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POVZETEK
S pojavom motečega vedenja se pedagoški delavci srečujemo že zelo zgodaj, v predšolskem
obdobju. Otroštvo je eno izmed najbolj občutljivih in najpomembnejših obdobij v
posameznikovem življenju, saj izkušnje (predvsem socialne), ki se jih pridobi v tem obdobju,
oblikujejo posameznika in njegove odnosne relacije do sebe in drugih.
V diplomskem delu poskušam osvetliti pomen vzgojiteljevih odzivov na moteče vedenje
otroka. Slednje se namreč ob neustreznem ravnanju okolice le še dodatno poglablja in utrjuje,
v spodbudnem in razumevajočem okolju pa se lahko njegova pojavnost omili ali po
določenem času celo izzveni. Seznanjanje z možnimi pristopi in načini dela z otrokom, ki je
vedenjsko izstopajoč, ter njihova uporaba, pa ni mogoča brez predhodnega poznavanja in
razumevanja otrokovega psihosocialnega razvoja ter znanja o motečem vedenju.
V teoretičnem delu se torej najprej na kratko dotaknem otrokovega čustvenega in socialnega
razvoja v zgodnjem otroštvu ter nadaljujem s poglobljenim opisom značilnosti motečega
vedenja. V zadnjem delu spregovorim še o možnih smernicah ravnanja za delo z otroki, ki so
težje vzgojljivi.
S pomočjo kvalitativne raziskave, ki vključuje izvedbo intervjuja s štirimi vzgojiteljicami in
opazovanje dveh otrok v dveh različnih vzgojnih skupinah, sem poskušala ugotoviti, s
katerimi oblikami motečega vedenja se strokovne delavke najpogosteje srečujejo ter kako se
nanj odzivajo. Njihove pristope in načine dela najprej pridobim s pomočjo izjav, ki jih podajo
v intervjujih, nato pa preverim, ali jih udejanjajo tudi v praksi.
Na osnovi raziskave sem ugotovila, da se vzgojiteljice pri svojem delu z vedenjsko
izstopajočim otrokom najpogosteje srečujejo z agresivnim in izzivalnim vedenjem ter
nemirnostjo. Vzroke zanj večinoma pripisujejo otroku in neustrezni družinski vzgoji. V
primeru pojava motečega vedenja pri otroku, vzgojiteljice uporabljajo umik iz situacije ter
pogovor, ki pa pri otroku ne spodbuja iskanja rešitev, kako v prihodnje ravnati drugače. Prav
tako sem prišla do ugotovitve, da se vzgojiteljice v »kriznih situacijah« najpogosteje odzivajo
do otroka avtoritarno in kaznovalno. Med konkretne oblike pomoči otroku in njim samim pa
uvrščajo pogovor z otrokom, dodatno strokovno pomoč ter dodatna strokovna usposabljanja
namenjena pedagoškim delavcem.
KLJUČNE BESEDE: moteče vedenje, predšolski otrok, odzivi vzgojiteljic, učinkoviti
pristopi, pomoč.
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ABSTRACT
Educators come up against disruptive behaviour in children already in the pre-school period.
Childhood is one of the most sensitive and important periods in the life of individuals,
because experiences (social experiences in particular) gained in this period shape both the
individual and his/her relationship towards himself/herself and the others.
In my thesis, I try to highlight the significance of educators' response to disruptive children
behaviour, which may further intensify and strengthen as a result of inappropriate action,
while a stimulative and understanding environment may attenuate the manifestation of such
behaviour or even encourage its disappearance after some time. In order to become
acquaintned with the possible approaches and methods of work with children with
externalising behaviour problems as well as with their practical use, educators must first and
foremost be aware of and understand children's psychosocial development and disruptive
behaviour.
At the beginning of the theoretical part of my thesis, I brefly touch upon children's emotional
and social development in the early childhood. I continue with an in-depth description of the
characteristics of disruptive behaviour and finally present the possible guidelines of
management of behavioural difficulties.
With the help of a quality research consisting of interviews with four educators and
observation of two children from two different educating groups, I tried to find out what
forms of disturbing behaviour the educators most often encounter and how they respond to
such behaviour. On the basis of the approaches and working methods obtained from the
educators' interview statements, I conducted a research to find out if these approaches and
methods are actually put in practice.
The research showed that children with externalising behaviour are most often aggressive,
defiant and restless. The causes of such behaviour are mainly attributed to children
themselves and an inappropriate family education. In the case of disruptive behaviour,
educators tend to withdraw from the situation and resort to conversation that does not seek to
find a solution to the child's problematic behaviour. I also found out that in “critical
situations” educators most often react authoritatively and take punitive measures. Moreover,
conversation, additional professional help and further professional training of educators are
considered a concrete form of support both for children and educators.
KEY WORDS: disruptive behaviour, pre-school child, educators' responses, efficient
approaches, help.
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I. UVOD
Moteče vedenje pri predšolskih otrocih je vse pogostejši spremljevalec vzgojnoizobraževalnega dela. Tudi sama se pri delu s predšolskimi otroki srečujem z različnimi
oblikami motečega vedenja, tekom dela pa sem dobila vtis, da je moteče vedenje pri otroku
običajno razlog za nesprejetost in zavrnjenost tako s strani vzgojiteljev1, kot tudi s strani
otrokovih sovrstnikov. Lahko bi rekla, da so odzivi okolja na moteče vedenje v veliki meri
negativno naravnani ter vključujejo premalo razumevanja in potrpežljivosti do otroka. Hkrati
pa iz lastnih izkušenj ugotavljam, da so negativne reakcije okolja pogosto odgovor na njegovo
nemoč ter pomanjkljivo poznavanje čustvenih in vedenjskih težav. Prav slednje me je
spodbudilo k pisanju diplomskega dela na temo odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok. S
pomočjo različnih teoretičnih spoznanj, izjav intervjuvanih vzgojiteljic in njihovih pristopov v
praksi ter iz lastnih izkušenj poskušam oblikovati nekaj opornih točk za delo z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami ter na ta način prispevati k opolnomočenju vzgojiteljev.
Obenem pa jih poskušam tudi spodbuditi k razmišljanju o pomenu lastne vloge in
odgovornosti pri delu z otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč. Vzgojitelj namreč lahko s
svojimi odzivi in načinom dela za otroka predstavlja varovalni ali ogrožajoč dejavnik v
otrokovem psihosocialnem razvoju, ki moteče vedenje omili ali pa ga še dodatno utrdi in
poglobi.
Številni avtorji (Vec, 2011; Kobolt, 2010 b in Bregant, 1987) poleg tega opozarjajo, da gre pri
nastanku motečega vedenja za interakcijsko delovanje različnih dejavnikov, med katere
uvrščajo tako posameznika in njegove osebnostne značilnosti kot tudi ožje in širše okolje. V
diplomskem delu je večji del pozornosti namenjen le enemu izmed možnih dejavnikov
tveganja za njegov nastanek, in sicer vplivu širšega okolja, ki v mojem primeru predstavlja
odzive in ravnanja vzgojiteljic ob pojavu motečega vedenja pri otrocih. Pri tem seveda ne
smemo zanemariti interakcije posameznikovih in okoljskih odzivov. Strokovnjaki (Mikuš
Kos, 1991 in Kobolt, 2011) ob vsem tem še opozarjajo, da so odzivi okolja na moteče vedenje
pogosto odklonilni in kaznovalni, kar še dodatno utrjuje in poglablja otrokove neprimerne
vedenjske vzorce ter povečuje število neugodnih izkušenj, ki jih ima otrok z okoljem.
V teoretičnem delu diplomskega dela najprej na kratko spregovorim o čustvih, ki so osnova za
razumevanje vsakega vedenja, nato o socialnem razvoju otroka v zgodnjem otroštvu ter
nadaljujem s pojasnitvijo posameznikovih potreb, ki se delijo na osnovne in višje, njihova
nezadovoljenost pa pogosto vodi v pojav motečega vedenja. V osrednjem delu spregovorim o
motečem vedenju samem. Najprej se osredotočim na različnost njegovega pojmovanja, nato
pa obsežen del poglavja namenim različnim dejavnikom, ki morebiti prispevajo k njegovemu

1

Opredelitev pojma: V diplomskem delu uporabljen samostalnik moškega spola, ki se navezuje na splošno

poimenovanje, velja tako za osebe ženskega kot moškega spola. Uporaba samostalnika v ženski obliki, pa se
nanaša na konkretne osebe, ki so bile vključene v raziskavo.
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nastanku. V zadnjem delu se posvetim različnim smernicam oz. predlogom za delo z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pri tem je potrebno opozoriti, da so predlagane rešitve le
nekatere izmed možnosti, ki pa ne pomenijo nujno »uspeha« pri delu, saj je potrebno
upoštevati, da sta tako otrok kot vzgojitelj edinstvena individuuma z različnimi osebnostnimi
lastnostmi, življenjskimi izkušnjami ter potrebami. Edino, kar je skupno obema in je zagotovo
»pot do uspeha«, je soustvarjanje ustreznega odnosa med vzgojiteljem in otrokom. Poleg tega
dajem v diplomskem delu zelo velik poudarek tudi strukturi programa za delo z otroki, ki
vključuje jasno postavljena pravila, jasen sistem pozitivnih in negativnih posledic, pomen
rabe pozitivnih spodbud in ugodne klime v vzgojni skupini, ki se povezuje s kvaliteto odnosa
in ustrezno komunikacijo, ter oblikovanje individualiziranega programa za otroka, ki nujno
vključuje tudi sodelovanje s starši. Lahko bi rekla, da pravkar omenjeni elementi, ki jih
podrobneje opisujem v posameznih podpoglavjih, delujejo kot preventiva ali varovalni
dejavniki, ki preprečujejo nastanek motečega vedenja oz. omilijo njegovo pojavnost. Tudi
Mikuš Kos (1991) podobno navaja, da na otrokov psihosocialni razvoj varovalno delujejo
dejavniki, med katere uvršča vzgojiteljevo osebnost, socialno in organizacijsko strukturo
vzgojno-izobraževalne institucije, klimo v vzgojni skupini, odnose med otroki, odnos med
vzgojiteljem in otrokom ter tudi odnose med ostalimi zaposlenimi (npr. hišniki, čistilkami,
kuharicami …) v pedagoški instituciji, ki soustvarjajo in oblikujejo klimo.
V empiričnem delu poskušam ugotoviti, s katerimi oblikami motečega vedenja se srečujejo
vzgojiteljice pri svojem delu, na kakšen način se nanj odzivajo ter ali so opazne razlike med
njihovimi izjavami in dejanskimi odzivi. Zanimajo me tudi njihovi predlogi, kaj bi bilo v
pomoč otroku ter tudi njim samim pri soočanju z motečim vedenjem.
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II. TEORETIČNI DEL
1.

ZGODNJE OZIROMA PREDŠOLSKO OBDOBJE

Večina pozornosti v diplomskem delu bo namenjena motečemu vedenju predšolskih otrok ter
odzivom vzgojiteljic nanj, kar je tudi osrednja tema celotnega dela. Preden začnem z razlago
omenjene tematike, se bom nekoliko dotaknila obdobja prvih let otrokovega življenja, ki ga
biologi imenujejo zgodnje otroštvo, strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje pa predšolsko
obdobje. Prav tako se bom dotaknila čustvenega ter socialnega razvoja v pravkar omenjenem
obdobju.
»Biološka rast je celovit proces, ki je pomemben del človekovega razvoja. Je napreden razvoj
živega bitja ali organizma s prisotnimi povečevanji in anatomskimi ter fiziološkimi
spremembami« (Tomazo-Ravnik, 2008; str. 119). Comas (1960; prav tam) rast z biološkega
vidika v obdobju od rojstva do zrelosti opredeli s sledečimi razvojnimi stopnjami:
1. dojenček ali malček,
2. zgodnje otroštvo,
3. srednje in pozno otroštvo,
4. mladostništvo.
Zgodnje otroštvo torej zajema obdobje od približno dveh let in pol do šestega leta ali do
prodora prvega stalnega zoba (prvi kočnik). Z vzgojno-izobraževalnega vidika pa Batistič
Zorec (2003) otroke, ki jih uvrščamo v obdobje zgodnjega otroštva, poimenuje predšolski
otroci. Ta pojem se večinoma nanaša na otroke od rojstva do vstopa v šolo, včasih pa ima tudi
ožji pomen, ko se namreč nanaša le na otroke od tretjega leta do vstopa v šolo in ne tudi na
dojenčke in malčke (Morrison, 1988; prav tam).

2.
2.1.

ČUSTVA
Čustveni razvoj v zgodnjem otroštvu

V nadaljevanju so opisane značilnosti čustvenega in socialnega razvoja v zgodnjem otroštvu.
Čustva, na katera se najprej osredotočim, sestavljajo s posameznikovim vedenjem nedeljivo
celoto. Za lažje razumevanje otrokovega vedenja je namreč nujno, da prepoznavamo in
razumemo delovanje čustev, saj predstavljajo gonilno silo vsakega vedenja. Poleg tega je
pomembno zavedanje, da je vedenje, ne glede na to, ali je socialno zaželeno ali nezaželeno, za
otroka smiselno, saj zanj predstavlja edini poznani način odzivanja na okolje, v katerem živi.
Preden se osredotočim na opredelitev in razlago čustev, je potrebno poudariti dejstvo, da se
prepoznavanje, razumevanje in izražanje čustev pri otroku razvija in spreminja skladno z
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otrokovim spoznavnim ter socialnim razvojem. Tako Hurlock (1974; v Kavčič in Fekonja,
2008) opisuje značilnosti otrokovih čustev:
intenzivnost otrokovih čustev je enaka tako v trivialnih kot tudi v resnih situacijah;
pogostost otrokovih čustev se z razvojem spreminja (otrok se postopno uči
zmanjševati čustvene izraze in jih izražati na za odrasle primeren način);
otroci hitreje kot odrasli prehajajo iz enega čustva v drugo, kar je povezano predvsem
s šibkimi spoznavnimi sposobnostmi, pomanjkanjem izkušenj ter s kratkotrajno
pozornostjo;
z razvojem se spreminja moč posameznih čustev (ena postanejo intenzivnejša, druga
šibkejša).
Čustva ali emocije so torej pojavi, s katerimi se odzivamo na določene dogodke; ti so tisti, za
katere ocenimo, da imajo za nas določeno vrednost. Lazarus (1991; v Smrtnik Vitulić, 2007) v
eni izmed možnih razlag navaja, da so čustva posameznikov psiho-fiziološki odziv na zanj
pomembne dražljaje, ki omogoča učinkovito prilagoditev na zaznane spremembe. Naloga
čustev je torej v tem, da organizirajo in uravnavajo posameznikove izkušnje ter služijo
posameznikovemu prilagajanju na okolje na dva načina (Campos, 1986; v Zupančič, 2008):
čustvena stanja spodbujajo vedenjske odzive na zunanje in notranje dogodke;
s pomočjo čustvenih izrazov posameznik komunicira z okolico. Campos (2000; prav
tam) še dodaja, da otrokovi čustveni signali močno vplivajo na odzive drugih ljudi, ti
pa povratno uravnavajo njegovo socialno vedenje. Čustva torej vplivajo na
posameznikovo procesiranje informacij, pomagajo mu strukturirati dogodke v okolju,
smiselno povzemati dogajanje zunaj in znotraj sebe. Prav tako predstavljajo temeljno
sestavino posameznikovih temperamentih značilnosti, ki so podlaga za razvoj njegove
osebnosti (Campos, 2000; prav tam).

2.2.

Delitev čustev

Nekateri razvojni psihologi menijo, da že dojenčki izražajo vsa temeljna čustva, ki jih lahko
prepoznamo na izrazih otrokovega obraza. Mednje sodijo veselje, zanimanje, presenečenje,
strah, jeza, žalost in gnus (Zupančič, 2008). Nekateri avtorji (npr. Lazarus, 1991; v Smrtnik
Vitulić, 2007) pa pravijo, da otroci v najzgodnejšem razvoju izražajo le nediferencirano
čustveno stanje splošnega vzburjenja, čustva pa naj bi se pojavila v razvoju šele kasneje kot
rezultat pridobljenih izkušenj in spoznavnega razvoja. Glede na to, da se med različnimi
avtorji pojavlja neenotnost o nastanku in pojavu čustev, vseeno lahko trdimo, da dojenčki že
zelo zgodaj izražajo ugodje in neugodje, ne moremo pa z gotovostjo trditi, ali dojenčki
izražajo čustva ali le neke fiziološke in vedenjske vzorce, ki še niso čustva.
Čustva se delijo na temeljna in kompleksna oz. sestavljena čustva. Izard (1991; prav tam)
pravi, da obstaja deset različnih čustev, ki jih lahko imenujemo temeljna. Mednje sodijo
zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus, strah, sram in krivda. Za slednja dva
velja, da ju večina avtorjev uvršča med kompleksna čustva, med katere uvrščamo še ponos in
-4-

Simčič, A. (2014). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

zavist, in se v primerjavi s temeljnimi pojavijo v razvoju kasneje, šele v drugem letu otrokove
starosti (Harris, 1996; prav tam). Prav tako večina raziskovalcev deli čustva na »pozitivna« in
»negativna«. Posameznik doživlja pozitivna čustva, ko dosega zanj pomembne cilje, v
primeru, da so njegovi cilji ogroženi, pa posameznik doživlja negativna čustva (Lazarus,
1991; prav tam). Prav tako nekdo doživlja pozitivna ali negativna čustva, kadar oceni, da je
dogajanje zanj pomembno (Oatley in Jenkins, 2002; prav tam). Vloga pozitivnih in negativnih
čustev je v prilagajanju na okoliščine, saj posameznika pripravijo na optimalen odziv v zanj
pomembni situaciji, zato so vsa čustva, ne glede na njihovo valenco, koristna (Milivojević,
1999). V nadaljevanju so opisana nekatera izmed temeljnih in kompleksnih čustev, ki jih
lahko pogosto prepoznavamo in opažamo pri otroku.

2.2.1. Čustvo veselja
»Subjekt doživlja veselje, kadar oceni, da je zadovoljil eno izmed svojih najpomembnejših
želja, ki ima zanj zelo visoko vrednost« (Milivojević, 1999; str. 290).
V zgodnjem otroštvu poraste število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustva veselja.
Predšolski otroci se tako veselijo zlasti sodelovanja v različnih dejavnostih z drugimi,
predvsem s svojimi vrstniki, ter doživljanja, da so uspešnejši od ostalih. Izražanje veselja je
značilno preko gibalnih dejavnosti, kot so skakanje, valjanje po tleh, ploskanje, objemanje
ipd. (Kavčič in Fekonja, 2008). Smrtnik Vitulić (2007) še dodaja, da se otroci v zgodnjem
otroštvu najbolj razveselijo materialnih dobrin (npr. ko dobijo darilo), pomembnih dogodkov
(npr. rojstnega dne) in dejavnosti, ki so zanje pomembne in sprožajo trenutno ugodje in
zadovoljstvo.

2.2.2. Jeza
»Subjekt doživlja jezo, kadar oceni, da se nekdo neupravičeno obnaša na način, ki ogroža
njegovo pomembno vrednoto« (Milivojevič, 1999; str. 319).
Čustvo jeze je lahko pozitivno, saj predstavlja motivacijo za premagovanje ovir, ali pa otroku
pomaga, da se postavi zase, po drugi strani pa lahko neprimerno izražanje jeze vodi do
konflikta ali nasilja. Otrok najpogosteje izraža jezo ob omejevanju gibanja ali ko se pri
zadovoljevanju njegovih potreb pojavijo ovire. V zgodnjem otroštvu se čustvo jeze pojavi
zlasti v primeru, ko se nekdo vmeša v otrokovo igro ali mu poskuša vzeti igrače, če igrače ne
delujejo po njegovih željah, ko mu kaj ne uspe ali če od njega zahtevamo nekaj, česar ne želi
storiti. Otrok se lahko na čustvo jeze odzove na impulziven način z agresivnostjo ali na
inhibiran način z umikom (Hurlock, 1974; v Kavčič in Fekonja, 2008).
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2.2.3. Žalost
»Subjekt doživlja žalost v situacijah, v katerih oceni, da neupravičeno izgubi nekaj, kar je zanj
pomembno« (Milivojević, 1999; str. 598).
Žalost je čustvo, nasprotno veselju, torej čustvo izgube ali socialne vloge, poznavanje
situacije pa posamezniku ne pomaga pri vrnitvi v prvotno stanje. Izgubljena oseba ali objekt,
za katerim oseba žaluje, je vedno ponotranjena v posameznikovi psihični strukturi in bolj kot
je izgubljeni objekt zanj pomemben, večjo izgubo doživlja in intenzivnejše je njegovo
doživljanje žalosti (Smrtnik Vitulić, 2007).

2.2.4. Strah
»Strah je čustvo, ki ga subjekt doživlja, kadar ocenjuje, da je ogrožena neka njegova vrednost
in da sam ni dovolj sposoben, da bi se spoprijel z objektom ali s situacijo, ki ga ogroža«
(Milivojević, 1999; str. 447).
Posameznik se torej odziva s strahom, ko zazna ogroženost ali grožnjo ogroženosti. Strah
velja za prilagojen odziv, če se pojavlja na primernem mestu in ob primernem času. S
starostjo se otrokovo okolje vse bolj razširja, zato prihaja v stik z vedno več dražljaji, ki lahko
v njem sprožijo omenjeno čustvo (Hurlock, 1974; v Kavčič in Fekonja, 2008). Pojav
nekaterih strahov je utemeljen, saj jih vzbudijo otrokove resnične izkušnje z dražljaji, ki
naravno vzbujajo strah (npr. glasni zvok), ali z neprijetnimi dogodki (npr. otrok se boji psov,
ker ga je nekoč ugriznil pes), strahovi pa so lahko tudi posledica posnemanja vedenja oseb v
otrokovi bližini (npr. otrok vidi, da se starši ali vrstniki bojijo) ali poslušanja in gledanja
grozljivih televizijskih oddaj, filmov, zgodb ipd. Prav tako imajo otroci omejeno število
izkušenj za razumevanje dogajanja okoli sebe, zato jih lahko neka nova izkušnja prestraši, saj
še niso doživeli nečesa podobnega (Herbert, 1996, Hurlock, 1974; Puklek in Gril, 1999; prav
tam). Papalia, Olds in Feldman (2003) še dodajajo, da lahko otrokovi strahovi izvirajo iz
njegove bujne domišljije in nagnjenosti k temu, da ne loči navideznosti od resničnosti.
Za otroke v zgodnjem otroštvu je značilno, da postajajo strahovi številčnejši in močnejši.
Otroci v tretjem in četrtem letu se bojijo zlasti ločitve od staršev, teme, zvokov (v temi),
majhnih živali in žuželk ter tega, da bi ostali sami. V petem in šestem letu otrokovega
življenja pa so strahovi vezani predvsem na temo, hude sanje, domišljijska bitja ali dogodke,
na nadnaravna bitja (npr. duhove in pošasti), divje živali, nevihte, ločitve od staršev ter na
poškodbe. Z razvojem in s pridobivanjem številnih izkušenj, mnogi strahovi izginejo in
zbledijo, saj otrok spozna pravi pomen predmetov in stvari, ki se jih boji (Herbert, 1996;
Hurlock, 1974; Puklek in Gril, 1999; v Kavčič in Fekonja, 2008), in kot pravijo Papalia, Olds
in Feldman (2003), večina strahov izgine, ko otroci izgubljajo občutek lastne nemoči.
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2.2.5. Ljubosumnost
Ljubosumnost je sestavljeno, kompleksno socialno čustvo, ki se pojavi kot odziv na izgubo ali
grožnjo izgube pomembnega odnosa naklonjenosti zaradi tekmeca (tretja oseba, predmet ali
situacija) (Volling, McElwain in Miller, 2002; v Kavčič in Fekonja, 2008). Ali kot pravi
Milivojević (1999; str. 584): »Ljubosumje je vrsta strahu, ki ga subjekt doživlja, kadar
ocenjuje, da oseba, ki jo on ljubi, ljubi nekoga tretjega.«
Ljubosumnost vključuje vrsto različnih čustev, kot so npr. jeza, strah, žalost ipd. Otroci
začnejo izražati omenjeno čustvo že zelo zgodaj (od enega leta naprej); neposredno tako, da
so napadalni, da na socialno zaželen ali nezaželen način tekmujejo za pozornost in
naklonjenost ljubljene osebe, posredni načini izražanja ljubosumnosti pa so težje prepoznavni.
Otrok tako lahko kaže oblike vedenja, ki so sicer značilne za manjše otroke, npr. sesanje prsta,
zahtevanje pozornosti z izražanjem novih strahov ali z izbirčnostjo pri hrani, nagajanje,
uničevalnost, sproščanje čustev v odnosu do igrač ipd. Pogost vzrok za ljubosumnost v
obdobju otroštva je izguba starševske pozornosti in naklonjenosti ob rojstvu novega sorojenca
(Kavčič in Fekonja, 2008).

2.3.

Razumevanje in prepoznavanje čustev

Predšolski otrok z dozorevanjem in socializacijo vedno bolj prepoznava in razume čustva pri
sebi in drugih. V zgodnjem otroštvu se namreč nadaljuje razvoj prepoznavanja in
razumevanja različnih čustev, otroci pa vse bolj razumejo, da lahko posameznik doživlja tudi
več različnih čustev hkrati. Sposobnost pravilnega prepoznavanja in razumevanja čustev ima
pomembno vlogo v posameznikovih socialnih odnosih in je pretežno rezultat socialnega
učenja (Lamovec, 1999; v Smrtnik Vitulić, 2007).
Russel in S. Widen (2002; v Kavčič in Fekonja, 2008) sta v svoji raziskavi ugotovila, da
otroci v obdobju zgodnjega otroštva pravilneje določajo, katera čustva doživlja junak, če
imajo na voljo besede. Slednje pomeni, da ima razvoj govora pri otroku ključno vlogo za
nadaljnje razumevanje in izražanje čustev. Medtem ko je namreč za dojenčke in malčke
značilno učenje čustev na podlagi prepoznavanja obraznih izrazov, je za predšolske otroke
značilno prepoznavanje in razumevanje čustev na podlagi besed, ki označujejo in opisujejo
določena čustva. Kljub temu je za zgodnje otroštvo značilna manj kompleksna uporaba razlag
čustev. Slednja temelji na opisih čustvenih izrazov (npr. ljudje se smejijo, ko so veseli), na
poimenovanju dejavnosti (npr. od veselja skačejo) in na navajanju specifičnih situacij ali
okoliščin, na katere ljudje nimajo vpliva (npr. veseli so, ko sije sonce) (Banerjee, 1997;
Harris, 1996; v Smrtnik Vitulić, 2007).
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2.4.

Vzpostavitev nadzora nad doživljanjem in izražanjem čustev

Predšolski otrok z dozorevanjem kognitivnih sposobnosti, pridobivanjem novih izkušenj in z
učenjem socialnih norm pridobiva vedno večje sposobnosti za kontrolo nad doživljanjem ter
izražanjem svojih čustev. Nadzor nad čustvenim doživljanjem namreč predstavlja
posameznikovo zmožnost uravnavanja intenzivnosti čustvenega doživljanja (Kavčič in
Fekonja, 2008). Le-ta vključuje notranje in zunanje procese, s pomočjo katerih otrok
analizira, vrednoti in spreminja svoje čustvene odzive (Volling in dr., 2002; prav tam). Razvoj
uravnavanja čustev se pri otroku razvija skladno z razvojem govora (Oatley in Jenkins, 2002;
v Smrtnik Vitulić, 2007); v zgodnjih letih življenja tako otrok »komunicira« le z izrazi in
gestami, kasneje pa je zmožen ubesediti tisto, kar ga vznemirja in moti.
Predšolski otroci npr. vedo, da lahko doživljanje določenega čustva nadzorujejo tako, da
zakrijejo določena čutila (npr. pokrijejo si ušesa in oči). Prav tako starejši predšolski otroci že
razumejo, da je intenzivnost določenega čustva odvisna od pogostosti spominjanja dogodka,
ki je povzročil določeno čustvo (Harris, 1996; Lagattuta, Wellman in Flavel, 1997; v Kavčič
in Fekonja, 2008). Šestletniki se torej že zavedajo povezave med posameznikovimi čustvi in
njegovim mišljenjem ter že razumejo, da lahko posameznik nadzoruje doživljanje neprijetnih
čustev tako, da se posveti prijetni dejavnosti, ob kateri ne razmišlja o čustvih (Harris, 1996;
Lagattuta idr., 1997; prav tam). Harris še dodaja (1996; prav tam), da otroci že razumejo, da
lahko negativna čustva znižujejo raven posameznikovega osredotočanja na določeno
dejavnost, vendar pa lahko tudi osredotočanje na določeno prijetno dejavnost zmanjša
intenzivnost doživljanja neprijetnih čustev.

3.

SOCIALNI RAZVOJ V ZGODNJEM OTROŠTVU

Otroci v zgodnjem otroštvu vse več časa preživijo z drugimi otroki in vse manj z odraslimi. Z
vzpostavljanjem stikov zunaj družine tako otroci razvijejo nove oblike socialnih interakcij in
socialnih kompetentnosti, med katere spadajo sposobnosti komuniciranja, recipročnosti,
empatije ter skupnega reševanja problemov (npr. Brownell in Carriger, 1990; Shatz in
Gelman, 1973; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2008). Z leti tako pri otrocih narašča
prosocialno vedenje in upada delež agresivnega vedenja med prijateljskimi interakcijami
(Coie in Dodge, 1988; prav tam). Prav tako je za starejše predšolske otroke značilno, da se
veliko več pogovarjajo kot mlajši otroci ter da z uporabo govora lažje dosegajo cilje (Levin in
Rubin, 1983; prav tam).

3.1.

Prosocialno vedenje

Prosocialno vedenje se pri predšolskem otroku kaže predvsem s preseganjem egocentrizma, ki
je po Piagetu ena izmed značilnosti predoperativnega mišljenja. Gre za obliko centracije, za
otrokovo nezmožnost, da bi upošteval gledišče druge osebe (Papalia, Olds in Feldman, 2003),
prosocialno vedenje pa je mogoče le z razvojem empatije in teorije uma. Empatija je
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sposobnost posameznika, da prepozna in razume misli, perspektive in čustva drugih ljudi
(Eisenberg, Losoya in Guthrie, 1997; v Smrtnik Vitulić, 2007) ali da se vživi in podoživlja
čustva drugih (Harris, 1996; prav tam). S socializacijo in razvojem socialnokognitivnih
sposobnosti postajajo otroci z leti vedno bolj sposobni vživljanja v druge ljudi in empatičnega
razumevanja drugih (prav tam).
Družina je prvi in najpomembnejši model za učenje prosocialnega vedenja. Otroci se le-tega
učijo od staršev in iz odnosov med sorojenci, vzori za njegovo oblikovanje pa so tudi druge
osebe, s katerimi otrok prihaja v stik, npr. vzgojitelji in vrstniki. Vzgibi za prosocialno
vedenje se, podobno kot čustva, spreminjajo skladno z otrokovim razvojem. Predšolski otroci
so nekoliko bolj egocentrični in zato hočejo biti pohvaljeni ter se izogibajo nasprotovanju, z
odraščanjem pa otroci vse bolj sprejemajo družbene norme, ki jih internalizirajo (Eisenberg in
Fabes, 1998; v Papalia, Olds in Feldman, 2003).

3.2.

Agresivno vedenje

V zgodnjem otroštvu otroci najpogosteje izražajo instrumentalno agresijo, ki služi kot
sredstvo za doseganje ciljev in se najpogosteje pojavlja med družabno igro, ko med otroci
prihaja do prepirov zaradi igrač in prostora. Instrumentalno agresijo lahko tako uvrstimo med
konstruktivne oblike agresije – otroci, ki se največ prepirajo, so torej socialno kompetentnejši
in družabnejši (Papalia, Old in Feldman, 2003). Lahko rečemo, da se taki otroci znajo bolj
zavzeti zase, da aktivno pristopajo k stvarem in imajo zato tudi boljšo samopodobo. Manning,
Heron in Marshall (1978; v Zupančič, Gril in Kavčič, 2001) pravijo, da so ti otroci zelo dobro
prilagojeni in veliko bolj priljubljeni od ostalih otrok. Zanje je namreč značilna raba
specifične agresivnosti, ki se pojavlja le v določenih situacijah, ki pri otroku izzovejo
frustriranost (npr. brani lastne pravice, si pridrži igračo). Seveda pa je potrebno biti pozoren
na to, kdaj »zdrava« agresija preide v destruktivno, s katero otrok ogroža sebe ali druge. Sem
sodijo predvsem oblike agresivnosti, kot je npr. nadlegovanje (nevzpodbujena agresivnost), ki
se pojavi brez neposrednega sprožilca in otroku ne prinese ničesar »koristnega«, pač pa
predstavlja nagrado za agresivno dejanje sama reakcija »žrtve« (Manning, Heron in Marshall,
1978; prav tam). Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da je v tem primeru potrebno otroka ustaviti,
zavarovati njega oz. tam prisotne ter ga pomiriti.
Z govornim razvojem, med drugim in četrtim letom, otroci agresije ne izražajo več toliko na
fizičen način, temveč bolj z besedami (Coie in Dodge, 1998; v Papalia, Old in Feldman,
2003). Po šestem ali sedmem letu, ko otroci postajajo vse spretnejši v razumevanju in so bolj
nagnjeni k sodelovanju, agresivnost postaja vse manj prisotna v njihovem vedenju. Narašča
pa sovražna agresija, to so dejanja, s katerimi prizadenemo drugo osebo. Prav tako obstaja
razlika v izražanju agresije glede na spol. Raziskave namreč kažejo, da naj bi bili dečki
agresivnejši od deklic, čeprav to ne drži povsem, saj so deklice lahko veliko bolj agresivne, le
da agresijo izražajo posredno. Za dečke tako velja, da izražajo bolj odkrito agresijo, ki je
fizična ali besedna in je odkrito usmerjena na svoj cilj, za deklice pa je značilno, da izražajo
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bolj prikrito agresijo, s katero ogrožajo odnose, ugled ali psihično stanje posameznika (prav
tam).

4.

MOTIVI IN POTREBE

Vsako naše čustvovanje in vedenje pa se tesno povezuje z motivacijo in z zadovoljevanjem
potreb, o čemer bom spregovorila v nadaljevanju. Vsako obnašanje posameznika je
motivirano; v ozadju vedênja se namreč nahajajo različne silnice, med katere sodijo potrebe,
nagoni in motivi, ki posameznika usmerjajo ter spodbujajo k določenim ciljem. Potrebe so
procesi v organizmu, ki sprožijo vedenje, usmerjeno k njihovi zadovoljitvi, ko se v organizmu
pojavi neravnovesje. Tukaj gre ali za primanjkljaje, ki se kažejo npr. kot pomanjkanje vode,
hranilnih snovi, pomanjkanje pozornosti, naklonjenosti ipd., ali za preobilje nečesa (Musek in
Pečjak, 2001).

4.1.

Razdelitev potreb

Potrebe najpogosteje razdelimo na fiziološke in psihološke. Fiziološke potrebe uvrščamo med
osnovne potrebe, ki organizem ohranjajo pri življenju. Čeprav avtorja Musek in Pečjak (2001)
opozarjata, da so fiziološki motivi življenjsko najpomembnejši, pa takoj, ko so zadovoljeni,
ne pomenijo veliko. Večji pomen v posameznikovem življenju namreč predstavljajo
psihološki ali psihosocialni motivi, vendar samo pod pogojem, da so najprej zadovoljene vse
osnovne potrebe.
Ameriški psiholog Maslow (1982) tako govori o hierarhiji potreb in motivov. Na prvo stopnjo
hierarhije uvršča fiziološke potrebe (po kisiku, hrani, vodi, izogibanju bolečine, spolnih stikih
in stalni temperaturi), ki so v primerjavi z ostalimi potrebami osnovne ter najpomembnejše.
Dokler so slednje nezadovoljene, organizmu vladajo fiziološke potrebe, saj njihovo
nezadovoljenost najtežje prenašamo. Po lestvici navzgor se nato vzpenjajo t. i. višje,
psihološke potrebe, med katere spadajo potrebe po varnosti, po ljubezni in naklonjenosti,
potrebe po ugledu in spoštovanju. Še višje na lestvici se nahajajo spoznavne potrebe (po
spoznavanju, razumevanju in znanju) ter estetske potrebe (po doživljanju lepote, harmonije).
Najvišje na lestvici se nahaja potreba po samoaktualizaciji ali samouresničevanju (prav tam).
Za predšolske otroke, ki so v veliki meri ali povsem (npr. malčki in dojenčki) odvisni od skrbi
odraslih, je zelo pomembno, da jim le-ti omogočijo zadovoljevanje osnovnih in višjih potreb,
med katerimi so izrednega pomena predvsem potrebe po varnosti, pripadnosti in ljubezni.
Šele takrat, ko ima namreč otrok občutek pripadnosti in se počuti varnega ter ljubljenega,
lahko v svojemu okolju raziskuje, spoznava, navezuje stike in si tako pridobiva nove izkušnje
na kognitivnem, čustvenem in socialnem področju. Bluestein (1997) pravi, da takrat, ko otroci
zadovoljijo svoje osnovne psihološke potrebe, iščejo izpolnitve na višji stopnji. V razredu,
kjer prevladuje avtoritarni tip vodenja oz. pristop »zmagam – izgubiš«, je pogostnost
samovoljnega uveljavljanja moči in pomanjkanja zaupanja navadno vzrok, da si otroci
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prizadevajo zadovoljiti potrebo po čustveni varnosti v odnosu. Taki otroci pogosto kažejo
znake motečega vedenja, kot so npr. iskanje pozornosti, borijo se za nadvlado in sprejemanje
pri vrstnikih, prizadevajo si postati vzgojiteljevi ljubljenčki … Omenjene oblike vedenja so
torej prisotne zato, ker si otroci prizadevajo zagotoviti varnost v odnosu z vzgojiteljem. Pred
premikom k vrednotam višje stopnje (npr. potreba po znanju in učenju) je torej nujno, da se
otroci počutijo sprejete in varne, kar pa je v veliki meri odvisno od vzgojiteljevega načina
dela in klime, ki jo le-ta soustvarja skupaj s sodelavci in otroki.
Musek in Pečjak (1997) še dodajata, da motivov ne moremo uresničiti, če se ne pojavi
ustrezno ravnanje za dosego cilja, in poudarjata (2001), da nekatere izmed potreb (predvsem
fiziološke) zadovoljujemo nagonsko (npr. dihanje), večji del pa jih zadovoljujemo s
posredovanjem in pomočjo drugih oseb. Tako sta pri zadovoljevanju potreb prisotna tako
nagonski kot socializiran način obnašanja. Slednjega se naučimo v procesu socializacije, v
odnosih z drugimi ljudmi.
Za predšolske otroke je značilno, da se sočasno s spoznavnim, čustvenim in socialnim
razvojem učijo prepoznavati svoje lastne potrebe in potrebe drugih ter hkrati spoznavajo
načine, kako jih zadovoljiti na socialno sprejemljiv način. Otroci, ki zadovoljujejo
psihosocialne potrebe (npr. po varnosti, sprejetosti in potrditvi) na socialno nezaželen način,
tako pogosto izzovejo nezadovoljstvo in odklanjanje okolja, kar otroka še dodatno omejuje pri
zadovoljevanju njegovih potreb. Prav nezmožnost otroka, da zadovolji svoje potrebe in
neustrezni odzivi okolja, so pogosto razlog za nastanek motečega vedenja.

5.
5.1.

