznik z besedno ali 

nebesedno komunikacijo usmerjen proti drugi osebi. Pomeni psihološko ogroţanje drugega. 
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Za razliko od telesnega nasilja je besedno bolj prikrito in zato lahko tudi dolgotrajno, saj se 

ţrtve velikokrat niso sposobne braniti. Besedna agresivnost največkrat pomeni zloraba 

močnejšega poloţaja proti ţrtvi z niţjim statusom v skupini. Telesna oz. fizična agresivnost 

pomeni prizadejanje škode drugemu. Prisoten je telesni stik (udarci, brcanje, potiskanje, 

odrivanje, suvanje,…) med storilcem in ţrtvijo. Ponavadi je usmerjeno na ţrtve, ki so 

nemočne in se niso sposobne braniti (Musek Lešnik, 2010).  

 

Delitev agresivnosti oz. agresivnega vedenja je veliko. V poglavju sem prikazala delitve 

nekaterih avtorjev, katerih delitve so se mi zdele smiselne za namen mojega diplomskega 

dela. Opaţam, da ima vsak avtor svoj princip delitve agresivnega vedenja. Nekateri namreč 

agresivno vedenje delijo glede na namen/cilj, drugi glede na smer in obliko ipd. Menim, da 

pri predšolskih otrocih ni prisotnih toliko vrst agresivnega vedenja kot jih je navedeno zgoraj. 

Agresivno vedenje pri predšolskih otrocih nastane takrat, kadar je otroku onemogočeno 

lahkotno doseganje cilja. Takrat se otrok postavi zase in uveljavlja svojo voljo. Tako lahko v 

večini primerov agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih govorimo o besedni, telesni in 

instrumentalni agresivnosti. 

 

 

2.4 Agresivno vedenje pri predšolskih otrocih 

 

Zgoraj navedene definicije in razlage različnih avtorjev nam problem agresivnosti in 

agresivnega vedenja opredelijo splošno. V nadaljevanju bom podala nekatere razvojne 

zakonitosti in značilnosti ter opredelitve agresivnega vedenja bolj specifično, in sicer na 

»primeru« predšolskih otrok.  

 

»Borut in Tomaţ se prepirata. Oba bi se rada igrala z lesenim vlakom. Tedaj se Tomaţ 

razjezi. Boruta močno udari in potegne igračko k sebi, Borut začne jokati in se umakne« 

(Horvat in Magajna, 1987, str. 195). To je primer agresivnega vedenja dveh fantkov. Čeprav 

se na prvi pogled vedenje teh dveh otrok zdi še tako nedolţno in vsakodnevno, predstavlja 

primer agresivnega vedenja, ki lahko ob neustrezni razrešitvi in neprimernem obravnavanju 

vodi do teţjih oblik agresivnosti. 
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Agresivno vedenje ima svoj razvoj. Korenine najdemo ţe v najzgodnejših razvojnih obdobjih 

(Tušak in Tušak, 2001). Ker so skoraj vsi otroci agresivni, nekateri bolj, drugi manj, lahko 

zmerne oblike agresivnega vedenja obravnavamo kot normalno značilnost v otrokovem 

razvoju (Zupančič in Justin, 1991, str. 68). Tudi Essau in Conradt (2006) pravita, da je 

agresivno vedenje otrok normalno in se pojavlja pogosto. Podobnega mnenja sta Horvat in 

Magajna (1987), ki agresivno vedenje v predšolskem obdobju označujeta kot relativno 

stabilno osebnostno potezo, ki v kasnejšem obdobju velja za stabilno le za dečke. Pozorni 

moramo biti na vrsto in pogostost agresivnega vedenja, saj ponavljanje lahko prerase v 

navado. In kadar ima otrok navado, da se agresivno vede, ga lahko poimenujemo kot 

agresivnega otroka (Zupančič in Justin, 1991).  

 

»Agresivnost je pogoj za raziskovanje prostora in nujno potrebna, da otrok povečuje svoje 

znanje in spretnosti, ter identična s premikom od popolne odvisnosti k samostojnosti« 

(Winicott, 1985, v Buţan, 2010, str. 20). Pogostokrat agresivnost sluţi vzbujanju pozornosti, 

ki je otrok sicer ni deleţen (prav tam). Agresivno vedenje otrok je lahko odgovor na veliko 

razočaranje ali dokazovanje svoje moči (Chalvin, 2004).  

 

Agresivno vedenje je normalen pojav v predšolskem obdobju. Pri nekaterih predšolskih 

otrocih se kaţe bolj izrazito, pri drugih manj. Na pojav agresivnega vedenja ne smemo gledati 

samo iz negativne plati, saj agresivnost pomeni tudi, da se otrok zna postaviti sam zase in da 

zna dejavno pristopiti k okolju. Na tak način razvija tudi samostojnost in se uči načinov 

spoprijemanja s konflikti in načinov vedenja v različnih situacijah. Naloga odraslih pa je, da 

na pravilen in učinkovit način ta vedenja kritizirajo in jih usmerjajo.  

 

Essau in Conradt (2006) pravita, da agresivno vedenje večkrat izraţa medosebne konflikte, v 

katerih se otroci učijo in razvijajo učinkovite socialne strategije pomoči. Tudi Papalia idr. 

(2003) so mnenja, da je agresivno vedenje do neke mere koristno. Namreč otroci, ki se 

najpogosteje prepirajo, so pogosto bolj druţabni in bolj socialno kompetentni.  

 

Pri predšolskih otrocih agresivnost pomeni napadalnost, bojevitost in nasilnost. Agresivni 

odzivi se tako kaţejo v brezglavem tveganju (Ţerovnik, 2004). Ker agresivni otroci velikokrat 

zaničujejo dogovorjena pravila, jih drugi označijo kot zlobne, nepoštene, ki se vedejo 

neprimerno in predrzno (Chalvin, 2004). Otroci so lahko agresivni do svojih staršev, 
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vrstnikov in vzgojiteljev. Starši večkrat nehote spodbujajo tisto vedenje, ki bi ga ţeleli 

odpraviti, saj se s pozornostjo odzivajo na nezaţelene oblike vedenja (Buţan, 2010).  

 

Lamovčeva (1978) je mnenja, da je agresivno vedenje najmočneje izraţeno okoli leta in pol 

otrokove starosti in okoli četrtega leta. Pobuda so visoke socializacijske zahteve, ki se otroku 

na začetku zdijo zahtevne in nerazumljive. Takrat otrok izraţa veliko agresivnega vedenja, še 

posebej takrat, kadar zahtev ne more takoj uresničiti. Tako vedenje Lamovčeva (prav tam) 

pojmuje kot negativizem, ki se kaţe kot pasiven odpor otroka na zahteve staršev. Pogosto se 

otrok na zahteve ne odzove ali pa jih presliši. Negativizem je posledica neustreznega 

socialnega učenja (prav tam).  

 

Razlikovanja med vrstami agresivnosti pri različno starih otrocih so odvisne predvsem od 

razvoja jezika, čustev, od usvojenih pravil o sprejemljivem vedenju ter od pridobljenih 

načinov uveljavljanja svoje volje. Prav tako se s starostjo otrok razvijajo druge posredne 

oblike agresivnosti in prihaja do sprememb v draţljajih, ki najpogosteje sproţijo agresivno 

vedenje (W. Hartup, 1974, Coie in Dodge, 1998 v Kavčič in Fekonja, 2004). Pri dojenčkih in 

malčkih se agresivno vedenje pojavlja zaradi telesnega neugodja ali potrebe po pozornosti. V 

zgodnjem otroštvu pa se agresivnost pojavlja zaradi prepirov v zvezi z materialno lastnino in 

prepirov s sorojenci (Nemec in Krajnc, 2011). Največkrat se predšolski otroci vedejo 

agresivno zato, da bi dosegli svoj cilj in takrat kadar svojih potreb ne morejo zadovoljiti 

(Buţan, 2010; Nemec in Krajnc, 2011; Smrtnik –Vitulić, 2004). Po navadi se prepirajo zaradi 

igrače ali prostora (instrumentalna agresivnost) (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

Pri predšolskem otroku ločimo več vrst agresivnega odzivanja. Otroci so poleg fizične 

agresivnosti sposobni tudi zelo intenzivnih oblik besedne agresivnosti, kamor sodijo groţnje, 

ţaljivke, nekatere vrste laganja (Zupančič in Justin, 1991), zmerjanje, prepiranje, kričanje, 

odgovarjanje, preklinjanje (Ţerovnik, 2004). Zelo pogosta je tudi posredna agresivnost, ki se 

kaţe v obrekovanju nekoga, toţarjenju, kraji (Zupančič in Justin, 1991). Ţerovnik (2004) 

dodaja še najpogostejše načine oblik agresivnega vedenja in sicer omenja še vandalizem, 

uničevalno strast, divjaško pustošenje, uničevanje kulturnih dobrin in predmetov, brezobzirno 

tekmovalnost, agresivnost iz dolgočasja ter posredno agresivnost (kaznovanje nasprotnika 

preko drugih, katerim plačajo ali jih nagradijo).  



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-40- 

 

Dojenček zaradi nezadostne kognitivne zrelosti še ni zmoţen agresivnega vedenja, ki pomeni 

prizadejanje škode drugemu. Lahko govorimo le o napadih besa. O agresivnem vedenju lahko 

govorimo pri prvem letu otrokove starosti (Essau in Conradt, 2006). V obdobju malčka 

večinoma prevladuje le instrumentalna agresivnost, ki pa se nadaljuje in prevladuje tudi v 

obdobju zgodnjega otroštva (Kavčič in Fekonja, 2004) ter je tako najpogostejša oblika 

agresivnosti. Za otroke stare med dva in pol ter petim letom pomeni instrumentalna 

agresivnost prepiranje zaradi igrač ali prostora. Tako se agresija izraţa v druţabni igri 

(Papalia idr., 2003).  

 

Goodenoughova (1931, v Lamovec, 1978, str. 60) študija je ločeno obravnavala posamezne 

oblike agresivnosti in ugotovila, da pri otrocih starih od ena do dveh let prevladuje brcanje, 

kričanje in zadrţevanje diha, kar pa kasneje upade. Od dveh let naprej pa se začno besedne 

groţnje.  

 

Dve do tri leta stari otroci agresivno reagirajo v situacijah sporov s straši, ko jim le ti nekaj 

prepovejo ali skušajo vsiliti svojo avtoriteto. Malo starejši otroci, stari 4 ali pet let bodo 

agresivnejši v sporih z vrstniki. Na povečano število frustracij in konfliktnih situacij vpliva 

tudi spremenjen način igre (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Za otroke med drugim in četrtim letom je značilna besedna agresivnost, saj se pri tej starosti 

laţe besedno izraţajo in počakajo na tisto kar ţelijo (Papalia idr., 2003), njihov samonadzor 

pa je bolj razvit, kot v prejšnjih letih (Nemec in Krajnc, 2011). Besedna agresivnost tako od 

četrtega leta naprej narašča, medtem ko telesna agresivnost, kot je pretepanje, porivanje, 

udarjanje, metanje stvari, v predšolskem obdobju upada (W. Hartup, 1974, v Kavčič in 

Fekonja, 2004). Posledica naraščanja besedne agresivnosti po četrtem letu starosti je 

ponotranjenje pravil o sprejemljivem vedenju in drugih načinih uveljavljanja volje (Smrtnik – 

Vitulić, 2004).  

 

Po poročanjih W. Hartupa (1974, v Kavčič in Fekonja, 2004) je instrumentalna agresivnost 

najpogostejša pri otrocih, starih od štiri do šest let. Pri otrocih med šestim in sedmim letom pa 

je najpogostejša sovraţna agresija. V šestem ali sedmem letu otrokove starosti mera 

agresivnosti upade, saj otroci postajajo bolj nagnjeni k sodelovanju, bolj empatični in manj 

egocentrični (Nemec in Krajnc, 2011; Papalia idr., 2003). Lahko se ţe vţivijo v drugega in 
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razumejo njegovo obnašanje. Čeprav fizična agresivnost splošno upada, pa sorazmerno 

naraščajo dejanja, s katerimi posamezniki prizadenejo drugega (Smrtnik-Vitulić, 2004).  

 

Velja tudi, da bi naj fantje agresijo izraţali bolj odkrito, instrumentalno ali sovraţno agresijo, 

deklice pa prikrito, odnosno ali psihološko agresijo, ki je manj očitna vrsta. Kaţe se v 

govoricah, kvarjenju ugleda, odklanjanju prijateljstva, ogroţanju odnosov in podobno (Nemec 

in Krajnc, 2011; Papalia idr.,  2003). Raziskava, ki so jo izvedli ameriški avtorji Rubin, 

Hastings, Chen, Stewart in McNichol (1998) je pokazala, da se ţe pri starosti dveh let kaţejo 

bistvene spremembe med spoloma pri izraţanju agresivnosti. Tako so fantje pri igri z 

istospolnimi vrstniki kazali več konfliktnosti in intenzivnejšo izraţanje agresivnosti kot 

deklice.  

 

Pri dečkih so pogostejši prepiri, fizični napadi, podiranje igrač, agresivne igre in agresivne 

fantazije, medtem ko je pri deklicah prisotna večja anksioznost. Zato tudi več posrednih oblik 

izraţanja agresivnosti pri deklicah (vpitje, zmerjanje, neodobravanje) (Horvat in Magajna, 

1987).  

 

Spol, temperament in socializacija so zelo povezani z agresivnim obnašanjem. Fantje s 

slabimi emocionalnimi spretnostmi samokontrole naj bi v socialnih situacijah največkrat 

uporabili konfliktno in moteče reševanje teţav (Rubin, Hastings, Chen, Stewart in McNichol, 

1998). Individualne razlike pri isto starih otrocih so lahko posledica frustracijske tolerance. 

Tisti z nizko frustracijsko toleranco bodo ţe ob najmanjši oviri reagirali burno, nasprotno pri 

tistih z visoko frustracijsko toleranco, mora biti izziv oz. ovira ţe zelo velika, da bodo 

reagirali z agresivnim načinom vedenja (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Vedenja pozunanjenja, kjer večinoma prevladujejo negativna čustva, izraţena navzven, jeza, 

agresivnost, egoizem in nasprotovanje avtoriteti terjajo posebne prijeme in povečano 

pozornost. Taki otroci so vedenjsko in vzgojno bolj zahtevni in po navadi zavrnjeni s strani 

vrstnikov (Stritih, 2011) .  

 

Agresivnost kot vedenje je torej nujno prisotno pri predšolskih otrocih. Tekom razvoja se 

vrste agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih spreminjajo. Spremembe vrst agresivnega 

vedenja so pogojene z razvojnimi značilnostmi otroka, ki tekom odraščanja v skladu s 
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pridobljenimi razvojnimi lastnostmi spreminja vrsto agresivnosti. Razvojne zakonitosti so 

pomembne v izraţanju agresivnosti. Pri malčkih, ki niso še dovolj govorno kompetentni, 

prevladuje telesna agresivnost, ki je skoraj edina moţnost otroku za uveljavljanje svojih 

zahtev. Le-ta pa lahko še z večjim obvladovanjem motorike narašča. S časoma se pri otrocih 

razvije govor in takrat so zmoţne ţe besedne agresivnosti, ki se kaţejo predvsem v 

neustreznem besednem izboru. Z besedno agresivnostjo otrok druge prizadene psihično in 

neposredno. S starostjo besedna agresivnost postaja vse pogostejša. Agresivno vedenje otroku 

omogoča, da se nauči uspešno premagovati ovire ter pripomore k osebnostnemu razvoju. 

 

Agresivno vedenje kot normalna značilnost v otrokovem razvoju je prisotna skoraj pri vseh 

otrocih. Pri nekaterih otrocih pa lahko opazimo zelo izrazito in stalno ponavljajočo 

agresivnost. Le-ta nam vzbuja več pozornosti, saj je zelo moteča. Zahteva celovit pristop 

odraslih in učinkovite strategije pomoči. Za skrb vzbujajočo agresivnost pri predšolskem 

otroku je potrebno nujno prepoznati dejavnike, ki tako vedenje sproţajo in podkrepljujejo. V 

nadaljevanju prikaţem nekatere dejavnike, ki najbolj vplivajo na pojav agresivnega vedenja 

pri predšolskih otrocih. 

 

 

2.5 Dejavniki, ki vplivajo na agresivno vedenje 

 

Za delo z agresivnimi otroki in za samo označitev otroka kot agresivnega je potrebno 

poznavati dejavnike oziroma bolje rečeno preplet dejavnikov, ki so povod za neko vedenje. 

Dobro poznavanje in zavedanje le-teh je ključno za njihovo odpravo.  

 

Essau in Conradt (2006) pravita, da so dejavniki pogoji, ki kaţejo probleme vedenja. 

Identificiranje dejavnikov tveganja nam pomaga pri prepoznavanju rizičnih otrok in mladih, 

preden se problemi v vedenju pojavijo in nam nudijo smernice za intervencije z agresivnimi 

otroki (prav tam). 

 

Dobro poznavanje razvojnih in osebnostnih značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu nam nudi 

poznavanje varovalnih dejavnikov oziroma dejavnikov tveganja v otrokovem razvoju. 

Pomembno je poznavanje dejavnikov tveganja, trajnih okoliščin ali pogojev v okolju in v 

posamezniku, saj le-ti ovirajo posameznikov razvoj v smeri kompetentnosti in uspešnega 
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prilagajanja (Stritih, 2011). Ţerovnikova (2004) pravi, da gre za preplet več dejavnikov, med 

katerimi so najpomembnejše »razvojne danosti ali dispozicije, ţivljenje v druţini, izjemni 

dogodki in druţbeno dogajanje, socialne strukture in različnost slojev« (prav tam, str. 106). 

Tudi Praper (1995) je podobnega mnenja in sicer pravi, da se je nesmiselno spraševati ali je 

pomembnejša dednost ali okolje. Pravi (prav tam), da je za otroka bistven odnos, v katerem se 

srečujejo podedovane lastnosti in vplivi okolja.  

 

Različni avtorji (Pušnik, 1999) dejavnike, ki vplivajo na duševnost in obnašanje, delijo v tri 

velike skupine: dednost, okolje in lastno dejavnost oz. biološki, psihološki in socialni faktorji. 

Nadalje razlagajo, da so dedni potenciali zapisani v naših genih. Od vplivov okolja in naše 

samodejavnosti pa je odvisno, kako se bodo ti potenciali uresničili. Dejavniki se med seboj 

prepletajo in tvorijo osebnost človeka. Med biološke faktorje štejejo vlogo temperamenta in 

vlogo spola. Med psihološke faktorje, ki vplivajo na osebnostno oblikovanje in socializacijo, 

štejemo druţinsko okolje, druţinske vplive in vzgojo (Pušnik, 1999). Horvat in Magajna 

(1987) med dejavnike okolja in dejavnike v otroku uvrščata tudi dejavnik obravnavanja 

agresivnega vedenja in načine vzgajanja otrok. 

 

 

2.5.1 Vloga temperamenta in frustracije pri nastanku agresivnega vedenja 

 

Otrokove temperamentne in osebnostne značilnosti so ključnega pomena, po katerih se 

predšolski otroci razlikujejo med seboj, poleg tega pa omenjeni značilnosti pomembno 

vplivata na značilnosti otrokovih socialnih odnosov z bliţnjimi (Stritih, 2011).  

 

Otroci s seboj na svet prinesejo edinstven temperament (Shapiro, 2003). Individualne razlike 

v temperamentu prispevajo k razlikam v naklonjenosti odraslih do otrok ter k razlikam v 

količini in kakovosti nadzora, ki ga odrasli izvajajo nad otroki. Če se otrokov temperament in 

zahteve okolja ne ujemajo, obstajajo tveganja za razvoj teţav v otrokovem socialnem 

prilagajanju (Stritih, 2011).  

 

Temperament pomembno vpliva na odzivanje posameznika na različne draţljaje in njegove 

odnose z okoljem. Oseba z nizkim tolerančnim pragom je v socialnem pogledu popolnoma v 

drugačnem poloţaju od osebe z visokim tolerančnim pragom. Značilnosti takšne osebnosti so, 
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da je zelo potrpeţljiva. Ta potrpeţljivost izhaja iz temperamenta in osebnosti in ne iz tistega, 

kar ve in zna (Kristančič, 2002). Otroci z nizko frustracijsko toleranco zelo burno reagirajo ţe 

ob najmanjši oviri. Obratno rečemo za tiste otroke, ki agresivno reagirajo komaj ob zelo 

velikem izzivu ali prikrajšanosti. Imajo torej visoko frustracijsko toleranco (Horvat in 

Magajna, 1987). Teţaven temperament vpliva na pojav različnih teţav pri posamezniku. Npr., 

kadar gre za agresivnost pri otroku, moramo biti pozorni, da tak otrok v socialnih interakcijah 

s starši zbuja drugačne odzive kot neteţaven otrok. Tak otrok se pogosto znajde v okoliščinah, 

ko so teţave mogoče in je še posebej občutljiv za pritiske v okolju (Pušnik, 1999). Otroci s 

teţavnimi temperamentom so bolj rizični za vedenjske teţave (Stritih, 2011). Otroci, ki z 

»jeznim vedenjem« spoznajo, da doseţejo takojšen učinek pri starših, bodo začeli jezo 

uporabljati kot oroţje proti svojim staršem (Benkovič, 2011). Avtorji longitudinalnih študij 

temperamenta zagovarjajo vrojenost agresivnega vedenja. Otrok z aktivnim temperamentom 

se laţje razvije v nasilneţa kot otrok z mirnim temperamentom. Drugi avtorji trdijo nasprotno 

in sicer, da je agresivno vedenje pridobljeno (Pušnik, 1996).  

 

Pri obravnavi povezave agresivnega vedenja in frustracije moramo vedeti, da vsaka frustracija 

ne izzove agresivnega vedenja. Pri tem moramo upoštevati okolje, ki lahko nudi večje 

priloţnosti za frustracije. Npr. v vrtcu je tako okolje izoblikovano takrat, kadar otrok nima na 

razpolago igrač, ki jih ţeli in je tako igranje zanj omejeno. Tako velja, da se bo otrok 

prepirljivo oziroma agresivno vedel, kadar ne bo mogel zadovoljiti neke potrebe in doseči 

ţelenega cilja (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Pogosto so otroci, ki se teţje prilagajajo, ki reagirajo zelo impulzivno zelo občutljivi in bolj 

agresivni. Čeprav otroci temperament prinesejo s sabo na svet, pa se le-ta izoblikuje v skladu 

z okoljem, v katerem otrok ţivi. 

 

 

2.5.2 Spol in agresivno vedenje 

 

Mielke (1997) med rizične faktorje napadalnega vedenja navaja spol. Mnoge študije in tudi 

vsakdanje izkušnje pričajo, da so fantje bolj agresivni od deklic. Tudi rezultati raziskav (npr. 

Rice, 1998; Santrock in Bartlett, 1986, v Kavčič in Fekonja, 2004) kaţejo, da so ţe pri starosti 

od dveh do dveh let in pol dečki bolj agresivni od deklic. Pri vlogi spola na agresivno vedenje 
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je potrebno upoštevanje bioloških faktorjev medspolnih razlik in v enaki meri tudi učenja 

socialne vloge, vezane na spol (Pušnik, 1999; Tušak in Tušak, 2001).  

 

Socialna vloga, vezana na spol, se običajno določi v kulturi, v kateri so nekatera vedenja 

zaţelena in dovoljena, druga prepovedana in nezaţelena. Učenje socialne vloge poteka preko 

vzpodbude zaţelenega vedenja in preko prepovedi neţelenega vedenja. Poleg tega pa učenje 

socialne vloge poteka tudi v druţini, preko identifikacije z istospolnim staršem. Identifikacija 

z istospolnim staršem je bolj značilna za deklice, pri petih letih starosti. Pri dečkih je 

agresivnost odvisna od stopnje identifikacije z očetom kot agresivnim vzornikom (bolj 

agresivni dečki se identificirajo močneje) (Tušak in Tušak, 2001). Od fantov se tako po 

navadi pričakuje moč in s tem pridobitev pomembnega mesta v druţbi in branjenje pred 

napadom. Na tem mestu se izpostavlja fizična agresivnost. Ker deklicam pretepanja ne 

dovoljujemo, jim s tem dopuščamo verbalno in posredno agresivnost (Pušnik, 1999; Tušak in 

Tušak, 2001). 

 

Med biološkimi faktorji agresivnosti naj bi bil najpomembnejši moški hormon, ki povečuje 

agresivnost z dvigom splošne vzburjenosti. Močnejšo vzburjenost pri moških povečuje 

frustracija. Pri ţenskah je agresivnost povečana v obdobjih večjih hormonskih sprememb 

(Tušak in Tušak, 2001).  

 

Razlike med spoloma so največje v telesni agresivnosti, katero bistveno pogosteje kaţejo 

fantje. Prav tako je tudi besedna agresivnost izrazitejša pri fantih. Gre za oblike neposredne 

agresivnosti. Pri deklicah pa lahko nasprotno od dečkov zasledimo več posredne oblike 

agresivnega vedenja (Nemec in Krajnc, 2011).  Konkretno so pri dečkih v predšolskem 

obdobju pogostejši prepiri, fizični napadi, podiranje igrač, agresivne igre in agresivne 

fantazije. Večja anksioznost pred agresivnim vedenjem, posredne oblike agresivnosti pa so 

značilnejše za deklice (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Obseţna študija o razlikah med spoloma v agresivnosti, hiperaktivnosti in poštenosti, ki sta jo 

naredila Maccoby in Jacklin (Pepler, 1991, v Pušnik, 1999, str. 12-13) dokazuje, da so fantje 

agresivnejši v stikih z vrstniki. Svojo agresijo izraţajo besedno, fizično in v stiku z drugimi 

fanti ter da se ţe v zgodnjem otroštvu kaţejo razlike med spoloma. Večja agresivnost ima 
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biološke osnove. Tako študija dokazuje tudi velik vpliv socialnih dejavnikov in socialnega 

učenja na agresivnost ter vpliv bioloških faktorjev (Pušnik, 1999). 

 

 

2.5.3 Vloga starosti pri nastanku agresivnega vedenja 

 

Oblike izraţanja agresivnosti so (vsaj delno) odvisne od starosti otroka (Zupančič in Justin, 

1991). V obdobju predšolskega otroka se oblike agresivnosti spreminjajo, kar pogojujejo 

razvoj jezika, vse večji nadzor čustev, usvajanje pravil o sprejemljivem vedenju in 

pridobivanjem drugih načinov uveljavljanja svoje volje (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

Do prvega leta starosti ne prihaja do pogostih agresivnih reakcij. Le-te se pojavijo ob koncu 

prvega leta, ko ţeli otrok napredovati po hierarhični lestvici in pridobiti določen poloţaj 

(Tušak in Tušak, 2001). Dva do tri letniki bodo agresivno reagirali v situacijah sporov s starši, 

ko jim le-ti skušajo nekaj prepovedati ali vsiliti svojo avtoriteto (Horvat in Magajna, 1987). 

Štiri do pet let stari otroci bodo za razliko od dva do tri letnikov agresivno reagirali v sporih z 

vrstniki (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Goodenoughova (1931, v Tušak in Tušak, 2001) je s svojo raziskavo potrdila obstoj razvojnih 

zakonitosti agresivnega vedenja. Rezultati so pokazali, da je pri dojenčkih največ neusmerjene 

jeze, ki se kasneje zmanjša.  

 

Za obdobje malčka je značilna (največkrat opazna) instrumentalna agresivnost, s starostjo pa 

narašča sovraţna agresivnost (Nemec in Krajnc, 2011). Malček praviloma napada z rokami in 

nogami. Tako prevladuje brcanje, grizenje, jok, kričanje in zadrţevanje diha (Lamovec, 1978; 

Tušak in Tušak, 2001; Zupančič in Justin, 1991).  

 

V drugem letu se prvič pojavi besedna agresivnost in nato še telesna agresivnost (Tušak in 

Tušak, 2001). Telesna agresivnost se s starostjo zmanjšuje, medtem ko besedna agresivnost, 

zlasti od četrtega leta naprej narašča (Nemec in Krajnc, 2011). Poleg besedne agresivnosti je 

za otroke stare štiri ali pet let značilno še pripisovanje krivde drugim, toţarjenje, ţaljivi 

vzdevki … (Zupančič in Justin, 1991). Kepler (1934, v Lamovec, 1978; v Tušak in Tušak, 

2001) dodaja, da je do osmega leta izrazita agresivnost do staršev. Za leto in pol stare malčke 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-47- 

 

in štiri leta stare otroke je značilen porast negativizma (je oblika agresivnosti, ki se izraţa v 

pasivnem odporu ali v trmastem vztrajanju ter posledica neustreznega socialnega učenja) 

(Tušak in Tušak, 2001). Nemec in Krajnc (2011) pa dodajata, da se poleg negativizma 

pojavlja še posredna agresivnost, ki se kaţe v maščevalnosti in zlovoljnosti.  

 

Lamovčeva (1978) meni, da je agresivno vedenje nujno povezano s fiziološkimi mehanizmi, 

vendar ne brez zunanjih sproţilcev. Tako moramo, kadar ugotavljamo različne dejavnike, ki 

vplivajo na agresivno vedenje, upoštevati poleg bioloških faktorjev tudi zunanje dejavnike, ki 

vplivajo na agresivno vedenje. Proučevanje agresivnega vedenja zgolj z razvojnega vidika 

nam ne poda enoznačnih rezultatov, saj je z otrokovim zorenjem močno povezano tudi stanje 

in vplivi druţinske situacije (prav tam). 

 

 

2.5.4 Vloga vzgoje in otrokove družine pri nastanku agresivnega vedenja 

 

Takoj ob rojstvu nas globoko zaznamujejo druţina, kultura in pravila, ki v njej vladajo in so 

za določeno kulturo, druţino bistvena. Dekleta pogosto vzgajajo, da se obrestuje pasivno ali 

manipulativno vedenje, fante pa, da si z agresivnostjo laţje zagotovijo svoje mesto v svetu 

(Chalvin, 2004). Druţina otroku privzgaja različne norme in stališča ter ga tako pripravlja za 

vstop v socialne skupine. Otroku so kot zgled najpomembnejši njegovi najbliţji, ki spodbujajo 

njegov vrednostni sistem, način izraţanja ter sposobnosti reševanja obremenitev. V krogu 

druţine se oblikuje takšno vedenje, ki je zanj značilno tudi kasneje (Pušnik, 1996). 

 

Ko ugotavljamo vzroke agresivnega vedenja, ne smemo poleg bioloških dejavnikov in 

otrokovega temperamenta spregledati dejavnikov okolja. Med dejavniki okolja ima 

pomembno vlogo druţina in otrokovi starši, ki lahko s svojim vedenjem pomembno vplivajo 

na porast agresivnega vedenja. 

 

Pušnikova (1999) druţinsko okolje, druţinske vplive in vzgojo šteje med psihološke rizične 

faktorje, ki vplivajo na agresivno vedenje otrok. Sem prišteva (prav tam, str. 14):  

 izgubo ali ločitev staršev, 

 patologijo staršev ter 

 odnos med otrokom in starši. 
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Mc Cord je s sodelavci (v Tušak in Tušak, 2001) preučeval vplive druţinskih dejavnikov na 

razvoj agresivnosti. Največ agresivnih otrok je izhajalo iz druţin, ki so otroka zanemarjale ali 

odklanjale in kjer so bili slabi starševski odnosi.  

 

Tudi Horvat in Magajna (1987) sta podobnega mnenja, in sicer na podlagi nekaterih študij 

trdita, da so najbolj agresivni tisti otroci, ki so v druţinah nezaţeleni in nesprejeti. Taki otroci 

teţko zadovoljujejo osnovne čustvene potrebe, so pogosto frustrirani in s strani staršev 

pogosto telesno kaznovani. V takih druţinah starši otrokom predstavljajo model za agresivno 

vedenje. Najbolj rizično je takrat, kadar je eden izmed staršev pretirano strog in agresiven, 

drugi pa popustljiv in nezahteven. Otrok v tem primeru ne razvije potrebne zmoţnosti oz. 

moči jaza, da bi bil kos zahtevam vsakodnevnega ţivljenja. Tako se bo začel zatekati k na 

videz laţjim, hitrejšim in manj ustreznim načinom zadovoljevanja potreb (prav tam).  

 

Benkovičeva (2011) pravi, da otroci, ki doţivljajo v svojem okolju prepire in surovost in do 

katerih so starši neprijazni, nepravični, gotovo ne bodo mogli razviti dragocenih socialnih 

čustev in ustvariti primernih odnosov z drugimi ljudmi.  

 

Številne raziskave prav tako dokazujejo da velik deleţ vzrokov za nastanek agresivnosti leţi v 

druţinah. Tako so agresivni starši bili sami pogosto izpostavljeni agresiji. Gre za 

medgeneracijski prenos agresije (Ule, 2004).  

 

Neustrezno vedenje staršev, ki zajema nedosledno kaznovanje, pomanjkanje podkrepljevanja 

prosocialnega vedenja otrokom tako predstavlja model, kazen pa otrokom pomeni uspešno 

pridobitev pozornosti (Kavčič in Fekonja, 2004). 

 

Znano je, da nekompetentni starši ne zmorejo dati ustreznih moţnosti za socializacijo, kar 

lahko vodi v agresivne oblike vedenja. Agresivni otroci pa lahko postanejo nekompetentni 

starši (Moskowitz, Serbin, po Pačnik, 1992, v Pušnik, 1999). S tem pa še ni dokazano, da so 

otroci svoje vedenje podedovali ali si ga priučili (Zupančič in Justin, 1991). Da bi lahko 

prekinili ta krog agresivnosti skozi generacije, je potrebno določiti zgodnje vedenjske 

kazalnike, vplive druţine in poiskati modele, kako ta začarani krog prekiniti (Pušnik, 1999).  
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Med dejavnike, ki izhajajo iz otrokove druţine, štejemo tudi tipe stilov starševstva, iz katerih 

domnevno izhajajo vedenja otrok. Tudi Stritihova (2011) poudarja pomen (ne)ustrezne 

vzgoje-starševskega vzgojnega stila. Tako npr. avtoritarni starši, ki so zelo strogi, ostri, jezni 

vzgajajo otroka v razdraţljivega in konfliktnega. Odločni starši, za katere je značilna jasnost, 

odločnost, nevsiljivost otroka vzgojijo v energično-prijaznega. Tak otrok zaupa vase, je 

prijazen, dobro sodeluje z drugimi in dobro premaguje stres. Impulzivno-agresivni otrok, ki je 

uporniški, agresiven, brez ciljev in samozaupanja je rezultat vzgoje permisivnih in 

popustljivih staršev (Berkowitz, 1993, v Ule, 2004).  

 

Essau in Conradt (2006) pa med dejavnike tveganja v druţini za agresivno vedenje otrok 

navajata:  

 najstniške matere 

Otroci neporočenih mater najstnic kaţejo večje tveganje za nesocialno in agresivno vedenje. 

Večina dejavnikov tveganja je povezanih z značilnostmi mater (kot je npr. rano opuščanje 

šole in delinkventno obnašanje in ne sama starost) (Rutter in sodelavci, 1998, v prav tam). 

Najstniške matere so pogosto v sporih s svojimi partnerji in posledica tega je konec njihove 

zveze. Drugi dejavnik tveganja je nizki socialno-ekonomski status in nezadostna emocionalna 

podpora. Ti dejavniki, povečujejo negativni vpliv na izobraţevalne sposobnosti matere in 

povečujejo verjetnost, da otrok razvije antisocialno vedenje (prav tam). 

 psihološke teţave staršev 

Starši otrok z vedenjskimi teţavami imajo pogosto sami veliko psiholoških teţav, kot so 

nesocialno vedenje, alkoholizem in depresijo (prav tam). Zgodnje raziskave (npr. Merikangas 

in sodelavci, 1998, v prav tam) so pokazale, da so pri otrocih alkoholikov v veliki meri 

prisotni eksternalizirani problemi v vedenju, vedenjske teţave in trma.  

Na osnovi kriminalitete staršev je mogoče predvideti agresivnost in delinkventnost pri 

otrocih. Pri otrocih, katerih starši so nagnjeni h kriminalu obstaja večja verjetnost, da bodo 

tudi otroci postali delinkventni in agresivni (Robbins in sodelavci, 1975, v prav tam). Tudi 

depresija staršev je povezana s širokim spektrom psihičnih motenj, ki se kaţejo pri otrocih 

(Frick, 1998, v prav tam). V primerjavi z otroci, katerih starši niso bili depresivni, je pri 

otrocih depresivnih staršev tveganje za razvoj vedenjskih teţav trikrat večje (Warner in 

sodelavci, 1999, v prav tam). Vpliv teţav v duševnem zdravju staršev na otroke je lahko 

pogojen gensko, okoljsko ali psihološko. To pomeni, da lahko psihične teţave staršev 
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povečajo nagnjenost otroka k impulzivnemu, agresivnemu in antisocialnemu vedenju in to ne 

samo na osnovi socialnih dejavnikov, temveč tudi na osnovi dednih dejavnikov (prav tam). 

 interakcija med starši in otroci 

Eden od glavnih vzrokov za nastanek vedenjskih teţav in odklonskega vedenja je 

pomanjkanje starševskega nadzora in napačno usmerjanje otrok (Loeber i Stouthamer-Loeber, 

1986, v prav tam). Če se starši pravočasno odzivajo na potrebe otroka, se krepi varna 

povezava. Nevarna vez med starši in otroki izhaja iz vsiljivega vedenja staršev, ki ne 

upoštevajo potreb otroka. Takrat se večina takih otrok vede agresivno, saj jim le-to pomaga 

obdrţati vez oz. odnos s starši, ki se na njihove potrebe pravočasno ne odzivajo (Goldberg, 

1997, v prav tam).  

 

Čustveno toplo in nekaznovano druţinsko okolje, ki agresivnosti ne dovoljuje je najbolj 

ugodno za vzgojo neagresivnih otrok, medtem ko premalo topline in neprimerna navezanost v 

obdobju dojenčka nakazujeta agresivnost v zgodnjem otroštvu (Coie in Dodge, 1998, v 

Papalia idr., 2003). Horvat in Magajna (1987, str. 201) pravita temu izvajanje kombinacije 

»ne-dovoljevanja agresije, ne-kaznovanja in ne-odklanjanja«. 

 

 

2.5.5 Vpliv vrstnikov in medijev pri nastanku agresivnega vedenja 

 

Poleg druţine, ki je eden izmed dejavnikov okolja, ki lahko s svojim vedenjem in dejanji 

podkrepljuje agresivno vedenje, ne smemo mimo vrstnikov, s katerimi otroci večino svojega 

časa preţivijo v vrtcu. Otrok se v novem okolju srečuje z novimi skupinami in se uči vedenja. 

Otrokovo povezovanje z vrstniki in oblikovanje vrstniških skupin zahteva veliko pozornost, 

saj lahko prav vrstniki vplivajo na nastanek agresivnega vedenja oz. če je agresivno vedenje 

ţe nastalo, ga lahko vrstniki vzdrţujejo. 

 

Nekateri otroci ţe v vrtcu kaţejo sposobnost dobrega povezovanja z drugimi otroki, nekateri 

pa se le s teţavo zmorejo postaviti na mesto drugega (Stritih, 2011). Otrok spoznava vrstnike, 

se druţi z različnimi osebnostmi, prevzema določene vloge in tako krepi socialni in moralni 

razvoj (Zupančič in Justin, 1991).  
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Na začetku obiskovanja vrtca otrok kaţe le malo svojega vedenja, ker se čuti negotovega. 

Posledično kaţe tudi le malo agresivnosti. Kaj kmalu pa se nauči, da je določena stopnja 

agresivnega vedenja potrebna, če hoče uresničiti svoje zahteve ali se ubraniti pred drugimi 

(Lamovec, 1978). Ob koncu predšolskega obdobja se zaveda, da je posameznik, ki se od 

drugih loči po nekaterih lastnostih. Spoznava različne plati dejanj in počasi razumeva notranja 

psihična stanja. Otrok svoje vedenje v tem obdobju ţe prilagaja glede na situacijo in osebe s 

katerimi se druţi (Zupančič in Justin, 1991). Takrat, ko je otrok ţe sprejet v neko vrstniško 

skupino in je tudi njegov poloţaj v skupini utrjen, se agresivno vedenje, ki je najmočneje 

izraţeno takrat, kadar otrok išče in utrjuje svoj poloţaj v skupini, zmanjša (Lamovec, 1978).  

 

Vrstniki so pomemben dejavnik pri agresivnem vedenju v smislu pozitivnega ali negativnega 

vpliva. Pozitiven vpliv se kaţe v smislu ojačevanja, nagrajevanja. Npr. otrok ob doţiveti 

frustraciji in prisotnosti prijatelja ne teţi k agresivni reakciji. Nasprotno pa so lahko vrstniki 

prispevek k ohranjanju obstoječih agresivnih vedenj. Otroci, ki so vključeni v vzgojno 

skupino, so bolj agresivni. Vrstniki lahko prispevajo k ohranjanju ţe prej obstoječih 

agresivnih vedenj (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Ţorga (1989, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) ugotavlja, da je nepriljubljenost otroka v 

vrstniški skupini oteţujoč dejavnik, ki lahko kasneje v otrokovem razvoju vpliva na otrokovo 

čustveno neprilagojenost ter šolsko neučinkovitost.  

 

Vrstniki v vrtcu lahko otrokom predstavljajo vzornike. To se zgodi še posebno takrat, kadar 

otrok svojega vzornika visoko ceni ali se z njim enači. Posredno lahko vzorniki v vrtcu 

otrokom predstavljajo model. Tako se otroci večino svojega vedenja naučijo s posnemanjem. 

Vzorniki (vrstniki) v vrtcu otroku nudijo priloţnost za učenje novih oblik agresivnega 

vedenja, povečujejo/zmanjšujejo zavore za izvajanje ţe naučenega vedenja in so neposredna 

spodbuda za izraţanje agresivnosti (Lamovec, 1978). 

