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POVZETEK 

V diplomskem delu, ki je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, obravnavam 

strategije uravnavanja nastajanja in doţivljanja čustev pri razrednih učiteljih in odraslih, ki 

opravljajo druge vrste poklicev. V teoretičnem uvodu opisujem čustva kot zapletene in 

sestavljene procese, ki vključujejo vrsto kognitivnih, izraznih in vedenjskih odzivov (Smrtnik 

Vitulić, 2007), opišem pa tudi temeljne značilnosti čustev. Opredelim pojme, kot so 

doţivljanje, izraţanje in uravnavanje čustev, opišem pa tudi razlike v čustvovanju med 

moškimi in ţenskami. Na koncu preverjam učiteljevo vlogo v razredu, njegove kompetence, 

ki so pomembne za njegovo strokovnost pri delu in ki vplivajo na njegovo kakovostnejše 

delo, v samem zaključku teoretičnega dela pa opišem tudi čustva, ki se pojavljajo pri učiteljih 

med njihovo vsakodnevno interakcijo z otroki. V empiričnem delu predstavim rezultate 

raziskave, v kateri me je zanimalo, katere strategije odrasli, posebej pa ţenske in moški ter 

učiteljice razrednega pouka in odrasli različnih poklicev, uporabljajo ob nastajanju in 

doţivljanju njihovih čustev ter, ali se moški in ţenske, učiteljice razrednega pouka in odrasli 

iz drugih poklicev razlikujejo v pogostosti uporabe teh strategij. V raziskavi je sodelovalo 124 

učiteljic in 5 učiteljev (katerih rezultate sem uporabila samo za primerjavo med moškimi in 

ţenskami) ter 69 odraslih drugih poklicev, od tega je bilo 38 ţensk in 31 moških. Podatke sem 

pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sta ga sestavili dr. S. Prosen in dr. H. Smrtnik 

Vitulić (2011). Vprašalnik je vključeval postavke, ki so se nanašale na tri vrste strategij, ki jih 

odrasli lahko uporabijo ob nastajanju čustev: kognitivne, telesno-fiziološke in strategije 

spremembe situacije, pa tudi postavke, ki so se nanašale na štiri vrste strategij, ki jih odrasli 

lahko uporabijo ob doţivljanju čustev: kognitivne, telesno-fiziološke, socialne in izrazno-

vedenjske. Ugotovitve kaţejo, da odrasli, moški in ţenske, učiteljice razrednega pouka in 

odrasle ţenske iz drugih poklicev pri uravnavanju nastajanja čustev in njihovega doţivljanja 

uporabljajo vse vrste vključenih strategij. Rezultati so pokazali, da so odrasli telesno-

fiziološke strategije pogosteje uporabili v času nastajanja čustev, kognitivne pa so pogosteje 

uporabili v času njihovega doţivljanja. Moški in ţenske se niso razlikovali v pogostosti 

uporabe strategij, s katerimi uravnavajo nastajanje čustev, ţenske pa so pogosteje kot moški 

navedle uporabo kognitivnih, telesno-fizioloških in socialnih strategij uravnavanja doţivljanja 

čustev. Med razrednimi učiteljicami in ţenskami iz drugih poklicev ni bilo razlik v pogostosti 

uporabe strategij v času nastajanja in v času doţivljanja čustev. Čustva so za vse ljudi, ne 
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glede na poklic, ki ga opravljajo, v ţivljenju zelo pomembna, zato je dobro, če se jih 

zavedamo in jih znamo uravnavati, saj s tem vplivamo tudi na boljše odnose z drugimi ljudmi. 

KLJUČNE BESEDE: čustva, strategije uravnavanja čustev, razredni učitelj, odrasli drugih 

poklicev 

ABSTRACT 

The diploma thesis, which consists of a theoretical and empirical part, discusses the strategies 

of balancing the creation and experiencing of emotions in the case of classroom teachers and 

adults carrying out other professions. The theoretical part describes emotions as complex and 

compound processes that include a number of cognitive, expressive and behavioural 

responses (Smrtnik Vitulić, 2007), and describes the basic characteristics of emotions. 

Notions such as experiencing, expressing and balancing emotions are defined and the 

differences between the ways men and women feel emotions are described. In the end the 

teacher's role in the classroom is examined, as well as the teacher's competencies that are 

important for his/her professionalism and that affect the quality of his/her work; the 

conclusion of the theoretical part describes the emotions that teachers experience during their 

everyday interactions with children. The empirical part presents the results of the research, 

which tried to determine what strategies adults, separately men and women and female 

classroom teachers and adults from various professions, use when emotions arise and when 

they are being experienced, and whether men and women and female classroom teachers and 

adults from various professions differ from one another in how frequently they use such 

strategies. The research included 124 female teachers and 5 male teachers (their results were 

used solely for a comparison between men and women) and 69 adults from other professions, 

of which 38 were female and 31 male. Data was obtained using a questionnaire compiled by 

Dr. S. Prosen and Dr. H. Smrtnik Vitulić (2011). The questionnaire contained items relating 

to the three types of strategies adults can use when emotions arise: cognitive, 

physical/physiological and change-of-situation strategies, as well as items relating to the four 

types of strategies adults can use when experiencing emotions: cognitive, 

physical/physiological, social and expressive/behavioural. The findings show that adults, be it 

men or women, female classroom teachers or adults from various professions, use all of these 

types of strategies when balancing the creation and experiencing of emotions. The results 
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showed that adults used physical-physiological strategies more often during the formation of 

emotions and used cognitive strategies in the time of experiencing them. Men and women did 

not differ in the frequency of the use of strategies which regulate the formation of emotions, 

while women reported the use of cognitive, physical-physiological and social strategies of 

regulating emotions more likely than men. Among classroom teachers and women from other 

professions there were no differences in the frequency of the use of the strategies while 

forming and experiencing the emotion. Emotions are of great importance in life, regardless of 

our profession, which is why we should be aware of them and know how to balance them, as 

that in turn would create better relationships with other people. 

KEY WORDS: emotions, strategies of balancing emotions, classroom teacher, adults from 

other professions 
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I UVOD 

Naša čustva so del našega vsakdanjika in nam pomagajo, da doţivljamo svet okoli sebe v 

celoti. Brez čustev bi bilo namreč naše ţivljenje prazno. Z njimi doţivljamo in ustvarjamo nek 

odnos do oseb in predmetov, hkrati pa vrednotimo in določamo, koliko so za nas pomembni. 

Ljudje se na čustva različno odzovemo, od vsakega posameznika pa je odvisno, ali jih bo 

doţivljal in tudi, kako intenzivno. S čustvi se največkrat ukvarjajo tisti, ki so z drugimi ljudmi 

nenehno v stikih. Za njih je še posebej pomembno, da svoja čustva znajo uravnavati, ter da jih 

pri drugih zmorejo prepoznati. Eden izmed takih poklicev je tudi poklic razrednega učitelja, ki 

mora imeti razvite sposobnosti čustvenega izraţanja in spretnosti prepoznavanja čustev, da 

lahko uporablja ustrezne načine za uravnavanje svojih čustev in je učencem zgled. Učitelj pri 

svojem delu uporablja tako prijetna kot neprijetna čustva. Pomembno je, da jih pred učenci ne 

pokaţe vedno, temveč jih zna z različnimi strategijami uravnavanja čustev na pravilen način 

uravnavati. V diplomskem delu me bo zato zanimalo, ali je uporaba strategij za uravnavanje 

čustev pomembna samo za učitelje razrednega pouka ali tudi za odrasle ljudi, ki opravljajo 

druge poklice.  

V teoretičnem delu bom najprej predstavila značilnosti čustev, ki zajemajo njihovo 

opredelitev, izraţanje in prepoznavanje, dodala pa bom tudi del o pravilih čustvovanja. V 

nadaljevanju bom opisala strategije uravnavanja čustev v odraslosti, kjer bom odraslost 

najprej opredelila, nato pa bom ugotavljala, kako je s čustvovanjem odraslih. To pa bom v 

tretjem delu navezala na poklic učitelja razrednega pouka.  

V empiričnem delu bom uporabila anketo, ki sem jo izvedla s skupino odraslih v drugih 

poklicih. Uporabila bom tudi rezultate ankete razrednih učiteljic in učiteljev, ki jo je lansko 

leto izvedlo nekaj študentk pod mentorstvom dr. S. Prosen in dr. H. Smrtnik Vitulić. Preverila 

bom, katerih strategij uravnavanja čustev se anketirane skupine največkrat posluţujejo ob 

njihovem nastajanju in doţivljanju, in ali se v uporabi omenjenih strategij tudi kaj razlikujejo. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 ZNAČILNOSTI ČUSTEV 

1.1 Opredelitev čustev 

Čustva so v svetu prisotna ţe od nekdaj, saj so o njih razmišljali in pisali ţe stari Grki. Z. Šadl 

(1999) opisuje, da je čustvo beseda, ki se v zahodnem svetu uporablja kot glavna kulturna 

kategorija in je zato v našem besednjaku vsakodnevno prisotna. Uporaba besede čustvo pa se 

je mnoţično razvila šele v novejšem času. 

Pojma čustvo ne moremo poenotiti, saj različni avtorji čustva različno razumejo in jih zato 

različno opredeljujejo. V nadaljevanju bom tako povzela posamezne opredelitve čustev, ki jih 

slovenski in tudi tuji avtorji najpogosteje uporabljajo pri opisovanju čustev.  

Glede na izvor in sestavo čustev lahko teorije čustev razdelimo na »fiziološke in nevrološke«, 

»funkcionalne«, »kognitivne« ter »socialne« (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Zagovorniki kognitivnih teorij so mnenja, da je kognitivna ocena dogajanja pogoj za 

sproţanje čustev. Po njihovem mnenju naj bi čustva nastala s posameznikovo zavestno ali 

nezavedno kognitivno oceno na dogajanje (zaznava, pripis pomena in pomembnosti). Tej 

oceni naj bi sledila telesna (fiziološka) obdelava informacij, telesno izraţanje čustev 

(izraţanje z mimiko obraza, gestami ...) in delovanje (določeno vedenje) ali pripravljenost na 

delovanje (telesna in motivacijska pripravljenost na določeno vedenje). Bolj ko je dogajanje 

za nas pomembno, bolj intenzivna čustva bomo občutili (Smrtnik Vitulić, 2009). Lazarus 

(1991) čustva opisuje kot posameznikov kompleksni psiho-fiziološki odziv, katerega naj bi 

doţivljal samo takrat, kadar dogajanje oceni za zanj pomembnega. Čustva naj bi vključevala 

kognitivne procese, značilne fiziološke spremembe, telesne izraze in dejavnosti ali potrebo po 

delovanju (Oatley in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Milivojević (2008) meni, da je 

čustvo posameznikov odziv na draţljaj, ki ga je ta ocenil kot pomembnega in posameznika 

visceralno, motivacijsko, motorično in mentalno pripravlja na prilagoditveno dejavnost.  

Zgoraj omenjeni avtor je natančno opisal faze procesa nastanka čustev. Proces je zapisal v 

obliki kroţnega modela, zato ga je poimenoval Model kroţne emocionalne reakcije, krajše, 

model KER. Kroţni model je opredelil kot kompleksen kognitivno-fiziološko-vedenjski, 
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omogoča pa nam, da lahko razumemo zaporedja posameznih procesov, ki čustva sestavljajo 

(Smrtnik Vitulić, 2007).  

Milivojević (2008) je navedel procese, ki predstavljajo pogoj za nastanek čustev in si sledijo v 

določenem zaporedju: 

1. prisotnost draţljajske situacije; 

2. zaznavanje (situacije); 

3. pripis pomena (situaciji); 

4. pripis pomembnosti (situaciji); 

5. telesna obdelava informacije; 

6. pripravljenost za akcijo; 

7. mišljenje in 

8. pripravljenost za odziv ali odziv (na situacijo).  

Spodnja slika modela KER prikazuje, kako si navedeni procesi sledijo v kroţnem modelu: 

 

Slika 1.1: Model kroţne čustvene reakcije (Milivojević, 2008, str. 43).  
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Iz omenjenega modela je razvidno, da je za nastanek čustev potrebna draţljajska situacija, ki 

jo zaznavamo s pomočjo čutil. Kot sem predhodno ţe omenila, posameznik čustva doţivlja le 

v situacijah, ki jih oceni za pomembne, kar pa je povezano tudi z njegovim vrednostnim 

sistemom. Kadar posameznik situacijo oceni za pomembno, se sproţi telesni odziv, ki se kaţe 

v spremembah visceralnih (avtonomni ţivčni sistem) in motoričnih (somatski ţivčni sistem) 

funkcij. Telesni obdelavi informacije sledi pripravljenost za akcijo, v kateri se posameznik za 

morebitno akcijo pripravi, kar se kaţe v značilnih zunanjih telesnih izrazih. Čustva aktivirajo 

tudi mišljenje, ki posamezniku pomaga poiskati tisto vedenje, s katerim se lahko kasneje, v 

zanj pomembni situaciji, optimalno odzove (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Nasprotno od zagovornikov kognitivnih teorij čustev pa zagovorniki funkcionalnih teorij 

čustva razumejo kot prirojene programe, ki vključujejo značilne izraze obraza in mišično 

aktivnost (Smrtnik Vitulić, 2007), o čustvih pa lahko govorimo, kadar se posameznik na 

določene situacije odzove z značilnimi telesnimi izrazi (poloţaj telesa, mimika obraza) in s 

fiziološkimi procesi (pospešeno bitje srca) (Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2009).  

Izvor in sestavo čustev v fizioloških spremembah organizma in v medmoţganskih povezavah, 

ki se v posamezniku sproţijo ob določenih draţljajih, opisujejo avtorji fizioloških in 

nevroloških teorij (Smrtnik Vitulić, 2007), druţbeno pogojenost čustev pa poudarjajo avtorji 

socialnih teorij čustev. Zagovorniki socialnih teorij čustev predpostavljajo, da so čustva 

druţbeno skonsturirane tvorbe, socialni dejavniki pa naj bi vodili poimenovanje, interpretacijo 

in predelavo čustev (Averill, 1985, v Smrtnik Vitulić, 2007).  

Čustva predstavljajo vrednostni odnos do zunanjega sveta in samega sebe in so proces, ki 

vključuje fiziološke, kognitivne in izrazne komponente. Glavni del čustva predstavlja 

fiziološko vzburjenje. Čustva večinoma trajajo le nekaj sekund, zato so izrazi, ki trajajo 

premalo ali preveč časa, najverjetneje zaigrani (Lamovec, 1991).  

Pri ljudeh se čustva sproţijo zavestno ali nezavedno, predvsem v situaciji, ki je za 

posameznika pomembna. Kadar posameznik v določeni situaciji doseţe zaţeleni cilj, doţivlja 

pozitivno čustvo, če pa zaţelenega cilja ne doseţe, doţivlja negativno čustvo. Ljudje se na 

dogajanje v podobnih situacijah ne odzivamo enako, saj so za nekatere bolj, za druge pa manj 

pomembne. To je razlog, da ljudje v istih situacijah lahko doţivljamo in/ali izraţamo različna 

čustva ali pa čustev sploh ne doţivljamo. Bolj kot se posamezniku situacija zdi pomembna in 

skladna z njegovimi ţeljami, močnejša čustva bo ob tem doţivljal. Kadar človek doţivlja 
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pozitivna čustva, stremi k pribliţevanju dogodkom, ki mu jih ta čustva vzbujajo, situacijam, 

ki mu povzročajo negativna čustva, pa se izogiba (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Kljub delnim razlikam v opredelitvah čustev lahko zaključimo, da so človeška čustva 

zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih, izraznih in vedenjskih 

odzivov (Smrtnik Vitulić, 2007). 

1.2 Vrste in značilnosti posameznih čustev 

Temeljna in kompleksna čustva 

Čustva lahko razdelimo na temeljna in kompleksna (Kompare, Straţišar, Curk, Gogša in Vec, 

2007). Avtorji za izbor temeljnih čustev uporabljajo različna merila (Izard, 1991, v Smrtnik 

Vitulić, 2007; Plutchik, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2007). Menijo, da naj bi se temeljna čustva 

pojavila zelo zgodaj v ontogenetskem (razvoj organizma od oploditve do smrti) in 

filogenetskem (evolucijski razvoj organizmov kot vrst) razvoju, prav tako naj bi bilo njihovo 

izraţanje podobno v vseh kulturah. Za temeljna čustva naj bi bili značilni tudi tipični izrazi 

obraza, značilni vzorci moţganske dejavnosti in prilagoditvena funkcija. Kompleksna čustva, 

kot so sram, krivda in zavist, naj bi se v razvoju pojavila kasneje kot temeljna. Pojavila naj bi 

se nekje po drugem letu starosti (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007). Doţivljanje 

kompleksnih čustev je značilno samo za človeka (Lamovec, 1991), izvorno pa čustva niso 

pomembna za preţivetje ali biološko utemeljene odnose, temveč so to socialna čustva, ki so 

pomembna za ţivljenje z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Pozitivna in negativna čustva 

Glede na vrednostni vidik delimo čustva na pozitivna (sreča, ljubezen) in negativna (ţalost, 

strah, gnus). Pozitivna čustva doţivljamo, kadar okoliščine posamezniku omogočajo, da 

doseţe pomemben cilj, negativna pa, ko oceni, da je doseganje zanj pomembnih ciljev 

ogroţeno (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007). Obe vrsti čustev imata prilagoditveno 

vlogo, s katero posameznika pripravita na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji in sta 

zato koristni (Milivojević, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2007). Ljudje se bliţamo tistim objektom, 

ki v nas sproţajo pozitivna čustva, v primeru negativnih pa se objektom izogibamo. Čustva 

torej utrjujejo le tiste oblike vedenja in doţivljanja, ki za nas omogočajo doseganje ţelenih 

ciljev (Kompare, Straţišar, Vec, Dogša, Jauševec in Curk, 2001).  
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Aktivna in pomirjajoča čustva 

Glede na aktivnostni vidik delimo čustva na aktivna ali vzburjajoča ter na pomirjajoča ali 

mirna. Aktivna čustva so povezana z delovanjem simpatičnega ţivčevja in s pripravo 

organizma na akcijo, pomirjajoča pa so povezana s parasimpatičnim ţivčevjem in pri 

njihovem doţivljanju nismo aktivni (Kompare idr., 2001). Čustva, ki človeka aktivirajo in ga 

spodbudijo k akciji, so jeza, strah, ljubosumje in veselje, pasivizirajo pa ga sreča, 

zadovoljstvo, upanje in ţalost (Milivojević, 2008).  

Afekti in razpoloženja 

Glede na trajnost in intenzivnost delimo čustva na afekte in razpoloţenja. Afekti so močna, 

kratkotrajna čustvena stanja (npr. bes, panika, evforija), ki nastanejo v trenutku in jih 

spremljajo izrazite telesne spremembe. Običajno zmanjšujejo razsodnost mišljenja in ravnanja 

ter obvladujejo celotno osebnost (Kompare idr., 2001). Razpoloţenja imajo manjšo 

intenzivnost in jih ne prištevamo med čustva, vseeno pa vplivajo na naše obnašanje. Navadno 

trajajo nekaj ur, lahko tudi več dni ali mesecev (Kompare idr., 2001). Razpoloţenja se 

razvijejo postopno in pogosto se njihovih vzrokov niti ne zavedamo, tvorijo pa našo čustveno 

podlago doţivljanja. Lahko tudi zavirajo ali spodbujajo nastanek čustev. Vesel človek bo na 

situacijo najverjetneje reagiral z veseljem ali sprejemanjem, v primerjavi z ţalostnim 

človekom, ki bo na situacijo najverjetneje reagiral z ţalostjo ali strahom (Kompare idr., 2001). 

Intenzivnost čustev navadno merimo kot šibko, srednje močno, močno in zelo močno. Bolj 

kot je situacija pomembna za človeka, intenzivnejše čustvo bo doţivljal (Milivojević, 2008).  

V nadaljevanju bom predstavila značilnosti štirih temeljnih čustev (strah, jeza, ţalost in 

veselje). Ta štiri čustva sem izbrala, ker jih kot osnovna temeljna čustva najdemo opisana pri 

večini avtorjev (Plutchik, 1980; Izard, v Plutchik, 1980). Predstavila bom tudi značilnosti treh 

kompleksnih čustev, ki so se, glede na raziskavo, ki so jo med prakso opravili študentje 

prvega letnika razrednega pouka, v razredu pri opazovanih učiteljih največkrat pojavila 

(Prosen, Smrtnik Vitulić in Poljšak Škraban, 2011).  
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ZNAČILNOSTI IZBRANIH TEMELJNIH ČUSTEV 

VESELJE 

Veselje doţivljamo, kadar ocenimo, da smo zadovoljili neko našo pomembno ţeljo 

(Milivojević, 2008) in ko smo dosegli ali se pribliţali zaţelenemu cilju (Kompare idr., 2007). 

Od našega razvojnega obdobja, naših izkušenj, osebnostnih lastnosti in vrednot je odvisno, 

kakšno ţeljo ali cilj bomo imeli za pomembno (Kompare idr., 2007). Veselje je prijetno 

čustvo in zaradi prijetnosti doţivljanja posameznik utrjuje tisto vedenje, ki mu povzroča 

prijetnost (Smrtnik Vitulić, 2007). Veselje ljudje navadno delimo s tistimi, ki jih dobro 

poznamo in smo nanje navezani. To čustvo brez skrbi in varno izraţamo v intimnem prostoru 

ali s prijatelji, medtem ko lahko izraţanje čustva sreče pri neznancih sproţi čustvo zavisti ali 

sovraštva (Milivojević, 2008). Čustvo veselja in čustvo sreče lahko razlikujemo tudi po 

pomembnosti: veselje doţivljamo, kadar zadovoljimo neko za nas pomembno ţeljo, srečo pa, 

kadar zadovoljimo našo najpomembnejšo ţeljo (Milivojević, 2008).  

ŢALOST 

Ţalost doţivljamo, kadar presodimo, da smo neupravičeno izgubili nekaj, kar je bilo za nas 

pomembno (Milivojević, 2008). Ljudje smo ţalostni, kadar npr. izgubimo drago osebo, 

materialno dobrino, telesno funkcijo ali socialni status. Čustvo ţalosti doţivljamo, kadar smo 

na osebo, ki smo jo izgubili, čustveno navezani – bolj kot nam je oseba pomembna, 

intenzivnejše je naše doţivljanje ţalosti (Milivojević, 2008). Tisti, ki je ţalosten, pozornost 

usmerja nase in na svoje doţivljanje (Smrtnik Vitulić, 2007). Smisel ţalovanja je, da se 

posameznik čustveno loči od osebe ali nečesa drugega, za čimer ţaluje. Ljudje se pri 

doţivljanju čustva ţalosti razlikujejo po naslednjih lastnostih: nekateri manj govorijo in več 

razmišljajo ter niso druţabni, drugi pa več jočejo, iščejo tolaţbo in se zapirajo vase 

(Milivojević, 2008).  

STRAH 

Ljudje doţivljamo strah, kadar ocenimo, da je ogroţena naša določena vrednota, mi pa nismo 

dovolj sposobni, da bi se z nastalo situacijo spoprijeli in se ji zoperstavili (Milivojević, 2008). 

Čustvo strah povezujemo z nevarnostjo (Milivojević, 2008). Strah je pokazatelj, da se je 

posameznik znašel v situaciji, na katero ni ustrezno pripravljen. Omogoča hitro samodejno 

oceno ogroţajoče situacije in posameznika pripravi, da se prilagodi na situacijo, v kateri se je 
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znašel (Milivojević, 2008). Oseba, ki jo je strah, se ogroţajoči situaciji lahko izogne ali od nje 

zbeţi, svoj strah pokaţe ali se odzove agresivno (Smrtnik Vitulić, 2007).  