MOTEČE VEDENJE
Različnost pojmovanj motečega vedenja

Na področju vzgoje in izobraževanja se srečujemo s poplavo različnih pojmovanj, ki
poskušajo opredeliti težavno vedenje otrok, s katerim se vsakodnevno srečujejo pedagoški in
drugi strokovni delavci. Gre namreč za kompleksen pojav, ki ga je zelo težko omejiti in skrčiti
na le nekaj posameznih izrazov. Vec (2011) pravi, da je raba pojmov, povezanih z motečim
vedenjem, zelo široka in da je sam pojem sicer nekoliko neuveljavljen, čeprav njegova
pojavnost predstavlja najpogostejšo težavo predvsem na področju vzgoje in so ji tako starši
kot učitelji in vzgojitelji najtežje kos.
V literaturi se prav tako srečujemo z vrsto najrazličnejših pojmovanj, ki jih Metljak, Kobolt in
Potočnik (2010), poimenujejo s skupnim izrazom čustvene in vedenjske težave in nekatere
izmed njih tudi naštejejo: čustvene težave, anksioznost, socialni umik, emocionalne
težave/motnje, psihosocialne težave, socializacijske motnje, vzgojne težave, vzgojna
nevodljivost, vzgojna zanemarjenost, socialno integracijske težave, socialna oškodovanost,
moteče vedenje, odklonsko vedenje, izstopajoče vedenje, agresivno vedenje, »acting out« ali
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nekontrolirano vedenje, izguba kontrole, hiperaktivno vedenje, impulzivno vedenje,
opozicionalno vedenje …
Mnogi avtorji motnje zaradi preglednosti razvrstijo v posamezne kategorije. Tako npr. Quay
(1979; v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010; str. 105) otroke z vedenjskimi in čustvenimi
težavami deli v štiri skupine:
1. skupina: težko vodljivi otroci; so agresivni, ne sodelujejo, ne ubogajo, motijo pouk.
Njihovo vedenje učitelji obsojajo kot nesprejemljivo;
2. skupina: agresivni otroci; navadno pripadajo kateri od »band« in sodelujejo pri
delikventnih akcijah;
3. skupina: otroci z nezrelim vedenjem; njihovo vedenje je pasivno, težave imajo s
pozornostjo;
4. skupina: boječi otroci; nesamozavestni, odmaknjeni, depresivni.
Klasifikacija vedenjskih motenj po Myschkerju (2005; prav tam) pa je sledeča:
1. skupina: eksternalizirane oblike vedenja: agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje
pravil, motnje pozornosti;
2. skupina: internalizirana oblika vedenja: bojazen, strah, žalost, brez interesov,
umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, občutje manjvrednosti;
3. skupina: socialno nezrelo vedenje: nezrelo vedenje, nižja odpornost na strese, težave
v koncentraciji;
4. skupina: socializirano delikventno vedenje: brez občutka odgovornosti, agresivnost,
napadalnost, nizka frustracijska toleranca, nemirnost, rizično vedenje, brez ovir in
zavor, nesposobnost navezovanja kontaktov.
Zaradi lažjega in poenostavljenega razumevanja v celotnem diplomskem delu uporabljam
širši pojem, čustvene in vedenjske težave ter moteče vedenje, saj se pravkar omenjena
pojma med seboj tesno prepletata in povezujeta. Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman,
Gartner idr. (2003) poleg teh dveh izrazov uporabljajo še nazive, kot so vzgojno težavnejši
otroci oz. težave ali motnje v prilagajanju idr., s katerimi se izognemo nevarnostim
prezgodnje stigmatizacije. Pri predšolskih otrocih namreč ne moremo govoriti o že
izoblikovani osebnosti, zato gre v večini primerov motečega vedenja v zgodnjem otroštvu za
težave pri prilagajanju, ki jih lahko razumemo tudi kot obrambno odzivanje v stiskah in
težavah. Slednje so pogosto odraz sveta odraslih, ki so vzgojno nestalni in neusklajeni,
prezaposleni, med sabo skregani, odsotni starši ali skrbniki, starši, ki vzgojno in čustveno
zanemarjajo otroka, ga psihično in/ali fizično trpinčijo, zlorabljajo, družine, ki imajo drugačne
kulturne norme, t. i. nefunkcionalne družine ipd.
Različni izrazi in razlage motečega vedenja torej nastajajo predvsem zaradi potreb okolice in
ne toliko zaradi posameznika samega. Strokovnjakom so namreč v pomoč, da se lažje zedinijo
in med seboj sporazumevajo pri obravnavi določenega otroka. Različne opredelitve služijo
tudi za poenostavitev kompleksnosti in raznovrstnosti pojmovanj na področju motečega
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vedenja, hkrati pa lahko pretiran poudarek in usmerjenost zgolj na uporabo klasifikacij
predstavlja nevarnost, da se osredotočimo le na primanjkljaje in težave, pozabljamo pa na
posameznika, na njegovo celostnost, edinstvenost ter vpetost v širše socialno okolje (Metljak,
Kobolt in Potočnik, 2010).
Pri predšolskih otrocih pa mora biti previdnost pri rabi raznih terminov še toliko večja, saj je
njihova osebnost še v procesu rasti in oblikovanja, zato lahko neustrezno in neobčutljivo
pojmovanje ter obravnavanje zaznamuje ali celo ovira njihov psihosocialni razvoj. Prav tako
je potrebno zavedanje, da so težave, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju, pogosto
prehodne narave in po določenem času ob ustrezni podpori in spodbudi okolja tudi izzvenijo.
Strokovnjaki (prav tam) namreč opozarjajo, da ima kategorialni pristop številne pasti, ki lahko
posameznika zaznamujejo in tako otežijo njegov razvoj; kategorije namreč ne omogočajo
razumevanja posameznika kot celovitega psihosocialnega bitja v razvoju in spreminjanju.
Predvsem pa kategorije in diagnoze nikakor ne morejo nadomestiti tenkočutnega strokovnega
in človeškega posluha za potrebe otroka. Čačinovič Vogrinčič (2008) še dodaja, da v nobeni
diagnozi ali definiciji problema ni rešitev. Te se vedno soustvarjajo le v odnosu z otrokom. In
ker se soustvarjajo, jih ne moremo določiti vnaprej in brez otroka. Klasifikacije torej
prispevajo k večji razumljivosti in preglednosti v primeru, da upoštevamo tudi ostale
dimenzije, npr. individualne, izkustvene, družinske, socialne, medosebne in institucionalne
(Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).

5.2.

Opredelitev pojma težava in motnja v vedenju

Vsak posameznik se v različnih obdobjih življenja srečuje s težavami in razvojnimi krizami, s
katerimi se mora na nek način spoprijeti in jih obvladati, slednje pa je seveda lažje, če živi v
spodbudnem in razumevajočem okolju. Težave so torej pojavljajo, vendar pa so le prehodne
narave in po določenem času izzvenijo. Toda v primeru, da je posameznikova težava dlje
trajajoča, zanj predstavlja oviro pri zadovoljevanju psihosocialnih potreb in se lahko razvije v
motnjo, ki postane moteča tako za posameznika kot tudi za okolje.
Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) opredelijo razliko med težavo in motnjo. O težavi
govorimo, če nek način čustvovanja ali vedenja ne ovira posameznikovega razvoja in ni
moteč za okolico. S težavami, ki so lahko emocionalne, materialne, odnosne ali druge narave,
se bolje spopademo ob primerni podpori okolja ter ob ustrezni »opremljenosti« posameznika,
da obvladuje težave. Če je namreč okolje spodbudno in pozorno do posameznikovih potreb,
se težave lahko uspešno rešijo že s pogovorom, s spremembami posameznih odnosov ali
spremembami v samem okolju. Težava oz. ovira torej sama po sebi ni nekaj slabega, saj lahko
posamezniku omogoča priložnost za rast in osebnostni razvoj, hkrati pa predstavlja izziv in
možnost za učenje ter pridobivanje novih izkušenj. Prav tako uspešno razrešena težava
prispeva k izboljšanju oz. rasti pozitivne samopodobe in samozaupanja. Manj ugoden pa je
razplet težav takrat, ko so elementi okolja in odnosi v njem dejavniki nastanka in utrjevanja
le-teh. Tako se lahko dlje trajajoče in porajajoče se težave razvijejo v motnje, ki predstavljajo
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resno oviro za posameznika, njegov psihosocialni in osebnostni razvoj ter postanejo moteče
tudi za okolje, s katerim posameznik prihaja v konflikt (prav tam).

5.2.1. Ugotavljanje in prepoznavanje motnje
Bregant (1987) pravi, da pri otroku lahko govorimo o neki težavi oz. motnji takrat, ko so
prisotni naslednji elementi:
čustvena in vedenjska slika je po časovnem obsegu dlje trajajoča;
vedenjski ali čustveni problem je resen;
ogroža posameznikov nadaljnji psihosocialni razvoj;
težave nismo uspeli ublažiti z običajnimi in razpoložljivimi spremembami
okolja/ravnanja, kar nakazuje na potrebo po specifični obravnavi.
Za lažje prepoznavanje in ugotavljanje motnje, pa so vzgojitelju lahko v pomoč naslednja
vprašanja, na katera si poskuša odgovoriti, ko dela z otrokom, s katerim ima težave
(Myschker, 1993; v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 66):
Katere izstopajoče vedenjske oblike se pojavljajo?
So prisotne na več življenjskih področjih?
Kakšna je pogostost pojavljanja vedenjskih oblik?
Kakšna je intenzivnost njihovega pojavljanja?
Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj?
Ali je ovirana storilnost in uspešnost na posameznikovih bistvenih življenjskih
področjih?
Ali je ovirana posameznikova socialna kompetenca?
Je mogoče najti organsko pogojenost?
Katere značilnosti socialnega okolja so povzročale motnjo oziroma jo vzdržujejo in
utrjujejo?
Ali so pri posamezniku in njegovemu okolju prisotni podporni dejavniki, na katerih
lahko gradimo posege?
Kako te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov?
Skupaj z uporabnikom postavljamo vprašanja o tem, kateri posegi bi/bodo omogočili
odpravo, omilitev težav in rešitev problemske situacije?
In najpomembnejše – katere kompetence morajo vsi vpleteni imeti in uporabiti, da
bodo v razreševanju problemskih situacij uspešni?

5.3.

Vzroki za nastanek motečega vedenja

Zelo težko je govoriti o nastanku oz. izvoru motečega vedenja, saj slednje navadno pomeni
preplet najrazličnejših dejavnikov. Na nastanek kakršnegakoli motečega vedenja moramo
torej vedno gledati in ga razumeti v širšem kontekstu, ki vključuje tako posameznikove
individualne lastnosti (npr. temperament, socialna kompetentnost, samopodoba, introvertnost,
ekstravertnost ipd.), kot tudi značilnosti okolja, v katerem posameznik živi (npr. izobrazba
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staršev, socialnoekonomski status, odnos med starši ipd.). Emocionalni ter vedenjski odzivi so
torej delno posledica dogajanja v posamezniku, delno pa posledica dogajanja v socialnem
kontekstu (Kobolt, 2010 b). Za lažje razumevanje lahko zgornjo razlago podkrepimo s
trditvijo Mikuš Kos (1999), ki opozarja, da se otroci med seboj razlikujejo po odzivanju,
vedenju, osebnostnih lastnostih. Vprašanje pa je, kako kot starši, vzgojitelji v vrtcu, učitelji:
razlike poimenujemo in kakšne vrednostne oznake jim pripisujemo (različnost,
posebnost, motenost …);
se nanje odzivamo: strpno čakamo, da minejo, otroka kaznujemo, poiščemo pomoč,
zdravimo otroke, spreminjamo neustrezno okolje in
razumemo njihove vzroke (vsega je krivo okolje, biološke razlage, interakcijske
razlage).

5.3.1. Moteče vedenje v povezavi z interakcijskim modelom psihosocialnega
razvoja
Za lažje razumevanje nastanka in razvoja motečega vedenja je najprej nujno poznavanje
interakcijskega modela psihosocialnega razvoja, ki zagovarja tezo, da sta okolje in
posameznik vedno v tesni medsebojni povezanosti. Drug na drugega vplivata tako, da odzive
sooblikujeta in jih soustvarjata. Nekateri namreč razumejo otrokov psihosocialni razvoj,
njegove vedenjske in čustvene značilnosti in druge lastnosti predvsem kot rezultat okoljskih
vplivov (Mikuš Kos, 1991) – v najzgodnejših letih življenja so to starši in družinski sistem,
kasneje pa tudi druge osebe in drugi sistemi (vrtec, šola) (Mikuš Kos, 1999), s tem da se
izpušča pomembnost vloge subjekta, na katerega vplivi delujejo. Temeljna značilnost
interakcijskega modela je torej ta, da poudarja dejavno vlogo otroka v odnosih in dogajanjih.
Otrok namreč s svojimi prirojenimi, konstitucionalnimi ali drugače pridobljenimi
značilnostmi odzivanja sooblikuje izid interakcije med seboj in drugimi (Mikuš Kos, 1991).
Bregant (1987) ob vsem tem še poudarja, da disocialnosti ne moremo obravnavati kot motnjo
posameznika, niti ne kot čisto socialno oblikovan odklon. Torej je motnja toliko individualna,
kot je socialna, oboje skupaj pa velja za nedeljivo celoto. Slednjo trditev lahko podpremo še s
konstruktivistično paradigmo (Winkel, 1996; v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010), ki pravi,
da gre pri razvoju motečega vedenja za vzajemen proces, ki na eni strani zajema vedenjsko
odstopanje posameznika od norm in pričakovanj, na drugi strani pa je posledica označevanja
ter etiketiranja dejavnikov in oseb v družbenem okolju. Interakcijsko pojmovanje je torej
ključ za razumevanje pojava čustvenih in vedenjskih težav.
Bregant (1987) še dodaja, da socializacija otroka v mikrosocialnih pogojih ni oblikovana le z
določeno osebnostno strukturo staršev, z njihovim medsebojnim odnosom in razumevanjem
ter individualno psihodinamiko, temveč odseva tudi stanje v širšem socialnem prostoru. Tako
lahko neustrezni dejavniki, ki izhajajo iz širše okolice, še dodatno povečajo vzgojno
neučinkovitost staršev in/ali vzgojiteljev. Tako so raziskave (Marjanovič Umek, 2002a; v
Lešnik in Marjanovič Umek, 2005), izvedene v sedemdesetih in osemdesetih letih, pokazale
pomen vpliva vrtca na otrokov psihosocialni razvoj, ki se kaže v pozitivnih učinkih na
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otrokov spoznavni, govorni in socialni razvoj. Gledano z razvojnega vidika vsi otroci z
obiskovanjem vrtca »pridobijo«, še posebej tisti, katerih starši imajo nižjo izobrazbo in/ali
manj spodbudno družinsko okolje. Prav tako raziskovalci ameriškega nacionalnega združenja
(National institute of child health and human development early child care research network,
2003; prav tam) poudarjajo, da višja stopnja kakovosti vrtca napoveduje višjo oceno mam in
vzgojiteljev o otrokovi socialni kompetentnosti in zmanjšano stopnjo pozunanjanja težav ter
konfliktov z njegovimi skrbniki (komer koli, ki ni otrokova mati).
B. Hagekull in G. Bohlin (1995; prav tam) sta se ukvarjali z otrokovim socialnim in
čustvenim razvojem v povezanosti s kakovostjo švedskih vrtcev in kakovostjo življenja v
družinah otrok, ki so obiskovali vrtec. Ugotovili sta, da na otrokov čustveni in socialni razvoj
pomembno vplivajo kakovost vrtca ter kakovost družinskega okolja in izobrazba staršev.
Tako lahko zaključimo s trditvijo, da so otroci, ki so deležni kakovostne predšolske vzgoje, v
svojem vedenju bolj prilagojeni in kompetentnejši ter obenem izražajo manj znakov tako
ponotranjanja kot tudi pozunanjanja težav. Na osnovi raziskave (prav tam) lahko zaključimo,
da visoka vzgojna kakovost vrtca prispeva k prosocialnemu vedenju. Poleg kakovostnega
družinskega življenja je torej vrtec tisti dejavnik, ki lahko ugodno vpliva na psihosocialni
razvoj otroka., še posebej pa predstavlja varovalni dejavnik za tiste otroke, ki prihajajo iz
neugodnih družinskih razmer. Nasprotno pa lahko slabša vzgojna kakovost vrtca pri otrocih,
ki izhajajo iz neurejenih družinskih razmer, še dodatno utrdi in poglobi otrokove težave.

5.3.2. Razlaga nastanka motečega vedenja z modelom SIVI
Razumevanje narave nastanka motečega vedenja je torej izrednega pomena, saj nam
omogoča, da otroka lažje razumemo in skladno s tem prilagodimo naše odzive oz. ravnanja.
Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) navajajo, da se socialno okolje v primeru, da ne razume
narave nastanka oz. ozadja čustvenih in vedenjskih težav, pogosto odzove odklonilno,
stigmatizirajoče, diskriminatorno in izključujoče, kar pa motnje le še poslabša in poglobi. Vec
(2011) poskuša razložiti nastanek motečega vedenja s pomočjo modela SIVI, ki je osnovan na
štirih temeljnih psiholoških ozadjih. Omenjeni model vključuje štiri elemente: skupino,
individuum, vodenje in institucijo, ki lahko prispevajo k nastanku motečega vedenja. Gre za
model, ki je v tesni povezanosti z zgoraj omenjenim interakcijskim modelom psihosocialnega
razvoja, saj je zanj značilna interakcija med posameznikom in okoljem.
Podobnosti s pravkar omenjenim modelom lahko najdemo tudi pri nekaterih drugih avtorjih
(Coie, Miller-Johnson, & Bagwell, 2000; v Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman
idr., 2005; Mastenova in Coatsworth, 1998; v Kobolt, 2011; Mikuš Kos, 1999), ki govorijo o
varovalnih in ogrožajočih dejavnikih v otrokovem razvoju, ki lahko prispevajo k blaženju ali
k nastajanju in poglabljanju motečega vedenja. Mednje najpogosteje uvrščajo dejavnike, ki se
nahajajo v posamezniku (dobre intelektualne sposobnosti, družabnost, strpnost,
samoučinkovitost, samozaupanje, samospoštovanje različne nadarjenosti, zaupanje), v ožjem
okolju – družini (dober odnos z vsaj enim od staršev, avtoritativno starševstvo, ki zajema
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toplino, strukturiranost, primerno visoka pričakovanja, družbenoekonomske ugodnosti,
povezanost z razširjeno družinsko mrežo, ki zagotavlja podporo) in v zunajdružinskem
okolju – širšem okolju (vezi s prosocialnimi odraslimi zunaj družine, povezanost s
prosocialnimi organizacijami, obiskovanje učinkovitih šol). Tako lahko rečemo, da
podobnosti z elementom INDIVIDUUM najdemo v dejavnikih, ki so prisotni v posamezniku;
podobnost z ostalimi tremi elementi (SKUPINA, VODENJE, INSTITUCIJA) pa je prisotna v
dejavnikih, ki se nahajajo v ožjem in širšem okolju.
Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je vpliv pravkar omenjenih dejavnikov na vsakega
otroka drugačen in pri njem sproža različne odzive. Pri nekaterih otrocih npr. vrsta neugodnih
dejavnikov ne pusti resnejših posledic, pri nekaterih pa lahko že najmanjši ogrožajoči
dejavnik deluje zaviralno na otrokov razvoj. Kakor koli že, potrebno je poudariti dejstvo, da
večje število varovalnih dejavnikov v otrokovem življenju pomeni manjšo možnost za
nastanek čustvenih in vedenjskih težav. Pri delu z otrokom pa je potrebno ugotoviti, kateri so
varovalni in ogrožajoči elementi, ki so prisotni v njegovem življenju.
5.3.2.1. Skupina kot izvorni dejavnik motečega vedenja
V nadaljevanju sledi podrobna razlaga štirih temeljnih elementov modela SIVI, ki jih lahko
poimenujemo tudi varovalni ali ogrožajoči dejavniki ter jih tako umestimo med možne vzroke
za nastanek motečega vedenja pri otrocih.
Prvi dejavnik, SKUPINA otrok v vrtcu, je za predšolskega otroka izrednega pomena, saj zanj
predstavlja varen prostor, v katerem ima možnost utrjevanja njemu do sedaj že poznanih
vedenjskih vzorcev, pridobivanja in učenja novih načinov obnašanja ter sklepanja
prijateljstev, ki so podlaga in osnova za kasnejše odnose. Omenjeni dejavnik ima torej v
zgodnjem otroštvu zelo velik vpliv, še posebej če upoštevamo dejstvo, da se predšolski otrok
del svojega vedenja nauči tudi preko posnemanja oz. preko t. i. modelnega učenja. Kljub temu
pa skupine ne moremo dojemati le kot prostor učenja in pridobivanja novih izkušenj, saj
predstavlja tudi prostor, v katerem je čutiti pripadnost, sprejetost in zaželenost, po drugi strani
pa lahko pomeni prostor nesprejetosti in nerazumevanja. Zupančič, Gril in Kavčič (2001)
ugotavljajo, da prijateljski odnosi med vrstniki predstavljajo kontekst, v katerem si otrok
pridobiva in izpolnjuje svoja spoznanja o sebi in drugih, o načinih reševanja medosebnih
sporov ter socialne spretnosti. Zgodnja prijateljstva so tako predhodniki kasnejših
medsebojnih odnosov (Hartup, 1992; prav tam). Otroci se v prijateljskem odnosu namreč
učijo, kaj pomeni biti prijatelj in kaj pomeni imeti prijatelja, učijo se usklajevati svoje potrebe
s potrebami drugih, prevzemati gledišča drugih in razumeti drugačne načine obnašanja od
svojih, razvijati moralne norme in norme, vezane na spolno vlogo, ter prakticirati vlogo
odraslih. Tako lahko rečemo, da skupina vrstnikov pomeni pozitiven doprinos k otrokovemu
čustvenemu in socialnemu razvoju; po drugi strani pa lahko predstavlja tudi vir možnosti za
nastanek oz. poglobitev motečega vedenja, kar je podrobneje obrazloženo v nadaljevanju.
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Vec (2011) navaja, da skupina vpliva na posameznika na več različnih načinov. V določenih
primerih lahko v povezavi z individualnimi značilnostmi posameznika moteče vedenje
vzdržuje in poglablja. Zupančič idr. (2001; v Lešnik in Umek, 2005) tako razlagajo, da so
otroci, ki so se izkazali za socialno kompetentnejše in bolj prilagojene, med vrstniki bolj
priljubljeni in imajo več pozitivnih interakcij, ter obratno; otroci, ki so manj socialno spretni
in prilagojeni, imajo pri dejavnostih (igra, obedovanje) manj pozitivnih izbir s strani
vrstnikov. Sprejetost in zaželenost otrok med vrstniki se torej tesno povezujeta z otrokovimi
individualnimi značilnostmi. Glede na priljubljenost otroka v skupini lahko rečemo, da
skupina na eni strani predstavlja dejavnik vključevanja, na drugi strani pa lahko nastopi tudi
kot dejavnik izključevanja. V tem primeru namreč nesprejetost in nezaželenost otroku
onemogočata zadovoljitev osnovnih psihosocialnih potreb po pripadnosti in sprejetosti ter
tako predstavljata enega izmed možnih elementov nastanka motečega vedenja.
Vec (2011) poudarja, da skupina včasih deluje kot samostojni dejavnik izvora motečega
vedenja. Eden izmed elementov so skupinske norme, za katere je značilno, da se posameznik
zaradi želje po vključitvi v skupino vede tako, kot misli, da skupina od njega pričakuje in/ali
sprejme nekatere norme skupine, ki niso v skladu s širšim socialnim okoljem. S skupinskimi
normami je povezana tudi kultura ravnanja s konflikti; motečega vedenja bo namreč več v
skupini, kjer »kultura« ne podpira soočenja in konstruktivnega ravnanja s konflikti in
problemi. Prav tako je pomembno zavedanje, da gre vsaka skupina skozi določene faze
razvoja. Ena izmed teh je tudi faza konfliktov, kar pomeni, da v vsaki skupini nastopi
obdobje, ko je v njej prisotnega več motečega in konfliktnega vedenja – še zlasti to velja za t.
i. šibke člene skupine. Redl in Wineman (1984) še dodajata, da lahko skupina takrat deluje
kot spodbudni dejavnik za pojav »nalezljivega« vedenja, kar se pri predšolskih otrocih
pogosto dogaja, saj imajo majhni otroci slabšo sposobnost obvladovanja impulzov in tako
določene situacije in/ali predmeti nanje delujejo zapeljivo ter spodbujajo moteče vedenje.
Prav zato je v zgodnjem otroštvu izrednega pomena podpora vzgojiteljev in staršev, saj se
otrok ob ustrezni podpori, potrpežljivosti in razumevanju odrasle osebe nauči kontrolirati in
urejati svoje impulze, čustva in vedenje.
5.3.2.2. Individualna ozadja motečega vedenja
Pod drugi dejavnik izvorov motečega vedenja uvrščamo INDIVIDUUM, individualne
značilnosti posameznika. Vec (2011) navaja, da ozadja motečih dejavnikov, ki jih izvorno
prepoznavamo pri posamezniku, sestavljajo kompleksen sklop (največkrat med seboj
povezanih) dejavnikov, ki (iz)oblikujejo osebnostno strukturo in ki se nanašajo na polje
genetskih, bioloških predispozicij in drugih dejavnikov. Biološki prirojeni dejavniki torej
lahko na pojavnost motečega vedenja vplivajo neposredno ali posredno. Avtorji Magee
Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr. (2000) navajajo biološke dejavnike kot enega
izmed možnih vzrokov za nastanek čustvenih in vedenjskih težav pri otroku, ob tem pa
poudarjajo pomembnost vzgojiteljevega/učiteljevega poznavanja omenjenih dejavnikov, kar
se kaže v njegovem vzgojnem pristopu do otroka. To pomeni, da vzgojitelj/učitelj npr. ne
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kaznuje otroka takrat, ko ne zmore obvladovati svojega vedenja (npr. hiperaktivnost), če je
seznanjen s tem, da je hiperaktivnost povezana z nepravilnostjo funkcij v možganih.
Vec (2011) opozarja, da sicer zelo težko trdimo, da obstaja neposredna genetska
predispozicija za pojav motečega (npr. agresivnega) vedenja, saj bi to pomenilo, da naj bi bile
določene oblike motečega vedenja (npr. agresivnost) prirojene. Vsekakor pa lahko trdimo, da
na razvoj motečega vedenja vpliva prirojena hitrost odzivanja na dražljaje, sposobnost
kontrole notranjih impulzov, stabilnost oz. nestabilnost pri čustvovanju, vendar za te
dejavnike vseeno težko rečemo, da so v vsakem okolju in v vsakih okoliščinah moteči. Avtor
(prav tam) v nadaljevanju govori o tem, da večina prirojenih dejavnikov vpliva na moteče
vedenje posredno – šele v interakciji z okoljem. Na nastanek, vzdrževanje in/ali poglabljanje
motečega vedenja torej vplivajo odzivi okolja na otrokovo drugačnost oz. posebnost. Ti so za
otrokov razvoj še posebej škodljivi, kadar so odzivi nestrokovni, agresivni, nerazumevajoči in
odklanjajoči, saj prispevajo k utrjevanju in poglabljanju motnje ter privedejo do razvoja
stabilnega motečega (agresivnega, antisocialnega …) vedenja. Vendar tudi če slednje pridobi
razsežnosti vedenjske motnje, bi jo morali videti kot t. i. sekundarno motnjo, ki ne pomeni
nečesa prirojenega (nečesa, kar neposredno izvira iz biologije otroka), temveč kot vedenje, ki
je posledica odziva okolja na njegovo drugačnost. V nasprotnem primeru pa ima lahko
ustrezno ravnanje okolja (staršev, vzgojiteljev, učiteljev itd.) že od zgodnjega otroštva dalje
preventivno funkcijo pri razvoju antisocialnega vedenja (Nagin in Tremblay, 1999, Burke idr.,
2005; prav tam), sovražnosti (Lahey, Waldman in McBurnett, 2000; prav tam), fizične
agresije (Brotman idr., 2009; prav tam) in opozicionalnosti (Stringaris in Goodman, 2009;
prav tam).
Individualne razlike med otroki
Vsak otrok je enkraten in neponovljiv individuum s točno določenimi osebnostnimi
značilnostmi, s katerimi vpliva na odzive okolja. Otroci, ki so npr. pretežno prijazni in dobre
volje, izzovejo od okolja več naklonjenosti in obratno; otroci, ki so pretežno slabo
razpoloženi, so pogosto v okolju nezaželeni in nepriljubljeni. Mikuš Kos (1999) pravi, da
otrok že od prvih dni življenja dalje vpliva na svoje starše, kar pomeni, da značilnosti otroka
sooblikujejo vedenje staršev, vzgojiteljev in učiteljev.
La Freniere idr. (2001; v Lešnik in Umek, 2005) še navajajo, da so otroci, ki imajo visoko
razvite socialne spretnosti, čustveno zreli za svojo starost ter so v svojem vedenju pretežno
veseli, zaupljivi, strpni, prosocialni, mirni, sodelovalni in neodvisni, bolj priljubljeni tako med
vrstniki kot tudi med vzgojitelji in starši. Otrok torej s svojimi lastnostmi, s svojim
odzivanjem, vedenjem, interesi, sposobnostmi vpliva na ravnanje zanj pomembnih ljudi v
svojem okolju. Izid družinske in šolske socializacije je torej odvisen tudi od otrokovih
lastnosti, slednje pa so odvisne od bioloških zasnov, na katere delujejo vplivi okolja, ki jih
poglabljajo, potiskajo ter jih tako ali drugače sooblikujejo.
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Temperament
Temperament je ena izmed zelo pomembnih gensko prirojenih lastnosti, ki gradijo
posameznikovo strukturo osebnosti. Mikuš Kos (1999) navaja, da ležijo osnove temperamenta
v dedni zasnovi, vendar se oblikujejo v stalnih interakcijah z okoljem, zato je zelo težko
razmejiti, kolikšen je delež bioloških in kolikšen je delež dejavnikov okolja pri posamični
lastnosti. Vsaka izmed slednjih namreč izzove določene reakcije okolja, ki se potem utrdi ali
pa začne počasi bledeti.
Thomas in Chess (1977; prav tam) navajata, da so nekateri otroci s kombinacijo posebnih
temperamentnih lastnosti rizični za nastanek čustvenih in vedenjskih težav, saj izzivajo
specifično odzivanje okolja. Gre namreč za pretirano burne emocionalne reakcije,
nepredvidljivost v ravnanju, slabšo organiziranost vedenja, ki okolje vznemirjajo, motijo in
obremenjujejo ter tako večkrat sprožajo neustrezne odzive, npr. jezo, sovražnost,
nedoslednost ter kaznovalne vzgojne tehnike. Ta ista strokovnjaka (1977, 1989; v Zupančič,
2008) sta razvila model ujemanja socialnega okolja s temperamentom, ki poudarja, da
otrokove temperamentne značilnosti skupaj z okoljskimi vplivi soodločajo njegov osebnostni
razvoj (stabilnost/nestabilnost ter razvoj prilagojenega in neprilagojenega vedenja). Če se
namreč otrokov način odzivanja sklada z zahtevami okolja in okolje s svojimi odzivi ustreza
njegovemu temperamentu, potem bo otrokov razvoj v takem okolju optimalen. Če pa se med
otrokovim značilnim vzorcem odzivanja in okoljem pojavi neskladnost, bo tveganje za razvoj
težav v otrokovem prilagajanju naraslo. Da bi torej starši in vzgojitelji lahko ustvarili
ujemanje med otrokom in njimi samimi, naj bi otroku oblikovali okolje, ki ustreza njegovim
temperamentnim značilnostim, in pri njem sočasno ter postopno spodbujali tiste vzorce
vedenja, ki bi bili v okolju bolj prilagojeni, kot trenutno so. Napetost med otrokovimi
posebnostmi in družinskimi težnjami bodo torej starši ter vzgojitelji razrešili le, če bodo
uspeli prilagoditi svoje odzive otrokovim in otrokove svojim.
Thomas in Chess (1977; v Mikuš Kos, 1999) tako navajata naslednje lastnosti temperamenta,
ki imajo zelo velik vpliv na čustveni in socialni razvoj posameznika:
1) raven aktivnosti,
2) ritmičnost (rednost bioloških potreb in funkcij),
3) pristop ali umik ob novih situacijah, ljudeh,
4) prilagodljivost na nove okoliščine (trajanje, težave),
5) prag odzivnosti na prijetne in neprijetne dražljaje,
6) osnovna kakovost razpoloženja,
7) distraktibilnost (odkrenljivost),
8) trajanje dejavnosti in vztrajnost,
9) introvertiranost-ekstravertiranost,
10) sociabilnost,
11) psihična odpornost,
12) učljivost iz izkušenj.
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Mikuš Kos (prav tam) še dodaja, da je analiza temperamentnih profilov pokazala, da nekatere
zgoraj navedene temperamentne značilnosti težijo k zbiranju v grozde. Grozd, značilen za
največjo skupino otrok, vsebuje ritmičnost bioloških funkcij, enostavno prilagodljivost na
spremembe, pozitiven pristop do novosti, pretežno dobro razpoloženje v običajnih
življenjskih okoliščinah in zmerno intenziteto reakcij. Take otroke Thomas in Chess (1977,
1984; v Zupančič, 2008; str. 239) poimenujeta »lažje vzgojljivi otroci«. V skupini »težavnih
otrok« (prav tam), pa se kombinirajo neritmičnost, slaba prilagodljivost, negativen pristop do
novosti, pogosto slabo razpoloženje v običajnih življenjskih okoliščinah ter visoka intenziteta
reakcij. Avtorja (prav tam) omenjata še »počasnega otroka«, ki se blago in počasi odziva, se
počasi prilagaja spremembam, razmeroma težko sprejema novosti, je razmeroma pasiven, na
splošno bolj negativno razpoložen kot lahko vzgojljivi, a bolj pozitivno kot težavni otroci.

5.3.3. Vodenje kot ozadje motečega vedenja
Element vodenja vključuje različne vzgojne stile, ki se jih vzgojitelji zavestno ali nezavedno
poslužujejo pri svojem delu in se tesno povezujejo z odzivi ali načinom dela z otroki. Vec
(2011) poudarja, da ne smemo spregledati prepletenosti in soodvisnosti načina vodenja z
otrokovimi individualnimi značilnostmi, kot so npr. raven zrelosti, sposobnosti interesov ipd.,
saj lahko neustrezen način vodenja in neupoštevanje posameznikovih značilnosti poveča
verjetnost za pojav ali poglabljanje motečega vedenja. To se dogaja v primerih, ko npr. neka
dejavnost v skupini presega otrokove sposobnosti in zrelost, kadar se ne upošteva pobud, ki
prihajajo iz njegove strani, kadar neka dejavnost traja dlje, kot je otrok zmožen koncentracije,
poslušanja, sedenja pri miru …
Lewin, Lipptt in White (1970; v Vec, 2011) so proučevali vpliv različnih stilov vodenja
(avtokratičnega in demokratičnega) na skupino in njene člane. Poleg avtoritarnega
(avtokratičnega) in demokratičnega stila vodenja poznamo še permisivni stil (»laissez-faire«),
ki ga je poimenoval Lewin (Stritih, 1992, str. 57; prav tam). Vec (prav tam) še dodaja, da so
se omenjenim stilom kasneje pridružili še vzgojna brezbrižnost ter kaotični stil.
Musek (1999) navaja, da osebnost otroka v vzgoji oblikujemo na dva načina. Prvi se v
vzgojni praksi kaže kot odpravljanje nezaželenega vedenja in nezaželenih značilnosti ter ga
razumemo pod pojmom negativno ojačevanje. Pri drugem pa gre za pozitivno spodbujanje
aktivnosti in značilnosti in ga razumemo pod izrazom pozitivno ojačevanje. Odrasli se torej
lahko poslužujejo negativnega vzgojnega vplivanja (npr. kaznovanje, omejevanje, graja …),
lahko pa na vzgojo otroka vplivajo tudi s pozitivnim spodbujanjem aktivnosti in značilnosti,
ki so zaželene (npr. spodbude, pohvale, nagrade ipd.). Kljub temu da je slednji način
ustreznejši od prejšnjega, pa se odrasli pogosto poslužujejo negativnega ojačevanja, saj je
enostavnejše ter ima razmeroma hitre učinke, poleg tega pa deluje ojačevalno na vzgojitelja,
tako da ga postavlja v nadrejen položaj. Dolgoročno pa takšen vzgojni pristop pri otroku
sproža številne negativne emocije in spodbuja agresiven odnos do vzgojitelja ter tudi do
ostalih otrok.
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V nadaljevanju si bomo natančneje ogledali različne stile vodenja in njihov prispevek k
nastanku motečega vedenja. Odrasli ima namreč pri vzgoji predšolskega otroka večjo »moč«,
saj je otrok od njega odvisen v precejšnji meri. Prav zato je pomembno zavedanje, da ima
odrasli tudi večjo odgovornost in dolžnost, da v odnosu do otroka ozavesti svoja ravnanja ter
svoj vzgojni stil prilagodi otroku, njegovim individualnim potrebam, da se bo slednji imel
možnost razvijati v samostojno in zrelo osebnost.
Musek (1999) razlaga, da ima pri avtoritarnem pristopu ključno vlogo odrasla oseba (npr.
starš, vzgojitelj, učitelj), saj je ona tista, ki v celoti vse posreduje, vodi in usmerja ter otroka s
tem postavlja v odvisen položaj. Iz omenjenega lahko trdimo, da otrok nastopa le v vlogi
pasivnega sprejemnika. Vec (2011) dodaja, da avtoritarno vodenje temelji na podrejanju –
zanj je namreč značilno, da so v ospredju pričakovanja in zahteve odraslih, ti pa ne upoštevajo
otrokove zrelosti, sposobnosti, želja in potreb. V ospredju so torej bolj potrebe odraslih kot pa
potrebe otrok. Osebnostne značilnosti otroka, ki se oblikujejo pri omenjenem načinu vodenja,
so naslednje: upiranje osebam, ki uporabljajo podoben stil vodenja, ali pa pretirana
prilagodljivost, tako da otrok svojih lastnih potreb in želja ne upošteva več, saj je nagnjen k
ugajanju drugim; v njem torej obstaja velika potreba po odobravanju drugih. Milivojević idr.
(2008) navajajo, da je za avtoritarni pristop pogosto značilno pretirano kaznovanje, ki se
stopnjuje tudi v fizično kazen. Otrok za zdrav in optimalen razvoj mora nujno vedeti, kakšna
so pričakovanja pomembnih drugih ter kaj je prav in kaj narobe. S kaznijo in pretiranim
kritiziranjem pa otroku povemo le tisto, kar je narobe, in ne, kar je zaželeno. Pretirano
kaznovanje in kritiziranje vodi k izgradnji slabe samopodobe, občutka manjvrednosti, otrok se
počuti nemočnega, ne zaupa nikomur ter živi v stalnem strahu pred tem, da bo za svoje
napake kaznovan. Bluestein (1997) avtoritarni pristop pojmuje pristop z nadvladovanjem
(»zmagam – izgubiš«). Gre za vzorec, ki se v vzgoji pogosto uporablja in se opira na tradicijo,
temelji pa na nadvladovanju vzgojitelja nad otrokom in je neprožen. Vzgojitelj uporablja
katerokoli od naslednjih interakcij, kot so npr. nadiranje, nadziranje, manipuliranje, izrekanje
groženj, obsojanje, kritiziranje, ustrahovanje, kaznovanje ipd. To nakazuje na dejstvo, da je
vzgojitelj pogosto osredotočen le na negativno (kaj je učenec storil narobe ali česa ne zna
narediti), ni pa zmožen uvideti pozitivnega, tistega, kar otrok zmore in zna. Vzgojitelj tako ne
zmore razlikovati med učenčevim vedenjem in njegovo osebnostno vrednostjo, kar pomeni,
da otrokovo moteče vedenje enači z otrokovo značajsko napako. Vzgojitelj je tudi tisti, ki
sprejema odločitve, in otroci imajo le redko možnost sodelovati pri odločanju. Iz zgoraj
navedenih značilnosti avtoritarnega pristopa lahko zaključimo s trditvijo, da omenjeni pristop
spodbuja k otrokovi poslušnosti, njegovi odvisnosti od učitelja ter potrebo po zunanjem
vrednotenju.
Vec (2011) navaja, da je naslednji vzgojni stil t. i. demokratični stil, ki ga poimenujemo tudi
fleksibilni, permisivni (nekateri ga s slednjim celo enačijo) ali avtoritativni stil. Musek (1999)
pravi, da pristop temelji na ravnotežju med individualno svobodo in prilagajanjem skupini. Za
ta vzgojni pristop so značilne vrednote, kot so strpnost in solidarnost. Vec (2011) še dodaja,
da v njem prevladujejo vrednote, ki se navezujejo na enakost, svobodo in hkrati na
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odgovornost. Za omenjeno vodenje je torej značilno, da gre za neko vmesno fazo med
popustljivostjo in avtoritarnostjo, kar pomeni, da imajo posamezniki na eni strani veliko
svobode, na drugi strani pa tudi omejitve; odrasli torej postavljajo meje, vendar jih postavljajo
smiselno in utemeljeno ter nikoli ponižujoče. Do otrok se vedejo spoštljivo in z njimi ravnajo
dosledno ter od njih zahtevajo, da spoštujejo postavljene meje, ki pa se oblikujejo in
spreminjajo glede na otrokov razvoj, zrelost, stopnjo samostojnosti, sposobnosti itd.
Demokratično vodenje v nasprotju z avtoritarnim vzgojnim stilom temelji na dogovarjanju,
kar otroku omogoča, da se uči prevzemati lastno odgovornost. Bluestein (1997) demokratični
način vodenja poimenuje pristop sodelovanja (»zmagam – zmagaš«), zanj pa je značilno, da
vzgojitelj prevzame odgovornost za lastne potrebe, hkrati pa upošteva potrebe otrok. Gre za
sistem s pristopom sodelovanja, ko vzgojitelj prepušča posledice izbire (pozitivne ali
negativne) otrokom, ki so tako odgovorni za osebno izbiro in vedenje. Vzgojitelj daje
otrokom na razpolago različne možnosti izbire, vendar v okviru določenih meja, in jih širi
sočasno s tem, ko otroci postajajo bolj vešči odločanja in upravljanja samega sebe. Za
vzgojitelja je torej značilno, da se osredotoča na pozitivno ter da izhaja iz tistega, kar otrok že
obvlada in razume. Naloga vzgojitelja je tudi ta, da določa pogojne posledice, daje podporo,
posluša, usmerja, informira, sprejema, izvaja običajne posledice, daje priznanje in
podkrepitev. Kljub temu pa Vec (2011) opozarja, da lahko tak način vodenja privede do
motečega vedenja, še posebej pri tistih otrocih, ki so navajeni avtoritarnega vedenja. Otroci,
pri katerih se tu pojavljajo določeni znaki motečega vedenja, takšno vodenje namreč razumejo
kot popustljivo ali celo kaotično vodenje.
Naslednji tip vodenja je permisivni tip oz. »laissez-faire«. Vec (2011) omenja, da je pri tem
tipu vodenja otroku dovoljeno skorajda vse, brez kakršnih omejitev. Slednjih ni oz. so tako
nestalne, da za otroka nimajo pravega pomena in jih zato ne upošteva. Tak otrok teži le k
zadovoljevanju svojih potreb, ne da bi pri tem upošteval druge. Bluestein (1997) permisivni
tip vodenja primerja s pristopom »izgubim – zmagaš«, za katerega je značilno, da vzgojitelj
pogosto zmanjšuje osebne potrebe ter pozneje izraža kritiko ali razočaranje, ker otroci
premalo sodelujejo. Vzgojitelj torej le redko prevzame odgovornost za lastne potrebe; pogosto
namreč daje otrokom svobodo brez opornih okvirjev in omejitev ter od njih pričakuje, da sami
sebe nadzirajo iz hvaležnosti do njega. Interakcije, ki jih uporablja, pa so naslednje:
samopomilovanje, valjenje krivde na učenca, mučeništvo, manipuliranje, sklicevanje na
učenčev občutek krivde, reševanje namesto otroka ipd. Vzgojitelj je nedosleden pri mejah,
dopustnosti, nagradah, posledicah in izvedbi. Otrokovo vedenje (pozitivno, negativno)
pogosto jemlje zelo osebno ter zapade v čustva razočaranja in obupa. Musek (1999) dodaja,
da ima pri permisivnem pristopu ključno vlogo otrok, ki sam izbira in usmerja svoje vedenje
in ravnanje. Svoboda otroka je torej maksimalna, zunanja prisila pa je minimalna. Takšen
otrok se tudi ne nauči sprejemati odgovornosti za lastna dejanja ter ima problem s
samodisciplino in izpolnjevanjem dolžnosti. Vec (2011) še razlaga, da takšen vzgojni pristop
vodi k pretirano razvajenemu, nesocialnemu in celo antisocialnemu otroku, ki se ni sposoben
prilagajati zahtevam okolja, to pa seveda vodi v pojavnost motečega vedenja, saj zunaj
družine posameznik pogosteje naleti na omejitve, ker mu ni nihče pripravljen v vsem ugoditi.
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Omejitve in zahteve pa ga posledično spravijo s tira. Milivojević idr. (2008) še dodajajo, da
otrok potrebuje meje, če želimo, da se razvije v odgovorno in zrelo osebo. Prav tako kot
potrebuje nežno in brezpogojno ljubezen, potrebuje tudi »strogo« ljubezen, ki vključuje
omejitve, zahteve in jasna sporočila, kadar je njegovo vedenje izven okvirjev. Če otrok
namreč ve, kje so meje, in ve, kaj od njega pričakujemo, se počuti varneje in je tako srečnejši.
Vec (2011) kot vzgojni stil omenja še brezbrižnost ali nevpletenost in zanemarjenost. V tem
primeru odrasli niso zmožni ali ne znajo vzpostaviti čustvenega odnosa (niti pozitivnega niti
negativnega) z otrokom. Za ta tip vzgoje je značilno opuščanje oz. zanemarjanje vzgoje; otrok
si sam postavlja meje ter uravnava svoje vedenje, ki je lahko za ostale moteče, ali pa takšen
način vodenja doživlja kot način kaznovanja, zato se poskuša kazni z motečim vedenjem
upreti. Milivojević idr. (2008) govorijo o otroku, ki je večino časa prepuščen samemu sebi in
je zato vzgojno zanemarjen. Zelo redko sliši od svojih staršev pohvalo ter zelo redko dobi
občutek, da je ljubljen. Prav tako je redkokdaj deležen realne kritike o tem, kaj dela dobro in
kaj ne. Kritizirajo in opozorijo ga le takrat, ko jim »stopi na prste«, torej kadar s svojim
vedenjem ogroža tiste stvari ali dogodke, ki so zelo pomembni za starše ali se ob njih počutijo
neprijetno. Otrok, ki je deležen take vzgoje, ima o sebi slabo mnenje, nizko samopodobo ter
nizko zaupanje vase in v druge. Vzgojna zanemarjenost torej pomeni, da v otrokovem
odraščanju primanjkuje tako ljubezni kot tudi ustreznih vzgojnih spodbud.
Vec (2011) med drugim še navaja, da je iz vidika sistemske teorije in teorije komunikacije
kaotično vodenje najbolj škodljivo. V njem se namreč (Goldner-Vukov, 1988; prav tam)
pojavlja mešanica najrazličnejših prej omenjenih vzgojnih stilov, od avtoritarnega do
popustljivega, vendar se ti pojavljajo konsistentno nekonsistentno. Kot že rečeno, takšen
način vodenja otroku ne ponuja nobene varnosti in orientacije, kaj je prav in kaj narobe, otrok
nikoli ne ve, kaj naj pričakuje od odraslih, in je zato pogosto zmeden in negotov. Kar je npr. v
nekem trenutku dovoljeno in pravilno, je lahko že naslednjič nepravilno in je za isto stvar
kaznovan. Odrasli torej pogosto vzgajajo glede na trenutno razpoloženje, počutje itd. Včasih
tak stil uporabljata starša, ki nosita v sebi nerazrešene konflikte, osebnostne motnje,
zlorabljata alkohol ipd. Posledice tega vzgojnega stila pa so zelo različne in lahko vodijo v
pojav motečega ali celo disocialnega vedenja, saj otrok poskuša sam pri sebi najti neko
stalnost in usmeritev, ki je od staršev ne dobi, in se lahko kaže kot zatekanje v bolezen, umik
vase ipd., kar lahko predstavlja zanj svet stalnosti in varnosti, ki ju v njegovem realnem
življenju primanjkuje.