 

Prav tako pa se lahko otroci preko gledanja agresivnih in nasilnih vsebin naučijo novih oblik 

agresivnega obnašanja in zmanjšajo učinek pri ţe tistih vrstah agresivnega vedenja, za katere 

so se naučili, da so nezaţelene in jih ne smejo uporabljati. Otroci si bolje zapomnijo agresivno 

kot neagresivno obnašanje. Ne le da od vzornikov, ki jih otroci spoznajo in vidijo preko 

medijev prevzamejo nove načine vedenje, ampak prevzamejo še njihova splošna načela, 
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stališča in vrednote. Otrok, ki se nauči agresivnega vedenja pri medijskih vzornikov, je tudi 

bolj samozavesten in pogumen pri obvladovanju socialnega okolja. Nauči se, da je agresivno 

vedenje učinkovito sredstvo za doseganje ciljev (prav tam). 

 

Televizija nam podaja veliko prizorov fizičnega ali verbalnega nasilja. Tudi podrobno 

poročanje televizije, časopisov in radia o nasilnih razmerah, velikokrat doseţe nasprotne 

učinke od pričakovanih (Chalvin, 2004). Dejstvo je, da današnji predšolski otroci veliko 

število ur presedijo pred televizijskimi ekrani, ki vse ko prej ponujajo nasilne in agresivne 

prizore. Horvat in Magajna (1987) pravita, da otrok, ki opazuje delovanje enega ali več 

agresivnih modelov, poskuša tako vedenje posnemati v igri. Učinek posnemanja negativnih 

prizorov preko medijev je večji, če otrok te prizore spremlja v skupini vrstnikov (prav tam).  

 

Mediji namreč oblikujejo način človekovega dojemanja sveta. Preko medijev spoznavamo 

različne situacije in osebe, ki nam lahko postanejo vzorniki. Vzorniki pripomorejo k učenju 

različnih oblik obnašanja. Kot vidimo so lahko otrokom v vrtcu vrstniki in mnoţični mediji 

vzorniki za agresivno vedenje. Otrok posnema vedenje, ki napeljuje k boljšim rešitvam oz. 

razrešitvam trenutnega stanja ter je predvsem za njih same koristno. Tako vzorniki oblikujejo 

način posameznikovega gledanja na svet. 

 

Agresivno vedenje predšolskih otrok in vrsta agresivnosti je zelo odvisna od otrokovega spola 

in njegove starosti. Pogostost agresivnega vedenja predšolskih otrok pa je predvsem odvisna 

od različnih vplivov okolja, seveda v povezavi z biološkimi dejavniki (osebnostne 

značilnosti). Tako na pojav agresivnega vedenja vplivajo genetski in biološki dejavniki v tesni 

povezavi z dejavniki okolja (druţina, vrstniki, vrtec). Agresivno vedenje je ţe samo po sebi 

dovolj moteče, čeprav je določena stopnja agresivnega vedenja normalen pojav. Zavedati se 

moramo, da z uravnavanjem in preprečevanjem agresivnega vedenja pri otrocih lahko 

preprečimo razvoj še bolj nevarnih oblik agresivnega vedenja v poznejših razvojnih obdobjih. 

Zato je pomembno, da agresivno vedenje obravnavamo ţe dovolj zgodaj. 
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3  OBRAVNAVANJE IN PREPREČEVANJE 

AGRESIVNEGA VEDENJA PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH 

 

       Zelo pomembno je zgodnje proučevanje in uravnavanje agresivnosti pri otrocih, saj tako 

preprečujemo razvoj še bolj nevarnega agresivnega vedenja v poznejših razvojnih obdobjih 

(Lamovec, 1978).  

 

Toda ali lahko na enostaven način prepoznamo agresivno vedenje? Pri nekaterih osebah se 

zdi, da lahko, spet pri drugih je agresivnost prepoznati vse teţje. Odvisno je od tega, na 

kakšen način svojo agresivnost izraţajo. 

 

Kljub temu, da je agresivno vedenje »normalna« razvojna značilnost vsakega otroka na poti 

njegovega razvoja, kot so napisali nekateri avtorji o agresivnem vedenju (npr. Horvat in 

Magajna, 1978; Essau in Conradt, 2006; Zupančič in Justin, 1991), je potrebno biti pozoren 

na agresivno vedenje otrok, saj lahko večja pogostost, neprestano ponavljanje in teţje oblike 

agresivnega vedenja negativno vplivajo na njegovo osebnost in kakovost ţivljenja v poznejših 

razvojnih obdobjih. Tako se mi zdi ţe v času otrokovega obiskovanja vrtca ključno 

usmerjanje pozornosti na neprimerne oblike vedenja.  

 

Zubrzycka (2008) razmišlja o tem, da je agresivno vedenje večkrat spregledano in da 

zaposleni v vrtcu takšno vedenje ignorirajo. Poudarja, da se spregledano agresivno vedenje 

majhnih otrok največkrat obdrţi in ga je teţje odpraviti. Zato predlaga, da moramo ţe takoj, 

pri dojenčkih in malčkih spremljati vedenje in biti pozorni na neprimerne oblike vedenj, ter 

jih sproti reševati.  

 

Strokovni delavci vrtca morajo neprimerna vedenja takoj opaziti, jih spremljati in učinkovito 

razrešiti. Preden začnemo otroku nuditi pomoč in izvajati določene dejavnosti pomoči, se 

moramo zavedati kot pravi Vanček (2002), da je vsak otrok osebnost zase in da jih zato nikoli 

ne smemo primerjati med seboj. Zavedati pa se moramo tudi, kot pravita Horvat in Magajna 

(1987), da je laţje preprečevati teţave, kot potem reševati nastale konfliktne situacije. S tem 

stavkom ţelim poudariti, da je koristneje doma, še bolj pa v vrtcu izvajati preventivo, ki nam 
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potem če ţe nastanejo teţave, olajša delo. Preventivne dejavnosti v vrtcu, ki potekajo preko 

individualne ali skupinske igre, so lahko po mojem mnenju zelo koristne in preprečujejo 

nastanek teţjih oblik motečega vedenja.  

 

Spremljanje otrokovih teţav tekom razvoja in nenehno reflektiranje le-tega, zahteva od nas, 

da poiščemo primeren pristop oz. strategije za reševanje določenega problema. Vsaka vrsta 

motečega vedenja namreč zahteva svoj specifičen pristop. Pristopi so različni glede na to, s 

katero ciljno populacijo delamo. Tako so pristopi drugačni npr. za otroke in mladostnike.  

 

Kristančičeva (2002) meni, da se moramo, preden določen pristop uporabimo, prepričati, da je 

le-ta učinkovit in podprt z raznimi ugotovitvami. Tudi Essau in Conradt (2006) pravita, da so 

terapevtske metode za ravnanje z agresivnim otrokom odvisne predvsem od razvojne stopnje 

otroka. Tako so metode različne npr. za predšolske otroke, mladostnike, odrasle.  

 

Za predšolske otroke so značilne predvsem metode reševanja oz. preprečevanja agresivnega 

vedenja v druţini, kjer poteka socializacija. Smatra, da so druţine (predvsem starši) 

najpomembnejši drugi za predšolske otroke (prav tam). Tudi v Kurikulumu za vrtce (2009) 

piše, da so za otroka tekom njegovega razvoja pomembni odrasli. Poleg staršev doma, so v 

vrtcu to strokovni delavci, ki so preko vzgojnega procesa ves čas z otroki. Odrasli morajo biti 

otroku zgled in usmerjevalci (prav tam). Odrasli s svojim vedenjem in ravnanjem otroka 

uvajajo v svet primernega in neprimernega, dobrega in slabega, dovoljenega in 

nedovoljenega, dopustnega in nedopustnega (Bergant, 1980). 

 

Metode dela, ki jih izbiramo za različno razreševanje otrokovih teţav pa niso odvisne samo 

od razvojne stopnje otroka, kot meni Stritih (2011) in sicer pravi, da bi naj strokovni delavci v 

vrtcu najprej prepoznali in upoštevali razvojno stopnjo otroka, saj je le to ključno za izbiranje 

ustreznih strategij uravnavanja vedenja (prav tam). Namreč vsak, ki ţeli pomagati agresivnim 

otrokom, mora znati pri otroku prepoznati dejavnike tveganja posameznika, dejavnike 

tveganja ponovitve agresivnega dejanja in analitično oceniti učinkovitost svojih posegov 

(Essau in Conradt, 2006). Pomoč otroku, ki se vede agresivno, je odvisna od medsebojnega 

poznavanja, avtoritete, moči, znanja in zmoţnosti vţiveti se v počutje agresivnega otroka 

(Byrne in Hegeduš, 2010a). Ker pa so vzroki in pristopi motečega vedenja različni in jih je 

več, tudi rešitve pri razreševanju teţav niso enostavne in hitre (Vec, 2011a).  



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-55- 

 

Mnogo raziskav izhaja iz predpostavke, da je potrebno neustrezno vedenje preusmeriti v 

ustrezno z učenjem socialno sprejemljivega vedenja oz. ustreznih komunikacijskih veščin 

(Golob, 2010). Reševanja problemov naj bi se lotili bolj ali manj »naključno«, in sicer je 

potrebno najprej ugibati, kakšna naj bi bila prava pot do cilja, potem pa preizkušamo različne 

rešitve, dokler ne uvidimo prave (Kompare, 2011).  

 

Pri zmanjševanju agresivnega vedenja je ključno zavedanje stavka, ki sta ga podala Horvat in 

Magajna (1987, str. 201): »Odvajanje nezaţelenega vedenja mora vedno spremljati učenje 

nasprotnega zaţelenega vedenja«. Tako je otroka potrebno najprej pripraviti in spodbuditi, da 

spremeni vedenje, ki je neustrezno in moteče. Odrasli moramo preprečevati situacije, ki bi 

lahko morebiti povzročile agresivnost in zagotavljati situacije, kjer spodbujamo prosocialno 

vedenje. Ob tem je potrebno oblikovati varno in pozitivno okolje, ki je ključ do spreminjanja 

vedenja. Odrasli pa pri delu z agresivnimi otroci nikakor ne smejo prezreti dejstva, da morajo 

otroka sprejeti takšnega kot je, z vso njegovo drugačnostjo. Stritih (2011) pravi, da so naj 

odrasli pri zavestnem oblikovanju okolja pozorni na temperamente značilnosti otroka in da 

naj spodbujajo tiste vzorce vedenja, ki so v tem okolju najbolj sprejemljivi (prav tam). 

 

Smotrno je, da agresivnega otroka obravnavamo najprej na individualnem nivoju. Otroka kot 

osebnost moramo upoštevati. Prav tako je pomembno, da mu nudimo prijetne izkušnje z 

drugimi ljudmi in zagotovimo prijetno klimo (Vec, po Bergant, 1987, v Jazbec, 2002). Tako 

otroku omogočimo, da spozna sebe, vrstnike, odrasle, se počuti sprejetega, varnega in 

povezanega z drugimi (prav tam). »Strokovnjaki, ki delajo z otrokom, morajo napisati 

ustrezen individualni program, ki ustreza otrokovim potrebam in sposobnostim in mu nuditi 

ustrezno strokovno pomoč« (Vanček, 2002, str. 83). Vzgojitelj v vrtcu mora upoštevati 

otrokovo razvojno stopnjo, njegove individualne potrebe, osebnostne lastnosti, sposobnosti, 

interese … (Batistič Zorec, 2003).  

 

Ob ugotavljanju agresivnega vedenja pa moramo upoštevati še nekatere druge koristne 

informacije. Med pomembnimi so karakteristike druţine, načini interakcije med druţinskimi 

člani ter sestavljenost agresivnega vedenja. V splošnem to pomeni, da moramo za 

razumevanje agresivnega vedenja upoštevati osebo kot celoto, osebne značilnosti 

posameznika, ozadje razvoja posameznika ter posameznikovo vedenje (Kristančič, 2002).  

 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-56- 

 

Reagiranje staršev na otrokovo agresivnost je ključnega pomena, saj otrok v tem obdobju 

spozna bojevito plat tega vedenja. Starši lahko agresivnost vzpodbujajo (neposredno kot 

vzorniki) ali pa agresivnost kaznujejo. Raziskave o tem so pokazale, da bodo najmanj teţav z 

agresivnostjo imeli tisti otroci, katerih starši so agresivno vedenje preprečevali na sprejemljiv 

način. Najbolj agresivni pa bodo tisti otroci, katerih starši jih niso kaznovali oz. so jih 

kaznovali na neprimeren način (Tušak in Tušak, 2001). 

 

Smrtnik-Vitulićeva (2004) pravi, da moramo otroka, ki svoj bes izraţa z agresivnim vedenjem 

najprej ustaviti in ga pomiriti. Nato naj sledi pogovor o agresivnem vedenju, ki naj bo 

časovno in vsebinsko čim bliţje dogodku, ki je sproţil agresijo. Otroku moramo dati vedeti, 

da ga razumemo in sprejemamo. Šele nato ga usmerimo, da razmišlja o posledicah 

agresivnega vedenja in o tem, kako bi se on počutil, če bi ga npr. kdo udaril. Potem skupaj z 

otrokom poiščemo načine socialno sprejemljivega izraţanja jeze in se dogovorimo, kako 

bomo v prihodnje ravnali v takšnih situacijah. Cilji naj bodo realni in zmoţni uresničitve 

(prav tam).  

 

Van der Valletova (2010) govori o ciljih usposabljanja obvladovanja agresivnosti skozi 

refleksijo lastnega delovanja, ki nas pripelje do bistva usposabljanja, obvladovanja psihične in 

fizične agresivnosti. Sooči nas s štirimi cilji. Prvi cilj je usposabljanje, kjer je pozornost 

usmerjena na način interakcije med agresorjem in ţrtvijo.  Drugi cilj je prepoznati povezanost 

verbalne in neverbalne komunikacije z agresivnostjo. Tretji cilj pomeni naučiti se obvladovati 

agresivno vedenje drugega ter četrti cilj je obvladovanje različnih tehnik spopadanja z 

agresivnim vedenjem (prav tam).  

 

Čeprav obstaja nemalo metod in načinov preprečevanja, uravnavanja ter zmanjševanja 

agresivnega vedenja, je pomembno, da izberemo pravo metodo, ki naj bi bila za določenega 

posameznika in njegovo teţavo učinkovita. Pri tem ne smemo prezreti razvojne stopnje 

posameznika, njegovih osebnostnih in temperamentih značilnosti, njegovega vedenja ter 

pomembnih segmentov iz njegovega oţjega in širšega okolja. Zavedati se moramo, da pot 

reševanja otrokove teţave ni lahka in hitra. Zato raje delajmo korak za korakom in učinkovito. 

Večkrat so starši doma in vzgojitelji pri dajanju pomoči otroku, ki izraţa agresivno vedenje, 

nemočni. Takrat se lahko po pomoč zatečejo med drugim tudi k svetovalni sluţbi vrtca, o 

kateri bo govora v naslednjem poglavju. 
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3.1 Svetovalna služba vrtca 

 

Kadar vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev niso dovolj kompetentni in uspešni pri 

premagovanju agresivnega vedenja njihovih otrok v skupini in kadar ţe vse moţne tehnike in 

strategije za preprečevanje agresivnega vedenja niso uspešne, se lahko po pomoč obrnejo k 

svetovalni sluţbi vrtca. Nekateri pomoč poiščejo nemudoma, nekateri poskušajo sami in šele 

ob neuspehih prosijo pomoč svetovalne sluţbe.  

 

Temeljni vzgojno-izobraţevalni cilj vrtca in svetovalne sluţbe je optimalni razvoj otroka ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in 

duševno konstitucijo. Svetovalna sluţba deluje na področjih (pedagoško, psihološko, 

socialno), kjer se pojavljajo vprašanja in teţave. Deluje strokovno avtonomno in preko 

svetovalnega odnosa, ki pomeni posebni strokovni pristop in temelji na dogovoru z vsakim 

posameznikom. Področja delovanja svetovalne sluţbe predstavljajo vsakdanje ţivljenje in 

delo v vrtcu (področje igre in poučevanja, področje kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu, 

področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja otroka, sprejemanje in uvajanje otrok v 

vrtce, področje socialno-ekonomskih stisk). Temeljne funkcije svetovalne sluţbe so 

svetovanje, posvetovanje in koordinacija. Preko svetovalnega odnosa se svetovalna sluţba 

vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude (Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008). 

 

Svetovalna sluţba mora biti dovolj strokovno usposobljena in s tem mora nuditi pomoč 

posamezniku in skupinam v vrtcu, sodelovati mora pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 

vsakdanjega vzgojno-izobraţevalnega dela v vrtcu in tako prispevati k čim večji uspešnosti. K 

delu mora pristopati celostno in kompleksno in se pri tem ne sme omejevati na 

individualiziran pristop, ki bi izključeval sistemski vidik teţav. Praviloma se v manjši meri 

usmerja neposredno na otroke in v večji meri nagovarja njihove starše in vzgojitelje. Mesto 

svetovalne sluţbe je znotraj ustanove – vrtca, saj se le tako zmore učinkovito odzvati na 

vsakokratne individualne potrebe posameznikov in vrtca kot celote (prav tam).  

 

Svetovalno delo je zasnovano na načelu interdisciplinarnosti, kar pomeni pomembnost 

sodelovanja svetovalnih delavcev z različnimi strokovnimi profili v timu. Sodelovanje med 

njimi naj bi bilo vzajemno in naj bi ohranjalo strokovne različnosti in posebnosti. Poleg 
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sodelovanja z različnimi strokovnjaki na različnih področjih, je zelo pomembno sodelovanje 

svetovalnega delavca z vzgojitelji (prav tam). 

 

Osnovna področja dejavnosti svetovalne sluţbe so: svetovalno delo z otroki, svetovalno delo 

z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalno delo s starši, sodelovanje z vodstvom in 

sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Posebej pomembno je svetovalno delo z vzgojitelji in 

njihovimi pomočniki, ker vključuje posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in evalvacijo 

vsakdanjega ţivljenja in dela v oddelčni skupini. Svetovalni delavec in vzgojitelj oz. 

pomočnik vzgojitelja skupaj ugotavljata stanje, zbirata in analizirata podatke, skupaj 

načrtujeta spremembe in izboljšave ter skupaj ugotavljata spremembe. Tudi otrokovi starši 

predstavljajo pomembne sogovornike in soustvarjalce. Tudi sodelovanje svetovalne sluţbe z 

vodstvom vrtca je izredno pomembno, saj so svetovalni delavci pomembni člani pri 

oblikovanju letnega delovnega načrta, razvojnega programa, pri spremljanju vsakodnevnega 

ţivljenja in dela v vrtcu, pri izvajanju izboljšav, pri spodbujanju strokovnega izobraţevanja in 

izpopolnjevanja ter pri iskanju kvalitetnih oblik sodelovanja s starši (prav tam). 

 

Za profesionalno opravljanje svetovalnega dela v vrtcu, se mora svetovalni delavec drţati in 

upoštevati naslednjih načel (prav tam, str. 10-14): 

 Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 

Delo svetovalnega delavca se mora opravljati strokovno korektno. Etična načela so načelo 

dobrobiti, kjer je na prvem mestu dobro otroka, načelo prostovoljnosti, kjer morajo vsi 

udeleţenci v svetovalni odnos vstopati prostovoljno ter načelo zaupanja. 

 Načelo strokovne avtonomnosti 

Svetovalna sluţba je pri svojem delu, ne glede na mnenja in pričakovanja drugih, dolţna 

posredovati korektna strokovna mnenja in se drţati strokovno etičnih načel. Pomembno je, da 

vsak strokovni delavec, ne glede na smer izobrazbe, čim bolj jasno opredeli svoj namen in 

cilje v procesu pomoči. Tako ima strokovni delavec v odnosu z drugim delavcem različnega 

profila moţnost in pravico odkloniti vse naloge, ki presegajo njegovo strokovno področje. 

 Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 

Načelo velja, ne glede na to, ali svetovalno sluţbo sestavlja en ali več strokovnih delavcev. 

Vendar je boljše in bolj učinkovito, kadar je v svetovalni sluţbi več strokovnjakov z 

različnimi profili, saj delo svetovalne sluţbe povezuje pedagoška, psihološka in socialna 

vprašanja. Svetovalna sluţba je dolţna spodbujati načelo interdisciplinarnosti, tako na njihovi 
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ravni kot na ravni strokovnih delavcev vrtca. Ker včasih pomoč in posredovanje pri otrokovih 

teţavah ni omejena le na vrtec in vrtčevsko okolje, je svetovalna sluţba dolţna sodelovati tudi 

z zunanjimi strokovnimi delavci in ustanovami. 

 Načelo aktualnosti 

Gre za upoštevanje posebnosti posameznega vrtca in izhajanje iz vsakokratnih potreb 

posameznega vrtca, posameznikov in potreb oddelka.  

 Načelo razvojne usmerjenosti 

Individualno ali skupinsko delo z otroki terja posredne oblike svetovalnega dela, med 

katerimi je najpomembnejše razvojno – analitično delo, ki pomeni ugotavljanje in 

spreminjanje celote pogojev posameznikovega vsakdanjega ţivljenja in dela v vrtcu. 

 Načelo fleksibilnega ravnoteţja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne 

sluţbe 

Program svetovalne sluţbe mora vsebovati dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne 

dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.  

 Načelo celostnega pristopa 

Celostno pomeni upoštevanje posameznika kot osebnost v celoti in upoštevanje posameznika 

kot del oţjega in širšega socialnega okolja. Tako svetovalna sluţba deluje na individualni 

ravni in na ravni socialnega okolja. 

 Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 

Preko svetovalnega odnosa svetovalna sluţba skuša vzpostavljati in vzdrţevati pogoje za 

sodelovanje z drugimi. Sodelovanje temelji na soočanju vsestranskih pristranosti in konfliktov 

ter razvijanju sposobnosti za ravnanje z njimi. 

 Načelo evalvacije lastnega dela 

Evalvacija lastnega dela pomeni soočanje z rezultati dela na čim bolj kritičen in objektiven 

način. Gre za kritičen pregled načrtovanih ciljev in pregled končnih rezultatov.  

 

Tri osnovne vrste dejavnosti svetovalne sluţbe so naslednje (prav tam): 

1. Dejavnosti pomoči (neposredne oblike dajanja pomoči ter posredne strokovne 

aktivnosti); 

2. Razvojne in preventivne dejavnosti so del razvojnih nalog vrtca (spremljanje in 

ugotavljanje obstoječega stanje, sodelovanje pri načrtovanju sprememb in 

izboljšav, vodenje in koordiniranje različnih projektov, izvajanje preventivnih 

oblik dela); 
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3. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije (pogoj za kvalitetno opravljeno delo). 

 

Eno izmed področij delovanj socialnega pedagoga je lahko tudi svetovalna sluţba. Vrtec 

obiskujejo tudi otroci, ki kaţejo problematično, moteče oz. izstopajoče vedenje. Tako 

vedenje, ki se razlikuje od »normalnega«, terja drugačne pristope. 

 

Socialni pedagog, kot pomemben člen svetovalne sluţbe vrtca, lahko za razliko od ostalih 

sodelavcev v svetovalni sluţbi otrokom in njihovim staršem ponudi skupinsko komuniciranje 

ter skupinsko soočenje in reševanje nastalega problema. Vir informacij socialnega pedagoga 

je namreč skupina otrok (vzgojna skupina), kjer lahko nenehno pridobiva nova spoznanja o 

vedenju in ravnanju posameznikov, informacije o medsebojnih odnosih in socialni interakciji 

(Grünfeld, 1997). Poleg preventivnega dela, ki naj bi ga socialni pedagog izvajal nepretrgoma 

z razredom, ima pomembno vlogo tudi pri razvijanju odgovornosti, sprejemanju odločitev in 

reševanju problemov. 

 

 

3.2 Socialna pedagogika in obravnava agresivnega vedenja  

 

Različne stroke imajo različne vloge v druţbi in prav vsaka vloga je lahko doprinos 

posamezniku oz. uporabniku z različnimi teţavami. S tem še posebej mislim na stroke, ki 

delujejo na področju socialnega in pedagoškega okvirja.  

 

Tako se lahko na področju motečega oziroma izstopajočega vedenja, del katerega je tudi 

agresivno vedenje predšolskih otrok, ki ga obravnavam v tem diplomskem delu, znajde tudi 

socialno pedagoška stroka. 

 

Socialni pedagog se lahko zaposli v svetovalni sluţbi vrtca. Socialnopedagoško delo v vrtcu 

temelji na dobrem poznavanju razvoja predšolskega otroka, njegovih potreb ter na 

svetovalnem delu z vzgojitelji in straši (Ţnidaršič, 2004). 
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3.2.1 Socialna pedagogika 

 

Socialna pedagogika je vseskozi njen razvoj nepretrgoma ohranjala tradicijo 

socialnopedagoškega delovanja, ki je vselej usmerjeno v socialno integracijo ljudi, ki so na 

tak ali drugačen način ogroţeni ali pa je ogroţena njihova ţivljenjska situacija (Zorc-Maver, 

2006). Poleg posameznika pa socialna pedagogika vedno razume še delovanje njegovega 

oţjega in širšega socialnega okolja ter interaktivno delovanje med ţivljenjskimi področji 

posameznika (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006).  

 

Baumer (1929, v Zorc - Maver, 2006, str. 7), ki je podal prvo utemeljitev socialne pedagogike 

pravi, da je socialna pedagogika »vse, kar je vzgoja in izobraţevanje in hkrati ni šola in ne 

druţina«. Nekoliko kasneje jo teoretik Thiersch (1978, v Kobolt, 1998, str. 10) opredelil »kot 

socialno znanstvene druţbene teorije o socialno - pedagoškem ravnanju, pri čemer so naloge, 

vsebine in perspektive te vede umeščene v kontekst razvoja in izvajanja socialne in vzgojne 

zaščite, ter neposredno povezane z zgodovinsko - druţbenimi strukturami«. 

 

Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike (2004) socialno pedagogiko opredeli 

kot stroko, ki dela z ljudmi in pri delu upošteva ţivljenjsko okolje posameznikov. Tako se 

usmerja tudi v posameznikove socialne mreţe in v delo s skupinami. Namen njenega dela je 

preko osebnega odnosa pomagati posamezniku, da ustvari pristen in aktiven odnos s svojim 

okoljem, da se »polno« vključi v druţbo, uresničuje svoje temeljne potrebe, razvija svoje 

potenciale in predvsem, da najde stik s samim seboj ter s svojim okoljem. Pri svojem delu 

izhaja iz posameznikovih temeljnih potreb, ţelja, potencialov in iz značilnosti njihovega 

socialnega in kulturnega okolja (prav tam).   

 

Socialna pedagogika se lahko tekom razvoja danes pohvali z različnimi posegi na področjih 

izobraţevalnega, vzgojnega, spodbujevalnega, usmerjevalnega, korektivnega, suportivnega, 

svetovalnega in socioterapevtskega dela s posamezniki in skupinami (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006a). 

 

Strokovnjak, kot je socialni pedagog, naj bi bil praviloma vključen v tim različnih 

strokovnjakov, s katerimi skupaj sestavljajo sliko posameznikovega ţivljenja oz. poloţaja. 

Socialni pedagog se v procesu diagnosticiranja osredotoča na nekatere pomembne vidike, 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-62- 

 

kateri za druge strokovnjake niso toliko oz. sploh niso pomembni. Posameznika in pridobljene 

informacije o njem uporablja tako, da upošteva procesnost diagnostike. Posameznikovo 

razvojno in socialno umeščenost razumeva sistemsko, v procesu se ne osredotoča na 

primanjkljaje, ampak na močne točke posameznika, prav tako išče varovalne dejavnike. V 

samem procesu diagnosticiranja je socialni pedagog vedno prisoten. Izbira in upošteva med 

različnimi modeli diagnosticiranja. Socialni pedagog pa veliko pomembnosti pripisuje 

samoocenjevanju, samoprezentaciji, timskemu delu, evalvaciji in superviziji (Kobolt, 1999; 

Kluge, 1999; Rapuš-Pavel, 1999; Vec, 1999; Koller – Trbović, 1999; Peček, 1999; Nolke, 

1999, v Muršič, 2001). 

 

 

3.2.2 Socialnopedagoška diagnostika in intervencije 

 

Socialni pedagog za svoje delo potrebuje diagnostiko, na podlagi katere potem lahko nudi 

pomoč posameznikom s teţavami. Prav tako socialna pedagogika, kot samostojna stroka in 

veda, potrebuje lastno diagnostiko. Usmerjenost v poskus razumevanja vseh uporabnikovih 

socialnih okoliščin, umeščenost in razumevanje njegove osebne zgodbe in teţav znotraj te, je 

ključna značilnost socialnopedagoške diagnostike (Martinjak, 2004).  

 

»Diagnoza pomeni v socialnopedagoškem kontekstu »razlikovati, razločiti, prepoznati«, s tem 

izrazom poimenujemo »pregled«, »razlago«, »primerjavo« in »tehtanje različnih vidikov« z 

namenom, da odgovorimo na vprašanje: »Kaj storiti?«« (Uhlendorff, 1999, str. 447). V tem 

koraku oz. fazi procesa mora socialni pedagog prepoznati vrste in oblike pomoči ter preverjati 

in ugotavljati, ali sploh obstajajo vzgojne potrebe. Socialnopedagoška anamneza oz. 

pojasnjevanje vzgojnih potreb posameznika in socialnopedagoška diagnoza morata biti 

izpolnjeni, da se lahko izvrši socialnopedagoška intervencija, ki pomeni posredovanje med 

osebo in njenim problemom. Faza intervencije predstavlja vrsto ponudb oblik pomoči 

(Muller, 1994, v Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004). Intervencijo pa lahko razumemo tudi kot 

poseg socialnega pedagoga, kjer posreduje in nudi pomoč v prostoru izobraţevanja, vzgoje in 

svetovanja (Rutar, 2008). Beseda intervencija, ki pomeni posredovanje, poseg ali pomoč, 

označuje posege socialnega pedagoga, s katerimi skuša posredovati in vplivati na elemente 

svojega poklicnega polja.  

 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-63- 

 

Na začetku se je socialnopedagoška diagnostika zgledovala po načelih tipološkega 

razvrščanja. Oblikovala je različne tipološke skupine in zanje iskala ustrezne metode 

vzgojnega ali terapevtskega poseganja. To shematičnost je kasneje socialna pedagogika zaradi 

poudarjanja socialne umeščenosti in odnosih povezav premagala. Tako se je pozornost 

premaknila k močnim točkam (»močem«) oziroma k mehanizmom, ki lahko prispevajo k 

preseganju teţav. Včasih je bila pozornost posvečena primanjkljajem, kasneje pa k močem.  

 

Koboltova (1999) dodaja, da poleg spoznavanja posameznikovih teţav, primanjkljajev in 

ovir, spoznavamo tudi njegove močne točke, na katerih lahko gradimo ustrezne spremembe. 

Na podlagi tega se je oblikovalo eno izmed temeljnih pravil socialnopedagoškega 

razumevanja in diagnostičnega ocenjevanja – celostnost oziroma holističnost.  

 

»Načelo celostnosti preprečuje socialnopedagoški diagnostiki, da bi se usmerjala le v en 

segment uporabnika, ki ga obravnava. Nikoli se ne pojavlja ločeno od intervencije, ampak je 

vedno ţe uvod v njihovo načrtovanje, ki je pogojeno z aktivnim sodelovanjem uporabnika« 

(Martinjak, 2004, str. 235).  

 

V nadaljevanju predstavljam kontinuum socialnopedagoških intervencij (Shema 2, str. 64).  

 

Koboltova (prav tam) meni, da so intervencije določene s prostorom, v katerem socialni 

pedagog opravlja svoje delo. Vsakodnevno delo socialnega pedagoga poteka v raznolikih 

ţivljenjskih, skupinskih ter institucionalnih prostorih. Posledično so tako posegi socialnega 

pedagoga opredeljeni s področjem dela, naravo problemov in na ţalost tudi z institucionalnim 

okvirjem (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a). 

 

Shema na grobo umešča socialnopedagoške intervencije v prostore med izobraţevanjem, 

vzgojo, usmerjanjem, vzpodbujanjem, vodenjem, svetovanjem, različnimi korektivnimi 

posegi in socialno terapijo. Meje v shemi so vidne, meje v realnem socialnopedagoškem delu 

pa ne (Kobolt, 1997).  
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SHEMA 2: Osnovni kontinuum socialnopedagoškega interveniranja (Kobolt, 1997a; 1997b; 

1997c, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a str. 96) 

 

PODROČJA SOCIALNOPEDAGOŠKIH INTERVENCIJ  

 

PEDAGOŠKO                                                   SOCIALNO TERAPEVTSKO 

 

     izobraţevanje                         vzgoja                                      svetovanje                             socialna terapija   

 

 

DEFINICIJA 
..odvisno od druţbenih 

razmer…, razvoj novih 

kompetenc skozi nova 

znanja 

se realizira v različnih 

aspektih, osebnostni 

razvoj, socializacija, 

kulturalizacija 

krajša, časovno omejena 

institucionalna pomoč 

osebi, da bi rešila teţave 

krajša ali daljša pomoč 

pri globljih in resnejših 

osebnih, interpersonalnih 

in socialnih teţav 

SPLOŠNI CILJI  
prenos informacij in 

znanj 

razvoj doţivljanja, 

vedenja, 

samorazumevanja 

podpora za sprostitev in 

razrešitev problemov 

»predelava« kriz in 

konfliktov 

INDIVIDUALNI CILJI 
razširitev iz znanja 

izvirajočih kompetenc 

razvoj zrelosti, 

avtonomnosti in 

individualnih potencialov 

razvoj individualne 

kompetence in 

samospoznavanje in 

spremembe vedenja 

odstranitev motenj, 

razgraditev konfliktov 

DRUŢBENI CILJI  
dvig splošne kompetence 

neke druţbene skupine 

razvoj sposobnosti soc. 

integ. in participacija v 

druţbi 

razvoj in dvig 

avtonomnosti, kakovosti 

ţivljenja posameznika in 

skupin 

socialna integracija in 

rešitev konfliktov 

                                           ZAHTEVE OD UDELEŢENCEV  

pripravljenost za učenje zaupanje, stik, strinjanje, 

vzpostavitev odnosa 

pripravljenost in ţelja po 

spremembah 

ţelja in pripravljenost za 

spreminjanje 

 

 

Koncepti oziroma modeli razumevanja poimenujejo teoretične predpostavke. Najpogostejši 

teoretični koncepti, iz katerih izvirajo metode in postopki dela preko katerih skušamo doseči 

zastavljene in ţelene cilje, so v socialni pedagogiki naslednji: psihoanalitični, humanistični, 

komunikacijsko – interakcijski, sistemsko razumevanje, koncepti skupinskega in 

skupnostnega dela (prav tam). K razvoju in dograjevanju paradigem razumevanja 

človekovega razvoja in vedenja je najbolj prispevala sistemska teorija. Zanimivo in omembe 

vredno se mi zdi razumevanje sistemske teorije Neumann – Wirsingove (1992, str. 10, v 

Kobolt, 2011, str. 157): »Ko rečem sistemsko, mislim na sisteme kot enote, kot pojavne 

odnose. Na svet, vključno s sabo, gledam kot na neštevilne, »mreţe pajkov«, ki so med seboj 
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povezane v vseh smereh. Odvisno od točke, iz katere jih opazujem, nekatere sisteme vidim in 

drugih ne. Če se osredotočim na enega izmed njih, mu drugi postanejo ozadje oziroma okolje. 

Na tak način sama pri sebi rekonstruiram realnost.« 

 

Na odnosu, ki je osnovni temelj delovanja v procesu interveniranja, lahko delujemo s 

svetovalnimi, podpornimi, kompenzacijskimi, korekcijskimi, usmerjevalnimi, 

socialnoterapevtskimi posegi (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006).  

 

Geštalt pristop je drugi najpogostejši vir razumevanja posameznikovega razvoja in vedenja. 

Človeka razumeva celostno, upošteva njegovo doţivljanje in delovanje v različnih krogih 

druţbe. Socialna pedagogika na podlagi zgoraj omenjenih segmentov geštalt pristopa zajema 

takšno razumevanje v konceptu ţivljenjske usmerjenosti (Kobolt, 2011). Hans Thiersch je 

utemeljil koncept ţivljenjsko usmerjene socialne pedagogike, ki pomeni usmeritev socialne 

pedagogike na vsakdan in ţivljenjski svet posameznika ter zahteva celostno razumevanje in 

zaznavanje ţivljenjskih moţnosti in teţav posameznika. S konceptom so tesno povezane 

socialnopedagoške intervencije oz. posegi na področja, ki zahtevajo spreminjanje socialnega 

konteksta. Po mnenju Koboltove in Rapuš Pavlove (2006a) to pomeni, da moramo s 

teoretičnimi posegi poskušati razloţiti osnovne elemente ţivljenjskega prostora. V 

nadaljevanju koncept ţivljenjske usmerjenosti razlagata kot »strokovno delo, ki se nanaša na 

vzpodbujanje in pomoč pri oblikovanju takšnih ţivljenjskih razmer, ki omogočajo 

izobraţevanje, vzgojo, socialno in osebnostno realizacijo posameznika znotraj oţjega in 

širšega ţivljenjskega konteksta, kar za intervencije pomeni izhajanje iz upoštevanja danih 

ţivljenjskih struktur posameznikov, skupin.« (prav tam, str. 88). Pri tem se kaţe usmerjenost 

socialnih pedagogov v podporo in vzpodbujanje »močnih točk« in lastnega prispevka 

sodelujočih, v podpiranju kreativnosti in iniciativnosti pri premagovanju ovir in prispevanje k 

samopotrjevanju, individualizaciji in odprtosti za pluralizacijo ţivljenjskih stilov (prav tam). 

Pristop je v celoti usmerjen na posameznika in njegov problem. Upošteva povezave med 

uporabnikom in ţivljenjskim poljem, med uporabnikom in strokovnjakom ter med 

strokovnjaki (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). 

 

Kot vidimo ima vsaka stroka svoj model in določene posege, s katerimi prepozna določene 

simptome, ki so potrebni specifičnega in učinkovitega ukrepanja. Na primer medicinska 

diagnostika išče »bolno« in ga ločuje od »zdravega«. Tudi socialna pedagogika »ima« svojo 
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diagnostiko, ki je zelo spremenljiva, saj ni točno določena, da bi se lahko socialni pedagogi 

ravnali po njej in iz nje črpali konkretne posege pomoči. Potrebe socialnih pedagogov po 

enotni diagnostiki, kakršno uporablja nemalo strok, so zelo glasne. O tem priča tudi tematska 

številka revije socialne pedagogike z naslovom Socialnopedagoška diagnostika – 

razumevanje in načrtovanje z dejavnim sodelovanjem uporabnika (2004).  

 

Ker točno določene intervencije za določen primer oz. sklop teţav ne obstajajo, si socialni 

pedagogi pri posredovanju pomoči pomagajo z ţe obstoječimi teoretičnimi koncepti in 

paradigmami, ki so tekom časa doţiveli več ali manj sprememb. Pomembno je, da pri 

posredovanju pomoči izhajajo iz trenutnih ţivljenjskih razmer posameznika, njegovih močnih 

točk ter iz virov posameznikovega oţjega in širšega okolja. Ob tem je ključno upoštevanje 

sistemskega pogleda na posameznika in celostnost obravnave. Koboltova (1999, v Razpotnik, 

2006) meni, da vsak strokovnjak s svojim strokovnim in osebnim videnjem prispeva svoj 

deleţ k mozaiku, ki postaja vse popolnejši, vseeno pa obstaja svojevrstna kopija, ponaredek 

glede na »original« - kako ţivljenje doţivlja konkretni posameznik. 

 

Socialni pedagog torej pri svojem delu izhaja iz določenih paradigem, ki jih v sladu s 

posameznikovim primerom oz. teţavami prilagaja in dopolnjuje tako, da socialnopedagoško 

diagnosticiranje poteka v smeri iskanja in razreševanja teţav. Področij, na katerih socialni 

pedagog deluje, je več. Ukvarja se s teţavami posameznikov, ki prihajajo iz različnih 

razvojnih obdobij. Za vsako razvojno obdobje je potrebno določen izbran pristop prilagoditi 

glede na nivo razvojnega obdobja. Forjanič (2004) podaja nekaj ključnih elementov, ki so 

pomembni za socialnopedagoško diagnosticiranje v vrtcu. Pomembno je, da dobro poznamo 

posameznikove razvojne značilnosti in posebnosti, saj moramo v skladu z njimi prilagoditi 

tudi diagnosticiranje. Pri otroku moramo najti njegova »močna« področja, ki nam omogočajo 

uvajanje ustreznih sprememb z njegovo aktivno udeleţbo. Poleg posameznikovih značilnosti 

mora socialni pedagog spoznati otrokov celoten socialni kontekst, kamor spada otrokova 

druţina ter širše socialno okolje, ki ga predstavljajo vrtec, šola, vrstniki, prijatelji, sorodniki. 

Pri pomoči otroku oz. bolje v samem procesu diagnosticiranja se moramo nenehno 

vključevati v time različnih strokovnjakov in upoštevati njihova mnenja in priporočila. 

Namreč vsak je strokovnjak za svoje področje, zato so mnenja iz različnih področij še kako 

dobrodošla. Skupaj s posameznikom, ki ima teţave in skupaj s strokovnjaki iz tima, v katerem 

socialni pedagog deluje, morajo sestaviti individualni načrt dela (prav tam).  
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Glede na razvojno stopnjo predšolskega otroka ima socialni pedagog v vrtcu manj vrst 

diagnosticiranja, kot jih npr. ima pri mladostniku. Forjanič (prav tam) omenja, da v vrtcu 

socialni pedagog razpolaga z nekaterimi vrstami diagnosticiranja, katerim podlaga je otrokova 

igra, otrokova risba, neverbalne reakcije otrok ter opazovanje skupinske dinamike. Glede na 

razvojno stopnjo predšolskega otroka, ne moremo pričakovati aktivne udeleţbe posameznika 

v smislu načrtovanja in priprave vzgojnega načrta. Prav tako je teţko realizirati intervju z 

otrokom, saj nima dovolj in popolno razvitih vseh komunikacijskih veščin. Omejitev 

predstavlja tudi zbor podatkov o druţini in druţinskih članih, ki jih varuje zakon o varovanju 

osebnih podatkov (prav tam). 