JEZA 

Jezo doţivljamo, kadar nekdo ali nekaj neupravičeno ogroţa naše vrednote (Milivojević, 

2008). Z izraţanjem jeze ţelimo drugi osebi sporočiti, naj spremeni svoje vedenje. Jeza 

povzroči zelo hitre telesne spremembe, ki posamezniku omogočijo telesno in vedenjsko 

pripravljenost za prilagoditev na nastalo situacijo (Milivojević, 2008). Jezni smo lahko na 

druge ljudi, predmete, svet ali na samega sebe. Cilj izraţanja jeze je, da pri drugemu sproţi 

občutek neprijetnosti in ga motivira k spremembi vedenja. Oseba, ki je jezna, poskuša drugim 

določiti mejo in socialni svet urediti v skladu s svojimi standardi (Milivojević, 2008). Jezo 

izraţa tisti posameznik, ki verjame, da je zmoţen spremeniti okoliščine ali vedenje drugega 

tako, da bo lahko dosegel ţeleni cilj (Milivojević, 2008).  

ZNAČILNOSTI IZBRANIH KOMPLEKSNIH ČUSTEV 

SRAM 

Ljudje sram doţivljamo, kadar smo mnenja, da z vedenjem kršimo kulturne ali zasebne 

idealne standarde in kadar ljudje o nas nimajo takšne predstave, kakršno bi si mi ţeleli, da bi 

jo imeli (Milivojević, 2008). Čustvo je zelo močno, kadar je osebi zelo pomembno, da imajo 

drugi o njej pozitivno mnenje in kadar ima ta veliko ţeljo po sprejetosti s strani drugih. Če se 

oseba počuti neprijetno, se bo v prihodnje situacijam, v katerih občuti čustvo sramu, izognila 

(Milivojević, 2008). Kadar posameznik intenzivno občuti čustvo sramu, iz situacije pogosto 

ţeli zbeţati, lahko začne jokati ali postane nasilen (Smrtnik Vitulić, 2007).  

KRIVDA 

Krivdo doţivljamo, kadar menimo, da smo s svojim ravnanjem drugemu neupravičeno storili 

škodo ali neprijetna občutja. Občutek krivde socializirano osebo motivira, da svojo škodo 

popravi, se oškodovanim opraviči in samega sebe kaznuje tako, da spremeni vedenje, ki je 

povzročilo škodljive posledice. Človek lahko čustvo doţivlja, če ima izoblikovane temeljne 

socialne norme in vrednote (Milivojević, 2008). Neprijetnost, ki jo občutimo ob doţivljanju 

krivde, posameznika motivira, da v prihodnosti ne aktivira več vedenj, ki so mu to čustvo 

povzročila; s tem celo pokaţe, da se svojih napak in neugodja zaveda (Smrtnik Vitulić, 2007).  
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PONOS 

Ponos je čustvo, ki ga doţivljamo, kadar ocenimo, da smo z nekim svojim ravnanjem 

prispevali k temu, da določena avtoriteta o nas misli pozitivno (Milivojević, 2008).  

Posameznik, ki doţivlja čustvo ponosa, verjame, da je pri določeni avtoriteti s svojim 

vedenjem izzval odobravanje ter tako dobil socialno potrditev, da ga ta oseba ceni (Smrtnik 

Vitulić, 2007), poleg tega pa pričakuje, da bo od drugih dobil potrditev svoje večvrednosti 

(čestitke, občudovanje itd.) (Milivojević, 2008). Ponos je socialno čustvo. Za čustvo ponosa 

sta potrebni dejanska ali mentalna prisotnost avtoritete, ki je lahko skupina ali posameznik. 

Človek je lahko ponosen nase ali na druge, npr. na partnerja, starše, sestre, brate idr. 

(Milivojević, 2008).  

1.3 Izražanje čustev 

A. N. Kovačev (1993, v Smrtnik Vitulić, 2007) pravi, da je posameznikovo izraţanje čustev 

pogosto nezavedne narave, zato naj bi bili elementi čustvenih izrazov dokaj zanesljivi kazalci 

čustvenih stanj.  

Izraţanje čustev predstavlja velik del nebesednega socialnega sporazumevanja, ki je v 

precejšnji meri nezavedno, delno pa ga lahko nadzorujemo. Naši čustveni izrazi predstavljajo 

draţljaje na osebo, ki naša čustva opazuje in ocenjuje, ter se, glede na osnovni pomen, ki jim 

ga pripisuje, nanje odziva (Lamovec, 1991). Obseg draţljajev nebesednega čustvenega 

sporazumevanja je velik, saj smo pozorni na različne vedenjske kazalce čustvenih stanj, kot so 

npr. izrazi obraza, gibi oči in smer gledanja, kretnje, drţa telesa, glas, nejezikovni zvoki, 

uporaba socialnega prostora, dotik in vonj (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Pri prepoznavanju čustev imajo poleg vedenjskih izrazov pomembno vlogo še naslednji 

dejavniki: značilnosti situacije, v kateri se je čustvo pojavilo, kulturno določena pravila za 

prikaz čustev ter časovni potek izraţanja čustev (Lamovec, 1991). Oseba, ki ima sposobnost 

izraţanja čustev in je pozorna tudi na čustveno doţivljanje drugega, laţje vstopa v socialne 

situacije, se v njih laţje znajde in je v svojem ţivljenju tudi bolj uspešna (Kompare idr., 

2001). 
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Otrok ima temelje čustvene izraznosti zgrajene, še preden se začne učiti besednih izrazov za 

čustva, na čustvene izraze pa se ustrezno odzove, še preden jih je sposoben poimenovati 

(Smrtnik Vitulić, 2007).  

Kot sproţilci univerzalnega programa čustvenega izraţanja delujejo dogodki v okolju, od 

kulturno določenih norm pa naj bi bil odvisen njihov končni izraz (Kovačev, 1993, v Smrtnik 

Vitulić, 2007).  

H. Smrtnik Vitulić (2007) povzema rezultate raziskave (Lanzett in Klecka, 1970) z odraslimi 

osebami, ki so pokazali, da je odnos med sposobnostjo izraţanja in prepoznavanja čustev 

obratno sorazmeren. Avtorja sta odnos razloţila z razlikami v procesu socializacije. Če so 

starši od otrok zahtevali, da svojih čustev ne izraţajo in so bili v primeru čustvenega izraţanja 

kaznovani, so se ti otroci v odraslosti svoje čustvene izraze naučili zamaskirati (prikriti), 

razvili pa so višje fiziološko vzburjenje in bili bolj občutljivi za čustvene izraze drugih. 

Darwin (v Lamovec, 1991) je domneval, da so nekateri izrazi emocionalnih čustev prirojeni. 

Za prirojene izraze je definiral tiste, ki se v podobni obliki pojavljajo pri človeku in primatih, 

pri dojenčkih in odraslih, pri vseh človeških rasah in skupinah ter so enaki tudi pri osebah, ki 

so slepe ţe od rojstva (Lamovec, 1991).  

Ekman, Soreson in Friesen (v Lamovec, 1991) so na to tematiko naredili kar nekaj raziskav. 

V eni izmed raziskav so si na Novi Gvineji izbrali 189 odraslih in 130 otrok, ki niso govorili 

angleško in še nikoli niso videli kakega filma ali obiskali kakšno mesto. Udeleţencem so 

pripadniki istega plemena brali preproste zgodbe, ti pa so morali med fotografijami izbrati 

tisto, ki naj bi izraţala čustvo, ki ga zgodba opisuje. Rezultate so primerjali z odraslimi 

pripadniki iz ZDA. Ugotovili so, da je skladnosti med njimi in med prebivalci Nove Gvineje 

zelo veliko (Lamovec, 1991). 

Najbolj skladno so ocenili srečo (92 %), jezo (87 %), ţalost (81 %), gnus (83 %), 

presenečenje (68 %) in strah (64 %). Avtorji so na istem otoku posneli tudi pozirane čustvene 

izraze oseb ter jih pokazali ameriškim študentom. Ti so prikazana čustva v večini primerov 

ocenili pravilno (Lamovec, 1991).  

Na podlagi rezultatov raziskave sta Ekman in Friesen (v Lamovec, 1991) zaključila, da so 

določeni izrazi obraza univerzalno povezani z določenimi čustvi. Kulturni dejavniki pa naj bi, 

po njunem mnenju, vplivali na čustvene izraze na tri načine, in sicer z ustvarjanjem razlik v 
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pogojih, ki neko čustvo vzbudijo, razlik v posledicah določenega čustva ter s pravili, ki 

določajo, kdaj je čustveni izraz primeren in kdaj ne (Lamovec, 1991).  

Ker so čustva izraţanja najbolj opazna na obrazu, sta Ekman in Friesen (1975, v Lamovec, 

1991) na podlagi raziskav opisala osem slogov obraznega izraţanja čustev: slog zadrţevanja, 

slog razkrivanja večine čustev, slog razkrivanja enega ali dveh čustev, slog brezizraznosti, 

slog nadomestnega izraţanja, slog »zamrznjenih« čustev, slog pripravljenosti in slog čustvene 

pripravljenosti. Za večino ljudi velja, da so nekateri slogi pogostejši od drugih, pri nekaterih 

pa je določen slog še posebno izrazit.  

1.4 Prepoznavanje čustev 

Prepoznavanje čustev je kompleksen proces, ki je rezultat učenja in vključuje znanje o 

pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih značilnosti čustvenega 

izraţanja, ki si jih večinoma pridobimo z vsakodnevnimi izkušnjami (Lamovec, 1991).  

Sposobnost prepoznavanja izrazov temeljnih čustev ljudem predstavlja osnovo za kasnejše 

razumevanje vzrokov in posledic doţivljanja določenega čustva in različnih oblik izraţanja 

čustev ter socialnih pravil. Ta pri ljudeh spodbujajo ali omejujejo izraţanje določenega čustva 

(Kavčič in Fekonja, 2004).  

Pri prepoznavanju čustev posamezniki izraze pogosto poveţejo z ustrezno situacijo ali 

vedenjem, prepoznavanje lastnih čustev pa vključuje kombinacijo treh vidikov: opisa 

situacije, določenega vedenja in specifičnega doţivljanja (Smrtnik Vitulić, 2007). Ljudje 

zaradi različnih motivov svojih čustev niso pripravljeni vedno izraziti, temveč jih kdaj tudi 

prikrijejo. Vzroke za prikrivanje čustev lahko poiščemo v kulturnih pravilih za prikazovanje 

čustev, v osebnih razlogih ali v namernem goljufanju (Lamovec, 1991). Poleg situacije in 

vedenjskih izrazov imajo pri prepoznavanju čustev drugih ljudi pomembno vlogo tudi številni 

dejavniki. Najpomembnejši med njimi so kontekst, časovna razporeditev izrazov in neskladja 

med različnimi kanali sporočanja ter med kanali in kontekstom. Kadar ţelimo ugotoviti, ali 

oseba kaţe pristne, spontane ali zaigrane izraze, nam pri tem pomaga časovna razporeditev 

izrazov. Ponarejeni izrazi trajajo premalo ali predolgo časa in izginejo nenadoma. Pristni 

izrazi pa nastopijo prej ali pa istočasno z besednimi (Smrtnik Vitulić, 2007). Poleg znanja pa 

pri prepoznavanju čustev sodelujejo tudi zahtevnejše oblike mišljenja: ustvarjanje hipotez in 

njihovo preverjanje, sklepanje po analogiji in primerjava s preteklimi izkušnjami. McDougall 
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(v Lamovec, 1991) je ugotovil, da čustva prepoznavamo intuitivno, avtomatično in s pomočjo 

empatije. Pri prepoznavanju kompleksnejših čustev moramo primerjati številne informacije, 

ki izhajajo iz izrazov, vedenja in konteksta ter jih med seboj povezati. Leta 1964 je P. K. Levy 

(v Lamovec, 1991) izvedla raziskavo, v kateri so udeleţencem dali nalogo, da morajo z enim 

stavkom izraziti deset različnih čustev, takoj zatem so morali prepoznavati in ocenjevati 

čustva drugih udeleţencev, teden dni pa so ocenjevali tudi svoja lastna čustva. Rezultati so 

pokazali, da so bile v prepoznavanju čustev najboljše tiste osebe, ki so bile najboljše tudi v 

njihovem izraţanju. 

Na uspeh pri prepoznavanju čustev vpliva veliko dosegljivih informacij. Čustva lahko v 

vsakdanjem ţivljenju prepoznavamo s pomočjo različnih dejavnikov: glasu, mimike obraza, 

vedenja in besednega sporočanja v situaciji, v kateri je čustvo nastalo (Kompare idr., 2001). 

Za prepoznavanje čustev moramo poznati tudi kulturna pravila izraţanja čustev, saj lahko 

tako ugotovimo, kdaj ljudje namenoma izraţajo čustvo, ki ga nimajo, ali skušajo pokazati 

čustvo, ki je nasprotno čustvu, ki ga dejansko doţivljajo. Ljudje laţje prepoznamo čustva pri 

tistih osebah, ki so nam podobne, pripadajo isti kulturi in so istega spola (Kompare idr., 

2001). Vsi ljudje nismo enako uspešni pri prepoznavanju čustev drugih. Čustva pri drugih 

ljudeh najbolje prepoznavajo tisti, ki tudi svoja čustva pogosto in v večji meri izraţajo. To so 

običajno ţenske (Kompare idr., 2001). Prepoznavanje čustev pa je pogojeno s socialnimi 

izkušnjami in kulturnimi pravili izraţanja čustev, ki so spolno specifična (Kompare idr., 

2001). 

1.5 Pravila čustvovanja 

Učenje čustvovanja poteka pod vplivom kulture, učenje spretnosti za čustveno interakcijo 

med ljudmi znotraj kulture pa poteka v procesu socializacije. Člani kulture svoje člane 

poučijo o čustvih in njihovem izraţanju ter jih naučijo določenih veščin in navad, ki jim v 

dani kulturi ali subkulturi pomagajo k laţji komunikaciji z drugimi (Šadl, 1999). Katera 

čustva so v določeni situaciji zaţelena in kako čustva interpretiramo ter jih doţivljamo, je 

odvisno od določene kulture in njenih pravil čustvovanja (Šadl, 1999). Ţe v zgodnjem 

otroštvu se naučimo večine pravil čustvovanja. Druţbene norme vplivajo na izraţanje, 

prepoznavanje in uravnavanje čustev s tem, ko določajo, katera čustva so v posamezni 

situaciji primerna in zaţelena (Šadl, 1999).  
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V procesu socializacije se človek nauči, kako (na kakšen način) ali koliko (kako intenzivno) je 

določeno čustvo zaţeleno izraţati (Kompare idr., 2001). Med kulturami obstajajo pomembne 

razlike v tem, katera čustva je zaţeleno izraţati. V zahodni kulturi se trudimo, da bi čustva 

čim bolj ohranjali v zasebnosti, da bi jih bolj nadzorovali in jih v javnosti ne bi vselej pokazali 

(Ličen, 2005).  

Pravila čustvovanja je teţko opredeliti, saj so večinoma implicitna (Lamovec, 1991). Od tega, 

kako drugi ljudje reagirajo na naše izraze čustev, je odvisno, ali mi sami opazimo delovanje 

pravil. Naši izrazi čustev se nam zdijo samoumevni, zato npr. človeka, ki je ţalosten, ne 

sprašujemo, katero čustvo doţivlja (Lamovec, 1991). Če nas ljudje vprašajo, kaj je vzrok 

našega doţivljanja čustev, pomeni, da smo po vsej verjetnosti prekršili pravilo (Lamovec, 

1991). Pravila čustvovanja določajo stopnjo, smer in trajanje čustev v določeni situaciji ter 

prikazujejo, kako globok vpliv na situacije ima socialna kontrola. Nekateri pravila 

čustvovanja bolj ponotranjijo, spet drugi manj, lahko pa jih zaznajo tudi kot vsiljena od zunaj, 

kar je v veliki meri odvisno tudi od načina vzgoje (Lamovec, 1991).  

Obstoj določenih kulturnih pravil, ki vplivajo na posameznikovo odkrito izraţanje določenega 

doţivljanja čustev ali na ţeljo po prikrivanju čustev, lahko dokaţemo z rezultati 

eksperimentalnih študij (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007).  

Avtorja Lewis in Michalson (1983, v Lamovec, 1992) sta opredelila pet osnovnih pravil 

čustvovanja. Prvo se nanaša na vprašanje, kako naj čustvo izraţamo, drugo pravilo 

opredeljuje, kdaj to čustvo izraţamo, tretje govori o tem, kako čustva uravnavamo, četrto se 

navezuje na doţivljanje čustev in je povezano s poimenovanjem le-teh, peto pravilo pa govori 

o tolmačenju čustev. Omenjena pravila bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.  

Pri prvem pravilu gre torej za vprašanje, kako naj čustva izrazimo. Ekman in Friesen (1975, v 

Lamovec, 1992) sta ugotovila, da se izrazi istega čustva pri ljudeh razlikujejo, ob različnih 

priloţnostih pa izraz določenega čustva niti pri isti osebi ni enak. Za pojav teh razlik avtorja 

razloge pripisujeta zapletenosti ţivčno-mišičnih sprememb, ki sodelujejo pri čustvenem 

izrazu, del pa naj bi nastal zaradi vpliva socializacije. Lewis in Michalson navajata, da 

socializacija čustvenih izrazov poteka na dva načina, s supresijo in z modifikacijo. Pri 

supresiji določen čustveni draţljaj namerno ne izrazimo. Za modifikacijo pa označujemo 

skupne nazive za različne postopke prilagajanja socialnim pravilom. Najpogostejše med njimi 

je maskiranje, kjer nezaţeleno čustvo prekrijemo z drugim (Lamovec, 1992). K maskiranju 
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čustvenih izrazov veliko pripomore tudi ubesedenje doţivljanja. Z izjavami, ki spremljajo 

izraz, lahko čustvo poudarimo ali zanikamo, če pa naša izjava ni skladna z našim ravnanjem, 

pa našega sogovornika lahko tudi zmedemo (Lamovec, 1992).  

Ljudje se med seboj osebnostno razlikujemo, zato se razlikujemo tudi v stopnji čustvene 

izraznosti, ki je odvisna od človekovega temperamenta ter od kulture, v kateri ţivimo, 

specifične značilnosti pa so rezultat socializacije (Lamovec, 1992).  

Ekman in Friesen tako navajata osem slogov obraznega izraţanja čustev: slog zadrţevanja, 

slog razkrivanja večine čustev, slog razkrivanja enega ali dveh čustev, slog brezizraznosti, 

slog nadomestnega izraţanja, slog pripravljenosti, slog »zamrznjenih« čustev in slog čustvene 

pripravljenosti (Lamovec, 1992).  

Avtorja navajata tudi druge načine modifikacije izraţanja čustev. Poleg maskiranja še 

nevtralizacijo, pretiravanje, minimalizacijo in disimulacijo. Nevtralizacija se kaţe v 

brezizraznosti in vključuje popolno supresijo čustev. Pri nevtralizaciji je potrebna precejšnja 

spretnost, saj je vzburjenje laţje maskirati kot ga prikriti. S pretiravanjem določeno čustvo 

prikaţemo na hudomušen način, predvsem v situacijah, kjer je določen izraz neustrezen. S 

tem lahko drugim sporočamo, da čustvo »obvladamo«, saj smo se sposobni iz njega norčevati 

(Lamovec, 1992).  

Minimalizacija je način, pri katerem izrazimo določeno čustvo v zmanjšani intenzivnosti, 

disimulacija pa vključuje neskladje med izrazom in doţivljanjem. Pri tem naš občuteni izraz 

nadomestimo z »ustreznim« (Lamovec, 1992).  

Drugo pravilo se navezuje na vprašanje, kdaj čustva izraţamo in se nanaša na situacije ter 

nam zapoveduje, katera čustva naj bi v njih izraţali. Kot navajata Lewis in Michalson (v 

Lamovec, 1992), naj bi bili nekateri otroci ţe pri dveh letih s svojim obrazom zmoţni izraziti 

čustvo, ki naj bi se v določeni situaciji pojavilo. Avtorja navajata, da naj bi otroci to znanje 

pridobili z neposrednim opazovanjem ali posredno (npr. pripovedovanje drugih). Da se otrok 

lahko uspešno prilagodi socialnemu okolju, ima socializacija znanja o odnosu med čustvenimi 

stanji in situacijami odločilni pomen, saj predstavlja osnovo za učenje ustreznega izraţanja 

čustev (Lamovec, 1992). V raziskavah, kjer so imeli otroci in odrasli na izbiro več kot eno 

čustvo za določeno situacijo, so rezultati pokazali, da tako otroci kot odrasli izberejo več 

čustev. Prva izbira je po navadi konvencionalna, saj je pričakovana na osnovi kulturnih pravil, 
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vse ostale pa vsebujejo tudi osebno noto (ob smrti staršev lahko osebe občutijo npr. ţalost, 

olajšanje ...) (Lamovec, 1992).  

Tretje pravilo se nanaša na naše uravnavanje čustev. Druţba od svojih članov pričakuje, da 

bodo izraţanje neprimernih čustev potlačili, zato je uravnavanje čustev temeljna naloga 

socializacije. Pri uravnavanju čustev obstajajo razlike med moškimi in ţenskami. V zahodni 

kulturi ţenske v primerjavi z moškimi veljajo za bolj čustvene, verjetno zaradi socialnih 

pravil, ki ţenskam dovoljujejo več čustvenih izrazov, od moških pa zahtevajo večji nadzor 

nad čustvi (Lamovec, 1992).  

Pri četrtem pravilu se sprašujemo, kako naša čustva poimenujemo. O tem, kako se otrok nauči 

poimenovati čustva, ne vemo veliko. Amen (1941, v Lamovec, 1992) je ugotovil, da otroci, ki 

so stari štiri leta, obvladajo izraze naslednjih čustev: sreče, jeze, ţalosti, strahu, veliko prej pa 

čustva med seboj razlikujejo. Tudi starši se med seboj razlikujejo po pogostosti uporabe 

poimenovanja čustev. V neki raziskavi (Lamovec, 1992) so ugotovili, da imena čustev v 

prisotnosti otrok pogosto uporablja kar 71 % staršev, ti pa najpogosteje uporabljajo izraze za 

čustvo veselja in jeze.  

Matere v neposredni interakciji s sinovi in hčerami izraze za čustva enako pogosto omenjajo 

med obema, saj med njima ne delajo razlik, očetje pa kar dvakrat pogosteje izraze za čustva 

omenjajo samo hčeram. Oba starša pa veliko pripomoreta tudi k učenju izrazov za čustva pri 

svojih otrocih (Lamovec, 1992).  

Peto, zadnje pravilo, pa govori o tolmačenju čustev. Nanaša se na razumevanje čustev in 

njihovo besedno opisovanje. Doţivljanje čustev je povezano s fiziološkimi procesi, svoje 

čustveno doţivljanje pa se otrok uči prepoznavati oz. razumevati. Pri prepoznavanju svojih 

čustev si lahko pomaga s telesnimi znaki čustev in poznavanjem situacije, vsemu skupaj pa 

pripisuje določen pomen. Pomemben vpliv na otrokovo prepoznavanje čustev ima tudi to, 

kako čustva tolmačijo njegovi starši. Pričakovanja staršev vplivajo na čustveno doţivljanje in 

izraţanje otroka (Lamovec, 1992).  

Psihologa Lewis in Michalson (v Lamovec, 1992) sta razvila strukturni model čustev, ki sta 

ga uporabila kot teoretično osnovo preučevanja pravil izraţanja čustev. Njune empirične 

raziskave so pokazale, da se otroci pravil čustvovanja učijo ţe zelo zgodaj v razvoju, in to 

predvsem skozi socialne interakcije s kompetentnimi odraslimi (Lamovec, 1992).  
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Za otrokov čustveni razvoj je pomembno, kako starši doţivljajo in izraţajo svoja čustva. 

Otroci na osnovi starševskih odzivov spoznavajo, katera čustva je ustrezno izraziti in katera 

ne, kar predstavlja osnovo za njegova »pravila« uravnavanja čustev (Kompare idr., 2001).  

2 STRATEGIJE URAVNAVANJA ČUSTEV V ODRASLOSTI 

2.1 Opredelitev odraslosti 

V nadaljevanju bom odraslost opredelila predvsem z vidika razvojnega obdobja zgodnje in 

srednje odraslosti, saj v to starostno skupino spada tudi vzorec oseb, ki sem ga vključila v 

svojo raziskavo. Zgodnja odraslost vključuje obdobje med pribliţno 25. in 40. do 45. letom, 

srednja pa obdobje od pribliţno 40. do 45. leta starosti in od 60. do 65. leta starosti. 