5.3.4. Institucionalno ozadje motečega vedenja
Do sedaj smo omenjali individualne, skupinske značilnosti ter vzgojne stile vodenja staršev in
vzgojiteljev, ki naj bi prispevali k nastajanju ali poglabljanju motečega vedenja. Prav
zagotovo pa zelo veliko k temu prispevajo tudi značilnosti institucije, ki jo otrok obiskuje.
Sem npr. sodijo klima v vzgojni skupini, klima celotnega vrtca, odnosi med vsemi
zaposlenimi, odnosi in sodelovanje med vzgojiteljema, ki delata v skupini, sodelovanje in
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komunikacija vzgojiteljev s starši, opremljenost in urejenost prostora, vrednote, ki
prevladujejo v instituciji (npr. strpnost, sprejemanje drugačnosti, solidarnost, sodelovanje,
razumevanje, brezpogojna ljubezen ...) in podobno.
1. Lee (2007; str. 19; v Vec, 2011) razlaga naslednje dejavnike, ki lahko spodbujajo
izražanje motečega vedenja:
fizično okolje: vzgojno-izobraževalna institucija naj bi zagotavljala varno,
udobno in prijazno okolje za delo in sprostitev, moteče vedenje pa lahko sprožijo
npr. utesnjeni hodniki, kričeče pobarvani prostori, pomanjkljiva osvetlitev,
premajhen prostor …;
dejavnosti: moteče vedenje lahko sprožijo npr. predolga in prezahtevna
dejavnost, ki je neprilagojena otrokovi zrelosti, sposobnostim …;
ponudba dejavnosti zunaj razreda; gre za možnost izvajanja učenja in socialne
aktivnosti zunaj razreda (npr. gibanje na prostem, na igrišču ali v gozdu), v
katerih uživajo in imajo korist od njih tako učenci kot tudi osebje, saj se takrat
načeloma pojavlja manj motečega vedenja.
2. Poleg vsega omenjenega so zelo pomembne tudi vrednote in prepričanja, ki jih lahko
enačimo z zdravo organizacijsko kulturo, kot jo poimenujeta Olsen in Cooper (2001;
prav tam) ter pod katero vključujemo naslednje elemente:
dobro vodenje, ki temelji na kvalitetnih odnosih, na medsebojnem zaupanju,
zadovoljstvu in usmerjenosti v rešitve (ne toliko v nenehno ukvarjanje s
problemi);
učinkovito vpeljevanje spreminjanja, ki temelji na sodelovalnem načrtovanju
(timski pristop dela);
pozitivna in podporna naravnanost vzgojiteljev in staršev do otrok ter težnja k
uveljavljanju enakosti in pravičnosti, ki ju osebje izraža v vsakodnevni praksi;
osebje je usmerjeno k razumevanju značilnosti socialnega, čustvenega in
kognitivnega razvoja otrok; prav tako sta »notranji« kurikulum šole/vrtca in
njegova izvedba naravnana glede na otrokovo razvojno raven in njegove
razvojne potrebe;
vzgojni pristopi in načini postavljanja meja otrokovemu vedenju; predvsem je
tukaj pomembna stalnost pristopa ter utemeljenost in fleksibilnost pravil;
sodelovanje s starši.
3. Schein (2004, str. 25; prav tam) se opira tudi na nezavedne, bazične predpostavke, ki
so sestavni del organizacijske kulture. Gre za prepričanja med člani skupine, v katera
preprosto verjamejo, se o njih ne pogajajo, vendar se potrjujejo z vedenjem. Bečaj
(2009, str. 33; v Kobolt, 2010 b) pravi, da je spreminjanje miselnosti, kot je šolska
kultura, precej zapleten proces. Gre namreč za prepričanja, ki so nezavedna in jih je
zato potrebno ozavestiti. Prav tako je potrebno videti njihov celoten miselni konstrukt,
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saj imamo pri tem opravka s kolektivnim in ne toliko individualnim psihološkim
pojavom.
Kot lahko zgoraj razberemo, k nastanku oz. sprožanju motečega vedenja prispevajo tudi
značilnosti vzgojno-izobraževalne institucije, med katere uvrščamo vrednote, prepričanja
(tudi nezavedna) osebja in šolsko organizacijsko klimo. Kobolt (prav tam) navaja, da je
izredno težko, a hkrati nujno razvijati klimo, ki je osnovana na redu in disciplini, ki jo
določajo jasni poteki in dogovori ter predvidljiva struktura vsakodnevnega ritma. Poleg tega
je za ugodno klimo potrebno vzpostavljati zdrave in kvalitetne odnose, ki so osnovani na tem,
da se udeleženci med seboj spoštujejo, razumejo, se podpirajo in soustvarjajo. Prav tako
ugodno klimo vzdržuje tudi razumevanje in sodelovanje med zaposlenimi, ki se kaže v jasnih
dogovorih o tem, kaj bo kdo naredil, do kdaj in kako se bo opravljeno delo evalviralo. Kultura
vzgojno-izobraževalne institucije v vseh omenjenih dimenzijah namreč sovpliva na odzive na
moteče vedenje ter na njegovo pojavnost.
Kobolt (prav tam) še dodaja, da nekatere izmed teorij (npr. teorija etiketiranja) pravijo, da
izstopajoče vedenje definirajo in ustvarjajo predvsem izobraževalne institucije, kar pa
predstavlja precej enoznačen vidik. Glede na to, da smo zgoraj navajali različne dejavnike
(individualne značilnosti, skupina, vodenje), ki prispevajo k njegovemu nastanku, lahko
rečemo, da je proces izstopajočega vedenja vzajemen, krožni proces resničnega vedenjskega
odstopanja od norm, po drugi strani pa posledica označevanja ter etiketiranja s strani institucij
in posameznikov.

6.

MOTEČE VEDENJE OTROK IN NAČIN DELA Z NJIMI

6.1.
Najpogostejše oblike motečega vedenja pri otrocih po mnenju
pedagoških delavcev
V raziskavi, s pomočjo katere so raziskovalci poskušali ugotoviti, katera vedenja so najbolj
moteča za pedagoške delavce, so bila omenjena naslednja (Kobolt, 2010 b): uničevanje
opreme, verbalno nasilje in fizično izzivanje vrstnikov, ugovarjanje odraslim ter odvračanje
drugih od dela. Wickman (1928; v Paulou in Norwich, 2000), Paulou in Norwich (prav tam)
pravijo, da so učitelji pozornejši na »eksternalizirane oblike vedenja« (Myschker, 2005; v
Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010; str. 106), kot so npr. agresivno vedenje otrok, nenadni
izbruhi, neubogljivost ter motnje pozornosti. »Internalizirane oblike vedenja« (prav tam), med
katere uvrščajo plašnost, strah, sramežljivost, žalost, brez interesov, umaknjeno vedenje,
psihosomatske težave, občutje manjvrednosti ter pretirano odvisnost od učitelja, pa zaznavajo
kot manjši problem (Paulou in Norwich, 2000). Weheldall in Marrett (1988; prav tam) sta v
svoji raziskavi anketirala 198 britanskih učiteljev, ki so med najpogostejše oblike motečega
vedenja uvrstili neubogljivost, počasnost in fizično agresijo. Njuna raziskava je podprla tudi
ugotovitve raziskave, ki sta jo pred njima izvedla Lawrenc in Steed (1986; prav tam). Slednja
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namreč ugotavljata, da učitelji med najpogostejše pojave motečega vedenja uvrščajo fizično
agresijo, neubogljivost, slabo koncentracijo, izzivalno ter klovnovsko vedenje. Leto kasneje
pa sta Laing in Chazan (1987; prav tam) na vzorcu 23 učiteljev razrednega pouka in 21
ravnateljev spraševala, kaj jim pride najprej na misel, ko je govora o vedenjskih težavah. Za
učitelje razrednega pouka so najpogostejše naslednje oblike motečega vedenja: agresivnost,
neubogljivost, motenje pouka, hiperaktivnost, sramežljivost, preklinjanje, vandalizem in
egocentričnost.
Iz zgornjih ugotovitev sledi zaključek, da okolica pogosteje reagira le na vedenjske motnje,
medtem ko ostajajo čustvene težave, če jih ne spremlja vedenjska motečnost, praviloma
spregledane, čeprav lahko te še v večji meri ogrožajo posameznikov psihosocialni razvoj, ker
ostajajo zakrite, nerazumljene in neopazne. Vzgojitelji in učitelji morajo torej pri delu svojo
pozornost usmerjati tako k otrokom, ki kažejo izrazito izstopajoče vedenje, kot tudi k
otrokom, ki so odmaknjeni in zaprti vase ter na prvi pogled nemoteči in za okolico
sprejemljivi oz. neopazni.

6.1.1. Razlogi, ki jih pedagoški delavci pripisujejo za nastanek motečega
vedenja
Svetin Jakopič (2005) navaja, da so razlogi za nastanek motečega vedenja zelo raznoliki in
večplastni, zato je zelo težko opredeliti točno določen izvor njihovega nastanka. Med
najpomembnejša sodita družina in šola (v primeru tega diplomskega dela vrtec), ki pa ne
delujeta sama zase, ampak v kombinaciji z delovanjem drugih dejavnikov. Med najpogostejše
razloge za nastanek motečega vedenja, ki jih pedagoški delavci navajajo, spada to, da so
otroci navajeni, da je doma vse po njihovo, da so nevzgojeni in razvajeni ter iščejo pretirano
pozornost vrstnikov ali vzgojitelja. Med zadnjimi možnostmi pa pedagoški delavci navajajo,
da je razlog za moteče vedenje tudi premajhna količina znanja pedagoških delavcev za delo s
takšnimi otroki (Kobolt, 2010 b). Prav tako tudi Metljak (2010), ki v svoji raziskavi sicer
preverja kompetentnost svetovalnih delavcev za soočanje s čustvenimi in vedenjskimi
težavami, ugotavlja, da rezultati kažejo potrebo po zunanjih virih pomoči ter dodatnemu
usposabljanju kot pogoju za uspešnejše soočanje z že omenjenimi težavami.
Raziskava Marasove in Kutnika (1999; v Metljak, 2010), ki sicer loči izvor težav glede na
»posameznika« in »dom«, omenja, da niti en učitelj ni med vzroke čustvenih in vedenjskih
težav omenil šole. Prav tako so učitelji poudarjali vpliv učenčeve volje oz. njegove
odgovornosti za nastanek težav. Vzroke za nastanek vedenja se torej najpogosteje pripisuje
otrokom, ki tako postanejo »krivci« za lastno vedenje, ali kot pravi Razpotnik (2011), se
subjekte patologizira in se jih obravnava le skozi prizmo individualne odgovornosti. Tak
način pojmovanja se močno povezuje z medicinskim diskurzom, ki poudarja patologijo in
individualno nezmožnost posameznika kot objektivno značilnost osebe ter spodbuja osebno
krivdo posameznika. Pozornost je torej usmerjena k spreminjanju njegovih dejanj, načina
življenja ali celo njegove osebnosti, namesto da bi pozornost usmerili k spreminjanju
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družbenih praks produkcije ali izobraževalnega aparata (Slee 1998, str. 27–28; v Lesar, 2008).
S poudarjanjem medicinskega diskurza se tako poudarja le odgovornost posameznika za
njegovo vedenje, pri tem pa se pozablja na socialno, skupinsko in okoljsko raven, ki prispeva
k nastajanju, vzdrževanju ali celo poglabljanju vedenjskih in čustvenih težav (Razpotnik,
2011).
Prav tako tudi Swinson in soavtorji (2003; v Metljak, 2010) navajajo dve raziskavi (Croll in
Moses, 1985, in Miller, 1996; prav tam), ki potrjujeta, da učitelji velik odstotek vzrokov za
vedenjske težave pripisujejo staršem ali otrokom, torej dejavnikom, ki so zunaj njihovega
vpliva ali nadzora. Lahko torej rečemo, da strokovni delavci odgovornost za nastanek
motečega vedenja pogosto pripisujejo otroku samemu ali pa njegovim staršem, redkeje pa
vidijo svoj lasten prispevek, ki se kaže predvsem v odnosu do otroka, načinu interpretiranja
težav in v njihovih odzivih. Kljub temu da pedagoška institucija pogosto ne more odpraviti
oz. omiliti izvora težav, ki zavirajo otrokov razvoj (npr. vzgoja staršev, biološki izvor težav),
pa igra ključno vlogo pri tem oz. deluje na otroka kot varovalni ali pa ogrožajoč dejavnik.
Tako lahko trdimo, da imajo pedagoški delavci veliko odgovornost pri svojem delu, saj lahko
otroku nudijo podporo pri zmanjševanju in razreševanju težav, ali pa slednje s svojim
neustreznim ravnanjem (npr. nerazumevanje, izključevanje, kričanje, nesprejemanje ipd.) še
dodatno poglabljajo in utrjujejo. Metljak (prav tam) še dodaja, da svetovalni delavci največ
vpliva na zmanjševanje ali stopnjevanje čustvenih in vedenjskih težav pripisujejo veščinam
pedagoških delavcev (npr. vzgojitelji, učitelji), njihovi motiviranosti, odnosom v razredu ter
njihovi empatičnosti.

6.1.2. Ravnanja pedagoških delavcev ob motečem vedenju
Otroci, ki s svojim vedenjem na kakršen koli način odstopajo od ostalih otrok, od vzgojitelja
zahtevajo veliko mero fleksibilnosti, potrpežljivosti, vztrajnosti in energije. Pogosto pa se
dogaja, da staršem in vzgojiteljem primanjkuje energije in volje za delo z njimi, saj tovrstno
delo ne kaže hitrih in zadovoljivih rezultatov, poleg tega pa izčrpa vso vzgojno in čustveno
zmogljivost. Okolje se torej zaradi nemoči, neznanja ali pomanjkanja energije velikokrat
odzove negativno, kar pri otroku sproža še večjo stisko in s tem tudi nezaželeno vedenje.
Tako je sklenjen začaran krog; na eni strani nemoč in nerazumevanje vzgojiteljev ter na drugi
strani stiska in ponavljajoče se izstopajoče vedenje otroka. Vec (2011) opozarja, da so
različne oblike motečega vedenja tiste, ki pri starših in pedagoških delavcih povzročajo
občutke nemoči in neuspešnosti, ki lahko vodijo od izgorevanja in fluktuacije na delovnem
mestu vse do občutkov nekompetentnosti in celo psihosomatike. Kobolt (2011) podobno
navaja dejstvo, da je odgovor okolja na čustvene in vedenjske težave pogosto odklonilen in
kaznovalen prav zaradi občutkov lastne nemoči in tesnobe, s katerimi se soočajo pri
tovrstnem delu. Občutki lastne nemoči najverjetneje privedejo tudi do tega, da odrasli prehitro
odstopijo, ko naletijo na otroke s težavami. Včasih se to zgodi tako, da otroka prisilimo, da
nekaj sprejeme ali obljubi, včasih pa tako, da ne pomagamo več, ker ocenimo, da ne gre,
odstopimo pa ravno takrat, ko bi otrok nujno potreboval nekoga, ki bi mu pomagal naprej, da
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bi svoj položaj videl drugače, odkril zase novo zgodbo in novo perspektivo (Čačinovič
Vogrinčič, 2008).
Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr. (2005) pravijo, da se učitelji pogosto
bojujejo z učenci z motečim vedenjem in so zato pri svojem delu frustrirani. V svoji nemoči
se pogosto zatekajo k uporabi kaznovalnih ukrepov, namesto da bi se posluževali preventivnih
intervencij, ki preprečujejo oz. blažijo pojavnost motečega vedenja. Velikokrat se namreč
dogaja, da učitelji posedujejo premalo znanja, zaupanja, veščin in časa, da bi priskrbeli
učinkovite programe. Jurišić (1997) poleg že omenjenega kot možne razloge vidi tudi v
pomanjkanju tovrstnih vsebin v vzgojno-izobraževalnih programih, ki bi strokovne delavce
usmerjale k temu, da bi pri otrocih spodbujali razvoj in učenje socialnih veščin ter
spreminjanje vedenja.
Pedagoški delavci pri svojem delu kot najbolj pogoste navajajo naslednje intervencije
(Kobolt, 2010 b; str. 155–156):
ob pojavu motečega vedenja se z otrokom pogovorijo;
opozorijo na neprimernost njegovega vedenja;
otroka vzgojitelji v prihodnje pozorneje spremljajo in poskušajo ugotoviti vzroke, ki
vodijo do določenega vedenja;
poskušajo ugotoviti, kaj učenec z vedenjem sporoča;
dogovor med pedagoškim delavcem in otrokom o tem, kako bi bilo dobro, da bi se
vedel;
večja kontrola, iskanje novih pedagoških prijemov, iskanje pomoči pri svetovalni
službi ter pogovor s starši;
ignoriranje manjših prestopkov;
kot zadnja možnost je napotitev otroka iz razreda.
Jurišić (1997; str. 11–12) prav tako navaja naslednja ravnanja in pristope v odnosu do otrok:
1. Učiteljevi opisi otrokovega vedenja so pretirano posplošeni in stereotipni. Velikokrat
opisujejo otrokove osebnostne lastnosti (npr. »Je len. Je nemiren. Je nemogoč.«)
namesto opisa njegovega vedenja (aktivnosti oz. dejanja). Iz tega sledi, da pogosto
obtožijo in kritizirajo otroka oz. otrokovo osebnost, ne pa njegovih dejanj in vedenja, s
katerim se ne strinjajo.
2. Učitelji prav tako sistematično ne merijo in ne beležijo motečih oblik vedenja. Tukaj
so mišljenje predvsem intenzivnost, trajanje in pogostost. Pogosto jih le navajajo,
naštevajo in omenjajo. Če pa se že zgodi, da oblike motečega vedenja podrobneje
opišejo, pri tem ne opisujejo, kaj se dogaja pred, med in po določenem vedenju.
3. Reakcije učiteljev na nezaželeno obnašanje so večinoma nesistematične in
nekonsistentne, njihov izbor reakcij pa je razmeroma ozek, stereotipen in bolj odvisen
od učitelja kot od vedenja otrok. Lahko rečemo, da so reakcije hipne in odvisne od
učiteljevega trenutnega čutenja in razpoloženja ter premalo načrtovane, kar se
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povezuje z zgornjo trditvijo, ki govori o pomanjkljivem poznavanju otroka (npr.
temperament, močne točke, interesi, pomanjkljivosti) in njegova vedenja.
4. Učitelji veliko več pozornosti usmerjajo na moteče oblike vedenja kot na želene.
Njihova interakcija z otrokom je tako pogostejša, če se otrok obnaša na socialno
nesprejemljiv način; kadar pa otrok izraža zaželene oblike vedenja, ga učitelj
največkrat ignorira.
5. Ravnanja vzgojiteljev v primeru motečega vedenja so večinoma v obliki kaznovalnih
postopkov, poleg katerih je najpogostejši pogovor, ki pa se osredotoča in poudarja
zgolj nezaželene oblike vedenja ter je redkeje usmerjen na razgovor o zaželenem
vedenju.
6. Prav tako so učitelji pri svojem delu usmerjeni bolj na odpravljanje ali omilitev oblik
motečega vedenja in ne na učenje (ali nagrajevanje) ustreznejših vedenjskih vzorcev, s
katerimi bi jih želeli nadomestiti.
7. Napotki za delo, ki jih učitelji iščejo pri različnih zunanjih strokovnjakih, so pogosto
usmerjeni na poučevanje, farmakoterapijo ali premestitev otroka v drugo ustanovo in
redkeje na vedenje in ravnanje učitelja.
8. Verbalne reakcije učitelja na moteče vedenje otrok pogosteje vsebujejo navodila, kako
naj se otroci ne obnašajo (ne delaj tega, nehaj, ne govori, ne vstajaj, ne pretepaj se …),
kot kaj, kako in kdaj naj to počnejo.
9. V primeru, da učitelji podajajo navodila oz. opise želenih vedenjskih vzorcev, le-ta
pogosto predstavljajo pasivne oblike vedenja (bodi tiho, mirno sedi …); na ta način
otrokom posredujejo sporočilo, da so »poredni« učenci aktivni, »pridni« pa pasivni,
oz. sporočilo, da je pasivnost otrok zaželeno vedenje.
10. Učenci so redko soudeleženi v procesu spreminjanja vedenja in se zaradi tega
nanašajo bolj na zunanje izvore kontrole.
Mikuš Kos (1999) opozarja, da lahko z neustreznimi odzivi odraslih otroku s čustvenimi in
vedenjskimi težavami škodujemo ter slednje še dodatno poglabljamo in utrjujemo. Med
neustrezne odzive tako uvršča naslednja ravnanja:
ne prilagajanje svojih zahtev in pričakovanj otrokovim razvojnim sposobnostim in
zmožnostim;
pretirano poudarjanje otrokovih šibkih točk in usmerjenost zgolj na socialno neprijetne
in nezaželene lastnosti;
nezmožnost videti otrokove pozitivne lastnosti in sposobnosti;
izključevanje iz skupine in dejavnosti.
Jurišić (1997) še poudarja, da so učitelji, specialni pedagogi in svetovalni delavci pri svojem
delu z otroki precej storilnostno naravnani, kar pomeni, da so veliko bolj osredotočeni na
otrokov intelektualni razvoj in učni uspeh, manj pozornosti pa namenjajo socialnemu in
čustvenemu razvoju ter otrokovi samopodobi. Glede na to, da smo storilnostno naravnana
družba, katere del je tudi vzgojno-izobraževalni sistem, lahko trdimo, da podobno velja tudi
za vrtec. V tem primeru je pomoč velikokrat usmerjena v otrokov govor (npr. ne govori,
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pomanjkljiv govor, motena izgovorjava), zaostanek v psihomotoričnem razvoju (npr. nima še
osvojenih osnovnih higienskih navad, slaba grafomotorika, težave na področju motorike,
slaba koncentracija, nemirnost …) ali v učne težave, ki se pri otroku kažejo kot npr. ne
sledenje med dejavnostjo, ne doseganje določenih standardov, predvidenih za njegovo starost
(prav tam). Tako v šoli kot tudi v vrtcu lahko vidimo, da sta preventiva in pomoč premalo
usmerjeni v otrokovo vedenje, čustvovanje in na socialno področje.

7.

SMERNICE RAVNANJA ZA DELO Z OTROKI Z MOTEČIM
VEDENJEM

V tem poglavju spregovorim o načinih dela, ki so vzgojiteljem lahko v pomoč pri vzgojnem
delu in spodbujajo pozitivno vedenje. Seveda je pri tem potrebno upoštevati tudi dejstvo, da
so tukaj predstavljeni le nekateri izmed možnih pristopov, ki pa ne veljajo nujno za vse
situacije in za vsakega otroka enako. Pri delu z otroki, ki so za okolico moteči, moramo
namreč v ospredje vedno postavljati otroka samega kot enkraten in edinstven individuum.
Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi vzgojitelja, njegove osebnostne značilnosti, njegov
način dela, situacijske dejavnike idr.
V nadaljevanju si torej sledijo določeni predlogi in ideje, ki pa jih ne moremo jemati kot
»čudežne napotke« ter edini možni in pravi način dela. Edino, kar lahko trdimo, je to, da je
delo z otroki, ki kažejo znake motečega vedenja, zahtevno in naporno, saj zahteva veliko
vloženega truda, vztrajnosti, časa ter dodatnih znanj. Walker in Fescer (2003; v Christensen,
Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005) omenjata kar pojem »prevzgoja«, ki je namenjen
tako otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kot tudi njihovim staršem in
vzgojiteljem. Temelji na vzgojnemu, psihološkemu in ekosocialnemu pristopu. V svoji razlagi
omenjata štiri ključne elemente učinkovite »prevzgoje«:
7.1. temelji in filozofija programa,
7.2. struktura samega programa,
7.3. pomen klime in skupinskih procesov,
7.4. individualiziran program.
Omenjene elemente v nadaljevanju podrobneje razložim in uporabim kot osnovo pri delu z
otroki z motečim vedenjem. Poleg tega pa med smernice ravnanja vključim še didaktičnometodične pripomočke ter organizacijo prostora in časa.

7.1.

Temelji in filozofija programa

Vsak uspešen program je osnovan na neki filozofiji, kar pomeni, da mora vsebovati jasen
vrednostni sistem, poslanstvo, vizijo ter iz programa razvidne cilje (Christensen, Jaeger,
Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005). V primeru tega diplomskega dela je sama filozofija
programa najbolj razvidna iz ciljev in iz njih izpeljanih načel, ki se nahajajo v nacionalnem
dokumentu, v t. i. Kurikula za vrtce (Bahovec, Bregar, Čas, Domicelj, Saje, idr., 1999). Tako
npr. med cilje Kurikula za vrtce uvrščamo nekatere izmed naslednjih elementov (prav tam):
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odprtost in fleksibilnost kurikula;
pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje;
večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko
rutino;
oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik;
večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok;
dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi;
večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;
povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v
vrtcu;
izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
V vsaki pedagoški instituciji se torej med zaposlenimi izoblikuje »filozofija« vzgojnega
programa, ki se posledično kaže tudi v načinu dela z otroki. Sem sodijo različna prepričanja,
vrednote in »implicitne predpostavke« (Schein, 2004; v Vec, 2011) – te posameznikovo
vedenje usmerjajo tako, da govorijo članu skupine, kako naj zaznava, misli, čustvuje o nečem
in tudi ravna. Lahko rečemo, da so implicitne predpostavke močno zakoreninjene v
podzavesti in usmerjajo naše vedenje, zato nanje zelo težko vplivamo in jih spreminjamo,
poleg tega pa so tudi sestavni del t. i. prikritega kurikula. Kljub temu da se pedagoški delavci
pri svojem delu veliko bolj sklicujejo na nacionalni dokument (Kurikulum za vrtce), pa je v
vzgojno-izobraževalnem procesu veliko bolj dejavna »filozofija« prikritega kurikula.
Prikriti kurikulum (Jackson, 1990; v Bregar Golobič, 2004) je skupna značilnost vseh
institucij in je neizogibni del otrokove socializacije. Gre namreč za širši pojem, ki združuje
pojma izobraževanja (prenašanje vednosti) in vzgoje (oblikovanje subjektivitete) v nedeljivo
celoto ter vključuje učenje vrednot in norm, s pomočjo katerih in znotraj katerih se ureja, uri
ter disciplinira posameznikovo vedenje v skupini. V vzgojno-izobraževalni instituciji (vrtec)
je najbolj razviden iz dnevne rutine, ki se kaže kot ritualiziran in utečen del pedagoške
situacije. Otrok torej vsakodnevno rutino privzema kot nekaj samoumevnega, kar pomeni, da
je posameznik ne doživlja (le) kot zunanjo, objektivno nujnost, ki se ji je potrebno podrediti
oz. jo upoštevati, temveč jo doživlja kot nekaj subjektivnega, notranjega, pristnega in zato
neproblematičnega in nevprašljivega (Apple, 1992; prav tam). Potemtakem vzgojnoizobraževalno delo v vrtcu ne zajema le vprašanja ožje strokovne usposobljenosti vzgojiteljev,
vprašanja bolj ali manj primernih metod in oblik dela, temveč nujno vključuje tudi vprašanje
najbolj notranjega pedagogovega razmerja do širšega družbenega/kulturnega/ideološkega
(ekonomskega, političnega, zgodovinskega) konteksta, katerega del je tudi vrtec, in ga lahko
najdemo v samem osrčju, »jedru« kurikula (prav tam).

7.2.

Struktura programa

Rotvejn Pajić (2004) navaja, da se otroci s težavami na področju pozornosti zelo težko
prilagajajo spremembam. Podobno velja tudi za otroke z drugimi oblikami motečega vedenja.
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Zmedeni in negotovi so predvsem v nestrukturiranih situacijah, kjer so prepuščeni sami sebi
in ne morejo predvideti dogajanja. Zanje je namreč izrednega pomena, da se dogajanje v
skupini odvija po vnaprej zastavljenem načrtu, s katerim so predhodno natančno seznanjeni.
Priporočljivo je, da vsako jutro skupaj z vzgojiteljem načrtujejo dan ter da so vnaprej
obveščeni o poteku dneva, torej kaj, kdaj in kako bodo to počeli.
V nadaljevanju spregovorim o drugem elementu učinkovite »prevzgoje«, ki se imenuje
struktura samega programa. Kot je bilo že omenjeno, otroci s čustvenimi in vedenjskimi
težavami potrebujejo predvidljivo in strukturirano okolje, saj lahko najbolje funkcionirajo
takrat, ko so pričakovanja jasna in konstantna ter so spremembe vsakodnevne rutine skrčene
na minimum (Walker in Fescer, 2003; v Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr.,
2005). Rotvejn Pajić (2004) še opozarja, da je otrokom potrebno predhodno sporočiti, ko
pride do določenih sprememb, ki niso del vsakodnevne rutine.
Ustrezna struktura torej sestoji iz sledečih dejavnikov: a) konstantno uveljavljena pravila, b)
jasen sistem pozitivnih in negativnih posledic, c) odrasli v interakciji z otrokom uporabljajo
večje število spodbud kot pa negativnih posledic (Walker in Fescer, 2003; v Christensen,
Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005). Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi drugi
strokovnjaki (prav tam), ki poudarjajo še pomen učenja pričakovanega oz. zaželenega vedenja
(npr. otroka je potrebno naučiti, kaj in kako se mora obnašati). Aaron Antonovsky (1996; v
Kobolt, 2010) govori o dejavnikih, ki prispevajo k zdravemu otrokovemu razvoju, med katere
uvršča predvidljivost dogodkov, približno skladnost s preteklimi izkušnjami in možnost
obvladovanja okolja s tem, kar so se otroci že naučili. Magee Quinn, Osher, Warger, Hanley,
DeHaven idr. (Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005) prav tako govorijo o
nujnosti vnaprejšnjega poznavanja in strukturiranosti dejavnosti pri delu z otroki s čustvenimi
in vedenjskimi težavami. Zanje je namreč značilno, da imajo težave z ohranjanjem pozornosti,
zato je potrebno, da so zastavljene dejavnosti krajše oz. da je med njimi možnost krajšega
odmora. Težak (2010) podobno navaja, da je pri tem, da preprečimo pojav motečega vedenja,
potrebna premišljena in kakovostna predpriprava nabora varnostnih nalog. Te namreč
omogočajo predvidljivo in varno okolje, ki je otroku v pomoč, ko ima »slabe dneve« in čuti,
da mu gre »vse narobe«, kar ga še dodatno vznemirja, saj se počuti nemočnega, ker ne zmore
obvladovati svojega vedenja. Varnostne naloge potemtakem za otroka predstavljajo nekakšno
spodbudo, da se »notranje uredi«. Uporabimo jih npr. v primerih, ko je otrok v čustvenem
afektu in pride do nenadnega izbruha, ko je nemiren in nezbran, ko je konfuznega vedenja ter
ko se vede razdiralno in izzivalno. Bluestein (1997) še dodaja, da je potrebno razmišljati
preprečevalno in preventivno, kljub temu da ne moremo predvidevati vsake situacije in
preprečiti vsakega motečega vedenja. To pa je mogoče le ob ustrezni strukturi okolja in
vnaprejšnji predpripravi vzgojitelja.
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7.2.1. Konstantno uveljavljena pravila
Meje in pravila so bistvenega pomena za ohranjanje zdravih odnosov. Realno postavljena
pravila dajejo otroku občutek varnosti, saj ve, kaj se od njega pričakuje in kaj je dovoljeno
(Žgavc, 2000). Na področju učenja socialnih veščin je torej zelo pomembno, da se v skupini
otrok vzpostavijo pravila, ki zahtevajo sprotno preverjanje, ali jih otrok razume (Magajna,
2004). V nadaljevanju sledi podroben opis, kakšna naj bi bila realno ter učinkovito
postavljena pravila (Žgavc, 2000):
primerna so starosti otroka;
so razumljiva in jasna. Njihovo razumljivost preverjamo tako, da otroka spodbudimo,
naj pravilo ponovi in ga razloži. Jasnost pa pomeni, da otroku podrobno opišemo, kaj
od njega pričakujemo;
če želimo, da otrok izpolnjuje pravila, mu moramo pokazati, da tudi nam nekaj
pomenijo. To storimo tako, da z otrokom vzpostavimo očesni kontakt, ga resno
pogledamo v oči in povemo pravilo. Govorimo umirjeno, z nizkim, resnim tonom in
pri tem ne kričimo;
pravila so posredovana z zahtevo, vendar prijazno. Zahtevo ponavljamo ne glede na
otrokove odzive in vztrajamo toliko časa, da postane tako dolgočasna, da se je otrok
želi znebiti;
izvajanje pravil mora biti nadzorovano. Nujno pri tem je, da pohvalimo njihovo
natančno izvedbo. S tem namreč otroku izkazujemo resnost svojih namer ter mu tudi
pokažemo, da nas zanima kakovost opravljenega dela.
7.2.1.1. Skupno oblikovanje pravil
Gordon (1983) opozarja, da je pojav motečega vedenja pogosto povezan prav s
pomanjkanjem jasnih pravil, ki usmerjajo otrokovo vedenje. Prav tako pa lahko tudi pretirano
postavljanje pravil, ki niso smiselna in resnično potrebna, pri otrocih sprožijo pojav
nezaželenega vedenja, ki se pogosto kaže v obliki upiranja. Da bi se temu izognili, je potrebno
otroke povabiti k skupnemu oblikovanju in soustvarjanju pravil. Jones in Jones (2004; v
Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005) med drugim kot najpomembnejše
omenjata prav učenčev aktiven prispevek v oblikovanju in učenju razrednih norm oz. pravil.
Gordon (1983) dodaja, da je vzgojiteljeva vloga v tem, da sestavi seznam situacij, ki
najpogosteje povzročajo probleme, ter otroke povabi k skupnemu iskanju rešitve, ki bo
zadovoljila vse. Skupno oblikovanje pravil torej pozitivno prispeva k otrokovemu
psihosocialnemu razvoju, saj spodbuja njegovo odgovornost in kreativno mišljenje. Učenci so
namreč tako veliko bolj motivirani, da se ravnajo po skupno sprejetih pravilih, hkrati pa imajo
izkušnjo demokratičnosti, ki je osnovana na skupnem dogovarjanju in sprejemanju
kompromisov. Pravila, ki so postavljena na pravkar omenjen način, pa preprečijo mnogo
nesprejemljivega vedenja in konfliktov.
-34-

Simčič, A. (2014). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

7.2.1.2. Doslednost pri izpolnjevanju pravil
Pomembno je, da imajo vsi strokovni delavci, v tem primeru dva vzgojitelja, ki delata v
skupini otrok, jasna in enotna pravila ter da poskušata med seboj delovati čim bolj usklajeno.
Slednje namreč otroku omogoča varen odnos, v katerem izkusi, da je spoštovan, sprejet,
opažen in razumljen, obenem pa doslednost in usklajenost med vzgojiteljema omogočata
manjšo možnost za pojav motečega vedenja (Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman
idr., 2005).
Gordon (1989) pa nasprotuje trditvi o starševski neprestani doslednosti. Sama sem v
diplomskem delu besedo starš zamenjala z besedo vzgojitelj, saj lahko Gordonovo teorijo
prenesemo tudi na področje vzgoje in izobraževanja. Nujno in neizogibno je torej, da so
vzgojitelji pri svojem delu včasih nedosledni, saj ne smemo spregledati dejstva, da so najprej
ljudje, katerih občutki se spreminjajo iz dneva v dan, od otroka do otroka in iz položaja v
položaj. Načelo popolne doslednosti torej vzgojiteljem škoduje, saj jih sili v vlogo, ki
nasprotuje njihovemu občutju in jim tako onemogoča pristnost. Prav tako avtor (prav tam)
opozarja, da je nemogoče, da bi se starša, v mojem primeru vzgojitelja, neprenehoma
podpirala in delovala usklajeno in tako dajala otroku čutiti, da v vsem doživljata enako. Tako
ravnanje namreč nujno privede do tega, da je eden od vzgojiteljev nepristen, kar pa ni dobro
za sam odnos, saj prihaja do neskladnosti med verbalnimi in neverbalnimi sporočili, kar
otroka zmede in tudi poruši odnos med vzgojiteljem in otrokom, saj le-ta izgubi zaupanje
vanj. Žgavc (2000) ob tem poudarja, da je pomembno, da pri svojem delu nastopamo kot
ljudje, ki imamo do otrok tako ugodne kot tudi neugodne občutke. Pomembno je, da se o njih
pogovorimo, razložimo, zakaj je tako, in skupaj z otroki ugotovimo, kako bi lahko bilo
drugače oz. bolje.