 

Socialni pedagog kot sestavni del svetovalne sluţbe bi moral biti nepogrešljiv. Njegovo delo 

in intervencije so zelo specifične in nujno potrebne v vrtcu. Ne samo kot svetovalec strokovni 

sluţbi vrtca, ampak tudi kot spremljevalec otrok in njihovega vedenja, bi moral socialni 

pedagog biti prisoten v vsakem vrtcu. Njegovo delo je, kot sem ţe prej omenila zelo 

specifično. Čeprav socialni pedagog pri svojem delu izhaja iz nekaterih paradigem in se drţi 

načel dela, venomer izhaja iz načela »tukaj in zdaj«. Otroka obravnava kot individuum v vsej 

njegovi oţji in širši okolici. Tako povzame različne aspekte iz njegovega ţivljenja in išče 

pomembne dejavnike, ki vplivajo na teţavno vedenje pri otroku. 

 

 

3.2.3 Primeri socialnopedagoških intervencij 

 

Podala bom določene primere poskusa socialnopedagoškega diagnosticiranja, ki so se izkazali 

za učinkovite in ki jih lahko tudi na tem mestu uporabljamo za delo z agresivnimi otroki. 

Izbrane članke in primere (teoretične in izkustvene) predstavljam v nadaljevanju. 

 

3.2.3.1 Delo z otrokom s težavami v socialni integraciji 

       Članek Darje Ţnidaršič (2004) opisuje primer pomoči predšolskemu otroku s teţavami v 

socialni integraciji. Prikazan je primer pomoči socialnega pedagoga in smernice kako ravnati 

v posameznem primeru in fazi pomoči.  

 

Ţnidaršičeva (prav tam) meni, da je v prvi vrsti potrebno teţave otrok najprej opaziti in nato 

poglobljeno opazovati. Oseba, ki po navadi najprej vidi določena neprimerna obnašanja in 
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reagiranja, je vzgojitelj v skupini. Socialni pedagog se dela najprej loti s pomočjo opisa 

vzgojitelja, ki je pomemben začetek opazovanja in nadaljnjega dela. To je le del informacij, 

saj mora socialni pedagog za celovito prepoznavanje otrokovih teţav pridobiti informacije 

tudi iz njegovega najoţjega okolja in od otroka samega (prav tam). Tudi Plajnšekova (2004) 

pravi, da delovanje in vedenje posameznika ugotavljamo z različnimi metodami in tehnikami. 

Med njimi je v prvi vrsti opazovanje posameznika ali skupine.  

 

»Iz različnih pripovedi dobimo objektivno sliko, na podlagi katere lahko oblikujemo koncept 

pomoči. Preden se obrnemo po pomoč k drugim strokovnim sluţbam, moramo prepoznati 

otrokove teţave, jih opredeliti, ne da bi povzročili stigmo, in kadar je to mogoče, skupaj z 

vveczgojiteljem poiščemo pot za njihovo reševanje« (Ţnidaršič, 2004, str. 318).   

 

Ob prepoznavanju teţav, ki pretijo posameznika v vrtcu, je potrebno v obravnavo zajeti ne le 

njega, ampak celotno skupino otrok. Posameznika moramo obravnavati v okviru celotne 

skupine, saj sta oba dejavnika v neprestani medsebojni izmenjavi raznovrstnih socialnih 

izkušenj, ki ju oblikujejo. V obravnavo je poleg socialnega pedagoga potrebno vključiti 

otrokove starše, vzgojitelja in včasih tudi druge strokovne delavce. Pri obravnavi je otrok in 

njegov psihosocialni razvoj vedno v ospredju (prav tam). Vec (1999) dodaja, da ko se 

srečamo z otrokom, ki ima teţave na določenem področju, npr. z agresivnim otrokom pogosto 

najprej začnemo iskati vzroke za tako vedenje. Pri tem je pomembno, da vzrokov ne iščemo 

najprej v otroku samem, temveč v sistemih, ki za otroka predstavljajo referenčne točke za 

njegovo ravnanje. To so po navadi otrokova druţina, vrstniki, vrtec, šola, interesne dejavnosti, 

ipd. Pomembno je, da v samo »obravnavo« npr. agresivnega otroka, vključujemo vse 

pomembne socialne sisteme, s katerimi je otrok v interakciji (prav tam). 

 

V samem načrtovanju in procesu najprej ugotovimo dejansko stanje, oblikujemo cilje in 

preizkusimo moţnosti, ki izhajajo iz posameznika, druţine in institucije.  

 

Faze procesa so (Harnach – Beck, 1995, v Ţnidaršič, 2004, str. 318): 

 Kaj je? – stanje 

 Kako je nastalo? – rekonstrukcija razvoja 

 Kaj bo? – prognoza 

 Kaj naj bi nastalo? – oblikovanje ciljev 
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 Kako lahko cilj doseţemo? – metode in sredstva 

 Kaj je nastalo? – evaluacija. 

 

Otrok sodeluje v samem procesu in soodloča o tem, kako bo proces potekal. Pri sami 

obravnavi in načrtovanju pa ne smemo zanemariti otrokovih varovalnih dejavnikov in 

dejavnikov tveganja. Varovalni dejavniki predstavljajo otrokove močne točke. Pri 

diagnosticiranju prepoznavamo vzroke za teţave, ugotavljamo od kod prihajajo in kakšni so. 

Ugotovimo, kateri so varovalni dejavniki in kateri dejavniki tveganja. Med varovalne 

dejavnike uvrščamo tiste, ki pomagajo otroku iz frustracij ter se v procesu pomoči opiramo 

nanje, kot na otrokove močne točke (prav tam). 

 

Ţnidaršič (prav tam) našteva nekatere varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, ki jih pri 

obravnavi otroka, ki ima teţave v socialni integraciji ne smemo spregledati. Varovalni 

dejavniki se pojavljajo pri otroku, v druţini in v širšem okolju. Tako pri otroku ne smemo 

spregledati njegovega temperamenta, dobrih socialnih spretnosti, različnih sposobnosti, 

aktivne naravnanosti in dobre samopodobe. V druţini varovalni dejavniki predstavljajo dobre 

medsebojne odnose, pozitivne emocionalne odnose, zanesljivost in varnost v odnosu, interes 

za otroka, upoštevanje njegovih potreb, jasna pravila vedenja, pozitivna samopodoba staršev, 

stabilni ţivljenjski pogoji, moţnost dobre identifikacije s starši in omogočanje avtonomnosti 

otroku. Varovalni dejavniki v širšem okolju so predvsem dobri odnosi z vrstniki in drugimi 

osebami (npr. z vzgojnim osebjem v vrtcu), vključenost in moţnost vključevanja v različne 

prosocialne skupine, uspešnost pri aktivnostih, ipd. (prav tam). 

 

Dejavniki tveganja pri otroku so lahko predvsem motnje različnega značaja, slaba 

prilagodljivost in neugodna/nihajoča razpoloţenja, hitra ranljivost, strah, nesprejemljivo 

čustveno odzivanje itd. Ključnega pomena za otrokove teţave pa so lahko tudi dejavniki 

tveganja, ki izhajajo iz njegove druţine. Taki dejavniki tveganja so večkrat  neustrezni odnosi 

in vzgoja, večkratno kaznovanje otroka, neupoštevanje in sovraţnost do otroka, starši kot 

neustrezni identifikacijski modeli, … Posebej neugodno pa je takrat, kadar se druţina pogosto 

seli ali je v izolaciji, slabe ţivljenjske okoliščine, nesprejemanje otroka s strani druţbe in 

vrstnikov … (prav tam).  
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3.2.3.2 Model  SIVI  

        Za razumevanje določene/posamezne problematike in načrtovanje pristopa k določenim 

teţavam potrebujemo specifične modele, ki nam poskušajo podati razumevanje zapletenosti 

etioloških povezav skozi različne stopnje (Vec, 2011a). Tak model je lahko model SIVI, ki 

nas opozarja, da lahko na moteče vedenje vplivajo različni dejavniki na različnih področjih, ki 

ohranjajo moteče vedenje. Glede tega nam Vec (2009, v prav tam) poskuša predstaviti moteče 

vedenje preko štirih psiholoških ozadij. In sicer preko: 

 Skupine; 

 Individuuma; 

 Vodenja ter 

 Institucije. 

 

Skupina, kot samostojni dejavnik ali pa kot dejavnik, ki se povezuje z različnimi značilnostmi 

posameznikov v skupini, je lahko eden od izvorov motečega vedenja in ima naslednje 

elemente, ki lahko posamezno ali skupaj delujejo pri članih skupine in vzdrţujejo moteče 

vedenje (prav tam):   

 skupinske norme (prispevajo k temu, da se otrok moteče vede zaradi pomena skupine, 

v kateri je. Posameznik se vede kot se pač vede, ker misli, da skupina od njega tako 

vedenje pričakuje.); 

 kulturna ravnanja s konflikti in problemskimi situacijami so norme ravnanja s 

konflikti in problemskimi situacijami; 

 siljenje skupine pomeni za posameznika sprejetje nekaterih vedenj v skupini, ki jih 

sam ne ponotranji in ne odobrava. To pomeni prisotnost motečega vedenja v skupini; 

 strukture skupine, kot so komunikacijska struktura, struktura skupinskih vlog, 

socialnih moči, ipd. lahko pomembno vplivajo na izvor motečega vedenje (npr. 

nejasnost strukture, neskladnost v sestavi skupine, napačno sklepanje o vlogi v 

skupini, konflikti med formalno in neformalno strukturo,…); 

 faze razvoja skupine se pojavljajo v značilnem zaporedju vsake skupine. 

Najznačilnejša faza, ki nastopi takrat, kadar se skupina dokončno (formalno) oblikuje 

je faza konfliktov; 

 cilji skupine morajo biti jasni in resnično zastavljeni. Skupinski cilji so pomembni pri 

motiviranju otrok in kovanju odgovornosti. 
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Dejavniki motečega vedenja v posamezniku so tesno povezani in v soodvisnosti s socialnimi 

interakcijami, v katere je posameznik vpleten. Taki so biološki, prirojeni dejavniki in 

genetske predispozicije. Te tri skupine dejavnikov lahko delujejo neposredno in posredno. 

Neposredno na posameznika lahko deluje npr. sposobnost kontrole notranjih impulzov, 

posredno, ki pa pomeni v interakciji s socialnim okoljem pa npr. odziv okolice na 

posameznika, ki je drugačen in odstopa v interakcijah z drugimi (prav tam).  

 

Vodenje, kot tretje ozadje, ki nam ga poskuša predstaviti model SIVI je lahko prav tako 

dejavnik, ki vzbuja moteče vedenje. Vec (prav tam) ga primerja z različnimi načini vzgoje, ki 

jih starši uporabljajo pri vzgoji otrok.  

 

Četrti dejavnik, ki lahko prav tako vpliva na moteče vedenje je institucija. To so skupina 

dejavnikov, ki zdruţeni skupaj tvorijo kulturo ustanove (prav tam). 

  

Model SIVI nam skuša predstaviti različne dejavnike, ki vplivajo na porast neprimernega 

vedenja. Teţi k temu, da obstaja več različnih dejavnikov na več področjih človekovega 

razvoja, ki jih pri sami obravnavi neprimernega vedenja ne smemo prezreti.  

 

3.2.3.3  Učinkovita komunikacija,  faze pogovora in medsebojnega stika 

       Učinkovita medosebna komunikacija in poznavanje elementov le-te je ključnega pomena 

pri vzpostavljanju odnosa in pri pogovoru z otrokom, ki ima teţave. Učinkovita komunikacija 

je pogojena z učinkovitim pošiljanjem in učinkovitim prejemanjem sporočil. Za učinkovito 

pošiljanje sporočil veljajo trije pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. In sicer (Vec, 2002):  

1. razumljivo sporočilo,  

2. zaupanja vreden pošiljatelj,  

3. prejeta povratna informacija o tem, kako je sporočilo vplivalo na prejemnika.  

 

Učinkovito prejemanje sporočil pa pomeni dajanje povratne informacije o tem, kako smo 

sporočilo zaznali in sporočanje povratne informacije na način, ki omogoča razjasnjevanje in 

nadaljevanje razgovora (prav tam).  
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S pogovorom lahko otroka vodimo v smeri, da spozna razloge, zaradi katerih je izgubil 

kontrolo nad vedenjem in da se zamisli, kako bi se lahko v prihodnje, v podobni situaciji 

vedel (Obid in Rapuš Pavel, 2009). 

 

Vec (2002, str. 71 - 72, povzeto po Good, 1993) podaja nekaj načinov, ki jih uporabljajo 

odrasli, kadar ţelijo, da jih otroci ubogajo. Gre za načine, ki so neučinkoviti:  

 sitnarjenje (»Ţe stokrat sem ti rekla, da pojdi delat nalogo!«), 

 pridiganje (»Lahko bi vedel, kaj bo nastalo iz tega. Malo bi pa res lahko razmislil, kaj 

bi bilo prav.«), 

 nalaganje krivde (»Kako si lahko kar nekomu dal stvar, za katero sem tako dolgo 

varčevala, da sem ti jo lahko kupila?«), 

 groţnje (»Če ne boš nehal s takim obnašanjem, boš končal v zavodu!«), 

 vzporejanje (»Lahko bi se kdaj zgledoval tudi po odličnih učencih, ne pa da so ti 

vedno za vzor barabe.«), 

 zaskrbljenost (»To počnem le v tvoje dobro in ker premalo sam skrbiš zase.«), 

 vpitje (»Utihni!«), 

 kritizerstvo (»Kako lahko tako trapasto razmišljaš, da so ti, ki jih imaš za prijatelje, res 

pravi prijatelji?«).  

 

Zgoraj našteti primeri so načini neučinkovite komunikacije, ki jih starši in tudi vzgojno osebje 

uporablja, kadar ţelijo doseči hiter preobrat v otrokovem vedenju. S takim vedenjem otrokom 

sporočamo, da njihovo doţivljanje ni resnično in da tega ne sprejemamo. Taki načini, s kateri 

ţelimo doseči hitre spremembe, so po navadi neustrezni, saj za spremembo vedenja 

potrebujemo učinkovite načine, ki so večkrat stopnjevalni in dolgotrajnejši. Namreč s 

stopnjevanjem groţenj, stalnim pridiganjem in nalaganjem krivde otrokom ne moremo doseči 

ničesar, kaj šele otroka pripraviti, da bi nas ubogal.  

 

Vec (prav tam, str. 72) poleg zgoraj naštetih neučinkovitih primerov dodaja še: 

 ţaljenje (»Osel, kako pa se vedeš.«), 

 etiketiranje (»Ti si nesposobneţ, zato bodi kar tiho!«) in  

 prerokbe (»Zagotavljam ti, da boš ţe po prvem tednu odletel iz srednje šole.«). 
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Kadar se otrok vede »moteče«, je zelo pomembno, da se mu pribliţamo tako, da ne kričimo 

nanj. Z otrokom moramo vzpostaviti očesni kontakt in umirjen govor/barvo glasu. Sledi 

pogovor, v katerem otroka zaščitimo, mu posredujemo kaj lahko in česa ne sme. V pogovoru 

s preprostimi sporočili (npr.: »Vem kako si jezen/ -a, ko reagiraš na takšen način. Ob tem ne 

moreš prizadeti drugih oseb!«) ovrednotimo otrokova čustva. V pogovoru otroku izraţamo 

zaupanje v njegove sposobnosti spreminjanja in ga vključujemo v skupno iskanje 

primernejšega vedenja (Kristančič, 2002, str. 117).  

 

Smiselno je preučiti tudi lastno vedenje in spoznati kaj se dejansko dogaja. Se pravi, da 

moramo ugotoviti, kaj se dogaja z nami samimi in kaj se dogaja z otrokom. Pri tem je zelo 

pomembno, da ne kaznujemo oz. kritiziramo otroka, ampak, da poskušamo kritizirati in 

spremeniti otrokovo vedenje. 

 

Pri obravnavi vedenja, ki je moteče, se je smiselno drţati nekaterih smernic, ki vzpostavljajo 

in ohranjajo komunikacijski prostor za nadaljnje reševanje nastalega problema. Kot 

priporočila za delo z motečim vedenjem navajam faze pogovora, ki jih nazorno opiše Tomaţ 

Vec (1999, str. 72- 78). Prvi cilj začetne faze navezovanja stika in dela z otrokom (lahko tudi 

z njegovim oţjim druţbenim okoljem) je vzpostaviti in ohraniti odprt komunikacijski prostor. 

Na začetku »pomoči potrebnim« nudimo najprej konkretne oporne točke. Strokovnjak je tisti, 

ki je odgovoren za opredelitev stanja. Staršem in otroku moramo zagotoviti, da smo se 

resnično pripravljeni pogovarjati z njimi in jih poslušati. Tako je prvi cilj, ki je načeloma 

nadrejen ostalim, vzpostavljanje in ohranjanje stika z otrokom oz. z njegovo druţino kot 

celoto (prav tam).  

 

Od prvega srečanja z otrokom in njegovim oţjim okoljem ostaja pomembno usmerjati vse 

člane v prevzemanje odgovornosti in v aktiviranje za lastno spreminjanje. S tem vzpostavimo 

varnost in zaupanje, ki sta ključna za odpiranje »neprijetne vsebine« (prav tam, str. 74).  

 

Vec (prav tam) pravi, da se je kot učinkovito izkazalo predstaviti strokovnjakovo videnje 

sodelovanja na njim (otrokom in njihovim druţinam) razumljiv način. Potrebno je uporabljati 

izraze, ki so jim razumljivi, saj so strokovnjaki tisti, ki morajo in zmorejo prilagoditi 

sporočanje, ki naj bo jasno, enoznačno, razumljivo in natančno. Pri tem jih ne smemo siliti v 

nobene spremembe, ki niso tudi zanje sprejemljive. Stališče, da jih bomo upoštevali, je treba 
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jasno izraziti (prav tam). Tako se mora strokovnjak za uspešno pošiljanje sporočil otroku in 

njegovi druţini drţati in upoštevati naslednjega (prav tam, str. 72 – 73): 

 svoje sporočilo mora razjasniti z uporabo prve osebe edine. Tako postane odgovoren 

za misli in čustva, ki jih izraţa; 

 strokovnjak mora celotno sporočilo oblikovati tako, da vključi vse pomembne 

informacije, ki so potrebne za prejemnikovo razumevanje. Tako bo sporočilo 

specifično; 

 besedna in nebesedna sporočila mora oblikovati skladno tako, da z besedami izraţa 

isto kot z nebesedno komunikacijo; 

 sporočilno mora biti strokovnjak bogat, kar pomeni, da naj sporočilo vsebuje več 

znakov, kot je nujno potrebno (slike, pisna sporočila, čim več besednih in nebesednih 

sporočil); 

 strokovnjak mora vprašati za povratno informacijo in biti pozoren na to, kako je 

prejemnik sporočilo razumel in preoblikoval; 

 sporočilo mora prilagoditi prejemnikovemu referentnemu okvirju, se pravi otroku 

drugače kot odraslemu, itd.; 

 strokovnjak naj svoja čustva opiše in jih poimenuje, opiše z vedenjem ali primerno 

prispodobo (npr. »Ţalosten sem«, »Zdajle mi gre kar na jok«,…) in 

 pri opisu strokovnjak ne sme vrednotiti in razlagati vedenja drugih. 

 

Ker pa sporočil samo ne pošiljamo, ampak jih tudi prejemamo, saj je komunikacija v procesu 

pomoči večinoma medosebna, se mi zdi smiselno še omeniti spretnosti pri učinkovitem 

sprejemanju sporočil. Te so naslednje (prav tam, str. 75 – 76): 

 Parafraziranje - pomeni, da s svojimi besedami ponovimo, kako smo razumeli 

pošiljatelja sporočila. Pri parafraziranju moramo biti natančni in ne smemo vrednotiti 

čustev pošiljatelja in vsebine njegovega sporočila. 

 Preverjanje ustreznosti zaznave pošiljateljevih čustev. Uporabili naj bi naslednje in 

podobne fraze: Če te prav razumem, ti misliš/vidiš/čustvuješ …, ki ne kaţejo 

odobravanja in neodobravanja.  

 Pogajanje o pomenu sporočila - pomeni ugotovitev svoje razlage pošiljateljevega 

sporočila in pogajanje z njim. Pošiljatelj in prejemnik mora doseči soglasje o tem, kaj 

dejansko sporočilo pomeni. Z svojim razumevanjem se moramo kar najbolje pribliţati 

tistemu, kar nam je sogovornik dejansko skušal sporočiti. 
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Z dogovorom lahko opredelimo cilje obravnave, pri čemer naj bi sledili tistemu, ki pomoč 

potrebuje. Pomoč naj bi bila usmerjena v socialno mreţo. Pri tem je smiselno in za učinkovito 

razrešitev problema nujno potrebno postaviti realne in ne previsoko zastavljene cilje. Poleg 

tega pa ne smemo pozabiti dejstva, da strokovnjak ne sme delati namesto posameznika, 

ampak skupaj z njim (prav tam). 

 

»Kadar cilje postavljamo idealizirano (pre)visoko in kadar niso v skladu s tistimi, ki pomoč 

iščejo, radi delujejo tako, da v končni fazi otrok ne doseţe niti tistih ciljev, ki bi jih realno 

lahko (če ne bi bil obremenjen z našo idealizirano predstavo o »rezultatih«)« (prav tam, str. 

72). 

 

Diagnostika nam daje vpogled v način vsakodnevnega funkcioniranja otroka in druţine kot 

celote. Individualni ali skupinski pristop sta v določeni meri povezana z ugotavljanjem 

določenih področij posameznikove osebnosti in njegove funkcioniranja. Pri tem pogledu ne 

smemo prezreti vpogleda v pogostost pojavljanja, začetek pojavljanja, namen (korist oz. vrsta 

koristi), način izraţanja in osmislitev (zakaj ravno ta teţava, zakaj se pojavlja ravno takrat, 

zakaj ravno na tak način in zakaj ravno v določenih okoliščinah, ipd.) 

 

Prednost bi morali dajati usmerjenosti v »pozitivne vidike« ocene. Se pravi, da bi morali 

ugotoviti tiste točke, ki so še »dobro delujoče«, tiste zaščitne dejavnike, ki so še ohranjeni. 

»Sistematično razvijanje ali pa korekcija določenega področja pogosto nudi dovolj hitre in 

vidne učinke – s čimer »pridobimo«, vsaj za začetno sodelovanje, te (najpogosteje za 

spreminjanje manj motivirane) druţine« (Vec, 1999, str. 75 – 76).  Usmerjenost na zaščitne 

varovalne dejavnike nam pomaga vzdrţevati tudi stik. 

 

Vec s sodelavci (1995, v prav tam, str. 76-77) na podlagi opaţanj v vzgojnem zavodu v 

Smledniku podaja povezavo med posameznikom oz. otrokom in njegovo druţino, in sicer: 

»Čim večje število »individualnih dejavnikov« je oškodovanih pri otroku in večje ko je 

število oškodovanih dejavnikov pri druţini kot celoti, z večjo verjetnostjo lahko sklepamo na 

stopnjo (utrjenost, motenost, trajanje, …) disocialnosti (tako otroka kot druţine kot celote).« 

Kot posebno obliko pogovora omenjam intervju, ki nas preskrbi z empiričnimi podatki in 

temelji na interakciji. 
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3.2.3.4 Pravljica kot socialnopedagoška intervencija  

       Pravljica je neprecenljiv medij, ki ga nebi smeli spregledati. Ima pomembno vlogo v 

ţivljenju in pomaga pri razreševanju teţav, piše Kuclerjeva (2002). Tako pravljica otroka 

vzgaja in poučuje; uči ga socializacije, komunikacije in vedenja; ga usmerja, da odkrije svojo 

identiteto in poslanstvo; nudi mu številne resnice in nasvete; daje otrokovi domišljiji nove 

razseţnosti; moralno vzgaja otroka, ipd. Otrok se preko pravljice nauči spoznavati tudi 

neprimerne in neustrezne posledice konfliktnih situacij (Rutar, 2008). 

 

Strokovnjaki lahko s pomočjo pravljice vzpostavijo osebni stik z otrokom. Ta stik lahko 

sčasoma prerase v odnos, ki omogoča spremembe tam, kjer so potrebne. Pravljica s svojim 

edinstvenim pomenom, ki ga ima, lahko deluje na različnih področjih razvoja. S tega vidika 

ima razvojni, psihološki, vzgojni, socialni pomen. Deluje pa tudi izobraţevalno in 

terapevtsko. Preko identificiranja s pravljičnim likom se otrok uči spontano in nevsiljivo. Ob 

njej pa dozoreva na čustvenem, intelektualnem, moralnem in socialnem nivoju. Pravljica med 

seboj poveţe otroka in njegovega terapevta (strokovnjaka, ki nudi pomoč), tako da poveţeta 

svoje svetove in se prepustita fantaziji. Ker pravljica buri domišljijo otroka, mu tako pomaga 

razvijati razum in razjasnjevati njemu neznana čustva. Svojo vsebino, ki so predvsem zgodbe 

z vsesplošnimi človeškimi problemi in zgodbe, s katerimi se otrok v svojem odraščanju 

ukvarja, podaja na otroku razumljiv način. Ob branju pravljice smo v stiku z otrokom. Skupaj 

se gibamo skozi zgodbo in izraţamo svoj osebni in čustveni vidik odnosa (prav tam). 

 

3.2.3.5 Life space interview 

       F. Redel je razvil metodo LSI (intervju v ţivljenjskem prostoru), kot pomoč otrokom, ki 

so zaradi svojega destruktivnega vedenja imeli veliko občutkov krivde, skesanosti (Jazbec, 

2002). Namesto disciplinskih postopkov (kaznovanje, omejitve, izključitev) sta izbrala 

osredotočenje na probleme kot priloţnost za učenje in rast (Obid in Rapuš Pavel, 2009). 

 

Pri tem modelu je cilj svetovalca obvladati otrokovo agresivno vedenje. Svetovalec otroka ne 

sme opominjati na krivdo, kajti tako ne bo dosegel izboljšanje vedenja. Vzpodbujati mora 

otrokove močne točke in otroka ves čas opominjati nanje. Strokovnjak mora situacijo 

razumeti z vidika tistega, ki se agresivno vede in ga pripraviti do tega, da se sam odloči za 

ravnanje v prihodnosti. Pristop daje poudarek aktivnosti odraslega in omogoča refleksijo 

lastnega prispevka k nastali konfliktni situaciji. Cilj LSI metode je usmerjanje otrokovega 
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vedenja, kjer otrok namesto pričakovane kazni utrjuje samokontrolo in odgovornost. Otrok 

mora imeti določene veščine in sposobnosti, da ga lahko vključimo v metodo LSI. Te so: 

razvito določeno stopnjo zavesti o sebi, drugih in dogodkih; sposobnost medosebne 

komunikacije; zadostno samoregulacijo nad telesom in funkcijami za vzdrţevanje 

sposobnosti; spominske sposobnosti; sposobnost, da predstavi krizni dogodek; zaupanje v 

odraslega; znanje za opis osnovne značilnosti sebe in drugih (Jazbec, 2002). 

 

Metoda, ki temelji na psihodinamskem, vedenjskem, kognitivnem, prosocialnem in 

interpersonalnem razumevanju in znanju o otroku in njegovih teţavah se odraţa na naslednjih 

stopnjah (prav tam, str. 209 – 210):  

 obvladovanje agresivnega otroka in lastnih čustev agresivnosti; 

 obvladovanje otrokovega samokaznovalnega vedenje in lastnega (upravičenega) 

ogorčenja; 

 pomoč otroku pri razumevanju tega, da pri njegovem vedenju obstajajo določene 

zaporedne stopnje; 

 podpora otroku, da se počuti vpletenega, da sodeluje; 

 pomoč otroku pri postopni definiciji posameznega problema; 

 podpiranje dosedanjih navad samokontrole pri otroku, brez dodajanja krivde; 

 prijazna opozarjanja na otrokova prepričanja o slabem jazu (to ne pomeni, da si slab); 

 pomoč otroku pri razumevanju, da je njegova reakcija v dani situaciji njemu lastna in 

tipična za vedenje v večini kriznih primerov; 

 osvetljevanje otrokovega videnja konflikta; 

 načenjanje prosocialnih teţav; 

 pomoč otroku pri vračanju v razred, opogumljanje ter 

 uporaba programa za modifikacijo vedenja in vzpodbujanje. 

 

Koraki pri izvajanju metode LSI so naslednji (Obid in Rapuš Pavel, 2009): 

 Sprostitev napetosti (Strokovnjak otroku nudi veliko podpore in razumevanja, da se 

otrok lahko umiri toliko, da lahko racionalno spregovori o dogodku. V tej fazi so 

prisotna močna čustva, neprimerne besede in dejanja. Ko se otrok umiri in sprevidi, da 

mu nekdo ţeli pomagati, se lahko začne LSI intervencija) 

 Časovna linija dogodka (V tem koraku prevladuje pogovor, kjer otrok pripoveduje, 

strokovnjak pa sprašuje, razjasni in dekodira otrokove izjave (strategije spraševanja, 
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poslušanja, opazovanja, reflektiranja in interpretiranja). Otrok mora pri tem 

kontrolirati svoja čustva in pripovedovati dogodek v časovnem zaporedju, strokovnjak 

pa mora razširjati in razjasnjevati podrobnosti o otrokovi zaznavi dogodka). 

 Centralna vsebina (Strokovnjak mora v tem koraku odkriti, kaj je bistvo spora, kaj je 

v resnici pomembno v dogodku in opredeliti intervencije. Ta faza je najbolj zahtevna 

in terja veliko dekodiranja, presojanja, opazovanja, poslušanja ter zahteva dobre 

verbalne veščine za spraševanje in interpretiranje vedenja). 

 Vpogled (Strokovnjak in otrok morata najti skupno rešitev, skupaj pretehtati pozitivne 

in negativne strani ter se odločiti za najboljšo in uresničljivo rešitev. Otroka moramo 

spodbujati k iskanju njegovih rešitev situacije). 

 Nove veščine (Potrebno je pretehtati, ali izbrana rešitev otroku koristi in ali jo lahko 

udejanji). 

 Prenos naučenega v realnost (Strokovnjak otroka pripravi za vrnitev v skupino).  

 

To ni proces, kjer svetovalec deli nasvete za boljše reševanje problemov. Strokovnjak mora 

otroku nuditi čustveno podporo in mu omogočati, da se s stresom sooča konstruktivno (prav 

tam).  

 

Model se osredotoča na kontrolo agresivnega vedenja in išče nove vedenjske strategije. Izhaja 

iz trenutne realnosti posameznika in poudarja pomembnost razumevanja situacije z vidika 

tistega, ki se agresivno vede. Le tega poskuša pripraviti do tega, da vzame odgovornost za 

svoja ravnanja v svoje roke, tako da prepozna čustva, ki so povezana z njegovim vedenjem. 

 

3.2.3.6 Skupinsko delo  

       Otroci s teţavami (npr. agresivni otroci), ki so moteči za oţje in širše okolje, potrebujejo 

za zadovoljevanje svojih psihosocialnih potreb ustrezen prostor in predvsem pristne socialne 

interakcije (Vec, 1993). 

 

Samo poznavanje in odpravljanje vzroka agresivnega vedenja je nezadostno. Posameznik, ki 

se agresivno vede, npr. v vrtcu, ni sam. Je v stalni interakciji in v komunikacijskih zvezah z 

drugimi posamezniki in vzgojitelji. Zato si je smiselno ţe na začetku zastaviti vprašanje, kako 

bomo delali s tem posameznikom v skupini in ne zgolj individualno. Izjema so seveda 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-79- 

 

posamezniki, za katere ocenimo, da njihove teţave naraščajo in so pogostejše ter pogojujejo 

dodatno disfunkcionalnost. S takimi bomo delali najprej na individualni način (prav tam).  

 

Individualno delo socialnega pedagoga z otrokom, ki ima teţave poteka v skupini in temelji 

na igri ali usmerjeni dejavnosti. Vsebuje razgovor, pomoč otroku, da spozna svoje ravnanje, 

usmerjanje, spodbujanje pozitivnih oblik vedenja, vzpodbudo k vključevanju v dejavnosti, v 

skupinsko delo, k razgovoru o konfliktnih situacijah, k verbaliziranju čustev ter 

emocionalnemu sproščanju s pomočjo igre (Ţnidaršič, 2004). 

 

Odločilnega pomena pri delu s skupino, v katero so vključeni agresivni otroci, je realnost 

ciljev, ki si jih zastavimo na začetku. Cilji morajo biti usmerjeni k optimalnim spremembam 

in zajemati takšne posege pomoči, ki so realno dosegljivi (Vec, 1993). 

 

Osnovni namen dela s skupinami je izboljšati komunikacijo in medosebne odnose. Kar se tiče 

metod dela, je potrebno izbrati take, ki bodo ustrezale času, kraju, številu, prihajanju  ... (prav 

tam).  

 

Metode dela so lahko naslednje (prav tam, str. 192): 

 interakcijske igre; 

 igranje vlog, dramatiziranje, lutkovno gledališče; 

 ustvarjanje na izraznih področjih: risanje, slikanje, kiparjenje, ţganje v les, pisanje, 

petje, igranje na glasbene inštrumente …; 

 prirejanje druţabnih aktivnosti; 

 korekcijske vaje; 

 načrtno odkrivanje, razvijanje, vzpodbujanje in oblikovanje interesov; 

 informiranje, večja sprejemljivost informacij ter 

 vodenje usmerjenih razgovorov. 

 

Aktivnosti morajo biti prilagojene ciljni populaciji in morajo teţiti k uresničitvi realnih ciljev. 

Pri tem je zaţeleno dobro poznavanje otrokovih teţav, vzrokov, oblik in metod dela, itd. 

Pozorni moramo biti na značilnosti razvojne stopnje in na interese otrok. Na začetku se ne 

smemo posluţevati preveč razkrivajočih tem pogovora, omogočiti moramo, da se otrok počuti 

varnega, predvideti moramo čas dejavnosti (zaradi koncentracije), prilagajati se moramo 
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trenutnemu razpoloţenju otrok in aktualnim situacijam, upoštevati mnenja in pobude otrok, 

ipd.  

 

Pred izvedbo skupinskega dela in določene aktivnosti, morajo biti izpolnjeni dogovorjeni 

sistemski pogoji, ki vključujejo (Vec, 1993):  

 jasno postavljene okvirje in pravila, ki jih mora biti na začetku čim manj; 

 določeno mero agresivnega vedenja, ki jo moramo dopuščati; 

 izogibanje vrednotenja, moraliziranja, ocenjevanja; 

 dopuščanje napak in drugačnosti; 

 zalogo dejavnosti. (Pripravljenih moramo imeti več vrst dejavnosti, da bomo lahko 

pojav »prevelikega« agresivnega vedenja preusmerili.); 

 dovolj časa za razreševanje agresivnega vedenja in za komunikacijo; 

 aktivnosti, ki morajo biti usklajene in skrbno izbrane; 

 ne - usmeritev zgolj na otroka, ampak na njegovo vedenje; 

 pristen in zaupanja vreden odnos, ki ga moramo vzpostavit in tekom procesa dajanja 

pomoči ohranjati ter 

 ustrezno opremljen prostor (odstraniti moramo nevarne predmete, uporabljati ustrezni 

material ...). 

 

Vidimo, da različni pristopi dela z agresivnimi otroci terjajo veliko znanja, kompetenc in 

drţanja nekaterih načel. Pomembno je, da se v sklopu dela ne opiramo samo na naše pravice, 

moţnosti in dolţnosti, ampak da v prvi vrsti gledamo na potrebe, pravice otroka. Strokovnjak 

je v različnih procesih pomoči tam zaradi otroka in ne zaradi sebe. Z ustreznim ravnanjem mu 

lahko zagotovi moţnost za izboljšanje vedenja. 

 

 

3.3 Priporočila za delo z agresivnim vedenjem predšolskih otrok 

 

Predstavljam še nekaj smernic in ukrepov za delo z agresivnim vedenjem otrok, ki so lahko 

prav tako koristne v predšolskem obdobju. Večje poznavanje pristopov, metod in ukrepov 

nam daje večjo moţnost za preventivno delo in delo preprečevanja oz. uravnavanja 

agresivnega vedenja.  
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Nemec in Krajnc (2011) podajata nekaj smernic za ravnanje z agresivnimi otroki: 

 Ostanimo mirni, saj lahko močna čustva otroka prestrašijo. Če pa otroci vidijo, da nas 

njegova čustva niso prevzela in da ne bomo spregledali njegove potrebe po pozornosti, 

bodo tudi oni reagirali mirneje. Ignoriranje pristne jeze lahko samo doda »gorivo« 

njegovi frustraciji in sproţi še večji val negativnih čustev. 

 Uporabimo lastno empatijo. Premislimo, kako se otrok počuti in kaj ţeli od nas. Izjava 

»Vidim, da si jezen« se zdi nekaj samoumevnega, a otroku pokaţe, da smo opazili 

njegovo frustracijo in da jo jemljemo resno. 

 Uporabimo komunikacijo in pokaţimo otroku, da ga poskušamo razumeti. Če je otrok 

pripravljen pojasniti svoja čustva, mu damo dovolj časa, da pove vse, kar ţeli. 

Izogibajmo se skušnjavi, da bi reševali zaplet – delovali kot razsodnik (npr. spor med 

otrokoma) ali dali nasvete. Otroku bo govorjenje o jezi vzelo nekaj njenega zaleta in 

tako verjetnost, da bi se nekonstruktivno odzval, manjša. Prepričajmo se, da otroka 

razumemo pravilno, če ne, ga prosimo, da nam pojasni še enkrat. To mu bo pomagalo 

tudi pri tem, da bo sam bolje razumel, kaj se je zgodilo. Ko se otrok dovolj pomiri, da 

je zmoţen razumnega pogovora, mu pomagajmo najti rešitev za njegov problem. 

Vprašamo ga lahko, ali mu lahko kakorkoli pomagamo, ali pa mu ponudimo preprosto 

izbiro moţnosti naše pomoči.  

 Poskusimo uporabljati strategije pomirjanja. Nekatere malčke bo včasih pomiril ţe 

objem, nekaterim pa pomaga tudi, če poleg njega mirno sede znan odrasli. Pri 

umirjanju jeze lahko pomaga, da otrokovo pozornost preusmerimo na prijetno 

dejavnost. Starejši otroci bodo potrebovali več časa, da se vključijo v aktivnost, ki jih 

umirja, npr. sprehod, mirno branje ali poslušanje glasbe. V igralnici lahko otrokovo 

energijo usmerimo v nekaj konstruktivnega ali praktičnega. Če vemo, da se bo otrok 

pozitivno odzval na humor, lahko uporabimo tudi to. Vendar moramo poskrbeti, da bo 

otrok skozi našo komunikacijo najprej prejel sporočilo, da so njegova čustva 

upoštevana in spoštovana. 

 Ob pojavu agresivnosti se ustrezno odzovimo. Poskrbimo za varnost otroka in otrok 

okli njega. Nato je pomembno, da ločimo otrokovo čustvo jeze in neprimerno vedenje. 

Merila sprejemljivosti vedenja seveda morajo biti enaka za vse otroke, prav tako mora 

biti jasno sporočilo, da vsako nesprejemljivo vedenje prinese tudi določene posledice. 

V komunikaciji se vedno osredotočimo na vedenje, npr. »ne. V tej igralnici ne 

dovolimo pljuvanja.« ali »Ne. Ni prav, da mi govoriš grde besede, ko si jezen.« naš 
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glas naj bo miren, a odločen. Ko mu sporočimo, katero vedenje ni sprejemljivo, mu 

ponudimo alternativo – lahko takoj ali kasneje, ko se otrok nekoliko umiri. Zavedajmo 

se, da vedeti, česa ne smeš početi, ne pomeni, da veš, kaj lahko storiš namesto tega! 

 

Pri otroku je priporočeno razvijati naslednje sposobnosti oz. spretnosti (prav tam): 

 zavedanje čustva, ko nastane, in razmišljanja, ki to čustvo spremlja 

 poimenovanje čustva, ki ga otrok doţivlja 

 učinkovito komuniciranje, da bo lahko povedal, kaj ţeli 

 čustveni samonadzor, tj. da zmore nadzorovati čustva in njihovo izraţanje 

 empatijo, tj. sposobnost prevzemanja perspektive drugega 

 spretnost učinkovitega poslušanja, tj. sposobnost razumeti, kaj mu drugi sporočajo 

 razmišljanje o lastnem vedenju in posledicah, ki jih to vedenje ima 

 reševanje problemov, sodelovanja in pogajanja 

 spretnost, da se otrok zna sam zamotiti in pomiriti 

 

Program Boys Town model, ki so ga izdelali Tierney, Dowd in O'Kane (1993, v Jazbec, 

2002) nam ponuja sedem učinkovitih metod, ki spodbujajo prav to, varno in pozitivno okolje, 

ki je ključno za spreminjanje agresivnosti. Metode temeljijo na komponentah izgradnje 

odnosa zaposlenih v skupinah. Vodja naj bi pokazal toplino, pozornost, navdušenje, nasmeh, 

toplino glasu, sproščeno obrazno ekspresijo, vključevati se mora v pogovor in biti empatičen 

(prav tam). 

 

Od otroka s teţavami na različnih področjih lahko pričakujemo spremembo, če mu 

preskrbimo dobro vzgojno okolje, v katerem so prijateljsko razpoloţeni ljudje, ki delajo z 

njim z modrostjo in ljubeznijo. Če metode dela odpovedo, naj bi uporabili vrsto trikov, ki jim 

pravimo vzgojne tehnike. Sem spadajo prijateljsko kaznovanje, blaga kritika, posebne 

nagrade, obljube, opogumljanje, ker vse naj bi motiviralo zaţeleno vedenje (Redl in 

Wineman, 1984).  

 

Otrok mora vedno čutiti, da je ob njem oseba, na katero se lahko vedno obrne, kadar je v 

teţavah. Otroka moramo spodbujati, da zbere moč in se s teţavo spoprime. Če bo otrok čutil, 

da ima ob sebi osebo, ki mu stoji ob strani in mu je pripravljena vedno pomagati, bo otrok 

bolj močan in trden, imel bo zaupanje vase in bo znal navezati ugodne odnose z drugimi. Če 
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opazimo, da je otrok vključen v skupino, kjer se vse več kot socialno razvija antisocialno 

vedenje, ga poskušamo od te skupine odvrniti. To lahko storimo tako, da mu npr. ponudimo 

ustreznejši način izkoriščanja časa (Benkovič, 2011). 