Vstop v odraslost opredeljujejo različna merila: pravno legalno (v Sloveniji ga doseţemo z 

osemnajstimi leti), sociološko (zaključitev obdobja, v katerem ima posameznik neopredeljeno 

socialno vlogo), ekonomsko (ekonomska neodvisnost od primarne druţine) in psihološko 

(razrešitev razvojnih nalog mladostništva, doseganje relativne spoznavne, čustvene, socialne 

in moralne zrelosti) (Zupančič, 2004a). Meje vstopa v odraslost se z razvojem sodobne druţbe 

vse bolj pomikajo navzgor, saj posamezniki v ţivljenju vse pozneje dosegajo navedena merila 

(razen prvega) (Galambos in Leadbeater, 2000, v Zupančič, 2004a).  

Merila opredelitve odraslosti se med različnimi druţbami in posameznimi druţbenimi 

skupinami razlikujejo. Navadno ta merila vključujejo vsaj enega izmed naštetih dogodkov: 

zaključek izobraţevanja, vstop na delovno mesto, vodenje neodvisnega »gospodinjstva«, 

oblikovanje razmeroma stabilne partnerske zveze ali zakona in starševstvo (Zupančič, 2004a). 

Čas pojavljanja dogodkov se med posamezniki precej razlikuje glede na socialnoekonomski 

poloţaj njihove primarne druţine, glede na pričakovanja posameznikovih staršev in glede na 

posameznikove ţelje po izobrazbi (Zupančič, 2004a).  

V sodobnih tehnološko razvitih druţbah ima odraslost predvsem socialni pomen. Kadar 

razmišljamo o odraslosti, ji pripisujemo naslednje lastnosti: racionalnost, discipliniranost, 

relativno neodvisnost na različnih področjih delovanja, osebno in socialno odgovornost, 

sprejemanje veljavnih druţbenih norm, vrednot in socialnih vlog (npr. Rice, 1998, Oerter, 

1991, idr., v Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004). 
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Nekateri avtorji (npr. Arnett, 1997, v Zupančič, 2004a), zaradi teţav pri opredelitvi meril 

vstopa v odraslost, uporabljajo subjektivna merila udeleţencev. Po njihovem mnenju 

odraslost pomeni sprejemanje odgovornosti za posledice lastnih dejanj, samostojno odločanje 

glede osebnih zadev, prepričanj in vrednot, vzpostavljanje enakopravnega odnosa s starši, 

doseganje ekonomske odvisnosti od staršev in ţivljenje v »lastnem gospodinjstvu« (Arnett, 

1997, Zupančič, 1993, v Zupančič, 2004a).  

Za vstop v zgodnjo odraslost je značilno finančno in čustveno osamosvajanje od primarne 

druţine, odrasli oblikujejo intimne, stabilne in trajne odnose s partnerji in se pripravijo na 

partnersko ali zakonsko ţivljenje in starševstvo (Zupančič idr., 2004).  

Erik Erikson obdobje zgodnje odraslosti poimenuje s stopnjo intimnosti nasproti izolaciji 

(Papalia, Olds in Feldman, 2003). Zanjo je značilno, da tisti, ki imajo jasno oblikovano 

identiteto, lahko razvijejo oz. oblikujejo tesne odnose z drugimi, tako na telesni, čustveni in 

duhovni ravni. Teţave na teh ravneh pripeljejo do osamljenosti in do strahu pred pristnimi 

odnosi z drugimi. Ljudje z omenjenimi teţavami se bojijo, da bi izgubili lasten jaz. Doţivljajo 

lahko izoliranost ali pa zanikajo potrebe po bliţini. Razrešitev krize v zgodnji odraslosti pa se 

kaţe v zmoţnosti oblikovanja intimnih, ljubečih odnosov in tesnih prijateljstev (Kompare idr., 

2001).  

Obdobje srednje odraslosti traja med 40. in 65. letom. Odrasli se v tem obdobju prilagajajo na 

telesne spremembe, v poklicni vlogi dosegajo zadovoljstvo in uspeh, sodelujejo v širši druţbi 

in prevzemajo tudi določene odgovornosti v medosebnih odnosih z drugimi, ter postanejo 

aktivnejši tudi pri preţivljanju prostega časa in načrtovanju za prihodnost. Pomagajo npr. 

svojemu odraščajočemu otroku, trudijo se oţiviti/osveţiti partnersko oz. zakonsko zvezo, 

usmerjati se začnejo na svoje starajoče starše in jim nudijo pomoč, iščejo nove prostočasne 

dejavnosti ter oblikujejo nove cilje in načrte za prihodnost, obenem pa iščejo tudi nov 

ţivljenjski smisel (Zupančič idr., 2004).  

Erikson kot osrednjo osebnostno značilnost v srednji odraslosti opredeli ustvarjalnost, ki se 

razvija ţe v zgodnji odraslosti in se okrepi, ko posameznik doţivi psihosocialno krizo 

ustvarjalnosti oz. stagnacije (Zupančič, 2004b). Pri človeku se pojavi ţelja, da je nekomu 

potreben, da je ponosen na to, kar je ustvaril in na to, kar dela. Pomemben je njegov prispevek 

k druţini in širšemu socialnemu okolju. Uspešna razrešitev psihosocialne krize v srednji 

odraslosti vodi k zadovoljstvu in pozitivnemu načrtovanju nadaljnjega ţivljenja, saj 
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posameznik dobiva »potrditve« s strani drugih, da so njegova prizadevanja v socialnem 

okolju vredna. Pomembna usmerjenost posameznika je predvsem na ţivljenje prihodnjih 

generacij, bodisi članov oţje druţine kot širše druţbe. Neuspešna razrešitev psihosocialne 

krize v srednji odraslosti vodi do stagnacije, ki se pri posamezniku lahko izrazi skozi 

doţivljanje nepomembnosti, nevrednosti oz. v pomanjkanju potrebe po nadaljnjem razvoju 

(Kompare idr., 2001).  

2.2 Uravnavanje čustev v odraslosti 

V meni dostopni strokovni literaturi nisem zasledila strategij, ki se nanašajo na uravnavanje 

nastajanja čustev, ampak se avtorji ukvarjajo predvsem s procesi preoblikovanja ţe nastalih 

čustev. To je razlog, da bom v nadaljevanju predstavila le tiste strategije uravnavanja čustev v 

odraslosti, ki so moţne pri ţe nastalih čustvih. V empiričnem delu bom raziskala tudi uporabo 

moţnih strategij, ki se nanašajo na nastajanje čustev.  

Uravnavanje čustev je izraz za začasno ali trajno prilagajanje (preoblikovanje) kakovosti in 

intenzivnosti posameznih komponent čustev (izrazov, doţivljanja, procesov mišljenja) 

določeni situaciji ali drugim ljudem (Smrtnik Vitulić, 2007). To je temeljna naloga 

socializacije, saj druţba pričakuje, da bodo njeni člani nadzorovali izraze »neprimernih« 

čustev ter tudi njihovo zavedanje (Lamovec, 1992). Od odraslih se za razliko od otrok in 

mladostnikov pričakuje, da znajo učinkoviteje uravnavati svoja čustva.  

Odrasli svoja čustva zavestno ali nezavedno uravnavajo. Pri zavestnem uravnavanju psihičnih 

procesov oseba s čustvi voljno upravlja, medtem ko pri nezavednem nima uvida v proces 

upravljanja z njimi (Smrtnik Vitulić, 2007). Upravljanje čustev v širšem smislu vključuje dalj 

časa trajajoče procese (pre)oblikovanja posameznikovih čustev. Ti so pogosto dolgotrajnejši 

od uravnavanja ali nadzora nad njimi, ljudje pa se načinov upravljanja pogosto sploh ne 

zavedajo (Lamovec, 1992). V oţjem smislu pa uravnavanje čustev predstavlja posameznikov 

voljan nadzor nad svojimi čustvenimi procesi, npr. s prikrivanjem zunanjih izrazov čustev, z 

miselno preusmeritvijo ali z vplivom na delovanje telesnih procesov (Smrtnik Vitulić, 2007).  

T. Lamovec (1991) opisuje tri načine uravnavanja čustev, ki jih odrasli najpogosteje 

uporabljajo. Pri prvem načinu, ki ga imenujemo ekspresiven (izrazen), spremenimo izraz ali 

vedenje z namenom, da spremenimo doţivljanje. Drugi način je kognitiven in vključuje 

spreminjanje misli ter predstav z namenom spreminjanja doţivljanja; telesne (fiziološke) 
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izraze čustev pa skušamo spremeniti s tretjim, telesnim načinom. Posameznik skuša 

spremeniti telesne znake čustev tako, da poskuša umiriti svoje telo. Pri uravnavanju 

negativnih čustev si pomaga s telesno aktivnostjo, hrano in sprostitvijo.  

Vse tri tehnike naj bi bile učinkovite, lahko pa se zgodi, da imajo ravno nasproten učinek. 

Kadar med osebnimi in socialnimi pravili čustvovanja ni prevelikega neskladja, se 

posamezniki uravnavanja čustev pogosto niti ne zavedajo. Posameznik se svojega 

uravnavanja čustev zave šele, ko njegovo občutje odstopa od pričakovanega. Kadar 

uravnavanje čustev zahteva precejšen napor, posameznik situacijo največkrat zapusti 

(Lamovec, 1991).  

Poleg omenjenih strategij uravnavanja čustev, sem v diplomski raziskavi preučevala tudi 

socialne strategije, pri katerih gre za iskanje podpore pri drugih ljudeh, ki posamezniku 

omogočajo laţje spoprijemanje z negativnimi čustvi ter tudi strategije spremembe situacije, 

pri katerih ljudje spreminjajo zunanje pogoje (situacijo), da pride do nekih sprememb v 

procesu nastajanja čustev ali pa se spremeni doţivljanje in/ali izraţanje čustev. Socialne 

strategije se uporabljajo predvsem, ko ljudje čustva ţe doţivljajo, sprememba situacije pa je 

najpogosteje uporabljena ob nastajanju čustev.  

Milivojević (2008) v knjigi Emocije opisuje pet načinov uravnavanja čustev, ki jih 

uporabljamo odrasli: 

- nadzor doţivljajske situacije ali zaznavanja te situacije; 

- nadzor pripisa pomena tej situaciji; 

- nadzor pripisa pomembnosti tej situaciji; 

- nadzor telesnega odziva in 

- nadzor akcije.  

Če posameznik ţeli preprečiti nastanek neţelenih čustev, lahko to stori tako, da se izogne 

situacijam, ki mu ta čustva povzročajo, ali pa take situacije preprosto zapusti (Milivojević, 

2008).  

Spremembi doţivljanja ţe sproţenih čustev so namenjene prve štiri opisane oblike 

uravnavanja čustev, nadzoru izraţanja čustev pa je namenjena peta (Smrtnik Vitulić, 2007).  
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S spremembo pomena situacije lahko neprijetnih čustev več ne doţivljamo, saj posameznik s 

preusmeritvijo pozornosti uravnava zaznavanje te situacije ter tako spremeni predstavo o 

draţljajski situaciji. Vse to pa privede do doţivljanja drugih, bolj ţelenih čustev ali pa do 

ravnodušnosti oz. do prekinitve neţelenega čustva (Milivojević, 2008). 

Z uravnavanjem pripisa pomembnosti situaciji se posameznik prepričuje, da ima predstava 

zanj popolnoma drugačen, nepomemben smisel. V dani situaciji tako preusmeri pozornost na 

drugo vsebino, o kateri do sedaj ni razmišljal, ter ji pripiše drugačen pomen, da ne bi ponovno 

prišlo do doţivljanja neţelenih čustev (Milivojević, 2008).  

S četrtim načinom, uravnavanjem telesnega odziva, poskuša posameznik uravnavati telesno 

doţivljanje čustev. To lahko naredi na različne načine: z jemanjem zdravil, alkohola in drugih 

substanc, ki delujejo na moţgane in posledično zmanjšujejo vzburjenost ali pa spodbujajo 

neko drugačno, ţeleno čustveno stanje; s telesno aktivnostjo (npr. tek ...); z uţivanjem hrane 

in spolno aktivnostjo, ki vodita do prijetnih občutkov; z različnimi tehnikami sproščanja ter z 

raznimi pasivnimi prijetnostmi (masaţe, kopeli, sončenje ...) (Milivojević, 2008).  

Pri zadnjem načinu uravnavanja čustev, nadzoru akcije, posameznik izbira najustreznejši 

način za izraţanje čustev. Bistvo akcije je v tem, da človek stori nekaj povsem drugega, 

namesto da bi ravnal skladno z neţelenim čustvom. Moţnosti za alternativne akcije je veliko: 

poslušanje glasbe, branje romana, nakupovanje, obisk kina ali gledališča, tek ..., z njimi pa 

lahko posameznik sproţi bolj zaţelen vedenjski čustveni odziv (Milivojević, 2008).  

Osebe, ki znajo uravnavati svoja čustva, so se sposobne odločiti kdaj, s kakšnim namenom, v 

odnosu do koga in kako bodo določeno čustvo izrazile (Kompare idr., 2001). 

Kadar imajo ljudje sposobnost uravnavanja čustev in nadzora njihovega izraţanja, to po 

navadi predstavlja mero njihove čustvene zrelosti (Rice, 1998, v Zupančič idr., 2004).  

O čustveni zrelosti je, v sklopu izraţanja in uravnavanja čustev, s svojimi sodelavci pisala tudi 

A. Kompare (2007). 

Ta se razvije, kadar čustveni razvoj ustrezno poteka in vsebuje ustreznost čustev okoliščinam, 

zmoţnost uravnavanja čustev (njihovega doţivljanja in izraţanja) ter raznovrstnost in 

kompleksnost čustvovanja (Kompare idr., 2007). Da so naša čustva ustrezna, jih preverjamo 

glede na konkretno situacijo. Prvo merilo, s katerim preverjamo ustreznost čustva, je, ali je 
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čustvo v dani situaciji ustrezno glede na kulturna pravila čustvovanja (to so tista čustva, ki jih 

doţivljamo in izraţamo v skladu s pravili kulture, v kateri ţivimo), pri drugem pravilu pa 

upoštevamo funkcionalnost čustva v situaciji (čustva so torej ustrezna takrat, ko nam koristijo 

in spodbujajo prilagoditveno vedenje) (Kompare idr., 2007). Če je človek čustveno zrel, je 

svoja čustva ter njihovo doţivljanje in izraţanje sposoben uravnavati. Kadar pa ima prevelik 

nadzor nad čustvi in jih zatira ter nima nobenega nadzora nad kakovostjo, intenzivnostjo in 

izraţanjem čustev, pa se pokaţe njegova čustvena nezrelost. Da smo ljudje svoja čustva 

sposobni uravnavati, pomeni, da znamo svoja čustva ustrezno izraziti z besedami in 

vedenjem, to pa se kaţe v tem, da svoja čustva prepoznamo (se jih zavedamo), jih razumemo 

(vemo, zakaj v danih situacijah doţivljamo določena čustva) ter jih zmoremo predelati 

(spremenimo intenzivnost ali kakovost čustva, če ne ustreza situaciji) (Kompare idr., 2007). 

Naša čustvena zrelost se kaţe tudi v raznovrstnosti in kompleksnosti izraţanja in doţivljanja 

čustev. Zmoţni smo izraţati tako pozitivna (prijetna) kot negativna (neprijetna) čustva, poleg 

temeljnih pa tudi kompleksna čustva (npr. sram, krivda) (Kompare idr., 2007).  

Raziskovalni izsledki kaţejo, da se mlajši odrasli v načinih uravnavanja svojih čustev 

razlikujejo od tistih v srednji odraslosti (Zupančič, 2004b). Mladi odrasli, v primerjavi s 

starejšimi, v stresnih situacijah pogostokrat zanikajo svoja neprijetna čustva, se vedejo bolj 

agresivno in se pogosteje izogibajo spoprijemanju s teţavami, medtem ko »srednjeletniki«, za 

razliko od mlajših odraslih, v stresnih situacijah pogosteje iščejo pozitiven vidik in ustrezne 

načine za spoprijemanje s stresom, v stresnih situacijah pa se pogosteje odzivajo tudi s 

humorjem. Starejši odrasli so v primerjavi z mlajšimi pri spoprijemanju s stresom bolj 

osredotočeni na problem in čustva, manj pogosto pa na druge vidike, ki so prispevali k 

nastanku stresa (Zupančič, 2004b). 

2.3 Razlike med spoloma na področju čustvovanja 

Weinber, Tronick, Cohn in Olson (1999, v Marjanovič Umek, 2004) o razlikah med spoloma 

na področju čustvovanja poročajo ţe v zgodnjem otroštvu: deklice, v primerjavi z dečki, 

izraţajo več pozitivnih čustev, dečki pa naj bi bili za razliko od deklic bolj ekspresivni. 

Nekateri avtorji (npr. Casey, 1993, v Marjanovič Umek, 2004) so preučevali razlike 

čustvenega doţivljanja in izraţanja med dečki in deklicami v srednjem otroštvu. Ugotovili so, 

da deklice, za razliko od dečkov, doţivljajo in izraţajo večje število čustev, in sicer tako 
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pozitivnih kot negativnih, uspešnejše pa naj bi bile tudi pri prepoznavanju čustvenih izrazov 

drugih ljudi (Brown in Dunn, 1996, v Marjanovič Umek, 2004).  

Dekleta so v srednjem in poznem otroštvu, v primerjavi s fanti, pogosteje razumela, da lahko 

čustva drugih ljudi prepoznajo iz izrazov obraza (Saarni, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2009). 

Razlike v sposobnostih dekodiranja čustev so morda povezane s kulturo, ki je dekleta bolj kot 

fante spodbujala k izraţanju čustev in so zato bolj »izurjena« za prepoznavanje čustvenih 

izrazov drugih ljudi (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Drugi avtorji (Eisenberg, Carlo, Murphy in Van Court, 1996, v Marjanovič Umek, 2004) so 

spremljali čustveno izraţanje dojenčkov, malčkov, predšolskih in šolskih otrok ter 

mladostnikov. Rezultati so pokazali, da v obdobju dojenčka in malčka dečki kaţejo več jeze, 

pri deklicah pa je najpogostejše izraţeno čustvo strahu. Dečki v obdobju zgodnjega otroštva 

pogosteje kot deklice prikrivajo negativna čustva (npr. ţalost), medtem ko deklice izraţajo 

manj jeze kot fantje. Mladostnice večkrat poročajo o svoji ţalosti, skrbi in krivdi kot 

mladostniki, čustva tudi močneje doţivljajo, mladostniki pa čustvene izkušnje pogosteje 

zanikajo (Marjanovič Umek, 2004). 

Ali se razlike na področju čustvovanja kaţejo tudi med moškimi in ţenskami v odraslosti? 

V primerjavi z moškimi, ţenske bolj priznajo in govorijo o svojih in tujih čustvih, čustvom 

drugih ljudi namenjajo več pozornosti ter v večji meri uravnavajo svoja lastna in čustva 

drugih (Šadl, 1999). 

Zaradi vplivov kulture so moški in ţenske razvili različne stile čustvovanja. Ţenske, v 

primerjavi z moškimi, namenjajo čustvom in razpoloţenjem drugih več pozornosti, se čustev 

bolj zavedajo, imajo večje (naučene) zmoţnosti prepoznavanja, poimenovanja, izraţanja in 

interpretiranja lastnih in čustev drugih ljudi, intenzivna čustva izraţajo bolj odkrito ter visoko 

vrednotijo intimne in čustvene odnose z drugimi (Šadl, 1999). Moški manj pogosto kot 

ţenske izraţajo pozitivna čustva, kot npr. ljubezen, srečo, navdušenje, veselje, zadovoljstvo, 

bolj pogosto pa izraţajo negativna čustva, kot npr. jezo in strah (Šadl, 1999). Prav tako moški, 

pogosteje kot ţenske, izraţajo ponos (Šadl, 1999).  

V nadaljevanju bom pozornost namenila razrednemu učitelju in njegovim čustvom v razredu, 

saj se v diplomski raziskavi ukvarjam tudi s preučevanjem uravnavanja čustev pri omenjeni 

skupini učiteljev.  
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3 RAZREDNI UČITELJ IN NJEGOVA ČUSTVA V RAZREDU 

3.1 Opredelitev in značilnosti poklica razrednega učitelja  

Razredni učitelj poučuje otroke od prvega do petega razreda devetletne osnovne šole. Pri 

svojem delu skrbi za celosten razvoj učencev in jim zagotavlja moţnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju (Identifikacija poklica 

razrednega učitelja, 2013).  

Poklic učitelja je eden najlepših in najpomembnejših poklicev, saj je učitelj tisti, ki skrbi za 

razvoj posameznikovih zmoţnosti in talentov. Učitelj je strokovnjak, ki poučuje in se obenem 

uči tudi sam, s svojim delom in zgledom pa vpliva na učence (Aţman, 2012). Učitelj se v 

vzgojno-izobraţevalnem procesu vseskozi spreminja, izpopolnjuje in oblikuje. V svoji 

pedagoški vlogi deluje in vpliva kot celovita osebnost, saj deluje kot strokovnjak za vsebino, 

posamezne predmete in didaktiko teh predmetov, spremljati pa mora tudi novosti in napredek 

na svojem znanstvenem področju (Aţman, 2012). Zavedati se mora, da ne sme vzgajati po 

občutku: vedeti mora koga, za kaj ter kako izobraţuje in vzgaja. Učiteljev vsakdan ni nikoli 

enoličen – vsakodnevne spreminjajoče okoliščine v šoli in okolju od učitelja zahtevajo, da 

vedno znova prikaţe sveţ in aktualen pristop (Aţman, 2012). Poklic učitelja je zanimiv in 

ustvarjalen ter ponuja in prinaša veliko zadovoljstva. Učitelj ima zelo pomembno vlogo tudi 

pri vodenju razredne skupnosti učencev, zato opravlja zelo odgovorno delo. Učence spoznava 

kot celovite osebnosti, jih spremlja, spodbuja, usmerja, jim pomaga, se z njimi veseli uspehov 

in jih tolaţi ob morebitnih neuspehih. Še posebno pa se ta vloga opazi v današnjih časih, ko se 

večajo druţbene razlike, v smislu ekonomske varnosti druţin, in zato šola postaja pomemben 

prostor socialne vključenosti vseh otrok (Aţman, 2012). 

V šoli učitelj deluje skozi tri vloge: kot strokovnjak, kot usluţbenec in kot oseba oziroma 

osebnost. Učitelj je kot strokovnjak zavezan k stroki. To pomeni, da naj bi svojo stroko dobro 

poznal, jo spremljal in razvijal, svoja znanja pa uresničeval na način, ki je dostopen vsem 

učencem. Učitelj je kot usluţbenec zavezan upoštevati šolske pravne akte ter zakonodajo. Na 

vlogo učitelja kot osebe, oziroma osebnosti, v veliki meri vpliva šola, ki mora poskrbeti, da 

učitelj lahko uveljavlja svoje osebne strokovne zamisli, ambicije in cilje. Pomagati mu mora, 

da bo iz sebe naredil to, kar ţeli, in da bo pri tem razvijal svojo individualnost, strokovni 

profil in značaj (Resman, 1990).  
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Med vzgojnimi dejavniki, ki jih uvrščamo v skriti kurikulum, sta najpomembnejša učiteljeva 

osebnost in šolska skupnost (dejavniki, s katerimi oblikujemo pravila v osnovni šoli). 

Pomembnost učiteljeve osebnosti v vzgojno-izobraţevalnem procesu je splošno sprejeto 

načelo in se odraţa v izreku, da »dobra šola stoji na dobrem učitelju« (Novak, 2005, str. 39).  

Naloga učitelja je, da otrokom posreduje temeljna znanja in spretnosti, zna voditi razred, je 

sposoben oblikovati multikulturno učno okolje in nuditi pomoč, ob tem pa mora spodbujati 

učenčev osebnostni razvoj, in sicer skladno z njegovimi razvojnimi zmoţnostmi (Bela knjiga 

o vzgoji in izobraţevanju v RS, 2011). 