7.2.2. Jasen sistem pozitivnih in negativnih posledic
Žgavc (2000) navaja, da se mora otrok tekom socializacije naučiti, da mora za slabe odločitve
plačati ceno, saj se bo le tako naučil sprejemati odgovornost za svoja dejanja. Kadar nastopijo
posledice, je potrebno otroka vprašati, ali ve, kako bo v prihodnje drugače ravnal. Otroci
morajo biti že vnaprej seznanjeni tako s pozitivnimi kot tudi z negativnimi posledicami v
primeru neupoštevanja postavljenih pravil (Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr.,
2005). Posledice pa morajo biti smiselne, poštene, predvidljive, usmerjene na točno določeno
vedenje in seveda znane, preden se določeno vedenje pojavi. Za otroke s čustvenimi in
vedenjskimi težavami je značilno, da imajo težave z razumevanjem posledic predvsem
neprimernega vedenja, zato je še posebej nujno, da se s takšnim otrokom pogovorimo in ga
pozovemo, naj pojasni posledice vedenja (Magee Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven
idr., 2000).
Uporabo pogojnih posledic lahko uvrstimo med pozitivne posledice, s katerimi lahko
motiviramo otroka, da bi izpolnjeval naše zahteve in pričakovanja (npr. »Sladico dobiš potem,
ko poješ zelenjavo.«). S tem mu namreč ponudimo ugoden izid, obenem pa mu damo
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možnost izbire lastnega vedenja, s čimer mu pomagamo krepiti odgovornost za lastne
odločitve. Z občutenjem povezave med pozitivno izbiro in rezultati pa se krepi njegovo
prepoznavanje vzročno-posledičnega odnosa med izbranim vedenjem in posledico njegove
izbire; ko namreč otrok vidi in izkusi pozitivne rezultate svojega sodelovanja pri izbiri, se ta
povezava okrepi in tako socialno zaželeno vedenje postaja vse bolj ponotranjeno in ustaljeno.
S takšnim načinom dela otroku dajemo tudi možnost, da se poleg odgovornosti za lastno
ravnanje uči tudi pozitivno vplivati na svoje življenje in upravljati samega sebe (Bluestein,
1997). Seznanitev otrok s posledicami, ki sledijo določenemu vedenju, je torej nujna, saj
otrokom zagotavlja varnost, da vedo, kaj smejo in česa ne, poleg tega pa deluje preventivno in
pomaga, da ne prihaja do pogostih konfliktov zaradi nasprotij med potrebami posameznika in
potrebami skupine (prav tam).

7.2.3. Pogosta raba pozitivnih spodbud
Pri otroku z znaki čustvenih in vedenjskih težav je še posebej pomembno, da opazimo vsak
njegov najmanjši uspeh in ga tudi pozitivno podkrepimo s pohvalo, ugodnostjo ipd. Prav tako
je pomembno, da z njim delimo veselje ob njegovem uspehu in smo mu v oporo ob
morebitnem neuspehu. Magee Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr. (2000)
poudarjajo pomen pozitivne spodbude, ko se otrok obnaša na socialno zaželen način. Bass,
Dosser in Powell (2001; v Čačinovič Vogrinčič, 2008) uporabljajo kar pojem proslavljanje, ki
definira prepoznavanje in spoštovanje tako moči otroka kot tudi vzgojitelja, njunih
potencialov, uspeha in napredovanj. Ob vsem tem pa je izrednega pomena prepoznavanje in
proslavljanje že najmanjšega zaznanega premika. Magajna (2004) prav tako opozarja, da
moramo biti pri otroku pozorni na vsako s trudom opravljeno delo in mu že ob najmanjšem
uspehu dati priznanje in pohvalo. Akerman (2013) poudarja, da se s pomočjo konkretiziranja,
povzemanja, poudarjanja dosežkov in vloženega truda pri uresničevanju zastavljenih ciljev
krepi otrokov občutek lastne vrednosti in osebnih virov. S tem pa otroku tudi pomagamo, da
odkrije in okrepi nove vire moči. Poleg pohvale je zelo pomembna tudi raba opogumljajočih
besed in spodbud, saj z njimi otroku sporočamo, da je uspeh mogoč in da ga je zmožen
doseči. Hkrati na ta način dobi potrditev, da verjamemo vanj, da vidimo in cenimo njegov
trud ter zaupamo, da mu bo uspelo.
Obenem je potrebno zavedanje, da učenje novih veščin potrebuje zelo veliko časa, vaje in
strpnosti. Prav pozitivne spodbude so tiste, ki otroka spodbudijo k temu, da se novi vzorci
vedenja hitreje utrdijo in da jih začne otrok tudi uporabljati. Seveda je potrebno spodbudo
uporabiti takoj, ko se zaželeno vedenje pojavi. Hkrati je potrebno zaželeno vedenje tudi
konkretno opisati, da otrok ve, kaj je tisto, kar je zaželeno in zato tudi pohvaljeno. Uporabimo
lahko socialno (npr. pohvala, priznanje) ali pa konkretno podkrepitev (npr. igra z najljubšo
igračo, gledanje televizije …) (Magee Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr., 2000).
Žgavc (2000) še opozarja, da se je potrebno izogibati posploševanju vedenja ter
obremenjevanju otroka s popolnostjo, npr. »Ti si najbolj priden fant na svetu.« Otrok namreč
ve, da obstaja kje še kakšen bolj priden otrok. Veliko primerneje je, da otroka natančno
pohvalimo za tisto, kar je storil: »Zelo lepo od tebe, da si sestri pomagal pri pospravljanju
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igrač.« Tudi Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) opozarjajo na to, da mora biti
vsak uspeh realno priznan ter pohvaljen, izjemoma pa tudi nagrajen.
Ob vsem tem sledi zaključek, da se je pri delu z otroki s pojavom motečega vedenja potrebno
osredotočiti na rabo pozitivnih spodbud ter omejiti rabo negativnih posledic. Kaznovanje, ki
sodi med negativne podkrepitve, naj bi uporabljali zelo redko, kot eno izmed zadnjih
možnosti, ko vse druge prej omenjene odpovedo. Kaznovanje se namreč osredotoča le na to,
kaj je nezaželeno in česa se ne sme, ne pove pa, kaj je zaželeno in kaj se od otroka pričakuje
oz. kako bi mogel v prihodnje ravnati. Prav tako kaznovanje povzroči burne emocionalne
reakcije ne le pri tistih, ki so bili kaznovani, temveč tudi pri ostalih prisotnih otrocih.
Kaznovanje določenega vedenja pa vznemiri tudi vzgojitelja, ki kazen izvrši. Slednja se torej
uporablja kot zadnja možnost v primeru, da otrok s svojim vedenjem ogroža sebe in druge, ali
takrat, ko so vse druge uporabljene alternativne možnosti neuspešne in otrok še vedno
nadaljuje z neprimernim vedenjem. Prav tako se je potrebno izogibati pretiranim in pogostim
kritikam ter prepovedim, ki še dodatno spodbujajo negativne čustvene reakcije, ne povedo pa,
kaj in kako je potrebno storiti, da bo vedenje sprejemljivo (Magee Quinn, Osher, Warger,
Hanley, DeHaven idr., 2000).

7.3.

Pomen pozitivne klime

Elementi programa morajo uresničevati tudi ugodno klimo, ki daje občutek lastne identitete,
vrednosti, pripadnosti, kar pri otroku spodbuja primernejše vedenje ter daje priložnost za
uspeh (Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005). Osnovni gradnik ugodne
klime so zadovoljujoči odnosi v celotni pedagoški instituciji (vrtec), ki se kažejo v odnosih
med vsemi zaposlenimi in, kar je najpomembnejše, v odnosu med vzgojiteljem in otrokom.
Paulou in Norwich (2000; v Kobolt, 2010 a) še poudarjata, da odnose v šoli/vrtcu soustvarjajo
vsi, ki se tam srečujejo – pedagogi, otroci, nepedagoški delavci, starši. Pri tem so odrasli prvi,
ki s sprejemanjem odgovornosti za svoja ravnanja, s svojim zgledom mlade učijo podobne
drže. Strokovna vloga in naloga pedagogov ter strokovnih delavcev je oblikovati učno in
vzgojno okolje ter takšen vsakodnevni utrip pedagoške ustanove, v katerem bodo spodbujani
participacija, vključitev in dostop do učnih priložnosti. To velja tudi za tiste otroke, ki so
zaradi svojih emocionalnih in vedenjskih odzivov v šolskem okolju naporni, izzivalni, a
praviloma kreativni in nemalokrat neprepoznano nadarjeni. To so sicer velike zahteve, a pot
do njih se začne z majhnimi in vsakodnevnimi koraki. Predvsem z držo, ki dopušča
sodelovanje in sporazumevanje med vsemi udeleženci.
V nadaljevanju se osredotočim na odnos med vzgojiteljem in otrokom. Varen in zaupen odnos
je namreč predpogoj za uporabo različnih pristopov in metod, ki so vzgojitelju lahko v pomoč
pri delu z otrokom z motečim vedenjem.
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7.3.1. Odnos med vzgojiteljem in otrokom kot osnova pedagoškega dela
Pri otroku, ki kaže znake motečega vedenja, je potrebno bistveno več pozornosti namenjati
socialnim interakcijam, ki jih vzpostavlja in vzdržuje z drugimi. Slednje potrjuje raziskava, v
kateri so opazovali izbrane učence, za katere so učitelji trdili, da so težavni. Na podlagi
opazovanj so odkrili, da nihče od opazovanih učencev ni »univerzalno« moteč ali težaven. Pri
tem niso našli nobenih jasnih zvez med učenčevim vedenjem in dejavniki, kot so npr. čas v
dnevu, šolski predmet, prostorska ureditev ali stil poučevanja, pokazala pa se je precej jasna
zveza med vedenjem učenca in učiteljem, saj so bila moteča vedenja izbranih učencev
povezana z različnimi razrednimi situacijami, pri čemer je pomembna determinanta vedenje
učitelja in posledično razredna klima (Morris-Maclean, 2000; v Peček-Čuk in Lesar, 2010).
Metljak (2010) govori o odnosnem razumevanju in soočanju s čustvenimi in vedenjskimi
težavami ter poudarja dejstvo, da se moramo s težavami naučiti shajati. Kot strokovnjaki
moramo vplivati najprej »nase«, tako da težav ne krepimo in ne dodajamo novih. Prvo pravilo
in najpomembnejši cilj, ki si ga kot pedagoški delavci moramo zastaviti, pa je ta, da začnemo
gojiti odnos z otrokom ter da ga poskušamo sprejeti takega, kakršen je. Šele nadaljnji koraki
so lahko usmerjeni v vzroke, dejavnike, okoliščine za pojav težav ter načrtovanje in izvajanje
vplivov nanje.
Gordon (1989) dodaja, da je iluzorno pričakovati, da bomo s spremembami in izboljšavami
naših pristopov kar čez noč spremenili otrokovo vedenje. Kvečjemu bo lahko njegovo vedenje
kljub našim prizadevanjem in trudu ostalo enako, vendar je pri tem pomembno, da si za cilj
postavimo spremeniti način našega gledanja in zaznavanja vedenja ter naš način odzivanja
nanj. Metljak (2010) še pravi, da težave najverjetneje ne bodo izzvenele ter da ne obstaja
čudežno zdravilo ali vedenjska tehnika, ki bi te težave v hipu odpravila. Najpomembnejše je
torej, da svojega odnosa ne pogojujemo s pričakovanji ali z upanjem na spremembo vedenja.
Odnos med vzgojiteljem in otrokom mora tako temeljiti na dosledni in vztrajni skrbi, njegovi
temeljni vrednoti pa sta potrpežljivost in sprejemanje. Gordon (1989) v odnosu med
vzgojiteljem in otrokom, podobno kot že omenjeni Metljak, poudarja pomen govorice
sprejemanja. Sprejemanje drugega, takšnega kakršen je, je bistveni dejavnik pri ohranjanju
vsakega odnosa, v katerem drugi človek raste, se razvija, se ustvarjalno spreminja, se uči
reševati svoje težave, zboljšuje svoje duševno zdravje, postaja produktivnejši in ustvarjalnejši.
Če namreč nekdo čuti, da ga drugi resnično sprejema takšnega, kakršen je, postane svoboden
in začne premišljevati, kako bi se lahko spremenil, da bi lahko postal še boljši, kaj bi še lahko
storil, za kaj je sposoben. Govorica sprejemanja torej otroke sprosti, da lahko govorijo o
svojih občutkih in problemih, kar pripomore k razvoju in pozitivnim spremembam.
Najpomembnejši učinek sprejemanja je torej občutje otroka, da je ljubljen. Čutiti se sprejetega
pa pomeni čutiti se ljubljenega, kar pospešuje telesno in duševno rast in je najučinkovitejše
sredstvo pri zdravljenju duševnih in telesnih težav. Govorica nesprejemanja pa otroke
zadržuje, da bi govorili o svojih občutkih, in naučijo se, da je veliko boljše svoje občutke in
težave ohraniti zase.
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Strpnost in sprejemanje sta torej ključnega pomena za zdrav otrokov razvoj in kvaliteten
odnos med vzgojiteljem in otrokom. Kljub temu da sta omenjeni kvaliteti najpomembnejši
sestavini odnosa, je pomembno tudi to, da se kot vzgojitelji zavedamo dejstva, da nihče izmed
nas ne more sprejemati vseh oblik vedenja. Pri sebi moramo prepoznati, kaj je tisto, kar nas
vznemirja, kaj nas spravi iz tira, kje smo nemočni, kajti šele tedaj, ko si to iskreno priznamo,
lahko začnemo spreminjati lastne pristope in odzive. Avtor (prav tam) še dodaja, da je
najbolje, da sebi in otroku priznamo, da ga ne moremo sprejemati, če počne to ali ono stvar,
saj samo tako čuti, da smo pristni in odkritosrčni. Slednje pomeni, da bodo pristni vzgojitelji
pri svojem delu enkrat sprejemljivi, drugič pa ne, da njihov odnos do enakega vedenja ne bo
vedno enak. Prav tako je pomembno zavedanje, da vzgojitelji ne občutijo do vsakega otroka
enake naklonjenosti, in tudi ni nujno, da so nečemu naklonjeni, če tega ne občutijo. Čeprav
otroci raje občutijo, da so sprejeti in je za njihov zdrav psihosocialni razvoj potrebno, da je te
sprejetosti čim več, pa lahko nesprejemljivo vedenje ustvarjalno predelajo, če jim vzgojitelji
jasno povedo, kaj hočejo, in če ta sporočila ustrezajo njihovemu občutju. To bo namreč za
otroke pomenilo pravo olajšanje in jim bo celo pomagalo, da bodo vzgojitelje doživljali kot
resnične osebnosti, kot ljudi, s katerimi je lepo živeti v dobrih odnosih.

7.3.2. Delovni odnos med vzgojiteljem in otrokom
Pri delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami je v ospredju najprej prizadevanje vseh
udeleženih za ohranjanje kvalitetnega odnosa, sledi preprečevanje razraščanja težav oz.
nastajanja sekundarnih posledic, nazadnje pa uresničevanje cilja odpraviti težavo. Kot je bilo
že zgoraj omenjeno, je za kvalitetno in uspešno delo z otrokom, ki kaže znake motečega
vedenja, nujno, da vzgojitelj z njim vzpostavi odnos, ki temelji na sprejemanju, sodelovanju
in brezpogojni ljubezni.
Pojem delovni odnos sicer uporabljajo socialni delavci, vendar ga lahko prenesemo tudi na
področje šolstva in vzgoje; definira odnos med udeleženim in socialnim delavcem, ki
poudarja sodelovanje, soustvarjanje in udeleženost posameznika pri iskanju rešitev za
soočanje z lastnimi težavami. Pri tem je naloga odraslih, da se naučijo z otrokom vzpostaviti
in vzdrževati odnos, ki soustvarjanje omogoči. Gre torej za vzpostavitev delovnega odnosa, ki
ni ne diagnoza, ne ocena, temveč soraziskovanje in odkrivanje edinstvenosti problema in
mogočih rešitev. Omenjen odnos je osnovan na velikih pričakovanjih, usmerjenosti k ciljem
in v uspeh, k želji po izobraževanju, na vztrajnosti, upanju, optimizmu ter zaupanju v
prihodnost (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
7.3.2.1. Elementi delovnega odnosa
Elementi delovnega odnosa so naslednji (spodaj navedeni avtorji so povzeti po Čačinovič
Vogrinčič, 2008; str. 20–21):
dogovor o sodelovanju;
instrumentalna definicija problema (Lussi, 1991) in soustvarjanje rešitev;
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osebno vodenje (Bouwkamp, de Vries, 1995).
Delovni odnos gradijo še štirje sodobni koncepti:
etika udeleženosti (Hoffman, 1994);
perspektiva moči (Saleebey, 1997);
znanje za ravnanje (Rosenfeld, 1993, Čačinovič Vogrinčič, 2005);
ravnanje s sedanjostjo ali koncept sonavzočnosti (Andersen, 1994).
V nadaljevanju sledi razlaga zgoraj navedenih elementov delovnega odnosa, ki so sicer
opredeljeni v povezavi z odnosom med učiteljem in učencem, sama pa jih uporabim v odnosu
med vzgojiteljem in otrokom, zato besedi učitelj in učenec nadomestim z besedama otrok in
vzgojitelj. Seveda moramo sledeče elemente razumeti in prilagajati skladno z otrokovo
starostjo in stopnjo zrelosti.
Dogovor o sodelovanju – za vzpostavitev delovnega odnosa je najprej potreben dogovor o
sodelovanju med vzgojiteljem in otrokom ter seveda njegova privolitev za sodelovanje.
Naloga vzgojitelja je, da vzpostavi in varuje varen prostor za pridobivanje novih izkušenj in
znanj. Vzgojitelj povabi k sodelovanju vse otroke ter jim pove, kaj bodo počeli in na kakšen
način bo potekala dejavnost. Prav tako je pomembno, da pri izpeljavi določene aktivnosti
spodbuja otrokovo samostojnost ter odgovorno ravnanje (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev sta temelja delovnega odnosa
(Lussi, 1991; prav tam), pri katerem gre za to, da socialni delavec soustvari proces pomoči, v
katerem imajo udeleženci možnost raziskovati svoj delež v rešitvi. Ko se pojavi nek določen
problem, se je najprej potrebno vprašati, kdo ima problem; dogaja se namreč, da ima v
odnosih problem eden izmed soudeležencev. Gordon (1989) v odnosih starši – otroci omenja
dva položaja, ki sta tu prenesena na odnos med vzgojiteljem in otrokom:
1. Otrok ima problem, ker ni zadoščeno njegovim potrebam. Za vzgojitelje to ni
problem, ker oni pri zadoščanju svojih potreb niso moteni. To je torej položaj, ko ima
problem otrok.
2. Otrok zadosti svojim potrebam in s tem ne prizadene vzgojiteljev in njihovih potreb. V
tem primeru nima problema nihče.
3. Otrok zadosti svojim potrebam, vendar s svojim vedenjem napravi probleme
vzgojiteljem, to pa jih moti, frustrira, vznemirja ter jim onemogoča, da bi zadostili
svojim potrebam. To je situacija, ko imajo problem vzgojitelji.
V primeru, da ima problem vzgojitelj, si za rešitev problema lahko izbere več možnosti: lahko
poskuša spremeniti otroka, lahko spremeni okolje, ali pa se spremeni sam, predvsem svoj
način odzivanja in ravnanja. Ko torej ugotovimo, kdo ima problem, je potrebno ugotoviti
vzroke, zakaj se nekdo vede na način, ki je socialno nezaželen. Christensen, Jaeger, Lorenz,
Morton, Neuman idr. (2005) pri tem poudarjajo, da je potrebno opazovati in si beležiti, kaj se
je dogajalo pred, med in po pojavu motečega vedenja. Pozornost je potrebno usmeriti
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predvsem na dejavnike, ki vplivajo na pogostost pojavljanja motečega vedenja, na dejavnike,
ki sprožijo določeno vedenje (npr. otroci postanejo agresivni takrat, ko imajo konflikte z
drugimi otroki, ko so izključeni iz skupine ostalih otrok, med prehodi iz ene aktivnosti v
drugo, med prostim časom …), ter na posledice, ki takemu vedenju sledijo (npr. pozornost s
strani odraslih oz. otrok). Lüssi (1991; v Čačinovič Vogrinčič, 2008) še dodaja, da morajo biti
udeleženi v problemu vedno aktivni pri iskanju rešitve zanj. V središču sta vedno dialog in
sodelovanje, v katerem udeleženci v problemu soustvarjajo svojo udeleženost pri oblikovanju
rešitve. Tudi Gordon (1989) navaja, da sta soodločanje in soudeleženost zelo pomembna, saj
so otroci v tem primeru bolj motivirani, da naredijo to, za kar so se dogovorili, in se pri tem
počutijo tudi bolj soodgovorne.
Osebno vodenje je de Vriesov koncept (1995; Čačinovič Vogrinčič, 2008), ki se uporablja v
socialnem delu. Pomeni namreč vodenje k dogovorjenim in uresničljivim rešitvam oz. k
dobrim izidom. Koncept osebnega vodenja lahko uporabimo tudi v vrtcu. Težak (2010)
navaja, da je pri delu z otroki, ki se težje prilagajajo na zahteve in pričakovanja okolja, nujna
optimistična usmerjenost vzgojitelja v prihodnost. Slednja pa je mogoča le v veri v dober izid
in spremembe v pozitivni smeri.
Etika udeleženosti temelji na sodelovanju, v katerem nima nihče končne besede. Lynn
Hoffman (1994; Čačinovič Vogrinčič, 2008) opozarja, da strokovnjak odstopi od moči, ki mu
ne pripada, od moči, da poseduje resnico in rešitve. Vzgojiteljevo moč tako nadomesti
občutljivo skupno iskanje in raziskovanje z otrokom, saj vzgojitelj ni več edini posestnik
resnice, temveč šteje tudi resnica otroka, in s tem se ustvari odnos, v katerem se znanje
resnično soustvarja. Ali kot pravi Čačinovič Vogrinčič (2013), gre za pristop, v katerem je
otrok obravnavan kot strokovnjak iz lastnih izkušenj. Vsak otrok se namreč uči iz svoje
izkušnje, uči se od drugega in uči druge.
Perspektiva moči je koncept D. Saleebeya (1997; prav tam). Čačinovič Vogrinčič (prav tam)
opisuje učiteljevo vlogo pri izhajanju iz virov moči posameznika (v tem primeru je to
predšolski otrok), pri čemer je pomembno, da odkrivamo otrokove interese, zanimanja in
priljubljene dejavnosti. Otroku je potrebno dati možnost, da pokaže, kar zna, da se izkaže in
tako zadovolji svojo potrebo po uveljavljanju (npr. preko uspešnosti pri interesnih
dejavnostih) (Magajna, 2004). Vzgojiteljeva vloga pri tem je, da otroku pomaga doseči
njegove cilje in uresničiti sanje. Ravnati s perspektive moči pa je najprej zelo osebna
vzgojiteljeva odločitev, ki zahteva veliko truda in vložene energije. S perspektive moči
namreč sprašujemo po zaželenih razpletih, dobrih izidih, sanjah in upanju; sprašujemo po
različnih virih, opori v razredu (pomoč vrstnikov), družini, dobrih izkušnjah, preteklosti in
drugem (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Težak (2010) navaja, da otrokovo energijo usmerjamo v
razvijanje dejavnosti, ki ga zanimajo, veselijo in v katerih je uspešen. Pomembno je torej, da
poskušamo ugotoviti otrokova močna področja ter korigirati njegova šibka področja oz.
njegove pomanjkljivosti. Čačinovič Vogrinčič (2008) še poudarja, da sta edini način za
prepoznavanje in odkrivanje virov moči dialog in sodelovanje, srečanje in soočanje.
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Znanje za ravnanje – vzgojitelj mora svoje znanje pretvoriti v akcijo; pomembno je, da
otrokom pove in pojasni, kaj želi, da storijo, ter jim pri tem pomaga na način, da jim je
navodilo razumljivo in preverljivo. Pri tem mora imeti pred seboj jasno zastavljen cilj, hkrati
pa mora spodbujati in podpirati otroka, da vedno znova razišče, kam hoče priti, in biti pozoren
na razlike in spremembe na poti (prav tam).
Ravnanje s sedanjostjo ali koncept sonavzočnosti poudarja pomen ohranjanja pozornosti v
sedanjosti, ko se soustvarjanje dogaja, ne da bi vlekli pozornost nazaj na pretekle neuspehe ali
otroku jemali prihodnost v nedopustnih izjavah, kot je npr. »iz tebe ne bo nič«. Za izkušnjo o
spoštovanju in kompetentnosti si je namreč potrebno zagotoviti čas, v katerem se razumevanje
in sporazumevanje lahko zgodi in steče proces soustvarjanja rešitev (prav tam).

7.3.3. Komunikacija med odraslim in otrokom
Vsaka ugodna klima in kvaliteten odnos sta nujno produkt ustrezne in učinkovite
komunikacije, zato je pod poglavje 'Pomen pozitivne klime' uvrščena tudi komunikacija, ki
rešuje in spreminja že skaljene odnose in omogoča nastajanje novih. Seveda pa ne sme
temeljiti le na besedah. Izrečenim besedam se morajo namreč nujno pridružiti tudi dejanja, saj
je v pogovoru najpomembnejši odziv (Žgavc, 2000).
Žgavc (prav tam) navaja, da je za učinkovit pogovor med vzgojiteljem in otrokom potrebna
raba jasnih in neobtožujočih besed ter izogibanje besedam prisile, ki jih raje zamenjajmo z
besedami izbire in samoodgovornosti. Zelo pomembno za pogovor med odraslim in otrokom
je tudi to, da otroku nudimo pomoč pri izražanju neugodnih čustev. Ne smemo si namreč
dovoliti, da potlačimo in zatremo jeznega ter razdraženega otroka. Odrasli moramo ob otroku,
ko doživlja neugodna čustva, zdržati ter mu pomagati, da nadzorovano sprosti neugodno
čustvo, npr. jeze (s kričanjem, tekom …). Pri tem si lahko pomagamo z vprašanji, kot so npr.
»Kaj se je dogajalo?«, »Kaj občutiš?« …, da lahko ubesedi svoja čustva in doživljanja. Pri
pogovoru z otrokom je prav tako pomembno, da mu pripovedujemo, kaj mi vidimo in kako se
počutimo, izogibamo pa se nasvetom in moraliziranju. Za pogovor je torej potrebna odprtost,
znotraj katere otroku omogočimo možnost izbire in svobodo izražanja (npr. »Kakšno je pa
tvoje mnenje?«, »Ali se želiš o tem pogovarjati?« ipd.), pri tem pa mu nudimo podporo in
razumevanje. Prav tako je potrebno sprotno povzemanje sporočenega, da že med pogovorom
preverimo, ali smo pravilno razumeli otrokovo sporočilo.
Besede, ki ovirajo pogovor in z uporabo katerih lahko naletimo na otrokov upor ali umik, so
naslednje (Gordon, 1989):
ukazovanje in odrejanje,
grožnje in neprestano opominjanje,
moraliziranje, prigovarjanje in pridiganje,
poučevanje,
kritiziranje, sramotenje in obtoževanje,
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etiketiranje, vzbujanje občutkov krivde in zasmehovanje,
napovedovanje,
zaničevanje
umik,
provociranje,
odvračanje pozornosti od problema.
Akerman (2013) poudarja, da lahko zgoraj navedeni načini komuniciranja zelo negativno ali
uničevalno vplivajo na oblikovanje otrokove samopodobe. Če torej želimo, da bi nam bile
besede v pomoč pri soustvarjanju rešitev, ni dovolj razmisliti, kaj bomo povedali, temveč tudi
kako. V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljene nekatere izmed možnih načinov
uspešne komunikacije.
7.3.3.1. Učenje otroka ustrezne komunikacije
Ena izmed najpomembnejših nalog vzgojitelja je ta, da otroke nauči osnovnih
komunikacijskih veščin. Otroke je namreč potrebno učiti, kako na primeren način izraziti
svoje želje, misli in čustva ter kako govoriti na miren način. Pri tem je učinkovita raba »jazsporočil«, za katera je značilno, da sogovorniku povemo, kako se počutimo, ne da bi ga
napadali ali obtoževali. Otroci se tovrstnega načina komuniciranja najhitreje naučijo, če vidijo
vzgojitelja, ki tak način komunikacije uporablja v pogovoru z otrokom ali sodelavcem.
Otroke je prav tako potrebno poučiti o strategijah, ki spodbujajo pozitivnejšo komunikacijo z
drugimi (postavljanje vprašanj, ignoriranje negativnih komentarjev, uporabljanje prijaznega
tona glasu, kazanje interesa za tisto, o čemer sogovornik pripoveduje, pogajanja takrat, ko se
pojavijo razhajanja, ter se umirjeno umakniti iz neprijetnih situacij) (Christensen, Jaeger,
Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005). Otroci, ki jih starši in vzgojitelji učijo utemeljevati
svoja stališča, so veliko sposobnejši razreševati konflikte z vrstniki (Crockenberg in Lourie,
1996; povzeto po: Papalia, Olds in Feldman, 2003). Prav tako je za otroke, ki jih odrasli učijo,
kako na miren način sporočiti, da jim nekaj ni všeč, da se z nečim ne strinjajo, značilno, da
postanejo bolj prosocialni, manj agresivni in bolj priljubljeni (Boyum in Parke, 1995; povzeto
po: prav tam). Žgavc (2000) navaja nekaj konkretnih primerov, kako otroku pomagamo
reševati konfliktne situacije:
si zatisne ušesa in otroka, ki mu nagaja, prosi, naj še enkrat ponovi izgovorjeno,
vendar na lepši način;
s šalo na svoj račun poskrbi za zabavo;
ignorira izzive;
otroka spodbudi k razmišljanju o tem kar dela: »Zelo sem žalostna, ker goljufaš
pravila igre. Ne bom se več igrala na tak način;«
otroka enači z njegovimi izrazi: »Tisti, ki tako govori, je sam takšen.«
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Dobra komunikacija pa ne sloni le na dialogu, temveč tudi na poslušanju (npr. počakamo, da
nekdo konča z govorjenjem, postavljamo dodatna vprašanja za razjasnitev …). Magee Quinn,
Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr. (2000) poudarjajo pomen aktivnega poslušanja, ki
temelji na očesnem kontaktu in parafraziranju (preverjanje pravilnosti zaznave otrokovih
misli in čustev). S tem se namreč posamezniku daje občutek, da je razumljen in slišan, pri tem
pa je nujno izogibanje obsojajočim vprašanjem (npr. vprašanje zakaj). Vprašanja morajo biti
namreč zastavljena na način, da so otroku v pomoč in podporo pri razumevanju lastnega
vedenja, morajo biti odprta ter takšna, da otroke spodbujajo, da spregovorijo o sebi, o svojih
občutjih. Žgavc (2000) v pomoč pri reševanju neprijetnega dogodka ponuja naslednja
podporna vprašanja s pomočjo vprašalnice KAJ (Npr. »Kaj se je zgodilo?«, »Kaj si naredil, da
te ne marajo?«, »Kaj si naredil, da bi te imeli radi?«). Z otrokovim odgovorom na vprašanje
KAJ bomo namreč ugotovili naslednje:
za kakšne posledice se je otrok odločil (predpostavljamo, da so slednje otroku že
poznane);
kaj bo storil v povezavi s tem, kar se je zgodilo.
Iz odgovorov, ki sledijo lahko ugotovimo, kako se bo obnašal v prihodnje. Pri otroku moramo
tudi doseči, da si sam oblikuje mnenje o svojem ravnanju. Vprašamo ga: »Si zadovoljen s
tem, kar si storil?«, »Misliš, da je to pomagalo?« ... Z otrokom se torej dogovorimo, na
kakšen način se bo trudil pri ustvarjanju boljšega sodelovanja z vrstniki, hkrati pa mu moramo
dati občutek, da mu zaupamo in verjamemo, da bo načrtovano izpeljal in se držal dogovorov.
Otroka npr. spomnimo, kako mu je slednje že uspelo in kako smo se takrat skupaj z njim
veselili uspeha. Čačinovič Vogrinčič (2008) še dodaja, da se dialog povezuje s
soustvarjanjem, ki vključuje soraziskovanje, opazovanje, preverjanje, preizpraševanje,
reflektiranje in dogovarjanje. H. Anderson še dodaja: »Dialog je sodelovalna in odnosna
aktivnost« (ibid: 34; prav tam; str. 52). Zaupen in kvaliteten pogovor se torej lahko zgodi le v
okolju, v katerem so prisotni spoštovanje, zanimanje in skrb. Ustvarjanje varnega, zaupnega
in odprtega prostora za pogovor pa je naloga odraslega (vzgojitelja). V takih pogojih ima
otrok sam skrb, da bo sooblikoval pogovor, odrasli pa mu mora omogočiti učenje, da bo
prevzel svoj delež v dialogu in svoj del odgovornosti. Gre torej za vzpostavitev dialoga, ki
temelji na otrokovi udeleženosti in na otrokovih virih oz. močnih točkah.
7.3.3.2. Uporaba aktivnega poslušanja v komunikaciji
Aktivno poslušanje je način komunikacije, ko vzgojitelj poskuša razumeti, kaj se dogaja v
otrokovi notranjosti. »Poslušalec«, v tem primeru vzgojitelj, se mora biti sposoben vživeti v
otrokov svet, v njegov način doživljanja, čustvovanja, se postaviti na njegovo stališče, v
odnose ter v njegovo stvarnost. Aktivno poslušanje otroka spodbudi, da spregovori o svojih
notranjih občutjih. Omenjena metoda se uporablja le takrat, ko ima probleme otrok; aktivno
poslušanje le-temu torej pomaga, da najde rešitev za svoj problem, zelo redko pa pomaga najti
rešitev vzgojiteljem, če otrokovo vedenje povzroča probleme njim samim. Omenjena metoda
torej daje prednost otroku, saj ga spodbuja, da ob vzgojiteljevi podpori razmišlja, oblikuje
svoje mnenje in poskuša najti svojo rešitev za problem. Otrok torej ni le pasiven sprejemnik
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vzgojiteljevih nasvetov in opominov, temveč aktivno sodeluje pri iskanju rešitve. Aktivno
poslušanje je ena izmed najuspešnejših metod, ki otroku pomagajo, da postane odgovornejši,
samostojnejši in neodvisnejši (Gordon, 1989).
Za učinkovito uporabo metode aktivnega poslušanja je potrebno upoštevati naslednje točke
(prav tam):
1. Za poslušanje si je potrebno vzeti čas in si želeti slišati to, kar nam otrok želi povedati.
Če primanjkuje časa, pa je otroku potrebno to tudi povedati.
2. Kot vzgojitelji moramo biti sposobni sprejeti otrokova občutja, ne glede na to, kakšna
so, kako se razlikujejo od tega, kar sami občutimo, ali od tega, kar menimo, da bi
moral občutiti otrok. Za pridobitev take usmerjenosti pa je potrebno precej časa.
3. Potrebno je zaupati v otrokove sposobnosti, s katerimi zmore obvladati občutja in
reševati svoje probleme. Tako zaupanje je mogoče pridobiti tako, da otroka opazujemo
pri reševanju problemov oz. mu dopustimo, da probleme rešuje sam.
4. Nujno je zavedanje, da so občutki prehodne narave in da se tudi spreminjajo.
Sovraštvo se lahko spremeni v ljubezen, namesto obupa se kmalu pojavi upanje.
5. Vzgojitelj mora obravnavati otroka kot enkratnega človeka, kot individuum, ki si je
ustvaril svoje življenje in svojo identiteto. Stališče, da je otrok ločena osebnost, nam
namreč omogoča, da otroku dovolimo, da ima svoje občutke, svoj pogled na stvari.
Otroku lahko pomagamo samo z občutkom, da smo od njega ločeni; kot vzgojitelji
moramo biti ob njem, kadar ima težave, vendar pa ne povezani z njim.
6. Za pravilno razumevanje otrokovega razmišljanja in občutja je nujno, da smo se
zmožni postaviti v njegov položaj in gledati na svet z njegovimi očmi.
7.3.3.3. Uporaba »jaz-sporočil«
Naslednji zelo pomemben vidik komunikacije je raba »jaz-sporočil«. Le-ta predstavljajo način
komunikacije, za katerega je značilno, da vzgojitelj otroku pove svoja čustva in občutke (prav
tam), Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman, Gartner idr. (2003) pa opozarjajo, da morajo
odrasli kljub težavam, ki jih otrok povzroča s svojimi motečim vedenjem, ostati strpni in na
primeren način izražati jezo. Za otroka je namreč izrednega pomena, da mu pokažemo
nestrinjanje in svoja čustva ob neprimernem vedenju, vendar je to potrebno storiti ustrezno.
To pomeni, da smo usmerjeni na vedenje samo, ne pa na žaljenje ter poniževanje otroka kot
osebe. Gre za t. i. »jaz-sporočila«, ki vsebujejo naslednje elemente (Gordon, 1989):
1. poimenovanje osebe, kateri je sporočilo namenjeno (npr. »Tanja, …«);
2. jasen opis dogodka (npr. »… kadar ne pospraviš posode za sabo …«);
3. opis posledice, ki jo ima dejanje za nekoga (npr. »… jo moram jaz pospraviti …«);
4. čustvo, ki ga nekdo ob tem doživlja (npr. »… in to me zelo jezi.«).
»Jaz-sporočilo« je uspešnejše, kadar želimo vplivati na otroka in prilagoditi njegovo vedenje.
Takšna vrsta sporočila je za odnos bolj zdrava in povzroča mnogo manj nasprotovanja in
upora, saj v otroku ne poraja občutka, da je z njim nekaj narobe. V naslednjih dveh primerih
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je prikazana bistvena razlika v sporočilih, ki jih odrasli prenaša otroku, če ta, na primer, stopi
prvemu na prste (Gordon, 1989; str. 42–43): »Oh! Kako me boli! Nočem, da mi hodiš po
nogah!« Proti: »Zelo nemaren otrok si, nehaj že enkrat tako hoditi.« Prvo sporočilo (»jazsporočilo«) otroku pove, kaj odrasli občuti, drugo (»ti-sporočilo«) pa pove, da je nesramen in
da ga opozarjamo, naj tega ne počne več. »Jaz-sporočilo« je torej veliko uspešnejše, ker je po
njem otrok odgovoren za prilagajanje svojega vedenja. Avtor (prav tam) v nadaljevanju še
poudarja pozitivne učinke na odnos med starši in otroci, kar pa seveda lahko prenesemo tudi
na področje vzgoje in izobraževanja. Z uporabo »jaz-sporočil« odnos med vzgojiteljem in
otrokom postane zaupljivejši in odkritejši, kar omogoča, da se med njima razvije globlja
povezanost in avtentičen odnos med človekoma, ki se v resnici poznata. Avtor (prav tam) še
poudarja, da morajo vzgojitelji paziti, da pri uporabi »jaz-sporočil« ne poudarjajo le
negativnih vsebin sporočila oz. da ne sporočajo le negativnih občutkov.