 

 

3.3.1 Ukrepi preprečevanja in zmanjševanja agresivnega vedenja 

 

Otroka, ki s svojim vedenjem in ravnanjem spravlja v nevarnost sebe ali osebe ob sebi, 

moramo pravočasno in s primernim reagiranjem preusmeriti v drugačno dejavnost in mu 

»nepravo« dejavnost oz. vedenje preprečiti. S tem uravnavamo tudi medsebojne odnose 

(Bergant, Kokalj in Levičnik, 1980). Vsak ima svoje močno področje, kjer se lahko izkaţe. 

Namesto poudarjanja slabih plati otroka, je pomembno, da poiščemo in razvijamo njegovo 

močno področje (Vanček, 2002).  

 

Za zmanjševanje oz. preprečevanje motečih oblik vedenja lahko uporabljamo dejavnosti, ki 

posameznika sproščajo in umirjajo (npr. sprehod, športne aktivnosti, glasba,  igra …), 

pogovor in svetovanje, modifikacijo vedenje … (Byrne in Hegeduš, 2010). 

 

 

3.3.2 Ukrepi za učenje samoobvladovanja 

 

Posameznik se mora samouravnavati, usklajevati svoja hotenja in dejavnosti, potrebe in 

pravice. Na začetku je uravnavanje otrokovega vedenja naloga zunanjih dejavnikov. Kasneje, 

ko je nadzor vedno večji, nalogo uravnavanja prevzamejo notranji dejavniki. Pomembno je, 

da odrasli otroku omogočajo samostojnost pri izbiri njegovega vedenja tako, da ga seznanijo z 

moţnimi posledicami vsake odločitve (Lamovec, 1978). Tudi Buţan (2010) meni podobno. 

Otrokom moramo dopustiti izraţanje lastne volje, zahteve pa moramo postavljati na njim 

sprejemljiv način. Zahteve ne smejo biti previsoke, postavimo jih tako, da se izognemo 

poniţevanju otroka ali dokazovanju lastne moči (prav tam). Otrokom moramo dati moţnost 

dogovarjanja o delu, moţnost soodločanja in sodelovanja pri postavljanju smotra (Bergant, 

Kokalj in Levičnik, 1980). Le tako se bodo otroci naučili samoobvladovanja (Buţan, 2010). 

Pomembna je doslednost in stalnost osebja, ki dela z otrokom, ki kaţe moteče vedenje (Byrne 

in Hegeduš, 2010). 
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»Vzgojitelj bo uspešneje vzgojno vplival, če bodo vzpostavljeni med njim in otrokom iskreni, 

pristni, sproščeni in demokratični odnosi« (Bergant, Kokalj in Levičnik, 1980, str. 28). Pri 3. 

in 4. letih starih otrocih moramo zahtevati medsebojno vljudnost in ne smemo dopuščati, da 

otrok dela kar hoče, ker bi mu tako neţelene dejavnosti prišle v navado (prav tam). 

 

 

3.3.3 Učinki kaznovanja agresivnega vedenja  

 

Kazen je neprijeten draţljaj ali dogodek, ki sledi nekemu vedenju in tako zmanjšuje verjetnost 

njegovega pojavljanja (Straţišar, 2011). Pri tem moramo vedeti, da kazen le začasno zmanjša 

nezaţeleno vedenje in ni nujno, da se bomo s tem izognili takemu vedenju, ga odstranili. 

Kazen nezaţeleno vedenje potisne v  trenutno nedejavnost (Dogša, 2011). Če bomo izvajali 

strogo kaznovanje, agresivnega vedenja ne bomo zmanjšali, ampak otroku ponudili model 

agresivnega vedenja in bo otrok v prihodnje tako vedenje posnemal (Horvat in Magajna, 

1987). Večkrat so namreč učinki kazni škodljivi kot koristni.  

 

Skinner (1972, v Dogša, 2011, str. 176) pravi, »da mora vzgoja temeljiti na podkrepljevanju 

vedenja in ne na kaznovanju. Bergantova, Kokaljeva in Levičnikova (1980) pa pravijo, da je 

pri kaznovanju nujno potrebno upoštevati otroka in njegove značilnosti, okoliščine, ravnanje 

zaradi katerega kaznujemo ter učinkovitost dosedanjega kaznovanja. Postopki kaznovanja 

učinkovito zmanjšajo moteče vedenje, ampak če jih ne uporabljamo pogosto. Po njih naj bi 

posegali šele, kadar drugi pristopi niso učinkoviti in jih uporabljali v kombinaciji z drugimi 

tehnikami (Bratuša, 2010).  

 

Vzgojni ukrepi, kot so kaznovanje, prepovedi, opominjanje, graje in ukazi imajo za rezultat 

pozitivno ravnanje otroka, saj se otrok začne izogibati neţelenim dejavnostim. Uporabljamo 

jih le takrat, kadar je nujno in kadar se otrok svojega dejanja zaveda (Bergant, Kokalj in 

Levičnik, 1980). 

 

Nemec in Krajnc (2011) ugotavljata, da agresivni otroci pogosteje izvirajo iz druţin, kjer 

starši pri kaznovanju agresivnosti niso dosledni. Nedoslednost pri kaznovanju namreč pripelje 

do še večje agresivnosti. Pogosto ti starši agresivnost dovoljujejo do neke meje, nato pa isto 

vedenje, ki so ga prej dovoljevali, močno kaznujejo. Najslabše je telesno kaznovanje, saj taki 
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starši, ki otroka telesno kaznujejo, nudijo model agresivnega vedenja. Tako se otrok uči, da je 

agresivnost dovoljena – če jo le »izvajaš« na šibkejšem posamezniku. 

Najmanj agresivni otroci so tisti, ki so rasli v druţinskem okolju, ki je bilo čustveno toplo, 

nekaznovalno, hkrati pa agresivnosti ni dovoljevalo. Kazni, namenjene otroku, ki se je 

neprimerno vedel, morajo biti primerne otrokovi starosti, velikosti prekrška, predvsem pa jih 

je treba osmisliti – otroku pojasniti, zakaj je bilo njegovo vedenje nezaţeleno, in tako kazen 

povezati z vedenjem (in ne z otrokovo osebnostjo) (prav tam). 

 

Raziskave so pokazale, da stroge kazni naredijo otroke še bolj agresivne, medtem, ko 

nagrajevanje neagresivnih dejanj zmanjša stopnjo agresivnosti (Ule, 2004). 

 

 

3.3.4 Pohvala in nagrajevanje 

 

Za pravilen osebnostni razvoj otroka je pohvala nujna sestavina v vzgoji, saj pomeni priznanje 

in zadoščenje ob opravljenem ravnanju. Pomeni tudi odgovornost in večanje samozavesti. 

Pohvale morajo biti izrečene ob smiselnih situacijah in ne prepogosto (Bergant, Kokalj in 

Levičnik, 1980; Hozjan in Pucko 2011). Za krepitev otrokove samozavesti so nam na 

razpolago različne vrste pohval, ki jih Hozjanova (2011) ločuje med seboj. (1) pohvale, ki se 

nanašajo na vedenje otroka, (2) pohvale, ki so namenjene osebnosti otroka, (3) samopohvale.  

 

Če se na neko agresivno vedenje odzovemo z odobravanjem in nagrajevanjem, bomo to 

vedenje okrepili in se bo zelo verjetno ponavljalo pogosteje ali pa se celo posplošilo tudi na 

druge situacije (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

Brown in Elliot sta raziskovala kakšen je vpliv, ko predšolskega otroka nagradimo za dejanje, 

ki ni agresivno. Rezultati so pokazali, da se je agresivno vedenje v skupini otrok, ki so bili 

pred tem poskusom zelo agresivni, znatno zniţalo (Gergen, Gergen, 1986, v Ule, 2004).  
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3.3.5 Tehnike za učenje samoumirjanja 

 

Te tehnike, so namenjene otrokom, ki teţko obvladujejo svoje izbruhe jeze in tistim, ki so 

pretirano agresivni. Najpogostejše tehnike samoumirjanja so (Shapiro, 2003, str. 17): 

 globoko dihanje; 

 poslušanje tihe klasične glasbe; 

 vodena vizualizacija; 

 sistematično sproščanje mišic ter 

 masaţa. 

  

Mansel, McGill in Emerson (1994, v Bratuša, 2010, str. 62) predlagajo naslednje strategije za 

obravnavo motečega vedenja: 

 preventiva v smislu zmanjševanja dejavnikov tveganja, zagotavljanja ţivljenjskega 

okolja, v katerem je na voljo ustrezna pomoč in vzpodbuda za razvoj samostojnosti ter 

socialno prilagojenega vedenja; 

 zgodnja detekcija in intervencija, ki je pomembna za hitro zaznavo in odgovor na 

morebitno izzivalno vedenje; 

 zagotavljanje praktične, čustvene in materialne podpore za zmanjšanje izzivalnega 

vedenja v okolju, kjer te osebe ţivijo ter 

 razvoj novih oblik bivanja, učenja in zaposlitve. 

 

Essau in Conradt (2006) v svoji knjigi z naslovom »Agresivnost u djece i mladeţi« govorita o 

okrepitvenem programu, katerega izhodišče je vedenjska teţava, ki nastane, kadar otroci ne 

znajo na primeren način nadzirati svojega vedenja. Program deluje individualno s 

posameznikom in po njegovi meri. Okrepitveni program postavlja jasne cilje za povečanje 

pozitivnega vedenja (npr. prosocialne interakcije) in za zmanjšanje negativnega vedenja (npr. 

agresivnost). Poleg jasnih ciljev program predstavlja metodo, kako otroke usmerjati v smeri 

jasnih ciljev. Nadaljnje govorita o Programu za starše, ki je zasnovan po modelu socialnega 

učenja. Starše naj bi naučili, kako okrepiti svoje otroke s pohvalami, pozornostmi in 

uporabljanjem materialnih nagrad ter kako z učinkovito komunikacijo izboljšati medosebne 

odnose v druţini in učinkovito reševati konflikte. Starši si pridobijo pozitivne strategije 

discipliniranja otrok, naučijo se učinkovito uporabljati kaznovanje in nagrajevanje otrok, 

razumejo principe discipliniranja in znajo jasno izrekati pravila (prav tam).   
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3.3.6 Vedenjsko kognitivna terapija 

 

Izmed več ciljnih skupin je vedenjsko kognitivna terapija namenjena tudi agresivnim 

otrokom. Terapija vsebuje program nadzora jeze, program odprave agresije, treninge in 

samoinstrukcije, socialno reševanje problemov, sprostitev … (Buţan, 2010). Cilj vedenjsko 

kognitivnega pristopa ni kaznovanje za agresivno vedenje, ampak je zmanjševanje 

neustreznega odzivanja na provokacijo. Pomembno je pozitivno ojačevanje zaţelenega 

vedenja (prav tam).  

 

Petermann in Petremann (1999, v Essau in Conradt, 2006) predlagata program za delo z 

agresivnim otrokom, ki je kognitivno-vedenjski in zajema elemente primernega obnašanja, 

igranja vlog, izgradnje pozitivnega medsebojnega odnosa in svetovanje druţini. Agresijo 

dojemata kot naučeno obnašanje. Cilj takega programa ni samo preprečevanje agresije, ampak 

tudi učenje primernega reševanja problemov.  

 

Lamovčeva (1987) pravi, da je vedenjsko kognitivna terapija učinkovita predvsem za 

instrumentalno agresivnost in je ena izmed moţnosti za odpravljanje oblik vedenja, ki izvirajo 

iz napačnega in pomanjkljivega socialnega učenja in sluţijo predvsem zunanjim koristim. 

 

Metode spreminjanja vedenja temeljijo na pozitivnem ojačanju, učenju novih načinov vedenja 

ali na odvračilnih postopkih in terjajo tudi spremembo odnosa z okolico in zmanjšanje vira 

konfliktov. Poudarek je na spreminjanju pogojev, v katerih pride do izraza agresivno vedenje 

v naravnih situacijah, kjer problemi nastanejo. Pomembno je sodelovanje oseb, s katerimi 

imajo otroci največ stika (Buţan, 2010).  

 

Postopek metode spreminjanja vedenja je sledeč (prav tam, str. 29): 

 sistematično opazovanje vedenja v naravnem okolju (strokovnjak naj bi obiskal 

druţino, kjer se pojavlja nezaţeleno vedenje); 

 določitev konkretnih ciljev, ki jih ţelimo doseči (cilje moramo postaviti skupaj s 

starši, vzgojitelji in morajo biti takšni, da jih lahko objektivno vrednotimo); 

 priprava vzročne analize pogojev, ki nezaţeleno vedenje povzročajo, in posledic, ki ga 

vzdrţujejo (opazujemo vzorce zaporedij in preučimo, kako bi jih lahko zmanjšali); 
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 priprava načrta za spreminjanje vedenja (dobro moramo definirati pogoje in izbrati 

ustrezne tehnike in natančno določiti, katere oblike agresivnega vedenja naj bi v 

določenih okoliščinah odpravili. Smotre moramo določiti skupaj s starši ali s 

posameznikom) ter 

 kontrola rezultatov obravnave. 

 

Bratuša (prav tam) dodaja, da so osnove vedenjske terapije klasično in instrumentalno 

pogojevanje ter učenje po modelu. Pri vedenjskih tehnikah gre za zmanjševanje izzivalnega 

vedenja s pomočjo modifikacije dejavnikov, ki izzivalno vedenje vzdrţujejo, učenje drugih 

oblik vedenja in manipulacijo posledic (prav tam).  

 

Ključna ideja vedenjskega svetovanja je, da je vedenje naučeno in ga je mogoče z učenjem 

spreminjati. Cilj je pomagati otroku, da bi spremenil problematične oblike vedenja in jih 

oblikoval v bolj zrele vzorce vedenja ter tako vzpostavil kontrolo nad svojim okoljem. 

Značilno za vedenjski pristop je poudarjanje posameznikovega vedenja. Tako pristop zavrača 

poudarjanje pomena osebne izkušnje in introspekcije (iskanje notranjih vzrokov) (Pečjak in 

Košir, 2004).  

 

Tudi Essau in Conradt (2006) govorita o kognitivno-vedenjski terapiji, kot strategiji za 

odpravo pomanjkljivosti na področju socialne zaznave in socialnega reševanja problemov.  

 

Pri tem pristopu je pomembno, kako otroci zaznajo, sprejmejo, interpretirajo in se odzovejo 

na socialne podatke in socialne situacije iz okolja. Metoda kognitivno-vedenjskega pristopa 

otroke uči, kako naj brzdajo svoje impulzivne in besne reakcije. To otroku omogoča, da se 

nauči, kako konstruktivno reševati problem. Naloga terapevta pri tem pristopu je zelo velika 

in zelo aktivna. Predstavlja model otroku, partnerja v igrah vlog in v socialni interakciji, dajati 

mora povratne informacije in pohvaliti otroka, ko uporablja učinkovite socialne spretnosti 

(prav tam). 
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3.3.7 Funkcionalna analiza 

 

S pomočjo funkcionalne analize identificiramo procese, ki so odgovorni za nastanek in 

vzdrţevanje motečega vedenja (Bratuša, 2010). Funkcionalno analizo sestavljajo štirje procesi 

(Emerson, 2004; Grubelnik, 2004, v prav tam, str. 65 -67): 

1. Izbira in definicija izzivalnih vedenj, na katerih ţelimo delati (Najprej izberemo 

vedenja, ki jih je najbolj nujno spremeniti. Potem določimo funkcijo različnih 

oblik vedenja in poiščemo dejavnike takega izzivalnega vedenja. Enakovredna 

vedenja ne zdruţujemo v širše pojme, ampak jih obravnavamo ločeno, jih jasno in 

konkretno definiramo.); 

2. Opis dejavnikov in okoliščin, povezanih z vedenjem (Ko smo v prejšnjem koraku 

idetificirali vedenje, ki ga ţelimo spremeniti, sedaj poiščemo, kateri dejavniki ga 

spodbujajo ali preprečujejo.);  

3. Hipoteza o funkciji in namenu vedenja (V tem koraku sklepamo o funkciji in 

namenu vedenja. Poiščemo procese, ki vzdrţujejo izzivalno vedenje, dejavnike 

okolja ter povezave med različnimi oblikami izzivalnega vedenja pri 

posamezniku.) ter 

4. Evalvacija in testiranje hipotez pred intervencijo (Ugotovimo, kateri procesi in 

dejavniki vzdrţujejo vedenje.).  

 

 

3.3.8 Funkcionalna zamenjava in diskriminativno učenje 

 

Funkcionalna zamenjava in diskriminativno učenje sta metodi, s katerima doseţemo 

zmanjšanje izzivalnega vedenja tako, da povečamo pogostost drugih oblik vedenja. In sicer 

pri funkcionalni zamenjavi gre za zamenjavo izzivalnega vedenja z vedenjem, ki je bolj 

sprejemljivo in s katerim posameznik doseţe isti cilj kot pri izzivalnem vedenju. Pri 

diskriminativnem učenju pa gre za zmanjšanje izzivalnega vedenja tako, da ojačujemo drugo, 

alternativno vedenje ali pa nagrajujemo odsotnost izzivalnega vedenja. (Bratuša, 2010).  

Vsak pristop ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Nekatere strategije omogočajo hiter in 

učinkovit rezultat takoj, ko posegamo (»tukaj in zdaj«), spet nekatere omogočajo učinkovit 

rezultat v daljšem časovnem obdobju. Za strokovnjaka, ki se ukvarja s preprečevanjem, 

zmanjševanjem in odpravo agresivnega vedenja, je zelo pomembno kateri pristop bo izbral. 
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Na njegovo izbiro vpliva ne malo dejavnikov. Predvsem pa je pomembno, da ne spregleda 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja pri otroku ter dejavnikov v otrokovem oţjem 

socialnem okolju. Teţave se mora lotiti sistematično. Poleg pristnega in zaupanja vrednega 

odnosa, ki ga mora najprej vzpostaviti z otrokom in njegovimi najbliţjimi, je pomembno tudi, 

da zagotovi varen in zanesljiv prostor dela.   
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 Vloga socialnega pedagoga pri delu z agresivnimi otroci 

 

       Otroka, ki se vede neobičajno in za okolje moteče, kaj hitro označimo kot 

»problematičnega« oziroma otroka s teţavami. Moteče oz. raje izstopajoče vedenje je tesno 

povezano s socialno interakcijo, socialnim kontekstom ter dejavniki, ki sproţajo ali 

vzdrţujejo izstopajoče vedenje. Moteči otroci potrebujejo več pozornosti in terjajo od 

različnih strokovnjakov smiselno razlago in učinkovite strategije. Za najbolj moteče in 

nesprejemljivo vedenje velja agresivno vedenje. Pojem agresivno vedenje je zelo kompleksen. 

To dokazuje veliko število definicij in teorij agresivnega vedenja. Otrok lahko agresivno 

vedenje izraţa hote ali nehote. Lahko pa ga izraţa tudi navzven ali navznoter, usmerjano vase. 

Do neke mere je agresivno vedenje dovoljeno, saj ga nekateri avtorji označujejo kot normalno 

značilnost v otrokovem predšolskem obdobju. Teţave se pojavijo takrat, kadar tako vedenje 

prehaja v navado, se pojavlja pogosto in do neke mere ţe ogroţa otroka ter njegovo oţje in 

širše socialno okolje. Nekatere oblike agresivnega vedenja so namreč druţbeno 

nesprejemljive, spet druge so odvisne od socialnega konteksta. Med druţbeno nesprejemljive 

oblike agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih lahko prištevamo telesno agresivnost. 

Poleg telesne agresivnosti je za predšolske otroke še v precejšnji meri značilna besedna in 

instrumentalna agresivnost. Slednja je definirana po namenu, telesna in besedna agresivnost 

pa sta definirani glede na usmeritev svojega dejanja. Pojavu agresivnega vedenja pripisujemo 

različne dejavnike. Najpogostejši dejavniki, ki sproţajo otrokovo agresivno vedenje so 

biološki in socialni (okolje) dejavniki. Za razlago agresivnega vedenja preko različnih 

dejavnikov je najbolje upoštevati kombinacijo  dejavnikov, saj so dejavniki med seboj 

povezni. Veliko dejavnikov, ki vzpodbujajo agresivno vedenje izhaja iz otrokovega 

druţinskega okolja. Druţina je pomemben faktor, ki lahko s svojim delovanjem in svojimi 

lastnostmi vpliva na razvoj agresivnosti pri otroku. Tako lahko teţavam staršem, vzgojnim 

stilom, neustreznim medsebojnim odnosom, druţinskim konfliktom pripišemo veliko 

pomembnost za na nastanek agresivnega vedenja. Velik pomen pa imajo tudi vrstniki in 

pomembni drugi (strokovni delavci) v vrtcu, ki predstavljajo pomembno smernico v 

otrokovem ţivljenju. Namreč predšolski otroci večino svojega časa preţivijo v vrtcu. V vrtcu 

se strokovni delavci večkrat srečujejo z agresivnim vedenjem. Reagiranje nanj in ne na 

otrokovo osebnost je ključno. Pri samem reagiranju pa je najpomembnejše razmišljanje o tem, 

kako agresivno vedenje zmanjšati oz. preprečiti. Ključno je tudi upoštevanje razvojnih 

značilnosti otroka in otrokove individualnosti. Pomembno je, da osebe, ki poskušajo pomagati 
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agresivnim otrokom imajo določene osebnostne poteze in spretnosti ter da vztrajajo kljub 

številnim neuspehom. Obravnavanje agresivnega vedenja ţe v predšolskem obdobju je 

ključno, saj lahko otrok tako vedenje premaga in se izogne teţjim oblikam agresivnosti v 

kasnejših razvojnih obdobjih. Če pa agresivnosti ne premaga popolnoma, se otrok lahko vsaj 

nauči uravnavati svoje agresivne impulze. Otroku lahko pomagamo premagati agresivno 

vedenje s pomočjo nekaterih uveljavljenih tehnik in pristopov, vendar moramo vselej pomoč 

prilagoditi otroku. Upoštevati ga moramo kot individuum in kot osebo v določenem 

socialnem okolju. Strokovni delavci vrtca lahko v skupini preizkušajo različne tehnike 

(različne vrste igre, preventivne dejavnosti, športne aktivnosti, likovno izraţanje, ipd.). 

Teţava nastane ob njihovi nemoči obvladovanja agresivnega vedenja. Po pomoč se lahko 

zatečejo k staršem otrok, ki tako vedenje izraţajo ali še bolje, da se po pomoč zatečejo k 

svetovalni sluţbi vrtca. Socialni pedagog je lahko pomemben člen svetovalne sluţbe in tisti, 

ki ima pomembne kompetence za delo s posameznikom ali skupino, ki ima teţave na 

področju socialne integracije in na področju čustvenega, osebnostnega in socialnega razvoja. 

Je pomemben model, od katerega se lahko učijo otroci in prav tako odrasli (strokovna sluţba 

vrtca in otrokovi starši) ter identifikacijska oseba. Socialni pedagog naj bi pristopil k vsakemu 

otroku, poskušal razumeti njegovo vedenje, čustva, spoznati njegovo osebnost. Ob 

neustreznem vedenju socialni pedagog preuči trenutno situacijo in poišče razloge, ki 

generirajo izstopajoče vedenje. Vzrokov pa socialni pedagog ne išče samo v posamezniku, 

temveč tudi v okolju, v katerem otrok ţivi (druţina, vrtec, vrstniki, vaško okolje …). Tako 

poskuša socialni pedagog razumeti posameznikovo doţivljanje in doţivljanje okrog njega. Na 

podlagi tega si oblikuje sliko posameznika, s katero poskuša izvesti diagnosticiranje. Socialni 

pedagog v vrtcu pa ne pomaga le otrokom, ki kaţejo teţavno vedenje, temveč lahko izvaja 

tudi različna razvojno-preventivna dela. Tako lahko pomaga strokovnim delavcem vrtca, 

staršem, sodeluje v različnih timih, pripravlja treninge in dejavnosti, svetuje, izvaja 

preventivno delo v skupinah, ipd.       

 

       Ko se zavedamo otrokovih vedenjskih teţav, ko ga dovolj dobro poznamo in razumemo 

moţne dejavnike, ki teţavno vedenje sproţajo in vzdrţujejo, je zelo pomembno premisliti o 

metodah dela in posegih, ki jih bomo uporabljali za zmanjšanje ali odpravo teţav. Ker je vsak 

posameznik »poseben«, zahteva svoj edinstven način obravnave teţav, ki pretijo njega kot 

osebnost ali njegovo okolje. Tako moramo postopke, ki jih uporabljamo nujno prilagoditi 

posamezniku. Pozabiti pa ne smemo tudi nase, na svojo osebnost in prepričanja. Namreč 
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ravnati moramo v skladu s svojimi prepričanji in predvsem usvojenim znanjem ter pridobljeni 

kompetencami.  
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III EMPIRIČNI DEL 

 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENA 

RAZISKOVANJA 

 

Namen empirične raziskave je bil pridobiti vpogled v način doţivljanja in odzive strokovnih 

delavcev v vrtcu na agresivno vedenje otrok v njihovi vzgojni skupini. Zanimalo me je, katere 

oblike agresivnega vedenja so po mnenju strokovnih delavcev vrtca najpogostejše, katere 

oblike agresivnega vedenja so pogostejše pri deklicah/dečkih in kateri so najpogostejši 

sproţitelji agresivnega vedenja ter kako se odzivajo in kako ravnajo ob pojavu agresivnega 

vedenja. Zanimalo me je tudi, ali kljub dosedanjim izkušnjam in znanju potrebujejo dodatna 

izpopolnjevanja in napotke pri delu z agresivnimi otroki. 

 

 

2. CILJI 

 

Glavna tema mojega diplomskega dela je agresivno vedenje predšolskih otrok, ki ga 

doţivljajo, se z njim srečujejo in ga rešujejo strokovni delavci vrtca. Strnjeno z besedo 

»odzivi« me zanima, kako strokovni delavci vrtca doţivljajo, se spopadajo in razumejo 

agresivno vedenje. S takim vedenjem se ţelim podrobneje seznaniti, ga razumeti in se 

predvsem seznaniti z učinkovitimi strategijami za umiritev in preprečevanje takega vedenja.  

 

Tako sem s pomočjo ustrezne literature in predvsem s kvantitativno raziskavo  ţelela: 

 

 dobiti vpogled v problematiko agresivnega vedenja in osvetliti pojavnost agresivnega 

vedenja v vseh enotah Vrtca Murska Sobota z vidika pogledov in mnenj pedagoško 

strokovne sluţbe
3
; 

 ugotoviti, katere so po mnenju pedagoško strokovne sluţbe prevladujoče oblike 

agresivnega vedenja predšolskih otrok v vseh enotah Vrtca Murska Sobota; 

                                            
3
 izraz pedagoško strokovna sluţba in izraz strokovni delavci v vrtcu, v mojem diplomskem delu pomenita enako 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-95- 

 

 ugotoviti in se seznaniti s tem, katerim dejavnikom/vzrokom agresivnega vedenja 

pedagoško strokovna sluţba pripisuje največji pomen; 

 ugotoviti, katere metode oz. strategije za preprečevanje agresivnega vedenja se 

zaposleni najbolj posluţujejo in kako so le-ti učinkoviti. 

 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

V nadaljevanju predstavljam raziskovalna vprašanja, na podlagi katerih sem sestavila 

hipoteze. Hipotez je šest in se nanašajo na različne skupine anketirancev glede na neodvisne 

spremenljivke (delovno mesto strokovnih delavcev vrtca; delovne izkušnje strokovnih 

delavcev vrtca; starostna skupina, v kateri so strokovni delavci vrtca zaposleni).  

 

R1
4
 : Katere oblike agresivnega vedenja pri predšolskih otrocih so po opaţanjih pedagoško 

strokovne sluţbe vrtca najpogostejše? 

R2: Katere oblike agresivnega vedenja po opaţanjih pedagoško strokovne sluţbe vrtca 

prevladujejo v prvi starostni skupini? 

R3: Katere oblike agresivnega vedenja po opaţanjih pedagoško strokovne sluţbe vrtca 

prevladujejo v drugi starostni skupini? 

H1
5
 : Med prvo in drugo starostno skupino po ocenah pedagoško strokovne sluţbe 

obstajajo statistično pomembne razlike glede izraţanja agresivnega vedenja. 

R4: Katere oblike agresivnega vedenja so po mnenju pedagoško strokovne sluţbe vrtca 

pogostejše pri deklicah? 

R5: Katere oblike agresivnega vedenja so po mnenju pedagoško strokovne sluţbe vrtca 

pogostejše pri dečkih? 

R6: Ali med spoloma po mnenju pedagoško strokovne sluţbe vrtca obstajajo razlike v 

izraţanju agresivnega vedenja? 

H2: Glede na ocene pedagoško strokovne sluţbe obstajajo statistično pomembne razlike 

v izraţanju agresivnega vedenja med spoloma. 

R7: Kateri so po mnenju pedagoško strokovne sluţbe najpogostejši vzroki za nastanek 

agresivnega vedenja? 

                                            
4
 črka R je označba za raziskovalno vprašanje; (npr. R1 je prvo raziskovalno vprašanje) 

5
 črka H je označba za  raziskovalno hipotezo/domnevo; (npr. H1 je prva raziskovalna hipoteza) 
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H3: Pedagoško strokovna sluţba daje več pomena zunanjim kot notranjim vzrokom za 

agresivno vedenje. 

R8: Ali pedagoško strokovna sluţba vrtca potrebuje dodatna znanja, izobraţevanja, seminarje, 

pomoč pri delu z otroki, ki se vedejo agresivno? 

H4: Pedagoško strokovna sluţba vrtca potrebuje dodatne seminarje, izobraţevanja ter 

pomoč strokovne sluţbe pri delu z agresivnimi otroki. 

R9: Katere oblike agresivnega vedenja v vzgojni skupini najpogosteje opaţajo vzgojitelji in 

kako opredelijo pogostost pojavnosti agresivnega vedenja v vzgojni skupini? 

R10: Katere oblike agresivnega vedenja najpogosteje opaţajo pomočniki vzgojiteljev in kako 

opredelijo pogostost pojavnosti agresivnega vedenja v vzgojni skupini?  

H5: Med zaposlenimi glede na delovno mesto obstajajo statistično pomembne razlike pri 

opaţanju pogostosti in oblik agresivnega vedenja. 

R11: Kako zaznavajo pogostost agresivnega vedenja in najpogostejše oblike agresivnega 

vedenja tisti zaposleni v pedagoški strokovni sluţbi, ki imajo več in kako tisti, ki imajo manj 

delovnih izkušenj? 

H6: Med zaposlenimi glede na delovne izkušnje obstajajo statistično pomembne razlike 

pri opaţanju pogostosti in oblik agresivnega vedenja. 

 

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

V nadaljevanju predstavljam opis vzorca raziskovalnega instrumenta ter postopek zbiranja in 

obdelave podatkov. 

 

 

4.1 Vzorec 

 

Preučevan vzorec je namensko oblikovan in ni reprezentativen, saj je skupina anketiranih 

oseb premajhna in poleg tega krajevno določena, zato dobljenih rezultatov ne morem 

posplošiti na celotno populacijo strokovnih delavcev v različnih vrtcih. V vzorec je vključenih 

81 strokovnih delavcev, ki so zaposleni v devetih, različno velikih enotah Vrtca Murska 

Sobota.  
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V poglavju 5.1 je obravnavan vzorec predstavljen glede na spol, dokončano izobrazbo, 

delovno mesto ter glede na delovno dobo (delovne izkušnje v vrtcu). 

 

 

4.2 Opis raziskovalnega instrumenta 

 

V empiričnem delu je uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop. V namen raziskovanja 

agresivnega vedenja predšolskih otrok z vidika strokovnih delavcev vrtca sem sestavila 

anonimen anketni vprašalnik za strokovne delavce v vrtcu. Anketni vprašalnik sem sestavila 

na podlagi predelane literature, različnih člankov in izpeljanih raziskav na temo agresivnosti. 

V uvodu anketnega vprašalnika sem anketirance zaprosila za sodelovanje v raziskavi in jim 

zagotovila, da bo njihovo sodelovanje povsem anonimno. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 

20 vprašanj (oziroma sklopov vprašanj), ki so odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. Prva 

štiri vprašanja zaprtega tipa (anketiranci obkroţijo enega izmed vnaprej pripravljenih 

odgovorov) se nanašajo na osnovne podatke anketiranih: spol, dokončana izobrazba, delovno 

mesto in delovne izkušnje. Sledijo vprašanja o krajevnem poloţaju vrtca in starostni skupini 

otrok (vprašanji št. 5 in 6). Ostala vprašanja, ki so prav tako zaprtega tipa, se nanašajo na 

mnenja, opaţanja, ravnanja in strinjanja strokovnih delavcev vrtcev, kjer lahko svoje 

odgovore obkroţijo med ţe ponujenimi odgovori oz. svoje mnenje izrazijo na deskriptivni 

ocenjevalni lestvici. Odprta vprašanja, kjer lahko anketirani brez omejitve napišejo svoj 

odgovor, se nanašajo na dodatna znanja, pomoč pri delu in na učinkovite strategije 

premagovanja agresivnega vedenja. Vprašanja kombiniranega tipa vprašanj so 4 in poleg ţe 

ponujenih moţnosti dopuščajo (Drugo …), da vprašani dopišejo nekaj drugega, kar se jim 

poleg ponujenega zdi še bolj pomembno oz. da pojasnijo svojo izbiro odgovora (Če ste izbrali 

odgovor Da, napišite …).  

 

 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Podatke za raziskavo sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika. Pisno sem ravnateljico 

Vrtca Murska Sobota prosila za njeno soglasje o razdelitvi vprašalnikov med strokovne 

delavce vrtca. Le-ta je mojo prošnjo odobrila. Potem sem v stik stopila z vodji enot Vrtca 

Murska Sobota, ki jih je devet in jim razdelila anketne vprašalnike. Dogovorili smo se za 
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moţen čas reševanja anketnih vprašalnikov. Za zagotovitev večje stopnje zasebnosti in 

anonimnosti sem poleg anketnih vprašalnikov vodjam enot razdelila še kuverte, v katere so 

anketirani vloţili izpolnjene vprašalnike. Po preteku dogovorjenega časa za reševanje sem šla 

sama po anketne vprašalnike. Zbiranje podatkov je potekalo meseca julija 2013, pribliţno dva 

tedna.  

 

Od 90 razdeljenih anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih 83 ali 92,2 %. Od vseh izpolnjenih je 

bilo 81
6
  (oz. 97,6 %) popolno in pravilno rešenih anketnih vprašalnikov. Neustrezno sta bila 

izpolnjena 2 anketna vprašalnika. Število vrnjenih anketnih vprašalnikov je pogojeno s 

številom strokovnih delavcev, ki so na dan, ko sem razdeljevala anketne vprašalnike bili na 

delovnem mestu. Namreč v času razdeljevanja je bil letni delovni dopust in vsi strokovni 

delavci niso bili prisotni v vrtcu. 

 

Podatke, pridobljene s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, sem obdelala s pomočjo 

statističnega programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Za vsakega anketiranca 

posebej sem vnesla podatke v omenjeni program ter nato rezultate prikazala tabelarično in 

grafično  ter jih ustrezno interpretirala.  

 

Med analizo podatkov sem uporabljala različne statistične postopke:  

 frekvenčna porazdelitev podatkov (absolutne in odstotne frekvence) za opis vzorca in 

laţjo interpretacijo; 

 izračunavanje aritmetične sredine (M); 

 t-test za primerjanje dveh neodvisnih spremenljivk (izračunavanje statistično 

pomembnih razlik med aritmetičnima sredinama); 

 analizo variance – ANOVA za primerjanje več neodvisnih spremenljivk (primerjava 

ali se aritmetične sredine več skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo) ter 

 proceduro crosstabs za analizo kontingenčnih tabel, ki nam je omogočila analizo 

dobljenih rezultatov. 

 

 

 

                                            
6
 Celotni numerus (n) omenjene raziskave je 81 
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5. PRIKAZ REZULTATOV IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

 

 

5.1 Značilnosti dokončno oblikovanega vzorca 

 

Kot sem ţe prej omenila, vzorec moje kvantitativne raziskave predstavljajo strokovni delavci 

vrtca. To so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. V raziskavo je bilo vključenih 81 

strokovnih delavcev vrtca Murska Sobota.  

 

V nadaljevanju proučevan vzorec predstavljam glede na spol, dokončano izobrazbo, delovno 

mesto ter glede na leta delovnih izkušenj v vrtcu. 

 

 

5.1.1 Spol anketirancev 

 

GRAF 1: Delež anketiranih glede na spol (n=81) 

 

 

Od vseh anketiranih, ki so zajeti v raziskavo je 79 (oz. 97,5 %) oseb ţenskega spola in 2 osebi 

(oz. 2,5 %) moškega spola, (n=81)
7
. Vsi anketirani so ustrezno označili svoj odgovor glede 

spola v anketni vprašalnik. V vrtcu tako v veliki večini prevladujejo ţenske. Tak vzorec 

                                            
7
 Numerusi (n) v nadaljevanju diplomskega dela predstavljajo vse dobljene odgovore za določeno vprašanje v 

anketnem vprašalniku. 

97,5% 

2,5% 

ţenski

moški
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prevladovanja ţensk v vrtcih je tudi drugod po Sloveniji stalen. V šolskem letu 2012/2013 je 

bilo v slovenskih vrtcih zaposlenih 10453 strokovnih delavcev. Od tega je bilo 10240 (oz. 

97,9 %) strokovnih delavk ter 213 (oz. 2,1 %) strokovnih delavcev (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2012). Tak deleţ zaposlenih strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih glede na spol 

(šolsko leto 2012/2013), je primerljiv tudi z deleţem preučevanega vzorca glede na spol, v 

moji raziskavi.  

 

Velja pa omeniti, da deleţ moških, ki so zaposleni kot strokovni delavci v vrtcih, iz leta v leto 

narašča. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2012) je bilo v šolskem letu 

2006/2007 zaposlenih 91 moških, v šolskem letu 2007/2008 106 strokovnih delavcev 

moškega spola, v šolskem letu 2012/2013 pa je bilo zaposlenih 40  moških na delovnem 

mestu vzgojitelja ter 173 moških na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. Podatki (prav 

tam) kaţejo tudi, da je več moških zaposlenih kot pomočnikov vzgojiteljev.  

 

 

5.1.2 Izobrazba anketirancev 

 

GRAF 2: Delež anketiranih glede na dokončano izobrazbo (n=81) 

 

 

Pri vprašanju 2 me je zanimala dokončana izobrazba anketiranih. Največ anketiranih, teh je 

57 (oz. 70,4 %) ima srednješolsko izobrazbo. Sledijo tisti z višjo ali visokošolsko izobrazbo 

(19 oz. 23,5 %). Trije anketirani (oz. 3,7 %) imajo dokončano univerzitetno izobrazbo in dva 

anketirana (oz. 2,5 %)  poklicno izobrazbo, (n=81).  
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V proučevanem vzorcu prevladujejo osebe z dokončano srednješolsko izobrazbo. 

Pomanjkljivost vprašanja je, da anketirane nisem spraševala o programu oz. smeri izobrazbe. 

Namreč zanimivo bi bilo vedeti ali imajo anketirani, zaposleni v vrtcu ustrezno smer 

izobrazbe in ali imajo morebiti ob ne-ustrezni izobrazbi opravljen poklicni tečaj oz. študijski 

program za izpolnjevanje iz predšolske vzgoje. 

 

 

5.1.3 Delovno mesto anketirancev 

 

GRAF 3: Delež anketiranih glede na delovno mesto (n=81) 

 

 

Med anketiranimi je 39 (oz. 48,1 %) oseb opravljalo poklic vzgojitelja in 42 (oz. 51,9 %) oseb 

poklic pomočnika vzgojitelja, (n=81).  

 

Ob teh podatkih bi rada omenila, da delovno mesto ni pogojeno z dokončano izobrazbo. Med 

vnašanjem podatkov sem zasledila, da veliko oseb s srednješolsko izobrazbo opravlja poklic 

vzgojitelja. Tudi iz grafov je razvidno, da je oseb z dokončano srednješolsko izobrazbo 57 

(GRAF 2), tistih, ki pa delajo na delovnem mestu vzgojitelja pa je 39 (GRAF 3).  

 

S pomočjo kontingenčne tabele sem izdelala spodnji graf, ki prikazuje stopnje izobrazbe 

anketiranih glede na delovno mesto.  
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GRAF 4: Deleži (f(%)) anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede na stopnjo 

izobrazbe, (n=81) 

 

 

Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti višješolsko (2-letni program terciarnega 

izobraţevanja) ali visokošolsko izobrazbo (3-letni program terciarnega izobraţevanja), 

pridobljeno po študijskem programu za predšolsko vzgojo, lahko pa ima tudi drugo ustrezno 

visokošolsko izobrazbo (4-letni program terciarnega izobraţevanja) in opravljen študijski 

program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje, ki traja pribliţno eno leto (Barle Lakota, 

2009).  

 

Iz mojega proučevanega vzorca lahko razberem, da je 16 vzgojiteljev takih, ki naj bi 

izpolnjevali te pogoje. Trije anketirani imajo univerzitetno izobrazbo, kar tudi ustreza 

omenjenim pogojem. Se pravi 19 vzgojiteljev jih ima dokončano višjo ali visokošolsko ter 

univerzitetno izobrazbo. Ker pa je v vzorcu 39 oseb, ki delajo na delovnem mestu vzgojitelja, 

jih 20 nima ustrezne izobrazbe za delovno mesto vzgojitelja. Le-ti imajo dokončano 

srednješolsko izobrazbo. 
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Pomočnik vzgojitelja pa mora imeti srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje (4-letni 

program iz sekundarnega izobraţevanja) ali končan 4. letnik gimnazije in opravljen poklicni 

tečaj za delo s predšolskimi otroki (Barle Lakota, 2009).  