Učiteljeve naloge so odgovorne in zahtevne, njihovo uresničevanje pa je odvisno od več 

dejavnikov, vezanih na učitelja, ki na eni strani določajo učiteljevo izobrazbeno (strokovna, 

pedagoška, splošna, psihološka, didaktična, specialno-didaktična izobrazba) in na drugi strani 

osebnostno strukturo (sposobnosti, osebnost, motivacija). Vse to skupaj pa v medsebojnem 

prepletanju in interakciji opredeljuje lik učitelja (Čagran, 1995).  

Učitelj se mora nenehno izpopolnjevati, medtem pa sprejemati tudi nove vloge. Za učitelja je 

pomembno, da dobro pozna učne vsebine in jih tudi kakovostno posreduje, pri tem pa 

uporablja sodobne informacijske tehnologije. Usposobljen mora biti za delo z različnimi 

učenci (različne potrebe, multikulturne razlike, različne sposobnosti), sodelovati mora z 

drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši ter imeti sposobnosti lastne refleksije, 

raziskovanja in evalvacije lastnega dela (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006).  

Učiteljev profesionalni razvoj predstavlja proces samorazvoja vsakega posameznika na 

številnih področjih. V ospredje postavlja učiteljeve kompetence kakovostnega poučevanja, ki 

se kaţejo v ekspertnosti v poučevanju, v širšem pomenu pa zajema tudi socialne in moralne 

kompetence, sposobnost svetovanja, sodelovanja s kolegi, starši in vodstvom šole, zajema pa 

tudi sposobnost opazovanja sebe kot učitelja (Muršak, Javrh in Kalin, 2011).  

Kompetence vključujejo tudi spoznavne vidike delovanja učitelja, in sicer njegove 

sposobnosti reševanja problemov, analitično in kritično mišljenje, divergentno mišljenje ter 

tudi zadostno količino znanja, ki je vezano na določeno področje. Učitelj mora imeti poleg 

deklarativnega znanja še proceduralno znanje, saj mora poznati postopke in procedure, ki ga 

do rešitve samega problema tudi pripeljejo (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, 

Valenčič Zuljan in Ajdišek, 2009). 
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Učiteljeve kompetence, poleg spoznavnih vidikov, vključujejo še motivacijske in čustvene 

vidike našega delovanja (Peklaj, 2006). Da ima učitelj razvite kompetence pomeni, da ima 

ustrezne vire (kognitivne, motivacijske, čustvene), ki jih je zmoţen ustrezno aktivirati, 

uskladiti in jih uporabiti v različnih in ustreznih situacijah (Le Boterf, 1997, v Peklaj, 2006) 

oz. kontekstih (Peklaj idr., 2009).  

Rugelj in C. Razdevšek Pučko (2006) v svojem članku govorita o naslednjih skupinah 

kompetenc pri učitelju: učitelj mora imeti dobro didaktično in metodično znanje, ki mu 

omogoča načrtovanje in organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja; 

usposobljen mora biti za timsko delo (poučevanje) in sodelovanje z drugimi učitelji in 

strokovnimi delavci v vzgojno-izobraţevalnem sistemu; sprejeti mora tudi nove vloge (npr. 

vlogo mentorja, ki organizira sodelovalno in samostojno delo učencev); imeti mora 

psihološka znanja, ki mu omogočajo spoznavanje učencev, njihovih značilnosti in posebnosti, 

s katerimi lahko učence bolj motivira in jim prilagaja procese učenja; učence usposablja za 

vseţivljenjsko učenje; obenem pa mora razvijati tudi lastno profesionalnost (lasten 

profesionalni razvoj v procesu vseţivljenjskega učenja).  

3.2 Učiteljeva čustva v razredu 

Poklic učitelja je ţe sam po sebi čustveno zelo obremenjujoč, saj se učitelj pri svojem delu 

sooča s situacijami, ki zahtevajo veliko čustvene zavzetosti, empatije, predelovanja negativnih 

čustev in samoobvladovanja. V naši kulturi velja mnenje, da učitelj negativnih čustev ne sme 

izraţati, zato tudi o teh čustvih, čeprav jih doţivlja vsak dan, pogosto ne govori (Pušnik, 

Ţarkovič Adlešič in Bizjak, 2000).  

Učitelji v razredu vsakodnevno doţivljajo tako pozitivna kot tudi negativna čustva. Dobro 

poučevanje učitelja naj bi bilo pogojeno tudi s prisotnostjo pozitivnih čustev (Hargreaves, 

1998, v Hosotani in Imai-Matsumura, 2011), vseeno pa se negativnim čustvom v razredu ne 

morejo izogniti (Bečaj, 1990). Katera negativna čustva se pri učitelju največkrat pojavljajo? 

Učitelji pogosto doţivljajo neugodna čustva (jeza, razočaranje, negotovost), ki so posledica 

(pre)visokih pričakovanj ali »nerealne filozofije«, kakšen naj bi bil »dober« učitelj. Negativna 

čustva so pri učiteljih pogosto interpretirana kot znak slabega dela ter odnosa do učencev, zato 

mnogi učitelji menijo, da jih v razredu ni dobro izraţati (Bečaj, 1990). Pri izraţanju 

(predvsem negativnih čustev) pa je pomembno samo, kako jih učitelj izraţa. Prav tako je 
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pomembno, da se učitelj o svojih čustvih pogovarja, saj mu to omogoča, da svoja čustva laţje 

razume in jih tudi laţje uravnava. 

Učiteljeva prepričanja (»filozofije«) o tem, kakšen naj bi bil dober učitelj, pomembno 

prispevajo k njegovemu delovanju v razredu. Učitelj lahko oblikuje »realno« ali »nerealno« 

filozofijo o tem, kakšne so značilnosti dobrega učitelja. »Nerealna filozofija« temelji 

predvsem na predpostavkah, da »dober« učitelj svoj razred zna disciplinirati in motivirati, da 

v razredu nima otrok z vedenjskimi teţavami, da ima lahko vse otroke enako rad in da v 

razredu ne izraţa negativnih čustev (Smrtnik Vitulić, 2009). Idealizirana podoba torej učitelju 

prepoveduje izraţanje negativnih čustev, kar pa je v nasprotju s temeljnimi psihološkimi 

zakonitostmi človekovega vedenja. Učitelji so vedno v neposredni interakciji z učenci, zato je 

njihovo delo čustveno obremenjujoče in je zato prisotnost negativnih čustev neizogibna 

(Pšunder, 1994). Prav zaradi visokih in nerealnih pričakovanj učitelj pogosto doţivlja 

neuspehe in negativna čustva (Smrtnik Vitulić, 2009). Učitelji lahko ta čustva edino potlačijo, 

posledica tega pa so občasni, nenadzorovani izbruhi, ki vodijo k doţivljanju krivde, (Pšunder, 

1994) dolgoročno pa do nizkega samospoštovanja (Smrtnik Vitulić, 2009). Podoba 

»idealnega« učitelja je največkrat posledica visokih pričakovanj socialnega okolja, v katerega 

sodijo tudi sodelavci, otrokovi starši, vodstvo šole idr. (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011, 

Zembylas, 2004, 2005, Schutz idr., 2007, v Prosen idr., 2011).  

Učitelji, ki delujejo skladno z »realno filozofijo«, v razredu negativna čustva dopuščajo in jih 

tudi sami izraţajo, zato imajo večjo moţnost, da se bodo v problemskih situacijah učinkovito 

odzvali, da bodo s svojim ravnanjem bolj zadovoljni ter da bodo znali otroku s »čustvenimi« 

teţavami tudi pomagati (Smrtnik Vitulić, 2009).  

Leta 2011 sta članek o čustvih učiteljev v razredu objavili japonski avtorici R. Hosotani in K. 

Imai-Matsumura. V njem sta opisali raziskavo z japonskimi osnovnošolskimi učitelji, v kateri 

sta ugotavljali njihove izkušnje s čustvi, njihovo prisotnost, izraţanje ter tudi njihove 

strategije uravnavanja čustev. Z njimi sta avtorici izvedli polstrukturiran intervju. Rezultati so 

pokazali, da učitelji v razredu izraţajo različna pozitivna in negativna čustva, med njimi 

največkrat jezo in veselje. Jezo učitelji doţivljajo, kadar učenci v šolo ne prinašajo svojih 

stvari, kadar ne sledijo navodilom, niso motivirani ali ne delajo po najboljših močeh ter kadar 

se pojavljajo v situacijah, ki so zanje nevarne. Veselje doţivljajo, kadar so njihovi učenci 
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uspešni in pokaţejo samostojnost, kadar so njihove dnevne interakcije z otroki prijetne in 

kadar menijo, da je bilo njihovo poučevanje uspešno (Hosotani in Imai-Matsmura, 2011). 

Avtorici sta ugotovili, da učitelji v razredu svoja čustva izraţajo z namenom, da bi podkrepili 

svojo vlogo ter v razredu postavljena pravila, da bi čustva uspešno izzvali tudi pri svojih 

učencih ter da bi jih, z izraţanjem svojih čustev, tudi spodbujali k učenju (Hosotani in Imai-

Matsumura, 2011). Raziskava je pokazala, da učiteljeva čustvena podpora prispeva k 

učenčevi boljši prilagoditvi v šoli (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011).  

R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) v članku pišeta o dveh skupinah učiteljev, ki se 

razlikujeta v načinu doţivljanja in izraţanja čustev v razredu, in sicer o »čustveno izraznem« 

in o »čustveno mirnem« učitelju.  

Čustveno izrazen učitelj v razredu izraţa tako pozitivna kot negativna čustva ter jih skuša 

priklicati tudi pri svojih učencih, medtem ko se miren učitelj vedno trudi ostati miren in pred 

otroci negativnih čustev ne izraţa. Avtorici sta poudarili pomembnost izraţanja obeh vrst 

(pozitivnih in negativnih) čustev pri učitelju, saj s tem pri učencih spodbudijo raznoliko 

izraţanje čustev, to pa vpliva tudi na njihovo pridobivanje socialnih in čustvenih veščin.  

R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) sta tudi empirično preverjali, kako japonski učitelji 

uravnavajo svoja čustva v razredu. Po rezultatih sodeč naj bi učitelji uporabljali dve strategiji 

uravnavanja čustev, in sicer prikrivanje in neposredno izraţanje čustev. Učitelji so čustva 

neposredno izraţali v primerih, kadar so ţeleli izraziti svoje odobravanje do učenčevega 

vedenja, potlačili pa, kadar so učence hoteli pripraviti k poslušanju, kadar niso ţeleli, da 

učenci njihova čustva prepoznajo in kadar so ţeleli spodbuditi razvijanje učenčevih 

sposobnosti. Največkrat so navedli zavestno uravnavanje jeze in veselja, isti čustvi pa so 

največkrat tudi potlačili (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011).  

Podobno raziskavo s slovenskimi učitelji so izvedle tudi predhodno ţe omenjene avtorice S. 

Prosen, H. Smrtnik Vitulić in O. Poljšak Škraban (2011). V njej so študentje prvega letnika 

razrednega pouka med opravljanjem svoje prakse opazovali učiteljeva čustva v razredu (od 

prvega do petega). Cilj raziskave je bil ugotoviti, katera čustva učitelji najpogosteje izraţajo, 

katere situacije čustva sproţijo ter kakšna je njihova intenzivnost in ustreznost. Študentje so si 

pri ocenjevanju pomagali z vnaprej izdelano shemo za opazovanje čustev. Da je bilo 

opazovanje izvedeno bolj objektivno, so študente naučili, kako ocenjevati s pomočjo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jerič Tanja; diplomsko delo 

 

 

 

 - 28 - 

 

opazovalne sheme, ki je vključevala vrsto čustev, opis situacije, besedno in nebesedno 

izraţanje čustva ter odgovore drugih sodelujočih v interakciji z učiteljem. Opazovali so 108 

učiteljev iz 93-ih različnih osnovnih šol po Sloveniji.  

Rezultati so pokazali, da učitelji v razredu izraţajo raznolika čustva, tako pozitivna kot 

negativna, vendar prevladuje izraţanje negativnih čustev (Prosen idr., 2011). Enako kot pri 

predhodno omenjeni japonski raziskavi (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011), so tudi rezultati 

s slovenskimi učitelji pokazali, da je jeza pri učiteljih najbolj pogosto izraţeno čustvo, sledi 

pa mu veselje. Učitelji so med pozitivnimi čustvi poleg veselja izraţali tudi čustvo 

presenečenja, in sicer, kadar so učenci nepričakovano nekaj dosegli, čustvo ponosa pa, kadar 

je bil učenčev nastop odličen. Med negativnimi čustvi so učitelji poleg jeze izraţali še čustvo 

razočaranja in ţalosti, in sicer, kadar učenci niso izpolnili učiteljevih pričakovanj, ter čustvo 

strahu, kadar so se pojavili v nevarnih situacijah. Sram in krivdo pa so učitelji izraţali, kadar 

so se pri svojem delu počutili nesposobno (Prosen idr., 2011). 

Učitelji so jezo doţivljali predvsem ob pomanjkanju discipline v razredu, kadar so se učenci 

med seboj prepirali, niso sledili navodilom, so bili nepozorni ali so bili v nevarnosti (Prosen 

idr., 2011). Mogoče je redko ali pogosto izraţanje jeze v razredu povezano tudi s podobo o 

»idealnem« učitelju (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). Učitelji, ki menijo, da je izraţanje 

neprijetnih čustev v razredu neprimerno, čustev ne ţelijo izraziti. Po drugi strani pa se 

čustveno izrazni učitelji trudijo, da bi pokazali vsa čustva in jih poskušajo spodbuditi tudi pri 

učencih (Prosen idr., 2011).  

Obe omenjeni raziskavi (z japonskimi in slovenskimi učitelji) sta torej pokazali, katera čustva 

učitelji v razredu najpogosteje doţivljajo oz. izraţajo, kar lahko vpliva na kakovost dela 

učencev ter na sam vzgojno-izobraţevalni proces.  

Tako kot je v razredu pomembno učenje ustreznega uravnavanja čustev, je pomembno 

dopuščati (in ustrezno uravnavati) predvsem pozitivna čustva. Ugotovitve različnih raziskav 

so namreč pokazale, da pozitivna čustva povečujejo posameznikov individualen fizični, 

intelektualni, motivacijski in socialni razvoj, zato je zelo pomembno, da jih dopuščamo tudi v 

razredu (Prosen idr., 2011). Pozitivna čustva, ki nastanejo v interakciji med učiteljem in 

učencem, v razredu omogočajo razvijanje prijetne atmosfere ter podpirajo razvoj učenčevih 

sposobnosti in avtonomije (Meyer in Turner, 2007, v Prosen idr., 2011).  
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Učitelji z učinkovitim ravnanjem s čustvi prispevajo tudi k dobrim odnosom z učenci, 

spodbujajo učni proces, motivacijo, spomin ter učenčevo ustvarjalnost (Frederickson, 2004, 

2005, v Prosen idr., 2011; Lamovec, 1991, v Prosen idr., 2011). 

Kakšna čustva bodo učitelji izraţali v razredu, je odvisno od tega, kako ocenijo situacijo, v 

kateri se znajdejo. Te ocene so odvisne predvsem od njihovih individualnih ciljev in 

pričakovanj, osebnosti ter preteklih izkušenj (Sutton, 2007, v Prosen idr., 2011).  

V diplomski raziskavi se bom osredotočila na strategije, ki jih razredni učitelji in odrasli v 

drugih poklicih uporabljajo, preden doţivljajo čustva, in na strategije, ki jih uporabljajo, ko 

čustva ţe doţivljajo. Zanimalo me bo, ali se ti dve skupini odraslih v uporabi različnih 

strategij uravnavanja čustev razlikujeta.  
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III EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Uravnavanje čustev (še posebej neprijetnih) je pomembno pri vseh ljudeh, ne glede na to, 

kakšen poklic opravljajo, še posebej pa je pomembno pri učiteljih, katerih temeljna naloga je 

poučevanje in vzgoja otrok. Naloga razrednega učitelja je, da posreduje temeljna znanja in 

spretnosti otrokom od 1. do 5. razreda OŠ in ob tem spodbuja njihov osebnostni razvoj 

skladno z njihovimi razvojnimi zmoţnostmi (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS, 

2007). Prav osnovnošolski učitelji poučujejo in vzgajajo otroke in mladostnike, ki se tudi 

sami učijo ravnati s svojimi čustvi (Smrtnik Vitulić, 2007).  

V diplomskem delu ţelim primerjati posamezne skupine strategij uravnavanja čustev, ki jih v 

vsakodnevnem ţivljenju uporabljajo razredni učitelji, s strategijami, ki jih uporabljajo odrasli 

v drugih poklicih. Podrobneje me bo zanimalo, kakšne strategije uravnavanja čustev izbrani 

skupini udeleţencev uporabljata preden doţivljata čustva, in kakšne, ko čustva ţe doţivljata. 

Znotraj skupine odraslih z drugimi poklici bom primerjala tudi njihovo izbiro strategij glede 

na spol. 

5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V svojem diplomskem delu sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja in pet hipotez.  

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katere strategije uravnavanja čustev v vsakodnevnem ţivljenju uporabljajo odrasli, ki 

opravljajo različne poklice, vendar ne opravljajo poklica razrednega učitelja, preden 

doţivljajo čustva, in katere, ko čustva ţe doţivljajo? 

2. Katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo moški oz. ţenske, preden doţivljajo 

čustva, in katere, ko čustva ţe doţivljajo? 

3. Katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo učiteljice razrednega pouka, preden 

doţivljajo čustva, in katere, ko čustva ţe doţivljajo? 
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4. Ali se strategije uravnavanja čustev (preden čustva doţivljajo in potem, ko čustva ţe 

doţivljajo) pri odraslih ţenskah različnih poklicev razlikujejo od strategij, ki jih v obeh 

primerih uporabljajo učiteljice razrednega pouka? 

HIPOTEZE 

H1: Kognitivne oz. telesno-fiziološke strategije, ki jih odrasli različnih poklicev uporabljajo 

pri uravnavanju nastajanja čustev, se bodo statistično pomembno razlikovale od kognitivnih 

oz. telesno-fizioloških strategij, ki jih odrasli različnih poklicev uporabljajo pri uravnavanju 

doţivljanja čustev.  

H2: Ţenske in moški se bodo statistično pomembno razlikovali v strategijah, ki jih uporabljajo 

pri uravnavanju nastajanja čustev. 

H3: Ţenske in moški se bodo statistično pomembno razlikovali v strategijah, ki jih uporabljajo 

pri uravnavanju doţivljanja čustev. 

H4: Razredne učiteljice se bodo statistično pomembno razlikovale od odraslih ţensk (drugih 

poklicev) v strategijah, ki jih uporabljajo pri uravnavanju nastajanja čustev. 

H5:  Razredne učiteljice se bodo statistično pomembno razlikovale od odraslih ţensk (drugih 

poklicev) v strategijah, ki jih uporabljajo pri uravnavanju doţivljanja čustev. 

6 RAZISKOVALNA METODA 

6.1 VZOREC 

V vzorec je bilo zajetih 69 odraslih, od tega 31 moških in 38 ţensk, ki opravljajo različne 

poklice. Anketiranci so stari od 20 do 60 let, po stopnji izobrazbe pa imajo zaključeno 2 do 3-

letno poklicno šolo ali 4-letno srednjo šolo oz. gimnazijo ali višjo, visoko šolo, magisterij, 

doktorat.  

Za primerjavo sem v vzorec vključila tudi podatke 124 učiteljic in 5 učiteljev razrednega 

pouka, ki poučujejo na 13-ih različnih slovenskih osnovnih šolah in njihovih petih 

podruţnicah. Omenjeni podatki so bili ţe pridobljeni v predhodni raziskavi, ki so jo lansko 

leto (2012) opravile štiri študentke pod vodstvom mentoric dr. S. Prosen in dr. H. Smrtnik 

Vitulić.  
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6.2 PRIPOMOČKI 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila vprašalnik, ki sta ga sestavili nosilki raziskave, dr. 

Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik Vitulić (2011). Del vprašalnika, ki sem ga uporabila v 

diplomski raziskavi, najprej zajema nekaj vprašanj o starosti, spolu, izobrazbi in poklicu. Tem 

vprašanjem sledita dva sklopa trditev, in sicer se prvih 12 trditev nanaša na različne strategije, 

s katerimi ljudje lahko oblikujemo nastajanje čustev. Anketiranci za vsako trditev na 5-

stopenjski lestvici označijo, koliko za njih velja in koliko jim opisana strategija v 

vsakodnevnih situacijah pomaga. Omenjene trditve o uravnavanju čustev vključujejo tri 

skupine strategij, in sicer:  

TELESNO-FIZIOLOŠKE (2 postavki): 

- npr.: Ko se začnem počutiti neprijetno, poskušam sprostiti svoje telo. 

SPREMEMBO SITUACIJE (5 postavk): 

- npr.: Če mislim, da se bom v določeni situaciji počutil/a neprijetno, se ji poskušam izogniti.  

KOGNITIVNE (5 postavk): 

- npr.: Ko se začenjam počutiti neprijetno, svoje misli preusmerim drugam. 

Nato sledi še 17 trditev, ki opisujejo različne strategije ravnanja s čustvi. Tudi pri teh trditvah 

anketiranci na 5-stopenjski lestvici označijo, koliko opisana strategija za njih velja in koliko 

jim ta strategija v vsakodnevnih situacijah pomaga. Trditve o uravnavanju doţivljanja čustev 

vključujejo štiri skupine strategij, in sicer:  

KOGNITIVNE (7 postavk): 

- npr.: Ko se neprijetno počutim, se prepričujem, da situacija zame ni preveč pomembna. 

IZRAZNO-VEDENJSKE (3 postavke): 

- npr.: Ob svojih neprijetnih čustvih se začnem tolaţiti tako, da se malo razvajam.  

SOCIALNE (2 postavki): 

- npr.: Ob doţivljanju neprijetnih čustev poskušam poiskati osebo, ki bi mi pomagala.  
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TELESNO-FIZIOLOŠKE (5 postavk): 

- npr.: Ko se neprijetno počutim, pričnem umirjati svoje telo (dihanje, srčni utrip ...).  

Anketiranci so na vsako trditev odgovarjali na podlagi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice 

Likertovega tipa (od 1 – sploh ne velja zame do 5 – vedno velja zame).  

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred zbiranjem podatkov sem se najprej sestala z mentorico, ki mi je razloţila vprašalnik. 

Tega sem nato razdelila naključno izbranim, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki so ga 

izpolnjenega vrnili po pribliţno mesecu dni. Mentorica mi je kasneje posredovala tudi ţe 

obdelane podatke iz raziskave, ki so se nanašali na strategije uravnavanja čustev pri razrednih 

učiteljih.  

6.4 OBDELAVA PODATKOV 

Vse podatke sem vnesla v program SPSS.20 in jih ustrezno statistično obdelala. Za vsa 

raziskovalna vprašanja sem za vsako posamezno postavko izračunala opisne statistike 

(povprečne vrednosti in standardne odklone). Dobljene rezultate sem prikazala v 

preglednicah.  

Med odraslimi in razrednimi učitelji sem na osnovi povprečnih vrednosti primerjala pogostost 

uporabe strategij uravnavanja nastajanja čustev in uporabe strategij ob njihovem doţivljanju. 

Prvo hipotezo, v kateri sem pri skupini odraslih drugih poklicev predpostavila statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe kognitivnih in telesno-fizioloških strategij 

uravnavanja nastajanja čustev in njihovega doţivljanja, sem preverjala s t-preizkusom za 

odvisne vzorce. 

Drugo in tretjo hipotezo, v katerih sem predpostavila statistično pomembne razlike med 

spoloma v pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev ob njihovem nastajanju in 

doţivljanju, sem preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce.  

Za preverjanje četrte in pete hipoteze, v katerih sem predpostavila statistično pomembne 

razlike v uporabi strategij uravnavanja nastajanja in doţivljanja čustev pri razrednih 

učiteljicah in ţenskah drugih poklicev, pa sem prav tako uporabila t- preizkus za neodvisne 

vzorce. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empirične raziskave bom prikazala znotraj različnih vsebinskih sklopov 

(podnaslovov), ki se bodo nanašali na posamezna raziskovalna vprašanja in hipoteze. 