7.4.

Individualiziran program

Četrti element učinkovite »prevzgoje« je oblikovanje individualiziranega programa (v
nadaljevanju IP) za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Prvi trije elementi vsebujejo
komponente ekosocialnega konteksta, ki jih ponuja okolje, tale pa temelji predvsem na
individualnih potrebah posameznega otroka (Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman
idr., 2005). Individualiziran program je dokument, zakonsko zagotovljen vsem otrokom, ki so
ali bodo usmerjeni v različne programe vzgoje in izobraževanja. V njem se nahaja podrobno
opisan proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa otrokovim individualnim
potrebam, da bi mu s tem zagotovili možnosti optimalnega razvoja. Vzgojno-izobraževalna
institucija je dolžna najkasneje v 30 dneh po usmeritvi pripraviti individualiziran program za
vsakega usmerjenega otroka (Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel in Verbnik Dobnikar, 2010).
Ravnatelj imenuje strokovno skupino, ki nudi pomoč otroku in staršem. Sestavljajo jo otrokov
vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, socialni pedagog, svetovalni delavci vrtca, psiholog,
zdravnik ustrezne specialnosti in po potrebi tudi drugi (Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič,
Furman, Gartner idr., 2003).
Pulec Lah (2004) opozarja, da mora kvaliteten IP vsebovati naslednje komponente:
Osnovni podatki o otroku, morebitne dosedanje obravnave in ugotovitve o otrokovih
posebnih potrebah, podatki o programu usmeritve in dosedanji člani tima.
Trenutno funkcioniranje otroka, ki vključuje oceno o tem, kaj otrok zmore, kateri so
njegovi interesi in zanimanja. Poudarek je torej predvsem na otrokovih močnih
področjih. Prav tako je koristno podati tudi informacije o njegovih primanjkljajih in
posebnih potrebah.
Odkrivanje, prepoznavanje, ugotavljanje in ocenjevanje spodbudnih ali zaviralnih
dejavnikov v okolju, ki vplivajo na otrokov psihosocialni razvoj.
Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki jih je potrebno konkretizirati in pri
tem upoštevati individualne potrebe otroka. Slednje vključuje tudi načrtovanje
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metodično-didaktičnih prilagoditev, posebnih oblik dela ter dodatne strokovne
pomoči.
Izvajanje individualiziranega programa (Pulec Lah, 2004).
Program naj ne bo usmerjen le na učne dosežke, temveč naj spodbuja celosten otrokov
razvoj, ki vključuje tudi socialno-emocionalno področje (Kobolt, Cimermančič, Rapuš
Pavel in Verbnik Dobnikar, 2010).
Pri izvajanju je potrebna fleksibilnost vseh sodelujočih (Pulec Lah, 2004) .
Evalvacija je namenjena spremljanju oz. vrednotenju individualnega programa.
Prisotnost evalvacije med člani strokovne skupine je zelo pomembna komponenta, saj
daje povratno informacijo o otrokovem napredku ter o ustreznosti načrtovanja in
izvajanja programa. Evalvacija mora biti sprotna in končna. Rezultat slednje so
predlogi za nadaljnje delo oz. za nov individualiziran vzgojno-izobraževalni program
(prav tam).

7.4.1. Sodelovanje s starši
Za kvalitetno sestavo individualnega programa je poleg tesnega sodelovanja med
strokovnjaki, ki vključuje poznavanje otrokovih močnih točk in njegovih individualnih
potreb, nujno tudi sodelovanje strokovnjakov z otrokovimi starši. Ti namreč posedujejo
pomembne informacije o otrokovem funkcioniranju v domačem okolju, o njegovih interesih,
doživljanju šole (v tem primeru vrtca), čustvovanju ipd. Poleg tega je v procesu oblikovanja
IP-ja pomembno tudi védenje o tem, kako starši doživljajo otrokove zmožnosti in težave,
kakšna so njihova pričakovanja in želje v povezavi z njegovim nadaljnjim razvojem ter koliko
obveznosti so sami pripravljeni in zmožni prevzeti v procesu izvajanja IP-ja. Poleg
sodelovanja s starši in skupnega soustvarjanja programa je nujno potrebno poznavanje in
njihovo strinjanje s samo vsebino IP-ja (Pulec Lah, 2004).
Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman, Gartner idr. (2003) še poudarjajo, da morajo
vzgojitelji s starši vzpostaviti partnerski odnos, ki temelji na vzajemnem spoštovanju in
upoštevanju, iskanju skupnega dialoga ter na skupnemu raziskovanju vzrokov za pojav
motečega vedenja. Gre za vzpostavljanje odnosa, ki je osnovan na soustvarjanju ter
odkrivanju učinkovitejših načinov dela z otrokom. Avtorji (prav tam) menijo, da je potrebno
izhajati iz staršev na način, da se spoštuje njihove zmožnosti, pripravljenost, želje, predloge
ter da se jim pomaga pri uresničevanju njihovih ciljev (razen ob pojavu psihičnih in fizičnih
zlorab in trpinčenja). Izrednega pomena je tudi to, da vzgojitelji skupaj s starši odkrivajo in
razvijajo otrokove pozitivne lastnosti. Te je zaželeno uporabljati tudi pri posredovanju
povratnih informacij staršem, saj radi slišijo kaj dobrega o svojih otrocih ter kasneje pričnejo
tudi sami v večji meri opažati in spodbujati pozitivne lastnosti in vedenja pri otroku. Prav tako
vzgojitelji starše seznanjajo z lastnimi izkušnjami (pozitivnimi in negativnimi) in z lastnimi
postopki (uspešnimi in neuspešnimi) ter jih spodbujajo k sodelovanju pri iskanju novih,
učinkovitejših prijemov pri delu z otrokom. Obenem jim tudi predstavijo lastno razumevanje
otrokovega vedenja in nerazumljivih reakcij otroka na določene prijeme ali ukrepe. V
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komunikaciji s starši pa se morajo vzgojitelji izogibati moraliziranja, kritiziranja, vrednotenja,
ipd., vendar morajo, kadar se ne strinjajo s postopki, ki jih uporabljajo starši, to odkrito in
argumentirano predstaviti  predvsem kot svoje videnje njihove resničnosti.
Za uspešno sodelovanje je torej potrebno, da vzgojitelji starše dovolj dobro poznajo, za kar je
nujno potrebno poslušanje. Skupaj s starši naj poskušajo prepoznati prevladujoč način vzgoje
in vzgojne pristope, ki so lahko ustrezni ali neustrezni, neusklajeni, prezahtevni glede na
otrokove zmožnosti in razvojne značilnosti itd. Starše morajo spodbujati k utrjevanju in
vztrajnosti pri ustreznih načinih, hkrati pa z njimi odkrivati možnosti in poti spreminjanja
manj ustreznih vzgojnih prijemov. Vzgojitelji morajo tudi poskušati ugotoviti svoja
pričakovanja do otroka ter izvedeti, kakšna pričakovanja gojijo starši do svojega otroka in do
vzgojiteljev samih glede ravnanja z otrokom, v čem so ta realna, v čem nerealna  bodisi
previsoka ali prenizka itd. (prav tam).
Sodelovanje med domom in vrtcem je torej nujno potrebno za učinkovito nudenje pomoči
otroku. Pri tem gre namreč za sovplivanje in delovanje dveh zelo pomembnih podsistemov, ki
slonijo na ekosocialnem pristopu, ki zagovarja dejstvo, da otrok vstopa v odnose z različnimi
podsistemi znotraj svojega življenjskega prostora. Različni odnosi pa imajo različno težo in
različen pomen. Čim mlajši je otrok, tem pomembnejši so zanj odnosi znotraj podsistema
družine, ki je eden izmed prvih in najpomembnejših podsistemov, v katerem se otrok uči in
pridobiva prve socialne izkušnje in vedenjske vzorce, ki so podlaga in temelj za vse nadaljnje
odnose. Izkušnje in vedenjske vzorce, pridobljene v svoji družini, prenaša tudi naprej v druge
podsisteme in obratno. To lahko razumemo kot dejstvo, da se vsaka sprememba, ki se pojavi
v enem izmed podsistemov, prenese in vpliva tudi na vse ostale podsisteme, v katere je otrok
vključen (Mikuš Kos, 1999).

7.4.2. Usklajenost med podsistemoma družina in vrtec
V nadaljevanju se osredotočim na pomen usklajenosti med podsistemoma starši/družina in
vrtec, ki predstavlja pogoj za uspešno sodelovanje med njima. To še posebej velja pri uporabi
vzgojnih pristopov, ki jih uporabljajo tako starši kot tudi vzgojitelji. Usklajenost med obema
podsistemoma namreč daje otroku občutek varnosti, ki mu omogoča, da lahko zadovolji svoje
psihosocialne potrebe ter se tako razvija v samostojno in zrelo osebo, kar pa je mogoče doseči
le s prepoznavanjem in upoštevanjem otrokovih individualnih značilnosti ter s tesnim
sodelovanjem s starši, ki ga vzgojitelj in ostali člani strokovnega tima vzpostavijo z zaupnim
odnosom (Mikuš Kos, 1991).
a) Dom in šola/vrtec ne sodelujeta
Do take situacije pride takrat, kadar obstajajo velike razlike med vrednotami in kulturo
družine ter šole. Starši se lahko izogibajo sodelovanju s šolo tudi zaradi otrokovih težav, ker
jim je neprijetno ali ker jih je strah iti v šolo. V takem primeru situacija ni ugodna niti za
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otroka in niti za učitelja (prav tam). Evans, Harden, Thomas in Benefield (2003; v Kobolt,
2010) tako menijo, da se čustvene in vedenjske težave pojavljajo zaradi trka šolskih vrednot
in pričakovanj z vrednotami, ki jih je otrok prejel v svojem domačem okolju. Omenjena
problematika se ravno tako pojavlja v vrtcu. Tudi tu je namreč lahko sodelovanje staršev z
vzgojitelji ovirano zaradi različnih dejavnikov, med katere sodijo kulturne in vrednostne
razlike, neznanje ali slabo znanje (uradnega, državnega) jezika, občutki manjvrednosti in
vzgojne nekompetentnosti pri starših, vzgojna nemoč ali preobremenjenost staršev z delom ali
drugimi problemi (npr. brezposelnost, alkohol, nasilje …).
b) Prostor šole in prostor družine se v veliki meri prekrivata
Pravkar omenjena situacija je najpogosteje prisotna pri starših, ki so zelo zaskrbljeni zaradi
otrokovega šolskega neuspeha, in pri starših, ki pripisujejo šolskemu uspehu zelo velik
pomen, ali pa takrat, ko je otrok sam zelo ambiciozen. Takšen odnos med šolo in družino
lahko osiromaši družinsko življenje in druga področja otrokovega življenja (Mikuš Kos,
1991). S podobno situacijo se lahko srečamo v vrtcu, ko so starši pretirano obremenjeni in
zaskrbljeni z otrokovim preživljanjem časa v vrtcu. To se lahko zgodi v primeru, ko ima otrok
npr. čustvene in vedenjske težave, je nevodljiv, kadar vzgojitelj pogosto sporoča staršem le
neprijetne informacije o otrokovem vedenju in ravnanju, če je otrok v razvojnem zaostanku
ipd. Lahko pa se družina in vrtec prekrivata tudi zaradi nezaupljivosti staršev do vzgojitelja,
zaradi pretiranih strahov in pretirane navezanosti (predvsem matere) na otroka.
c) Prostor družine in šole se le delno prekrivata
Ta oblika sodelovanja med družino in vzgojno-izobraževalno institucijo je najprimernejša za
ohranjanje kakovostnega družinskega življenja in nemotenega psihosocialnega razvoja otroka,
kar pomeni, da dom in šola oz. vrtec med seboj sodelujeta, vendar pa ostaja v družinskem
življenju in v prostem času, v komunikaciji, še veliko prostora za vsebine, ki niso povezane z
vrtcem (Mikuš Kos, 1991). Za uspešno sodelovanje med družino in vrtcem je torej izrednega
pomena čim večja usklajenost med obema podsistemoma, ki tako omogoča boljše poznavanje
in razumevanje otrokovih individualnih značilnosti ter nudenje podpore in zaščite v primeru
pojava težav. Vzgojitelj ob sodelovanju s starši tako lažje razume njegove posebnosti in tudi
lažje prilagodi svoj program dela otroku, vse to pa prispeva h kvalitetnejšemu življenju otroka
in njegove družine.
7.5.

Didaktično-metodični pripomočki

V nadaljevanju sledi predstavitev nekaj didaktično-metodičnih pripomočkov, ki so
vzgojiteljem lahko v pomoč pri delu z otroki z motečim vedenjem. Omenjene pa so le
nekatere izmed metod in tehnik, ki jih sama ocenjujem kot učinkovite, nekatere izmed teh pa
so tudi preverjene v praksi. Kot je že na začetku poglavja poudarjeno, gre le za napotke, ki
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nikakor ne pomenijo edine in prave poti dela, predstavljajo pa lahko eno izmed mnogih
možnosti.
Preden se osredotočim na razlago pojmov didaktika in metodika, je potrebno poudariti, da
obstajata pojma le znotraj efektivnega odnosa med tistim, ki poučuje, in tistim, ki se uči.
Metodologija obravnava probleme metod in tehnik, ki jih lahko razumemo kot določeno pot
in sredstvo za doseganje ciljev. Metoda tako vključuje skupek procesov, ki se oblikujejo
tekom odnosa med otrokom in vzgojiteljem, tehnike pa so namenjene realizaciji metode in
včasih zahtevajo tudi uporabo sredstev (npr. svinčnik, tabla, računalnik). Pod pojmom
didaktika pa razumemo »umetnost učenja ali kako na lažji način in z ustreznimi procesi
predstaviti naslovniku učne vsebine«. Sodobna didaktika teži k temu, da bi otroke spodbujali
k iskanju, izbiri in reagiranju na nove problematične situacije. Lahko torej rečemo, da je
didaktika vodenja, raziskovanja in odkrivanja nadomestila didaktiko frontalnega pouka
(Laeng, 1996).

7.5.1. Prilagoditve metod in pristopov
Prilagoditve, ki sledijo v nadaljevanju, so prvotno namenjene otrokom z učnimi težavami, ki
počasneje usvajajo znanja, vendar pa lahko nekatere izmed njih prenesemo tudi na področje
dela z otroki z motečim vedenjem (npr. motnje pozornosti, impulzivno vedenje …) (Kavkler,
2004):
poudarjanje ključnih misli, idej, besed (verbalno, s podčrtavanjem, obkrožanjem,
barvanjem ipd.);
enostavnejše razlage (vsebinsko in jezikovno manj zahtevne) z večkratno ponovitvijo;
informacije je potrebno narediti enoznačne in konkretne;
otrokom je potrebno omogočiti, da eksperimentirajo, uporabljajo konkretne materiale,
v resničnih in stimuliranih situacijah;
priprava dejavnosti s pomočjo konkretnih materialov (stopnja konkretnosti je odvisna
od potreb otroka) in povezava novih znanj s preteklimi izkušnjami;
učenje je potrebno uporabljati po čim več različnih senzornih poteh (vidni, slušni,
taktilni), učne tehnike, kjer so otroci aktivni, ter nazoren material, ki spodbuja razvoj
predstav. Otrok naj potipa, pogleda, potežka ipd. Multisenzorni pristop namreč
zmanjša potrebo po verbalizaciji;
uporaba različnih pripomočkov, ki vključujejo rabo slikovnega materiala,
tridimenzionalne učne pripomočke, avdio-vizualna sredstva, raba računalnika ipd.;
pri učenju novih stvari uporabljajte vprašalnici »zakaj« in »kako«;
snov razložite preprosto in nato podrobneje. Za lažje razumevanje uporabljajte primere
iz vsakdanjega življenja, poudarite praktično uporabnost tistega, kar jih poučujete, in
uporabite lastne izkušnje. Učenje povezujete z otrokovimi močnimi področji, interesi
in znanjem;
večkratna ponovitev snovi in razlaga z drugimi besedami;

-50-

Simčič, A. (2014). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

preverjanje otrokovega razumevanja informacij, navodil in nalog tako, da otrok
ponovi že slišano informacijo;
učenje po modelu (otrok naj npr. sedi poleg vzgojitelja ali vrstnika, ki mu je model in
mu je pripravljen pomagati);
daljši čas za reševanje nalog (npr. reševanje delovnih listov);
pogoste povratne informacije (takoj po opravljeni nalogi);
omogočanje situacij, v katerih bo otrok uspešen. Potrebno je določiti dnevne cilje z
razdelitvijo materiala na manjše enote in mu zagotoviti, da opazi vsakodnevne uspehe.
Otroci namreč kažejo več motiviranosti, če dosežejo uspehe, ki so posledica njihovega
truda;
potrebno je narediti povezavo med življenjem in šolo (ali vrtcem) ter otrokom
pokazati pomembnost in uporabnost tistega, kar jih poučujemo.

7.5.2. Uporaba modela LSCI
Model LSCI (Life Space Interview) je metoda, ki podaja smernice za izvajanje kriznih
posegov v življenjskem prostoru. V nadaljevanju je v ospredje postavljena le ena izmed oblik
motečega vedenja, in sicer eksternalizirana oblika agresivnega vedenja, ki, sodeč po raziskavi,
učiteljem povzroča največ disciplinskih težav (Rapuš Pavel, 2010). Na podlagi omenjene
oblike izstopajočega vedenja bom predstavila pravkar omenjeni model, ki izhaja iz dela Fritza
Redla in njegovega sodelavca Davida Winemana (1966, v Obid in Rapuš Pavel, 2009), ki sta
omenjeni model uporabljala pri svojem delu z agresivno delikventno mladino. Sčasoma sta
ugotovila, da se pristop lahko prenese tudi na delo z otroki, katerih vedenje je sicer
»normalno«, a jih občasno preplavijo močna čustva, kot so bes, strah, jeza ali krivda (prav
tam). Omenjeni pristop tako lahko uporabljamo tudi v vrtcu, ko pride pri otrocih do nenadnih
izbruhov agresivnega ali kateregakoli drugega izstopajočega vedenja.
LSCI je uporaben pristop predvsem zato, ker se usmerja na trenutno situacijo in ponuja način
dela s konflikti, ki se pojavljajo v danem trenutku. Pristop je edinstven v tem, da daje
poudarek aktivnosti odraslega in omogoča refleksijo lastnega prispevka k nastali konfliktni
situaciji. Naloga odraslega je, da otroka pripravi do tega, da se sam odloči, kako bo ravnal v
prihodnje, ter se uči prevzemati odgovornost za svoje vedenje. Metoda izkoristi krizno
situacijo za učenje, spremembo vedenja, okrepitev pozitivne samopodobe, zmanjšanje pritiska
ter razumevanje in vpogled v njihovo vedenje in čustva (prav tam). Sestoji iz šestih korakov,
ki so v nadaljevanju na kratko obrazloženi (Obid in Rapuš Pavel, 2009):
Korak 1: Sprostitev napetosti
Izbruh nenadne agresije spremljajo zelo močna čustva, zato je nujno, da je vzgojitelj otroku v
podporo in razumevanje. Otroka je potrebno ločiti od situacije in mu omogočiti prostor in čas
za umiritev, saj zmore šele po umiritvi intenzivnih čustev racionalno spregovoriti o dogodku.
Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr. (2005) podobno navajajo, da je otroku ob
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nenadnem izbruhu potrebno dati čas, da se umiri; pomembno je, da ne silimo takoj vanj, naj
nam pove, kaj se je zgodilo, temveč da ga pustimo, da se pomiri. Šele takrat, ko je sposoben
slediti enostavnim navodilom (npr. usedi se, govori tiše), se z njim pogovorimo o samem
dogodku.
Korak 2: Vzpostavitev časovne linije in pogovor
Za drugo fazo je značilen pogovor, ki ga vodi odrasli na način, da sprašuje, razjasni in
dekodira otrokove izjave. Pri tem si pomaga s spraševanjem, aktivnim poslušanjem,
opazovanjem, reflektiranjem in interpretiranjem. Tako otroku pomaga, da vzpostavi kontrolo
nad svojimi čustvi in spregovori o dogodku v nekem časovnem zaporedju. Odrasli pri tem
usmerja pogovor v smeri sprožilcev vedenja, otrokovih čustev in njegovih takratnih odzivov.
Predvsem je pomembno, da damo otroku možnost, da spregovori, kako je on sam videl
situacijo – četudi njegov pogled na situacijo ni realen, je to vseeno njegovo dojemanje in je
delovalo nanj. Otroka torej spodbudimo, da spregovori o sprožilcih vedenja, o svojih mislih,
čustvih, občutjih in o izbruhu. Potrebno je natančno spregovoriti o dogodku, kaj se je dogajalo
pred, med in po njem, ter o posledicah nastale situacije. Prav tako moramo spodbuditi otroka,
da prevzame odgovornost za nastale posledice (Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman
idr., 2005). Smrtnik Vitulić (2007) daje podobne napotke, le da se osredotoča na ravnanje s
čustvom jeze. Poleg že omenjenega še dodaja, naj bo pogovor časovno in vsebinsko čim
bližje dogodku, ki je »sprožil« jezo; pogovor naj bo vzgojiteljev poskus razumevanja
otrokovega doživljanja in ravnanja v konkretni situaciji, nikakor pa ne moraliziranje in
obtoževanje. Otroku sporočimo, da razumemo njegov način dojemanja situacije in da
sprejemamo njegova čustva, nato ga spodbudimo k razmišljanju o posledicah agresivnega
vedenja ter k razmisleku, kako bi se on »počutil«, če bi ga nekdo udaril.
Korak 3: Poiskati bistvo spora in opredeliti cilj interveniranja
Ta faza omogoča odraslemu spoznati, kaj je v resnici pomembno v dogodku, zato je bistveno,
da o dogodku vpraša tudi druge tam prisotne otroke ter si tako pridobi čim več informacij. V
vsaki situaciji se namreč srečujeta tako javna kot tudi privatna realnost otroka. Svetovalec
mora torej ugotoviti, kaj se je zgodilo, ter se odločiti, kakšno intervencijo bo izpeljal (Obid in
Rapuš Pavel, 2009).
Korak 4: Vpogled – najdi rešitev
Pozornost je tu usmerjena na skupno iskanje rešitev. Odrasli in otrok skupaj pretehtata
pozitivne in negativne strani različnih rešitev ter se odločita za najboljšo. Če je le mogoče, naj
bi udeleženi prišel do rešitev alternativnega vedenja, kako bi še lahko reagiral. Rešitev mora
biti uresničljiva, mora doseči zastavljeni cilj, obenem pa povečati otrokovo samozavest in
samozaupanje (prav tam).
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Korak 5: Nove veščine – načrt za novo vedenje v prihodnjih »nevarnih« situacijah
To je korak, v katerem vzgojitelj in otrok zasnujeta konkreten načrt. Poudarek je na vedenju:
Kaj storiti, ko ...? Pregledajo se pozitivni in negativni vidiki posamezne rešitve. Ta korak
pomaga otroku razumeti vedenjske spremembe, ki bodo potrebne. Poleg tega je potrebno, da
pretehtamo, ali bo rešitev koristila in ali jo udeleženi zmore realizirati. Sprememba vedenja ni
enostavna, saj zahteva veliko vaje, razumevanja in podpore s strani odraslega (prav tam).
Korak 6: Prenos naučenega v realnost
V tej fazi otroka pripravimo za ponovno vrnitev v skupino. Zelo je pomembno, da ta korak
izvedemo zelo občutljivo ter da se otrok ob tem počuti varnega in doživlja podporo odraslega.
Pristop LSCI se kot krizna intervencija uporablja pri delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi
težavami v situacijah, v katerih pride do napetosti in ko so otroci nezmožni obvladovati svoje
vedenje. Temelji na pogovoru, ki se razlikuje od običajnega moraliziranja in pridiganja, saj je
le-to pri otrocih s tovrstnimi težavami neučinkovito. Za uspešno vodenje pogovora mora biti
vzgojitelj sposoben obvladati svoja in otrokova čustva, razumeti otrokovo mišljenje, raziskati
njegovo pripravljenost za spremembe ter skupaj z njim iskati primerne rešitve za naprej.
Lastnosti vzgojitelja oz. njegovega načina dela, ki so zaželene in dobrodošle pri delu z otroki
s čustvenimi in vedenjskimi težavami, so predvsem dobre govorne spretnosti, razumevanje
otrokovega doživljanja in čustvovanja, zmožnost otroku omogočiti dovolj časa za učenje
novih socialnih veščin ter pridobivanje novih izkušenj, za kar pa je potrebna velika mera
potrpežljivosti in optimizma v otrokov napredek in uspeh (prav tam).
7.5.2.1. Prekinitev konfliktnega kroga
Včasih se zgodi, da je zgoraj opisano metodo težko uporabiti in izpeljati, saj otrokov izbruh
agresivnega vedenja pogosto sproži negativne reakcije odraslih, ki zrcalijo otrokovo agresijo.
Odrasli namreč pogosto reagirajo preveč čustveno, impulzivno ali zrcalno agresivno. Zato je
najpomembneje, da prepoznamo in si priznamo, katero je tisto vedenje, ki nas moti in v nas
spodbudi obrambno vedenje ter nenadzorovane reakcije, kot so kričanje, grožnje ipd. Long in
Wilder (1993; str. 35; v Obid in Rapuš Pavel, 2009) zato predlagata nekaj načinov, kako se
izogniti zrcalni agresiji.
1. Pomembno je zavedanje, da bo agresiven otrok v nas sprožil zrcalno agresijo in nas
vzpodbudil, da bi se agresivno odzvali.
2. Sprejemati moramo svoja čustva kot dejstvo in jih uporabiti kot pomoč za
prepoznavanje in razumevanje otrokovega doživljanja.
3. Negativna čustva si priznamo, vendar jih ne pokažemo in izrazimo v odnosu do
otroka, ki se neprimerno vede.
4. Zavestno se odločimo, da ne bomo vstopali v prepir s takim otrokom.
5. Svojo energijo usmerimo v otrokove potrebe, ne pa v lastna čustva in doživljanje.
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6. Zavedamo se, da misli spodbudijo čustva in da je takrat, ko so čustva močna, realno
razumevanje konfliktne situacije oteženo.
Pri delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami je torej velik del odgovornosti
prenesen na odrasle, saj so ti tisti, ki v primerjavi z otroki lažje kontrolirajo in obvladujejo
svoja čustva in vedenje. Konfliktni krog je torej paradigma, ki razlaga, zakaj se intervencije
otrokovega vedenja začnejo pri odraslem in ne pri otroku, kot radi rečemo. Odrasli torej lahko
ustavi napeto situacijo in prepreči njeno poslabšanje v primeru, da zmore nadzorovati svoje
odzive ob otrokovem neprimernem vedenju in se hkrati zaveda svojih šibkih področij (prav
tam).

7.5.3. Podporne strategije za pomoč pri delu z otroki z motečim vedenjem
Za otroke, ki težje ubesedijo svoja mnenja, (ne)strinjanje, potrebe, želje, čustva in občutke, pa
je ustreznejša raba različnih ustvarjalnih pristopov (npr. zvok-glas, gib-ples, gledališče,
fotografija, ustvarjalno branje, pisanje, video, likovno ustvarjanje in pripovedovanje zgodb), s
pomočjo katerih otrokom omogočimo, da se lažje odprejo in izrazijo (Kustec, 2013). Poleg
tega Redll in Wineman (1984) poudarjata, da so za otroke s čustvenimi in vedenjskimi
težavami še posebej primerne aktivnosti, ki omogočajo neposredno zadovoljevanje impulzov
in hitro doseganje ciljev. To pomeni, da mora vzgojitelj načrtovane dejavnosti, ki so bolj
poučne narave, uravnotežiti z dejavnostmi, v katerih ima posameznik možnost, da se igra ob
tisti stvari, ki ga sprosti in zabava. Tu gre za uporabo preprostih iger, ki temeljijo na akciji,
gibanju ter sprostitvi (gibanje na prostem, športne igre, sprostitvene igre, poslušanje in
plesanje ob glasbi ipd.). V nekaterih primerih (npr. gibanje na prostem) lahko vzgojitelj tudi
dopusti določeno mero neprimernega vedenja (npr. kričanje), saj tako otrokom omogoči, da
odvajajo nakopičeno impulzivnost. Vse pravkar naštete strategije služijo kot (Kustec 2007,
2011a; v Kustec, 2013):
oblika čustvene in telesne razbremenitve;
sprostitev in nevtralizacija stresa;
izboljšanje samopodobe, samospoštovanja in samozavesti;
izboljšanje komunikacijskih spretnosti;
spodbuda za ustvarjalno usmerjanje lastne energije;
zmanjševanje stereotipnih, prisilnih, samodestruktivnih, agresivnih, razdiralnih in
impulzivnih vedenj;
izboljšanje ustvarjalnosti in širjenje domišljije;
pomoč za večje zaupanje v lastno sposobnost vzpostavljanja odnosov z drugimi in za
iskanje pozitivnih načinov zadovoljevanja lastnih potreb;
boljše zavedanje sebe, doživljanje drugih in okolja.
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7.5.3.1. Slikovno podporno gradivo
V nadaljevanju podpoglavja sledi razlaga, čemu vse je namenjena raba slikovnega
podpornega gradiva ter na kakšen način se ga lahko poslužujemo. Za lažje razumevanje in
predstavo so podani primeri slik, ki so le simbolne narave in služijo zgolj kot ponazoritev.
Gre za eno izmed podpornih strategij, ki je v pomoč tako otrokom kot odraslim, saj se z njo
otroku omogoči varen prostor za nebesedno izražanje pogledov, mnenj, čustev ter izkušenj. S
pomočjo slikovnega gradiva lahko raziščemo:
počutje otrok v skupini, doma ipd.;
razumevanje učne snovi, ki jo obravnavajo pri vodenih dejavnostih;
otrokove močne točke, kompetence, interese, sanje;
otrokove strahove, težave in skrbi;
strinjanje oz. nestrinjanje otrok z določenimi stvarmi (Kodele in Mešel, 2013).
7.5.3.2. Podporno gradivo za ugotavljanje otrokovega počutja
Najpogosteje se pri delu z otroki uporablja lestvica, ki jo lahko oblikujemo na različne načine,
pri čemer upoštevamo starost in individualne posebnosti otrok. Uporabljamo jo lahko za
raziskovanje razumevanja določene snovi, za raziskovanje počutja otrok, za načrtovanje
prvega koraka v smeri zaželenega izida ipd. Ker v svojem delu obravnavam otroke z znaki
motečega vedenja, ki jih uvrščamo pod kategorijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi
težavami, bom lestvico predstavila kot pripomoček za ugotavljanje otrokovega počutja ali
čustvenega stanja (prav tam).
Slika 1: Številčna lestvica

Pri uporabi številčne lestvice otroka povabimo, naj označi (obkroži ali pobarva) število od ena
do deset, glede na njegovo počutje. Zgoraj je predstavljena osnovna lestvica, za katero pa je
priporočljivo, da jo pri delu s predšolskimi otroki oblikujemo na bolj ustvarjalen in zanimiv
način. To nam je namreč v pomoč, da se otroku približamo in ustvarimo bolj sproščeno ter
zaupno vzdušje.
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V nadaljevanju pa je predstavljen eden izmed domiselnih pristopov, s katerim otroka lahko
spodbudimo, da izrazi svoje trenutno počutje in razpoloženje. Otroka povabimo, naj izbrani
položaj (npr. številka ena pomeni zelo slabo, številka deset pa zelo dobro počutje) pokaže s
prstom ali nanj položi figurico.
Slika 2: Lestvica številčna gosenica

Pri otroku, s katerim sodelujemo, preverimo počutje na začetku in koncu pogovora. Pravkar
omenjena pripomočka otroke spodbujata, da lažje spremljajo svoje notranje dogajanje, ki ga
izrazijo na nebeseden način, in k prepoznavanju osnovnih čustev. Christensen, Jaeger, Lorenz,
Morton, Neuman idr. (2005) še poudarjajo, da se je z otroki potrebno pogovoriti, kako se ob
določenem čustvu počutijo ter kakšna je takrat njihova govorica telesa. Nujno jim moramo
posredovati sporočilo, da so vsa čustva, ki jih doživljajo, primerna, vendar pa niso primerni
vsi načini izražanja in obvladovanja čustev. Avtorji (prav tam) omenjajo tudi različne
podporne strategije, ki jih uvrščajo med alternativne poti izražanja določenih čustev (npr.
jeze) (prav tam):
a) poiskati miren prostor za pomiritev;
b) stiskanje mehke žogice za pomiritev;
c) sprehod za pomiritev;
d) globoko dihanje;
e) pisanje pisma, v katerega lahko napišejo kar koli in ga nato raztrgajo;
f) »time-out« (gre za tehniko, z uporabo katere otroka osamimo tako, da ga umaknemo
iz ogrožajoče situacije ter mu ponudimo aktivnosti, ki ga sprostijo, ki jih ima rad, s katerimi
se hitro zadovoljijo njegovi impulzi ter ob katerih ima možnost doživljati uspeh. Ko se umiri
se lahko ponovno priključi skupini. Pri tem je pomembno, da vzgojitelj pristopi k otroku čim
bolj umirjeno in ga odstrani iz situacije, hkrati pa mu ponudi neko drugo zaposlitev (Težak,
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2010). Magee Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr. (2000) navajajo, da je uporaba
strategije »time-out« še posebej učinkovita, ko se pri otroku pojavi vedenje, s katerim si
poskuša pridobiti negativno pozornost sovrstnikov. Da pa je uporaba omenjene tehnike lahko
učinkovita, se moramo z njimi najprej pogovoriti, katero vedenje je tisto, ki vodi v »timeout«, in katero je tisto, ki pomeni ponovno vrnitev v skupino).
7.5.3.3. Podporno gradivo za izražanje (ne)strinjanja
Otroci, ki težje ubesedijo svoje (ne)strinjanje, lahko to storijo z uporabo npr. vremenskih
simbolov (otrok npr. pokaže na sonce, če se z nečim zelo strinja), s temi lahko otrok izrazi
tudi svoje počutje. V tabeli je prikazan primer za ugotavljanje otrokovega mnenja o določeni
stvari. Na podoben način pa lahko poizvemo tudi o otrokovem počutju ali čustvenemu stanju
(Kodele in Mešel, 2013).
Slika 3: Vreme mnenj in počutij

SIMBOL

MNENJE

POČUTJE

Se zelo strinjam

Sem vesel, zadovoljen

Se delno strinjam

Še kar v redu

Sem neodločen

Sem zmeden

Se ne strinjam

Sem žalosten, nezadovoljen

Tega ne sprejmem,
Sem jezen
se ne pogajam

7.5.3.4. Podporno gradivo za raziskovanje otrokovih virov v okolju
Vzgojiteljeva naloga nudenja podpore je tudi v tem, da otroku pomaga odkriti vire moči v
njem samem in v njegovi okolici. Gre namreč za proces pomoči, pri katerem se skupaj z
otrokom raziskuje prisotne vire. Pozornost se usmerja v tisto, kar je otroku v preteklosti že
-57-

Simčič, A. (2014). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

pomagalo pri reševanju težav, kdo je tisti, na kogar se lahko trenutno obrne po pomoč, ter kdo
je tisti, ki bi mu lahko pomagal. To lahko pri otroku ugotovimo s pomočjo razvrščanja
medvedkov: otroka povabimo, naj poimenuje medvedke (osebe) na sliki glede na to, kdo mu
je do sedaj že pomagal (eden medvedek lahko predstavlja mamo, drugi očeta itn., medvedke
pa lahko po potrebi dodajamo glede na osebe, ki jih omenja). Nato otroka povabimo, naj sebe
(najmanjši medvedek) postavi zraven medvedka, ki mu je do sedaj najbolj uspešno pomagal,
ali za katerega bi si želel, da bi mu pomagal. Glej sliko (prav tam).
Slika 4: Medvedja družina

7.5.3.5. Organizacija prostora
Pri delu z otroki z motečim vedenjem je za frontalno, skupinsko in individualno delo
primeren večji prostor oz. učilnica z opremo, ki omogoča vse zgoraj naštete oblike dela brez
premikanja opreme (npr. uporaba barvnih oznak – na tleh sestavljen krog iz barvnih pik, ki so
namenjene temu, da se vsak otrok usede na eno izmed njih), ali vsaj z opremo, ki jo je
mogoče brez večjega hrupa in naporov poljubno premikati. Na ta način lahko ustvarimo
pogoje za hitro prostorsko prilagajanje potrebam učnega procesa, starosti otrok in
individualnim potrebam učencev (frontalno poučevanje, samostojno skupinsko delo učencev,
delo v parih, individualno delo učencev) (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar in Škoflek, 2003).
Magee Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr. (2000) ob tem dodajajo, da morajo
vzgojitelji skrbno pripraviti prostor, v katerem se otroci nahajajo. Vzgojitelj mora biti tako
npr. pozoren, da je v prostoru manj vizualnih in slušnih stimulacij, ki bi otroke s čustvenimi in
vedenjskimi težavami še hitreje zbegale in odvrnile njihovo pozornost. Gordon (1989) prav
tako opozarja, da je potrebno okolico spremeniti in poenostaviti tako, da oddaja čim manj
dražljajev, saj nekateri izmed teh predstavljajo »vabo« oz. so sprožilci motečega vedenja.
Otroci se namreč marsikdaj vedejo neprimerno, ker je okolje zanje prezapleteno in
prezahtevno, da bi ga lahko obvladali. Npr. otroku, ki meče igrače s polic, je potrebno igrače
postaviti na višino, kjer igrač ne bo dosegel, in ga postopoma naučiti, da igrače sodijo na
police in ne na tla. Redl in Wineman (1984) tudi zagovarjata dejstvo, kako pomembno je, da
vzgojitelji pravočasno odstranijo predmete, ki otroke zavajajo, oz. jih postavijo na višja,
otrokom nedosegljiva mesta, saj se s tem izognejo morebitnemu pojavu motečega vedenja.
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V določenih situacijah pa je potrebno ravno nasprotno – Gordon (1989) govori o obogatitvi
okolja. Vzgojitelji vedo, da je mogoče predšolskega otroka odvrniti od neke nezaželene
dejavnosti tako, da ga zaposlijo in zamotijo z množico različnih predmetov in igrač. Če je
namreč otrok zaposlen z rečmi, ki ga zanimajo, je malo verjetno, da bi delal nekaj, kar bi
vzgojitelje vznemirjalo. Seveda pa je za eno ali drugo potrebno, da vzgojitelj dobro pozna
otroka v različnih situacijah – kaj je tisto, kar ga pomiri, in kaj je tisto, kar ga še dodatno
vznemiri. Med obogatitve prostora uvrščamo naslednje elemente (Bregar Golobič, 2004):
»mehki« prostorčki, ki vabijo k srečevanju ali druženju otrok (preproge in blazine, ki
ustvarjajo udobne prostorčke za mirno in tiho dejavnost …);
svetli in zračni kotički, ki so organizirani tako, da je možno prehajati iz enega v
drugega (npr. likovni kotiček, knjižni kotiček, igralni kotiček …);
pohištvo, igrače in notranja oprema so čisti, privlačni in dobro ohranjeni, saj otroci,
kot pravijo Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr. (2005), hitreje
nadaljujejo z destruktivnim vedenjem v primeru, da vidijo v prostoru že poškodovane
stvari oz. ko je prostor neurejen;
police z igračami so odprte in na dosegu otrok, da jim je omogočena izbira;
ureditev pohištva in materialov prežema občutek za red in čut za estetiko (Bregar
Golobič, 2004).
Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar in Škoflek (2003) še poudarjajo, da so vse pravkar omenjene
prilagoditve odvisne od števila otrok v oddelku in od števila otrok s posebnimi potrebami v
oddelku (eden, več, učenci z različnimi potrebami).
Redl in Wineman (1984) v svojem delu dodajata, da imajo ustrezne vzpodbude in podpora
okolja tudi terapevtsko funkcijo. Pri tem poudarjata pomen urejenosti prostora, v katerem ima
otrok kotiček, kamor se lahko umakne in se pomiri. Za hitro in uspešno reševanje raznih
vedenjskih in čustvenih težav strokovnjaki Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar ter Škoflek
(2003) priporočajo rabo raznih kotičkov, kot je na primer kotiček s strukturiranimi ročnimi
lutkami za simbolično odvajanje trenutnih otrokovih napetosti, kotiček s priljubljenimi
igračami, računalnik s primerno programsko opremo za sprostitev in razbremenjevanje
občutkov osebne neuspešnosti itd. Za koriščenje kotičkov pa so potrebna preprosta in
otrokom razumljiva pravila, ki jih sprejmejo in jih po potrebi dopolnjujejo skupaj z
vzgojiteljem, zlasti o tem, kdaj in kako se otrok lahko zateče vanje (med dejavnostjo, med
prosto igro …).
7.5.3.6. Organizacija časa
Pri delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami je priporočljivo, da se dodatna
individualna strokovna pomoč izvaja večinoma v oddelku (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar
in Škoflek, 2003). Podobno govorijo tudi Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman, Gartner
idr. (2003). Le v primerih, ko vzgojitelj situacije ne zmore rešiti sam, jo lahko poskuša rešiti
tudi izven oddelka, vendar v čim krajšem času in čim manj opazno oziroma čim manj moteče
za oddelek, strpno ter dobronamerno. Odhod otroka iz oddelka v nek drug prostor torej služi
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le kot izhod v sili, ki pa naj ne bo prepogosto uporabljen (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar in
Škoflek, 2003). Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman, Gartner idr. (2003) še dodajajo, da
je upravičena izjema lahko le objektivna situacija, ko je otroka dobro/potrebno umiriti. Letemu je namreč potrebno razložiti, da je njegovo mesto v oddelku ter da ga v kakršni koli
odsotnosti ostali otroci in vzgojitelj pogrešajo. Otroka z vedenjskimi in čustvenimi težavami
je torej koristno vključevati v dejavnosti, v katerih je/bo uspešen in do katerih goji prav
poseben interes, potrebno pa se je izogibati pogostega izključevanja otroka iz dejavnosti,
posebej tistih, ki so mu všeč in v katerih je uspešen (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar in
Škoflek, 2003). Pravkar omenjeni pristop torej vsebuje načelo upoštevanja inkluzije, ki
vključuje naslednje elemente (Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman, Gartner idr., 2003;
str. 6):
kot splošno vrednost in kot sodobno obliko vzgoje in izobraževanja;
kot normalizacijo pogojev;
kot drugačnost ki je vsakdanjost;
kot različne pravice za ustvarjanje enakih pogojev za razvoj;
kot sobivanje v ustreznem okolju, skupini, programu ali delu programov;
kot mentalno zdravje družine.
Reševanje vedenjskih in čustvenih težav posameznih otrok oziroma nudenje dodatne
strokovne pomoči v oddelku ima pozitivne vzgojne posledice za celoten oddelek. Otroci
spoznajo in se prepričajo, da jim odrasli lahko pomagajo v raznih razvojnih težavah. Z
nudenjem dodatne strokovne pomoči v oddelku, če le ni oviran vzgojno-izobraževalni proces
ostalih otrok, na ta način onemogočamo nepotrebne predsodke do "težavnih" otrok in
preprečujemo neupravičene težnje po stigmatizaciji in njihovi izključitvi. Nudenje dodatne
strokovne pomoči otrok torej ne sme doživeti kot kazen ali kot poseben privilegij, ampak kot
posebno človeško skrb/pomoč, da bi čim prej zmogel sam premagovati osebne težave in
uspešno izpolnjevati vzgojno-izobraževalne zahteve, kot jih zmorejo ostali otroci (prav tam).
Cerar, Černigoj Žgur, Gregorčič, Furman, Gartner idr. (2003) opozarjajo še na strokovno
pomoč, ki mora biti dodeljena tako vzgojno težavnejšim otrokom kot tudi strokovnim
delavcev vrtca, ki s temi otroci delajo. Naloga strokovnega osebja (npr. socialni pedagog,
psiholog) je namreč tudi v tem, da poskrbijo za podporo, pomoč in skrb za kvaliteto dela ter
življenja pedagoškega kolektiva oziroma ustanov. V tem smislu je dodatna strokovna pomoč
lahko skrb za dodatno strokovno izobraževanje vseh vzgojiteljev, kot so strokovne razprave o
vzgojni problematiki otrok, strokovna predavanja, razne delavnice, treningi večje osebne
učinkovitosti, strokovna literatura, svetovanje vzgojiteljem o vključevanju v seminarske
oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja, svetovanje in skrb za izboljšanje vrtčevske
klime, svetovanje pri sodelovanju vrtca z zunanjimi strokovnimi institucijami itd.
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III. EMPIRIČNI DEL
1.