 

V mojem proučevanem vzorcu jih je 40 takih, ki ustrezajo omenjenim pogojem v zgornjem 

odstavku. Namreč 37 (oz. 45,7 %) anketiranih jih ima dokončano srednješolsko izobrazbo in 

trije (oz. 3,7 %) imajo univerzitetno izobrazbo. 2 anketirana, ki delata kot pomočnika 

vzgojitelja, imata poklicno izobrazbo.  

 

Če analiziram podatke, ki sem jih pridobila, vidim, da anketiranci niso imeli nujno ustrezne 

izobrazbe za določeno delovno mesto. Namreč tisti s srednješolsko izobrazbo naj bi delali kot 

pomočniki in tisti z visokošolsko, univerzitetno kot vzgojitelji. Iz podatkov razberem, da ni 

tako (57 anketiranih s srednješolsko izobrazbo in 42 anketiranih na delovnem mestu 

pomočnika vzgojitelja).  

 

Prebrano dejstvo sem si potem razloţila z določbami Zakona o vrtcih (2005), ki dopušča niţjo 

izobrazbo od zahtevane za tiste vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki so ob sprejemu tega 

zakona ţe delali v vrtcih. In sicer 58. člen omenjenega zakona pravi: »Delavci na delovnem 

mestu varuha ali vzgojitelja, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona končano štiriletno 

srednjo šolo ter pet let delovnih izkušenj v predšolski vzgoji in delavci, ki imajo končano šolo 

za varuhe ter deset let delovne dobe, lahko opravljajo delo pomočnika vzgojitelja po tem 

zakonu« (prav tam). Po tem zakonu naj bi vzgojitelji s srednješolsko izobrazbo (glede na moj 

raziskovalni vzorec) danes imeli pribliţno in najmanj 13 let delovnih izkušenj, pomočniki 

vzgojiteljev pa pribliţno 18 let delovnih izkušenj.  

 

Koliko let delovnih izkušenj imajo anketiranci zajeti v mojo raziskavo, sem preverila z 

vprašanjem 4. Rezultati so predstavljeni v sledečem podpoglavju. 
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5.1.4 Delovne izkušnje anketirancev 

 

GRAF 5: Delež anketiranih glede na delovne izkušnje v vrtcu (n=81) 

 

 

 

GRAF 6: Leta delovnih izkušenj anketirancev glede na delovno mesto (n=81) 
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Največ anketiranih oseb (glej GRAF 5) ima 5 do 15 let delovnih izkušenj v vrtcu. Teh je 30 ali 

37 % vseh anketiranih (n=81). Temu razponu delovnih izkušenj sledijo osebe, ki imajo več 

kot 25 let delovnih izkušenj. Teh je 25 (oz. 30,9 %). 14 anketirancev (oz. 17,3 %) ima do 5 let 

delovnih izkušenj, sledijo osebe (12 oz. 14,8 %), ki imajo od 15 do 25 let delovnih izkušenj, 

(n=81). 

 

Anketirani, zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja, imajo v povprečju več let delovnih 

izkušenj kot anketirani zaposleni na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja (glej GRAF 6). 

Kar 22 (oz. 27,2  %) vzgojiteljev ima več kot 25 let delovnih izkušenj v vrtcu, medtem ko v 

skupini pomočnikov vzgojiteljev imajo le trije več kot 25 let delovnih izkušenj v vrtcu. 

Največ anketiranih, ki delajo kot pomočniki vzgojiteljev ima 5 do 15 let delovnih izkušenj. 

Teh je 23 oz. 28,4 %, (n=81). 

 

PREGLEDNICA 1: Frekvenčni in strukturni prikaz dokončane izobrazbe anketiranih in 

njihovih delovnih izkušenj v vrtcu (n=81)  

Dokončana izobrazba 

Delovne izkušnje 

do 5 let 
od 5 do 15 

let 

od 15 do 25 

let 

več kot 25 

let 

f f(%) f f( %) f f( %) f f(%) 

Poklicna šola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,5 

Srednješolska izobrazba 5 6,2 22 27,2 11 13,6 19 23,5 

Višja ali visokošolska izobrazba 8 9,9 6 7,4 1 1,2 4 4,9 

Univerzitetna izobrazba 1 1,2 2 2,5 0 0,0 0 0,0 

 

LEGENDA: f = frekvenca (število anketirancev);  f( %) = odstotek 
 

Iz zgornje preglednice vidimo, da imata dva anketiranca dokončano poklicno izobrazbo. Le-ta 

imata več kot 25 let delovnih izkušenj in delata na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja 

(glej GRAF 4). Srednješolsko izobrazbo ima dokončano 57 (oz. 70,4 %) anketirancev. Med 

temi jih je največ (22 oz. 27,2 %) takih, ki imajo od 5 do 15 let delovnih izkušenj. Sledi 19 

anketirancev s srednješolsko izobrazbo in več kot 25 let delovnih izkušenj ter 11 anketirancev 

s srednješolsko izobrazbo in 15 do 25 let delovnih izkušenj, n=81.  

 

Vzgojitelji v predšolski vzgoji in varstvu, naj bi bili visokošolsko izobraţeni in specializirani. 

V Sloveniji je bilo leta 2005/2006 od 7116 pedagoških delavcev 3509 vzgojiteljev in 3607 

pomočnikov vzgojiteljev. 58,8 % vzgojiteljev je imelo srednješolsko (4- ali 5- letni program 
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sekundarnega izobraţevanja), 16,9 % višješolsko (2-letni program terciarnega izobraţevanja) 

21,6 % visokošolsko (3-letni program terciarnega izobraţevanja), 768 univerzitetno (4-letni 

program terciarnega izobraţevanja) in 0,8 % vzgojiteljev ni imelo ustrezne izobrazbe. Med 

pomočniki je 60,3 % s srednješolsko izobrazbo, 22,1 % jih ima šolo za varuhinje in 10,4 % z 

višjo strokovno izobrazbo. 7,2 % jih nima ustrezne kvalifikacije (Turnšek in Batistič Zorec, v 

Barle Lakota, 2009).  

 

Če podatke iz moje raziskave primerjam s podatki iz zgornje raziskave, vidimo, da so rezultati 

primerljivi, vendar se razlikujejo v deleţih, kar je posledica numerusa celotne raziskave. 

Anketirani v moji raziskavi, ki delajo kot vzgojitelji, imajo večinoma srednješolsko 

izobrazbo, sledi visoka ali višješolska izobrazba ter nato univerzitetna. Med pomočniki 

vzgojiteljev prav tako prevladuje srednješolska izobrazba, v majhnem deleţu sledi visoka ali 

višješolska izobrazba ter nato poklicna – neustrezna izobrazba. 

 

 

5.1.5 Krajevni položaj vrtca, kjer so zaposleni anketirani 

 

Ker je vseh enot devet, me je zanimalo razmerje med tistimi anketiranci, ki so zaposleni v 

mestu in tistimi, ki so zaposleni na podeţelju oz. vasi. Kje se nahaja vrtec, v katerem so 

anketirani zaposleni, sem preverjala z vprašanjem 5. 

 

GRAF 7: Delež anketiranih glede na krajevni položaj vrtca, v katerem so zaposleni (n=81) 

 

67,9% 

32,1% 
mesto

podeţelje
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Največ anketiranih dela v mestu (67,9 %), ostali so zaposleni na podeželju oz. vasi (32,1 %), 

(n=81). Razumljivo je, da se deleţa zaposlenih v mestu in zaposlenih na vasi tako zelo 

razlikujeta, saj se med devetimi enotami Vrtca Murska Sobota štiri enote nahajajo v Murski 

Soboti in le -te so v primerjavi s podeţelskimi enotami večje in sprejemajo več otrok.   

 

 

5.1.6 Starostne skupine otrok, v katerih so zaposleni strokovni delavci vrtca 

 

Anketirane bom ločila glede na starostno skupino otrok, v kateri opravljajo svoj poklic v 

šolskem letu 2012/2013. Ločenost anketiranih glede na starostno skupino, v kateri so 

zaposleni, mi bo pomagala pri analiziranju in preverjanju nekaterih raziskovalnih vprašanj in 

hipotez. Anketiranci so pri vprašanju 6 označili, v kateri starostni skupini so zaposleni. 

 

GRAF 8: Delež anketiranih glede na starostne skupine otrok v katerih so zaposleni (n=81) 

 

 

Največ anketiranih (41 oz. 50,6 %) dela v 2. starostni skupini otrok, kjer so otroci stari 3–6 

let, 32 anketiranih (oz. 39,5 %) jih dela v 1. starostni skupini, kjer so otroci stari od 1–3 let. 8 

anketirancev (oz. 9,9 %) dela v kombinirani skupini otrok, (n=81).  

 

Pri preverjanju hipoteze 1 (poglavje 5.3.1) v raziskovanje nisem zajela anketirancev, ki delajo 

v kombinirani skupini otrok, saj so me zanimale razlike med 1. in 2. starostno skupino. Pri 

ostalih analizah so anketiranci, ki delajo v kombinirani skupini otrok zajeti.  

 

39,5% 

50,6% 

9,9% 

prva starostna skupina

druga starostna

skupina

kombinirana skupina
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Vprašanje o starostnih skupinah sem oblikovala na podlagi Zakona o vrtcu (2005) in sicer po 

15. členu, ki pravi, da predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih, in sicer: 

prvo starostno obdobje (otroci stari 1–3 let) in drugo starostno obdobje (otroci stari od 3 let do 

vstopa v šolo) ter po 16. členu Zakona o vrtcih, ki pravi da vzgojno delo v vrtcih poteka v 

homogenih, heterogenih in kombiniranih oddelkih. V homogene oddelke so vključeni otroci v 

starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega 

starostnega obdobja ter v kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega 

starostnega obdobja. 

 

 

5.2 Značilnosti agresivnega vedenja v vrtcu 

 

Hipoteze, ki jih bom preverjala in analizirala v naslednjem poglavju (poglavje 5.3) ne 

zajemajo vseh vprašanj v anketnem vprašalniku. V nadaljevanju bom predstavila rezultate 

posameznih vprašanj v anketnem vprašalniku, ki mi bodo podala naslednje odgovore: kaj je 

po mnenju anketiranih agresivno vedenje, kako pogosto je agresivno vedenje, katero vedenje 

v vrtcu potrebuje največ pozornosti, na koga je agresivno vedenje največkrat usmerjeno in 

kdaj je najpogostejše ter kako največkrat anketirani ravnajo ob pojavu agresivnega vedenja v 

skupini. 

 

 

5.2.1  Kaj je po mnenju anketiranih agresivno vedenje? 

 

Ker ima termin agresivno vedenje veliko različnih definicij in razlag, ki ga opredeljujejo in 

opisujejo, je teţko pisati o njem. Vsaka stroka in posamezniki ga definirajo drugače, zato je 

teţko izbrati pravo definicijo. Zanimalo me je, kako najpogosteje vrednotijo agresivno 

vedenje strokovni delavci vrtca. Ţe pri najprej postavljenih postavkah o agresivnem vedenju 

so morali anketirani označiti kaj po njihovem mnenju predstavlja oz. ne predstavlja agresivno 

vedenje.  

 

Podobno, kot pri prvih šestih vprašanjih, sem tudi pri tem vprašanju zajela postopke 

deskriptivne statistike (frekvenčne porazdelitve). Za razliko od prejšnjih analiziranih vprašanj 

sem zajela tudi veljavne deleţe (odstotke), saj nisem pridobila podatkov od vseh anketiranih 
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(n=81). Veljavni odstotki namreč predstavljajo odstotke pri posamezni kategoriji glede na 

število vseh odgovorov in ne glede na število anketirancev. Nekateri namreč niso odgovorili 

na vse zastavljene postavke.  

 

Anketiranci so pri vprašanju 7
8
 pri vsaki postavki imeli moţnost označiti DA ali NE. 

Postavke, ki jih je devet, so se nanašale na anketirančevo vrednotenje agresivnega vedenja 

(Agresivno vedenje je po mojem mnenju …). V preglednici 2 so predstavljeni odgovori na 

definiranje agresivnega vedenja. 

 

PREGLEDNICA 2: Frekvenčni in strukturni prikaz odgovorov anketiranih pri postavkah, ki 

se navezujejo na definicijo agresivnega vedenja 

AGRESIVNO VEDENJE JE PO 

MOJEM MNENJU… 
ODGOVOR 

DA 

ODGOVOR 

NE 

SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f % 

 

…osebnostna lastnost posameznika. 

 

27 

 

33,8 

 

53 

 

66,3 

 

80 

 

98,8 

…izvor različnih frustracij. 63 77,8 18 22,2 81 100,0 

…soočanje otroka s teţavami. 62 76,5 19 23,5 81 100,0 

…pretirano izraţanje jeze. 75 92, 6 6 7,4 81 100,0 

…sovraţna dejavnost proti drugim, 

prizadejanje škode. 
62 77,5 18 22,5 80 98,8 

…uveljavljanje lastnih interesov. 47 58,8 33 41,3 80 98,8 

…naučeno vedenje. 28 34,6 53 65,4 81 100,0 

…napadalnost in nasilje. 67 83,8 13 16,3 80 98,8 

…izkazovanje moči. 57 70,4 24 29,6 81 100,0 

SKUPAJ 488  237  
 

LEGENDA: f=frekvenca (število anketirancev); f(%)=veljavni odstotek; %=odstotek anketiranih, ki so 

odgovorili na posamezno postavko glede na celotni numerus  

 

Po mnenju anketirancev je agresivno vedenje pretirano izražanje jeze. Le-ta odgovor je bil 

med devetimi ponujenimi postavkami največkrat označen pritrdilno. Torej je 75 (oz. 92,6 %) 

anketirancev mnenja, da je agresivno vedenje pretirano izraţanje jeze (n=81). Dobljeni 

podatki nam povedo, da večina anketiranih agresivno vedenje povezuje s čustvom jeze. Ker je 

čustvo jeze večkrat obravnavano kot negativno, je tudi agresivno vedenje po mnenju 

anketiranih neko negativno, neprijetno vedenje.  

 

                                            
8
 Ustrezno označite kaj za vas po vašem mnenju je oz. ni agresivno vedenje 
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Jeza nastane kadar so ljudje pri svoji dejavnosti ovirani ali kadar jim kdo onemogoča 

izvajanja ţelene dejavnosti. Je čustvo, s katerim posameznik dokazuje svojo dominantnost. 

Dokazuje jo tako, da izpostavlja svoje ţelje, vrednote ali cilje ter tako, da poskuša vplivati na 

druge, da spremenijo svoje vedenje. V zgodnjem otroštvu otroka najpogosteje razjezi telesno 

neugodno počutje, ki se pojavi takrat, kadar otrok ni deleţen pozornosti, kadar je prisiljen v 

dejavnost ali oviran pri telesni dejavnosti, kadar se vmešavamo v njegovo igro ali kadar 

njegove igrače ne delujejo (Smrtnik Vitulić, 2007). Jeza lahko predstavlja motivacijo za 

premagovanje ovir ali pa otroku pomaga, da se zna postaviti zase. Nasprotno pa lahko jeza 

vodi do konflikta ali nasilja. V predšolskem obdobju je znana predvsem jeza zaradi 

omejevanja ali vmešavanja v otrokovo dejavnost (npr. ko otroku preprečimo neko dejavnost, 

se vmešavamo v igro, mu poskušamo vzeti igračo ipd. (Hurlock, 1974, v Kavčič in Fekonja, 

2004). Milivojević (2008) pravi, da sta jeza in agresivnost povezani in pomenita poskus 

posameznika, da bi svet uredil skladno s svojimi ţeljami in vrednotami oz. zahtevo, da drugi 

spremeni svoje vedenje. Agresivno vedenje izhaja iz čustva jeze (prav tam). Otrok pa se mora 

naučiti nadzorovati izraţanja jeze na primeren in neškodljiv način. To je tudi ena izmed 

razvojnih nalog v otroštvu (Rice, 1998, v Kavčič in Fekonja, 2004).  

 

Drugi najpogostejši odgovor (po številu označenih DA) anketirancev je: Agresivno vedenje je 

po mojem mnenju napadalnost in nasilje. Tega je označilo 67 (oz. 83,8 %) vseh anketirancev 

(n=80). Olweus (1995) enači agresivno in nasilno vedenje. Pravi, da je namen le-tega, z 

uporabo svojega telesa ali predmeta, povzročanje poškodbe ali nelagodja. Omenjena 

definicija vključuje fizično nasilje in ne vključuje verbalnega in psihičnega nasilja. Gre za 

dejanja, ki trajajo dlje časa in je za njih značilno ponavljanje.  

 

Na tretjem mestu po pogostosti odgovorov DA je: Agresivno vedenje je po mojem mnenju 

izvor različnih frustracij. Kar 63 (oz. 77,8 %) anketirancev je mnenja, da so frustracije 

agresivno vedenje (n=81) (glej poglavje 2.2.2). Sledita postavki …sovražna dejavnost proti 

drugim, prizadejanje škode (62 oz. 77,5 %, n=80) in …soočanje otroka s težavami (62 oz. 

76,5 %, n=81).  

 

Kadar je namen posameznikovega dejanja, da nekomu povzroči škodo, govorimo o 

agresivnem vedenju. Za njega je značilno nekoga telesno ali psihično prizadeti (Kavčič in 

Fekonja, 2004). 
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Najmanjši odstotki odgovorov DA (Agresivno vedenje je po mojem mnenju …) in posledično 

največji deleţi pri odgovorih NE so pri naslednjih postavkah:  

 …osebnostna lastnost posameznika.  27 (oz. 33,8 %) anketiranih je mnenja, da je 

agresivno vedenje osebnostna lastnost posameznika, medtem ko jih je 53 (oz. 66,3 %) 

anketiranih mnenja, da agresivno vedenje ni osebnostna lastnost posameznika (n=80).  

 …naučeno vedenje. Le 28 (oz. 34,6 %) anketiranih je mnenja, da je agresivno vedenje 

naučeno vedenje. S to trditvijo se ne strinja 53 (oz. 65,4 %) anketiranih (n=81).  

 

Na pojav agresivnosti lahko gledamo z več različnih vidikov, vendar so si vsa spoznanja 

podobna v tem, da je agresivnost človekova ohranitvena reakcija (Obid in Rapuš Pavel, 

2009). 

 

 

5.2.2  Pogostost agresivnega vedenja 

 

Pri vprašanju 8
9
  me je zanimala pogostost agresivnega vedenja v vzgojni skupini. Anketirani 

so imeli na voljo pet moţnih odgovorov (zelo pogosto/ pogosto/ redko/ zelo redko/ nikoli), od 

katerih so morali obkroţiti le enega. 

 

GRAF 9: Delež anketiranih glede na pogostost opaženega agresivnega vedenja v skupini 

(n=81) 

 

                                            
9
   Kako pogosto v vaši vzgojni skupini opaţate agresivno vedenje otrok? 
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Največji deleţ anketiranih je bil pri odgovoru redko. Kar 41 oz. 50,6 % vseh anketiranih 

(n=81) je označilo omenjen odgovor. 24 oz. 29,6 % anketiranih pogosto opaţa agresivno 

vedenje, trije anketirani (3,7 %) ga opaţajo zelo pogosto (n=81). Skoraj ena šestina 

anketiranih zelo redko opaţa ali pa nikoli ne opaţa agresivnega vedenja v vzgojni skupini, 

kjer je zaposlena. 

 

GRAF 10:  Vrednotenje pogostosti agresivnega vedenja predšolskih otrok glede na delovno 

mesto anketiranih (n=81) 

 

 

Od vseh vzgojiteljev (39 oz. 48,1 %) jih je največ označilo odgovor redko (18 oz. 22,2 %), 

sledi skupina vzgojiteljev, ki pogosto opaţa agresivno vedenje (13 oz. 16 %), nato tisti, ki ga 

opaţajo zelo redko (6,2 %), zelo pogosto (2,5 %) in tisti, ki ga nikoli ne opaţajo (1 oz. 1,2 %). 

Med pomočniki vzgojiteljev, ki jih je 42 oz. 51,9 % (n=81) si deleţi najpogosteje obkroţenih 

odgovorov sledijo v enakem vrstnem redu kot pri vzgojiteljih, le da so odstotki nekoliko 

drugačni.  

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so mnenja, da se agresivno vedenje pojavlja redko. Tako 

meni 22,2 % vzgojiteljev (n=39) in 28,4 % pomočnikov vzgojiteljev (n=42). 
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GRAF 11: Pogostost agresivnega vedenja glede na starostno skupino v kateri so anketirani 

zaposleni (n=81) 

 

 

Anketiranih, ki so zaposleni v 1. starostni skupini je 32. Le-ti v največjem deleţu menijo, da 

je agresivno vedenje redko (20 oz. 24,7 %) razširjeno. V drugi starostni skupini, kjer je 

zaposlenih 41 oz. 50,6 % vseh anketiranih, prevladuje odgovor pogosto (16 oz. 19,8 %), 

kateremu se zelo pribliţuje odgovor redko (15 oz. 18,5 %). Zaposleni v kombinirani skupini 

otrok (8 oz. 9,9 %) pa prav tako v največjem deleţu menijo, da je agresivno vedenje redko 

razširjeno (7,4 %). 

 

Anketirance sem med seboj primerjala glede na leta delovnih izkušenj, ki jih imajo v vrtcu in 

med tem, kako pogosto opaţajo agresivno vedenje. Primerjavo prikazuje spodnji graf.  
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GRAF 12: Vrednotenje pogostosti agresivnega vedenja predšolskih otrok glede na leta 

delovnih izkušenj anketirancev (n=81) 

 

 

Med tistimi, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj (teh je 14) jih v največjem deleţu agresivno 

vedenje opaţajo redko (8 oz. 9,9 %). Prav tako največ anketirancev iz skupine od 5 do 15 let 

in iz skupine več kot 25 let v največjem deleţu agresivno vedenje opaţajo redko. Le v skupini 

anketirancev, ki imajo od 15 do 25 let delovnih izkušenj v vrtcu, jih največji deleţ agresivno 

vedenje opaţa pogosto (5 oz. 6,2 %), vendar mu takoj sledi deleţ anketirancev, ki agresivno 

vedenje opaţa redko (4 oz. 4,9 %). 

 

 

5.2.3 Oblike motečega vedenja, ki bi potrebovale več pozornosti kot agresivno 

vedenje 

 

Na vprašanje 9
10

 , katerega rezultate predstavljam v tem poglavju, so odgovarjali tisti, ki v 

svoji vzgojni skupini redko ali zelo redko opazijo agresivno vedenje in tisti, ki ga nikoli ne 

                                            
10

 Če ste pri vprašanju 8 obkroţili odgovor c, d ali e, navedite katere oblike »motečega« oz. neprimernega 

vedenje v vrtcu najpogosteje opaţate in bi po Vašem mnenju potrebovala največ pozornosti. 
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opazijo. Zanimalo me je, katera vrsta izstopajočega vedenja po mnenju strokovnih delavcev 

vrtca potrebuje več pozornosti kot agresivno vedenje.  

 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Po pregledu podatkov iz poglavja 5.2.2 bi na vprašanje 9 

moralo odgovoriti 54 oz. 66,6 % anketiranih (n=81). Od tega jih je na 9. vprašanje odgovorilo 

le 43 oz. 79,6 % vseh, ki bi naj odgovorili na omenjeno vprašanje. Manjka odgovor 11 

anketiranih, ki so pri 8. vprašanju odgovorili, da agresivno vedenje nikoli, zelo redko ali 

redko opaţajo.  

 

Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, sem dobljene odgovore na podlagi podobnosti zdruţila v 

pet kategorij. Čeprav je bilo mišljeno, da anketirani napišejo druge različne oblike vedenj, ki 

po njihovem mnenju v vrtcu najbolj izstopajo in so potrebne največje pozornosti, in ne oblike 

agresivnega vedenja, so le ti navedli sleherne. Skoraj vse navedke, ki so jih zapisali 

anketiranci sem uvrstila med različne vrste agresivnega vedenja. Tako sem kategorije, ki sem 

jih oblikovala na podlagi navedb anketirancev poimenovala kot: telesna agresivnost, besedna 

agresivnost, instrumentalna agresivnost, čustvene stiske in neobvladovanje jaza.  

 

Kategorije sem oblikovala s pomočjo literature. Ko gre za telesno agresivnost, jo otroci 

izraţajo s pretepanjem, porivanjem, udarjanjem, metanjem stvari v druge ipd. Besedno 

agresivnost otroci izraţajo s prepiranjem, zanemarjenjem in kritiziranjem drugih ipd. Namen 

instrumentalne agresivnosti je doseči nek cilj. Npr. pridobiti predmet, privilegij ali prostor 

(Kavčič in Fekonja, 2004). 

 

PREGLEDNICA 3: Pojmovanja različnih oblik motečega vedenja, ki bi po mnenju 

anketiranih potrebovala največ pozornosti (n=43) 

Oblike motečega vedenja f f( %) 

Telesna agresivnost (T) 24 55,8 

Besedna agresivnost (B) 3 7,0 

Instrumentalna agresivnost (I) 9 20,9 

Čustvene stiske (Č) 3 7,0 

Neobvladovanje jaza (N) 4 9,3 

SKUPAJ 43 100,0 
 

LEGENDA: f= frekvenca (število anketirancev); f( %)=veljavni odstotek 

 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-116- 

 

Primeri najpogostejših navedb, ki sem jih razvrstila v pet skupin
11

: 

 namerno potiskanje otrok oz. udarjanje do joka (T)
12

; 

 nasilje do drugih otrok (T); 

 grizenje, potiskanje otrok, kričanje (T); 

 namerno potiskanje otrok (T); 

 brcanje, suvanje, udarci (T); 

 podira kar naredijo drugi – »razbije igro«, praskanje v obraz (T); 

 neupoštevanje pravil, sledi izbruh jeze, jok, kričanje (T); 

 pretirana tekmovalnost (I); 

 borba za igrače(I); 

 ščipanje, metanje stvari, brcanje, suvanje (T); 

 ţalitve, izsiljevanje, groţnje (B); 

 odrivanje, udarci z roko, pretepanje, cepetanje (T); 

 boj za prevlado, za iste igrače (I); 

 agresivne reakcije ob čustvenih stiskah (Č); 

 grizenje, praskanje, vlečenje, metanje igrač, odrivanje otrok (T); 

 čustva (Č); 

 verbalna agresija (B); 

 soočanje otrok s teţavami (N); 

 napadalnost in nasilje (T); 

 praskanje, ščipanje, metanje stvari, metanje na tla, brcanje (T); 

 agresivnost zaradi igrače-prepiranje (I); 

 izkazovanje moči, uveljavljanje jaza (N); 

 sovraţne dejavnosti proti drugim, povzročanje škode (T); 

 pri igri, upoštevanje pravil, odvzem igrače (I); 

 neobvladovanje svojega jaza in se fizično znese na osebo, ki je trenutno ob njem, ali 

uničuje vse kar ga obdaja (N); 

 nasilje nad vrstniki (T);  

 ustrahovanje (B). 

 

 

                                            
11

 Napisane so le najpogostejše navedbe anketirancev 
12

 Črka ob posamezni navedbi predstavlja skupino – obliko motečega vedenja (npr. črka T predstavlja telesno 

agresivnost, črka B besedno agresivnost itd.) 
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GRAF 13: Deleži anketirancev glede na oblike motečega vedenja, ki bi v vrtcu potrebovala 

največ pozornosti (n=81) 

 

 

27 oz. 33,3 % anketirancem na vprašanje 9 ni bilo potrebno odgovoriti, saj so pri predhodnem 

vprašanju označili, da agresivno vedenje zelo pogosto ali pogosto opaţajo. 11 (oz. 13,6 %) 

anketirancev (od 54) se je iz neznanega razloga odločilo, da ne bo podalo svojega odgovora. 

 

Izmed vseh odgovorov na vprašanje 9 (n=43), se je večina (36 oz. 83,7 %) odgovorov 

navezovala na različne oblike agresivnega vedenja. 

 

Z vprašanjem 9 nisem pridobila podatkov, ki sem jih ţelela izmeriti. Pridobila sem zgolj 

spoznanje, da (nekateri) strokovni delavci (n=43) vrtca ne poznajo dobro agresivnega vedenja 

ter njegovih oblik ter podatek, da je agresivno vedenje zelo razširjeno. Presenetljivo je 

dejstvo, da le 27 anketiranih v vrtcu pogosto oz. zelo pogosto opaţa agresivno vedenje, 

medtem ko 54 anketirancev agresivno vedenje opaţa redko/zelo redko/nikoli (glej GRAF 9). 

Med temi je 43 takih, ki so mnenja, da so različne vrste agresivnega vedenja najpogostejše in 

potrebujejo največ pozornosti (po podatkih iz 8. in 9. vprašanja vsaj 60 anketirancev opaţa 

prisotnost agresivnega vedenja; n=81).  

 

Dobljene rezultate si razlagam na tri načine: 

a) vprašanje v anketnem vprašalniku ni ustrezno zastavljeno in ni razumljivo za 

anketirane; 
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b) anketirani premalo poznajo oblike agresivnega vedenje oz. so premalo osveščeni o 

agresivnem vedenju. 

c) če bi spremenila vrstni red vprašanj v anketnem vprašalniku, bi najverjetneje dobila 

drugačne odgovore (npr. vprašanje 12 bi moralo biti pred vprašanjem 9). 

 

Sklenem lahko, da je agresivno vedenje zelo razširjeno v vrtcu, saj vsaj 60 oz. 63 

anketirancev (pogosto) opaţa agresivno vedenje. 

 

 

5.2.4  Na koga je najpogosteje usmerjeno agresivno vedenje otrok? 

 

Agresivno vedenje se ponaša s svojo usmerjenostjo. Tako npr. Lamovčeva (1978) v eni izmed 

delitev agresivnosti deli agresivnost na tisto, ki je usmerjena navznoter in na tisto, ki je 

usmerjena navzven. Z vprašanjem 10. sem ţelela ugotoviti na koga je najpogosteje usmerjeno 

agresivno vedenje otrok v skupini.  

 

GRAF 14: Deleži anketiranih glede mnenja o usmerjenosti agresivnega vedenja (n=80) 

 

 

Vseh, ki so odgovorili na to vprašanje, je bilo 80. Namreč po vprašanju št. 9 v anketnem 

vprašalniku je bilo napisano navodilo, da naj na naslednja vprašanja oz. sklope vprašanj 

odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanju št. 8 označili, da agresivno vedenje opaţajo. Iz 

podatkov razberemo (glej GRAF 9), da le en anketiranec nikoli ne opaţa agresivnega vedenja, 

zato na nadaljnja vprašanja ni odgovarjal. 
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Anketirani (n=80) so v velikem deleţu odgovorili (82,5 %), da je agresivno vedenje po 

njihovem mnenju oz. opaţanju najpogosteje usmerjeno do otrok enake starosti. 6 anketiranih 

(7,5 %) je mnenja, da je agresivno vedenje usmerjeno na materialne stvari. Štirje anketirani 

(5 %) so odgovorili, da je agresivno vedenje usmerjeno na njih same (strokovne delavce 

vrtca) in štirje, da je usmerjeno na starše, ko otroke pripeljejo v vrtce oz. prihajajo po njih. 

Glede na pridobljene podatke o usmerjenosti agresivnega vedenja lahko zaključim, da so v 

vrtcih, katere proučujem v raziskovalnem delu prisotne različne vrste agresivnega vedenja, ki 

so usmerjene predvsem navzven. To so take vrste agresivnega vedenja, ki so usmerjene proti 

drugim ljudem. 

 

 

5.2.5 Kdaj je opaženega največ agresivnega vedenja? 

 

Zanimalo me je tudi, kdaj je agresivnost glede na razporeditev dneva v vrtcu najpogostejša 

(vprašanje 11). Strokovni delavci so odgovarjali, kdaj opaţajo največ agresivnega vedenja. 

 

GRAF 15: Deleži anketiranih glede največ opaženega agresivnega vedenja čez dan (n=80) 

 

 

Kar 40 (oz. 50 %) anketirancev je odgovorilo, da največ agresivnega vedenja opaţa dopoldne, 

torej v času ko otroci pridejo v vrtec in do kosila/popoldanskega počitka. Pri tem ne gre 

zanemariti odgovora cel delavnik enakomerno, katerega je označilo 33,8 % (oz. 27) vseh 

anketiranih (n=80). Najmanj agresivnega vedenja opaţajo popoldne (3,8 %). 
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5.2.6 Ravni pogostosti določenih oblik agresivnega vedenja 

 

V kolikšni meri se posamezne oblike agresivnega vedenja pojavljajo sem ugotavljala z 

vprašanjem 12, kjer so anketirani pri posamezni obliki opredelili kako pogosto jo opaţajo v 

vzgojni skupini. Oblik agresivnega vedenja (posredne in neposredne) je bilo 17. V pomoč jim 

je bila pet-stopenjska ocenjevalna lestvica pogostosti (nikoli/ zelo redko/ redko/ pogosto/ zelo 

pogosto). 

 

Če pogledamo tabelo z opisnimi statistikami (v Priloga 2), vidimo, da je najmanjša vrednost, 

ki so jo izbrali anketirani vrednost 1, kar pomeni nikoli. Pri oblikah agresivnega vedenja: 

udarjanje, brcanje, metanje stvari v druge, praskanje, grizenje, ščipanje, 

odgovarjanje/ugovarjanje, ignoriranje, kričanje, zavračanje navodil, grdo besedovanje, 

spletkarjenje in izsiljevanje je največja vrednost, ki so jo anketirani izbrali 5 (zelo pogosto). 

Pri postavkah: uničevanje materialnih stvari, zmerjanje/žalitev, grožnja, stalno zaničevanje 

drugih, so anketiranci kot največjo vrednost izbrali 4 (pogosto). Primerjava srednjih vrednosti 

okrog katerih je največja zgostitev vrednosti (modus) nam pokaţe, da je pri udarjanju in 

kričanju največ anketiranih izbralo odgovor pogosto (Mo=4). Pri posameznih oblikah 

agresivnega vedenja (brcanje, praskanje, ščipanje, ignoriranje, zavračanje navodil, grdo 

besedovanje) je največ anketiranih izbralo odgovor redko (Mo=3). Največkrat so anketirani 

odgovor zelo redko (Mo=2) izbrali pri naslednjih oblikah agresivnega vedenja: metanje stvari 

v druge, grizenje, uničevanje materialnih stvari, zmerjanje/žalitev, odgovarjanje/ugovarjanje, 

izsiljevanje. Odgovor zelo redko (Mo =1) je bil največkrat izbran pri postavkah: grožnja, 

spletkarjenje, stalno zaničevanje drugih.  

 

Posredna in neposredna agresivnost sta vrsti agresivnosti, ki zajemata različne oblike 

agresivnosti. Posredne oblike so usmerjene proti drugim osebam. Pomenijo nekomu 

povzročiti škodo njegovemu psihološkemu počutju, ugledu ali socialnem odnosu. Neposredne 

oblike pa so usmerjene direktno na ciljni predmet (Kavčič in Fekonja, 2004).  

 

V moji raziskavi neposredne oblike agresivnega vedenja predstavljata telesna agresivnost 

(udarjanje, brcanje, metanje stvari v druge, praskanje, grizenje, ščipanje, uničevanje 

materialnih stvari) in besedna agresivnost (zmerjanje in ţalitev, odgovarjanje in ugovarjanje,  

groţnja, kričanje, grdo besedovanje). Posredne oblike agresivnega vedenja pa v moji raziskavi 
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predstavljajo naslednje oblike: ignoriranje, zavračanje navodil, spletkarjenje, stalno 

zaničevanje drugih, izsiljevanje. 

 

GRAF 16: Prikaz aritmetičnih sredin pogostosti posameznih oblik agresivnega vedenja 

(n=80) 

 

 

Med oblikami telesne agresivnosti je najpogostejše udarjanje (M=3,30), ščipanje (M=2,99) in 

grizenje (M=2,91). Med oblikami besedne agresivnosti ima največjo aritmetično sredino 

kričanje (M=3,34). Če telesno agresivnost in besedno agresivnost obravnavam skupaj kot 

neposredne oblike agresivnosti, z največjo aritmetično sredino izstopata kričanje in udarjanje. 

Med posrednimi oblikami agresivnega vedenja je najpogostejše zavračanje navodil (M=2,96) 

ter odgovarjanje in ugovarjanje (M=2,86).  
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PREGLEDNICA 4: Frekvenčni in strukturni prikaz ter prikaz aritmetičnih sredin odgovorov, 

ki se navezujejo na posamezne oblike agresivnega vedenja in njihovo pogostost pojavljanja 

(n=80) 

 

 

NIKOLI 

 

ZELO 

REDKO 
REDKO POGOSTO 

ZELO 

POGOSTO  

M 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Udarjanje 2 2,5 14 17,5 24 30,0 38 47,5 2 2,5 3,30 

Brcanje 6 7,5 22 27,5 34 42,5 17 21,3 1 1,3 2,81 

Metanje 

stvari v 

druge 

10 12,5 27 33,8 26 32,5 15 18,8 2 2,5 2,65 

Praskanje 8 10 19 23,8 35 43,8 15 18,8 3 3,8 2,83 

Grizenje 9 11,3 23 28,8 20 25,0 22 27,5 6 7,5 2,91 

Ščipanje 8 10,0 14 17,5 34 42,5 19 23,8 5 6,3 2,99 

Uničevanje 

materialnih 

stvari 

27 33,8 29 36,3 18 22,5 6 7,5 / / 2,04 

Zmerjanje, 

ţalitev 
21 26,3 26 32,5 17 21,3 16 20,0 / / 2,35 

Odgovarja- 

nje, 

ugovarjanje 

9 11,3 23 28,8 22 27,5 22 27,5 4 5,0 2,86 

Groţnja 31 38,8 27 33,8 14 17,5 8 10,0 / / 1,99 

Ignoriranje 16 20,0 23 28,8 28 35,0 12 15,0 1 1,3 2,49 

Kričanje 4 5,0 16 20,0 17 21,3 35 43,8 8 10,0 3,34 

Zavračanje 

navodil 
6 7,5 20 25,0 29 36,3 21 26,3 4 5,0 2,96 

Grdo 

besedovanje 
35 43,8 23 28,8 17 21,3 4 5,0 1 1,3 2,35 

Spletkarjenje 35 43,8 23 28,8 17 21,3 4 5,0 1 1,3 1,91 

Stalno 

zaničevanje 

drugih 

39 48,8 22 27,5 17 21,3 2 2,5 / / 1,78 

Izsiljevanje 16 20,0 24 30,0 23 28,8 13 16,3 4 5,0 2,56 

 

LEGENDA: f = frekvenca (število anketirancev); f( %) = veljavni odstotek; M= aritmetična sredina 

 

Višje vrednosti aritmetične sredine v preglednici predstavljajo večjo pogostost posamezne 

oblike agresivnega vedenja. 
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Oblika agresivnega vedenja, ki v enotah Vrtca Murska Sobota izstopa, je kričanje (M=3,34), 

saj je povprečna vrednost pri tej obliki vedenja največja. 35 (oz. 43,8 %) anketirancev je 

označilo, da kričanje opaţa pogosto in 8 (oz. 10 %) je označilo, da kričanje opaţa zelo 

pogosto.  Kričanju sledi udarjanje, ki je druga najpogostejša oblika agresivnega vedenja, ki jo 

strokovni delavci opaţajo v vrtcu (M=3,30). Skoraj polovica strokovnih delavcev jo opaţa 

pogosto (38 oz. 47,5 %). Na tretjem mestu po pogostosti je ščipanje (M=2,99). 19 (oz. 23,8 

%) vseh anketirancev jo opaţa pogosto. Nato sledita zavračanje navodil (M=2,96) in grizenje 

(M=2,91).  

 

Oblika agresivnega vedenja, ki jo anketiranci najredkeje opaţajo, je stalno zaničevanje drugih 

(M=1,78), spletkarjenje (M=1,91) in grožnja (M=1,99). Za omenjene tri oblike agresivnega 

vedenja so anketiranci največkrat označili odgovor zelo redko. 

 

Agresivno vedenje »vključuje fizične napade, kot so udarjanje, brcanje, grizenje in suvanje s 

komolci ter besedne napade, kot so izrekanje groţenj, vpitje ţaljivih izrazov ter obkladanje z 

različnimi vzdevki« (Epanchin, 1987, v Skalar, 1997, str. 3). Kristančičeva (2002) med 

moteče oblike vedenja uvršča povzročanje telesnih bolečin, kot so praskanje, grizenje, 

brcanje, potem uničevanje materialnih stvari in opreme, zavračanje navodil, kratkotrajna 

pozornost, zapuščanje skupine brez dovoljenja ter napadi nekontroliranega besa.  

 

 

5.2.7 Ravnanja strokovnih delavcev pri pojavu agresivnega vedenja otrok v 

skupini 

 

Zanimalo me je, kako strokovni delavci ob pojavu agresivnega vedenja najpogosteje reagirajo 

oz. kako nikoli ne reagirajo (vprašanje 15).  

 

Za ţe vnaprej podane postavke so morali ustrezno označiti pogostost njihovega ravnanja. V 

pomoč jim je bila pet stopenjska ocenjevalna lestvica pogostosti (1-nikoli/ 2-zelo redko/ 3-

redko/ 4-pogosto/ 5-zelo pogosto). 
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PREGLEDNICA 5: Frekvenčni in strukturni prikaz ter prikaz aritmetičnih sredin odgovorov 

pri posameznem ravnanju ob pojavu agresivnega vedenja v vzgojni skupini (n=80) 

Ko opazim 

agresivno 

vedenje… 

Nikoli  Zelo 

redko 

Redko  Pogosto  Zelo 

pogosto  

 

M 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

ga poskušam 

preprečiti in 

otroka umiriti. 

0 0 1 1,3 3 3,8 34 42,5 42 52,5 4,46 

se pogovorim z 

otrokom, ki se 

agresivno 

vede(individualno) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

32 

 

40,0 

 

48 

 

60,0 

 

4,60 

se o otrokovem 

vedenju najprej 

pogovorim z 

njegovimi starši. 