Vključevali bodo: (1) strategije uravnavanja čustev, ki jih odrasli različnih poklicev 

uporabljajo ob nastajanju in doţivljanju čustev, (2) pogostost uporabe različnih strategij 

uravnavanja čustev pri moških in ţenskah ob nastajanju in doţivljanju čustev, (3) pogostost 

uporabe različnih strategij uravnavanja čustev pri razrednih učiteljicah in ţenskah v drugih 

poklicih ob nastajanju in doţivljanju čustev. 

7.1 Strategije uravnavanja čustev, ki jih odrasli različnih poklicev 

uporabljajo ob nastajanju in doživljanju čustev 

V prvem delu tega podpoglavja bom predstavila rezultate, ki se nanašajo na uporabo strategij, 

ki jih odrasli uporabljajo ob nastajanju čustev, v drugem delu pa rezultate, ki se nanašajo na 

uporabo strategij, ki jih odrasli uporabljajo ob uravnavanju ţe sproţenih čustev. Nato bom 

rezultate obeh delov povzela in v nadaljevanju predstavila podobnosti/pomembne razlike v 

uporabi strategij, ki jih odrasli uporabljajo, preden doţivljajo čustva in ko ta ţe doţivljajo.  

V rezultate »odraslih različnih poklicev« nisem vključila učiteljic in učiteljev razrednega 

pouka, ki so prav tako sodelovali v raziskavi, saj bom njihove odgovore analizirala v 

posebnem poglavju. 

(1) Strategije uravnavanja čustev, ki jih odrasli različnih poklicev uporabljajo ob nastajanju 

čustev  

V raziskavi me je najprej zanimalo, katere so tiste strategije, ki jih drugi odrasli največkrat 

uporabljajo, preden čustva doţivljajo (prvi del prvega raziskovalnega vprašanja). V 

vprašalniku sem za ugotavljanje uporabe strategij nastajanja čustev uporabila pet postavk, ki 

so spadale h kognitivnim strategijam (razmišljanje o pomembnosti situacije; misel na kaj 

lepega; iskanje drugačnega razumevanja situacije; drugačen pogled na situacijo; preusmeritev 

misli drugam), pet postavk je bilo iz skupine strategij s spremembo situacije (sprememba 

neprijetne situacije; vpliv na potek dogajanja v izogib neprijetnim čustvom; zapustitev 

neprijetne situacije; preusmeritev pogovora v ţeleno smer in izogibanje neprijetni situaciji), 
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dve postavki pa sta se nanašali na telesno-fiziološke strategije (sprostitev telesa; umirjanje 

dihanja).  

Za kognitivne strategije je značilno, da spremenimo svoje misli (razlago situacije, kognitivno 

oceno) z namenom, da bi spremenili čustveno doţivljanje. S telesno-fiziološkimi strategijami 

spreminjamo telesne znake čustev in se pri tem trudimo, da bi zmanjšali povečano fiziološko 

vzburjenje (npr. trudimo se, da dihamo počasi ...) (Lamovec, 1991). S strategijami spremembe 

situacije spreminjamo zunanje pogoje, da lahko pride do sprememb v doţivljanju. Situacijo 

lahko ljudje spremenimo na različne načine: lahko jo zapustimo, lahko sami sebe prepričamo, 

da za nas ni pomembna ali pa se s situacijo spoprimemo.  

Za prvo raziskovalno vprašanje bom primerjala povprečne vrednosti dobljenih rezultatov tako 

na ravni posameznih strategij uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke strategije in 

strategije spremembe situacije) kot na ravni skupin strategij uravnavanja nastajanja čustev. V 

Preglednici 7.1 prikazujem povprečne vrednosti (M) in standardne odklone (SD) samoocen 

dobljenih rezultatov.  

Preglednica 7.1: Povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) posameznih in skupin 

strategij uravnavanja nastajanja čustev, ki jih uporabljajo odrasli različnih poklicev. 

Posamezne strategije 

uravnavanja 

nastajanja čustev 

Poimenovanje 

strategij 

N M SD 

Razmišljanje o 

pomembnosti situacije. 

kognitivna 69 3,01 1,12 

Misel na kaj lepega. kognitivna 69 3,13 1,20 

Iskanje drugačnega 

razumevanja situacije. 

kognitivna 69 3,38 1,10 

Drugačen pogled na 

situacijo. 

kognitivna 69 3,29 1,05 

Preusmeritev misli 

drugam. 

kognitivna 69 2,81 1,14 

 skupaj kognitivne 

 (v povprečju) 

69 3,12 1,12 

Sprostitev telesa. 

 

telesno-fiziološka 69 3,17 1,01 

Umirjanje dihanja. telesno-fiziološka 69 2,52 1,18 

 skupaj telesno-

fiziološke  

(v povprečju) 

69 2,85 1,10 

Sprememba neprijetne 

situacije. 

sprememba 

situacije 

69 3,48 0,92 
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Vpliv na potek 

dogajanja v izogib 

neprijetnih čustev. 

sprememba 

situacije 

69 3,19 1,10 

Zapustitev neprijetne 

situacije. 

sprememba 

situacije 

69 3,09 1,19 

Preusmeritev pogovora 

v ţeleno smer. 

sprememba 

situacije 

69 3,13 1,20 

Izogib neprijetni 

situaciji. 

sprememba 

situacije 

69 3,36 1,10 

 skupaj 

spremembe 

situacije  

(v povprečju) 

69 3,25 1,10 

Opombe: N – število drugih odraslih, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame 

do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon. V preglednici so odebeljeno označeni najvišji in najniţji 

povprečni rezultati, standardni odkloni in najpogosteje uporabljena skupina uravnavanja čustev.  

Kot lahko razberemo iz Preglednice 7.1, odrasli uporabljajo različne strategije, s katerimi 

uravnavajo procese, ki omogočajo nastajanje čustev. Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da 

odrasli ob nastajanju čustev najpogosteje uporabljajo strategije, ki se nanašajo na 

»spremembo situacije« (M = 3,25), po pogostosti uporabe jim sledijo kognitivne strategije (M 

= 3,12), najmanj pa, po njihovem mnenju, uporabljajo telesno-fiziološke strategije 

uravnavanja nastajanja čustev (M = 2,85). Najmanjše odstopanje rezultatov od povprečja se je 

pokazalo pri strategiji »sprememba situacije«, kjer ljudje poskušajo spremeniti neprijetno 

situacijo, ki lahko sproţi neţeleno čustvo (SD = 0,92), največje pa pri kognitivni strategiji 

uravnavanja čustev, kjer odrasli ob začetku neprijetnega doţivljanja pomislijo na kaj lepega 

(SD = 1,20), ter pri strategiji »spremembe situacije«, ko skušajo pogovor preusmeriti v ţeleno 

smer (SD = 1,20).  

Odrasli med strategijami spremembe situacije največkrat ţelijo neprijetno situacijo spremeniti 

(M = 3,48), odstopanje med njimi pa je razmeroma majhno (SD = 0,92). Med kognitivnimi 

strategijami je največkrat uporabljena tista, pri kateri, ko se začnejo počutiti neprijetno, iščejo 

drugačno razumevanje situacije (M = 3,38), med telesno-fiziološkimi strategijami pa je 

največkrat uporabljena tista, pri kateri sproščajo svoje telo (M =3,17). 

Poleg strategije, ki se nanaša na poskus spreminjanja situacije, odrasli pogosto uporabljajo 

tudi druge strategije uravnavanja nastajanja čustev, s katerimi se skušajo neprijetnim 

situacijam izogniti (M = 3,36), vplivati na njihov potek dogajanja (M = 3,19) ali pa skušajo 

neprijetno situacijo zapustiti (M = 3,09). Rezultati kaţejo, da se odrasli pogosteje aktivno 

spoprijemajo s situacijo kot pa jo zapustijo. Milivojević (2008) predpostavlja, da oseba 
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neprijetno situacijo, v kateri njegove ţelje ne morejo biti zadovoljene, zapusti, če situacija 

povzroča izrazito in intenzivno neprijetnost. To v primeru dobljenih rezultatov diplomske 

raziskave pomeni, da so udeleţenci predvidoma razumeli, da so se trditve, ki so jih ocenjevali, 

nanašale na situacije, ki so za posameznika zelo neugodne oz. intenzivne.  

Iz narejene analize rezultatov telesno-fizioloških strategij uravnavanja nastajanja čustev je 

razvidno, da odrasli najmanj časa posvetijo umirjanju svojega dihanja (M = 2,52), saj je tudi 

ta strategija najmanj pogosto uporabljena. Razloge za redkejšo uporabo telesno-fizioloških 

strategij, kot načinov uravnavanja nastajanja čustev, je moţno iskati v tem, da se teh strategij 

odrasli različnih poklicev predvidoma lahko posluţujejo šele izven delavnega časa, saj 

nekaterih npr. na delovnem mestu ne morejo uporabiti (primer: telesna aktivnost) ali pa se 

posluţujejo drugačnih telesno-fizioloških tehnik (strategij), ki jih mi nismo zajeli v raziskavi 

(npr. počitek). Uporaba različnih telesno-fizioloških strategij je zagotovo dober način 

uravnavanja nastajanja čustev, saj lahko npr. z umirjanjem dihanja in mnogovrstnimi 

tehnikami sproščanja, katerih izvedba in učenje nista preveč zahtevni, zelo učinkovito 

umirimo svoje telo in s tem preprečimo doţivljanje in izraţanje intenzivnejših neugodnih 

čustev. Tehnike sproščanja postajajo v sodobnem času vse bolj tudi medijsko priljubljene, 

mediji pa na razne načine ljudi nagovarjajo k vključevanju v različne športne dejavnosti in k 

obiskom športnih in sprostitvenih centrov (savna, masaţa, joga), kar je pomembno za 

vzdrţevanje zdravja in dobro telesno pripravljenost.  

2) Strategije, ki jih odrasli drugih poklicev uporabljajo ob uravnavanju doživljanja čustev 

V raziskavi me je zanimalo, katere so tiste strategije, ki jih drugi odrasli največkrat 

uporabljajo, ko čustva ţe doţivljajo (drugi del prvega raziskovalnega vprašanja). V 

vprašalniku sem za ugotavljanje uporabe strategij ob doţivljanju čustev uporabila sedem 

postavk, ki se nanašajo na kognitivne strategije uravnavanja čustev (prepričevanje samega 

sebe o nepomembnosti situacije; iskanje razlogov za doţivljanje čustev v določeni situaciji; 

razmišljanje o pomembnosti situacije zame; misel na kaj prijetnega; preusmeritev misli 

drugam; razmišljanje o drugačnem pogledu na dogajanje; razumevanje razlogov za 

doţivljanje neprijetnih čustev), tri postavke so bile iz skupine izrazno-vedenjskih strategij 

(prikrivanje čustev pred drugimi; razvajanje samega sebe; ohranjanje nadzora vedenja), pet je 

bilo telesno-fizioloških (telesna aktivnost; umirjanje svojega telesa; spoprijemanje z 

neprijetnimi čustvi s tableto/pijačo; izboljšanje počutja z dobro hrano; hrana kot pomoč k 
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dobremu počutju), dve pa sta spadali v skupino socialnih strategij (iskanje podpore pri drugih 

ljudeh; iskanje pomoči pri drugi osebi). Za kognitivne strategije uravnavanja ţe sproţenih 

čustev je značilno, da lahko z njihovo pomočjo spreminjamo misli in predstave o situaciji, v 

kateri je čustvo nastalo. Pri izrazno-vedenjskih strategijah z namenom, da bi spremenili svoje 

doţivljanje, spremenimo svoj izraz, pri telesno-fizioloških pa skušamo spremeniti telesno 

doţivljanje določenega čustva (Lamovec, 1991). Poleg navedenih strategij sem v svojo 

diplomsko raziskavo vključila še socialne strategije uravnavanja čustev, pri katerih pa gre za 

iskanje pomoči (npr. pogovora) pri drugih ljudeh, ko oseba ţe doţivlja čustva.  

V Preglednici 7.2 prikazujem pogostost uporabe posameznih in skupin strategij uravnavanja 

čustev (kognitivne, izrazno-vedenjske, telesno-fiziološke in socialne), ki jih odrasli 

uporabljajo, ko čustva ţe doţivljajo. Predstavljene so povprečne vrednosti (M) in standardni 

odkloni (SD) rezultatov. 

Preglednica 7.2: Povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) posameznih in skupin 

strategij uravnavanja doţivljanja čustev, ki jih odrasli uporabljajo. 

Posamezne strategije uravnavanja 

doživljanja čustev 

Poimenovanje 

strategij 

N M SD 

Prepričevanje samega sebe o 

nepomembnosti situacije. 

kognitivne 69 2,70 0,98 

Iskanje razlogov za doţivljanje čustev v 

določeni situaciji. 

kognitivne 69 3,32 1,13 

Razmišljanje o pomembnosti dogajanja 

zame. 

kognitivne 69 3,06 1,15 

Misel na kaj prijetnega. kognitivne 69 3,26 1,05 

Preusmeritev misli drugam. kognitivne 69 3,10 0,97 

Razmišljanje o drugačnem pogledu na 

dogajanje. 

kognitivne 69 3,35 1,04 

Razumevanje razlogov za doţivljanje 

neprijetnih čustev. 

kognitivne 69 3,58 1,02 

 skupaj kognitivne  

(v povprečju) 

 

69 

 

3,20 

 

1,05 

Iskanje podpore pri drugih ljudeh. socialne 69 2,99 0,98 

Iskanje pomoči pri drugi osebi. socialne 69 3,01 1,12 

 skupaj socialne 

(v povprečju) 

69 3,00 1,05 

Skrivanje čustev pred drugimi. izrazno-vedenjske 69 3,26 0,92 

Razvajanje samega sebe. izrazno-vedenjske 69 2,61 1,11 

Ohranjanje nadzora vedenja. izrazno-vedenjske 69 3,46 0,88 

 skupaj izrazno-

vedenjske 

 (v povprečju) 

69 3,11 0,97 
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Telesna aktivnost. telesno-fiziološke 69 3,25 1,13 

Umirjanje svojega telesa. telesno-fiziološke 69 2,65 1,26 

Omilitev neprijetnih čustev s 

tableto/pijačo. 

telesno-fiziološke 69 1,70 1,05 

Izboljšanje počutja z dobro hrano. telesno-fiziološke 69 2,28 1,29 

Hrana kot pomoč k dobremu počutju. telesno-fiziološke 69 2,28 1,24 

 skupaj telesno-

fiziološke  

(v povprečju) 

69 2,43 1,19 

Opombe: N – število drugih odraslih, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame 

do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon. V preglednici so označeni najvišji in najniţji povprečni 

rezultati, standardni odkloni in najpogosteje uporabljena skupina uravnavanja čustev.  

Iz Preglednice 7.2 lahko razberemo, da se odrasli v svojem ţivljenju posluţujejo različnih 

strategij uravnavanja doţivljanja čustev. Pregled rezultatov nam kaţe, da odrasli najpogosteje 

uporabljajo kognitivne strategije (M = 3,20), po pogostosti jim sledi uporaba izrazno-

vedenjskih (M = 3,11), nato uporaba socialnih (M = 3,00) in najredkeje uporaba telesno-

fizioloških strategij uravnavanja čustev (M = 2,43). Do največjih odstopanj rezultatov od 

povprečja je prišlo pri skupini telesno-fizioloških strategij (SD = 1,19), med katerimi je tudi 

strategija, da počutje poskušamo izboljšati z dobro hrano (SD = 1,29), do najmanjših pa pri 

skupini izrazno-vedenjskih strategij, ki vključujejo npr. uravnavanje čustev z ohranjanjem 

nadzora vedenja (SD = 0,88).  

V nadaljevanju bom predstavila rezultate posameznih strategij uravnavanja čustev, od najbolj 

do najmanj pogosto ocenjenih, ki jih odrasli uporabljajo, ko čustva ţe doţivljajo. Med 

kognitivnimi strategijami je bila največkrat izbrana strategija, pri kateri odrasli poskušajo 

razumeti, zakaj neprijetna čustva doţivljajo (M = 3,58), najmanjkrat pa je bila izbrana 

strategija, pri kateri odrasli samega sebe prepričujejo o nepomembnosti situacije (M = 2,70). 

Med izrazno-vedenjskimi strategijami uravnavanja čustev je po pogostosti izbire prevladovala 

strategija, ki vključuje ohranjanje nadzora nad svojim vedenjem (M = 3,46), kot najmanj 

pogosto izbrana pa je bila strategija uravnavanja čustev z »razvajanjem« (M = 2,61). Med 

socialnimi strategijami je bila najvišje ocenjena strategija »iskanje pomoči pri drugi osebi« (M 

= 3,01), sledila pa ji je strategija »iskanje podpore pri drugih ljudeh« (M = 2,99). Med telesno-

fiziološkimi strategijami je bila kot najbolj pogosto ocenjena strategija uravnavanja čustev s 

pomočjo »telesne aktivnosti« (M = 3,25), kot najmanj pogosto ocenjena pa strategija 

uravnavanja čustev »omilitev neprijetnih čustev s tableto/pijačo (M = 1,70).  
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Zakaj so odrasli različnih poklicev najpogosteje navajali kognitivne strategije uravnavanja 

doţivljanja čustev? Moţno je, da se jim zdi ta strategija najlaţja, saj lahko svoje misli 

spreminjajo, jih preusmerjajo in se posledično neprijetnim situacijam tudi izognejo. Kot je 

navedla T. Lamovec (1991), gre pri kognitivnih strategijah za spreminjanje misli in predstav, 

katerih namen je sprememba čustvenega doţivljanja. Odrasli različnih poklicev so med 

kognitivnimi strategijami najpogosteje navedli, da uporabljajo: strategije, pri katerih se 

sprašujejo, zakaj neprijetna čustva doţivljajo, strategije, ki omogočajo iskanje razlogov za 

nastanek čustev ter strategije, ki so namenjene razumevanju ozadja sproţanja določenega 

čustva. Na osnovi omenjenih rezultatov lahko predpostavim, da se odrasli posluţujejo 

poskusov različnih miselnih oblik vplivanja na svoje doţivljanje čustev, strategije pa jim 

omogočajo predvsem razumevanje čustvenega dogajanja. Kot najmanj pogosta se je med 

kognitivnimi strategijami pokazala strategija, pri kateri odrasli sami sebe prepričujejo o 

nepomembnosti situacije. Verjetno se odrasli zavedajo, da samo prepričevanje ni tako 

učinkovito kot posameznikovo neposredno »spoprijemanje« s situacijo oz. poskus njenega 

razumevanja.  

Na drugo mesto po pogostosti uporabe so odrasli različnih poklicev »izbrali« izrazno-

vedenjsko skupino strategij, pri kateri osebe ohranjajo nadzor nad čustvi preko svojega 

vedenja in/ali telesnih izrazov. Na osnovi rezultatov lahko predpostavimo, da je uporaba 

tovrstnih strategij odraslim pomembna, saj je zavestno uravnavanje čustev razmeroma 

enostavno prek kontrole zunanjih izrazov ali vedenja. Po drugi strani pa je popoln nadzor nad 

telesnimi izrazi čustev teţko izvedljiv, kar pomeni, da ljudje svojih čustev »navzven« ne 

moremo v celoti nadzorovati (Milivojević, 2008).  

Med vsemi skupinami strategij so bile socialne strategije po pogostosti uporabe šele na 

tretjem mestu. Nekateri ljudje se o svojih čustvih teţje pogovarjajo in svoja čustva teţje 

delijo, drugi te vrste strategij (npr. pogovor) ne potrebujejo, tretji pa se z drugimi ljudmi o 

svojih čustvih sploh ne zmorejo pogovarjati. Morda pa nekateri ljudje niti nimajo osebe, s 

katero bi se (po njihovem mnenju) o svojih čustvih lahko pogovorili, kar lahko vpliva na to, 

da se posamezniki t. i. socialnih strategij ne posluţujejo pogosto.  

Kot sem ţe omenila, so odrasli najmanj pogosto navedli, da čustva uravnavajo s t. i. telesno-

fiziološkimi strategijami. Rezultati lahko nakazujejo, da odrasli, ki so bili vključeni v vzorec 

raziskave, ne preferirajo telesne aktivacije in različnih tehnik sproščanja pri uravnavanju ţe 
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sproţenih čustev. Morda v vzorec niso bili zajeti tisti, ki so bolj telesno aktivni in menijo, da 

bi s telesno aktivnostjo lahko vplivali na doţivljanje svojih čustev. Ne glede na dobljene 

rezultate pa je, enako kot sem pri analizi rezultatov uravnavanja nastajanja čustev ţe 

poudarila, mogoče, da se teh strategij odrasli posluţujejo izven delavnega časa. Kljub temu 

menim, da telesna aktivnost posamezniku lahko pomaga tudi pri spoprijemanju z ţe nastalimi 

neprijetnimi čustvi, saj omogoča telesno sprostitev in laţje fiziološko spoprijemanje z 

neugodnimi okoliščinami. Po drugi strani pa telesna aktivnost ni nujno trajna »rešitev« za 

spoprijemanje z neugodnimi čustvi, saj se doţivljanje neprijetnih čustev lahko ponovno 

sproţi, če se ljudje ne spoprimejo z okoliščinami, ki v njih neugodna čustva sproţajo 

(Milivojević, 2008).  

(3) Primerjava uporabe različnih strategij, ki jih odrasli različnih poklicev uporabljajo ob 

nastajanju in doživljanju čustev 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki omogočajo vpogled v podobnosti/razlike v 

pogostosti uporabe posameznih skupin strategij ob nastajanju in doţivljanju čustev. Skupini 

strategij, ki jih je v diplomski raziskavi moţno primerjati pred sproţanjem čustev in ob 

doţivljanju čustev, sta dve, in sicer kognitivna in telesno-fiziološka, saj se druge skupine med 

seboj vsebinsko razlikujejo. Na osnovi t-preizkusa za odvisne vzorce bom sprejela ali zavrnila 

prvo hipotezo, v kateri sem predpostavila, da se bodo kognitivne in telesno-fiziološke 

strategije, ki jih drugi odrasli uporabljajo preden doţivljajo čustva in ko ta ţe doţivljajo, 

statistično pomembno razlikovale. 

V Preglednici 7.3 so poleg povprečnih vrednosti (M) in odstopanj od njih (SD) prikazani tudi 

rezultati t-preizkusa, ki jih bom v nadaljevanju predstavila.  

 

Preglednica 7.3: Primerjava pogostosti uporabe kognitivnih in telesno-fizioloških strategij, ki 

jih odrasli uporabljajo ob nastajanju in doţivljanju čustev.  

Poimenovanje strategij 

uravnavanja čustev 

(skupaj) 

Čas uporabe 

strategij N M SD t p 

              

kognitivne 

preden doţivljajo 

čustva 69 3,12 0,79 32,90 0,00 

 

ko ţe doţivljajo 

čustva 69 3,20 0,71   
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telesno-fiziološke 

preden doţivljajo 

čustva 69 2,85 0,92 29,26 0,00 

 

ko ţe doţivljajo 

čustva 69 2,43 0,69    
Opomba: N – število odraslih različnih poklicev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne 

velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p – stopnja značilnosti.  

Rezultati t-preizkusa za odvisne vzorce so pokazali, da se pogostost uporabe kognitivnih 

strategij uravnavanja čustev, ki jih odrasli uporabljajo ob nastajanju čustev, razlikuje od 

pogostosti njihove uporabe ob doţivljanju čustev (t = 32,90, p = 0,00). Prav tako so se 

statistično pomembne razlike pokazale v pogostosti uporabe telesno-fizioloških strategij, ki so 

jih odrasli navedli ob nastajanju in doţivljanju čustev (t = 29,26, p = 0,00). Na podlagi t-

preizkusa lahko torej svojo prvo hipotezo sprejmem, saj so rezultati skupine odraslih pokazali 

pomembne razlike v uporabi kognitivnih in telesno-fizioloških strategij v času nastajanja in 

doţivljanja čustev.  