OPREDELITEV PROBLEMA

V diplomskem delu želim osvetliti pomen vzgojiteljevega odzivanja oz. ravnanja pri delu z
otrokom z motečim vedenjem v vrtcu, s čimer želim spodbuditi razmišljanje med vzgojitelji o
prepoznavanju lastne odgovornosti pri ravnanju z otrokom, ki se težje prilagaja na zahteve in
pričakovanja okolja, ter jih hkrati opolnomočiti z osveščanjem učinkovitih pristopov pri delu
z otroki, ki kažejo znake čustvenih in vedenjskih težav.
Socialne interakcije so sestavni in najpomembnejši del življenja vsakega posameznika, za
nemoten psihosocialni razvoj predšolskega otroka pa so ustrezne interakcije z odraslimi še
toliko pomembnejše, saj je otrok popolnoma odvisen od pomembnih drugih in od odzivov
okolja, v katerem živi. Slednje je lahko za oblikovanje otrokove osebnosti sprejemajoče in
spodbudno, ali pa otrokov razvoj zavira ter tako prispeva k nastanku oz. poglabljanju
določenih otrokovih individualnih posebnosti, ki se lahko z neustreznimi pristopi in odzivanji
odraslih sčasoma razvijejo v čustvene in vedenjske težave. Kobolt (2010 b) opozarja, da se
emocionalne in vedenjske težave pogosto pojavljajo kot posledica neustreznih odnosov, v
katerih se je otrok razvijal, in tistih, v katerih trenutno živi. Čeprav odnosi med pedagoškimi
delavci in otroci niso tako odločilnega pomena za osebnostni razvoj kot so družinski, tudi ti
odnosi prispevajo ali k poglabljanju in utrjevanju otrokove stiske ali pa omogočajo
prepoznavanje, razumevanje stiske in vedenjskih izrazov ter jih zmanjšujejo z omogočanjem
novih, pozitivnih izkušenj. Mikuš Kos (1991) dodaja, da stopnja in narava otrokove čustvene
prizadetosti pomenita presečišče njegovih preteklih izkušenj in trenutne življenjske situacije
ter presečišče okoliščin in odnosov ter otrokove specifične odzivnosti nanje. Neugodne
interakcije med otrokom in šolo, ki se pojavljajo v obliki nestrpnosti in nerazumevanja otroka,
torej vodijo v poglabljanje otrokovih posebnosti, ki jih učitelji oz. vzgojitelji pogosto vidijo
kot motnjo.
V družbi obstajajo v določenem časovnem in zgodovinskem obdobju pravila in norme, ki
določajo, katero vedenje je socialno sprejemljivo oz. nesprejemljivo. Norme in pravila so v
družbi nujne, saj poenostavljajo življenje in ustvarjajo red ter posameznikom dajejo občutek
varnosti. Predšolsko obdobje je čas, ko se otrok prvič sreča s številnimi normami, zahtevami
in pričakovanji okolja; s primerno vzgojo ter pristopi poskušamo delovati v smeri, da bi otrok
sprejel ter ponotranjil določene družbene norme. Otroka, ki se ne vede v skladu z določenimi
družbenimi pričakovanji oz. zahtevami, okolje pogosto zavrača in odklanja, kar še povečuje
njegovo stisko in poglablja težave, saj je okolje edini prostor, ki otroku omogoča, da zadovolji
svoje osnovne potrebe po varnosti, sprejetosti in brezpogojni ljubezni. Kobolt (2010 a) pravi,
da vedenjsko izstopajoč otrok ne obstaja, temveč so pričakovanja, norme, pravila in kultura
tisti elementi, ki določajo meje tega, kar v nekem trenutku in v določenem socialnem in
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družbenem okolju razumemo kot izstopajoče, moteče, težavno in moteno. Ali kakor pravi
Dyck (1982; prav tam; str. 13): »Moteno je tisto, kar nas moti.«
Odklonsko vedenje tako postane odklonsko šele v interakciji z okoljem, saj so v okolju že
postavljene neke norme o vedenju, s katerimi odrasli primerjajo in ocenjujejo otrokovo
vedenje. Slednje torej vedno dobi pomen šele v socialnem okolju, v katerem se dogaja (Mikuš
Kos, 1991). Bečaj navaja (1987), da vedenje, ki je za okolje moteče, pogosto sproži
odklonilne reakcije okolja, kot so npr. graja, kaznovanje, kritika, posmeh. V primeru da se
odklanjanje in nezadovoljstvo okolja ponavlja, pri otroku povzroči še večje čustvene in
vedenjske težave; odklonilne reakcije okolja tako ogrožajo in onemogočajo zadovoljevanje
otrokovih osnovnih psihosocialnih potreb.
Odzivi okolja so torej izrednega pomena za otrokov psihosocialni razvoj. Vrtec predstavlja
poleg družine enega izmed pomembnih varovalnih oz. ogrožajočih dejavnikov v otrokovem
razvoju. Ustrezen in kvaliteten odnos med vzgojiteljem in otrokom v vrtcu lahko predstavlja
podporni dejavnik, ki je še posebej spodbuden za tiste otroke, ki živijo v neugodnih
okoliščinah domačega okolja. Hagekull in Bohlin (1995; v Lešnik, Marjanovič Umek, 2005)
sta v svoji raziskavi poudarili pomen, da ima ustrezna kakovost vrtcev pozitivne učinke na
otrokovo čustveno in socialno vedenje. Avtorici v zaključku še dodajata, da kakovost vrtcev
pomembno vpliva na čustveno in socialno vedenje pri otrocih, ki prihajajo iz manj
spodbudnega družinskega okolja. Vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da niti vzgojitelj niti
vrtec kot ustanova ne moreta rešiti nekih neugodnih okoliščin (npr. neugodna družinska
situacija), lahko pa predstavljata enega izmed varovalnih dejavnikov v otrokovem razvoju in
tako prispevata k izgrajevanju otrokove psihosocialne odpornosti, k oblikovanju njegove
pozitivne samopodobe in k vsestranskemu razvijanju njegovih sposobnosti (Žnidaršič, 2004).
Razumevajoč in sprejemajoč odnos, ki vključuje brezpogojno ljubezen do otroka, je torej
edini način, ki otroku pomaga k izgradnji celovite osebnosti in mu daje občutek, da je ljubljen
in sprejet prav takšen, kakršen je. Metljak (2010) zato navaja pomembnost odnosnega
razumevanja čustvenih in vedenjskih težav, katerega osrednji cilj je, da gojimo odnos z
otrokom in ne z njegovo motečnostjo. Takšen odnos temelji na dosledni in vztrajni skrbi,
njegova temeljna vrednota pa je potrpežljivost. »V vsakem primeru otroci s čustvenimi in
vedenjskimi težavami pogosto potrebujejo tisto, kar jim ljudje okrog njih najtežje dajo: skrb,
podporo in razumevanje. To je eden od glavnih izzivov, ki jih predstavljajo čustvene in
vedenjske težave: preseči to, kar nam pove zdrava pamet, da je najboljši odziv na negativno
ali deviantno vedenje, to je želja, da bi krivec trpel« (Cooper, 1999; v Metljak, 2010; str. 224).
Kobolt (2010 b) navaja, da učenci z izstopajočimi emocionalnimi in vedenjskimi odzivi
potrebujejo podporo in tenkočutno razumevanje ozadja njihovih odzivov. Takšen odnos pa
prispeva k drugačnemu odzivanju otroka, k vzpostavitvi zaupanja in zmanjšanju otrokovih
strahov.
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2.

CILJI RAZISKAVE

V diplomskem delu želim ugotoviti, kateri so po mnenju vzgojiteljic tisti pristopi, ki
prispevajo k zmanjšanju oz. nepoglabljanju otrokovega motečega vedenja. Poleg tega me tudi
zanima, ali pristope, ki so po mnenju le-teh vzgojiteljic učinkovitejši pri delu z otrokom, ki je
vedenjsko izstopajoč, uporabljajo tudi v praksi. Pri tem se nameravam osredotočiti na
interakcijo med vzgojiteljico v vrtcu in predšolskim otrokom. Glede na teoretične ugotovitve
različnih avtorjev (npr. Mikuš Kos, 1999; Kobolt b, 2010; Metljak, 2010) predpostavljam, da
k zmanjševanju oz. k nepoglabljanju razraščanja otrokovih čustvenih in vedenjskih težav
prispevajo kvaliteten odnos med vzgojiteljem in otrokom, ki temelji na občutljivosti in
odzivnosti vzgojitelja na otrokove psihosocialne potrebe ter zmožnosti vzgojiteljevega
razumevanja in prilagajanja otrokovim individualnim posebnostim, pa tudi na pripravljenosti
vzgojitelja za sodelovanje s svetovalnim delavcem in s straši ter na ustvarjanju ugodne
psihosocialne klime v sami skupini otrok kot tudi v celotnem vrtcu.

3.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. S katerimi oblikami motečega vedenja se najpogosteje srečujejo vzgojiteljice v vrtcu
pri delu z otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč?
2. Na kakšen način se vzgojiteljice v vrtcu odzivajo na moteče vedenje otroka?
3. Kateri so tisti pristopi, ki po mnenju vzgojiteljic prispevajo k zmanjševanju oz.
nepoglabljanju težav pri otroku, ki je vedenjsko izstopajoč?
4. Kaj je tisto, kar vzgojiteljice mislijo, da bi jim pomagalo pri delu z otrokom, ki je
vedenjsko izstopajoč?
5. Kolikšna je skladnost med tem, kar vzgojiteljice navajajo kot učinkovite pristope pri
delu z otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč, ter med tem, kar udejanjajo v praksi?

4.

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila način kvalitativne metode raziskovanja.
Podatke sem pridobila s pomočjo dveh različnih tehnik zbiranja podatkov; prvi raziskovalni
instrument je tehnika intervjuja, za katero je značilno zbiranje podatkov s pogovorno
komunikacijo med dvema osebama (Sagadin 1995; Holstein in Gubrium 2004; v Vogrinc,
2008). Raziskovalec z intervjujem ugotavlja mnenje ljudi o proučevani temi ter spoznava
njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in stvarem
(Vogrinc, 2008). Patton (1990; prav tam) pravi, da raziskovalec z intervjujem spoznava tisto,
česar ne more ugotoviti s pomočjo opazovanja. V raziskavi sem uporabila vrsto
polstrukturiranega intervjuja, ki je vmesna oblika med standardiziranim in nestandardiziranim
intervjujem. Zanj je značilno, da si raziskovalec poleg ciljev, ki naj bi jih dosegel z izvedbo
intervjuja, vnaprej postavi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, preostala
vprašanja pa oblikuje sproti med samim potekom intervjuja (Vogrinc, 2008). Tehniko
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intervjuja sem podprla še s tehniko odkritega opazovanja s popolno udeležbo, kar pomeni, da
sem kot opazovalka aktivno sodelovala z vzgojiteljicama in pomočnicama vzgojiteljic v
skupini otrok. Opazovanje z udeležbo je način zbiranja podatkov, pri katerem se procesi
proučujejo v naravnih razmerah, tj. v razmerah, v katerih se procesi dejansko odvijajo
(Vogrinc, 2008). Mesec (1998) podobno navaja, da je za omenjeno tehniko značilno, da se
opazovalec popolnoma vključi v skupino, ki jo namerava opazovati, in prevzame v njej
običajno vlogo ter druge člane skupine seznani z raziskovalnim namenom.

4.1.

Opis vzorca

Vzorec vzgojiteljic in otrok, ki sodelujejo v raziskavi, je priložnostni, udeležence pa sem
izbrala v vrtcu, v katerem delam. Tako sem storila predvsem zato, ker sem lahko hitreje prišla
do želene populacije in ker sem že imela vzpostavljene stike z vodstvom in strokovnimi
delavkami. Med izvedbo raziskave sem poleg omenjenih prednosti naletela tudi na določene
omejitve, saj me je vnaprejšnje poznavanje strokovnih delavk in okolja oviralo pri ohranjanju
objektivnosti in nevpletenosti. V prihodnje bi tako spremenila način izbire vzorca, in sicer
tako, da bi vrtec izbrala povsem naključno.
V raziskavo so vključene štiri strokovne delavke ženskega spola; dve sta po izobrazbi
vzgojiteljici, dve pa sta pomočnici vzgojiteljic. V obeh vzgojnih skupinah so zaposlene
izbrale otroka moškega spola, ki je po njihovem mnenju najbolj moteč. V empiričnem delu
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic poimenujem kar z besedo intervjuvanka ali
vzgojiteljica, poleg tega pa je vsaka izmed njih zaradi zagotavljanja anonimnosti označena z
veliko tiskano črko, ki si sledijo od A do D. Otroka podobno poimenujem z dvema velikima
tiskanima črkama (AB in CD), s katerima sta označeni vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljic,
pri katerih sta otroka v vzgojni skupini, da vemo, kateri vzgojni skupini pripada otrok.
Povprečna starost vzgojiteljic je med 40 in 50 let, povprečna starost pomočnic vzgojiteljic pa
je med 20 in 30 let. Povprečna starost obeh otrok se giblje v razponu med 4 in 5 let.
Vzgojiteljici imata v vrtcu v povprečju 25 let delovnih izkušenj, medtem ko imata pomočnici
vzgojiteljic približno 2 leti delovnih izkušenj.
Do intervjuvank in otrok v vzgojnih skupinah sem prišla tako, da sem najprej zaprosila
ravnateljico vrtca, ali bi lahko v eni izmed njihovih enot opravila raziskavo na manjšem
številu njihovih strokovnih delavk ter otrok. Po elektronski pošti sem jo seznanila tudi s temo,
ki jo raziskujem, ji predstavila namen in cilje diplomskega dela, ravnateljica pa mi je nato
dala dovoljenje za izpeljavo raziskave ter mi posredovala telefonsko številko vzgojiteljice, na
katero sem se lahko obrnila.

4.2.

Raziskovalni instrument

Raziskavo sem izvedla s pomočjo kvalitativne metode raziskovanja, podatke pa sem pridobila
s pomočjo dveh različnih tehnik zbiranja podatkov. Prvi raziskovalni instrument je bila
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tehnika intervjuja, za katero je značilno zbiranje podatkov s pogovorno komunikacijo med
dvema osebama (Sagadin 1995 a, str. 101, Holstein in Gubrium 2004, str. 140; v Vogrinc,
2008). Raziskovalec z intervjujem ugotavlja mnenje ljudi o proučevani temi in spoznava
njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in stvarem
(Vogrinc, 2008). Patton (1990, str. 455; prav tam) pravi, da raziskovalec z intervjujem
spoznava tisto, česar ne more ugotoviti s pomočjo opazovanja. V raziskavi sem uporabila
vrsto polstrukturiranega intervjuja, ki je vmesna varianta med standardiziranim in
nestandardiziranim intervjujem. Zanj je značilno, da si raziskovalec poleg ciljev, ki naj bi jih
dosegel z izvedbo intervjuja, vnaprej postavi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega
tipa,. preostala vprašanja pa oblikuje sproti med samim potekom intervjuja (Vogrinc, 2008).
Sama sem se med potekom intervjuja večinoma opirala na predhodno oblikovana vprašanja,
dodatna vprašanja pa sem intervjuvankam postavljala le v primeru, če so ta služila
razjasnjevanju oz. če sem presodila, da bi določene informacije lahko služile ciljem moje
raziskave. Vprašanja, ki so mi bila v pomoč pri izvedbi intervjujev, so naslednja:
Kaj sami razumete pod pojmom moteče vedenje?
Kakšno je vaše poznavanje motečega vedenja?
Sedaj pomislite na najbolj motečega otroka v svoji skupini in ga pri nadaljnjih
vprašanjih imejte v mislih.
Najprej si zamislite konkretno situacijo, v kateri se ta otrok neprimerno vede. Kako
sami doživljanje tega otroka v tej situaciji? Osredotočite se na svoja notranja
doživljanja, čustva in občutja do tega otroka v omenjeni situaciji.
Katere oblike vedenja, ki jih najpogosteje opažate pri temu otroku, bi uvrstili pod
pojem moteče vedenje?
Katere so tiste oblike izstopajočega vedenja, ki jih najpogosteje opažate pri temu
otroku?
Katere so tiste oblike vedenja, ki vas osebno najpogosteje motijo, vznemirjajo?
Naštejte konkretne primere.
Ali lahko opišete nekaj konkretnih dogodkov, situacij, v katerih najpogosteje prihaja
do omenjenega izstopajočega vedenja?
Kako ravnate oz. se odzovete na otrokovo moteče vedenje v taki situaciji?
Kako ocenjujete pravkar omenjene strategije, ki jih uporabljate?
So bile pri otrokovem vedenju opazne kakšne spremembe? Če so bile, jih opišite.
Zakaj se, po vašem mnenju, otrok v omenjenih situacijah tako obnaša?
Kaj je po vaših dosedanjih opažanjih/izkušnjah tisto, kar v omenjenih situacijah
najpogosteje privede do nastanka motečega vedenja pri otroku?
Kaj je po vaših dosedanjih opažanjih tisto, kar v omenjenih situacijah najpogosteje
privede do utrjevanja oz. poglabljanja motečega vedenja pri otroku v omenjenih
situacijah?
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Opišite nekaj konkretnih oblik pomoči oz. konkretnih rešitev, ki bi po vašem mnenju
omogočile odpravo oz. omilitev težav v omenjenih situacijah?
Kakšna je, po vašem mnenju, vaša lastna vloga pri delu s tem otrokom, ki je vedenjsko
izstopajoč?
Kaj je tisto, na kar ste pri delu s tem otrokom še posebej pozorni oz. v kaj ste
usmerjeni (problem ali močne točke)?
Katere so tiste dobre lastnosti in močne točke, ki jih opažate pri otroku in bi mu bile v
pomoč pri premagovanju težav?/Katero je tisto področje, na katerem je otrok uspešen,
za katero kaže zanimanje in interes?
Na kakšen način bi lahko konkretno pri temu otroku razvijali njegove močne točke?
Katere so dobre lastnosti in močne točke v širšem socialnem okolju (npr. skupina
otrok, vrtec, družina), ki bi mu pomagale premagovati težave?
Ali v teoriji poznate različne vzgojne stile oz. vzgojne pristope? Kateri so?
Kakšen je vaš lastni vzgojni stil oz. kateri vzgojni pristop zagovarjate? Kateri pristop
uporabljate pri temu otroku?
Kakšna so na splošno vaša pričakovanja in zahteve do tega otroka? Zakaj imate do
tega otroka višja oz. nižja pričakovanja?
Ponovno si zamislite in na kratko opišite konkretne situacije, v katerih otrok
najpogosteje kaže znake motečega vedenja.
Kaj je po vašem mnenju tisto, kar bi otroku pomagalo, da bi napredoval oz. spremenil
svoje vedenje? Prosim, navedite konkretne rešitve za konkretne situacije.
Komu ali čemu pripisujete odgovornost za otrokovo moteče vedenje v omenjenih
situacijah?
Kje mislite, da je vaš delež oz. vaša odgovornost, da se otrok v omenjenih situacijah
obnaša na socialno nezaželen način?
Kaj je tisto, kar bi lahko pri svojem delu še spremenili in izboljšali, da bi prišlo do
pozitivnih sprememb v otrokovem vedenju?
Na koga se obrnete, ko ne zmorete sami razrešiti vzgojne dileme?
Znova se osredotočite na motečega otroka. Na vprašanja, ki sledijo, odgovarjajte
konkretno za tega otroka.
Ali se počutite dovolj usposobljeni oz. kompetentni za delo z otrokom, ki je vedenjsko
izstopajoč?
Kako oz. na kakšen način si predstavljate podporo/pomoč, ki bi vam osebno olajšala
delo s tem otrokom?
Katera so vaša močna področja, na katerih se čutite dovolj usposobljeni za delo z
otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč?
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Katera so tista šibka področja, na katerih bi si želeli nadgraditi svoje znanje ter
pridobiti več informacij, da bi si tako olajšali delo z otrokom, ki je vedenjsko
izstopajoč?
Katere so po vašem mnenju lastnosti (značaj, način dela ...), ki jih mora imeti
vzgojitelj, da lažje dela z otrokom, ki kaže znake motečega oz. izstopajočega vedenja?
Kot je že zgoraj zapisano, sem tehniko intervjuja podprla s tehniko odkritega opazovanja s
popolno udeležbo. Pri opazovanju sem se osredotočila predvsem na otrokovo vedenje v
določenih situacijah ter na pristope in ravnanja vzgojiteljic ob pojavu motečega vedenja pri
opazovanemu otroku.

4.3.

Postopek zbiranja in obdelovanja podatkov

Ko sem pridobila dovoljenje ravnateljice za izvedbo intervjujev in opravljanje opazovanja,
sem se z eno izmed vzgojiteljic po telefonu dogovorila za prvo srečanje. Na tem sem
udeleženke raziskave seznanila s problemom, s katerim se ukvarjam v diplomskem delu.
Privolile so v sodelovanje, nato pa smo skupaj določile termine za izvedbo intervjujev in
opazovanja v skupini. Prosila sem jih tudi za možnost snemanja pogovorov z diktafonom
zaradi lažje in hitrejše izvedbe ter jim zagotovila anonimnost, hkrati pa sem jim ponudila tudi
možnost, da odgovore na vprašanja zapisujem v zvezek. Za slednje se je odločila ena izmed
intervjuvank, ki pa je med samim potekom intervjuja dovolila rabo diktafona, saj bi se v
nasprotnem primeru pogovor zavlekel.
Z osebo C sem opravila intervju najprej, 14. maja, z osebo D 15. maja, vzgojiteljica A je na
vprašanja odgovarjala 23. maja, 24. maja pa še vzgojiteljica B, vse leta 2013. Izvedba vseh
štirih intervjujev je potekala v pedagoški sobi, kjer sta bila zagotovljena odsotnost motečih
dejavnikov in zasebnost. Pogovor z intervjuvanko A je potekal ob 11.00, ko so bile dejavnosti
z otroki zaključene, in je trajal približno 40 minut. Pogovor z intervjuvanko B pa se je začel
ob 13.00, v času počitka, in je trajal 50 minut. Z intervjuvanko C sva pogovor začeli ob 11.00
in je trajal 30 minut, z intervjuvanko D pa ob 13.00 in je trajal 50 minut. Intervjuje sem
posnela z diktafonom ter jih kasneje dobesedno transkribirala (brez večjih slovničnih in
pravopisnih popravkov). Nato sem v vsakem intervjuju podčrtala tiste dele besedila, ki so
vključevali pomembne informacije za mojo raziskavo. Iz teh delov sem oblikovala kode
prvega reda, ki sem jih nato združila pod širšim pomenom, pod t. i. kode 2. reda, in te nato
razvrstila še v posamezne kategorije, ki so skupne vsem štirim intervjujem in si sledijo v
nadaljevanju:
1. Moteče vedenje otrok;
2. Ravnanje vzgojiteljic ob pojavu motečega vedenja;
3. Učinkoviti pristopi po mnenju vzgojiteljic;
4. Pomoč in podpora, ki bi jo potrebovale vzgojiteljice pri delu z otrokom z motečim
vedenjem.

-67-

Simčič, A. (2014). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Kodirane rezultate sem pozneje razvrstila v tabele ter intervjuje analizirala z razlagalnim
pristopom. V zadnjem koraku sem intervjuje interpretirala s pomočjo teorije, ki sem jo
oblikovala v teoretičnem delu, ter odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Za izvedbo opazovanja v skupini otrok sem si vnaprej pripravila določene teme, na katere sem
bila med opazovanjem še posebej pozorna. Ključne ugotovitve sem si zapisovala v zvezek že
med samim opazovanjem, po koncu opazovanja pa sem pridobljene podatke razvrstila v že
vnaprej določene kategorije, ki so skupne vsem štirim opazovanjem:
1. Otrokovo vedenje,
2. Situacije, v katerih se pojavlja moteče vedenje,
3. Ravnanje vzgojiteljic v primeru motečega vedenja.
Pridobljene rezultate sem na koncu analizirala z razlagalnim pristopom, v zadnji fazi pa sem
jih poskušala povezati s teoretičnimi izhodišči in jih nazadnje primerjala z izjavami
intervjuvank ter odgovorila na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Tabele vseh kod
opravljenih intervjujev in opazovanja, se, razvrščene po kategorijah, nahajajo v prilogi.

5.
5.1.