 

7 

 

8,8 

 

6 

 

7,5 

 

17 

 

21,3 

 

43 

 

53,8 

 

7 

 

8,8 

 

3,46 

ga ignoriram. 25 31,3 18 22,5 29 36,3 7 8,8 1 1,3 2,26 

poskušam 

preusmeriti 

otrokovo 

pozornost, tako da 

ga dodatno 

zaposlim. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

7 

 

 

8,8 

 

 

46 

 

 

57,5 

 

 

25 

 

 

31,3 

 

 

4,18 

se močno razjezim 

in kaznujem 

otroka. 

50 62,5 17 21,3 11 13,8 2 2,5 0 0 1,56 

v nadaljnje 

postanem pozoren 

na tako vedenje in 

si opazke beleţim. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3,8 

 

22 

 

27,5 

 

42 

 

52,5 

 

13 

 

16,3 

 

3,81 

razmislim, kaj mi 

otrok s tem 

sporoča in 

poiščem morebitne 

vzroke takega 

vedenja. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,3 

 

9 

 

11,3 

 

60 

 

75,0 

 

10 

 

12,5 

 

3,99 

nemudoma 

poiščem nove 

pedagoške 

prijeme. 

0 0 2 2,5 30 37,5 41 51,3 7 8,8 3,66 

se po pomoč 

zatečem k 

svetovalni sluţbi. 

4 5,0 15 18,8 37 46,3 15 18,8 9 11,3 3,13 

otroka za kratek 

čas izključim iz 

skupine. 

31 38,8 21 26,3 19 23,8 9 11,3 0 0 2,08 

se o takem 1 1,3 6 7,5 31 38,8 39 48,8 3 3,8 3,46 
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vedenju najprej 

pogovorim s 

sodelavci. 

otroka spodbudim, 

da mi pove kaj 

čuti in doţivlja. 

0 0 2 2,5 10 12,5 51 63,8 17 21,3 4,04 

poskušam najti 

kompromis z 

otrokom. 

1 1,3 2 2,5 9 11,3 48 60,0 20 25,0 4,05 

ga poskušam 

premagati preko 

različnih socialnih 

iger. 

1 1,3 4 5,0 19 23,8 41 51,3 15 18,8 3,81 

 

LEGENDA: f = frekvenca (število anketirancev); f (%) = veljavni odstotek; M=aritmetična sredina 

 

Največ anketiranih se z otrokom, ki se agresivno vede individualno pogovori (M=4,60). 76 

anketiranih se pogosto ali zelo pogosto z otrokom, ki se agresivno vede, pogovori na samem, 

(n=80). Sledi odgovor …ga poskušam preprečiti in otroka umiriti… (M=4,46). 52,5 % 

anketiranih zelo pogosto in 42,5 % anketiranih pogosto poskuša preprečiti agresivno vedenje 

in otroka umiriti, (n=80). Na tretjem mestu po pogosti ravnanja strokovnih delavcev ob 

agresivnem vedenju otrok v njihovi skupini je odgovor … poskušam preusmeriti otrokovo 

pozornost, tako da ga dodatno zaposlim… (M=4,18). Kar 71 anketiranih omenjeno strategijo 

uporablja pogosto in zelo pogosto, (n=80).  

 

Najmanjkrat uporabljena strategija v Vrtcu Murska Sobota je …se močno razjezim in 

kaznujem otroka… 50 oz. 62,5 % anketiranih se nikoli ne razjezi nad agresivnim vedenjem 

otrok in jih ne kaznuje, (n=80). Zelo malo anketiranih ob agresivnem vedenju otroka izključi 

iz skupine (9 anketiranih to počne pogosto, 19 redko in 52 zelo reko ali nikoli) in ga ignorira 

(8 anketiranih pogosto ali zelo pogosto ignorira agresivne otroke, 29 jih ignorira redko in 43 

zelo redko ali nikoli). Rezultati raziskave kaţejo, da ignoriranje otrokovega agresivnega 

vedenja in pohvala mirnega vedenja prinašajo več miru v igralnici (Crain, 1992, v Batistič 

Zorec, 2003). 
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5.2.8 Najučinkovitejše metode/ tehnike pri premagovanju agresivnega vedenja 

 

Zanimalo me je, katere metode in tehnike so po izkušnjah strokovnih delavcev vrtca 

najučinkovitejše pri premagovanju agresivnega vedenja (vprašanje 19). Rezultate sem 

obdelala s pomočjo opisne statistike. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so lahko anketirani 

napisali kar koli. Zaradi raznolikosti odgovorov in laţjega analiziranja sem odgovore najprej 

pregledala ter jih smiselno razvrstila v 4 kategorije: 

 

PREGLEDNICA 6: Pojmovanja najučinkovitejših metod in tehnik pri delu z agresivnim 

otrokom (n=58) 

Kategorije: f f (%) 

1. Preusmeritev v različne dejavnosti in pogovor 26 44,8 

2. Spremljanje vedenja 3 5,2 

3. Pogovor in individualno delo z otrokom 21 36,2 

4. Opozorilo in začasna izključitev iz skupine 8 13,8 

SKUPAJ 58 100,0 
 

LEGENDA: f = frekvenca (število anketirancev); f( %) = veljavni odstotek 

 

Kategorija 1 (Preusmeritev v različne dejavnosti in pogovor) se po mojih ocenah nanaša na 

skupinsko delo, medtem ko se kategorija 2 (Pogovor in individualno delo z otrokom) nanaša 

na individualno delo z otrokom, ki se agresivno vede. Kategorija 3 (Spremljanje vedenja) 

kaţe na pomembnost opazovanja vedenja in časovno spremljanje vedenja in šele takrat 

ukrepanje (izbor tehnik in metod). Pri kategoriji 4 (Opozorilo in začasna izključitev iz 

skupine) pa gre za to, da se otroka najprej izključi skupini in se ga nato obravnava (predvsem 

individualno – pogovor, individualna igra, kazen).  

 

Za laţje razumevanje smiselnosti kategorij, podajam nekatere navedbe anketiranih. 

 

Primeri navedb Kategorija 1: 

 preusmeritev pozornosti, 

 miren odziv odraslega na vedenje in pogovor, 

 pogovor z otrokom in preusmeritev pozornosti, 

 preusmeritev pozornosti, čim bolj mirne reakcije, 

 preusmeritev pozornosti, pogovor, 

 dodatna zaposlitev, 
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 preusmeritev, zaposlitev, pogovor, 

 socialne igre, pogovor, spodbujanje gibanja, šport, 

 dopolnilne naloge, 

 zgodbe, pravljice s sporočili primernega, še sprejemljivega vedenja, 

 umirjene igre, preusmeritev v drugo dejavnost, 

 preusmerjanje-zaposlitev po ţelji. 

 

Primeri navedb Kategorija 2: 

 opazovanje, zaznati in videti, poslušati- se pogovarjati, 

 opazovanje, pogovor, zapis o otroku, ki ti sluţi za pogovor s starši, sodelovanje s 

starši, 

 spoznati otroka, izkazovanje ljubezni, iskati vzrok za agresivno vedenje. 

 

Primeri navedb Kategorija 3: 

 pogovor-soočenje v konfliktu (kaj je vzrok, kako se otrok počuti, kaj bi lahko   

storila drugače), 

 otroku ponuditi pripravljen prostor, kjer lahko zadovolji lastne interese, 

 individualno delo s posameznikom in inkluzivni pristopi in metode dela, 

 vedenjsko kognitivne tehnike, 

 individualni pogovor, 

 posvetimo več časa otroku, otroku nudimo varno okolje. 

 

Primeri navedb Kategorija 4: 

 pogovor in izključitev iz igre, 

 razgovor in odstranitev iz igre, 

 otroka umaknem iz igre in od vrstnikov, 

 odstranitev od skupine kot upoštevanje ţe vnaprej sprejetih pravil v skupini, 

 izključitev iz igre in takojšen pogovor z otrokom, 

 izolacija in samostojna igra, 

 opozorilo s kaznijo. 

 

 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-128- 

 

Največ strokovnih delavcev (26 oz. 44,8 %) je kot najučinkovitejše metode in tehnike pri 

premagovanju agresivnega vedenja navedla preusmeritev v različne dejavnosti in pogovor 

(n=58). 21 (oz. 36,2 %) strokovnih delavcev meni, da je individualno delo in individualni 

pogovor najučinkovitejša tehnika za delo z agresivnim otrokom (n=58). Nekaj (8 oz. 13,8 %) 

jih je navedlo, da je pri agresivnem otroku delo uspešno, če ga opozorijo in začasno izključijo 

iz skupine. Trije (oz. 5,2 %) strokovni delavci pa so navedli, da je pomembno, če otroka in 

njegovo vedenje spremljajo in šele ob zaključnih ugotovitvah o otrokovem vedenju ukrepajo.  

 

Z otrokom, ki izraţa agresivno vedenje, se moramo najprej pogovoriti in ga poskušati 

razumeti. Tako njega kot njegovo lastno doţivljanje. Nadaljnja pomoč, ki jo potem nudimo 

otroku, naj je predvsem odvisna od vzroka otrokovega vedenja. Tako moramo poleg 

razumevanja otroka in njegovega doţivljanja, poiskati in razumeti še, v čem je otrokov 

problem (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

GRAF 17: Prikaz deležev najučinkovitejših metod in tehnik pri delu z agresivnim otrokom 

(n=58) 

 

 

Na 19. vprašanje, kjer me je zanimalo, katere so po izkušnjah anketirancev najučinkovitejše 

metode pri delu z agresivnimi otroci je odgovorilo samo 58 anketirancev. Odgovori 23 

anketirancev manjkajo. Predvidevam, da je bila tako majhna odzivnost zaradi tipa vprašanja. 

Če bi jim mogoče ponudila zaprti tip vprašanj ali pa ocenjevalno lestvico, bi bilo več 

odgovorov. 

 

44,8% 

5,2% 

36,2% 

13,8% 
preusmeritev v različne

dejavnosti in pogovor
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5.2.9 Potreba po dodatnem znanju in pomoči 

 

V tem poglavju deskriptivno preverjam 4. hipotezo, ki se glasi: Pedagoško strokovna sluţba 

vrtca potrebuje dodatne seminarje, izobraţevanja ter pomoč strokovne sluţbe pri delu z 

agresivnimi otroki. Zanimalo me je, ali anketirani pri svojem delu z agresivnimi otroki 

potrebujejo več dopolnilnih znanj ali pomoči. Predvidevala sem namreč, da strokovni delavci 

pri svojem delu z agresivnimi otroki potrebujejo več dopolnilnih znanj. Najprej sem preverila 

mnenja anketiranih o uspešnosti njihovega dela z agresivnimi otroki (vprašanje 16).  

 

GRAF 18: Delež anketiranih glede na vrednotenje uspešnosti pri delu z agresivnimi otroci 

(n=80) 

 

 

Podatki so pokazali, da več kot polovica anketiranih (49 oz. 61,3 %) svoje delo z agresivnimi 

otroki ocenjuje kot uspešno. Le 6 (oz. 7,5 %) anketiranih meni, da  niso uspešni, medtem ko 

jih je 25 (oz. 31,3 %) neopredeljenih, (n=80). Podatki, ki sem jih pridobila, so me presenetili, 

saj sem pričakovala ravno obratno. Mislila sem namreč, da bo več takih, ki menijo, da pri delu 

niso uspešni in bi zato potrebovali več znanja.  

 

Z vprašanjem 17 sem ţelela ugotoviti, na koga se anketiranci pri neuspešnem delu z 

agresivnimi otroki najpogosteje obrnejo (1-na sodelavko v skupini; 2-na otrokove starše; 3-na 

svetovalno sluţbo v vrtcu; 4-na ravnateljico; 5- na prijateljico z izkušnjami). Na vprašanje je 

odgovarjalo 80 anketirancev. Odgovarjali so tudi tisti, ki menijo, da so pri delu z agresivnim 

61,3% 

7,5% 

31,3% 
da

ne
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otrokom uspešni. Predvidevala sem, da se anketirani največkrat po pomoč obrnejo k 

svetovalni sluţbi vrtca.  

 

GRAF 19: Delež anketiranih glede na koga se najpogosteje obrnejo ob neuspešnem delu z 

agresivnimi otroci (n=80) 

 

 

Izkazalo se je, da so moja predvidevanja napačna, saj se največ anketiranih najpogosteje po 

pomoč zateče k sodelavki (39 oz. 48,8 %). 23 anketiranih se najpogosteje obrne na svetovalno 

službo in presenetljivo se jih 10 obrne na prijateljico z izkušnjami. Le 8 anketiranih se 

najpogosteje obrne na otrokove starše, (n=80). Podatki, ki sem jih dobila, se mi zdijo smiselni 

in bolj realni od pričakovanih. Namreč vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja delata timsko in 

»normalno« je, da se zatečeta po pomoč najprej en k drugemu. Šele, če nista uspešna, iščeta 

pomoč drugje.  

 

Podatek, da se le ena desetina anketiranih obrne na otrokove starše v primeru izstopajočega 

vedenja otroka, se mi zdi zelo kritičen. Namreč starši bi morali biti zelo pomemben del pri 

razreševanju otrokovih teţav in bi morali vzajemno sodelovati s strokovnimi delavci vrtca. 

Tako bi morali strokovni delavci vrtca staršem vsakodnevno posredovati informacije o 

otrokovem neprimernem vedenju, le-ti pa bi morali otroka spremljati doma. S tem mislim, da 

bi določene posege/tehnike/metode, ki jih zaposleni v vrtcu izvajajo kot strategije za 

preprečitev agresivnega vedenja, morali starši nadaljevati tudi doma. Vzajemen odnos med 

zaposlenimi v vrtcu in starši bi tako krepil medsebojno komunikacijo, kar bi vsekakor 

pozitivno vplivalo tudi na otroka. Tudi Kristančič (2002) je mnenja, da otroku, ki kaţe moteče 
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vedenje, ne more nuditi pomoči le en strokovnjak. Pomembno in učinkovito je skupinsko 

sodelovanje, ki naj poleg vzgojiteljev in staršev zajema še svetovalno sluţbo ter po potrebi 

tudi zunanje strokovnjake (prav tam).  

 

 GRAF 20: Deleži anketiranih glede na to ali pri delu potrebujejo dodatna znanja (n=79) 

 

 

51 (oz. 64,6 %) anketiranih meni, da pri delu z agresivnim otrokom potrebujejo dodatna 

znanja, 11 (oz. 13,9 %) anketiranih ne potrebuje dodatnih znanj, 17 (oz. 21,5 %) pa jih je 

neopredeljenih (vprašanje 18), (n=79). 

 

Zanimalo me je tudi, katera dodatna znanja potrebujejo. Odgovore na vprašanje odprtega tipa 

sem kategorizirala v ustrezne skupine. 

 

 PREGLEDNICA 7: Pojmovanja dodatnih znanj, ki bi jih potrebovali anketiranci za delo z 

agresivnimi otroci (n=36) 

Dodatna znanja f f( %) 

Seminarji/delavnice/literatura 10 27,8 

Izmenjava dobre prakse 8 22,2 

Ustrezni pristopi 12 33,3 

Ustrezna komunikacija in strategije 5 13,9 

Seznanitev z vzroki in oblikami agresivnega vedenja 1 2,8 

SKUPAJ 36 100,0 
 

LEGENDA: f  = frekvenca (število anketirancev); f( %)  = veljavni odstotek 
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Največ anketirancev (12 oz. 33,3 %) se ţeli naučiti ustreznih pristopov za ravnanje ob pojavu 

agresivnega vedenja. 10 (oz. 27,8 %) anketiranih si ţeli več organiziranih seminarjev, 

delavnic ter dostopnost ustrezne literature s področja agresivnega vedenja (n=36). 8 (oz. 22,2 

%) anketirancev je zapisalo, da bi dodatno znanje in veščine lahko usvojili z izmenjavo 

izkušenj in dobre prakse. 5 anketirancev je omenjalo, da bi bilo dobro, če bi poznali veščine 

dobre in učinkovite komunikacije ter da bi spoznali ustrezne preverjene veščine za 

premagovanje agresivnega vedenja pri otrocih. En anketiranec si ţeli spoznati vzroke 

agresivnega vedenja in različne oblike agresivnosti.  

 

Pri zadnjem vprašanju v anketnem vprašalniku (vprašanje 20) so morali anketiranci označiti 

svoje strinjanje/nestrinjanje z zapisanimi trditvami. 

 

PREGLEDNICA 8: Frekvenčni in strukturni prikaz podatkov glede (ne)strinjanja s 

posamezno trditvijo (n=80) 

Trditve SE STRINJAM SE NE STRINJAM 

f f( %) f f ( %) 

Svetovalna sluţba bi morala 

biti več časa prisotna v 

oddelku. 

59 73,8 21 26,3 

Ţelim si več 

seminarjev/delavnic na temo 

agresivnosti. 

72 90 8 10 

Pri delu z agresivnim 

otrokom bi mi bil socialni 

pedagog v veliko pomoč. 

70 87,5 10 12,5 

Ţelim si več sodelovanja s 

starši otrok, ki se agresivno 

vedejo. 

72 90 8 10 

Starši se premalo vključujejo 

v dejavnosti vrtca.  
45 56,3 35 43,8 

 

LEGENDA: f = frekvenca (število anketirancev);  f( %) = veljavni odstotek 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, prevladujejo odgovori strinjanja s trditvami. Kar 72 

anketirancev si ţeli več seminarjev in delavnic na temo agresivnega vedenja ter sodelovanja s 

starši otrok, ki se agresivno vedejo. 70 anketirancev meni, da bi jim bil pri delu z agresivnimi 

otroki socialni pedagog v veliko pomoč. Skoraj tri četrtine anketiranih meni, da bi morala biti 

svetovalna služba več časa prisotna v oddelku (n=80).  
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8 (oz. 10 %) strokovnih delavcev se pri neuspešnem delu z agresivnim otrokom najpogosteje 

zateče po pomoč k njihovim staršem (n=80). 72 strokovnih delavcev si ţeli, da bi več 

sodelovali s starši otrok, ki se agresivno vedejo. Vendar se starši po mnenju anketiranih (56,3 

%) premalo vključujejo v dejavnosti vrtca (n=80). Glede na deleţ tistih, ki so uspešni pri delu 

z agresivnimi otroki (49 oz. 61,3 %; n=80) in tistimi, ki potrebujejo dodatna znanja (51 oz. 

64,6 %; n=80) je znatna razlika. Predvidevam, da kljub uspešnosti pri delu, ne poznajo vseh 

metod in tehnik in bi jim nova znanja bila v pomoč.  

 

Glede na frekvenčne zapise v sklopu tega poglavja, lahko hipotezo, ki pravi »Pedagoško 

strokovna sluţba vrtca potrebuje dodatne seminarje, izobraţevanja ter pomoč strokovne 

sluţbe pri delu z agresivnimi otroki«, sprejmem. Namreč 51 anketiranih potrebuje dodatna 

znanja (n=80) in 72 si ţeli več seminarjev ter delavnic na temo agresivnega vedenja (n=80). 

Čeprav se le 23 anketiranih pri neuspešnem delu zateče po pomoč k svetovalni sluţbi (n=80), 

jih 59 meni, da bi mogla biti svetovalna sluţba več časa prisotna v vzgojni skupini (n=80). 

Zaključim lahko, da sta socialni pedagog in svetovalna sluţba v vrtcu zelo pomembna pri 

pomoči in delu z agresivnimi otroki.   

 

Kar se tiče dela socialnega pedagoga v svetovalni sluţbi vrtca, so me zelo presenetili 

statistični podatki, ki kaţejo na to, da je v vrtcih zaposlenih zelo malo socialnih pedagogov. 

Namreč v šolskem letu 2012/2013 je bilo v vseh 938-ih slovenskih vrtcih oz. izvajalcih 

predšolske vzgoje (javni in zasebni vrtci) zaposlenih 141 svetovalnih delavcev. Med temi je 

bilo 48 pedagogov, 27 socialnih delavcev, 26 psihologov, 23 socialnih pedagogov ter 17 

defektologov. Poleg svetovalnih delavcev pa je bilo v istem šolskem letu zaposlenih še 

41vzgojiteljev za izvajanje dodatne strokovne pomoči  (Statistični urad republike Slovenije, 

2012).  

 

Glede na zgornje podatke, je po mojem mnenju v slovenskih vrtcih zaposlenih premalo 

svetovalnih delavcev. Po podrobnem pregledu podatkov ugotovim, da na enega izvajalca 

predšolske vzgoje pripada 0,15 svetovalnega delavca. Menim, da čeprav so vrtci razdeljeni na 

različno število enot, bi morala vsaka enota imeti svojega svetovalnega delavca. Realno je 

namreč tako, da ima vrtec z več enotami zaposlenega enega svetovalnega delavca. Namreč v 

enotah Vrtca Murska Sobota, katerega zaposleni so vključeni v mojo raziskavo, je 47 

oddelkov, v katere je vključenih 730 otrok. 
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5.3 Preverjanje hipotez  

 

 

5.3.1 Med prvo in drugo starostno skupino po ocenah pedagoško strokovne 

službe obstajajo statistično pomembne razlike glede izražanja agresivnega 

vedenja. 

 

Ker me zanima, ali obstajajo razlike v izraţenih oblikah agresivnega vedenja med prvo in 

drugo starostno skupino otrok v vrtcu po mnenju anketiranih, potrebujem deleţe anketiranih 

glede na starostno skupino, v kateri so zaposleni. Anketiranci (n=81) so pri vprašanju 6 

(poglavje 5.1.6) označili, v kateri starostni skupini so v šolskem letu 2012/2013 zaposleni. 

Največ anketiranih oseb (41 oz. 50,6 %) dela s starostno skupino 3–6 letnikov, 32 oseb dela v 

skupini otrok, ki so stari 1–3 leta. 8 oseb (oz. 9,9 %) dela v skupini otrok, ki je kombinirana.  

 

Pri tej raziskavi ne bom zajela odgovorov zaposlenih v kombinirani skupini. Glede na deleţ 

strokovnih delavcev v posamezni skupini, jih je v kombinirani skupini zelo malo (8 oz. 9,9 

%). Razlike glede izraţanja agresivnega vedenja bom preverila z deleţem aritmetičnih sredin 

pri posamezni obliki agresivnega vedenja (vprašanje 12).  

 

Ugotovila sem, da v vzgojnih skupinah vseh enot Vrtca Murska Sobota, kot najpogostejšo 

obliko agresivnega vedenja strokovni delavci pripisujejo kričanju (poglavje 5.2.6), ki je ena 

od oblik besedne agresivnosti.  

 

Da bi lahko hipotezo preverila, jo obdrţala ali zavrgla, moram preveriti še, katera oblika 

agresivnega vedenja je najpogostejša v 1. starostni skupini, katera v 2. starostni skupini in ali 

sta ti dve obliki enaki ali ne.  

 

Izračunala sem aritmetične sredine in nato za primerjanje posameznih oblik agresivnega 

vedenja naredila t-test. S t-testom sem preverila, ali so razlike med (najpogostejšimi) oblikami 

agresivnega vedenja glede na starostno skupino. 
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PREGLEDNICA 9: Opisne mere po skupinah 1. in 2. starostne skupine, glede na to pri 

kateri skupini se posamezna oblika agresivnega vedenja po mnenju anketiranih pogosteje 

pojavlja 

  

SSO 

 

 

N 

 

SN M SD SE 

Udarjanje 
1 32  

72 

3,22 ,941 ,166 

2 40 3,35 ,834 ,132 

Brcanje 
1 32 

72 
2,84 ,987 ,175 

2 40 2,75 ,870 ,138 

Metanje 

stvari v druge 

1 32 
72 

2,78 1,157 ,204 

2 40 2,58 ,903 ,143 

Praskanje 
1 32 

72 
3,03 1,121 ,198 

2 40 2,73 ,905 ,143 

Grizenje 
1 32 

72 
3,63 1,040 ,184 

2 40 2,48 ,987 ,156 

Ščipanje 
1 32 

72 
3,28 1,114 ,197 

2 40 2,80 ,939 ,148 

Uničevanje 

materialnih 

stvari 

1 32 

72 

1,97 ,897 ,159 

2 40 2,13 ,966 ,153 

Zmerjanje in 

ţalitev 

1 32 
72 

1,78 ,870 ,154 

2 40 2,73 1,037 ,164 

Odgovarjanje 

in 

ugovarjanje 

1 32 

72 

2,34 1,066 ,188 

2 40 3,18 1,010 ,160 

Groţnja 
1 32 

72 
1,59 ,798 ,141 

2 40 2,25 1,006 ,159 

Ignoriranje 
1 32 

72 
2,16 ,920 ,163 

2 40 2,73 1,109 ,175 

Kričanje 
1 32 

72 
3,22 1,099 ,194 

2 40 3,38 1,079 ,171 

Zavračanje 

navodil 

1 32 
72 

2,81 1,061 ,187 

2 40 2,95 1,011 ,160 

Grdo 

besedovanje 

1 32 
72 

1,72 ,813 ,144 

2 40 2,70 ,992 ,157 

 

Spletkarjenje 

1 32 
72 

1,41 ,665 ,118 

2 40 2,25 1,006 ,159 

Stalno 

zaničevaje 

drugih 

1 32 

72 

1,34 ,701 ,124 

2 40 2,00 ,877 ,139 

Izsiljevanje 
1 32 

72 
2,69 1,355 ,239 

2 40 2,40 ,982 ,155 
 

LEGENDA: SSO = starostna skupina otrok, v katerih so anketirani zaposleni (1=1.starostna skupina, 

2=2.starostna skupina); N= numerus anketiranih za posamezno skupino; SN=skupni numerus; M=aritmetična 

sredina;  SD=standardni odklon; SE=standardna napaka ocene aritmetične sredine 
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Vidimo, da anketirani, ki svoje vzgojno-izobraţevalno delo opravljajo v 1. starostni skupini 

otrok najpogosteje zaznavajo naslednje oblike agresivnega vedenja: grizenje  (M=3,63), 

ščipanje (M=3,28), udarjanje (M=3,22) in kričanje (M=3,22) ter praskanje (M=3,03). Stalno 

zaničevanje drugih anketirani, ki so zaposleni v 1. starostni skupini zaznavajo najmanjkrat 

(nikoli ali zelo redko) (M=1,34); n=32.  

 

Anketirani, ki delajo z otroki 2. starostne skupine (n=40) v povprečju najpogosteje pri otrocih 

opaţajo kričanje (M=3,38), nato udarjanje (M=3,35), odgovarjanje in ugovarjanje (M=3,18) 

ter zavračanje navodil (M=2,95). Najmanjkrat pa, podobno kot anketirani zaposleni v 1. 

starostni skupini, opaţajo stalno zaničevanje drugih (M=2,00).  

 

Anketirani, ki so na delovnem mestu v 2. starostni skupini otrok, zaznavajo enajst oblik 

agresivnega vedenja pogosteje kot zaposleni v 1. starostni skupini otrok. Te oblike so: 

udarjanje; uničevanje materialnih stvari; zmerjanje in žalitev; odgovarjanje in ugovarjanje; 

grožnja; ignoriranje; kričanje; zavračanje navodil; grdo besedovanje; spletkarjenje; stalno 

zaničevanje drugih.  

 

Večje razlike med anketiranimi, ki so zaposleni v 1. starostni skupini in tistimi, ki so 

zaposleni v 2. starostni skupini se kaţejo pri vrednotenju pogostosti ene oblike agresivnega 

vedenja – grizenje. Zaposleni v 1. starostni skupini otrok (n=32) grizenje zaznavajo v 

poprečju pogosteje (M=3,63), kot zaposleni v 2. starostni skupini otrok (M=2,48). 

 

S t – testom sem ugotavljala statistično pomembnost razlik aritmetičnih sredin med 1. in 2. 

starostno skupino otrok pri posameznih oblikah agresivnega vedenja. 
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PREGLEDNICA 10: t- test za preverjanje razlik med prvo in drugo starostno skupino glede 

pogostosti pojavljanja posamezne oblike agresivnega vedenja po ocenah strokovnih delavcev 

vrtca 

 Levenov test za enakost 

varianc 
T- test za enakost aritmetičnih sredin 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Udarjanje ,015 ,903 -,627 70 ,553 

Brcanje ,358 ,551 ,428 70 ,670 

Metanje stvari v 

druge 
1,801 ,184 ,850 70 ,398 

Praskanje ,105 ,747 1,283 70 ,204 

Grizenje ,000 ,984 4,799 70 ,000 

Ščipanje ,393 ,533 1,989 70 ,051 

Uničevanje 

materialnih 

stvari 

,106 ,745 -,704 70 ,484 

Zmerjanje in 

ţalitev 
2,293 ,134 -4,115 70 ,000 

Odgovarjanje, 

ugovarjanje 
,457 ,501 -3,386 70 ,001 

Groţnja  3,399 ,069 -3,008 70 ,004 

Ignoriranje 1,648 ,203 -2,329 70 ,023 

Kričanje ,345 ,559 -,606 70 ,547 

Zavračanje 

navodil 
,001 ,979 -,561 70 ,577 

Grdo 

besedovanje 
,644 ,425 -4,512 70 ,000 

Spletkarjenje 4,768 ,032 -4,264 67,793 ,000 

Stalno 

zaničevanje 

drugih 

,831 ,365 -3,443 70 ,001 

Izsiljevanje 6,273 ,015 1,007 54,839 ,318 
 

LEGENDA: Sig.= statistična pomembnost F-testa homogenosti varianc; t = vrednost t-testa; df = stopnje 

prostosti, Sig (2-tailed) = statistična pomembnost razlik med aritmetičnima sredinama 

 

Levene-ov preizkus razlik med variancama je pokazal, da se pri dveh oblikah agresivnega 

vedenja (spletkarjenje in izsiljevanje) varianci dveh skupin med seboj statistično pomembno 

razlikujeta, torej varianci nista homogeni. Pri ostalih petnajstih oblikah agresivnega vedenja, 

razlike med variancami obeh skupin niso statistično pomembne. Torej sprejmem 

predpostavko o homogenosti varianc. Varianci sta pribliţno enaki.  
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Rezultati t-testa razlik med aritmetičnima sredinama pa pokaţejo, da pri devetih oblikah 

agresivnega vedenja med zaznavanjem pogostosti le-teh med strokovnimi delavci, ki so 

zaposleni v 1. ali 2. starostni skupini otrok, ni statistično pomembnih razlik (p >0,05). In sicer 

pri: udarjanje, brcanje, metanje stvari v druge, praskanje, ščipanje, uničevanje materialnih 

stvari, kričanje, zavračanje navodil in izsiljevanje.  

 

Pri osmih oblikah agresivnega vedenja pa se strokovni delavci glede na starostno skupino 

otrok, v kateri so zaposleni, razlikujejo. Tako se statistično pomembne razlike aritmetičnih 

sredin glede vrednotenja pogostosti posameznih oblik agresivnega vedenja med 1. in 2. 

starostno skupino otrok, v katerima so anketirani zaposleni pojavijo pri naslednjih oblikah 

agresivnega vedenja: grizenje; zmerjanje in žalitev; odgovarjanje in ugovarjanje; grožnja; 

ignoriranje; grdo besedovanje; spletkarjenje ter stalno zaničevanje drugih.   

 

Tako strokovni delavci, ki delajo v drugi starostni skupini (n=40) zaznavajo zgoraj omenjene 

oblike agresivnega vedenja, razen oblike grizenje, statistično pogosteje kot strokovni delavci 

prve starostne skupine (n=32).  

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da med prvo in drugo starostno skupino otrok v vrtcu obstajajo 

statistično pomembne razlike lahko na osmih, od sedemnajstih oblik agresivnega vedenja 

sprejmem. 

 

 

5.3.2 Glede na ocene pedagoško strokovne službe obstajajo statistično 

pomembne razlike v izražanju agresivnega vedenja med spoloma. 

 

V anketnem vprašalniku nisem zbirala podatkov o številu deklic in dečkov v posamezni 

vzgojni skupini. Anketiranci so pri vprašanju št. 13 pred posamezno obliko agresivnega 

vedenja (oblike agresivnega vedenja so iste kot pri vprašanju št. 12) označili kje posamezno 

obliko zaznavajo pogosteje (pogosteje pri deklicah/ pogosteje pri dečkih/ pri obeh spolih 

enako/ nikoli ne zaznavam te oblike agresivnega vedenja
13

 ). 

 

                                            
13

 Omenjen odgovor se nanaša na vprašanje 12 (poglavje 5.2.6). Tisti, ki so pri vprašanju št. 12 označili, da 

določene oblike agresivnega vedenja v vzgojni skupini nikoli ne zaznavajo, so morali pri vprašanju št. 13 prav 

tako označiti, da oblike ne zaznavajo. 
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PREGLEDNICA 11: Frekvenčni in strukturni prikaz ter prikaz aritmetičnih sredin 

odgovorov, ki se navezujejo na posamezne oblike agresivnega vedenja in njihovo pogostost 

pojavljanja glede na spol (n=80) 

 Pogosteje 

pri deklicah 

 

Pogosteje 

pri dečkih 

 

Pri obeh 

spolih enako 

 

Nikoli  

M 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Udarjanje 2 2,5 36 45,0 40 50,0 2 2,5 2,53 

Brcanje 0 0,00 49 61,3 25 31,3 6 7,5 2,46 

Metanje stvari v 

druge 
0 0,00 38 47,5 32 40,0 10 12,5 2,65 

Praskanje 22 27,5 9 11,3 41 51,3 8 10,0 2,44 

Grizenje 13 16,3 15 18,8 43 53,8 9 11,3 2,60 

Ščipanje 24 30,0 8 10,0 40 50,0 8 10,0 2,40 

Uničevanje 

materialnih stvari 
2 2,5 25 31,3 26 32,5 27 33,8 2,98 

Zmerjanje, ţalitev 14 17,5 12 15,0 33 41,3 21 26,3 2,76 

Odgovarjanje, 

ugovarjanje 
11 13,8 10 12,5 50 62,5 9 11,3 2,71 

Groţnja 4 5,0 10 12,5 35 43,8 31 38,8 3,16 

Ignoriranje 8 10,0 13 16,3 43 53,8 16 20,0 2,84 

Kričanje 12 15,0 7 8,8 57 71,3 4 5,0 2,66 

Zavračanje 

navodil 
5 6,3 14 17,5 55 68,8 6 7,5 2,78 

Grdo besedovanje 4 5,0 20 25,0 34 42,5 22 27,5 2,93 

Spletkarjenje 20 25,0 4 5,0 21 26,3 35 43,8 2,89 

Stalno 

zaničevanje 

drugih 

8 10,0 4 5,0 29 36,3 39 48,8 3,24 

Izsiljevanje 8 10,0 10 12,5 47 58,8 15 18,8 2,86 
 

LEGENDA: f= frekvenca (število anketirancev); f(%)=veljavni odstotek; M=aritmetična sredina 

 

Pri deklicah anketiranci najpogosteje opaţajo ščipanje (30,0 %), praskanje (27,5 %), nato pa  

spletkarjenje (25,0 %). Glede veljavnih odstotkov si v naslednjem vrstnem redu sledijo 

zmerjanje, žalitev (17,5 %), grizenje (16,3 %),  kričanje (15 %). Najmanj pogosti obliki 

agresivnega vedenja pri deklicah, ki ju opaţajo strokovni delavci vrtca  pa sta udarjanje (2,5 

%) in uničevanje materialnih stvari (2,5 %). Anketirani pri deklicah za razliko od dečkov, 

nikoli ne zaznajo brcanja in metanja stvari v druge. Pri dečkih namreč kot najpogostejša 

oblika agresivnega vedenja strokovni delavci vrtca zaznavajo brcanje (61,3 %), metanje 

stvari v druge (47,5 %) ter udarjanje (45,0 %). Najmanj pogosto zaznani obliki agresivnega 

vedenja pri dečkih sta spletkarjenje (5,0 %) in stalno zaničevanje drugih (5,0 %). 

Najpogostejši obliki agresivnega vedenja, ki sta po mnenju anketirancev enako pogosto 
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zastopani tako pri deklicah kot pri dečkih, sta kričanje in zavračanje navodil. Skoraj tri 

četrtine anketirancev (57 oz. 71,3 %; 55 oz. 66,8 %) meni tako. 50 (oz. 62,5 %) anketiranih 

meni, da ni razlike med spoloma pri odgovarjanju/ugovarjanju. Tudi izsiljevanje (47 oz. 58,8 

%) in ignoriranje (43 oz. 53,8 %) sta obliki vedenja, ki se pri obeh spolih po mnenju 

anketirancev pojavljata enako pogosto. 

 

Če zgornjo preglednico analiziram glede najpogostejših oblik agresivnega vedenja v enotah 

Vrtca Murska Sobota (poglavje 5.2.6), vidimo, da je kričanje, ki je najpogostejša oblika 

agresivnega vedenja, zaznana v največji meri pri obeh spolih enako pogosto (71,3 %), vendar 

je pri deklicah (15,0 %) zaznana nekoliko pogosteje kot pri dečkih (8,8 %). Druga 

najpogostejša oblika je udarjanje, ki je pogostejša pri dečkih (45,0 %). Ščipanje, kot tretja 

najpogostejša oblika, pa je pogostejša pri deklicah (30,0 %). 

 

GRAF 21: Prikaz razlike deležev pri posamezni obliki agresivnega vedenja med deklicami in 

dečki (n=80) 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je večina oblik agresivnega vedenja pogostejša pri dečkih.  
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Dečki naj bi bili za razliko od deklic bolj agresivni. Razlike se (po rezultatih raziskave npr. 

Rice, 1998; Santrock in Bartlett, 1986) kaţejo ţe od starosti dveh do dveh let in pol (Kavčič 

in Fekonja, 2004). Razlike med spoloma se kaţejo v različnih oblikah agresivnega vedenja 

(prav tam), medtem ko pa do največjih razlik prihaja v telesni agresivnosti (Eagly in Wood, 

1991, v prav tam, 2004). To potrjujejo tudi rezultati moje raziskave. Iz grafa je lepo razvidno, 

da npr. udarjanje, brcanje, metanje stvari v druge ter uničevanje materialnih stvari v veliki 

meri prevladujejo pri dečkih. Kavčič in Fekonja (prav tam) pravita tudi, da so pri dečkih 

pogostejše neposredne oblike agresivnosti (telesna agresivnost, besedne groţnje), pri deklicah 

pa bolj posredne oblike agresivnosti (uničevanja ugleda drugim, manipulacija).  

 

Ker me je zanimalo, katere oblike agresivnega vedenja so pogostejše pri deklicah in katere pri 

dečkih, sem naredila še t-test za neodvisne vzorce.  

 

V t-testu za posamezno obliko agresivnega vedenja so zajeti samo tisti anketiranci, ki so pri 

vprašanju 13. pogostost pojavljanja posamezne oblike agresivnega vedenja opredelili za 

deklice ali dečke
14

  (tisti, ki so označili, da je posamezna oblika agresivnega vedenja pri obeh 

spolih enako pogosta ali da se v njihovi vzgojni skupini posamezna oblika agresivnega 

vedenja sploh ne pojavlja niso zajeti v t-test). 

 

 

PREGLEDNICA 12: Opisne mere po skupinah deklic in dečkov, glede na to pri kateri 

skupini se posamezna oblika agresivnega vedenja pogosteje pojavlja 

  

SKUPINA 

 

N SN M SD SE 

Udarjanje 
deklice 2  

38 

2,50 ,707 ,500 

dečki 36 3,39 ,728 ,121 

Brcanje 
deklice   

49 

   

dečki 49 3,02 ,721 ,103 

Metanje 

stvari v 

druge 

deklice   

38 

 

   

dečki 
38 2,89 ,764 ,124 

Praskanje 
deklice 22  

31 

2,77 ,685 ,146 

dečki 9 3,22 ,667 ,222 

Grizenje 
deklice 13  

28 

3,23 1,092 ,303 

dečki 15 3,13 ,915 ,236 

                                            
14

 pri posamezni obliki agresivnega vedenja t-testa, so numerusi različni 
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Ščipanje 
deklice 24  

32 

3,13 ,741 ,151 

dečki 8 3,13 ,835 ,295 

Uničevanje 

materialnih 

stvari 

deklice 2  

27 

2,50 ,707 ,500 

dečki 
25 2,64 ,757 ,151 

Zmerjanje in 

ţalitev 

deklice 14  

26 

3,00 ,961 ,257 

dečki 12 2,58 ,669 ,193 

Odgovarjanje 

in 

ugovarjanje 

deklice 11  

21 

3,55 ,820 ,247 

dečki 
10 2,60 ,843 ,267 

Groţnja 
deklice 4  

14 

2,75 ,957 ,479 

dečki 10 2,70 ,823 ,260 

Ignoriranje 
deklice 8  

21 

2,75 ,707 ,250 

dečki 13 2,69 ,855 ,237 

Kričanje 
deklice 12  

19 

3,42 ,793 ,229 

dečki 7 2,86 1,069 ,404 

Zavračanje 

navodil 

deklice 5  

19 

3,00 1,000 ,447 

dečki 14 3,07 ,917 ,245 

Grdo 

besedovanje 

deklice 4  

24 

3,00 ,000 ,000 

dečki 20 3,15 ,671 ,150 

 

Spletkarjenje 

deklice 20  

24 

3,00 ,858 ,192 

dečki 4 2,50 ,577 ,289 

Stalno 

zaničevaje 

drugih 

deklice 8  

12 

2,63 ,744 ,263 

dečki 
4 3,00 ,816 ,408 

Izsiljevanje 
deklice 8  

18 

3,50 ,756 ,267 

dečki 10 2,80 1,033 ,327 
 

LEGENDA: N = numerus anketiranih za posamezno skupino; SN = skupni numerus; M=aritmetična sredina; 

SD=standardni odklon; SE=standardna napaka ocene aritmetične sredine  

 

 

Višje vrednosti aritmetične sredine v zgornji preglednici predstavljajo večjo pogostost 

posamezne oblike agresivnega vedenja pri deklicah ali pri dečkih. 
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PREGLEDNICA 13: t- test za preverjanje razlik med skupinama deklic in dečkov glede 

pogostosti pojavljanja posamezne oblike agresivnega vedenja po ocenah strokovnih delavcev 

vrtca 

 Levenov test za enakost 

varianc 

T- test za enakost aritmetičnih 

sredin 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Udarjanje ,401 ,530 -1,682 36 ,101 

Praskanje ,086 ,771 -1,670 29 ,106 

Grizenje 2,251 ,146 ,257 26 ,799 

Ščipanje ,163 ,690 ,000 30 1,000 

Uničevanje materialnih 

stvari 
,473 ,498 -,252 25 ,803 

Zmerjanje in ţalitev 4,564 ,043 1,297 23,118 ,207 

Odgovarjanje, 

ugovarjanje 
,062 ,807 2,603 19 ,017 

Groţnja  ,050 ,826 ,098 12 ,923 

Ignoriranje ,125 ,728 ,160 19 ,875 

Kričanje ,050 ,826 1,307 17 ,209 

Zavračanje navodil ,186 ,671 -,146 17 ,885 

Grdo besedovanje 5,697 ,026 -1,000 19 ,330 

Spletkarjenje ,108 ,746 1,106 22 ,281 

Stalno zaničevanje 

drugih 
,238 ,636 -,799 10 ,443 

Izsiljevanje ,534 ,475 1,601 16 ,129 
 

LEGENDA: Sig. (oz. p) = statistična pomembnost F-testa homogenosti varianc; t = vrednost t-testa; df = stopnje 

prostosti, Sig (2-tailed) = statistična pomembnost razlik med aritmetičnima sredinama 

 

T-test sem naredila posebej za vsako obliko agresivnega vedenja. Zgornja tabela prikazuje 

rezultate t-testa za 15 oblik agresivnega vedenja. Pri dveh oblikah agresivnega vedenja 

(brcanje ter metanje stvari v druge), so anketirani opredelili, da ju opaţajo samo pri dečkih, 

zato nisem mogla narediti primerjave med aritmetičnima sredinama dveh skupin.  