Iz povprečnih vrednosti ocen je razvidno, da so pri odraslih telesno-fiziološke strategije 

pogosteje uporabljene v času nastajanja čustev kot pa v času njihovega doţivljanja. Kje bi 

lahko poiskali vzroke za omenjene rezultate? Odrasli se očitno zavedajo koristnejših učinkov 

telesno-fizioloških strategij, če jih uporabljajo, preden čustva doţivljajo, glede na uporabo teh 

strategij, ko čustva ţe doţivljajo. Tehnike sproščanja in umirjanje dihanja na odrasle vplivajo 

blagodejno, njihova uporaba pa ima lahko manj negativnih učinkov kot uporaba nekaterih 

drugih strategij ob doţivljanju čustev: poskus vplivanja na neprijetna čustva s hrano, pijačo, 

tabletami idr. Dolgoročno prekomerno uţivanje pijače in tablet ne vodi k dolgotrajnejšim in 

za zdravje primernim načinov spoprijemanja z neugodnimi čustvi, saj uporaba omenjenih 

stvari prinaša samo kratkotrajno rešitev oz. zadovoljstvo. Teţave, ki sproţajo neugodna 

čustva, pa s tem ne »izginejo«, celo nasprotno, lahko so celo večje, ko učinki teh snovi 

popustijo. Odrasli se tega očitno zavedajo, saj je iz povprečnih vrednosti v Preglednici 7.3 

razvidno, da se teh strategij redkeje posluţujejo, ko čustva ţe doţivljajo. Tudi Milivojević 

(2008) v svoji knjigi piše o posledicah uporabe različnih substanc (alkohol, zdravila ...), ki 

neposredno delujejo na moţgane in s tem zmanjšujejo nezaţeleno vzburjenost ali pa 

spodbujajo drugačno, zaţeleno čustveno stanje. Ravno nasprotno pa je pri uporabi kognitivnih 

strategij uravnavanja čustev, saj jih odrasli pogosteje uporabljajo, ko čustva ţe doţivljajo (v 

primerjavi z njihovim nastajanjem). Odrasli se torej zavedajo, da doţivljanja neugodnih 

čustev ne morejo v celoti preprečiti, zato naj bi se naučili z njimi spoprijeti. Kognitivne 

strategije odrasli pogosteje uporabljajo ob doţivljanju čustev, saj o čustvih veliko 
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premišljujejo, zato jim pri njihovem uravnavanju doţivljanja pomagajo prav strategije, s 

katerimi npr. iščejo razloge za doţivljanje neprijetnih čustev, razmišljajo o drugačnem 

pogledu na dogajanje ali pa poskušajo razumeti, zakaj ta čustva doţivljajo. Prav tako odrasli 

menijo, da jim strategije, ki jih uporabljajo ob nastajanju čustev, in kjer lahko npr. svoje misli 

preusmerijo ali pa pomislijo na kaj lepega, v veliki meri ne koristijo, saj jim njihova uporaba 

prinaša samo začasno rešitev.  

V nadaljevanju bom prikazala rezultate pogostosti uporabe različnih strategij uravnavanja 

čustev pri moških in ţenskah iz različnih poklicev, ki vključujejo tudi rezultate učiteljev in 

učiteljic razrednega pouka. Poročala bom tudi o tem, ali se moški in ţenske pomembno 

razlikujejo v strategijah uravnavanja nastajanja in v strategijah uravnavanja doţivljanja 

čustev.  

7.2 Pogostost uporabe različnih strategij uravnavanja čustev pri moških in 

ženskah ob nastajanju in ob doživljanju čustev 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšne strategije uravnavanja čustev 

uporabljajo moški oz. ţenske preden doţivljajo čustva, in kakšne, ko čustva ţe doţivljajo. Da 

bi na omenjeno vprašanje lahko odgovorila, sem analizirala odgovore samoocen vseh moških 

in ţensk, sodelujočih v raziskavi. Zanimale so me tudi razlike med moškimi in ţenskami v 

pogostosti uporabe strategij uravnavanja nastajanja čustev in v pogostosti uporabe strategij 

uravnavanja ţe sproţenih čustev.  

(1) Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri moških in ženskah ob nastajanju 

čustev 

Pri ugotavljanju pogostosti uporabe strategij uravnavanja nastajanja čustev je bilo med 

posameznimi postavkami pet takih, ki so spadale h kognitivnim strategijam (razmišljanje o 

pomembnosti situacije; misel na kaj lepega; iskanje drugačnega razumevanja situacije; 

drugačen pogled na situacijo; preusmeritev misli drugam), pet postavk je bilo iz skupine 

strategij s spremembo situacije (sprememba neprijetne situacije; vpliv na potek dogajanja v 

izogib neprijetnih čustev; zapustitev neprijetne situacije; preusmeritev pogovora v ţeleno 

smer in izogibanje neprijetni situaciji), dve postavki pa sta se nanašali na telesno-fiziološke 

strategije (sprostitev telesa; umirjanje dihanja).  
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V Preglednici 7.4 so prikazane povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) za vsako 

posamezno strategijo uravnavanja nastajanja čustev in za vsako od skupin strategij 

(kognitivne, telesno-fiziološke in sprememba situacije). Prav tako so prikazani rezultati 

razlik/podobnosti med spoloma glede uporabe strategij, ki jih uporabljajo pri uravnavanju 

nastajanja čustev (rezultati t-preizkusa za neodvisne vzorce). Na osnovi dobljenih rezultatov 

bom sprejela ali zavrnila drugo hipotezo, v katerih sem razlike med spoloma predpostavila. 

Preglednica 7.4: Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri moških in ţenskah ob 

nastajanju čustev in podobnosti/razlike med spoloma v njihovi uporabi.  

Posamezne 

strategije 

uravnavanja 

nastajanja čustev 

Poimenovanje 

strategij  N M SD t p 

        

Razmišljanje o 

pomembnosti 

situacije.  ţenske 162 3,21 1,07 −0,20 0,84 

 kognitivna moški 36 3,25 1,11   

Misel na kaj lepega.  ţenske 162 3,41 1,00 2,98 0,00 

 kognitivna moški 36 2,83 1,23   

Iskanje drugačnega 

razumevanja 

situacije.  ţenske 162 3,33 0,98 −0,60 0,55 

 kognitivna moški 36 3,44 1,11   

Drugačen pogled na 

situacijo.  ţenske 162 3,33 0,89 −0,16 0,87 

 kognitivna moški 36 3,36 1,10   

Preusmeritev misli 

drugam.  ţenske 162 3,12 0,96 3,29 0,00 

 kognitivna moški 36 2,53 1,06   

 
skupaj 

kognitivne ţenske 162 3,28 0,98 1,27 0,21 

 (v povprečju) moški 36 3,08 1,12   

Sprostitev telesa. telesno-

fiziološka ţenske 162 3,28 0,98 

  

 0,03 0,97 

  moški 36 3,28 1,14   

Umirjanje dihanja. 

telesno-

fiziološka ţenske 162 2,81 1,06 2,52 0,01 

  moški 36 2,31 1,19   

 

skupaj 

telesno –

fiziološke  ţenske 162 3,05 1,02 1,54 0,12 
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(v povprečju) 

  moški 36 2,80 1,17   

Sprememba 

neprijetne situacije.  ţenske 162 3,52 0,84   

 

sprememba 

situacije moški 36 3,50 1,03 0,15 0,88 

Vpliv na potek 

dogajanja v izogib 

neprijetnih čustev. 

sprememba 

situacije ţenske 162 3,39 0,87   

  moški 36 3,25 1,16 0,68 0,50 

Zapustitev 

neprijetne situacije. 

sprememba 

situacije ţenske 162 3,19 0,95   

  moški 36 3,08 1,16 0,52 0,60 

Preusmeritev 

pogovora v ţeleno 

smer. 

sprememba 

situacije ţenske 162 3,41 1,00 1,14 0,26 

  moški 36 2,83 1,23   

Izogib neprijetni 

situaciji. 

sprememba 

situacije ţenske 162 3,41 0,98   

  moški 36 3,28 1,09 0,71 0,48 

 

skupaj 

 spremembe 

situacije  

(v povprečju) ţenske 162 3,38 0,93 1,72 0,09 

  moški 36 3,19 1,13   
Opombe: N – število moških (moški v drugih poklicih in razredni učitelji) in ţensk (ţenske v drugih poklicih in 

razredne učiteljice) v vzorcu raziskave, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame 

do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p – stopnja značilnosti. V 

preglednici so odebeljene statistično pomembne razlike med skupinama.   

 

V nadaljevanju bom rezultate o pogostosti uravnavanja čustev za moške in ţenske predstavila 

skupaj, prav tako pa me bo zanimalo, ali se med omenjenima skupinama pojavljajo statistično 

pomembne razlike.  

S pridobljenimi rezultati v Preglednici 7.4 bom odgovorila tudi na prvi del drugega 

raziskovalnega vprašanja. 

Rezultati pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev pri moških in ţenskah ob nastajanju 

čustev ter podobnosti/razlike med spoloma v njihovi uporabi 

Kot je razvidno iz povprečnih vrednosti (Preglednica 7.4), ţenske (M = 3,38) in moški (M = 

3,19) ob nastajanju čustev najpogosteje navajajo uporabo strategij iz skupine »spremembe 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jerič Tanja; diplomsko delo 

 

 

 

 - 46 - 

 

situacije«. Pri ţenskah in moških je najpogosteje izbrana posamezna strategija, s katero 

skušajo »spremeniti neprijetno situacijo«, ki bi lahko sproţila čustvo, najmanj pogosto pa 

ţenske navajajo strategijo, ki omogoča, da »neprijetno situacijo zapustijo«, moški pa 

najmanjkrat »pogovor preusmerijo drugam«. Kot je razvidno, se ţenske s situacijo raje 

spoprimejo, kot pa iz nje »zbeţijo«, medtem ko se ji moški raje izognejo. Ţenske se očitno 

zavedajo, da jim beg pri njihovem doţivljanju ne bo učinkovito pomagal, saj največkrat z 

begom situacijo samo še poslabšamo. 

Dobljeni rezultati, ki nakazujejo podobnosti/razlike v odgovorih med spoloma, so pokazali,  

da se ţenske in moški v pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev s spremembo 

situacije ne razlikujejo (t = 1,72, p = 0,09), razlike pa se ne pokaţejo niti, če se usmerimo na 

posamezne strategije uravnavanja čustev s spremembo situacije. 

Pri ţenskah (M = 3,28) in moških (M = 3,08) strategijam spremembe situacije po pogostosti 

uporabe sledijo kognitivne strategije uravnavanja nastajanja čustev, pri katerih ţenske 

najpogosteje navajajo strategijo, da »pomislijo na kaj lepega«, moški pa najpogosteje iščejo 

»drugačno razumevanje situacije«. Najmanjkrat pa se moški in ţenske posluţujejo strategije, s 

katero svoje »misli preusmerijo drugam«.  

Ali se pogostost uporabe kognitivnih strategij med ţenskami in moškimi statistično 

pomembno razlikuje? Kot je razvidno iz Preglednice 7.4, rezultati t-preizkusa niso pokazali 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe (skupine) kognitivnih strategij 

uravnavanja nastajanja čustev (t = 1,27, p = 0,21) statistično pomembne razlike pa so pokazali 

pri dveh posameznih postavkah »znotraj« kognitivne skupine strategij uravnavanja čustev ob 

njihovem nastajanju, in sicer pri strategiji »misel na kaj lepega« (t = 2,98, p = 0,00) ter 

strategiji »preusmeritev misli drugam« (t = 3,29 , p = 0,00). Obe omenjeni strategiji ţenske 

pogosteje uporabljajo kot moški.  

Na zadnjem, tretjem mestu, so bile pri moških (M = 2,80) in ţenskah (M = 3,05) izbrane 

telesno-fiziološke strategije uravnavanja nastajanja čustev. Med njimi so moški in ţenske 

najbolj pogosto izbrali strategijo »sprostitev telesa«, najmanj pogosto pa »umirjanje svojega 

dihanja«. Moški in ţenske svoje telo lahko sproščajo na različne načine, pa naj bo to športna 

aktivnost ali obisk sprostitvenih centrov (toplice, masaţa), k sprostitvi pa lahko pripomorejo 

tudi druge dejavnosti (npr. striţenje). Glede na dobljene rezultate lahko kljub temu sklepam, 

da moški in ţenske izbirajo tudi telesno-fiziološke strategije uravnavanja nastajanja čustev, 
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saj povprečne vrednosti njihovih rezultatov kaţejo na občasno uporabo omenjenih strategij 

(kot sem ţe navedla, se povprečne vrednosti izbire teh strategij gibljejo okoli vrednosti 3 na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici). Morda se moški in ţenske zavedajo, da jim zdravje in 

telesna sprostitev omogočata notranji mir in dobro razpoloţenje.  

Pri skupini telesno-fizioloških strategij rezultati med moškimi in ţenskami niso pokazali 

razlik v pogostosti njihove uporabe (t = 1,54, p = 0,12), razlike pa so se pokazale pri strategiji 

»umirjanje dihanja« (t = 2,52, p = 0,01). Iz povprečnih vrednosti lahko razberemo, da so 

strategije sproščanja telesa pri ţenskah in moških enako zastopane, strategije umirjanja 

dihanja pa so pri ţenskah zastopane nekoliko pogosteje. Očitno so te razlike dovolj velike, da 

so se v izračunih med obema skupinama pokazale statistično pomembne razlike.  

V drugi hipotezi (H2) sem predvidela, da se bodo ţenske in moški statistično pomembno 

razlikovali v strategijah, ki jih uporabljajo pri uravnavanju nastajanja čustev (kognitivnih, 

telesno-fizioloških ter spremembi situacije). Drugo hipotezo bom sprejela oz. zavrnila na 

podlagi povprečnih rezultatov samoocen pri dvanajstih postavkah (t-preizkus za neodvisne 

vzorce), ki se nanašajo na eno izmed treh skupin uravnavanja nastajanja čustev.  

Iz celotnih rezultatov glede pogostosti uporabe skupin strategij za uravnavanje nastajanja 

čustev lahko razberem, da se statistično pomembne razlike niso pokazale pri nobeni skupini 

uravnavanja nastajanja čustev, zato svojo drugo hipotezo v celoti zavrnem. 

(2) Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri ženskah in moških ob njihovem 

doživljanju čustev  

V nadaljevanju bom predstavila rezultate pogostosti uporabe strategij, ki jih moški in ţenske 

uporabljajo za uravnavanje doţivljanja čustev. Med postavkami je bilo najprej sedem takih, ki 

so spadale h kognitivnim strategijam (prepričevanje samega sebe o nepomembnosti situacije; 

iskanje razlogov za doţivljanje čustev v določeni situaciji; razmišljanje o pomembnosti 

dogajanja zame; misel na kaj prijetnega; preusmeritev misli drugam; razmišljanje o 

drugačnem pogledu na dogajanje; razumevanje razlogov za doţivljanje neprijetnih čustev), tri 

so bile izrazno-vedenjske (prikrivanje čustev pred drugimi; razvajanje samega sebe; 

ohranjanje nadzora nad vedenjem), pet je bilo telesno-fizioloških (telesna aktivnost; umirjanje 

svojega telesa; omilitev neprijetnih čustev s tableto/pijačo; izboljšanje počutja z dobro hrano; 

hrana kot pomoč k dobremu počutju), dve pa sta bili socialni (iskanje podpore pri drugih 
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ljudeh; iskanje pomoči pri drugi osebi). Za vsako posamezno strategijo in za vsako skupino 

strategij uravnavanja čustev sem preverila, katero/katere moški in ţenske najpogosteje 

uporabljajo. Prav tako sem s t-preizkusom za neodvisne vzorce preverjala statistično 

pomembne razlike v kognitivnih, telesno-fizioloških, izrazno-vedenjskih in socialnih 

strategijah, enako pa bom naredila tudi za vsako posamezno postavko znotraj določene 

skupine strategij uravnavanja doţivljanja čustev.  

Preglednica 7.5: Pogostost uporabe strategij uravnavanja doţivljanja čustev pri moških in 

ţenskah ter podobnosti/razlike med spoloma v njihovi pogostosti uporabe. 

Posamezne strategije 

uravnavanja doživljanja 

čustev 

Poimenovanje 

strategij     N  M  SD t p 

              

Prepričevanje samega sebe 

o nepomembnosti 

situacije. kognitivna ţenske 162 2,96 0,99 2,80 0,00 

    moški 36 2,44 1,03   

Iskanje razlogov za 

doţivljanje čustev v 

določeni situaciji.  kognitivna ţenske 162 3,63 1,02 3,46 0,00 

   moški 36 2,97 1,08   

Razmišljanje o 

pomembnosti dogajanja 

zame.  kognitivna ţenske 162 3,32 0,93 1,32 0,19 

    moški 36 3,08 1,16   

Misel na kaj prijetnega. kognitivna ţenske 162 3,40 0,94 1,18 0,24 

    moški 36 3,19 1,01   

Preusmeritev misli 

drugam. kognitivna ţenske 162 3,17 0,87 1,34 0,18 

    moški 36 2,94 1,01   

Razmišljanje o drugačnem 

pogledu na dogajanje.  kognitivna ţenske 162 3,44 0,86 0,92 0,36 

    moški 36 3,25 1,20   

Razumevanje razlogov za 

doţivljanje neprijetnih 

čustev.  kognitivna ţenske 162 3,88 0,74 2,52 0,02 

    moški 36 3,36 1,18   

  

skupaj 

kognitivne 

(v povprečju) ţenske 162 3,40 0,91 2,71 0,01 

    moški 36 3,03 1,10   
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Telesna aktivnost.  

telesno-

fiziološke ţenske 162 3,46 1,04 1,63 0,11 

    moški 36 3,14 1,15   

Umirjanje svojega telesa.  

telesno-

fiziološke ţenske 162 2,99 1,05 2,62 0,01 

    moški 36 2,42 1,23   

Omilitev neprijetnih 

čustev s tableto/pijačo.  

telesno-

fiziološke ţenske 162 1,41 0,79 −1,11 0,27 

    moški 36 1,58 1,00   

Izboljšanje počutja z 

dobro hrano. 

telesno-

fiziološke ţenske 162 2,44 1,18 1,79 0,08 

    moški 36 2,08 1,08   

Hrana kot pomoč k 

dobremu počutju. 

telesno-

fiziološke ţenske 162 2,32 1,08 1,32 0,19 

    moški 36 2,06 1,19   

  

skupaj 

telesno-

fiziološke 

 (v povprečju) ţenske 162 2,52 1,03 2,35 0,02 

    moški 36 2,26 1,13   

Iskanje podpore pri drugih 

ljudeh.  socialne ţenske 162 3,30 1,13 2,96 0,00 

    moški 36 2,81 0,86   

Iskanje pomoči pri drugi 

osebi. socialne ţenske 162 3,38 1,06 3,14 0,00 

    moški 36 2,78 0,99   

  

skupaj 

socialne 

 (v povprečju) ţenske 162 3,34 1,10 3,10 0,00 

    moški 36 2,80 0,93   

Skrivanje čustev pred 

drugimi.  

izrazno-

vedenjske ţenske 162 3,01 0,91 −2,12 0,04 

    moški 36 3,36 0,90   

Razvajanje samega sebe. 

izrazno-

vedenjske ţenske 162 2,54 1,05 0,90 0,37 

    moški 36 2,36 1,07   

Ohranjanje nadzora 

vedenja.  

izrazno-

vedenjske ţenske 162 3,49 0,80 −0,36 0,72 

    moški 36 3,56 1,05   

  

skupaj 

izrazno-

vedenjske 

 (v povprečju) ţenske 162 3,01 0,92 −0,69 0,49 

    moški 36 3,09 1,01   
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Opombe: N – število moških (moški v drugih poklicih in razredni učitelji) in ţensk (ţenske v drugih poklicih in 

razredne učiteljice) v vzorcu raziskave, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame 

do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p – stopnja značilnosti. V 

preglednici so odebeljeno označene statistično pomembne razlike med skupinama. 

 

Enako kot v prejšnjem poglavju bom tudi tokrat rezultate o pogostosti uravnavanja čustev 

predstavila za ţenske in moške skupaj. S pridobljenimi rezultati, predstavljenimi v 

Preglednici 7.5, pa bom odgovorila tudi na drugi del drugega raziskovalnega vprašanja, kjer 

me je zanimalo, kakšne strategije ob doţivljanju čustev uporabljajo moški in ţenske in ali se v 

njihovi uporabi kaj razlikujejo.  

Rezultati pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev pri moških in ţenskah ob 

doţivljanju čustev ter podobnosti/razlike med omenjenima skupinama v njihovi uporabi 

Iz Preglednice 7.5 je razvidno, da ţenske ob doţivljanju čustev najpogosteje navajajo uporabo 

kognitivnih strategij uravnavanja čustev (M = 3,40), moški pa kognitivne strategije (M = 3,03) 

uporabljajo kot druge najbolj pogoste. Med njimi ţenske in moški najpogosteje uporabljajo 

strategije, s katerimi poskušajo razumeti, zakaj doţivljajo neprijetna čustva. Najmanj pogosto 

pa moški in ţenske med kognitivnimi strategijami navajajo strategijo, s katero sami sebe 

prepričujejo, da situacija zanje ni pomembna. Glede na rezultate lahko predpostavimo, da je 

moškim in ţenskam pomembno razumeti ozadje sproţanja čustev in razumevanje dogajanja, 

kar je lahko razlog za pogosto uporabo omenjenih strategij uravnavanja čustev. Menim, da se 

moški in ţenske kognitivnih strategij pogosto posluţujejo tudi zaradi enostavnosti njihove 

uporabe. Oboji se verjetno zavedajo, da lahko z analizo dogajanja (razlogov za čustva) 

vplivajo na svoje doţivljanje. 

Iz Preglednice 7.5 je razvidno, da so se statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe 

strategij uravnavanja doţivljanja čustev pokazale pri skupini kognitivnih strategij uravnavanja 

doţivljanja čustev (t = 2,71, p = 0,01). »Znotraj« te skupine strategij so se statistično 

pomembne razlike med moškimi in ţenskami pokazale pri »prepričevanju samega sebe o 

nepomembnosti situacije« (t = 2,80, p = 0,00), pri »iskanju razlogov za doţivljanje čustev v 

določeni situaciji« (t = 3,46, p = 0,00) in pri »razumevanju razlogov za doţivljanje neprijetnih 

čustev« (t = 2,52, p = 0,02). Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da ţenske (M = 2,96), 

pogosteje kot moški (M = 2,44), prepričujejo sebe o nepomembnosti situacije, ţenske (M = 

3,63), pogosteje kot moški (M = 2,97), iščejo razloge za doţivljanje čustev v neki situaciji in 
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se ţenske (M = 3,88), pogosteje kot moški (M = 3,36), ukvarjajo z razlogi za doţivljanje 

neprijetnih čustev. Zakaj se moški in ţenske razlikujejo v pogostosti uporabe kognitivnih 

strategij, ko čustva ţe doţivljajo? Ţenskam je verjetno bolj kot moškim pomembno, da vedo, 

kaj povzroča njihovo neugodno doţivljanje čustev, saj jim, glede na rezultate sodeč, miselno 

posvečajo več časa kot moški. Menim, da ţenske na splošno svoje doţivljanje pogosteje 

analizirajo in hočejo vedeti, zakaj se počutijo tako, kot se. 

Ţenske so na drugem mestu po pogostosti uporabe navedle socialne strategije uravnavanja 

doţivljanja čustev (M = 3,34), ki so bile pri moških po pogostosti šele na tretjem mestu (M = 

2,80).  

Med socialnimi (skupinami) strategij (t = 3,10, p = 0,00) so se statistično pomembne razlike 

med moškimi in ţenskami pokazale, prav tako pa so se pokazale pri obeh posameznih 

socialnih strategijah »iskanje podpore pri drugih ljudeh« (t = 2,96, p = 0,00) in pri »iskanje 

pomoči pri drugi osebi« (t = 3,14, p = 0,00); pri čemer so ţenske  podporo pri drugih ljudeh 

(M = 3,30) in iskanje pomoči pri drugi osebi (M = 3,38) izbrale pogosteje kot moški (iskanje 

podpore pri drugih ljudeh: M = 2,81, iskanje pomoči pri drugi osebi: M = 2,78). Tako kot pri 

pogostosti uporabe socialnih strategij pri doţivljanju čustev, lahko tudi v primeru razlik med 

spoloma predpostavimo, da ţenske, laţje kot moški, svoje teţave zaupajo drugim, zato 

pogosteje kot moški, ko se neprijetno počutijo, pri ljudeh poiščejo podporo.  