PRIKAZ REZULTATOV
Analiza intervjujev po posameznih kategorijah

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati kvalitativne analize vseh štirih intervjujev ter
opazovanja po posameznih kategorijah. Pridobljeni rezultati intervjujev so analizirani po štirih
kategorijah, znotraj vsake izmed njih pa se nahajajo posamezni tematski sklopi, ki pripadajo
določeni kategoriji. Tekom celotne analize se zaradi lažje predstavitve bralcu nahajajo
nekatere izmed izjav vseh intervjuvank (po transkripciji), zajetih v raziskavo. Tabele s
kategorijami in kodiranimi rezultati pridobljenih intervjujev pa se nahajajo v prilogi.
Kategorija 1: Moteče vedenje otrok
Poznavanje motečega vedenja
Intervjuvanka A je s pojmom moteče vedenje seznanja, vendar pravi, da ga je zelo težko
definirati. Sama namreč izhaja iz prepričanja, da moteče vedenje sploh ne obstaja, temveč je
le-to odvisno od zaznavanja, vrednotenja ter interpretacije posameznika: »Ja, zelo težko je
reči, kaj je moteče vedenje. Ker neki, kar je zame moteče, za enga druzga ni. Tako da
motečega vedenja zame sploh ni, je samo tisto kar mene moti.« Poznavanje omenjenega
pojma povezuje tudi s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter neugodno družinsko situacijo.
Prav tako je seznanjena s pojmom moteče vedenje intervjuvanka B, vendar pa za to področje
ni posebej specializirana. Moteče vedenje pri otroku razume kot odstopanje od vedenja ostalih
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otrok v skupini. Podobno kot zgornja intervjuvanka, tudi ta povezuje pojav motečega vedenja
z neugodnimi družinskimi razmerami ter s pomanjkanjem ustreznih čustvenih zadovoljitev:
»Ja, za to sem že slišala. Da bi bila neki specializirana na tem področju, nisem. Ampak, kar
se kot človek čez leta naučiš, da nekak razumeš tud otroka, pa glede na stanje v družini lahko
oceniš, zakaj je otrok tak.«
Intervjuvanki C je pojem motečega vedenja poznan predvsem iz literature in s svetovnega
spleta. Svoje razumevanje omenjenega pojma ponazori z dvema ekstremoma vedenjskih
oblik, iz katerih je razvidna delitev na eksternalizirane in internalizirane težave: »To, da se
otrok ne zna vključit, da je zelo tak umirjen, pa tud preveč agresiven …« Pojem moteče
vedenje povezuje predvsem z družinsko vzgojo: »Srednje, no, mi je sicer poznan iz literature
in interneta. … Velik je od doma odvisno, kako je vzgojen.«
Intervjuvanka D na zastavljeno vprašanje, o poznavanju motečega vedenja poda kratek in
skop odgovor, iz katerega je razvidno, da je seznanjena z obravnavanim pojmom v smislu, da
ga prepoznava pri svojem delu, vendar pa ji podrobneje ni poznan: »Mi je znano, ampak ne
poznam zelo.«
Eksternalizirane in internalizirane oblike motečega vedenja
Iz pripovedi intervjuvanke A je razvidno, da pri otroku večinoma prepoznava in se sooča z
eksternaliziranimi (pozunanjenimi) oblikami motečega vedenja. Slednje se pogosto kažejo kot
nenehno iskanje pozornosti, izražanje agresije do drugih otrok, razdiralno vedenje ter
pomanjkanje pozornosti in koncentracije: »Npr. igra z otroki, on je vedno agresiven, nagaja,
podira, velik podira karkoli sestavijo, kriči na ušesa, za lase vleče in take stvari … Kamorkoli
gremo, se obrača, brca, skoz je aktiven v tem, da moti tudi ostale … Če se sam igra, je on
potem glasen. Al tolče v steno s predmetom al brca al kriči. Če se igra s posamezniki, potem
njim nagaja. Tudi če se začne igrat, al pa neki sestavljat, on, po domače rečeno, nima 'zic
ledra', vztrajnosti.« Poleg otrokovih primanjkljajev intervjuvanka A omeni tudi otrokova
močna področja, vendar je iz njenega pripovedovanja mogoče sklepati, da so primanjkljaji
tisti, ki prevladujejo: »… samo to so taki redki trenutki. Tudi če ga hočem večkrat napeljat na
to, ne bo on zanimanja kazu, kadar njemu paše, kadar je on pripravljen.«
Intervjuvanka B prav tako daje velik poudarek pozunanjenim oblikam vedenja, ki so zanjo
tudi najbolj moteče. V pripovedi najpogosteje omenja agresivno vedenje do sovrstnikov, ki se
v veliko primerih pojavi iznenada, brez pravega razloga. Nadalje omenja tudi neposlušnost in
nasprotovanje avtoriteti, nemirnost, razdiralno vedenje ter pretirano identificiranje z
negativnimi risanimi junaki: »To, da trpinči druge otroke oz. jim nagaja, ne posluša, vpije, je
v svojem svetu, ampak v negativnem smislu, je zelo hiperaktiven in ne vem, no … K se kej
pogovarjamo, ne posluša, ga ne zanima, moti ostale otroke, posledično s tem razdre ta krog, k
ga ustvarmo med pogovorom, npr. Med dejavnostmi je moteč in pri otrocih. Ne marajo otroci,
takih otrok, k jim nagajajo in pol je samo tožarjenje …« Tekom pripovedi je lahko razbrati, da
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poskuša intervjuvanka pojav motečega vedenja videti in razumeti tudi kot rezultat otrokove
stiske, ki jo otrok izraža na socialno nesprejemljiv način, vendar pa ji ozadje in razlogi zanjo
ostajajo prikriti: »In v bistvu, po eni strani, ti je hudo, k veš, da je otrok v stiski in verjetno en
razlog je, da to naredi, po drugi strani si pa jezen nanga, ker ni prav, ni fer do drugih otrok.«
Med pripovedjo se intervjuvanka C osredotoča večinoma na eksternalizirane oblike motečega
vedenja, med katere uvršča predvsem izzivalno, razdiralno vedenje, neposlušnost avtoriteti,
pretirano iskanje pozornosti, agresivnost, »klovnovsko« vedenje in nemirnost: »Da dreza
ostale otroke, pa mu povejo, da jim to ni všeč, pa kar še nadaljuje to, da počne stvari po
svoje, tudi, če ga opozoriš, se ne ustavi in nadaljuje, preizkuša skoz meje. Nekak na ta način,
tudi med počitkom nekak, kot da bi eno pozornost skoz iskal, ko vsi otroci razumejo, da je
počitek, nekak poslušajo mirno pravljico, potem počivajo, če ne zaspijo. Ta otrok pa kr nekak
tega ne razume, noče razumet kakor koli pač, spušča razne glasove, se premika … Pri kosilu
se tud afna, pa pri počitku kr neki skoz govori. Več al manj je to to, včasih pa gre tud v
skrajnosti. Npr. včeraj je glavo namakal v krožnik juhe, pol je tud nevaren za ostale otroke.
Zadnjič je najdu na igrišču limono, k so jo uporabljali ena skupina, jo je prjel in enemu
otroku v glavo vrgu, nekaj dni pred tem je enemu otroku kamen v glavo vrgu.« Čeprav
intervjuvanka pravkar omenjene oblike vedenja zaznava kot najbolj moteče, pa otrokov način
obnašanja povezuje tudi z njegovim notranjim dogajanjem, ki pa, sklepamo iz njene
pripovedi, ostaja neprepoznano: »Nekaj se mora v njem dogajat.«
Moteče vedenje pri otroku intervjuvanka D večinoma prepoznava kot izraženo navzven. Med
pripovedjo večkrat izpostavi agresivno vedenje do ostalih otrok, ki ga ponazori s konkretnimi
primeri: »Je tud nevaren za ostale otroke. Zadnjič je najdu na igrišču limono, k so jo
uporabljali ena skupina, jo je prjel in enemu otroku v glavo vrgu, nekaj dni pred tem je enemu
otroku kamen v glavo vrgu.« Iz pravkar navedenih primerov je razvidno, da je v nekaterih
primerih zaradi motečega vedenja otroka ogrožena tudi varnost ostalih otrok, ob čemer
intervjuvanka izrazi zaskrbljenost in strah. Poleg tega se pri svojem delu z otrokom srečuje z
izzivalnim vedenjem, nemirnostjo in razdiralnim vedenjem. »Da dreza ostale otroke, mogoče,
da ko se program izvaja, ko gremo v krogec sedet, ne zna pri miru sedet, se premika, govori,
še druge moti, ne vem, da moti ostale otroke. … v skupini, pa kar pride do kakšnega prepira,
al pa mu počečka list, vzame flomaster, take stvari no.« Podobno kot prejšnja intervjuvanka,
tudi slednja opaža, da je otrokovo vedenje najverjetneje odraz nekega notranjega dogajanja, ki
pa ji prav tako ni poznano: »Ne vem no, saj ga skušaš nekak tud razumet, da se verjetno tud
pr njemu neki dogaja, sigurno morajo bit kašni problemi al karkoli, ampak vseen, ker se to iz
dneva v dan pojavlja, je kar težko.«
Značilne situacije
Intervjuvanka A opaža, da se moteče vedenje pri otroku AB pojavlja v kateri koli situaciji.
Omeni tudi, da je že opazovala, kdaj se pojavlja in kateri so sprožilci njegovega nastanka,
vendar pojasnjuje, da se vedenje pojavlja kadar koli in neodvisno od situacije. Kljub temu da
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intervjuvanka ne poda konkretnega odgovora na zastavljeno vprašanje, v katerih situacijah
prihaja do motečega vedenja, pa lahko iz njene nadaljnje pripovedi razberemo, da se slednje
pojavlja med vodeno dejavnostjo, kjer sta potrebni koncentracija in zbranost: »Ne more sedeti
niti minuto pri miru, ne za mizo, ne v krogu, če kaj delamo, ne če pri omari sedijo …«, med
individualno dejavnostjo, v kateri otrok pogosto išče pozornost »Če se sam igra, je on potem
glasen. Al tolče v steno s predmetom al brca al kriči« in tudi med skupinsko igro »Če se igra
s posamezniki, potem njim nagaja.«
Intervjuvanka B v svoji pripovedi poudarja, da se moteče vedenje pri istem otroku pogosteje
pojavlja v nestrukturiranih situacijah, kot je npr. prosta igra v skupini otrok. Na konkretnem
primeru izpostavi dejstvo, da včasih pride do izbruha agresivnega vedenja tudi brez
kakršnegakoli tehtnega razloga: »… k pride do situacije; to mam primer v glavi, k je punčka
sedela na tleh, pa je mimo pršel in ji zanalašč na prste stopu.« Med vodeno dejavnostjo pa
pogosto opaža, da se otrok dolgočasi in da ne kaže pretiranega zanimanja v primerjavi z
ostalimi otroki: »Kar je pa vodeno, je njemu vse dolgčas. On je imel neko obdobje, k mu je
blo vse brezzveze. So recimo drugi otroci vsi sodeloval, jim je bilo všeč, njemu pa je blo vse
brezzveze.«
Iz pogovora z intervjuvanko C lahko razberemo, da so situacije, v katerih se moteče vedenje
pri otroku CD pojavlja, zelo različne. Opaža ga predvsem med nestrukturiranimi dejavnostmi
(npr. med prosto igro), ko lahko pride tudi do zelo nevarnih situacij, v katerih otrok postane
agresiven do svojih sovrstnikov: »… zadnjič je enmu otroku kamen vrgu v glavo direkt, s
palco je enga otroka po licu udaru, da je imel čist plavo lice.« Prav tako se vedenje pojavlja
med vodeno dejavnostjo, ko sta potrebna poslušanje in koncentracija, ter med obroki. Med
pogovorom intervjuvanka izpostavi tudi dejstvo, da se otrok v določenih situacijah obnaša
zelo nepredvidljivo ter da ga pogosto zmoti že najmanjša nepomembna stvar: »Čisto odvisno,
ali je pri prosti igri, tud med obroki, tud ko delamo, pri zaposlitvah. Udari čisto iznenada,
včasih mogoče, da kakšen svinčnik ni prav postavljen in ga to zelo zmoti.«
Iz pripovedi intervjuvanke D je moč zaslediti, da do pojava motečega vedenja najpogosteje
prihaja, ko se otrok (CD) nahaja v skupini, npr. med prosto igro. Hkrati tudi opaža, da je pri
vodenih dejavnostih njegovo vedenje veliko bolj sprejemljivo oz. iz njene pripovedi v
nadaljevanju pogovora lahko sklepamo, da je vedenje otroka odvisno od zanimivosti teme.
Pojasnjuje: »… Ko kakšne dejavnosti izvajamo se mi zdi, da je kar v redu … Se tudi umakne,
je rad sam, si najde svoj prostor. Takrat je kar v redu, če je pa v skupini, pa kar pride do
kakšnega prepira, al pa mu počečka list, vzame flomaster, take stvari no.« Intervjuvanka
moteče vedenje opaža tudi v času kosila ter med počitkom, ko se pričakuje, da se otrok umiri
ob poslušanju pravljice in glasbe: »… tudi med počitkom nekak kot da bi eno pozornost skoz
iskal, ko vsi otroci razumejo, da je počitek, nekak poslušajo mirno pravljico, potem počivajo,
če ne zaspijo. Ta otrok pa kr nekak tega ne razume, noče razumet kakor koli pač, spušča
razne glasove, se premika … Pri kosilu se tud afna, pa pri počitku kr neki skoz govori.«
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Vzroki za nastanek motečega vedenja
Na vprašanje o vzrokih nastanka motečega vedenja intervjuvanka A na samem začetku ne
najde ustreznega odgovora, hkrati pa dodaja, da ga tudi starši ne poznajo: »Ne znam povedat,
če mi tud starši niso znali povedat.« V nadaljevanju pripovedi pa lahko spoznamo, da
intervjuvanka vzroke za nastanek motečega vedenja pripisuje predvsem otroku ter staršem oz.
neprimerni družinski vzgoji, ki po njenem mnenju velja za pretirano permisivno in
popuščajočo. Odnos med otrokom in očetom vzgojiteljica oceni kot neustrezen, saj v njem ni
postavljenih jasnih ter ustreznih meja. Kot zaskrbljujoč prepoznava predvsem odnos, v
katerem oče prevzema vlogo prijatelja namesto starša. Razlaga: »Jaz mislim, da dost izsiljuje,
čeprav starši drgač govorijo. Starši so mu precej dovolili, vse je bilo po njegovem: 'To, pa to,
pa to; ja ja, seveda.' Ker jaz tega otroka, k sem vidla prvi dan, ko so prišli vrtec gledat, sem
rekla: 'No, s tem bom imela pa velike borbe, to bo pa trd oreh'. In točno tako je. V prvih treh
minutah, k je prletu na igrišče, pa oče tud, k sem tud očeta vidla, kakšen način obnašanja ima
do otroka. Oče se do njega obnaša kot en prjatu: 'O, Jack pejt.' Sam prjatu pa ne morš bit z
dve let starim otrokom.«
Intervjuvanka B vzroke za nastanek motečega vedenja pripisuje predvsem neustrezni
družinski vzgoji, kar povezuje tudi s pretiranim gledanjem neprimernih risank. Opaža namreč,
da se otrok identificira z negativnimi liki risanih junakov ter jih posnema, kar se posledično
kaže tudi v njegovem vedenju: »Velik otrok, tud ta, k ga mam v glavi, velik stvari prek risank
pobere. On je v svojem svetu, kjer so sami superjunaki in posledično se pol izraža na ta
način.« Intervjuvanka tudi primerja otrokovo vedenje v skupini z vedenjem, ko je sam, in pri
tem prihaja do ugotovitve, da ima v skupini veliko več težav kot kadar je sam: »On, k je sam,
je v redu. K je v skupini, pa je takoj … Al nekomu neki vzame, al mu kej ni prav, pa se sporeče
zarad tega, al kocke gradijo, pa bo enmu neki podru. Zato, k ma to potrebo.« Intervjuvanka
med pogovorom še izpostavi podatek, ki prispeva k njenemu lažjemu razumevanju
otrokovega določenega vedenja. In sicer pojasnjuje: »Je pa tud tle ozadje. Je bla neka bolezen
v družini. To vse vpliva na otroka. Tud mama pravi, da točen ve, zdej, k je ona v redu, je tud
on boljš. Ni tok razdražljiv, agresiven. In dejansko se take stvari poznajo. Se mi zdi, da ga je
to še bol takrat, da je mogu nekak to stisko ven iz sebe dat.«
Po mnenju intervjuvanke C se vzroki za nastanek motečega vedenja pri »njenem« otroku
najverjetneje nahajajo v družinski situaciji, ki pa ji ni poznana: »Neki vzrokov mora bit tud od
doma, jih pa ne poznam.« Omenja tudi starejšega brata, ki ga, po otrokovem pripovedovanju,
pretepa in uči grdih besed, ter mu s tem predstavlja model za posnemanje in učenje socialno
nesprejemljivega vedenja, ki ga otrok prenaša v vrtec: »Pove dostkrat, da ga bratec tepe in
mu govori grde besede, in pol on to prenaša na druge otroke.« Del vzrokov za nastanek
motečega vedenja pa vidi tudi v otroku samem. Pri njem namreč prepoznava nakopičeno jezo
in agresijo, ki ju ne zna izraziti na socialno sprejemljiv način: »… Zelo hitro ga vsaka stvar
spravi iz tira, zelo veliko ima v sebi agresije, jeze.«
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Intervjuvanka D kot možne vzroke za nastanek motečega vedenja vidi najprej v otroku. Po
mnenju drugih strokovnih delavk naj bi bil zelo egocentričen, čeprav sama trdi, da slednje ne
velja povsem. Pojasnjuje: »Ne vem, eni pravijo, da je tolk egocentričen, da želi, da se vse
okrog njega vrti. Sam jaz ne verjamem, da je to to, lahko je odstotek tega.« Večji del vzrokov
pripisuje tudi neprimerni vzgoji staršev. Kot nezrelo ocenjuje očetovo odzivanje na določene
situacije, ki se zgodijo v vrtcu. Slednje ponazori s konkretnim primerom: »Potem je prišel oči
in mu je povedla, da je danes enmu fantku kamen v vrat vrgu, da je tišču otroka v wc-ju in je
potem oči samo reku: 'Ja, očitno je danes samo tak čuden dan.' Ni blo nič tega: 'A ja, ojoj,
mogoče mamo tud mi doma s tem težave, se bomo pogovoril …'« Poleg tega opaža, da je v
ozadju prisotna otrokova stiska, ki, sklepajoč iz njene pripovedi, izhaja iz neugodnih
družinskih razmer: »Jaz mislim, da morajo bit kšni problemi doma, da nosi eno stisko v sebi
in daje to ven … Čeprav nikol ni nič reku, da se karkoli doma dogaja, sigurno mora imet
otrok eno stisko, da se na tako obnaša.« Med pogovorom intervjuvanka izpostavi ugotovitev,
da lahko z določenim ravnanjem tudi sama sproži in/ali potencira moteče vedenje. Obrazloži:
»Sigurno tud mi kdaj kej sprožmo, da ga kdaj po krivem obtožmo.«
Vzroki za poglabljanje oz. utrjevanje motečega vedenja
V svoji pripovedi intervjuvanka A poudarja, da se moteče vedenje pri otroku še dodatno
okrepi v primeru, če ga otroci izključijo iz igre. Vzgojiteljica v omenjeni situaciji prepoznava
nakopičeno jezo in užaljenost, ki ju otrok izrazi na destruktiven način. »… eni so ga ignoriral
in to je njega še bolj razjezilo, ker so ga otroci izključeval. Ampak potem se je umaknu, je bil
užaljen in je potem začel tepst oz. vzel kakšen predmet in začel tolčt po mizi al po steni, ker je
bil jezen, ker so ga izločli iz igre.« Nekateri otroci pa so se na njegovo vedenje odzivali z
ignoriranjem. Otrok je sicer ostal v igri, vendar se je moteče vedenje začelo stopnjevati,
dokler v skupini ni prišlo do prepira oz. tudi pretepa: »Tisti, ki so ga pa še pustili v igri, so ga
pa ignorirali, ampak so še zmeri pustili, da se igra, ker eni so ga prav stran odslovili. Tisto je
pol bil jezen. Tam, kjer so ga pustili, se je pa potem stopnjevalo, al je še bolj podiral, al je
začel nekoga porivat. Tako da je pršlo, da so se potem otroci odzvali na to. Al ga je un počil
al je pršlo do joka.«
Intervjuvanka B opaža, da pretirano kritiziranje in discipliniranje otroka, ki je agresiven,
motnjo le še dodatno poglobi, zato je nujno, da je strokovni delavec takemu otroku v pomoč
in podporo: »Ne moreš enga otroka, k je agresiven, skoz grajat, k pol ga še bolj tlačiš, morš
mu nekak pomagat iz tega.« Sama opaža, da se moteče vedenje pri otroku okrepi takrat, ko se
ga neka stvar zelo močno dotakne, ko ga nekaj zelo prizadene ali užali.
Intervjuvanka C ugotavlja, da se otrok še dodatno razjezi v primeru, ko se v nek konflikt
vključijo ostali otroci, ki niso bili vpleteni v spor. Prav tako izpostavi, da se nezaželeno
vedenje pogosto stopnjuje tudi takrat, ko ga ostali otroci izločijo iz igre: »Skupina ga noče
sprejet, ga velikokrat odklonijo, pol je užaljen …«
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Med vzroke za poglabljanje oz. utrjevanje motečega vedenja, intervjuvanka D uvršča pogosto
discipliniranje otroka, ki ga le še dodatno vznemiri in razburi: »Ko pa res to naredimo, pride
do izbruha jeze včasih, je nekak jezen, se razburi, kakor da se njemu godi krivica.«
Intervjuvanka tudi opaža, da je v skupini izzvan s strani ostalih otrok ter pogosto nosi nalepko
»grešnega kozla«, kar pojav motečega vedenja stopnjuje: »Včasih je mogoče tud on sam
izzvan, da pol nekoga udari. Ko se npr. umakne, pa pol ostali otroci rinejo in drezajo vanj, pa
pol se on razjezi in se tok agresivno odzove. Včasih se mi tud zdi, da potem, ko se karkol zgodi
in če me tega ne vidimo, kdo je bil, potem takoj vsi njega za krivca pokažejo, čeprav sploh ni
nujno res, ampak je že tolk označen v skupini, da mormo bit kar previdni, no.«
Kategorija 2: Ravnanje vzgojiteljic ob pojavu motečega vedenja
Doživljanje vzgojiteljic ob pojavu motečega vedenja
Na vprašanje o doživljanju otroka ob pojavu motečega vedenja se intervjuvanka A najprej
težko opredeli, nato pa pove, da jo to moti in vznemirja ter da se je predvsem na začetku
soočala s težavami, kako ravnati in se odzivati na njegovo vedenje: »Ne vem, kako bi se
izrazla. Valda, ni mi všeč. Od začetka me je vznemirjalo, zdej pa že vem, kaj naredit.«
Intervjuvanka B izpostavi, da ob pojavu motečega vedenja (npr. agresija brez tehtnega
razloga) v odnosu do otroka doživlja čustvo jeze. Na podlagi njene pripovedi v nadaljevanju
pa lahko sklepamo, da kljub temu poskuša ostati razumevajoča, saj je agresija le zunanji
pokazatelj otrokovih nezadovoljenih potreb: »Neki mora bit v njemu, ena agresija, da to
nardi. Sej si po eni strani jezen, po drugi strani pa se tud z otrokom pogovoriš, zakaj je to
naredu, ampak preprosto ne ve. Imel je pa to potrebo.«
Intervjuvanka C se najprej poskuša izogniti zastavljenemu vprašanju s preusmeritvijo
pozornosti tako, da namesto svojega doživljanja, pripoveduje o otrokovem obnašanju v
skupini. Iz načina njenega pripovedovanja lahko sklepamo, da je omenjeno vprašanje pri
intervjuvanki sprožilo nekaj nelagodja in zadržanosti, kar je vidno iz njenega odgovora.
»Moja občutja. Ja, v skupini je zelo moteče, agresiven je do otrok, moti jih pri igri, pri
obrokih in pri vseh dejavnostih, ki potekajo v vrtcu.« Ob dodatnem vprašanju pa v
nadaljevanju pogovora pojasni, da jo otrokovo vedenje vznemirja ter zmede, da ne more
nadaljevati z načrtovano dejavnostjo: »Zelo te iz tira spravi tale otrok, tudi za nadaljnje
dejavnosti. Težko se skoncentriraš za naprej, ker te vedno zmoti.«
Iz pripovedi intervjuvanke D je moč prepoznati predvsem doživljanje jeze in strahu. Med
pogovorom vidimo, da se v ozadju pravkar omenjenih čustev nahaja skrb za ostale otroke, da
se jim ne bi kaj zgodilo. Pojasnjuje: »… te razjezijo take stvari, pač, da je do drugih tud
nevaren.« V nadaljevanju intervjuvanka pri delu z otrokom izpostavi tudi doživljanje
neuspeha, žalosti in nemoči, saj se kljub njenim prizadevanjem in trudu moteče vedenje pri
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otroku pojavlja iz dneva v dan: »Ja, nekak tko, občutek neuspeha, se počutiš skor žalostnega
in nemočnega.«
Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otroka
Tekom pripovedi intervjuvanka A večkrat poudari, da se otroka v primeru, ko ogroža sebe in
druge, umakne iz nastale situacije in se mu na ta način omogoči, da se najprej umiri.
Najpogosteje omenja posaditev za mizo. Po določenem času pa je z njim potrebno opraviti
pogovor ter mu nato ponuditi možnost izbire umirjenih iger, ki potekajo za mizo. Iz njenega
nadaljnjega odgovora je moč razumeti, da pravkar omenjeni pristop vidi kot edini možni
način dela z otrokom, vendar pa po njenem pripovedovanju ni vedno učinkovit: »Jasno, kot
sem že rekla, odstranmo ga iz skupine, ne to, ven iz sobe, ampak iz situacije, ga posedemo in
se pogovorimo. To delamo, ker druzga itak ne moremo in ne smeš. In on vse obljubi, vse ve.
Tako obljublja kot na smrt resno, in bi mislu, da tega nikol več ne bo tega naredu, tako
prepričljivo pove.«
Iz istega pogovora z vzgojiteljico je moč zaslediti, da daje poudarek tudi delu s celotno
skupino otrok tako, da se z njimi pogovarja, kako se obnašati in ravnati v primeru pojava
motečega vedenja pri otroku. V nadaljevanju pripovedi lahko vidimo, da se otroci ob pojavu
otrokovega vedenja odzivajo na način, da otroka ignorirajo ali izključujejo iz igre: »Dostkrat
od začetka je blo tako, da smo se mogli tud z ostalimi otroki pogovarjat, kako pa kaj se
obnašat, če on to pa to počne, če nagaja. In so se otroci umaknil, eni so ga ignoriral in to je
njega še bolj razjezilo, ker so ga otroci izključeval.« Intervjuvanka med pogovorom odločno
zavrne permisivno vzgojo, kjer je otroku vse dovoljeno in slednji pravzaprav ne ve, kje je
meja. Sama namreč pri svojem delu daje velik poudarek prav disciplini, doslednosti,
vztrajnosti ter izpolnjevanju obljub. Pojasnjuje: »Zadolžitve, vztrajnost, disciplina, pa meja do
kam … In jaz gledam, da v vrtcu vse te vztrajnost, disciplina so. Pri njem sem zelo dosledna.
Ampak to te utrudi, ampak res gledat, da sem dosledna, da če rečem ne, je ne. Zato, predno
mi kar koli reče al kar koli vpraša, dobro premislm, ker tisto, kar obljubm, tisto moram jaz
narest.« Poleg vsega tega izpostavi tudi pomen izkazovanja ljubezni in pozornosti ter
pripravljenosti otroku pomagati oz. mu nuditi podporo. Pri svojem delu zagovarja tudi
uporabo spodbud in pohval: »Pa tud, da mu pokažeš, da ga imaš rad, da se rad z njim
ukvarjaš, da mu hočeš pomagat, v tej smeri. In tudi, če mu karkoli ni v redu, če je žalosten ali
slabe volje. Ne s tem kazat svoje agresije, ampak pridi k meni, pomeniva se, lahko ti
pomagam.« Izpostavi tudi pomen sodelovanja in dogovarjanja s starši. Iz pogovora je
razvidno, da zelo velik poudarek daje tudi usklajenosti med vzgojnim delom vzgojiteljic in
staršev: »Seveda tudi sodelovanje s starši, da se oni držijo oz. se tega probajo držat, kar se
zmenimo.«
Naslednja intervjuvanka (B) v svoji pripovedi izpostavi pomen spodbujanja samostojnega
reševanja konfliktov med otroci. Sama posreduje le, če je situacija ogrožajoča za posameznika
in za ostale otroke. Podobno kot prejšnja intervjuvanka, ta poudarja, da je v primeru resne
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situacije nujno, da se otroku najprej omogoči umik, in, odvisno od otroka, da se mu ponudi
čas za premislek. Ko je umirjen in pripravljen, sledi čas za pogovor: »Pri njemu je najbolj to,
da se pogovoriš al pa, da ga mal izoliraš, da premisli, in pol mu rečeš, naj premisli in ko boš
pripravljen, me pokliči. Če ga npr. vprašaš, ali si že, on potem reče, naj še malo počakam.«
Pri pogovoru z otrokom si pomaga tudi tako, da ga spodbudi, da se on postavi na mesto
tistega otroka, ki ga je npr. udaril. Ponazori s sledečim primerom: »In je pol reku, da zato, ker
mu je neki reku. Pa sem mu pol rekla:«Zdej bom js tebi neki rekla, pa me ne boš poslušu, pa
te bom pol kr udarla. A bo to teb všeč? Ja ne. No, vidiš, tud njemu ni všeč.« Na ta način, da
mu daš kšno primerjavo, pa da se on postavi v to kožo. Ne vem, kako pr tok mejhnih to zaleže.
Sam vseeno vejo velik in razmišljajo. Jaz mislim, da vseeno razumejo.« Intervjuvanka kot
velik uspeh ocenjuje že to, da se lahko z otrokom pogovori, iz njenega pripovedovanja pa
lahko sklepamo, da je pri tem ključnega pomena vzgojiteljeva pripravljenost razumeti otroka
in mu prisluhniti: »Men se zdi velik, če se da, da se z njim pogovoriš. Najhujš, se mi zdi, je to,
da otroku rečeš, zakaj si to naredu, to ni v redu, pejt v kot.« Nekje med pogovorom še omeni,
da je pri temu otroku potrebno določene stvari večkrat ponoviti: »… sam včasih mu je treba
petkrat povedat določene stvari.« Prav tako izpostavi, da mu v primeru, ko divja po sobi,
ponudi možnost namiznih iger, da se umiri. Po določenem času se otrok lahko ponovno vrne
v skupino.
V nadaljevanju pripovedi lahko zasledimo, da ista intervjuvanka uporablja pristop, ki
zagovarja sodelovanje z otrokom, hkrati poudarja pomen spodbud, izpostavi pa tudi pomen
medvrstniške pomoči in podpore: »Ja, ponavad smo, sploh, če se kaj dela, da si zraven, da
delaš skupaj z njim, da ga spodbudiš. Al pa, če se da, da daš dva taka otroka skupi, da recimo
en drugmu pomagata.« Pri delu z otrokom tudi opaža, da je veliko bolj motiviran in vesel
takrat, ko je za nekaj pohvaljen. Pri tem še poudari, da je izrednega pomena, da je pohvala
izrečena v tistem trenutku, ko določeno stvar dobro opravi. Dodaja, da je otrok deležen
pohvale tudi med samo dejavnostjo: »Včasih je zelo vesel. Najbolj vesel je, da ga pohvališ v
tistem trenutku, sej pol v bistvu pozabi, drug dan je že pozabljeno … Ja, pohvalimo ga tudi
med samo dejavnostjo.« Intervjuvanka še izpostavi pomen uspešnega sodelovanja s starši, ki
se kaže tako, da so pripravljeni nekaj naredit oz. veliko ji pomeni že to, da pokažejo neko
zanimanje. Hkrati lahko zasledimo, da ji ni vseeno, na kakšen način starše obvesti o poteku
dneva; tako o prijetnih kot tudi manj prijetnih stvareh: »Sej zato se men tud zdi fanj, da smo s
starši povezani, in tud vsak dan povem, kaj je bilo danes v redu in kaj ni blo … Ker težko je
staršem vsak dan govorit, to pa to, ni blo v redu. To je grozen, v bistvu …« Iz njene razlage
lahko sklepamo, da se nekateri izmed zgoraj omenjenih načinov dela tesno povezujejo z
demokratičnim vzgojnim stilom, ki ga v nadaljevanju zagovarja intervjuvanka. Obenem
poudarja, da je v določenih situacijah, v katerih je ogrožena varnost otroka in ostalih otrok v
skupini, nujna raba avtoritarnega pristopa. Pojasnjuje: »Takrat, k je agresivno vedenje. Najbl
takrat, kr drgač se mi zdi, da ne rabš na tak način pristopat. Se mi pa zdi, da k je agresivno
vedenje al pa da ogroža druge, s tem se mi pa zdi, da moraš mal bl oster nastopet.« Med
pripovedjo izrazi še mnenje, da prav zagotovo obstajajo še drugi načini dela in pristopi, ki so
učinkovitejši, vendar pa se do njih lahko dokopljemo le z dodatnimi izobraževanji: »Na ta
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način delamo, lahko pa da so še drugačne stvari, sigurno so, k jih pa nimaš od kje vedet, če se
ne izobražuješ o njih.«
Intervjuvanka C v pogovoru o njenih načinih odzivanja na moteče vedenje kot ključen
element izpostavi pogovor z otrokom, ki sledi po vsaki »neprijetni« situaciji. Ko pri otroku
nastopi agresivno vedenje, je pred pogovorom nujno, da se otroka najprej umakne iz situacije
in se ga posadi za mizo, da je sam: »Odstranmo ga iz igre, ga damo sedet in se z njim
pogovorimo. Vedno se z njim pogovorimo.« Pogovor poteka tako, da se vzgojiteljica z njim
pomeni o načinih primernega obnašanja. V nadaljevanju izpostavi, da se otroku zelo veliko
individualno posveča, hkrati pa omeni, da v odnosu odrasli – otrok ne opaža nobenih težav:
»Pa tudi midve se individualno z njim zelo velik ukvarjava. Če se samo z njim ukvarjava, je v
redu, ko pride med otroke, pa je problem.« V nadaljevanju še izpostavi, da ga med
določenimi vodenimi dejavnostmi v vrtcu posede za mizo, ločeno od ostalih otrok, ter
ocenjuje, da je ta način učinkovit: »Tud ko delamo zdej malo v zvezke in če ga dam posebej,
če sam sedi za svojo mizo, je v redu, drugače pa je, če je v skupini z otroki.« Podobno tudi
med obroki prepoznava primernejše obnašanje takrat, ko sedi sam za mizo ali če poleg njega
sedi ena izmed vzgojiteljic. V nadaljevanju pogovora lahko zasledimo, da z določenimi otroki
hitreje pride v konflikt, zato se v takih primerih vzgojiteljica poslužuje preventive, da se
moteči otrok ne nahaja v bližini le-teh: »Še posebej en fantek, k je zgubu mamico, ker je zlo
občutljiv, na njega se pa najrajš spravi. Tako da jih moramo prav fizično ločevat, da nista
skupaj, da ne sedita, da se ne igrata.« Obenem pa tudi podaja opažanja, da ga ostali otroci
pogosto izključujejo iz igre ter ga ne sprejemajo. Takrat posreduje tako, da se z njim pogovori
in mu predlaga, kako naj se obnaša, da bi ga ostali otroci sprejeli: »… Skupina ga noče
sprejet, ga velikokrat odklonijo, pol je užaljen in pol se midve vključiva; če boš v redu, te
bodo otroci sprejeli, pol se neki časa potrudi, pol je pa spet isto.«
V nadaljevanju pogovora od intervjuvanke izvemo, da zagovarja demokratičen stil, v njegovo
središče pa postavlja pogovor z otrokom, hkrati pa izpostavi, da to ni vedno mogoče: »Hočem
bit demokratična in se z njim pogovarjat, ampak vedno to ne gre.« Iz pripovedi, ki sledi, je
moč razbrati, da vzgojiteljica pri svojem delu uporablja tudi pristop, ki temelji na sodelovanju
in soudeležbi otroka. To ponazori s konkretnim primerom oblikovanja skupnih pravil: »Sej v
začetku smo sprejeli neka pravila. Pravila smo oblikovali skupaj, smo jih narisali, jih zalepili
in obesili na vidno mesto. Otroke smo seznanili tudi o posledicah kršenja le-teh. Večinoma se
pravil držijo.« Intervjuvanka dodaja, da so otroci že vnaprej seznanjeni s posledicami
neupoštevanja in kršenja pravil. Na vprašanje, ali so ta pravila v pomoč tudi temu otroku, pa
intervjuvanka odgovori: »Ne, tud to mu ne pomaga.« Izpostavi, da imajo v vrtcu projekt, ki
pri otrocih spodbuja prosocialno vedenje ter učenje reševanja konfliktov na konkretnih
primerih. Ocenjuje, da večina otrok dojema sporočilo tega projekta, pri tem otroku pa ne
opaža kakšnih bistvenih sprememb v vedenju. Iz njene pripovedi lahko vidimo, da je situacij,
v katerih bi bil otrok pohvaljen, bistveno manj, čeprav, kot lahko iz njene pripovedi vidimo, je
ravno slednje in pohvala tisto, kar ta otrok najbolj potrebuje in išče: »Velik več je unih
situacij, k je neuspešen. Ni vsak dan, da bi bil uspešen. Je pa tud to, da ko mu kaj uspe, ga
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pohvalimo, ga stisnemo k sebi. Je otrok, ki ima zelo rad najino bližino, se zelo rad stisne pri
naju.«
V svoji pripovedi intervjuvanka D, podobno kot prej intervjuvanka C, poudarja pomen
komunikacije z otrokom. Pogovor poteka tako, da na čim bolj umirjen način izrazi svoje
nestrinjanje z otrokovim vedenjem, obenem pa ga spodbuja, da razmišlja v smeri, kako bi se
on počutil v vlogi drugega otroka: »Ja, poveš mu, da to ni prav, kar počne, da to ostale boli,
in ga vprašaš, če bi bilo njemu to všeč, da bi mu to drugi nardil, da se prova nekak on
postavit v vlogo tega otroka.« Dodaja še, da ga v nevarnih situacijah umakne za nekaj časa na
samo in mu omogoči potreben čas za premislek. V primeru, ko jo otrok moti pri samem
izvajanju načrtovane dejavnosti, pa mu jasno pove, kaj jo moti, in mu pove svoja
pričakovanja: »Ja, npr. če nas moti pr kšni dejavnosti, mu povem, da nas to moti, da ne
mormo dejavnosti izpelat, da naj posluša navodila, ker jih bo tud on rabu, da bomo potem
nadaljeval.« Če še vedno nadaljuje z motečim vedenjem, pa sledi opozorilo in nazadnje
izključitev iz dejavnosti, kot zadnja možnost pa tudi premestitev v drug prostor. Razlaga:
»Tko nekak, ker se to ponavla, ga potem opozoriš, da bo odstranjen, ker je preveč moteč, če
še to ne pomaga, pa ga potem res odstraniš. Se je pa zgodil, da smo ga mogli ven iz sobe
pelat v drugo skupino, ker je bil tko moteč. Mu pa probamo pač najprej razložit, da nas to
moti, ampak če ne pomaga, pol pa ja ...«
Tako lahko zasledimo, da otrok (CD) potrebuje zelo veliko pozornosti in posledično
individualen pristop, za katerega vzgojiteljica sicer opaža, da je zanj koristen, vendar
poudarja, da se je potrebno posvečati tudi ostalim otrokom v skupini. Iz njene pripovedi je v
nadaljevanju moč opaziti tudi nekakšno negotovost in razpetost med tem, koliko časa
nameniti temu otroku individualno ter koliko časa posvetiti celotni skupini: »Ponavad je tko,
da če se ti sam z njim igraš, ukvarjaš, je v redu, kadar pa se sam igra z ostalimi otroki.
nastajajo konflikti. Ampak tolk otrok je, da ti ne morš dajat pozornost samo njemu, to je
krivično do ostalih. In pol ponavad poskušaš mal bit z njim, mal je sam, mu daš kakšne
naloge, pobarvanke al karkoli … ampak ne vem …« Iz pogovora, ki sledi, pa lahko zasledimo,
da moteče vedenje otroka zahteva tudi delo (pogovor) s celotno skupino otrok in ne le s
posameznikom. Slednje obrazloži s pomočjo konkretnega primera: »Če ne vemo, kdo je bil,
rečemo, da nismo vidl in da ne mormo nekoga kar tako obtoževat. Povemo jim, da ne morjo
kar tko obtoževat po krivem, če nekoga niso vidl, da to tud ni lepo.«
Na podlagi konkretnih primerov, ki jih intervjuvanka poda, lahko sklepamo, da v svoje delo
poleg komunikacije in umika iz situacije vključuje tudi druge, nekoliko inovativnejše
pristope. Med njimi izpostavi ponudbo določene motivacije za otroka ter dogovarjanje. Pri
uporabi le-teh opaža, da je otrok nekoliko bolj motiviran za določeno vedenje, vendar ne
vedno: »Potem pa mamo enga plišastega polžka in sem rekla, da če bo lepo počivu, da ga bo
pač dobil, da ga bo ta polžek čuvu in bo z njim počivu. Pol je pač to sprejel in se umiril, dobil
tega polžka in potem tud zaspal. Imamo tud pred počitkom čudežne ključke, da ko pridejo
otroci z wc-ja, da vzamejo ta ključek in si z njim zaklenejo usta, da lažje poslušajo pravljico,
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da lažje počivajo …« Na vprašanje, ali slednje velja tudi za tega otroka, pa odgovori: »Ja, no
ponavadi je tudi ključke v usta daju, pa jih skrivu, mu pa tut to pomaga …« V nadaljevanju
lahko vidimo, da intervjuvanka zagovarja demokratičen vzgojni stil, ki naj bi temeljil na
odnosu, v katerem vzgojitelj in otrok prihajata v interakcijo s sodelovanjem in dogovarjanjem.
Obenem vzgojiteljica še opozarja, da je v praksi to težko izvedljivo, ter zaključi s trditvijo, da
gre v praksi najverjetneje za nekakšen preplet: »Zagovarjam sigurno demokratični, da sta si
enakovredna, si prihajata nasproti, se dogovarjata, sodelujeta. Ampak je pa to v praksi kar
nekak težko izvedljivo, tako da mislm, da se prepletajo med seboj.« Ugotavlja pa, da pri tem
otroku najpogosteje uporablja avtoritaren vzgojni stil, čeprav se trudi, da se z njim tudi
dogovarja. Po njenem mnenju je avtoritaren vzgojni stil tisti, pri katerem vzgojitelj poseduje
moč, hkrati pa pri uporabi slednjega pri otroku opaža tudi hitrejšo učinkovitost: »Mogoče se
mi zdi, da to najblj deluje, da se postaviš ti v vlogo glavnega, zdaj bo pa tako, kot sem jaz
rekel, se mi zdi, da to največkrat deluje.«
Učinkovitost uporabljenih pristopov
Intervjuvanka A ocenjuje, da pristopi, ki jih uporablja pri svojem delu, niso najbolj učinkoviti,
saj se moteče vedenje pri otroku še vedno pojavlja. Hkrati pa opaža, da se je stanje v
primerjavi z začetkom šolskega leta pri otroku izboljšalo, kar povezuje tudi z otrokovim
dozorevanjem. Pozitivne spremembe v otrokovem vedenju prepoznava v tem, da se otrok
hitreje pomiri: »Ja, to ni glih neki učinkovito, ker če bi bilo učinkovito, on ne tega ne bi več
delal. Sigurno je boljše, kot je bilo od začetka leta, je boljše, pojavlja se pa vsak dan še
zmeraj. Seveda pa je boljše, otrok je tud starejši … Sprememba je v tem, da je boljše. Se tud
hitreje umiri, kot v začetku.«
Intervjuvanka B se v podajanju odgovora na vprašanje o učinkovitosti uporabljenih pristopov
ne more povsem opredeliti. Včasih namreč pristope ocenjuje kot učinkovite, včasih pa
neučinkovite: »So, pa niso. Moteče vedenje se še vedno pojavlja.« Pozitivne spremembe v
vedenju opaža predvsem takrat, ko je otrok deležen pohvale ali ko se z njim individualno
ukvarja in mu posveča pozornost.
Intervjuvanka C ugotavlja, da uporabljeni pristopi niso učinkoviti, hkrati pa še dodaja, da
druge izbire pri ravnanju z njim nima: »Preveč učinkovito ni, kaj druzga mu pa ne smeš. Ne
smeš ga dat ven, ne smeš ga pelat v drugo skupino. Pa tud ne vem, če bi mu pomagalo.« V
nadaljevanju pride do sklepa, da ne učinkujejo nobene metode oz. opaža, da je stanje pri
otroku vedno slabše.
Intervjuvanka D v svoji pripovedi prihaja do splošne ugotovitve, da so pristopi navadno
učinkoviti takrat, ko poskuša otroka z nečem motivirati, hkrati pa tudi opozarja na neuspešne
situacije: »Ja, ponavadi, če mu daš neko motivacijo, kar ga zanima, in z njim narediš nek
dogovor, potem to nekak gre, so pa tudi neuspešni primeri.« Na konkretnem primeru ponazori
situacijo, v kateri je uspela otroka motivirati, ter poda primer, ki ga ocenjuje kot neuspešnega:
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»Ja, npr. ta situacija s polžkom, je bil kar uspešen primer, ne vem, je pa neuspešno takrat, ko