 

Levene-ov preizkus razlik med variancama je pokazal, da se pri dveh oblikah agresivnega 

vedenja (zmerjanje in ţalitev; grdo besedovanje) so razlike med variancama dveh skupin
15

  

med seboj statistično pomembne, torej varianci nista homogeni. Pri ostalih trinajstih oblikah 

agresivnega vedenja razlike med variancami obeh skupin niso statistično pomembne, torej 

sprejmem predpostavko o homogenosti varianc.  

 

                                            
15

 1. skupina so anketirani, ki menijo, da je določena oblika agresivnega vedenja pogostejša pri deklicah; 2. 

skupina so anketirani, ki menijo, da je določena oblika agresivnega vedenja pogostejša pri dečkih 
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Rezultati t-testa razlik med aritmetičnima sredinama pa pokaţejo, da pri 14 oblikah 

agresivnega vedenja razlike med aritmetičnima sredina obeh skupin niso statistično 

pomembne. Statistično pomembne razlike med deklicami in dečki glede na opazke strokovnih 

delavcev vrtca, se pojavijo samo pri eni obliki agresivnega vedenja in to je 

odgovarjanje/ugovarjanje. Omenjena oblika je pogostejša pri deklicah (M=3,55, n=11).  

 

Po pregledu rezultatov t-testa, raziskovalno hipotezo, ki pravi, da se pojavljajo razlike v 

izraţanju vedenja med spoloma, zavrnem. Razlike med deklicami in dečki glede pogostosti 

pojavljanja posamezne oblike agresivnega vedenja, sem uspela dokazati le pri eni od 

petnajstih oblik agresivnega vedenja.  

 

 

5.3.3 Pedagoško strokovna služba daje več pomena zunanjim kot notranjim 

vzrokom za agresivno vedenje 

 

Da bi preverila zgornjo hipotezo, sem v vprašalniku zastavila vprašanje 14, kjer so morali 

anketirani za napisane postavke označiti, kakšno pomembnost jim pripisujejo. Postavke so 

predstavljale vzroke agresivnega vedenja in so bile razdeljene v tri skupine (biološki 

dejavniki/ dejavniki okolja/ samodejavnost).  

 

Anketirani so morali najprej izbrati eno skupino in potem znotraj nje označiti pomembnost 

posamezne postavke. Za ostali dve skupini, ki ju niso izbrali, sem v analiziranju uporabila 

odgovor Ni pomemben
16

 .   

 

Z naslednjo preglednico predstavljam, kako so anketiranci ocenjevali pomembnost 

posameznega vzroka za agresivno vedenje znotraj skupin dejavnikov agresivnega vedenja. 

Vsak vzrok znotraj skupine dejavnikov so lahko ovrednotili s stopnjami pomembnosti (zelo 

pomemben/ pomemben/ srednje pomemben/ malo pomemben/ ni pomemben).  

 

 

                                            
16

 pomeni, da anketiranci vzrokom agresivnega vedenja znotraj skupin dejavnikov ne pripisuje pomena 
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PREGLEDNICA 14: Frekvenčni in strukturni prikaz ter prikaz aritmetičnih sredin 

odgovorov znotraj skupin dejavnikih agresivnega vedenja glede na anketirančevo vrednotenje 

pomembnosti 

 Zelo 

pomemben 

Pomemben Srednje 

pomemben 

Malo 

pomemben 

Ni 

pomemben 
 

M 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

PRIROJENI oz. BIOLOŠKI DEJAVNIKI (n=11) 

Otrokov 

temperament 
7 8,8 4 5,0 0 0 0 0 69 86,3 4,50 

Spol otroka 1 1,3 3 3,8 5 6,3 2 2,5 69 86,3 4,69 

Starost otroka 3 3,8 3 3,8 3 3,8 2 2,5 69 86,3 4,64 

Delovanje 

moţganov 
4 5,0 5 6,3 1 1,3 1 1,3 69 86,3 4,58 

Kromosomske 

motnje 
5 6,3 4 5,0 1 1,3 1 1,3 69 86,3 4,56 

DEJAVNIKI OKOLJA (n=67) 

Neprimerni 

vzgojni stili 
52 65,0 15 18,8 0 0 0 0 13 16,3 1,84 

Pretirano 

kaznovanje 

otroka 

41 51,3 21 26,3 3 3,8 2 2,5 13 16,3 2,06 

Pretirano 

nagrajevanje 

otroka 

40 50,0 22 27,5 4 5,0 1 1,3 13 16,3 2,06 

Slabi odnosi 

med starši in 

otroki 

46 57,5 19 23,8 2 2,5 0 0 13 16,3 1,94 

Psihološke 

teţave staršev 
40 50,0 25 31,3 1 1,3 1 1,3 13 16,3 2,03 

Pomanjkanje 

naklonjenost, 

ljubezni, 

razumevanje 

otroka 

 

36 

 

45,0 

 

28 

 

35,0 

 

3 

 

3,8 

 

0 

 

0 

 

13 

 

16,3 
2,08 

Zloraba 

otroka 
48 60,0 16 20,0 2 2,5 1 1,3 13 16,3 1,94 

Nizki/visok 

ekonomski 

status druţine 

7 8,8 26 32,5 20 25,0 10 12,5 17 21,3 3,05 

Prevelike 

zahteve 

staršev 

19 23,8 42 52,5 6 7,5 0 0 13 16,3 2,33 

Ločitev ali 

izguba staršev 
34 42,5 28 35,0 3 3,8 2 2,5 13 16,3 2,15 

Vpliv 

vrstnikov v 

vrtcu 

14 17,5 29 36,3 18 22,5 6 7,5 13 16,3 2,69 
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Prevelike 

zahteve v 

vrtcu 

4 5,0 32 40,0 21 26,3 8 10,0 15 18,8 2,98 

Mediji  21 26,3 33 41,3 9 11,3 4 5,0 13 16,3 2,44 

Naučeno 

agresivno 

vedenje 

18 22,5 35 43,8 11 13,8 3 3,8 13 16,3 2,48 

Posnemanje 

drugih 
19 23,8 31 38,8 14 17,5 3 3,8 13 16,3 2,50 

Izkušnje, da 

agresivno 

vedenje 

prinaša 

ugodje in 

laţjo 

zadovoljitev 

izbranih ciljev 

 

 

20 

 

 

25,0 

 

 

38 

 

 

47,5 

 

 

7 

 

 

8,8 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

13 

 

 

16,3 

 

 

2,38 

SAMODEJAVNOST OTROKA (n=2) 

Agresivno 

vedenje po 

lastni volji 

2 2,5 0 0 0 0 0 0 78 97,5 4,90 

Načrtovano 

agresivno 

vedenje 

1 1,3 1 1,3 0 0 0 0 78 97,5 4,91 

 

LEGENDA: f = frekvenca (število anketirancev); f(%) = veljavni odstotek; N = število anketiranih, ki so 

pomembnost pripisali določeni skupini dejavnikov; M=aritmetična sredina 

 

Zunanji dejavniki so dejavniki okolja, ki od zunaj, s strani oţjega in širšega otrokovega okolja 

vplivajo na njegovo vedenje in ravnanje. Pod notranje vzroke agresivnega vedenja pa 

prištevam prirojene oz. biološke dejavnike in samodejavnost otroka. Na omenjeni skupini 

dejavnikov tako ne vpliva okolje, ampak so prirojeni in izvirajo iz otroka samega. Vsekakor 

se zavedam, da ni smiselno dajati pomena enim ali drugim dejavnikom, saj se dejavniki 

prepletajo in vsak na svoj način vplivajo na razvoj. Izvedeti namreč ţelim, katerim 

dejavnikom strokovni delavci pripisujejo več pomembnosti za nastanek agresivnega vedenja.  

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da izmed vseh anketiranih, ki so odgovorili na vprašanje 

(n=80), pripisuje največjo pomembnost dejavnikom okolja (n=67). Znotraj skupine 

dejavnikov okolja je bilo zapisanih šestnajst vzrokov (postavk) agresivnega vedenja. Pri 

posameznem vzroku so anketirani na pet-stopenjski lestvici označili kakšno pomembnost 

pripisujejo posameznemu vzroku. Največ anketiranih znotraj skupine dejavnikov okolja 

največjo pomembnost pripisuje neprimernim vzgojnim stilom (52 oz. 77,6 %). Pri tej postavki 

je tudi najmanjša srednja vrednost (M=1,84), ki nam pove, da je postavka neprimerni vzgojni 
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stil zelo pomemben oz. pomemben vzrok za nastanek agresivnega vedenja. Drugi 

najpomembnejši vzrok za nastanek agresivnega vedenja je zloraba otroka (48 oz. 71,6 %, 

M=1,94). Na tretjem mestu po pomembnosti so slabi odnosi med starši in odnosi (46 oz. 68,7 

%, M=1,94); (n=67). 

 

Znotraj sklopa dejavnikov okolja so različni vzroki, ki jih lahko razdelim v naslednje 

podskupine: 1. vzgoja (neprimerni vzgojni stili; pretirano kaznovanje otroka; pretirano 

nagrajevanje otroka), 2. druţinski vplivi (slabi odnosi med starši in otroki; psihološke teţave 

staršev; pomanjkanje naklonjenosti, ljubezni, razumevanja otroka; zloraba otrok; prevelike 

zahteve staršev), 3. druţinsko okolje (nizki/visok ekonomski status druţine; ločitev ali izguba 

staršev), 4. vrtec (prevelike zahteve v vrtcu), 5. vrstniki (vpliv vrstnikov v vrtcu), 6. mediji 

(gledanje agresivnih vsebin) in 7. druţbeno dogajanje (naučeno agresivno vedenje, 

posnemanje drugih; izkušnje, da agresivno vedenje prinaša ugodje in laţjo zadovoljitev 

izbranih ciljev).  

 

Če primerjam zgoraj navedenih sedem skupin med seboj, lahko trdim, da so anketiranci 

znotraj sklopa dejavnikov okolja največjo pomembnost pripisali druţini, torej vzgoji in 

druţinskim vplivom. Pri tema skupinama se namreč pojavljajo največji deleţi anketirancev. 

Dobljene rezultate sem tudi pričakovala, saj igra druţina pomemben faktor v otrokovem 

ţivljenju, celo pa v predšolskem obdobju. Otroci se poleg vrtca največ naučijo doma, 

pridobijo nekatere navade in usvojijo določena pravila in norme. Tako straši s svojim 

ravnanjem in vzgojo neposredno vplivajo na otroka ter mu predstavljajo model.  

 

Zanimivo pa se je ozreti na vzroke agresivnega vedenja v sklopu dejavnikov okolja, katerim 

so anketirani pripisali najmanjšo pozornost. To so prevelike zahteve v vrtcu. Le 36 

anketiranih (n=67) meni, da so prevelike zahteve v vrtcu zelo pomemben oz. pomemben 

vzrok za nastanek agresivnega vedenja. Tudi vplivu vrstnikov v vrtcu anketirani pripisujejo 

majhno pomembnost glede na ostale postavke.  

 

Sama sem mnenja, da vrtec in ljudje s katerimi se otrok v vrtcu srečuje pomembno vplivajo 

na njegovo vedenje. Namreč otroci v vrtcu preţivijo veliko ur na dan in so stalno v stiku s 

strokovnimi delavci in vrstniki v skupini. Menim, da tudi časovno predšolski otroci preţivijo 

v vrtcu večji del dneva kot ga preţivijo doma oz. s svojo druţino. Tako vrtec sam, kot 
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ustanova in strokovni delavci s svojim delovanjem bistveno vplivajo na otroka in predvsem 

na njegovo vedenje.  

 

Batistič Zorčeva (2003, str. 316-317) je mnenja (podobno kot M. Montessori), »da je 

agresivnost posledica vzgojiteljičine nesposobnosti, npr. ker ne zna otrok stimulirati, da so 

zainteresirani in dejavni oz. se ne dolgočasijo, ker jim zastavlja preveč ali premalo zahtevne 

naloge ipd.«. Strinja se tudi (prav tam), da je agresivno vedenje nujni del odraščanja, v 

katerem mora otrok premagati princip ugodja, sprejet moralne norme okolja in osvojiti 

sposobnost za sobivanje z drugimi. 

 

Največje aritmetične sredine so pri naslednjih postavkah
17

 : 

 načrtovano agresivno vedenje (M=4,91),  

 agresivno vedenje po lastni volji (M=4,90), 

 spol otroka (M=4,69), 

 starost otroka (M=4,64), 

 delovanje moţganov (M=4,58), 

 kromosomske motnje (M=4,56), 

 otrokov temperament (M=4,50). 

 

Iz zgornjih podanih aritmetičnih sredin lahko sklenem, da je samodejavnost otroka najmanj 

pomembna (ni pomembna) skupina dejavnikov, ki so jo anketirani izbrali. Tej skupini sledi 

skupina prirojenih oz. bioloških dejavnikov, za katero anketirani menijo, da je malo 

pomembna oz. ni pomembna skupina dejavnikov za nastanek agresivnega vedenja. 11 (oz. 

13,8 %) anketirancev (n=80) je mnenja, da skupina prirojenih oz. bioloških dejavnikov sproţa 

agresivno vedenje in le 2 (oz. 2,5 %) anketiranca menita, da samodejavnost otroka povzroča 

agresivno vedenje.  

 

Torej, po mnenju anketiranih so individualna ozadja agresivnega vedenja, kot so genetski, 

biološki in drugi dejavniki najmanj pomembna za nastanek agresivnega vedenja.  

 

Vec (2011a) pravi, da lahko dejavniki, ki izhajajo iz posameznika trajno zaznamujejo 

ţivljenje in delovanje posameznika ter nujno delujejo v tesni soodvisnosti od socialnih 

                                            
17

 Večja aritmetična sredina pomeni manjšo pomembnost (npr. 5 pomeni, da ni pomembno, 4 pomeni malo 

pomembno, ipd.) 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-149- 

 

interakcij. »Z gotovostjo pa lahko trdimo, da na moteče vedenje vpliva prirojena hitrost 

odzivanja na draţljaje, sposobnost kontrole notranjih impulzov, stabilnost oz. nestabilnost v 

čustvovanju ipd. Vendar za vse te dejavnike resnično teţko zapišemo, da so v prav vsakem 

okolju in v vsakih okoliščinah moteči – kot taki začnejo delovati šele v interakcijah z 

običajnimi odzivi drugih ljudi, ki se soočajo z njimi« (prav tam, str. 136).   

 

Po ocenah anketiranih so za nastanek agresivnega vedenja najpomembnejši dejavniki okolja, 

kar potrjuje tudi mojo raziskovalno hipotezo. Tudi Turner in Hamner (1994, v Batistič Zorec, 

2003) sta mnenja, da so za agresivno vedenje krivi dejavniki okolja, predvsem vzgoja.  

 

Preverila bom, ali se pojavljajo razlike pri pripisovanju pomembnosti dejavnikom okolja med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

 

PREGLEDNICA 15: Opisne mere po skupinah vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede 

vrednotenja pomembnosti posameznega dejavnika okolja (n=80) 

 SKUPINA N SN M SD SE 

Neprimerni 

vzgojni stili 

vzgojitelj 38 
 

80 

1,74 1,349 ,219 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 1,93 1,552 ,240 

Pretirano 

kaznovanje 

vzgojitelj 38 
 

80 

2,11 1,410 ,229 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,02 1,522 ,235 

Pretirano 

nagrajevanje 

vzgojitelj 38 

80 

2,05 1,335 ,216 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,07 1,552 ,240 

Slabi odnosi med 

starši in otroki 

vzgojitelj 38 

80 

1,89 1,351 ,219 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 1,98 1,538 ,237 

Psihološke teţave 

staršev 

vzgojitelj 38 

80 

1,87 1,398 ,227 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,17 1,464 ,226 

Pomanjkanje 

naklonjenosti, 

ljubezni, 

razumevanja 

otroka 

vzgojitelj 38 

80 

1,97 1,345 ,218 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,17 1,464 ,226 

Zloraba otrok 

vzgojitelj 38 

80 

1,74 1,349 ,219 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,12 1,565 ,241 

Nizki/visok 

ekonomski status 

vzgojitelj 38 
80 

3,13 1,256 ,204 

pomočnik 42 2,98 1,334 ,206 
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druţine vzgojitelja 

Prevelike zahteve 

staršev 

vzgojitelj 38 

80 

2,32 1,210 ,196 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,33 1,391 ,215 

Ločitev ali izguba 

staršev 

vzgojitelj 38 

80 

2,11 1,351 ,219 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,19 1,502 ,232 

Vpliv vrstnikov v 

vrtcu 

vzgojitelj 38 

80 

2,76 1,283 ,208 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,62 1,343 ,207 

Prevelike zahteve 

v vrtcu 

vzgojitelj 38 

80 

3,13 1,189 ,193 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,83 1,228 ,189 

Mediji (gledanje 

agresivnih vsebin) 

vzgojitelj 38 

80 

2,34 1,341 ,218 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,52 1,401 ,216 

Naučeno agresivno 

vedenje 

vzgojitelj 38 

80 

2,45 1,288 ,209 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,50 1,384 ,214 

Posnemanje drugih 

(tistih, ki se 

agresivno vedejo) 

vzgojitelj 38 

80 

2,50 1,289 ,209 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,50 1,401 ,216 

Izkušnje, da 

agresivno vedenje 

prinaša ugodje n 

laţjo zadovoljitev 

izbranih ciljev 

vzgojitelj 38 

80 

2,29 1,313 ,213 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,45 1,365 ,211 

 

LEGENDA: N = numerus anketiranih za posamezno skupino; SN = skupni numerus; M=aritmetična sredina; 

SD=standardni odklon; SE=standardna napaka ocene aritmetične sredine  

 

Po primerjavi aritmetičnih sredin posameznih dejavnikov okolja med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev sem ugotovila, da pri enajstih postavkah (vzrokov agresivnega vedenja) 

vzgojitelji pripisujejo nekoliko večjo pomembnost kot pomočniki vzgojiteljev. Vendar so te 

razlike zelo majhne. 
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PREGLEDNICA 16: t- test za preverjanje razlik med skupinama vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev glede vrednotenja pomembnosti posameznih dejavnikov okolja 

DEJAVNIKI OKOLJA Levenov test za 

enakost varianc 

T- test za enakost 

aritmetičnih sredin 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Neprimerni vzgojni stili 1,110 ,295 -,587 78 ,559 

Pretirano kaznovanje otroka ,022 ,882 ,247 78 ,805 

Pretirano nagrajevanje otroka 1,249 ,267 -,058 78 ,954 

Slabi odnosi med starši in otroki ,661 ,419 -,250 78 ,803 

Psihološke teţave staršev ,018 ,894 -,930 78 ,355 

Pomanjkanje naklonjenosti, ljubezni, 

razumevanje otroka 
,249 ,619 -,612 78 ,542 

Zloraba otrok 2,202 ,142 -1,164 78 ,248 

Nizki/visok ekonomski status druţine ,476 ,492 ,535 78 ,594 

Prevelike zahteve staršev ,702 ,405 -,060 78 ,952 

Ločitev ali izguba staršev ,560 ,457 -,266 78 ,791 

Vpliv vrstnikov v vrtcu ,003 ,953 ,490 78 ,626 

Prevelike zahteve v vrtcu ,045 ,832 1,101 78 ,274 

Mediji(gledanje agresivnih vsebin) ,230 ,633 -,591 78 ,556 

Naučeno agresivno vedenje ,245 ,622 -,176 78 ,861 

Posnemanje drugih (tistih, ki se 

agresivno vedejo) 
,281 ,597 ,000 78 1,000 

Izkušnje, da agresivno vedenje prinaša 

ugodje in laţjo zadovoljitev izbranih 

ciljev 

,140 ,709 -,543 78 ,589 

 

LEGENDA: Sig. (oz. p) = statistična pomembnost F-testa homogenosti varianc; t = vrednost t-testa; df = stopnje 

prostosti, Sig (2-tailed) = statistična pomembnost razlik med aritmetičnima sredinama 

 

Rezultati t-testa so pokazali, da razlike med variancama obeh skupin, ki sem jih primerjala 

niso statistično pomembne. Prav tako niso statistično pomembne razlike med aritmetičnima 

sredinama obeh skupin. Torej med primerjavo vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev se niso 

pokazale statistično pomembne razlike glede njihovega vrednotenja pomembnosti dejavnikov 

agresivnega vedenja znotraj sklopa dejavnikov okolja. Agresivnost je po mnenju nekaterih 

psihoanalitično usmerjenih avtorjev (npr. A Freud, v: Thomas, 1992; M. Klein, v: Riley, 

1983, v Batistič Zorec, 2003) posledica zunanjih in notranjih konfliktov. V literaturi, ki se 

bolj naslanja na teorije učenja in teorije socialnega učenja agresivnost največkrat razlagajo kot 

posledico učenja, posnemanja modelov in njihovega agresivnega vedenja (Batistič Zorec, 

2003). 

Raziskovalno hipotezo (Pedagoško strokovna sluţba daje več pomena zunanjim kot notranjim 

vzrokom za agresivno vedenje) na podlagi pridobljenih podatkov sprejmem. 
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5.3.4 Med zaposleni glede na delovno mesto obstajajo statistično pomembne 

razlike pri opažanju pogostosti in oblik agresivnega vedenja 

 

Ali delovno mesto anketirancev vpliva na to, kako pogosto zaznavajo agresivno vedenje in 

katere oblike agresivnega vedenja zaznavajo najpogosteje? Pri ugotavljanju ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev glede pripisovanja 

pogostosti agresivnega vedenja v vzgojni skupini in glede vrednotenja pogostosti posamezne 

oblike agresivnega vedenja, si bom pomagala z vprašanji 3, 8 in 12. Pri vprašanju 3 so 

anketirani označili delovno mesto, na katerem so zaposleni (vzgojitelj ali pomočnik 

vzgojitelja), vprašanje 8 je zahtevalo, da obkroţijo, kako pogosto zaznavajo agresivno 

vedenje v vzgojni skupini, pri vprašanju 12 pa so morali označiti kako pogosto opaţajo 

posamezne oblike agresivnega vedenja. 

 

PREGLEDNICA 17: Opisne mere po skupinah vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede 

vrednotenja pogostost agresivnega vedenja in oblik agresivnega vedenja 

 SKUPINA N SN M SD SE 

Pogostost 

agresivnega 

vedenja 

vzgojitelj 39 
 

81 

2,74 ,850 ,136 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,86 ,718 ,111 

Udarjanje 

vzgojitelj 38 
 

80 

3,32 ,904 ,147 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 3,29 ,864 ,133 

Brcanje 

vzgojitelj 38 

80 

2,74 1,005 ,163 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,88 ,803 ,124 

Metanje stvari 

v druge 

vzgojitelj 38 

80 

2,82 1,087 ,176 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,50 ,917 ,142 

Praskanje 

vzgojitelj 38 

80 

2,95 1,038 ,168 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,71 ,918 ,142 

Grizenje 

vzgojitelj 38 

80 

2,84 1,197 ,194 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,98 1,115 ,172 

Ščipanje 

vzgojitelj 38 

80 

3,11 1,085 ,176 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,88 ,993 ,153 

Uničevanje 

materialnih 

stvari 

vzgojitelj 38 

80 

2,11 1,034 ,168 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 1,98 ,841 ,130 

Zmerjanje in vzgojitelj 38 80 2,39 1,128 ,183 
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ţalitev pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,31 1,047 ,162 

Odgovarjanje 

in ugovarjanje 

vzgojitelj 38 

80 

3,05 1,114 ,181 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,69 1,070 ,165 

Groţnja 

vzgojitelj 38 

80 

2,03 ,972 ,158 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 1,95 1,011 ,156 

Ignoriranje 

vzgojitelj 38 

80 

2,47 1,006 ,163 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,50 1,042 ,161 

Kričanje 

vzgojitelj 38 

80 

3,32 1,233 ,200 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 3,36 ,906 ,140 

Zavračanje 

navodil 

vzgojitelj 38 

80 

2,84 1,001 ,162 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 3,07 1,022 ,158 

Grdo 

besedovanje 

vzgojitelj 38 

80 

2,39 1,079 ,175 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,31 1,070 ,165 

Spletkarjenje 

vzgojitelj 38 

80 

1,79 ,963 ,156 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,02 1,000 ,154 

Stalno 

zaničevaje 

drugih 

vzgojitelj 38 

80 

1,68 ,873 ,142 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 1,86 ,872 ,134 

Izsiljevanje 

vzgojitelj 38 

80 

2,61 1,198 ,194 

pomočnik 

vzgojitelja 
42 2,52 1,087 ,168 

 

LEGENDA: N = numerus anketiranih za posamezno skupino; SN = skupni numerus; M=aritmetična sredina; 

SD= standardni odklon; SE=standardna napaka ocene aritmetične sredine  

 

Iz podatkov, ki jih predstavlja zgornja preglednica (prva vrstica preglednice) razberem, da 

vzgojitelji in prav tako pomočniki vzgojiteljev agresivno vedenje v njihovih vzgojnih 

skupinah zaznavajo redko. Anketirani, ki delajo na delovnem mestu vzgojitelja (n=38) v 

poprečju najpogosteje opaţajo udarjanje (M=3,32)  in kričanje (M=3,32). Nato sledijo 

ščipanje (M=3,11), odgovarjanje in ugovarjanje (M=3,05), praskanje (M=2,95), grizenje 

(M=2,84), zavračanje navodil (M=2,84) ter metanje stvari v druge (M=2,82). V povprečju 

najmanj pa vzgojitelji opaţajo stalno zaničevanje drugih (M=1,68).  

 

Zaposleni na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja (n=42) pa v povprečju najpogosteje 

zaznavajo kričanje (M=3,36), udarjanje (M=3,29), zavračanje navodil (M=3,07), grizenje 

(M=2,98), brcanje (M=2,88) in ščipanje (M=2,88). Podobno kot vzgojitelji tudi pomočniki 
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vzgojiteljev najmanj pogosto opaţajo stalno zaničevanje drugih (M=1,86). Največje razlike 

med anketiranimi glede na delovno mesto se kaţejo pri odgovarjanju in ugovarjanju ter pri 

metanju stvari v druge. Vzgojitelji namreč odgovarjanje/ugovarjanje  (M=3,05) in metanje 

stvari v druge (M=2,82) opaţajo pogosteje kot pomočniki vzgojiteljev (M=2,69 in M=2,50). 

 

PREGLEDNICA 18: t- test za preverjanje razlik med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

glede pogostosti pojavljanja agresivnega vedenja v skupini in glede pogostosti pojavljanja 

posamezne oblike agresivnega vedenja po ocenah strokovnih delavcev vrtca 

 Levenov test za enakost 

varianc 

T- test za enakost aritmetičnih sredin 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Pogostost 

agresivnega 

vedenja 

1,607 ,209 -,651 79 ,517 

Udarjanje ,199 ,657 ,152 78 ,879 

Brcanje 4,513 ,037 -,704 70,755 ,484 

Metanje stvari v 

druge 
,897 ,346 1,409 78 ,163 

Praskanje ,003 ,954 1,065 78 ,290 

Grizenje ,689 ,409 -,519 78 ,606 

Ščipanje ,287 ,594 ,966 78 ,337 

Uničevanje 

materialnih 

stvari 

1,984 ,163 ,615 78 ,540 

Zmerjanje in 

ţalitev 
,590 ,445 ,350 78 ,727 

Odgovarjanje, 

ugovarjanje 
,003 ,957 1,482 78 ,142 

Groţnja  ,000 ,989 ,333 78 ,740 

Ignoriranje ,273 ,603 -,115 78 ,909 

Kričanje 3,921 ,051 -,172 78 ,864 

Zavračanje 

navodil 
,020 ,887 -1,012 78 ,314 

Grdo 

besedovanje 
,071 ,790 ,354 78 ,724 

Spletkarjenje ,417 ,520 -1,065 78 ,290 

Stalno 

zaničevanje 

drugih 

,048 ,827 -,885 78 ,379 

Izsiljevanje ,145 ,704 ,319 78 ,751 
 

LEGENDA: Sig.= statistična pomembnost F-testa homogenosti varianc; t = vrednost t-testa; df = stopnje 

prostosti; Sig (2-tailed) = statistična pomembnost razlik med aritmetičnima sredinama 
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Levene-ov preizkus razlik med variancama je pokazal, da so pri eni obliki agresivnega 

vedenja (brcanje) razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne. Torej varianci 

obeh skupin nista homogeni. Pri ostalih, šestnajstih oblikah agresivnega vedenja, razlike med 

variancami obeh skupin niso statistično pomembne, ni opaziti statistično pomembnih razlik 

pri pogostosti izraţanja posameznih oblik agresivnega vedenja med prvo in drugo starostno 

skupino. Torej sprejmem predpostavko o homogenosti varianc.  

 

Rezultati t-testa razlik med aritmetičnima sredinama pa pokaţejo, da pri nobeni obliki 

agresivnega vedenja razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično 

pomembne (p >0,05). Moje raziskovalne hipoteze nisem uspela dokazati, lahko pa sprejmem 

nasprotno – ničelno hipotezo, ki pravi, da med zaposlenimi glede na delovno mesto ne 

obstajajo statistično pomembne razlike pri opaţanju pogostosti in oblik agresivnega vedenja.  

Hipotezo H5: Med zaposlenimi glede na delovno mesto obstajajo statistično pomembne 

razlike pri opaţanju pogostosti in oblik agresivnega vedenja zavrnem. 

 

 

5.3.5 Med zaposlenimi glede na delovne izkušnje obstajajo statistično 

pomembne razlike pri opažanju pogostosti in oblik agresivnega vedenja 

 

Podatke za preverjanje hipoteze sem analizirala iz treh vprašanj (vprašanje 4, vprašanje 8, 

vprašanje 12). Vprašanje 4 sprašuje anketirane po delovnih izkušnjah v vrtcu (a-do 5 let; b-od 

5-15 let; c-od 15 do 25 let; d-več kot 25 let), vprašanje 8 jih sprašuje: Kako pogosto v vaši 

vzgojni skupini opaţate agresivno vedenje otrok? (a-zelo pogosto; b-pogosto; c-redko; d-zelo 

redko; e-nikoli), pri vprašanju 12 pa so anketiranci za posamezno obliko agresivnega vedenja 

morali označiti kako pogosto jo opaţajo v njihovi skupini (1-nikoli, 2-zelo redko, 3-redko, 4-

pogosto, 5-zelo pogosto). 

 

Hipotezo H6 sem razdelila na dve podhipotezi, kateri bom preverjala vsako posebej: 

 H6_1: Med zaposlenimi glede na delovne izkušnje obstajajo statistično pomembne 

razlike pri opaţanju pogostosti. 

 H6_2: Med zaposlenimi glede na delovne izkušnje obstajajo statistično pomembne 

razlike pri opaţanju oblik agresivnega vedenja. 
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Zgornji podhipotezi bom preverila z analizo variance (ANOVA), ker bom med seboj 

primerjala štiri neodvisne skupine (ali se aritmetične sredine štirih skupin anketirancev glede 

na leta delovnih izkušenj, med seboj statistično pomembno razlikujejo). 

 

PREGLEDNICA 19: Opisne mere po  letih delovnih izkušenj anketirancev, glede stopnje 

pogostosti opaženega agresivnega vedenja (n=81) 

 N M SD SE 

Do 5 let 14 3,14 ,663 ,177 

Od 5 do 15 let 30 2,70 ,702 ,128 

Od 15 do 25 let 12 2,83 ,835 ,241 

Več kot 25 let 25 2,72 ,891 ,178 

SKUPAJ 81 2,80 ,781 ,087 
 

 

LEGENDA: N = numerus anketiranih za posamezno skupino; M=aritmetična sredina; SD=standardni odklon; 

SE=standardna napaka ocene aritmetične sredine  

 

V povprečju anketiranci z najmanj delovnimi izkušnjami opaţajo agresivno vedenje pogosteje 

kot ostali anketiranci z več kot 5 let delovnih izkušenj. Anketiranci, ki so zaposleni do pet let, 

ocenjujejo, da se agresivno vedenje pojavlja redko (M=3,14). Tudi ostali anketiranci z 

različno dobo delovnih izkušenj ocenjujejo, da se agresivno vedenje pojavlja redko. Vendar 

odgovori zaposlenih do pet let najbolj izstopajo. 

 

PREGLEDNICA 20: Test homogenosti varianc (vrednotenje pogostosti agresivnega vedenja 

glede na delovne izkušnje anketirancev) 

Levenova statistika df1 df2 Sig. 

,693 3 77 ,559 
 

LEGENDA: df1, df2 = stopnji prostosti, Sig. = stopnja statistične pomembnosti 

 

Zgornja tabela nam kaţe Levenovo statistiko in stopnjo njene statistične pomembnosti. 

Pogledamo Sig. Ta je večji od 0,05. Razlike med variancami vseh štirih skupin niso 

statistično pomembne, zato sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. 
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PREGLEDNICA 21: Test analize variance za preverbo hipoteze o vrednotenju pogostosti 

agresivnega vedenja glede na leta delovnih izkušenj anketiranih 

 SS df F Sig. 

Med skupinami
18

 2,119 3 1,164 ,329 

Znotraj skupine
19

 46,721 77   

SKUPAJ 48,840 80   
 

 

LEGENDA: SS (Sum of Squares)  = vsota kvadratov; df = stopnje prostosti; F = vrednost testa Anova; Sig. = 

stopnja statistične pomembnosti 

 

Zgornja tabela nam pokaţe glavne rezultate testa. Sig. je večji od 0,05 , razlike med 

variancami skupin niso statistično pomembne, hipotezo zavrnemo. V povprečju tisti zaposleni 

z manj kot pet let delovnih izkušenj v vrtcu ocenjujejo, da se agresivno vedenje pojavlja 

redko. Razlike med skupinami niso statistično pomembne. F (3, 77) = 1,164, p >0,05. 

 

Poglejmo še rezultate testa ANOVA, za drugo podhipotezo (H6_2). 

 

PREGLEDNICA 22: Opisne mere po  letih delovnih izkušenj anketirancev, glede stopnje 

pogostosti opažene posamezne oblike agresivnega vedenja (n=81) 

 N M SD SE 

UDARJANJE 

do 5 let 14 3,00 ,784 ,210 

5-15 let 30 3,40 ,932 ,170 

15-25 let 12 3,67 ,492 ,142 

več kot 25 let 24 3,17 ,963 ,197 

SKUPAJ 80 3,30 ,877 ,098 

BRCANJE 

do 5 let 14 2,43 ,938 ,251 

5-15 let 30 2,90 ,803 ,147 

15-25 let 12 2,92 ,900 ,260 

več kot 25 let 24 2,88 ,992 ,202 

SKUPAJ 80 2,81 ,901 ,101 

METANJE STVARI V DRUGE 

do 5 let 14 2,64 1,008 ,269 

5-15 let 30 2,67 1,028 ,188 

15-25 let 12 2,25 1,055 ,305 

več kot 25 let 24 2,83 ,963 ,197 

SKUPAJ 80 2,65 1,008 ,113 

PRASKANJE 

do 5 let 14 2,50 ,855 ,228 

                                            
18

 vrednost v tej vrstici nam pove ali se variance med skupinami statistično pomembno razlikujejo ali ne 
19

 vrstica prikazuje informacije o nepojasnjeni varianci med skupinami 
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5-15 let 30 2,87 ,900 ,164 

15-25 let 12 2,92 1,165 ,336 

več kot 25 let 24 2,92 1,060 ,216 

SKUPAJ 80 2,83 ,978 ,109 

GRIZENJE 

do 5 let 14 2,93 1,072 ,286 

5-15 let 30 2,93 1,230 ,225 

15-25 let 12 3,17 1,030 ,297 

več kot 25 let 24 2,75 1,189 ,243 

SKUPAJ 80 2,91 1,150 ,129 

ŠČIPANJE 

do 5 let 14 2,79 ,893 ,239 

5-15 let 30 3,00 1,017 ,186 

15-25 let 12 3,08 1,084 ,313 

več kot 25 let 24 3,04 1,160 ,237 

SKUPAJ 80 2,99 1,037 ,116 

UNIČEVANJE MATERIALNIH STVARI 

do 5 let 14 2,00 ,961 ,257 

5-15 let 30 2,10 ,923 ,168 

15-25 let 12 1,75 ,754 ,218 

več kot 25 let 24 2,13 1,035 ,211 

SKUPAJ 80 2,04 ,934 ,104 

ZMERJANJE, ŢALITEV 

do 5 let 14 1,71 ,914 ,244 

5-15 let 30 2,80 1,031 ,188 

15-25 let 12 2,08 ,996 ,288 

več kot 25 let 24 2,29 1,083 ,221 

SKUPAJ 80 2,35 1,080 ,121 

ODGOVARJANJE, UGOVARJANJE 

do 5 let 14 2,57 1,222 ,327 

5-15 let 30 3,17 1,117 ,204 

15-25 let 12 2,50 1,168 ,337 

več kot 25 let 24 2,83 ,917 ,187 

SKUPAJ 80 2,86 1,099 ,123 

GROŢNJA 

do 5 let 14 1,71 ,825 ,221 

5-15 let 30 2,17 ,950 ,173 

15-25 let 12 1,75 ,866 ,250 

več kot 25 let 24 2,04 1,160 ,237 

SKUPAJ 80 1,99 ,987 ,110 

IGNORIRANJE 

do 5 let 14 2,50 ,855 ,228 

5-15 let 30 2,63 1,033 ,189 

15-25 let 12 2,33 ,985 ,284 

več kot 25 let 24 2,38 1,135 ,232 

SKUPAJ 80 2,49 1,019 ,114 

KRIČANJE 

do 5 let 14 3,21 1,051 ,281 
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5-15 let 30 3,47 ,973 ,178 

15-25 let 12 3,25 ,866 ,250 

več kot 25 let 24 3,29 1,301 ,266 

SKUPAJ 80 3,34 1,067 ,119 

ZAVRAČANJE NAVODIL 

do 5 let 14 3,00 ,784 ,210 

5-15 let 30 3,10 1,029 ,188 

15-25 let 12 2,67 ,778 ,225 

več kot 25 let 24 2,92 1,213 ,248 

SKUPAJ 80 2,96 1,012 ,113 

GRDO BESEDOVANJE 

do 5 let 14 2,29 1,139 ,304 

5-15 let 30 2,53 1,008 ,184 

15-25 let 12 2,08 ,996 ,288 

več kot 25 let 24 2,29 1,160 ,237 

SKUPAJ 80 2,35 1,069 ,119 

SPLETKARJENJE 

do 5 let 14 1,71 ,825 ,221 

5-15 let 30 2,13 1,008 ,184 

15-25 let 12 1,83 1,030 ,297 

več kot 25 let 24 1,79 1,021 ,208 

SKUPAJ 80 1,91 ,983 ,110 

STALNO ZANIČEVANJE DRUGIH 

do 5 let 14 1,50 ,760 ,203 

5-15 let 30 1,93 ,828 ,151 

15-25 let 12 1,92 ,900 ,260 

več kot 25 let 24 1,67 ,963 ,197 

SKUPAJ 80 1,78 ,871 ,097 

IZSILJEVANJE 

do 5 let 14 2,57 1,158 ,309 

5-15 let 30 2,50 1,009 ,184 

15-25 let 12 2,33 1,073 ,310 

več kot 25 let 24 2,75 1,327 ,271 

SKUPAJ 80 2,56 1,135 ,127 
 

LEGENDA: N = numerus anketiranih za posamezno skupino; SN = skupni numerus; M=aritmetična sredina; 

SD=standardni odklon; SE=standardna napaka ocene aritmetične sredine  

 

Najprej sem za vsako skupino anketirancev, glede na delovne izkušnje, pogledala, katere 

oblike agresivnega vedenja so v povprečju najpogosteje ocenjene. V skupini anketirancev, ki 

imajo do 5 let delovnih izkušenj (n=14) v povprečju najpogosteje opaţajo kričanje (M=3,21), 

sledi udarjanje (M=3,00) in zavračanje navodil (M=3,00), nato, na tretjem mestu pa 

najpogosteje zaznavajo grizenje (M=2,93). Anketirani s 5 do 15 let delovnih izkušenj (n=30), 

najpogosteje opaţajo kričanje (M=3,47), nato udarjanje (M=3,40) ter odgovarjanje in 

ugovarjanje (M=3,17). Anketirani s 15 do 25 let delovnih izkušenj (n=12) so kot 
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najpogostejšo obliko agresivnega vedenja, ki jo opaţajo v skupini navedli udarjanje 

(M=3,67), nato kričanje (M=3,25) in grizenje (M=3,17). Skupina anketiranih, ki imajo več kot 

25 let delovnih izkušenj v vrtcu je navedlo, da najpogosteje opaţajo kričanje (M=3,29), 

udarjanje (M=3,17) in ščipanje (M=3,04).  