Po pogostosti uporabe pri ţenskah (na tretjem mestu) sledijo izrazno-vedenjske strategije (M 

= 3,01), ki so bile pri moških navedene na prvem mestu (M = 3,09).  

Statistično pomembne razlike med moškimi in ţenskami pa se pri uporabi izrazno-vedenjske 

skupine strategij uravnavanja doţivljanja čustev niso pokazale (t = −0,69, p = 0,49), na ravni 

posameznih strategij pa so se pokazale le pri »skrivanju čustev pred drugimi« (t = −2,12, p = 

0,04). Iz povprečnih vrednosti ocen je razvidno, da se moški (M = 3,36), pogosteje kot ţenske 

(M = 3,01), posluţujejo »skrivanja čustev pred drugimi«. Kaj so lahko razlogi za dobljene 

rezultate, da se moški na splošno pribliţno enako pogosto posluţujejo izrazno-vedenjskih 

strategij uravnavanja doţivljanja čustev kot ţenske? Očitno se moški in ţenske ne razlikujejo 

po tem, da občasno prikrijejo čustva v svojem izraţanju ali vedenju, ko doţivljajo čustva.   

Na zadnjem, četrtem mestu, so tako ţenske (M = 2,52) kot moški (M = 2,26) za najmanj 

pogosto strategijo navedli uporabo telesno-fizioloških strategij uravnavanja doţivljanja 
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čustev. Rezultati kaţejo, da moški in ţenske sicer uporabljajo telesno-fiziološke strategije 

uravnavanja doţivljanja čustev, vendar manj pogosto kot ostale.  

Pri telesno-fiziološki skupini strategij (t = 2,35, p = 0,02) so rezultati pokazali statistično 

pomembne razlike med spoloma. Moški in ţenske se torej podobno zavedajo, da jih fizična 

aktivnost lahko razbremeni, ko doţivljajo neprijetna čustva. Znotraj telesno-fizioloških 

strategij pa so se pa razlike med moškimi in ţenskami pokazale pri poskusu umirjanja svojega 

telesa (t = 2,62, p = 0,01). Omenjeno strategijo ţenske (M = 2,99) uporabljajo pogosteje kot 

moški (M = 2,42). Na osnovi rezultatov lahko predpostavim, da ţenske svojo stisko laţje kot 

moški »premagujejo« s hrano, ki jim lahko »omili« njihovo neprijetno doţivljanje. Ne glede 

na spol, pa lahko hrana vpliva na boljše počutje posameznikov, ki jih sprosti do te mere, da 

lahko vsaj za trenutek pozabijo na neprijetno doţivljanje (Milivojević, 2008). 

V tretji hipotezi (H3) sem predpostavila, da se bodo moški in ţenske pomembno statistično 

razlikovali v skupinah strategij, ki jih uporabljajo pri uravnavanju doţivljanja čustev. Ker sem 

ugotovila razlike med spoloma v pogostosti uporabe teh strategij, lahko na osnovi dobljenih 

rezultatov svojo tretjo hipotezo sprejmem za kognitivne, telesno-fiziološke in socialne 

strategije, zavrnem pa jo za  izrazno-vedenjsko skupino strategij.  

7.3 Pogostost uporabe različnih strategij uravnavanja čustev pri razrednih 

učiteljicah in ženskah v drugih poklicih ob nastajanju in doživljanju 

čustev 

Kljub temu, da sem v naslovu diplomskega dela predvidela primerjavo med razrednimi 

učitelji in odraslimi v drugih poklicih (ne glede na njihov spol), sem zaradi ugotovljenih 

razlik med spoloma pri uporabi strategij ob njihovem nastajanju in doţivljanju čustev v 

nadaljevanju primerjala pogostost uporabe pri razrednih učiteljicah in ţenskah v drugih 

poklicih, ki so predstavljale večino vzorca raziskave.  

V prvem delu tega podpoglavja bom predstavila rezultate, ki se nanašajo na uporabo strategij, 

ki jih učiteljice razrednega pouka in ţenske v drugih poklicih uporabljajo ob nastajanju 

čustev, drugi del pa bo namenjen predstavitvi rezultatov uporabe strategij uravnavanja ţe 

sproţenih čustev. Primerjavo med skupinama ţensk bom pri vsaki skupini strategij in za 

vsako posamezno strategijo uravnavanja nastajanja in doţivljanja čustev predstavila na ravni 

povprečnih vrednosti in na ravni pomembnih razlik.  
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 (1) Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri razrednih učiteljicah in ženskah v 

drugih poklicih ob nastajanju njihovih čustev 

Za ugotavljanje pogostosti uporabe strategij uravnavanja nastajanja čustev sem v svojem 

vprašalniku uporabila dvanajst postavk. Med njimi je bilo pet kognitivnih, s katerimi 

spremenimo svoje misli (razlago situacije, kognitivno oceno) z namenom, da bi spremenili 

naše čustveno doţivljanje; pet postavk se je nanašalo na strategije, ki vključujejo spremembo 

situacije ali zunanjih pogojev za spremembo nastajanja čustev; dve postavki pa sta se nanašali 

na telesno-fiziološke strategije (sprostitev telesa; umirjanje dihanja), pri katerih se trudimo, da 

bi zmanjšali fiziološko vzburjenje (Lamovec, 1991).  

V Preglednici 7.6 prikazujem povprečne vrednosti (M) in standardne odklone (SD) pri vseh 

dvanajstih postavkah, ki so jih učiteljice razrednega pouka in ţenske v drugih poklicih 

ocenjevale za uravnavanje nastajanja svojih čustev in za posamezne skupine strategij, v katere 

sem posamezne strategije tudi uvrščala (kognitivne, telesno-fiziološke in sprememba 

situacije). Prav tako so prikazani rezultati razlik/podobnosti med učiteljicami razrednega 

pouka in ţenskami v drugih poklicih glede strategij, ki jih uporabljajo pri uravnavanju 

nastajanja čustev (rezultati t-preizkusa za neodvisne vzorce). Na osnovi dobljenih rezultatov 

bom sprejela ali zavrnila četrto hipotezo, v katerih sem razlike med omenjenima skupinama 

tudi predvidela.  

Preglednica 7.6: Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri razrednih učiteljicah in 

ţenskah v drugih poklicih ob nastajanju čustev ter podobnosti/razlike med obema skupinama 

v njihovi uporabi.  

Posamezne strategije 

uravnavanja 

nastajanja čustev 

Poimenovanje 

strategij  N M SD t p 

        

Razmišljanje o 

pomembnosti situacije. kognitivna ţenske 38 2,82 1,09 2,64 0,01 

  raz. učiteljice 124 3,33 1,04   

Misel na kaj lepega. kognitivna ţenske 38 3,45 1,08 −0,28 0,78 

  raz. učiteljice 124 3,40 0,98   

Iskanje drugačnega 

razumevanja situacije. kognitivna ţenske 38 3,34 1,10 −0,06 0,95 

  raz. učiteljice 124 3,33 0,94   

Drugačen pogled na 

situacijo. kognitivna ţenske 38 3,21 0,99 0,98 0,33 
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  raz. učiteljice 124 3,37 0,85   

Preusmeritev misli 

drugam. kognitivna ţenske 38 3,11 1,18 0,08 0,94 

  raz. učiteljice 124 3,12 0,88   

 

skupaj 

kognitivne 

(v povprečju) 
ţenske 38 3,19 1,09 1,05 0,29 

   raz. učiteljice 124 3,29 0,94   

Sprostitev telesa. telesno-

fiziološka ţenske 38 3,21 0,99 

  

 0,53 0,60 

  raz. učiteljice 124 3,31 0,98   

Umirjanje dihanja. 

telesno-

fiziološka ţenske 38 2,82 1,16 −0,05 0,96 

  raz. učiteljice 124 2,81 1,03   

 

skupaj telesno –

fiziološke  

(v povprečju) ţenske 38 3,02 1,08 0,27 0,79 

  raz. učiteljice 124 3,06 1,01   

Sprememba neprijetne 

situacije. 

sprememba 

situacije ţenske 38 3,50 0,92 0,21 0,84 

  raz. učiteljice 124 3,53 0,82   

Vpliv na potek 

dogajanja v izogib 

neprijetnih čustev. 

sprememba 

situacije ţenske 38 3,21 1,04 1,46 0,15 

  raz. učiteljice 124 3,44 0,80   

Zapustitev neprijetne 

situacije. 

sprememba 

situacije ţenske 38 3,13 1,19 0,38 0,71 

  raz. učiteljice 124 3,21 0,87   

Preusmeritev pogovora 

v ţeleno smer. 

sprememba 

situacije ţenske  38 3,45 1,08 −0,17 0,87 

    raz. učiteljice 124 3,20 0,92   

Izogib neprijetni 

situaciji.  

sprememba 

situacije ţenske  38 3,42 1,13 −0,10 0,92 

    raz. učiteljice 124 3,40 0,93   

  

skupaj 

 spremembe 

situacije  

(v povprečju) ţenske  38 3,34 1,07 0,50 0,62 

    raz. učiteljice 124 3,36 0,87   
Opombe: ţenske (odrasle ţenske v drugih poklicih), raz. učiteljice (učiteljice razrednega pouka), N – število 

razrednih učiteljic in odraslih ţensk v drugih poklicih, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = 

sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – rezultat t-preizkusa, p – stopnja 

značilnosti. V preglednici so odebeljeno označene pomembne razlike med skupinama. 
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V nadaljevanju bom rezultate o pogostosti uravnavanja čustev za razredne učiteljice in ţenske 

v drugih poklicih predstavila skupaj, prav tako pa me bo zanimalo, ali se med omenjenima 

skupinama pojavljajo statistično pomembne razlike. S pridobljenimi rezultati v Preglednici 

7.6 bom odgovorila tudi na prvi del tretjega in četrtega raziskovalnega vprašanja.  

 

Rezultati pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev pri razrednih učiteljicah in ţenskah 

v drugih poklicih ob nastajanju čustev ter podobnosti/razlike med omenjenima skupinama v 

njihovi uporabi 

Kot je razvidno iz povprečnih vrednosti (Preglednica 7.6), razredne učiteljice (M = 3,36) in 

ţenske v drugih poklicih (M = 3,34) za uravnavanje nastajanja čustev najpogosteje 

uporabljajo skupino strategij »spremembe situacije«, t-preizkus za neodvisne vzorce pa pri tej 

skupini strategij med primerjanima skupinama ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = 

0,50 in p = 0,62). Obema skupinama te strategije očitno najučinkoviteje pomagajo pri 

spoprijemanju z neţelenimi čustvi. 

Pri obeh skupinah je najpogosteje izbrana strategija, s katero skušajo »spremeniti neprijetno 

situacijo«, ki bi čustvo lahko sproţila, vendar se razlike med skupinama ţensk pri tej strategiji 

niso pokazale (t = 0,21, p = 0,84). Mogoče je pri preoblikovanju nastajanja čustev najbolj 

učinkovito, da se aktivno spoprimeš s situacijo, kar sta obe anketirani skupini tudi izbrali.  

Učiteljice razrednega pouka in ţenske v drugih poklicih pa najmanj pogosto navajajo 

strategijo, ki omogoča, da »neprijetno situacijo zapustijo«. Ljudje situacijo, ki je v njih 

sproţila čustvo, spremenijo, ali pa jo zapustijo, s čimer do neke mere lahko nadzorujejo 

nastajanje čustev (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2004), kar je značilno tudi za obe skupini 

ţensk, vključeni v diplomsko raziskavo. Ţenske si tako v vsakdanjem ţivljenju kot tudi v 

delavnem okolju pridobivajo različne izkušnje, ki jim pomagajo, da se v različnih situacijah 

znajdejo in jih primerno obvladajo ter lahko ţe vnaprej predvidijo njihov razplet. Iz dobljenih 

rezultatov lahko torej zaključimo, da se ţenske (razredne učiteljice in ţenske v drugih 

poklicih) z neprijetno situacijo raje aktivno spopadejo kot pa jo zapustijo. Pri uporabi 

posameznih strategij spremembe situacije pa med omenjenima skupinama ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik.  

Pomembnih razlik pa nismo ugotovili tudi pri dveh postavkah, ki se nanašata na uporabo 

strategij uravnavanja nastajanja čustev s spremembo situacije, in sicer pri strategiji 
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»zapuščanje neprijetne situacije« (t = 0,38, p = 0,71) in pri »preusmeritvi pogovora v ţeleno 

smer« (t = −0,17, p = 0,87).  

Omenjenim strategijam po pogostosti uporabe pri razrednih učiteljicah (M = 3,29) in ţenskah 

v drugih poklicih (M = 3,19) sledijo kognitivne strategije uravnavanja nastajanja čustev, pri 

katerih obe skupini najpogosteje navajajo strategijo, kjer »pomislijo na kaj lepega«, 

najmanjkrat pa se ţenske v drugih poklicih posluţujejo strategije, pri kateri »razmišljajo o 

pomembnosti situacije«, razredne učiteljice pa najmanjkrat »svoje misli preusmerijo«. Iz 

rezultatov je razvidno, da se ţenske, ne glede na poklic, ki ga opravljajo, kognitivnih strategij 

posluţujejo razmeroma pogosto. Zanimivo je tudi, da ţenske med vsemi kognitivnimi 

strategijami (razredne učiteljice in ţenske v drugih poklicih) preusmerjanje misli na nekaj 

lepega najpogosteje izberejo, ko ţelijo preoblikovati nastajanje neprijetnih čustev. Zanimivo 

bi bilo ugotoviti, ali bi se uporaba teh strategij kaj razlikovala, če bi ločili njihovo uporabo na 

zasebno in sluţbeno ţivljenje.  

T-preizkus za neodvisne vzorce je pokazal, da med ţenskami ne obstajajo statistično 

pomembne razlike pri skupini kognitivnih strategij uravnavanja nastajanja čustev (t = 1,05, p 

= 0,29). Rezultati nakazujejo, da jih obe skupini ţensk podobno pogosto uporabljata. 

Statistično pomembne razlike pa so se pokazale le pri kognitivni strategiji, pri kateri 

razmišljajo o pomembnosti situacije (t = 2,64, p = 0,01). Razredne učiteljice (M = 3,33) so v 

primerjavi z ţenskami v drugih poklicih (M = 2,82) pogosteje navedle, da razmišljajo o 

pomembnosti situacije in s tem vplivajo na svoje nastajanje čustev. Morda se te strategije 

posluţujejo v razredu, kar lahko privede do tega, da jo zaradi navade lahko pogosteje 

uporabljajo tudi v vsakodnevnem ţivljenju in tako pogosteje kot ţenske v drugih poklicih.  

Na zadnjem mestu po pogostosti uporabe pa so pri obeh anketiranih skupinah »izbrane« 

telesno-fiziološke strategije nastajanja čustev (razredne učiteljice: M = 3,06; ţenske v drugih 

poklicih: M = 3,02). Med njimi razredne učiteljice in ţenske v drugih poklicih najbolj pogosto 

uporabljajo strategijo »sprostitev telesa«, najmanjkrat pa »umirjajo svoje dihanje«.  

Razredne učiteljice in ţenske v drugih poklicih se očitno teh strategij posluţujejo manj 

pogosto kot drugih, vseeno pa znajo biti uporabne pri spoprijemanju z neugodnimi čustvi 

(npr. jeza). Moţno je tudi, da jih teţje uporabljajo v sluţbenem kontekstu in laţje doma, v 

prostem času. Statistično pomembne razlike med razrednimi učiteljicami in ţenskami v 

drugih poklicih pa se prav tako niso pokazale pri uporabi telesno-fizioloških strategij 
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uravnavanja čustev (t = 0,27 in p = 0,79), prav tako pa pomembnih razlik med razrednimi 

učiteljicami in ţenskami v drugih poklicih nismo ugotovili pri nobeni od posameznih strategij 

znotraj navedene skupine strategij za uravnavanje nastajanja čustev. Rezultati nam 

nakazujejo, da so si ţenske v drugih poklicih in učiteljice razrednega pouka v uporabi teh 

strategij podobne. Morda jih pogosteje uporabljajo po sluţbi, ker jim to čas bolj dopušča.  

V četrti hipotezi (H4) sem predvidela, da se bodo razredne učiteljice in ţenske v drugih 

poklicih statistično pomembno razlikovale v strategijah, ki jih uporabljajo pri uravnavanju 

nastajanja čustev (kognitivnih, telesno-fizioloških ter spremembi situacije). Četrto hipotezo 

bom sprejela oz. zavrnila na podlagi t-preizkusa za neodvisne vzorce, ki se nanašajo na vsako 

izmed treh skupin uravnavanja nastajanja čustev.  

Iz celotnih rezultatov glede pogostosti uporabe skupin strategij za uravnavanje nastajanja 

čustev lahko razberem, da se statistično pomembne razlike niso pokazale niti pri kognitivnih 

in telesno-fizioloških strategijah niti pri strategijah spremembe situacije, zato lahko, na 

podlagi pridobljenih rezultatov, svojo četrto hipotezo v celoti zavrnem. 

 (2) Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri učiteljicah razrednega pouka in 

ženskah v drugih poklicih ob doživljanju čustev  

V nadaljevanju bom predstavila še rezultate pogostosti uporabe strategij uravnavanja 

doţivljanja čustev med učiteljicami razrednega pouka in ţenskami v drugih poklicih, medtem 

ko čustva ţe doţivljajo. Med posameznimi strategijami je bilo sedem kognitivnih 

(prepričevanje samega sebe o nepomembnosti situacije; iskanje razlogov za doţivljanje čustev 

v določeni situaciji; razmišljanje o pomembnosti situacije zame; misel na kaj prijetnega; 

preusmeritev misli drugam; razmišljanje o drugačnem pogledu na dogajanje; razumevanje 

razlogov za doţivljanje neprijetnih čustev), tri so bile izrazno-vedenjske (skrivanje čustev 

pred drugimi; razvajanje samega sebe; ohranjanje nadzora vedenja), pet je bilo telesno-

fizioloških (telesna aktivnost; umirjanje svojega telesa; omilitev neprijetnih čustev s 

tableto/pijačo; izboljšanje počutja z dobro hrano; hrana kot pomoč k dobremu počutju), dve 

pa sta bili socialni (iskanje podpore pri drugih ljudeh; iskanje pomoči pri drugi osebi). Pri 

kognitivnih strategijah uravnavanja ţe sproţenih čustev gre za spremembo misli in predstav o 

situaciji, v kateri je čustvo nastalo. Pri izrazno-vedenjskih strategijah spremenimo svoj izraz z 

namenom, da bi spremenili svoje doţivljanje, s telesno-fiziološkimi strategijami pa skušamo 
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spremeniti telesno doţivljanje določenega čustva (Lamovec, 1991). Socialne strategije 

uravnavanja ţe sproţenih čustev vključujejo iskanje pomoči pri drugih ljudeh. 

Za vsako strategijo uravnavanja doţivljanja čustev, tako za posamezno kot tudi za skupino, 

sem preverila, katero/katere učiteljice razrednega pouka in ţenske v drugih poklicih 

najpogosteje uporabljajo. Prav tako sem s t-preizkusom za neodvisne vzorce preverjala, ali se 

med posameznimi in skupinami kognitivnih, telesno-fizioloških, izrazno-vedenjskih in 

socialnih strategij med primerjanima skupinama ţensk kaţejo statistično pomembne razlike  

Preglednica 7.7: Pogostost uporabe strategij uravnavanja čustev pri razrednih učiteljicah in 

ţenskah v drugih poklicih ter podobnosti/razlike med obema skupinama v njihovi pogostosti 

uporabe.  

Posamezne 

strategije 

uravnavanja 

doživljanja 

čustev 

Poimenovanje 

strategij  N M SD T p 

        

Prepričevanje 

samega sebe o 

nepomembnosti 

situacije. 

kognitivna ţenske 38 2,89 0,89 0,44 0,66 

 raz. učiteljice 124 2,98 1,02   

Iskanje razlogov 

za doţivljanje 

čustev v določeni 

situaciji. 

kognitivna ţenske 38 3,66 1,02 −0,20 0,85 

 raz. učiteljice 124 3,62 1,03   

Razmišljanje o 

pomembnosti 

dogajanja zame. 

kognitivna ţenske 38 3,03 1,10 2,26 0,03 

 raz. učiteljice 124 3,41 0,86   

Misel na kaj 

prijetnega. kognitivna ţenske 38 3,32 1,12 0,57 0,58 

  raz. učiteljice 124 3,43 0,88   

Preusmeritev 

misli drugam. kognitivna ţenske 38 3,24 0,94 −0,57 0,57 

  raz. učiteljice 124 3,15 0,85   

Razmišljanje o 

drugačnem 

pogledu na 

dogajanje. 

kognitivna ţenske 38 3,39 0,92 0,41 0,68 

 raz. učiteljice 124 3,46 0,84   

Razumevanje 

razlogov za 

doţivljanje 

neprijetnih 

čustev. 

kognitivna ţenske 38 3,84 0,79 0,33 0,74 

 raz. učiteljice 124 3,89 0,72   
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 skupaj 

kognitivne 

 (v povprečju) ţenske 38 3,34 0,97 0,80 0,42 

  raz. učiteljice 124 3,42 0,89   

Telesna 

aktivnost. 

telesno-

fiziološke ţenske 38 3,39 1,05 0,42 0,68 

  raz. učiteljice 124 3,48 1,04   

Umirjanje 

svojega telesa. 

telesno-

fiziološke ţenske 38 2,89 1,29 0,57 0,57 

  raz. učiteljice 124 3,02 0,98   

Omilitev 

neprijetnih 

čustev s 

tableto/pijačo. 

telesno-

fiziološke ţenske 38 1,71 1,06 −2,13 0,04 

  raz. učiteljice 124 1,32 0,66   

Izboljšanje 

počutja z dobro 

hrano. 

telesno-

fiziološke ţenske 38 2,42 1,41 0,12 0,90 

 raz. učiteljice 124 2,45 1,11   

Hrana kot pomoč 

k dobremu 

počutju. 

telesno-

fiziološke ţenske 38 2,42 1,22 −0,64 0,52 

 raz. učiteljice 124 2,29 1,04   

 skupaj telesno-

fiziološke  

(v povprečju) ţenske 38 2,57 1,21 −0,51 0,62 

  raz. učiteljice 124 2,51 0,97   

Iskanje podpore 

pri drugih ljudeh. 
socialne ţenske 38 3,11 1,06 1,24 0,22 

 raz. učiteljice 124 3,36 1,14   

Iskanje pomoči 

pri drugi osebi. socialne ţenske 38 3,18 1,18 1,33 0,19 

  raz. učiteljice 124 3,44 1,02   

 skupaj 

socialne 

 (v povprečju) ţenske 38 3,15 1,12 1,40 0,17 

  raz. učiteljice 124 3,40 1,08   

Skrivanje čustev 

pred drugimi. 

izrazno-

vedenjske ţenske 38 3,21 0,94 −1,59 0,11 

  raz. učiteljice 124 2,94 0,90   

Razvajanje 

samega sebe. 

izrazno-

vedenjske ţenske 38 2,84 1,15 −2,06 0,04 

  raz. učiteljice 124 2,44 1,01   

Ohranjanje 

nadzora vedenja. 

izrazno-

vedenjske ţenske 38 3,39 0,79 0,82 0,41 

  raz. učiteljice 124 3,52 0,80   

 skupaj ţenske 38 3,15 0,96 −1,82 0,07 
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izrazno-

vedenjske 

 (v povprečju) 

  raz. učiteljice 124 2,97 0,90   
Opombe: ţenske (odrasle ţenske v drugih poklicih), raz. učiteljice: (učiteljice razrednega pouka),  N – število 

razrednih učiteljic in odraslih ţensk v drugih poklicih, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = 

sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – rezultat t-preizkusa, p – stopnja 

značilnosti. V preglednici so odebeljeno označene pomembne razlike med skupinama  
 

Rezultate o pogostosti uravnavanja čustev bom za učiteljice razrednega pouka in za ţenske v 

drugih poklicih predstavila skupaj. S pridobljenimi rezultati, predstavljenimi v Preglednici 

7.7, bom odgovorila tudi na drugi del tretjega in četrtega raziskovalnega vprašanja, v katerem 

me je zanimalo, kakšne strategije ob doţivljanju čustev najpogosteje uporabljajo učiteljice 

razrednega pouka in kakšne ţenske v drugih poklicih.  