 

Vse štiri skupine anketiranih glede na delovne izkušnje so kot najpogostejše oblike 

agresivnega vedenja navedle kričanje in udarjanje. Pri treh skupinah je celo kričanje oblika, ki 

jo najpogosteje zaznavajo v skupini. 

 

PREGLEDNICA 23: Test homogenosti varianc (vrednotenje pogostosti posamezne oblike 

agresivnega vedenja glede na delovne izkušnje anketirancev) 

 Levenova 

statistika 

df1 df2 Sig. 

udarjanje 2,041 3 76 ,115 

brcanje 1,031 3 76 ,384 

metanje stvari v druge ,310 3 76 ,818 

praskanje ,194 3 76 ,900 

grizenje ,493 3 76 ,688 

ščipanje ,460 3 76 ,711 

uničevanje materialnih stvari ,417 3 76 ,742 

zmerjanje, ţalitev ,618 3 76 ,605 

odgovarjanje, ugovarjanje 1,517 3 76 ,217 

groţnja 1,389 3 76 ,253 

ignoriranje ,697 3 76 ,557 

kričanje 1,609 3 76 ,194 

zavračanje navodil 1,238 3 76 ,302 

grdo besedovanje ,458 3 76 ,712 

spletkarjenje ,235 3 76 ,871 

stalno zaničevanje drugih 1,063 3 76 ,370 

izsiljevanje ,692 3 76 ,560 
 

LEGENDA: df1, df2 = stopnji prostosti, Sig. = stopnja statistične pomembnosti 

 

Pri vseh oblikah agresivnega vedenja je stopnja statistične pomembnosti v stolpcu p > 0,05. 

To pomeni, da razlike med variancami vseh štirih skupin anketiranih glede na delovne 

izkušnje v vrtcu niso statistično pomembne. Sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. 
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PREGLEDNICA 24: Test analize variance za vrednotenje pogostosti pri posamezni obliki 

agresivnega vedenja glede na leta delovnih izkušenj 

Oblike   SS df F Sig. 

udarjanje 

ms 3,600 3 1,594 ,198 

zs 57,200 76   

skupaj 60,800 79   

brcanje 

ms 2,517 3 1,034 ,382 

zs 61,670 76   

skupaj 64,188 79   

metanje 

stvari v 

druge 

ms 2,736 3 ,895 ,448 

zs 77,464 76   

skupaj 80,200 79   

praskanje 

ms 1,833 3 ,630 ,598 

zs 73,717 76   

skupaj 75,550 79   

grizenje 

ms 1,426 3 ,351 ,789 

zs 102,962 76   

skupaj 104,388 79   

ščipanje 

ms ,755 3 ,227 ,877 

zs 84,232 76   

skupaj 84,988 79   

uničevanje 

materialnih 

stvari 

ms 1,313 3 ,492 ,689 

zs 67,575 76   

skupaj 68,888 79   

zmerjanje, 

ţalitev 

ms 12,668 3 4,035 ,010 

zs 79,532 76   

skupaj 92,200 79   

odgovarjanje, 

ugovarjanje 

ms 5,559 3 1,566 ,205 

zs 89,929 76   

skupaj 95,488 79   

groţnja 

ms 2,755 3 ,940 ,425 

zs 74,232 76   

skupaj 76,988 79   

ignoriranje 

ms 1,229 3 ,386 ,764 

zs 80,758 76   

skupaj 81,988 79   

kričanje 

ms ,855 3 ,243 ,866 

zs 89,032 76   

skupaj 89,888 79   

zavračanje 

navodil 

ms 1,688 3 ,540 ,656 

zs 79,200 76   

skupaj 80,887 79   

grdo 

besedovanje 

ms 2,001 3 ,575 ,633 

zs 88,199 76   

skupaj 90,200 79   

spletkarjenje 
ms 2,439 3 ,835 ,479 

zs 73,949 76   
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Skupaj 76,387 79   

stalno 

zaničevanje 

drugih 

ms 2,333 3 1,026 ,386 

zs 57,617 76   

skupaj 59,950 79   

izsiljevanje 

ms 1,592 3 ,403 ,751 

zs 100,095 76   

skupaj 101,687 79   
 

LEGENDA: ms=med skuinami; zs= znotraj skupine; SS (Sum of Squares)  = vsota kvadratov; df = stopnje 

prostosti; F = vrednost testa Anova; Sig. = stopnja statistične pomembnosti 

 

Tudi v tabeli, ki nam pokaţe glavne rezultate testa analize variance, lahko vidimo, da razlike 

varianc med skupinami niso statistično pomembne. Statistična pomembnost med skupinami 

anketiranih glede na delovne izkušnje se pokaţe le pri eni obliki agresivnega vedenja 

(zmerjanje in ţalitev). To pa seveda ni dovolj, da bi bile razlike vseh štirih skupin statistično 

pomembne. Podhipotezo H6_2 zavrnemo. 

 

Pri hipotezi H6, ki sem jo analizirala dvakrat, nisem uspela dokazati statistično pomembnih 

razlik med anketiranci glede na leta delovnih izkušenj ter njihovim zaznavanjem pogostosti 

posameznih oblik agresivnega vedenja. Zato hipotezo H6 zavrnem. 
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6 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

 

       Skozi prebiranje številne literature in pisanja o agresivnem vedenju sem si zastavljala 

različna vprašanja, na podlagi katerih sem sestavila šest hipotez, ki sem jih preverjala z 

različnimi statističnimi postopki v empiričnem delu diplomskega dela. Empirični del 

predstavlja rezultate raziskave, katere podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega 

anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca, ki sem ga sestavila sama. Namen 

anketnega vprašalnika je bil seznanitev z aktualnim stanjem na področju agresivnega vedenja 

in pridobitev podatkov o mnenjih strokovnih delavcev glede agresivnega vedenja v njihovih 

vzgojnih skupinah. Seznanitev definiram kot pridobitev podatkov o pogostosti agresivnega 

vedenja, o najpogostejših oblikah agresivnega vedenja, o najpogostejših oblikah agresivnega 

vedenja pri deklicah/dečkih, o najpogostejšem ravnanju strokovnih delavcev ob pojavu 

agresivnega vedenja ter o uspešnosti in potrebi po dodatni pomoči pri delu z agresivnimi 

otroci. Glede na njihova mnenja me je zanimalo kako definirajo agresivno vedenje, katero 

»izstopajoče vedenje« v vrtcu potrebuje največ pozornosti, kateremu dejavniku za agresivno 

vedenje pripisujejo največ pomembnosti, katera dodatna znanja bi potrebovali ter katere so 

najuspešnejše preizkušene tehnike pri premagovanju agresivnega vedenja.  

 

Pri sestavljanju anketnega vprašalnika so me vodile tri značilnosti, ki jih mora imeti dober 

vprašalnik. Te so veljavnost (vprašalnik meri tisto značilnost, za katero mislim, da jo meri); 

objektivnost (rezultat merjenja je odvisen od lastnosti, ki jo merim), ki sem si jo zagotovila z 

natančnimi in razumljivimi navodili ter zanesljivost (ob ponovljenem merjenju istih oseb 

dobimo enake rezultate).  

 

Raziskava je pri interpretaciji rezultatov omejena na vzorec. Ugotovitev ne morem 

posploševati na celotno populacijo vseh strokovnih delavcev v vrtcih po Sloveniji. Rezultati 

lahko sluţijo le kot informacijska podpora pri nadaljnjem raziskovanju. Pri ugotavljanju 

različnih značilnostih, povezanosti in razlik med pridobljenimi podatki se zavedam, da gre za 

subjektivne ocene posameznikov, v tem primeru zaposlenih v Vrtcu Murska Sobota. Njihove 

subjektivne ocene so posledica poznavanja področja in obravnavane tematike (agresivnost pri 

predšolskih otrocih), individualnega doţivljanja, predsodkov, stereotipov in vpliva delovnega 

ter kulturnega okolja.  
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V prvem delu anketnega vprašalnika so me zanimali podatki o objektivnih dejstvih oz. 

značilnostih anketiranih, ki sem jih (nekatere) potrebovala pri preverjanju hipotez. Podatke, ki 

sem jih obdelovala v programu SPSS, sem pridobila s pomočjo prikazov deskriptivne 

statistike za neodvisne variable (frekvenčne porazdelitve). Upoštevala sem frekvence (deleţe 

anketiranih) in frekvenčne odstotke. Veljavnih odstotkov pri prvih šestih vprašanjih nisem 

upoštevala, saj sem imela podatke za vse anketirane (n=81). V raziskavi je sodelovalo 39 

vzgojiteljev (38 ţenskega spola in 1 moškega spola) in 42 pomočnikov vzgojiteljev (41 

ţenskega spola in 1 moškega spola). Prevladovale so anketiranke ţenskega spola (79 ţensk, 2 

moška), kar je nekako »normalno« pri zaposlenih v vzgoji in izobraţevanju. Te podatke sem 

tudi pričakovala, vendar me je vseeno presenetilo, da so v vrtcu zaposleni tudi vzgojitelji. 

Največ anketiranih (70,4 %) ima dokončano srednješolsko izobrazbo, sledi visokošolska 

izobrazba in v zelo majhnem deleţu univerzitetna ter poklicna šola.  

 

Preverjala sem šest hipotez, ki sem si jih zastavila pred sestavljanjem anketnega vprašalnika. 

Pet hipotez sem preverjala s pomočjo različnih testov za ugotavljanje statistične pomembnosti 

med spremenljivkami, eno hipotezo pa sem prikazala deskriptivno (poglavje 5.2.9). 

 

Po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Murska Sobota je agresivno vedenje pretirano izraţanje 

jeze ter napadalnost in nasilje. Ampak ne glede na njihovo vrednotenje agresivnega vedenja je 

v enotah Vrtca Murska Sobota agresivno vedenje precej razširjeno. To potrjujejo odgovori 

anketiranih pri več vprašanjih anketnega vprašalnika. V enotah Vrtca Murska Sobota so 

prisotne različne oblike agresivnega vedenja, ki so usmerjene predvsem navzven, proti 

drugim ljudem (največ do otrok enake starosti). Glede na pridobljene podatke v raziskavi se 

pojavljajo različne oblike agresivnega vedenja, za katere nekateri avtorji (npr. Zupančič in 

Justin, 1991) celo pravijo, da so nujne oz. so normalna značilnost otrokovega razvoja. 

Najpogostejše oblike agresivnega vedenja, ki so po mnenju vseh strokovnih delavcev vrtca, ki 

so sodelovali v raziskavi, izrazitejše kot ostale so kričanje, udarjanje, ščipanje, zavračanje 

navodil in grizenje. Kot kaţejo rezultati raziskave je za deklice bolj značilna besedna 

agresivnosti, za dečke pa telesne agresivnosti. Nikakor pa ne velja besedna agresivnost samo 

za deklice in telesna za dečke. Nisem uspela dokazati statistično pomembnih razlik med 

spoloma glede izraţanja različnih oblik agresivnega vedenja (Hipoteza 2). Sem pa potrdila 

ugotovitve mnogih avtorjev, da so dečki bolj agresivni od deklic. Namreč pri večini (več kot 

polovica navedenih oblik) oblikah agresivnega vedenja so strokovni delavci mnenja, da so 
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pogostejše pri dečkih. Preverila sem tudi, ali se po mnenju strokovnih delavcev vrtca 

pojavljajo pri otrocih iz prve starostne skupine drugačne oblike agresivnega vedenja kot pri 

otrocih iz druge starostne skupine (Hipoteza 1). Predvidevala sem, da se pojavljajo, vendar 

sem statistično pomembne razlike dokazala le na osmih, od sedemnajstih oblik agresivnega 

vedenja. Te oblike so grizenje; zmerjanje in ţalitev; odgovarjanje in ugovarjanje; groţnja; 

ignoriranje; grdo besedovanje; spletkarjenje ter stalno zaničevanje drugih. Oblika telesne 

agresivnosti (grizenje) je pogostejša pri otrocih iz prve starostne skupine; vse ostale oblike pa 

so značilne za otroke iz druge starostne skupine. Za besedno agresivnost je namreč značilno, 

da se pogosteje pojavlja pri starejših predšolskih otrocih in takrat kadar so otroci govorno bolj 

kompetentni. Besedna agresivnost se začne med drugim in četrtim letom, od četrtega leta 

otrokove starosti pa vse bolj narašča. Izkazalo se je, da strokovni delavci v vrtcu med otroci 

različne starosti ne zaznavajo pomembnih razlik glede izraţanja agresivnega vedenja. Izmed 

sedemnajstih ponujenih oblik agresivnega vedenja, so strokovni delavci med otroci prvega in 

drugega starostnega obdobja opazili razlike le pri osmih oblikah agresivnega vedenja. Ţelela 

pa sem tudi preveriti, ali delovno mesto (Hipoteza 5) in delovne izkušnje (Hipoteza 6) 

strokovnih delavcev vplivajo na to, kako pogosto zaznavajo agresivno vedenje in katere 

oblike zaznavajo pogosteje. Z izbranimi  postopki nisem uspela dokazati statistično 

pomembnih razlik. Torej delovno mesto in delovne izkušnje v vzorcu opravljene raziskave ne 

vplivajo na vrednotenje pogostosti agresivnega vedenja otrok. Omenjeni hipotezi zavrţem. 

Kaj pa vpliva na razlike med različno starimi otroci, med spoloma otrok? To so vsekakor 

dejavniki, ki vplivajo na pojav agresivnega vedenja. Kateri so po mnenju strokovnih delavcev 

vrtca dejavniki, ki so najpomembnejši za razvoj agresivnega vedenja, sem preverjala pri tretji 

hipotezi. Predvidevala sem, da bodo strokovni delavci vrtca pripisali več pomena zunanjim 

kot notranjim dejavnikom agresivnega vedenja. Zunanji dejavniki so dejavniki okolja, 

notranji dejavniki pa predstavljajo tveganja v otroku samem in so lahko tudi genetski. S 

pridobljeni podatki sem hipotezo potrdila, saj večina anketiranih meni tako. Med dejavniki 

okolja so neprimerni vzgojni stili po mnenju strokovnih delavcev vrtca najpomembnejši vzrok 

za nastanek agresivnega vedenja. Za reagiranje na agresivno vedenje pa moramo strokovnjaki 

in strokovni delavci poleg razumevanja agresivnega vedenja, varovalnih dejavnikov in 

dejavnikov tveganja ter značilnosti otrokovega razvojnega obdobja poznati tudi učinkovite 

načine dajanja pomoči. Pomembno pa je, da imamo ustrezno znanje in smo dovolj dobro 

usposobljeni. Skoraj dve tretjini strokovnih delavcev meni, da je pri delu z agresivnimi otroki 

uspešna in skoraj enak deleţ anketiranih meni, da bi pri svojem delu potrebovali dodatna 
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znanja za delo z agresivnimi otroci. Ob neuspešnem delu se anketirani največkrat po pomoč 

zatečejo k sodelavki. Lahko je sodelavka v isti vzgojni skupini ali sodelavka iz druge vzgojne 

skupine. Skoraj vsi anketirani se strinjajo, da bi morali imeti organiziranih več delavnic in 

seminarjev na temo agresivnega vedenja.  Največ anketiranih se ţeli naučiti ustreznih 

pristopov za delo z agresivnim otrokom, ustrezne komunikacije in načinov spoprijemanja. 

Poleg strategij reševanja in preprečevanja agresivnega vedenja pa si strokovni delavci ţelijo 

več sodelovanja z otrokovimi starši ter več prisotnosti svetovalne sluţbe v oddelku. V večini 

pa menijo, da bi jim bil socialni pedagog v veliko pomoč. Ob zgoraj naštetih ugotovitvah 

hipotezo, ki pravi, da zaposleni pri delu z agresivnim otrokom potrebujejo več dodatnih znanj, 

sprejmem.  

 

Z raziskavo sem dobila vpogled v problematiko agresivnega vedenja v Vrtcu Murska Sobota. 

Agresivno vedenje je zelo razširjena teţava, ki se dotika tako otrok, njihovih staršev ter 

zaposlenih v vrtcih. Menim, da agresivnega vedenja pri vseh predšolskih otrocih ne moremo 

popolnoma odpraviti, lahko pa ga omilimo in izboljšamo otrokovo vedenje v bolj 

»normalno«. Za tovrstno delo je potrebno nenehno učenje in izpopolnjevanje odraslih, ki 

delajo z otroki. Namreč vsak otrok je posameznik, ki je poseben in ni enoznačnih metod in 

tehnik, ki bi bile učinkovite za vse otroke. Posege, ki jih ţelimo izvajati tako moramo 

prilagoditi slehernemu otroku ob upoštevanju njegovih razvojnih zakonitosti in njegovega 

okolja. Pomembno se mi zdi poudariti, da je agresivno vedenje zelo moteče vedenje in da bi 

se morali odrasli takega vedenja bolj zavedati ter ga resno vzeti v svoje roke. 
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IV SKLEP 

 

       Ţe od nekdaj so se ljudje primerjali med seboj ter iskali podobnosti in razlike, ki se 

pojavljajo med nami. Tako se je v vsaki kulturi oz. druţbi oblikovalo »pravilo«, kaj je 

normalno in kaj ni. Tudi danes je podobno. Posameznika, ki odstopa od nekih druţbenih 

meril, prevladujočih pojmovanj in kaţe posebne lastnosti, kaj hitro označimo za 

»nenormalnega«. Omenjen izraz ima zelo močan negativen prizvok, zato je bolje lastnosti, ki 

nas motijo pri drugih poimenovat drugače. Npr. bolje je reči, da ima posameznik teţave, da se 

neprimerno vede, ipd. V sklop tega pojmovanja uvrščamo ljudje tudi agresivno vedenje, ki za 

posameznika predstavlja vedenjsko teţavo. Agresivno vedenje danes velja za zelo razširjeno 

vedenje med otroci, mladostniki in celo odraslimi. Poleg tega, da je zelo razširjeno pa je 

kritično še to, da je zelo moteče, tako za osebo samo, kot za njeno oţjo in tudi širšo okolico. 

Ljudje, ki izraţajo agresivno vedenje večkrat naredijo sami sebi in prav tako drugim bliţnjim 

ljudem ţivljenje neznosno. Agresivni predšolski otroci so lahko zavrnjeni s strani drugih. 

Najbolj so verjetno zavrnjeni s strani vrstnikov v vrtcu.  

 

Ker je človek druţbeno bitje, je nenehno povezan z drugimi ljudmi. Ţe od rojstva nismo sami. 

Prvo druţbeno okolje, s katerim ţivimo od rojstva naprej, je druţina, ki vpliva na naš razvoj 

in je pomemben element primarne socializacije človeka. Poleg druţine ima pomemben vpliv 

na otroka tudi vrtec, vrstniki, strokovni delavci vrtca, šola, itd. Ker smo ljudje druţbena bitja, 

smo medsebojno povezani in vzpostavljamo in ohranjamo določene odnose. Eden izmed 

odnosov je lahko tudi nesprejemljivo vedenje, kamor uvrščamo agresivnost. Druţba bi morala 

biti do takega vedenja tolerantna, ga razumeti in sprejeti kot moţnost, ki se da popraviti ali 

zmanjšati. Največkrat so strokovni delavci vrtca tisti, ki se najpogosteje ukvarjajo s takim 

vedenjem v predšolskem obdobju. Preko natančnega opazovanja in spremljanja neprimernega 

vedenja, morajo strokovni delavci sklepati tudi o vzrokih agresivnega vedenja ter poskušati 

agresivno vedenje preprečevati še preden se pojavi (preventivne dejavnosti).  

 

Skozi prebrano literaturo sem spoznavala različne opredelitve, delitve, teorije agresivnega 

vedenja. Spoznala sem tudi, da je agresivno vedenje pri predšolskih otrocih zelo razširjeno in 

da je potrebno ţe dovolj zgodaj tako vedenje obravnavati in ga poskušati zmanjševati ali celo, 

če je moţno odpraviti. Za delo z agresivnim otrokom je ključno poznavanje varovalnih 

dejavnikov in dejavnikov tveganja agresivnega vedenja. Med najpomembnejšimi so to 



Škraban, T. (2014). Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok. Diplomsko delo.  
 

 
-168- 

 

dejavniki okolja, predvsem druţina. Tudi strokovni delavci v moji raziskavi menijo tako. 

Vrtec je pomemben kraj za predšolske otroke, saj otroku omogoča nadaljnji razvoj. Otrok se v 

vrtcu prvič sreča z večjo socialno skupino. Zato se teţave v vedenju in socialnem prilagajanju 

večkrat opazne ţe v predšolskem obdobju, z vstopom otroka v vrtec. Ker otroci preţivijo 

vedno več časa v vrstniški skupini, se vedno znova in vedno več učijo pomembnih socialnih 

spretnosti.  V vrtcu pa so poleg strokovnih delavcev, ki večino časa preţivijo z otroki v 

vzgojni skupini in jim omogočajo nadaljnji razvoj, pomeni tudi socialni pedagogi, kot del 

svetovalne sluţbe. Odrasli so za vzgojno delo v vrtcih zelo pomembni in predstavljajo 

usmerjevalce vzgojnega procesa. Razumeti morajo otrokov način razmišljanja in njegov 

pogled na svet.  

 

Za konec podajam nekaj priporočil za delo z agresivnim vedenjem predšolskih otrok. 

Priporočila namenjam strokovnim delavcem vrtcev ter strokovnjakom iz svetovalne sluţbe. 

 

 Ko v skupini opazimo vedenje, ki je moteče, se moramo nemudoma osredotočiti nanj. 

V začetku je pomembno, da tako vedenje spremljamo, ga nenehno opazujemo in 

poskušamo ugotoviti, kaj nam otrok s takim vedenjem sporoča oz. za kakšno vrsto 

vedenja gre. Priporočljivo je, da si opazke zapišemo in jih primerjamo med seboj. 

Namreč zelo pomembno je, kako pogosto je moteče vedenje, kako intenzivno je, kako 

dolgo traja, na koga je najpogosteje usmerjeno, katera čustva otrok izraţa ob motečem 

vedenju, v katerih situacijah največkrat otrok izraţa neprimerno vedenje ipd. 

Otrokovega vedenja nikakor ne smemo ignorirati. Zavedati pa se tudi moramo, da so 

obdobja v otrokovem razvoju, ko otroci iščejo samega sebe, preizkušajo meje odraslih 

in njihova reagiranja na določene situacije. Do neke mere moramo otrokom pustiti 

takšna dejanja, vendar moramo paziti, da otrok tak vzorec vedenja ne ohrani in ga 

nadaljuje.  

 O otrokovem neprimernem vedenju se pogovorimo s sodelavko v skupini in 

prisluhnemo tudi njenemu mnenju. Posvetujemo se tudi s svetovalno sluţbo vrtca, ki 

nam je lahko v veliko pomoč. Lahko nam svetuje, posreduje določena strokovna 

znanja ali pa poskuša s svojimi kompetencami pomagati otroku, ki izraţa agresivno 

vedenje. Skupaj v timu pripravimo individualni načrt.  

 Zelo pomembno pa je tudi, da se o neprimernem vedenju pogovorimo z otrokovimi 

starši oz. skrbniki in jih vključimo v tim ter v obravnavo otrokovih teţav. Staršem na 
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miren način sporočimo, kako se otrok vede. Pri tem jih ne smemo prestrašiti. 

Pogovorimo se tudi o tem, ali morebiti otrok izraţa tako vedenje tudi doma, kako 

pogosto, kdaj. Prisluhnemo staršem in v nadaljnje sodelujemo z njimi. Namreč starši 

so nam lahko v veliko pomoč pri obravnavi agresivnega vedenja. Informacije, ki nam 

jih posredujejo so lahko zelo pomembne za izbiro strategij, metod in tehnik. Ugotoviti 

moramo tudi, zakaj je otrok v določenem okolju agresiven.  

 Ko poznamo določene segmente otrokovega neprimernega vedenja (npr. okoliščine, 

dejavnike, ki vplivajo na tako vedenje, otrokovo okolje – druţino, vrstnike, otrokove 

osebnostne lastnosti ter razvojne zakonitosti) lahko začnemo iskati strategije, ki naj bi 

bile učinkovite za premagovanje agresivnega vedenja. Ker je strategij, metod, tehnik, 

posegov, terapij zelo veliko, se je teţko odločiti za eno samo. Večkrat lahko izbrane 

strategije odpovedo, zato moramo vselej preizkušati nove. V pomoč pri izboru 

strategij, s katerimi bi naj pomagali otroku, so informacije, ki jih dobimo o otrokovem 

osebnostnem ţivljenju. Otroka moramo vselej obravnavati celostno. Vsaka 

informacija, ki jo dobimo o otroku, je lahko ključna za premagovanje agresivnega 

vedenja. Nikoli pa ne smemo obravnavati samo otrokovega vedenja, ne da bi 

upoštevali tudi njegova čustva in potrebe. Vedno se moramo vprašati, kaj ovira otroka, 

da se tako obnaša ter kako mu lahko pomagamo.  

 Vedno premislimo, kaj nam otrok z neprimernim vedenjem sporoča. Nespametno je, 

da otroka takoj označimo, npr. kot agresivnega. Otroka ne silimo k ustreznemu 

vedenju.  

 Otroku moramo pokazati svojo avtoriteto, vendar na način, da se otrok ob nas počuti 

varnega in nam zaupa. Zelo pomemben je odnos (vzgojiteljev) do otrok in je prvi 

pogoj za nudenje pomoči otroku. Otroka moramo sprejeti takšnega kot je, moramo ga 

spoštovati in razumeti, da je osebnost, ki se še razvija. Nikakor ga ne smemo 

kritizirati, stigmatizirati, iskati njegovih napak, ga kaznovati. Ob kaznovanju imejmo 

vselej v mislih nivo otrokove razvojne zrelosti in poskušajmo razumeti njegov način 

reagiranja oz. njegov namen nekega dejanja, ne pa tisto, kar si mislimo sami. Namesto 

kaznovanja in nagrajevanja raje uporabimo komunikacijo z otrokom ter se lotimo 

skupnega reševanja teţav. 

 K otroku moramo pristopiti razumevajoče in z veliko mero empatije. Otrok ne smemo 

kritizirati in jih obsojati. Pomislimo na način pristopa, ki bi bil nam najbolj všeč, da bi 

kdo pristopil k nam.  
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 Z otrokom se pogovarjajmo in ustrezno komunicirajmo. Pustimo otroku, da nam pove, 

kaj čuti in doţivlja. Spodbujajmo ga pri komunikaciji in skupaj z njim iščemo rešitve 

(ne pa namesto njega). Otroku moramo dati vedeti, da ga sprejemamo, da smo 

zaupljivi in da mu skušamo pomagati. Otrok mora čutiti, da smo oseba, na katero se 

lahko venomer obrne. 

 Otroka moramo obravnavati individualno, vendar v kontekstu celotne vzgojne 

skupine.  

 Vedno moramo poudarjati otrokove pozitivne lastnostni (»močne točke«) in nikakor 

ne smemo iskati primanjkljajev pri otroku. Pomembno je, da otroka večkrat realno 

pohvalimo, mu ponujamo takšne dejavnosti, kjer se lahko izkaţe in takšne, ki niso 

zanj preveč zahtevne. 

 Izvajati moramo različne dejavnosti oz. bolje rečeno, otrokom moramo ponuditi 

različne vrste igre, kjer se otroci počutijo zadovoljne, srečne, uspešne, kjer se lahko 

sprostijo in izkaţejo. V vzgojni skupini moramo otrokom ponujati sprostitvene, 

razbremenjevalne dejavnosti, razne socialne in interakcijske igre, ipd. 

 Otroku moramo pokazati, da njegovo vedenje obsojamo, da nam ni všeč, da je 

neprimerno in nesprejeto. To mu moramo pokazati na ustrezen način. Čeprav smo na 

otroka jezni, ne smemo kričati nanj. Mirno mu moramo povedati, zakaj je njegovo 

vedenje neustrezno. Vselej pa se moramo zavedati, da smo otroku vzor in model, ki ga 

otrok ţeli večkrat posnemati. Pomembna je tudi doslednost.  

 Poskrbeti moramo, da se otrok drţi določenih pravil v vzgojni skupini in pri igrah. Ne 

smemo dopustiti, da nekaj dela po svoje. Če prekrši pravila se naj opraviči.  

 Odrasli se moramo zavedati, da tudi sami delamo napake. Kadar se srečamo z 

neprimernim vedenjem otrok, premislimo tudi ali nismo sami krivi za tako vedenje. 

Vedno, preden ţelimo obsojati otroka in njegovo vedenje, pomislimo kakšen deleţ 

imamo sami pri tem in se vprašajmo o vzrokih neprimernega vedenja. Odgovornost za 

svoje napake moramo prevzeti nase.  

 Zaposleni v vrtcu se moramo nenehno izobraţevati, izpolnjevati, osebno poglabljati 

ter kar je še najbolj pomembno – evalvirati lastno delo v smislu globljega razumevanja 

samega sebe, svojih motivov, ţelja, sposobnosti. Nikoli ne smemo pozabiti sami nase. 

Zavedati se moramo, da je pomembna tudi naša osebnost. Nikakor ne smemo 

zanemarjati sami sebe, da bi poklicno izgorevali.  
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To je le nekaj mojih priporočil, ki jih predlagam za delo s predšolskimi otroki, ki se agresivno 

vedejo. Vselej se moramo zavedati, da smo odrasli tisti, ki lahko otroku pomagamo pri 

neustreznem vedenju. Pomembno je na kakšen način pomagamo otroku in da smo pri dajanju 

pomoči osredotočeni na samega otroka (osebo kot celoto). 
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VI PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

Spoštovani strokovni delavci vrtca! 

Sem Tamara Škraban, absolventka socialne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ob 

zaključku študija sem se odločila podrobneje raziskati agresivnost pri predšolskih otrocih ter 

odzive, ravnanja in mnenja pedagoških delavcev ob pojavu »motečega vedenja«. 

Vljudno Vas naprošam, da si vzamete nekaj vašega časa ter odgovorite na spodaj zastavljena 

vprašanja. Pridobljene podatke bom uporabila izključno za izdelavo svojega diplomskega 

dela in mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi le-tega. Anketni vprašalnik je povsem anonimen, 

zato Vas prosim, da odgovarjate iskreno. 

 

Navodila za izpolnjevanje:  

 vaši odgovori o opažanju in pogostosti agresivnega vedenja otrok naj veljajo izključno 

za skupino otrok, ki jo vzgajate oz. ste jo vzgajali v tem šolskem letu (2012/2013),  

 pri vsakem vprašanju obkrožite le en odgovor, razen če je v oklepaju pri vprašanju 

navedeno drugače. 

 

1. Spol:        

a) ženski   

b) moški 

 

2. Vaša dokončana izobrazba:    

a) osnovnošolska izobrazba 

b) poklicna izobrazba 

c) srednješolska izobrazba 

d) višje ali visokošolska izobrazba 

e) univerzitetna izobrazba 

f) magisterij, specializacija, doktorat 

 

3. Delovno mesto:    

a) vzgojitelj/ -ica                                          

b) pomočnik/ -ca vzgojitelja/ - ice 
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4. Delovne izkušnje v vrtcu: 

a) do 5 let                   

b) od 5 do 15 let                     

c) od 15 do 25 let                     

d) več kot 25 let 

 

5. Kje se nahaja vrtec v katerem ste trenutno zaposleni? 

a) mesto (Murska Sobota)                   

b) podeželje (Bakovci, Černelavci, Krog, Pušča, Rakičan) 

 

6. Starost otrok v vaši skupini: 

a) prva starostna skupina (1-3 let) 

b) druga starostna skupina (3-6 let) 

c) kombinirana skupina, od _____ do _____ let.  

 

7. Ustrezno označite kaj za vas po vašem mnenju je oz. ni agresivno vedenje: 

Agresivno vedenje je po mojem mnenju … 

 

DA NE 

…osebnostna lastnost posameznika.   

…izvor različnih frustracij.   

…soočanje otroka s težavami.   

…pretirano izražanje jeze.   

…sovražna dejavnost proti drugim, prizadejanje 

škode. 

  

…uveljavljanje lastnih interesov.   

…naučeno vedenje.   

…napadalnost in nasilje.   

…izkazovanje moči.   

   

8. Kako pogosto v vaši vzgojni skupini opažate agresivno vedenje otrok? 

a) zelo pogosto 

b) pogosto 

c) redko 

d) zelo redko 

e) nikoli 

 

9. Če ste pri vprašanju 8 obkrožili odgovor c, d ali e, navadite katere oblike 

»motečega« oz. neprimernega vedenja v vrtcu najpogosteje opažate in bi po Vašem 

mnenju potrebovala največ pozornosti. 
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Na naslednja vprašanja (od vpr. št. 10 do vpr. št. 20) odgovarjate samo tisti , ki ste pri 

vprašanju št. 8 označili, da opažate agresivno vedenje otrok. 

 

10. Na koga je najpogosteje usmerjeno agresivno vedenje otrok v vaši skupini? 

a) do otrok v skupini, ki so približno enake starosti 

b) do materialnih stvari (igrače, delovni pripomočki, oprema) 

c) do pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic in do vzgojiteljev/-ic 

d) do staršev (ko pripeljejo otroke in ko pridejo po njih) 

e) drugo: ___________________________________________________________ 

 

11. Kdaj opažate največ agresivnega vedenja otrok?  

a) zjutraj, ko otroci prihajajo v vrtec 

b) dopoldne (do kosila) 

c) popoldne (po popoldanskem počitku) 

d) čez cel delovnik enakomerno 

e) drugo: _____________________________________________________________ 

 

12. Za spodnje oblike agresivnega vedenja označite kako pogosto jih opažate v vaši 

skupini.  

 

OBLIKE AGRESIVNEGA VEDENJA/POGOSTOST 

 

 

Nikoli 

 

 

Zelo 

redko 

 

 

Redko 

 

 

Pogosto 

 

 

Zelo 

pogosto 

 

udarjanje      
brcanje      
metanje stvari v druge      
praskanje       

grizenje      

ščipanje      
uničevanje materialnih stvari      
zmerjanje, žalitev      

odgovarjanje, ugovarjanje      
grožnja      
ignoriranje      

kričanje       
zavračanje navodil      
grdo besedovanje      

spletkarjenje      

stalno zaničevanje drugih      
izsiljevanje      
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13. Za posamezno obliko agresivnega vedenja, ki ste jo pri vprašanju št. 12 označili, da 

jo opažate,  označite ali jo pogosteje opažate pri deklicah, dečkih ali pa pri obeh 

spolih enako.  Če ste pri vprašanju 12, pri določeni obliki agresivnega vedenja 

označili, da je nikoli ne zaznavate, prav tako storite tudi pri tem vprašanju.  

 

 

OBLIKE AGRESIVNEGA VEDENJA V 

SKUPINI/POGOSTOST 

POGOSTEJE 

PRI 

DEKLICAH 

 

POGOSTEJE 

PRI 

DEČKIH 

PRI 

OBEH 

SPOLIH 

ENAKO 

NIKOLI 

udarjanje     

brcanje     
metanje stvari v druge     

praskanje      
grizenje     
ščipanje     

uničevanje materialnih stvari     

zmerjanje, žalitev     
odgovarjanje, ugovarjanje     

grožnja     
ignoriranje     

kričanje      

zavračanje navodil     
grdo besedovanje     
spletkarjenje     
stalno zaničevanje drugih     
izsiljevanje     
 

 

14. Katera skupina dejavnikov po vašem mnenju sproža agresivno vedenje? (obkrožite 

a, b ali c). Samo pri izbranem obkroženem odgovoru opredelite, kakšna je 

pomembnost posameznega vzroka znotraj skupine dejavnikov, ki ste jo izbrali.  

 

DEJAVNIKI AGRESIVNEGA 

VEDENJA/POMEMBNOST 

POJAVNOSTI VZROKA 

 

 

Zelo 

pomemben 

 

Pomemben 

 

Srednje 

pomemben 

 

Malo 

pomemben 

 

Ni 

pomemben 

a) PRIROJENI OZ. 

BIOLOŠKI DEJAVNIKI - 

DEDNOST 

     

Otrokov temperament      
Spol otroka      

Starost otroka      

Delovanje možganov      
Kromosomske motnje      
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b) b) DEJAVNIKI OKOLJA 

(SOCIALNI DEJAVNIKI) 

     

Neprimerni vzgojni stili      

Pretirano kaznovanje otroka      

Pretirano nagrajevanje otroka      
Slabi odnosi med starši in 

otroki 

     

Psihološke težave staršev      
Pomanjkanje naklonjenosti, 

ljubezni, razumevanja otroka 

 

     

Zloraba otrok      

Nizki/visok ekonomski status 

družine 

 

     

Prevelike zahteve staršev      

Ločitev ali izguba staršev      
Vpliv vrstnikov v vrtcu      

Prevelike zahteve v vrtcu      

Mediji (gledanje agresivnih 

vsebin) 

     

Naučeno agresivno vedenje      

Posnemanje drugih (tistih, ki 

se agresivno vedejo) 

 

     

Izkušnje, da agresivno vedenje 

prinaša ugodje in lažjo 

zadovoljitev izbranih ciljev 

     

c) c) SAMODEJAVNOST OTROKA       

Agresivno vedenje po lastni 

volji (zavestno) 

 

     

Načrtovano agresivno vedenje      
 

 

15. Kako reagirate, ko opazite agresivno vedenje otrok v vaši skupini? Ob posameznem 

odzivu ustrezno označite pogostost vašega ravnanja.  

Ko opazim agresivno vedenje… Nikoli Zelo         

redko 

Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

 

ga poskušam preprečiti in otroka umiriti.       

se pogovorim z otrokom, ki se agresivno vede 

(individualno). 

     

se o otrokovem vedenju najprej pogovorim z      
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njegovimi starši. 

ga ignoriram.      

poskušam preusmeriti otrokovo pozornost, tako da ga 

dodatno zaposlim.  

     

se močno razjezim in kaznujem otroka.       

v nadaljnje postanem pozoren/-a na tako vedenje in 

si opazke beležim. 

     

razmislim, kaj mi otrok s tem sporoča in poiščem 

morebitne vzroke takega vedenja. 

     

nemudoma poiščem nove pedagoške prijeme 

(pregledam obstoječo literaturo o agresivnem 

vedenju otrok in strategijah preprečevanja le-tega). 

     

se po pomoč zatečem k svetovalni službi.      

otroka za kratek čas izključim iz skupine.      

se o takem vedenju najprej pogovorim z sodelavci.      

otroka spodbudim, da mi pove kaj čuti in doživlja.      

poskušam najti kompromis z otrokom.      

ga poskušam premagati preko različnih socialnih iger.      

 

16. Menite, da ste pri delu z agresivnim otrokom uspešni? 

a) da, sem uspešen/-a in znam »krotiti« agresivnega otroka 

b) ne, nisem uspešen/-a in mislim, da potrebujem dodatno pomoč  

c) ne vem 

 

Če mislite, da niste dovolj uspešni pri delu z agresivnimi otroci, pomoč katerega strokovnega 

profila (npr. psiholog, defektolog, socialni pedagog, socialni delavec, pedagog, ipd.) bi Vam 

po vašem mnenju najbolj koristila? 

___________________________________________________________________________. 

 

17. Na koga se pri neuspešnem delu z agresivnim otrokom najpogosteje obrnete? 

(možen samo en odgovor) 

a) na sodelavko v skupini 

b) na otrokove starše 

c) na svetovalno službo v vrtcu 

d) na ravnateljico 

e) na prijatelja/-ico, ki ima izkušnje z motečim vedenjem otrok 

f) drugo: ____________________________________________________________. 

 

18. Ali ocenjujete, da bi pri delu z agresivnimi otroki potrebovali dodatna, dopolnilna 

znanja?  

a) DA                        b) NE                     c) NE VEM       
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Če ste odgovorili z DA, katera znanja bi potrebovali?  

____________________________________________________________________. 

 

19. Katere metode in tehnike so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri premagovanju 

agresivnega vedenja? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

20. Ustrezno označite ali se s spodaj navedenimi trditvami strinjate oz. se ne strinjate. 

 

 SE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

 

Svetovalna služba bi morala biti več časa prisotna v oddelku.   
Želim si več seminarjev/delavnic na temo agresivnosti.   

Pri delu z agresivnim otrokom bi mi bil socialni pedagog v veliko pomoč.   

Želim si več sodelovanja s starši otrok, ki se agresivno vedejo.   
Starši se premalo vključujejo v dejavnosti vrtca.   

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: Opisne mere posameznih oblik agresivnega vedenja glede pogostosti pojavljanja  

 

Statistics 

 udarjanje brcanje metanje 

stvari v 

druge 

praskanje grizenje ščipanje uničevanje 

materialnih 

stvari 

zmerjanje

, žalitev 

odgovarjanj

e, 

ugovarjanje 

grožnja ignoriranj

e 

kričanj

e 

zavračanj

e navodil 

grdo 

besed

ovanje 

spletkar

jenje 

stalno 

zaničevan

je drugih 

izsiljev

anje 

N 
Valid 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Missing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aritmetična sredina 3,30 2,81 2,65 2,83 2,91 2,99 2,04 2,35 2,86 1,99 2,49 3,34 2,96 2,35 1,91 1,78 2,56 

Std. Error of Mean ,098 ,101 ,113 ,109 ,129 ,116 ,104 ,121 ,123 ,110 ,114 ,119 ,113 ,119 ,110 ,097 ,127 

Mediana 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,50 

Modus 4 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 4 3 3 1 1 2 

Std. Deviation ,877 ,901 1,008 ,978 1,150 1,037 ,934 1,080 1,099 ,987 1,019 1,067 1,012 1,069 ,983 ,871 1,135 

Varianca ,770 ,813 1,015 ,956 1,321 1,076 ,872 1,167 1,209 ,975 1,038 1,138 1,024 1,142 ,967 ,759 1,287 

Rang 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

Sum 264 225 212 226 233 239 163 188 229 159 199 267 237 188 153 142 205 
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