 

Rezultati pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev pri razrednih učiteljicah in ţenskah 

v drugih poklicih ob doţivljanju čustev ter podobnosti/razlike med omenjenima skupinama v 

njihovi uporabi 

Iz Preglednice 7.7 je razvidno, da učiteljice razrednega pouka in ţenske v drugih poklicih med 

doţivljanjem čustev najpogosteje uporabljajo kognitivne strategije uravnavanja čustev 

(Mrazredne učiteljice = 3,42; Mţenske v drugih poklicih= 3,34), t-preizkus za neodvisne vzorce pa ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med primerjanima skupinama (t = 0,80, p = 0,42). 

Očitno obema skupinama ţensk te strategije najučinkoviteje pomagajo pri doţivljanju 

neţelenih čustev.  

Pri obeh skupinah je bila najpogosteje izbrana strategija, s katero ţenske »poskušajo razumeti, 

zakaj neprijetna čustva doţivljajo«, najmanj pogosto pa so ţenske iz obeh skupin navedle 

strategijo, s katero »same sebe prepričujejo, da situacija zanje ni pomembna«. Med obema 

skupinama ţensk se pri omenjenih strategijah niso pokazale statistično pomembne razlike (t = 

0,33, p = 0,74 in t = 0,44, p = 0,66), pokazale so se le pri strategiji »razmišljanje o 

pomembnosti dogajanja zame« (t = 2,26, p = 0,03). To strategijo ţenske v drugih poklicih (M 

= 3,03) uporabljajo redkeje kot razredne učiteljice (M = 3,41).  Mogoče ţenske svoja čustva 

laţje doţivljajo, če poznajo razlog njihovega nastanka in je bila zato ta strategija izbrana za 

pogosteje uporabljeno.  
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Omenjenim strategijam po pogostosti uporabe pri razrednih učiteljicah (M = 3,40) in ţenskah 

v drugih poklicih sledijo socialne strategije (M = 3,15). Med njimi je med obema skupinama 

najpogosteje izbrana strategija, pri kateri »iščejo pomoč pri drugi osebi«, manj pa se 

posluţujejo strategije, pri kateri »iščejo podporo pri drugih ljudeh«.  

Statistično pomembne razlike se pri uporabi socialnih strategij med omenjenima skupinama 

niso pokazale (t = 1,40, p = 0,17), prav tako pa se niso pokazale pri nobeni posamezni 

postavki znotraj omenjene skupine strategij. Rezultati nam nakazujejo, da so si učiteljice 

razrednega pouka in ţenske v drugih poklicih pri uporabi teh strategij podobne. Vprašanje je 

samo, kako pogosto omenjene strategije razredne učiteljice in ţenske iz drugih poklicev 

uporabljajo v vsakodnevnem ţivljenju in kako pogosto v času opravljanja poklica. Čeprav so 

razredne učiteljice v razredu v neposredni interakciji z učenci, menim, da z njimi teţko 

razglabljajo o svojem doţivljanju. Svoje stiske, ki jih morda doţivljajo pri delu z učenci, tako 

zaupajo kolegom med odmori ali pa doma svojim najbliţjim. Kot pravi Z. Šadl (1999) so 

ţenske znane kot bolj čustvene; ker se svojih čustev bolj zavedajo, jih z drugimi ljudmi tudi 

delijo, hkrati pa jim tudi čustvena interakcija oz. odnosi z njimi veliko pomenijo. Morda je 

prav to razlog za pogostejšo izbiro socialnih strategij.  

Na tretjem mestu po pogostosti uporabe so pri razrednih učiteljicah (M = 2,97) in ţenskah v 

drugih poklicih (M = 3,15) »izbrane« izrazno-vedenjske strategije, kjer obe skupini 

najpogosteje »ohranjajo nadzor nad svojim vedenjem«, najmanj pogosto pa »razvajajo same 

sebe«. Kot lahko opazimo, se ţenske tudi teh strategij posluţujejo, vendar ne najpogosteje. 

Menim, da njihova uporaba ni odvisna od poklica, ki ga opravljajo, temveč od kulture, ki naj 

bi ţenske na splošno bolj spodbujala k izraţanju čustev (Smrtnik Vitulić, 2009) ter imajo tako 

zaradi vplivov kulture tudi večje (naučene) zmoţnosti prepoznavanja, poimenovanja in 

izraţanja lastnih in tujih čustev (Šadl, 1999). Učiteljice razrednega pouka pa se tudi zavedajo, 

da svojih čustev pred otroki ne morejo nekontrolirano izraziti, saj, kot piše Prosen idr. (2011), 

učencem predstavljajo zgled, na podlagi katerega se učijo, kako svoja čustva izraziti. Tisti 

učitelji, ki svoje vedenje pred učenci ne nadzorujejo in pred njimi izraţajo vsa čustva, v 

razredu tudi ne morejo vzdrţevati pozitivne klime, ki pa je za uspešno in motivirano delo 

učencev zelo pomembna (Prosen idr., 2011).  

Statistično pomembne razlike se pri uporabi izrazno-vedenjskih strategij uravnavanja 

doţivljanja čustev med razrednimi učiteljicami in ţenskami v drugih poklicih niso pokazale (t 
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= −1,82; p = 0,07), statistično pomembne razlike pa so se pokazale pri  postavki »razvajanje 

samega sebe« znotraj omenjene skupine strategij (t = −2,06; p = 0,04), pri čemer so jo 

pogosteje izbrale ţenske v drugih poklicih (M = 2,84) glede na razredne učiteljice (M = 2,44), 

kar pomeni, da se ţenske v drugih poklicih pogosteje razvajajo kot razredne učiteljice. Kot 

sem predhodno ţe omenila v zgornjem poglavju, ţenske svoja čustva pogosto izraţajo. 

Menim, da sta k temu veliko pripomogli naša kultura in vzgoja, zato me ne preseneča, da se 

med primerjanima skupinama v uporabi izrazno-vedenjskih strategij ne pojavljajo razlike. 

Ţenske učijo, katera čustva je primerno izraţati (Šadl, 1999), zato sem mnenja, da uporaba teh 

strategij pri ţenskah ni pogojena z izbiro njihovega poklica.  

Telesno-fiziološke strategije pa obe skupini uporabljata najmanj pogosto (razredne učiteljice: 

M = 2,51, ţenske v drugih poklicih: M = 2,57). Med njimi je najpogostejša strategija, kjer so 

razredne učiteljice in ţenske v drugih poklicih »telesno aktivne«, najmanj pogosto pa 

uporabljajo strategijo, pri kateri svoja neprijetna čustva »omilijo s hrano oz. pijačo«. Ţenske 

se očitno zavedajo, da je telesna aktivnost pomembna tako za njihovo zdravje kot za počutje 

in samozavest, čeprav takrat, ko svoja čustva uravnavajo, drugim strategijam »dajejo 

prednost« pred telesnimi. Razlog se morda skriva v času, ki ga ţenske namenjajo uporabi teh 

strategij. Morda jih pogosteje uporabljajo izven delovnega časa in je njihova izbira zato malo 

slabša. Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali so ţenske pri samoocenjevanju trditev odgovarjale za 

uporabo v »sluţbenem času« ali za uporabo izven »delavnika«. 

Rezultati v pogostosti uporabe telesno-fizioloških strategij med razrednimi učiteljicami in 

ţenskami v drugih poklicih niso pokazali statistično pomembnih razlik (t = −0,51, p = 0,62), 

statistično pomembne razlike med skupinama pa so se pokazale pri telesno-fiziološki 

strategiji, pri kateri svoje doţivljanje neprijetnih čustev »omilijo s pijačo oz. tableto« (t = 

−2,13, p = 0,04). Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da ţenske v drugih poklicih (M = 1,71), 

pogosteje kot razredne učiteljice (M = 1,32), svoje počutje poskušajo omiliti s pijačo ali 

tabletami. Zakaj pa ţenske v drugih poklicih pogosteje kot učiteljice razrednega pouka 

uporabljajo strategijo, pri kateri svoje doţivljanje čustev omilijo s pijačo ali tabletami? Glede 

na to, da učiteljice svoje učence poučujejo o zdravem načinu ţivljenja in o škodljivih 

posledicah zlorabe alkohola in tablet na telo, je to lahko razlog, da je uporaba teh strategij pri 

njih skorajda minimalna.  
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V zadnji, peti hipotezi (H5) sem predvidela, da se bodo razredne učiteljice in ţenske v drugih 

poklicih statistično pomembno razlikovale v strategijah, ki jih uporabljajo pri uravnavanju 

doţivljanja čustev (kognitivnih, telesno-fizioloških, socialnih ter izrazno-vedenjskih). Peto 

hipotezo sem sprejela oz. zavrnila na podlagi povprečnih rezultatov samoocen učiteljic 

razrednega pouka in ţensk v drugih poklicih pri sedemnajstih postavkah (t-preizkus za 

neodvisne vzorce), ki se nanašajo na eno izmed treh skupin uravnavanja nastajanja čustev.  

Iz celotnih rezultatov glede pogostosti uporabe skupin strategij za uravnavanje doţivljanja 

čustev, lahko razberem, da se statistično pomembne razlike niso pokazale niti pri kognitivnih 

in telesno-fizioloških strategijah niti pri socialnih in izrazno-vedenjskih, zato lahko, na 

podlagi pridobljenih rezultatov, svojo zadnjo, peto hipotezo v celoti zavrnem. 

8 PREGLED ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA IN ZASTAVLJENE HIPOTEZE 

V diplomski raziskavi smo ţeleli ugotoviti: 

- katere strategije uravnavanja čustev v vsakodnevnem ţivljenju uporabljajo drugi 

odrasli (različnih poklicev) ob nastajanju in doţivljanju čustev; 

- katere strategije uravnavanja čustev ob njihovem nastajanju in doţivljanju uporabljajo 

moški oz. ţenske; 

- katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo učiteljice razrednega pouka ob 

nastajanju in doţivljanju njihovih čustev ter 

- katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo odrasle ţenske različnih poklicev ob 

nastajanju in doţivljanju čustev.  

Odgovori na raziskovalna vprašanja: 

Drugi odrasli (različnih poklicev) ob nastajanju čustev uporabljajo vse predlagane strategije 

uravnavanja (tj. kognitivne, telesno-fiziološke in strategije spremembe situacije), prav tako pa 

vse predlagane strategije uravnavanja uporabljajo pri doţivljanju čustev (tj. kognitivne, 

telesno-fiziološke, socialne in izrazno-vedenjske). 

Ţenske in moški ob nastajanju čustev uporabljajo vse predlagane strategije uravnavanja (tj, 

kognitivne, telesno-fiziološke in strategije spremembe situacije), prav tako vse predlagane 
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strategije ţenske in moški uporabljajo, ko čustva ţe doţivljajo (tj. kognitivne, telesno-

fiziološke, socialne in izrazno-vedenjske). 

Ob nastajanju čustev razredne učiteljice uporabljajo vse predlagane strategije uravnavanja (tj. 

kognitivne, telesno-fiziološke in strategije spremembe situacije), prav tako pa vse predlagane 

strategije uravnavanja uporabljajo pri doţivljanju čustev (tj. kognitivne, telesno-fiziološke, 

socialne in izrazno-vedenjske).  

Ţenske v drugih poklicih ob nastajanju čustev prav tako uporabljajo vse predlagane strategije 

uravnavanja (tj. kognitivne, telesno-fiziološke in strategije spremembe situacije), prav tako pa 

vse predlagane strategije uravnavanja uporabljajo pri doţivljanju čustev (tj. kognitivne, 

telesno-fiziološke, socialne in izrazno-vedenjske).  

Odgovori na zastavljene hipoteze in smer dobljenih razlik:  

Pri prvi hipotezi (H1) sem predpostavila, da se bodo kognitivne in telesno-fiziološke 

strategije, ki jih odrasli različnih poklicev (med katerimi sem izločila razredne učitelje in 

učiteljice) uporabljajo, preden doţivljajo čustva in ko ta ţe doţivljajo, statistično pomembno 

razlikovale. Svojo prvo hipotezo sem sprejela, saj so rezultati pri odraslih različnih poklicev 

pokazali na pomembne razlike tako v uporabi kognitivnih kot tudi v uporabi telesno-

fizioloških strategij v času nastajanja in doţivljanja čustev. Rezultati so pokazali, da odrasli 

telesno-fiziološke strategije pogosteje uporabljajo v času nastajanja čustev kot pa v času 

njihovega doţivljanja, kognitivne strategije pa odrasli različnih poklicev pogosteje 

uporabljajo ob njihovem doţivljanju kot pa ob njihovem nastajanju.  

Drugo hipotezo (H2), v kateri sem predvidela, da se bodo moški in ţenske statistično 

pomembno razlikovali v skupinah strategij, ki jih uporabljajo pri uravnavanju nastajanja 

čustev, sem zavrnila. Rezultati namreč niso pokazali statistično pomembnih razlik pri 

kognitivnih niti pri telesno-fizioloških strategijah ter niti pri strategijah spremembe situacije.  

Tretjo hipotezo (H3), v kateri sem predvidela, da se bodo moški in ţenske statistično 

pomembno razlikovali v skupinah strategij uravnavanja doţivljanja čustev, sem sprejela za 

skupino kognitivnih, telesno-fizioloških in socialnih strategij, zavrnila pa sem jo za izrazno-

vedenjsko skupino strategij (pri zadnji skupini strategij rezultati namreč niso pokazali 

statistično pomembnih razlik med spoloma). Ţenske so pogosteje kot moški navedle uporabo 

kognitivnih, telesno-fizioloških in socialnih strategij uravnavanja doţivljanja čustev. 
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Četrto hipotezo (H4), v kateri sem predvidela, da se bodo razredne učiteljice in ţenske v 

drugih poklicih statistično pomembno razlikovale v skupinah strategij, ki jih uporabljajo pri 

uravnavanju nastajanja čustev (kognitivnih, telesno-fizioloških ter spremembe situacije), sem 

zavrnila, saj se statistično pomembne razlike niso pokazale pri nobeni skupini strategij 

uravnavanja nastajanja čustev.  

Peto hipotezo (H5), v kateri sem predvidela, da se bodo razredne učiteljice in ţenske v drugih 

poklicih pomembno statistično razlikovale v skupinah strategij, ki jih uporabljajo pri 

uravnavanju doţivljanja čustev, sem zavrnila. Statistično pomembne razlike se namreč niso 

pokazale pri nobeni skupini strategij uravnavanja doţivljanja čustev (kognitivnih, telesno-

fizioloških, socialnih ter izrazno-vedenjskih).  

9 ZAKLJUČEK 

Čustva predstavljajo pomemben del našega ţivljenja, saj jih doţivljamo vsi ljudje, ne glede na 

poklic, ki ga opravljamo. Brez čustev bi bilo naše ţivljenje prazno in dolgočasno. So 

kompleksna, a hkrati bistvena sestavina doţivljanja in vedenja vsakega posameznika v 

določeni situaciji. Kot pravi T. Lamovec (1991), predstavljajo vrednostni odnos do sveta in 

samega sebe in so proces, ki vključuje fiziološke, kognitivne in izrazne komponente. Ljudje 

teţimo k temu, da čustva doţivljamo, izraţamo, prepoznavamo in jih tudi uravnavamo. Kot 

bodoča razredna učiteljica se zavedam, da je uravnavanje čustev pomembno predvsem v 

mojem poklicu, saj učitelj uči in vodi učence, jim nudi oporo in daje zgled. Če učitelj zna 

uravnavati svoja čustva, prispeva k boljšim medsebojnim odnosom, hkrati pa učencem 

predstavlja model, po katerem se le-ti zgledujejo (Bandura, 1997, v Prosen idr., 2011). 

Uravnavanje čustev se kaţe v tem, da čustva prepoznamo, jih razumemo glede na določene 

situacije, jih zmoremo predelati ter verbalno in neverbalno izraziti (Kompare idr., 2007). 

Čustva pa lahko uravnavamo z različnimi strategijami. Katere strategije pri tem uporabimo, je 

odvisno od nas samih, od naše osebnosti, naših osebnostnih značilnostih ter tudi od okoliščin, 

v katerih se nahajamo.  

Ustrezni načini uravnavanja čustev pa niso pomembni samo v poklicu razrednega učitelja, 

ampak tudi v vseh ostalih poklicih. Da bi svoje domneve lahko potrdila, sem se odločila, da 

bom v diplomskem delu ugotavljala, katere strategije uravnavanja ob nastajanju (kognitivne, 

spremembe situacije in telesno-fiziološke) in doţivljanju čustev (kognitivne, izrazno-
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vedenjske, telesno-fiziološke ter socialne) najpogosteje uporabljajo odrasli iz različnih 

poklicev, katere moški in ţenske ter katere učiteljice razrednega pouka v primerjavi z 

ţenskami v drugih poklicih. Za laţji pregled rezultatov sem empirični del vsebinsko razdelila 

na tri sklope, znotraj katerih sem predstavila odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja 

in hipoteze.  

V nadaljevanju bom izpostavila bistvene ugotovitve empirične raziskave, ki so se mi zdele 

posebej pomembne in zanimive. Na podlagi pridobljenih rezultatov anketnega vprašalnika 

sem ugotovila, da skupine anketirancev uporabljajo prav vse skupine strategij za uravnavanje 

nastajanja in doţivljanja čustev. Glede na omenjeno lahko predpostavim, da so udeleţenci 

izbirali med različnimi načini uravnavanja čustev, ki so zanje v situaciji najbolj primerni. Po 

drugi strani pa je prav tako moţno, da nekateri udeleţenci bolj pogosto uporabljajo določene 

vrste strategij, drugi pa druge, saj je bila raziskava narejena na ravni povprečnih vrednosti, na 

osnovi katerih ne moremo analizirati rezultatov na ravni posameznika. 

Ugotovila sem tudi, da tako odrasli, ki opravljajo različne poklice (med njimi so bili izvzeti 

učitelji in učiteljice razrednega pouka), pa tudi učiteljice razrednega pouka in ţenske drugih 

poklicev, ob nastajanju čustev najpogosteje uporabljajo strategije spremembe situacije, ki 

omogočajo spreminjanje zunanjih pogojev, manj pa druge načine vplivanja na potek 

nastajanja čustev. Zanimivo pa je, da so pri uravnavanju doţivljanja čustev omenjene skupine 

odraslih kot najpogostejšo izbrale drugačne vrste strategij, kot so jih pri uravnavanju 

nastajanja čustev, in sicer kognitivne, ki vključujejo spremembo misli z namenom 

spreminjanja doţivljanja čustev. Omenjeni rezultati torej omogočajo zaključek, da je uporaba 

strategij pri odraslih z različnimi poklici, med katerimi so tudi učiteljice razrednega pouka, 

pogojena s tem, v kateri »fazi« procesa nastajanja čustev jo uporabijo, tj. pri samem 

nastajanju ali ko ljudje čustvo ţe doţivljamo. To je pomembno spoznanje, saj odrasli v »fazi« 

nastajanja čustev morda potrebujejo drugačne vrste strategij uravnavanja kot kasneje, ko 

posamezna čustva ţe doţivljajo. Iz omenjenega je tudi razvidno, da odrasli različnih poklicev, 

ob njih pa tudi učiteljice razrednega pouka in ţenske različnih poklicev, pri spreminjanju 

nastajanja čustev in doţivljanja čustev najpogosteje izbirajo med podobnimi strategijami 

uravnavanja čustev (tj. kognitivnimi ob doţivljanju čustev in spremembo situacije v času 

nastajanja čustev), kar morda nakazuje, da pogostost uporabe posameznih vrst strategij ni 

povezana z »učiteljskim« poklicem. Seveda pa strategij uravnavanja nastajanja in doţivljanja 

čustev pri odraslih različnih poklicev nismo »vezali« na sluţbeni/šolski kontekst, ampak smo 
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po njih spraševali »na splošno«. V prihodnje bi bilo zato zanimivo ugotoviti, ali se strategije 

uravnavanja (nastajanja) čustev razlikujejo, če po njih sprašujemo v vsakodnevnem ţivljenju 

in v poklicnem okolju. 

Rezultati pa so pokazali na nekatere podobnosti med spoloma v uporabi strategij v »fazi« 

nastajanja čustev ter razlike v uporabi strategij v »fazi« njihovega doţivljanja. Ţenske in 

moški so navedli, da ob nastajanju čustev najpogosteje uporabljajo strategije spremembe 

situacije, medtem ko so ob njihovem doţivljanju ţenske pogosteje kot moški navedle uporabo 

kognitivnih, telesno-fizioloških in socialnih strategij uravnavanja čustev. Kaj rezultati 

nakazujejo? Tudi v prihodnje bi bilo pri ugotavljanju uporabe strategij uravnavanja čustev 

pomembno razlikovati, ali odrasle sprašujemo po »fazi« nastajanja čustev ali »fazi« njihovega 

doţivljanja. Prav tako bi bilo zanimivo razmišljati o tem, zakaj se ţenske, večkrat kot moški, 

posluţujejo posameznih strategij uravnavanja doţivljanja čustev. 

Ugotovitev diplomske raziskave pa ne gre posploševati, saj je bil vzorec anketiranih, zajetih v 

raziskavo, razmeroma majhen. V vzorec je bilo zajetih 69 odraslih, ki opravljajo različne 

poklice ter 124 učiteljic in 5 učiteljev razrednega pouka iz različnih osnovnih šol po Sloveniji. 

Vzorec ţensk, ki opravljajo različne poklice (razen učiteljice razrednega pouka), je bil precej 

manjši (38 ţensk) v primerjavi z vzorcem razrednih učiteljic (124 ţensk). Prav tako pa je bil 

vzorec ţensk (162 ţensk) v primerjavi z vzorcem moških (36 moških) precej večji. 

Predvidevam, da bi bili rezultati drugačni, če bi v raziskavi sodelovalo več moških in ţensk 

(tako učiteljev in učiteljic kot tudi drugih odraslih različnih drugih poklicev). V prihodnje bi 

bilo smiselno raziskati, ali se uporaba strategij pri odraslih iz različnih poklicev, predvsem pa 

tistih, ki opravljajo učiteljski poklic, razlikuje, če jih sprašujemo po strategijah uravnavanja 

(nastajanja) čustev v vsakodnevnem ali poklicnem kontekstu. Prav tako bi bilo zanimivo 

raziskati, v katerih situacijah strategije uravnavanja (nastajanja) čustev najpogosteje uporabijo 

in ali je uporaba strategij odvisna od tega, kakšno čustvo ljudje doţivljajo. 

Raziskavo bi lahko razširili tudi tako, da bi preučili uporabo strategij uravnavanja (nastajanja) 

pri moških in ţenskah, ki opravljajo podobne poklice (npr. delo z računalnikom, delo za 

tekočim trakom ...). Dobro pa bi bilo, da bi poleg anketirančevih samoocen dodali tudi 

metodo opazovanja, kjer bi anketirance opazovali pri njihovem delu, s tem pa bi bili rezultati 

tudi bolj poglobljeni in veljavni.  
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Mnenja sem, da je diplomska raziskava uravnavanja strategij čustev dodala pomemben 

prispevek na področju uravnavanja čustev, ki še ni bilo raziskano, saj o omenjenih strategijah 

najdemo zelo malo strokovne literature in raziskav. Menim pa, da so ljudje o strategijah tudi 

premalo osveščeni in da bi se ob bolj poglobljenem razumevanju strategij uravnavanja 

nastajanja čustev v situacijah marsikdaj odzvali drugače. Zato bi bilo dobro, da bi vsi 

študentje (ali pa vsaj tisti, ki bodo v prihodnosti delali v interakciji z drugimi ljudmi) 

strategije uravnavanja čustev spoznali ţe tekom njihovega študija, in sicer pri zato ustreznem 

predmetu ali na različnih seminarjih. 

Čustvom in njihovim uravnavanjem bi tako dali večji poudarek, z večjim osveščanjem pa bi 

pridobila tudi večjo veljavo. Posledica tega pa bila tudi večja seznanitev ljudi z ustreznimi 

načini uporabe strategij uravnavanja čustev ter tudi njihovega doţivljanja in izraţanja.   
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