je pri kosilu al pa v krogcu in ga večkrat opozoriš, da bo šel stran od mize al pa v drugo
skupino, še vedno ne upošteva in preizkuša meje.« V nadaljevanju še dodaja, da je
učinkovitost uporabljenih strategij odvisna tudi od tega, kakšen dan ima otrok. Ima namreč
dobre in slabe dneve; so namreč tudi dnevi, ko je otrok za okolico povsem nemoteč: »…
drugače pa tudi je zelo odvisno od dneva; ima dobre in slabe dneve. Včasih je kašen dan, ko
sploh ni moteč, sicer je to bolj redko, včasih potem, ko ga opozoriš, te upošteva, včasih pa je
čist sam zase, kokr da te sploh ne sliši.«
Pričakovanja vzgojiteljic do otroka
Intervjuvanka A na zastavljeno vprašanje poda zelo kratek odgovor, iz katerega lahko
razberemo, da so njena pričakovanja, ki jih ima ozaveščena, enaka kot do ostalih otrok:
»Pričakovanja so enaka kot do ostalih otrok.« Iz pripovedi, ki sledi, pa lahko sklepamo, da se
pojavlja nezavedno pričakovanje, ki ga podaja v obliki prepričanja, da bi moteče vedenje pri
otroku moralo izzveneti.
Med pripovedjo intervjuvanke B lahko vidimo, da, podobno kot pri intervjuvanki A, obstaja
nezavedno pričakovanje o izginjanju motečega vedenja. V nadaljevanju pa lahko zasledimo,
da je zaradi negativne pretekle izkušnje (zlom roke), pogosto v pričakovanju »slabega«, ki
izvira iz strahu, da bi se temu otroku ponovno kaj zgodilo, zato je nanj veliko pozornejša. V
pripovedi, ki sledi, pa lahko zaznamo, da podobno ravnajo tudi drugi otroci, kar pogosto
privede do tega, da otroka obtožijo po krivem. Intervjuvanka še doda, da je prav zaradi tega
veliko bolj pozorna na to, da vidi celotno situacijo, zaključi, da je ta otrok obravnavan kot vsi
ostali ter ima povsem enake možnosti: »Mogoče ga mam bolj pod drobnogledom, glih zarad
situacije, pa da se ne bi komu kej zgodil. Ampak zdej, če je v redu, nobena od naju ni tist:
'Aha, ti si bil.' Najprej morš vedet celotno situacijo, kaj je blo. Ne morš ga kr obtožet, čeprav
bi ga tudi otroc. K ponavad k je en, pol vsi na njega kažejo, tud če ni kriv. Tako da ni zdej
neki, da bi mela prav posebna pričakovanja do njega. Ga obravnavamo glih tko kot vse
ostale. Možnosti ma vse enake.«
Intervjuvanka C na to vprašanje ni odgovorila; po nekaj trenutkih tišine je dala znak, naj ga
preskočiva. Iz njene neverbalne komunikacije je bilo mogoče sklepati, da na postavljeno
vprašanje ne želi odgovarjati oz. da ga ne razume, v sami pripovedi pa je moč zaslediti, da so
njena pričakovanja usmerjena k izboljšavi otrokovega vedenja, ki kljub prizadevanju
strokovnih delavcev ostaja nespremenjeno. To je razvidno iz konkretnega primera: »… in tudi
zadnjič so imeli, da poveš otroku, kaj te moti, enkrat, dvakrat, potem pa mora prenehat. Če ne
pa povejo vzgojiteljici, da se pol ona vključi. Mislim, da so vsi otroci zelo dobro sprejeli in
dojeli sporočilo tega projekta, samo ta otrok ne. Ker se vsi tega držijo, npr. povejo: 'Ne to
delati, ker me moti.' In prenehajo. On pa še kar nadaljuje.«
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Podobno kot intervjuvanka B, tudi intervjuvanka D navaja, da je v nenehnem pričakovanju,
kdaj bo otrok naredil nekaj narobe, kar povezuje s tem, da se takšno vedenje pojavlja vsak
dan. Poleg tega je iz pripovedi razvidno, da gredo njena pričakovanja v smeri spremembe
otrokovega vedenja na boljše: »Mogoče skoz pričakuješ, da bo nekaj naredu, da bo nekaj
narobe, če se vsak dan nekaj zgodi, že ti pričakuješ. Drgač, pričakovanja so, da bi se on
trudu, da bi poskušu sodelovat, da bi vidu, da nam je tako boljš, ampak nč ne kaže …«
Prepoznavanje odgovornosti pri delu z otroki z motečim vedenjem
Največji del odgovornosti za otrokovo vedenje intervjuvanka A pripisuje otroku samemu in
njegovim individualnim značilnostim (npr. temperament). V nadaljevanju pogovora pa je moč
zaslediti, da zelo velik del odgovornosti pripisuje družinski vzgoji, za katero je značilno
nepostavljanje ustreznih meja. Hkrati dodaja, da je moteče vedenje odvisno tudi od same
situacije, v kateri se pojavi: »Jaz bi kar rekla, da je zmeri on. Sej lahko ga tud drugi
pripravijo oz. situacije otrok, ampak on zbesni, on znori, on pretepa. V bistvu ga otroci ne
izzivajo, sploh ne. Tud k se lepo mirno igrajo, on je tisti, ki pride k njim in začne motet igro,
pretepat otroke. To izvira od karakterja, vzgoje, od vsakega mal, od situacije.« Na vprašanje,
kje zaznava svoj lastni del odgovornosti pri delu z otrokom, pa odločno zanika kakršno koli
odgovornost za nastanek motečega vedenja: »Ne mislim, da bi jaz pripomogla k temu,
absolutno ne. Sploh sem še tolk bl 100 %, če bi bil otrok od začetka bolj miren, pa da bi se pol
postopno tuki začelo razvijat, sam jaz sem to ta prvi dan vidla, da to pa bo.«
Intervjuvanka B največji del odgovornosti prepoznava v vzgoji staršev, za katero meni, da jo
je nemogoče nadomestiti z vzgojo v vrtcu. Hkrati pa del odgovornosti vidi tudi pri sebi,
vendar poudarja, da vsekakor ni odgovorna za otrokovo neprimerno vedenje: »Staršem. Kot
prva veja je vzgoja doma, mi tuki ne mormo nadomestit te osnovne vzgoje. Moja
odgovornost… Po eni strani se čutiš odgovornega, kr po eni strani smo le tok časa skupi, ker
je vrtec tudi del vsega. Samo zdi se mi, da ni to moja odgovornost, da se otrok tako vede.« Na
dodatno vprašanje, kje vidi svojo vlogo pri delu s tem otrokom, ponovno poudari, da je vloga
staršev večja v primerjavi z njeno, svojo vlogo pa prepoznava predvsem v tem, da je otroku
pripravljena pomagati ter z njim vzpostavlja varen in zaupen odnos: »Jo imam, ampak še
vseeno mali delež proti staršem. Glih to, da mu pomagaš v teh situacijah. Karkoli se zgodi, da
si mu pripravljen pomagati, da ve, da si tam, da se počut varnega in da ve, da ti lahko zaupa.
To se mi zdi moj delež.«
Intervjuvanka C sicer omenja, da ve, kako mora ravnati z otrokom (individualen pristop),
vendar pa je slednje nemogoče zaradi prevelikega števila otrok v skupini. Pojasnjuje: »Sej jaz
vem, kaj lahko prispevaš, ampak tud ne zmoreš vsak dan, ker imaš še drugih otrok velik. Jaz
točen vem, kako z njim delat, samo ne moreš, ker se ne da v taki masi otrok. On rabi skoz
individualno, cel dan samo z njim, pozornost mu namenjat.« Odgovornost za pojav motečega
vedenja pripisuje predvsem otroku in njegovi socialni nezrelosti: »… ampak on ne zmore, je
socialno nezrel …« ter neugodnim družinskim razmeram, ki pa ji niso povsem poznane: »Neki
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mora bit doma narobe …« V pripovedi omeni tudi negativen vpliv starejšega brata, ki naj bi
bil otroku s svojim vedenjem slab zgled. Na koncu odgovora še dodaja, da svojo lastno
odgovornost prepoznava predvsem v odnosu do drugih otrok, tako da skrbi za njihovo varnost
in dobro počutje v skupini: »Moja odgovornost je največ, da drugih otrok ne moti, da ni
agresiven do drugih, da jih ne poškoduje, da fizično ne obravnava drugih. Skrbimo za to, da
se vsi v vrtcu dobro počutimo.« V odnosu do tega otroka pa pravi, da ne ve, kakšna je njena
odgovornost.
V odgovoru intervjuvanke D je lahko zaznati, da del svoje odgovornosti prepoznava v načinu
dela z otrokom. Slednji se kaže v zagovarjanju individualnega pristopa ter v razumevanju
otrokovih čustev ter njegovega doživljanja. Obenem pa lahko iz njene nadaljnje pripovedi
sklepamo, da se pri svojem delu počuti nemočno in negotovo, saj pravi, da je zelo težko najti
način, ki bi pripomogel k zmanjšanju motečega vedenja: »Na začetku, kukr sem že rekla, sem
se probala čim bolj njemu posvečat, ker ga še nism dost poznala, k sem pršla, zakaj je
žalosten, zakaj je jezen, pa take stvari … Ampak potem videš, da je zelo težko najt način, da bi
njemu ustrezal, da bi se umiril, da ne bi bil moteč. Nekak ga probaš včasih kar, mislim, ne
izključit … npr. po kosilu, k gre lulat, zmeraj pride do česarkoli. Glih zadnjič je enga fantka
potegnu med lulanjem, da se je čist polulu … In pol mu rečeš, boš šel ti pa pač zadnji in ga
daš zadnjega, sam skoz pa tko ne more, ne more skoz čakat ostale otroke in bit zadnji …« V
nadaljevanju velik del odgovornosti za pojav motečega vedenja pri otroku intervjuvanka
pripisuje staršem ter njihovi vzgoji. Iz pogovora lahko sklepamo, da del odgovornosti
prepoznava tudi v lastnih neprimernih odzivih: »… da ga po krivem obtožmo.« Dodaja, da bi
se slednjemu lahko izognila tako, da bi namenila več pozornosti temu, da otrok ne bi imel
oznake »grešnega kozla« tako med otroki kot tudi ne med strokovnima delavkama: »Samo
včasih pa ne poslušamo, da je un otrok drezal vanj. Mogoče mu tud včasih krivico naredimo,
pa bi se lahk bolj potrudl, pa razrešel to, da bi bli bolj pozorni; nekak to še najblj.«
Kategorija 3: Učinkoviti pristopi po mnenju vzgojiteljic
Usmerjenost vzgojiteljice na močne točke ali problem
Intervjuvanka A pri otroku prepoznava vedoželjnost in zainteresiranost za stvari, vendar
poudarja, da so ti trenutki zelo redki. Med samo pripovedjo se pogosteje osredotoča na
moteče vedenje otroka v različnih situacijah, to pa se povezuje predvsem s strahom in skrbjo,
da ne bi neprimerno vedenje privedlo do nesreče ali neljubega dogodka. Iz njene pripovedi
lahko sklepamo, da je delo s takim otrokom zelo naporno in zahtevno. Razlaga na primeru:
»Vidim nevarnost, strah pred nesrečo, in tudi neubogljivost lahko hitro pripelje do nesreče.
To vidm s tem njegovim obnašanjem, ker ne posluša. In tud s takim otrokom, k smo šli v
mesto, skače na glavno cesto, tam na Čopovi, k smo šli dol, pri pošti, no. S takim otrokom je
težko hodit okrog.«
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Tudi intervjuvanka B, podobno kot prejšnja, odgovarja, da pri otroku zaznava večinoma
težave. Pravi, da je sicer zelo prijeten otrok, vendar sama izhaja iz prepričanja, da negativne
lastnosti v veliki meri zakrijejo pozitivne: »Sam drgač se mi zdi, da ima velik pozitivnih
stvari. Sam se mi zdi, da tud pol v življenju je tako, da zna kašna negativna zbit pet pozitivnih.
Na žalost.« Kljub vsemu povedanemu pa se lahko v njeni pripovedi zaslediti upanje, da so
težave le prehodne narave in da bodo tekom otrokovega razvoja ter dozorevanja tud
izzvenele: »Je zelo prijeten otrok, ampak ima te težave. Jaz sam upam, da je to del
odraščanja in da bo to izzvenelo, da ne bo v šoli še slabš.«
V pripovedi intervjuvanke C prav tako zasledimo njeno pogosto usmerjenost na moteče
vedenje otroka, ki ga ocenjuje kot brezizhoden položaj: »Ima ga že od jasli in se mi zdi, da je
vsakič slabše.« Iz pogovora lahko sklepamo, da intervjuvanka izraža skrb in dvom v otrokovo
prihodnost. Pojasnjuje: »In ta otrok gre v šolo in ne vem, kako bo.« Prav tako poudarja, da je
pri svojem delu večinoma pozorna na to, da se otrok nahaja v njeni bližini zaradi varnosti
ostalih otrok: »Če delamo kakšne take stvari, da niso v njegovi bližini otroci, ki ga še posebej
vznemirjajo, da je v najini bližini, da ga imava skoz na očeh, da ne poškoduje otrok.«
Tudi intervjuvanka D, podobno kot že njene predhodnice, v središče postavlja otroka in
njegovo moteče vedenje. Iz pripovedi lahko sklepamo, da so težave tiste, ki so najbolj opazne
in ki pogosto zasenčijo pozitivne lastnosti: »Ja, mislim, da kar ponavad vidš problem, to
najprej nekak vidiš, pol pa probaš še ostalo.« Povedanemu sledi, da je otrok pogosteje
deležen kritik in graje, kot pa pohvale. Prav tako se v nadaljevanju pripovedi vzgojiteljica
sprašuje, kako bo otrok deloval v šoli.
Prepoznavanje otrokovih močnih točk
Intervjuvanka A otroka ocenjuje kot izredno inteligentnega ter bolj naravoslovno usmerjenega
otroka: »On je fantek, ki je drgač zelo bister. Ve precej stvari, veliko ve o naravi.« Njegova
pozornost in koncentracija pa sta odvisni od tega, kolikšno zanimanje ter pripravljenost za
sodelovanje pokaže za določeno stvar. Izpostavi tudi, da ima zelo bogat besedni zaklad, ki se
kaže v tem, da se rad pogovarja ter besede zelo lepo povezuje v stavke. »Čeprav moram pa
reči, da kadar se z njim pogovarjaš, on deluje kot ena odrasla oseba, zelo lepo se vključi v
pogovor, besede zelo lepo povezuje v stavke, tudi zna vprašat in veliko ve.«
Tudi intervjuvanka B omenja, da je otrok zelo pameten ter izredno komunikativen. Opaža, da
ima zelo dober spomin. Največ zanimanja in radovednosti pa kaže do knjig z naravoslovno
tematiko. Intervjuvanka pravi, da ve zelo veliko stvari ter da včasih preseneti z nenavadnimi
izjavami: »Ma zelo dober besedni zaklad, ga tud zanimajo kšne knjige. Doma spet kšne teme,
npr. rakete, mal drgačne stvari, kr je čist v redu. Kr v vrtcu npr. ko beremo, k obnavljamo
stvari, on vse ve, si zapomni. In tud včasih mi npr. reče: 'A veš, kaj je to sarkazem?' In mi
razloži. Taka stvar, k kje bo vedu petleten otrok. Ampak zgleda, da ga že zanimajo stvari, da
si zapomne. Je zelo vedoželn.«
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Intervjuvanka C pri otroku CD ne opaža, da bi kazal neka posebna zanimanja in interese, in
pravi, da nima močnih točk. V njenem začetnem podajanju odgovorov lahko zasledimo
pretirano osredotočenost le na otrokove primanjkljaje, v nadaljevanju pripovedi pa doda, da v
zadnjem mesecu opaža napredek pri risanju, ki ga tudi pomirja. Razlaga: »Močnih točk nima,
no, je pa mogoče zadnjih par mesecev velik napredek pri risanju. Začel je zelo lepo risat in se
kar umiri pri risanju.« Prav tako pravi, da se otrok obnaša veliko bolj socialno zaželeno, ko je
sam. V odnosu do ostalih otrok pa opaža, da je pogosto agresiven, nakar pa se spomni primera
deklice s posebnimi potrebami, do katere je bil otrok povsem drugačen, empatičen: »Smo
imeli tudi deklico s posebnimi potrebami, ki je imela svojo spremljevalko, in do nje se je vedel
čist drugače kot do ostalih otrok. Je bil nežen do nje.« Glede na to, da intervjuvanka C v
nadaljevanju pogovora le najde nekaj otrokovih močnih točk, bi lahko sklepali, da le-teh nima
ozaveščenih.
Podobno kot prejšnja intervjuvanka, tudi intervjuvanka D med otrokova močna področja
uvršča risanje po lastni izbiri. Opaža tudi, da si zelo rad poišče miren kotiček, kjer ima
možnost, da je sam. Poleg risanja, še dodaja, otrok kaže zanimanje tudi za zlaganje kock: »Ja,
ponavad zelo rad riše, ampak tisto, kar sam želi. Če mamo karkol za v zvezke risat, je po liniji
najmanšga odpora. Ampak kadar sam karkoli riše al pa barva, je pa v redu. Mogoče da kocke
tud rad zlaga; predvsem pa to, da ko riše, barva, se tud umakne na samo, je sam rad ...«
Prepoznavanje močnih točk v socialnem okolju
Pri prepoznavanju močnih točk v socialnem okolju, se intervjuvanka A osredotoči na skupino
otrok, v ospredje pa postavi skupen pogovor o prosocialnem vedenju, v katerem imajo otroci
tudi možnost, da drug drugemu povedo, kaj jim je všeč in kaj ne. V nadaljevanju omenja, da
otrok, ki ga ima v mislih, v takem primeru pogosto zavzame obrambno pozicijo. Pojasnjuje na
primeru: »Z otroki smo se pogovarjal, naredimo en tak krog, se usedemo in se pogovarjamo,
kaj je dobro; da smo veseli, se imamo dobro, se razumemo, se dobro počutmo v skupini. In
kaj nas pa moti, ne, in vsak posameznik je to povedu. Sem vsakega posameznika vprašala in
to pred njem. In on je zmeri kašen argument najdu, ko je kašen otrok povedu. 'To pa nisem
tako, to pa ne zato.' Pogovor, pogovor ... »
Intervjuvanka B prepoznava močne točke v socialnem okolju predvsem v otrokovi družini. V
ospredje postavi pripravljenost staršev za sodelovanje in kot zelo pomembno izpostavi
dejstvo, da starši sami dajo pobudo za pogovor, na kakšen način bi lahko otroku pomagali:
»Glede staršev se mi zdi to dober, da si stvari ne zanikajo. To se mi zdi zlo pomemben, da
nekak sodelujemo, da onadva nekak sam izrazita željo, da bi se pogovoril, pa kaj se da narest,
da bi blo boljš.« Zavedajo se določenih težav in v tej smeri tudi delajo skupaj z otrokom tako,
da mu berejo knjige o primernem vedenju ter, kar je po besedah intervjuvanke ključnega
pomena, da se z njim veliko pogovarjajo. Na primeru razlaga: »Je pa fanj pr njemu, k se starši
zavedajo teh težav. Vem, da mi je tud razlagu, da so ene knjigice bral, k so bli neki nesramni
medvedki, k hodijo po teb in jih pol on z ramena odstran. Tako da tud doma delajo na temu,
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ampak še vseen ni nekega velika napredka.« Prav tako pa je iz njene pripovedi moč zaslediti,
da med intervjuvanko in starši poteka vsakodnevna izmenjava informacij. »So tud oni rekli, ni
važn, kaj se zgodi, povejte nam, da tud mi doma pol vemo, kako ukrepat. In pač kakor koli se z
njim pogovarjajo, k vidim, da se velik pogovarjajo.«
Intervjuvanka C v okolju ne prepoznava močnih točk. Po njenih besedah ni povsem
prepričana o tem, v kolikšni meri so starši otroku resnično v pomoč in podporo. Vzgojiteljica
slednje pojasnjuje na primeru: »Ne vem, kako so mu starši v pomoč, če so starši v bližini se
isto obnaša.« Prav tako je iz njene pripovedi moč zaslediti, da sodelovanje s starši ni mogoče,
čeprav so to že velikokrat poskušali: »Čeprav smo s starši zelo velik komuniciral. Po eni
strani pravijo, da doma ni tak, v enih situacijah pa pravijo, da je doma še hujši. Na tak način
pa ni možnosti sodelovanja s starši.«
Intervjuvanka D pa, podobno kot intervjuvanka A, kot pomemben podporni dejavnik
socialnega okolja prepoznava skupino otrok. Opaža predvsem to, da ga otroci vključujejo v
igro, da ga sami izberejo za dežurnega pomočnika ter ga pohvalijo, ko se lepo obnaša.
Razlaga: »Ne vem, sej oni ga vključujejo v igro, ni, da bi ga odrival, izključeval. Tudi kadar
pomočnike izbirajo, ko so dežurni, ga večkrat izberejo. Če je kakšen dan priden, potem kdo
izmed otrok reče, da je bil danes priden, da ni nč naredu, tud to opazijo …«
Razvijanje močnih točk pri otroku
Intervjuvanka A na vprašanje o možnih načinih razvijanja močnih točk pri otroku ne poda
nobenega odgovora in nakaže, da želi odgovarjati na naslednje vprašanje.
Intervjuvanka B za razliko od prejšnje intervjuvanke izpostavi, da bi otroku lahko omogočili
več možnosti, s pomočjo katerih bi lahko razvijal svoja močna področja. Hkrati pa poudarja,
da je v pravkar omenjene dejavnosti potrebno vključevanje tudi ostalih otrok, da ne bi prišlo
do zapostavljanja. V nadaljevanju pogovora na konkretnemu primeru pojasni, kako bi lahko
spodbujala bogatenje otrokove domišljije in besednega zaklada: »Sigurno, če bi se kšne
zgodbice zmišljeval, pa bi imel možnost v krogcu, pa bi sestavu eno zgodbo. Pa bi še druge
vključil, da ne bi bli izpostavljeni. K je to res njegovo močno področje. Po mojem najbl na ta
način se ga spodbuja. Da mu daš možnost. Tud npr. vidim, kaj smo delali čez vikend, pa spet
pove. Zelo rad govori. To bi se dal, da bi imel možnost oz. sej jo ima, sam da bi se kšna stvar
še več nardila, da bi imel možnost povedat stvari.«
Intervjuvanka C poda zelo kratek odgovor, iz katerega lahko sklepamo, da vidi možnost za
razvijanje močnih točk pri otroku predvsem v uporabi različnih tehnik, ki spodbujajo njegovo
ustvarjalnost in risarske sposobnosti: »Da mu daš zaposlitve z različnimi tehnikami, različne
materiale, da kaj ustvarja.«
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Intervjuvanka D vidi možnost kompenzacije otrokovih primanjkljajev (npr. težave z
izražanjem čustva jeze) z otrokovimi močnimi točkami, to je risanje. Prav tako predlaga, da bi
otrok imel miren prostor, kamor bi se lahko umaknil in kjer bi lahko izrazil svojo jezo na list
papirja: »Sigurno bi se dalo, da, kadar se razjezi, bi imel svojo mizico, npr. mu rečeš, da gre
kaj narisat, npr. svoje občutke, da se umiri. Na ta način bi se sigurno kaj dalo. Da bi imel svoj
prostor, kamor bi se lahko umaknil, da to jezo spravi na list papir, da ven iz sebe.«
Intervjuvanka v nadaljevanju izpostavi tudi pomen postopnega vključevanja otroka v skupino
s pomočjo uporabe tehnike slikanja. Razloži na primeru: »Mogoče vključevanje tud otrok, da
bi najprej z enim otrokom skupaj v paru kej risala al pa skupaj izdelala sliko in pol barvala,
pol pa na en velik papir, da bi skupaj risali al pa barvali, da bi ga nekak s tem vključil tud
med ostale otroke.«
Predlogi konkretnih oblik pomoči otroku
Intervjuvanka A med konkretne oblike pomoči otroku kot najpomembnejše uvršča pogovor z
otrokom in sodelovanje s starši, ki ga razume predvsem kot usklajenost vzgojnih pristopov
med vrtcem in domom: »Ne vem, lahko rečem samo čim več pogovarjat v tej smeri in tudi
sodelovanje s starši.« Iz njene pripovedi pa je moč razbrati tudi nevednost oz. nekakšno
negotovost, na kakšen način bi lahko konkretno pomagala otroku. Izpostavi predvsem
umirjanje in veliko pogovora: »Jaz ne vem, kaj bi blo, če bi jaz vedela. Ni. To je samo, da ga
umirjaš, mu pripoveduješ …«
Na vprašanje o predlogih konkretne pomoči otroku intervjuvanka B izpostavi preusmeritev
otrokove agresije s pomočjo dejavnosti, ki so socialno sprejemljive ter preko katerih lahko
sprosti napetost in odvečno energijo. Obenem izraža bojazen, da lahko vpis otroka v npr.
borilne veščine pri njem sproži še dodatno agresijo: »Ja, men se zdi, da so ga celo na ples
vpisal, al neke borilne veščine, sam men se zdi, da je pol to spet ena spodbuda k agresivnemu
vedenju. On bi rabu neki tazga, da to sprosti.« Velik del pomoči prepoznava tudi v
sodelovanju in komunikaciji s starši. V nadaljevanju pogovora pove, da ne pozna načina, kako
bi se še lahko pomagalo temu otroku. Večkrat pa izpostavi dejstvo, da se je zaradi količine
otrok v skupini nemogoče posvečati samo temu otroku, ki v primerjavi z ostalimi otroki
pogosteje potrebuje individualen pristop: »Ne vem, sej pravm, me tuki v vrtcu se itak ne
mormo tok posvečat enmu otroku. Sej poskušaš kokr lahko.« Po besedah intervjuvanke je
omenjena težava rešljiva v primeru, da bi imel nekajkrat na teden omogočeno individualno
dodatno strokovno pomoč, kjer bi težave reševal skozi igro: »Dal bi se velik narest, če bi bil
tuki en človk sam za njega. Me, kukr sva dve v skupini, pa imava 20 otrok in ni možnosti.«
Bolj proti koncu odgovora pa svoj pogled usmeri tudi na lastne pristope in načine dela. Kot že
preverjeno in učinkovito metodo omenja motiviranje otroka s pomočjo igranja družabnih iger,
v katerih je poleg otroka vključena ona sama in nekaj otrok. Iz njene pripovedi lahko
sklepamo, da otroku ustrezajo strukturirane in vodene dejavnosti ter delo v manjših skupinah,
vendar po njenem mnenju to ni vedno mogoče: »Sigurno pa bi mu pomagal, da ga zamotš.
Recimo, k mamo prosto igro, če se gremo kdaj skupaj Človek ne jezi se, to deluje, to mu
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pomaga. Samo je spet tako, da to ni možnosti vsak dan, ne. Igramo se jaz in še trije otroci. K
je npr. ena odrasla oseba zraven, je on čist v redu. Zmore kontrolirat svoje vedenje.«
Intervjuvanka B izpostavi tudi pomen vloge odraslega, ki je otroku v pomoč in podporo, ki ga
spodbuja in pohvali pri delu: »Da rečeš: 'Aha, to sem vidla. Dober si naredu, zdej pa še to
naredi, pa pridem pogledat.' Pomembna je ta podpora odraslega, da ga dvigne, da mal
motivacije dobi.«
Intervjuvanka C poda kratek odgovor, v katerem izpostavi, da bi otrok potreboval dodatno
strokovno pomoč, ki bi lahko prispevala k izboljšavi njegovega vedenja. Omenja tudi
postopno vključevanje otroka v skupino, ki naj bi potekalo izmenično z njegovo individualno
obravnavo: »On bi mogu met eno samo zase in da bi se cel dan z njim vključevala postopoma.
Da bi se z njim ukvarjala, pa ga pol deset minut pustila ali pa pet minut. Pa mogoče, da če bi
bila ona skoz z njim, da bi se mogoče kaj drugače obnašal.« V nadaljevanju pogosto omeni
svoja opažanja, da se pozitivne spremembe v otrokovem vedenju kažejo predvsem takrat, ko
se mu posveča individualno pozornost, hkrati pa poudarja, da to ni vedno izvedljivo zaradi
velikega števila otrok v skupini: »Njemu je, da se individualno ukvarjaš z njim in da potem še
kakšnega otroka zraven povabš.« Podobno kot pri prejšnji intervjuvanki, pa lahko iz njene
nadaljnje pripovedi sklepamo, da otrok lažje funkcionira v strukturiranih, vnaprej načrtovanih
dejavnostih in v manjših skupinah.
Intervjuvanka D, podobno kot intervjuvanka C, med konkretne oblike pomoči uvršča
postopno vključevanje otroka v skupino, ki pa hkrati zanjo predstavlja več individualnega
dela z njim, kar je ob velikem številu otrok ter dejavnostih, ki se odvijajo čez dan, težko
izvedljivo. Po drugi strani opozarja na nevarnost, da bi bili ostali otroci v skupini zaradi
pretirane pozornosti, ki se jo namenja temu otroku, prikrajšani. V primerjavi z intervjuvanko
C, ki sodelovanje s starši označi kot neuspešno in neizvedljivo, pa intervjuvanka D v
nadaljevanju pogovora izrazi željo po izboljšanju sodelovanja s starši, kar bi, po njenem
mnenju, od nje zahtevalo ne le posredovanje neprijetnih informacij, temveč tudi pogostejše
posredovanje pozitivnih informacij o otroku ter njegovih dosežkih. Obenem izrazi tudi željo
po večji skladnosti vzgojnih pristopov vrtca in doma, ki je lahko le rezultat uspešnega
sodelovanja med enimi in drugimi: »… da bi probali starše nekak več vključit, ne samo kadar
je narobe, tud kadar je v redu, da bi nekak bl skupi stopl in probal najt eno rešitev. Neke
dogovore, k jih tle v vrtcu dosežemo, npr. s tem polžkom, da bi se tud doma probal
dogovarjat. Da bi bl skupi stopl, se mi zdi in da bi vidu, da se pogovarjamo, kaj se v vrtcu
dogaja in kaj doma, da bi imeli isti princip reševanja in doma in v vrtcu, da bi bli bolj
skladni.« Za razliko od prejšnje intervjuvanke tale izpostavi tudi morebitne izboljšave in
spremembe načina svojega dela. Tako omenja večje upoštevanje otrokovih interesov ter
otrokovo vključevanje med ostale otroke. Obenem poudarja, da to ni povsem izvedljivo zaradi
številnih drugih dejavnosti, ki potekajo v vrtcu: »Da bi poskušal, da bi risal, ga vključit v
dejavnosti, ki njega zanimajo, ga tud bolj med otroke vključevat. Sam mamo tolk enih
programov in ne mormo sam po njegovi volji delat, kar on želi. To, da bi večkrat, kar on
želi.« V svojem pristopu in načinu dela še opaža, da bi lahko kljub vznemirjanju, ki ga občuti
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ob pojavu motečega vedenja, delovala bolj umirjeno: »Da bi bolj mirno pristopil k njemu, da
bi ga bolj na miren način probu, čeprav te tolk vznemiri.« Prav tako izpostavi ugotovitev, da
je otrokovo vedenje veliko bolj sprejemljivo takrat, ko je deležen več spodbud in pohval. Ob
pretirani rabi kritik pa opaža, da se moteče vedenje še dodatno stopnjuje: »Se mi zdi, da če ga
ti bolj spodbujaš, kako je priden, bo tudi on sam se trudu bit bolj priden. Če pa mu govoriš,
kako samo nagaja, ga opozarjaš, je pa še hujši, a ne. In ja, če ga nekak spodbujaš, pa da mu
rečeš, npr. danes sem pa zelo vesela, ker si se potrudil, ga stisneš, objameš, zdej pa dej še
med počitkom tako, pa to kar deluje. Je vesel pohvale, uspeha.« Na splošno se ji zdi, da bi
lahko več pozornosti namenila iskanju njegovih močnih področij, kar bi po njenem mnenju
nanj delovalo spodbudno: »Lahko bi se še bolj potrudili, da bi pri njem iskali pozitivne stvari
in ga s tem tudi spodbujali.«
Kategorija 4: Pomoč in podpora, ki bi jo potrebovale vzgojiteljice pri delu z otrokom z
motečim vedenjem
Iskanje dodatne strokovne pomoči ob pojavu vzgojne dileme
V pripovedovanju intervjuvanke A lahko zasledimo, da se ji zdi nesmiselno kakršno koli
iskanje oz. opiranje na dodatno strokovno pomoč, saj izhaja iz prepričanja, da ona sama in
starši otroka najbolj poznajo. Kot pozitivno prepoznava sodelovanje s starši, obenem pa je
mnenja, da otrok še dozoreva, kar nakazuje na upanje, da bo mogoče v prihodnosti moteče
vedenje izzvenelo. Hkrati pa vzgojiteljica v primeru, da se bodo težave še nadaljevale,
odgovornost prelaga na šolo: »Ne, to pa ne. Mislim, da jaz in starši otroka najbolj poznamo.
Otrok je še majhen, pet let, če bo pa pol karkoli narobe, naj se pa potem naprej ukvarjajo. S
starši smo povezani, tako da se umirja.«
V primerjavi z intervjuvanko A bi intervjuvanka B dodatno strokovno pomoč ob pojavu
vzgojne dileme iskala pri svetovalni delavki vrtca. V nadaljevanju sicer pove, da z njo glede
težav, ki jih ima s tem otrokom, še ni stopila v stik, izrazi pa dvom, ali bi pravkar omenjena
pomoč pripeljala do pričakovanih sprememb v otrokovem vedenju. Iz njene pripovedi torej
ugotovimo, da med vzgojiteljico in svetovalno delavko sodelovanje še ne poteka: »Načeloma
se na našo svetovalno delavko. Do zdej nismo še sodeloval, pa po eni strani ne vem, če bi blo
kej drugač.«
Intervjuvanka C v pogovoru pove, da se po pomoč zateče k svetovalni delavki vrtca, ki je
otroka v skupini že večkrat opazovala. Srečanja s svetovalno delavko potekajo tako, da le-ta
po opazovanju intervjuvanki predlaga možne načine dela z otrokom, ki pa po njenem mnenju
niso izvedljivi zaradi prevelikega števila otrok: »Midve sva se tud z našo psihologinjo
pogovarjale in ona ga je prišla pogledat velikkrat. Ona tud pove, kako moraš z njim delat,
sam to ni možno, če imaš ti še ostale otroke.«
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Za razliko od prejšnjih intervjuvank intervjuvanka D pove, da poskuša pomoč najprej poiskati
med strokovnimi delavkami v kolektivu. Izpostavi tudi vzgojiteljske aktive, kjer se med seboj
vzgojitelji pogovarjajo tudi o določenih težavah, s katerimi se srečujejo pri vzgojnem delu, ter
si med seboj izmenjujejo izkušnje. V določenih situacijah se obrne tudi na svetovalno delavko
vrtca: »Ja, na kakšno drugo zaposleno iz skupine, drgač pa smo se tud že na svetovalno
delavko obrnil, ko smo imeli pogovor s starši. Poiščeš pomoč v kolektivu. Imamo te aktive
pomočnic pa vzgojiteljic, potem se pa o kakšnih teh problemih pogovarjamo, pa si izkušnje
delimo.«
Občutek lastne usposobljenosti oz. nemoči za delo z otrokom
Intervjuvanka A poda zelo kratek odgovor, v katerem izrazi prepričanje, da se počuti dovolj
usposobljena za delo s tem otrokom: »Ja, sej morš bit. Ja absolutno.«
Nasprotno pa intervjuvanka B ni povsem prepričana o lastni usposobljenosti za delo z
otrokom, ki je vedenjsko moteč. Velik poudarek daje pridobivanju dodatnih znanj in ustrezne
izobrazbe, ki pripomorejo k lažjemu razumevanju otroka ter nudenju ustrezne pomoči: »Po
eni strani ja, po drugi ne. Se mi zdi še vseeno, da rabiš izobrazbo definitivno v tej smeri.«
Predvsem izpostavi, da bi rada spoznala različne pristope in načine dela, kako v določenih
situacijah motivirati otroka: »Kakšne prijeme recimo, kako ga v določeni situaciji zamotet, da
imaš več možnosti, da mu ponudeš. To se mi zdi fanj, da bi vse mogle hodet na kašne
seminarje, da bi dobile mal idej, pa mal znanja.« Iz njene pripovedi torej lahko sklepamo, da
priložnost za profesionalno rast in večjo usposobljenost na področju dela z vedenjsko
izstopajočim otrokom vidi predvsem v pridobivanju dodatnega strokovnega znanja, zlasti na
raznih seminarjih.
Podobno kot prejšnja intervjuvanka, tudi intervjuvanka C pripoveduje o delni usposobljenosti
za delo z otrokom z motečim vedenjem. Po drugi strani pa, kot že večkrat med pogovorom,
omenja, da ve, kako delati z otrokom, vendar pa zaradi številčne skupine to ni izvedljivo, saj
se mora posvečati tudi ostalim otrokom: »Mislim, dovolj. Po eni strani ja, po drugi ne. Vem,
kako delat z njim. Samo ne moreš tako, če imaš še ostalih otrok velik. Veš, kaj mu pomaga,
samo mu ne moreš ponudit, ker so potem ostali tolk prikrajšani. Jaz se lahko cel dan z njim
igram Človek ne jezi se, Spomin in je čist v redu, samo so še ostali, ki bi se tud z mano radi
igrali.«
Intervjuvanka D izpostavi, da pomanjkljivo usposobljenost za delo s tem otrokom občuti
predvsem takrat, ko pri delu z njim doživlja neuspehe: »Odvisno kdaj. Kadar si neuspešen, se
sprašuješ, če si ti sploh usposobljen za take primere.« Iz njene pripovedi lahko sklepamo, da
k neustrezni usposobljenosti prispeva predvsem pomanjkanje znanj in izkušenj. Pojasnjuje:
»Ker s šolanjem nimaš neke take literature, da bi si prebral, da bi se izobraževal v tej smeri.
Pa na začetku je tud to pomanjkljivost, ker nimaš še tolk izkušenj, da bi vedel, kako ravnati v
kakšni situaciji, pol se pa obrneš na lastne občutke.« V nadaljevanju pa izpostavi, da bi lahko
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svoje védenje in razumevanje otrokovega določenega vedenja povečala prav s prebiranjem
literature ter pridobivanjem novih znanj o otrocih, ki so vzgojno težavnejši: »Se mi zdi, da bi
se lahko bolj temu posvečal, kašne stvari prebral, da bolj razumeš otroka. Tako da sigurno še
več na temu delat.«
Morebitna podpora in pomoč, ki bi vzgojiteljici olajšala delo
Intervjuvanka A vidi možnost za pomoč, ki bi njej osebno olajšala delo z vedenjsko
izstopajočim otrokom, v dodatni strokovni pomoči, ki naj bi, po njenem mnenju, morala
potekati najmanj dvakrat mesečno, hkrati pa ugotavlja, da otrokom s tovrstnimi težavami
dodatna strokovna pomoč ne pripada: »Lahko bi se vsaj dvakrat mesečno kašen pogovoru z
njim, sam sej ponavadi ti otroci nimajo te pomoči.« V nadaljevanju pove, da bi lahko svoje
znanje v povezavi z motečim vedenjem nadgradila in obogatila z različnimi strokovnimi
usposabljanji. Izrazi željo po večjem številu izobraževanj, ki potekajo pod vodstvom zunanje
strokovnjakinje – supervizorke. Ta jim namreč na podlagi konkretnih primerov, ki jih
udeleženke izpostavijo, pomaga pri razumevanju in razreševanju vzgojnih dilem, s katerimi se
vzgojiteljice srečujejo pri svojem delu. Ocenjuje, da so ji bili na pravkar omenjenih
izobraževanjih v veliko pomoč pogovori med zaposlenimi z izmenjavo izkušenj, delo na
konkretnih primerih ter predlogi supervizorke, na kakšen način ustrezno ravnati z otrokom:
»Mogoče več pogovorov. Sicer seminarjev na to temo smo imeli že tako ogromno. Gre za
predavanja, potem pa smo imeli koga, k usmerja. Smo ble vzgojiteljice in vsaka pove svoj
problem, kje je res tist problem v skupini, ga predstavle. In potem je bil pogovor o tem, vsaka
svoje mišljenje povedala in kako bi ona reagirala. Potem je pa še supervizorka povedala,
kako naj bi blo prav in kako bi mogli reagirat. Ja, to mi je zelo pomagalo in bi si želela še več
takih predavanj.«
Podobno kot prejšnja intervjuvanka, tudi intervjuvanka B v ospredje postavlja dodatna
izobraževanja in udeležbo na strokovnih seminarjih z obravnavano tematiko, na katerih bi
lahko pridobila nove ideje o pristopih in načinih dela, ki bi ji bili v pomoč pri delu z
vedenjsko izstopajočim otrokom. Poudari tudi pomen usklajenosti v vzgojnih pristopih med
obema zaposlenima, kar otrokom daje občutek varnosti: »Prva stvar se mi zdi izobrazba.
Velik stvari je, k jih lahko zveš, k greš naprej študirat, al pa kašen seminar. Ti pomaga, da
kašen pristop dobiš, novo idejo. Potem se mi zdi prav, da tud s sodelavko, da imava iste
pristope, zato da otroci niso zmedeni. Ne, da pr eni to lahko, pr drugi to lahko. Se pravi, da je
usklajenost med nama. Točno vejo, kje je meja … Se mi zdi, da to za njih pomeni varnost,
kukr če bi blo vse bolj tko ...« V nadaljevanju pripovedi izrazi željo tudi po sodelovanju s
svetovalno delavko, ki bi ji lahko po opazovanju otroka v skupini posredovala konkretne
predloge, kako ravnati z otrokom: »Izobraževanje, sodelovanje s svetovalno delavko, če bi
prišla tega otroka pogledat, pa ona dala kakšno idejo, kako bi blo pa lahk.«
Intervjuvanka C izpostavi dejstvo, da je zelo težko delati z otrokom, ki je vedenjsko
izstopajoč, saj sta v skupini prisotni le dve zaposleni. Ocenjuje, da bi dodatna strokovna
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pomoč, namenjena otroku, precej olajšala njeno vzgojno delo. V nadaljevanju pogovora pa,
podobno kot prejšnje intervjuvanke, omenja pomen dodatnih izobraževanj, ki naj bi temeljila
na obravnavi konkretnih primerov ter izmenjavi izkušenj z ostalimi zaposlenimi strokovnimi
delavkami: »Dodatna izobraževanja, konkretni primeri, izmenjava izkušenj z drugimi, kako
one reagirajo.«
Tudi intervjuvanka D poudarja pomen udeležbe na strokovnih seminarjih, na katerih bi
strokovni delavci podajali predloge, kako pristopati k otroku ter kako reševati konflikte. V
ospredju je njena želja po medsebojni izmenjavi izkušenj ter po svetovanju s pomočjo
konkretnih primerov: »Mogoče kakšni seminarji, da bi nam strokovni delavci na primerih
povedali, kako mirno pristopat k otroku, kako rešit konflikte. Nekako tako, da ti nekdo drug
svetuje ali pa svojo izkušnjo pove.«
Lastnosti vzgojiteljice, ki so ji v pomoč pri delu
V pogovoru vzgojiteljica A kot zelo pomembno lastnost izpostavi dobro voljo in sproščenost
pri delu, a prizna, da to vedno ni mogoče, saj se človekova občutja, razpoloženja in tudi
zdravstveno stanje spreminjajo: »Doslednost, pa zelo dobre volje. Kadar imaš težave, kadar si
bolan, je tuki zelo težko delat. Tuki moraš bit sproščen, dobre volje, jih moraš spodbujat, bit
nasmejan; zmeraj pa ne moreš tako.
Iz pripovedi intervjuvanke B lahko sklepamo, da je pri delu z otroki zelo pomembna
zmožnost refleksije, ki ji pomaga, da lahko v prihodnje izboljša svoje vzgojne pristope in
načine dela: »Tud, k jaz pridem domov, pol analiziram v glavi, kako bi lahko drugače nardila,
kako bi lahko drugače reagirala, samo včasih reagiraš po občutku, tko, v tistem trenutku.« V
nadaljevanju poudari tudi pomen empatije ter odnosa, v katerem prevladujejo razumevanje,
sočutje ter pripravljenost pomagati: »Otroci zelo hitro začutjo, k sem jaz empatična. To jim
velik pomen, k vejo, da se lahk name obrnejo, mi povejo, jih poslušam. Se mi zdi, da to
otrokom ful pomeni, da se lahko obrnejo name.« Kot pomembno lastnost omeni tudi
potrpežljivost in pripravljenost dialoga z otrokom: »Potrpežljivost, močni živci, čut za otroke.
Potrpežljivost se mi zdi največ, da jih poslušaš, da ne znoriš takoj, k neki ni, ampak da
dopustiš, da ti objasnijo stvari.«
Podobno kot prejšnji intervjuvanki, tudi intervjuvanka C kot pomembne lastnosti pri delu z
otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč, izpostavi potrpežljivost, doslednost ter ljubezen, zraven
pa poudari pomen vztrajnosti pri svojih odločitvah: »S tira me ne spravi pogosto, sem zelo
potrpežljiva in imam rada otroke. Sej po en stran se mi smili, ker ne zmore, sej ni sam kriv,
neki more bit. Ker on včasih prav vidim, da bi hotu naredit drugače, sam ne zmore.«
Intervjuvanka D sicer pove, da se ji zdi, da nima nekih posebnih kvalitet, ker je v tem poklicu
zelo malo časa, v nadaljevanju pa, enako kot prejšnje intervjuvanke, pri sebi prepozna lastnost
potrpežljivosti in vztrajnosti: »Mogoče vztrajnost, da nekak vztrajaš, da sem potrpežljiva. Ne
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vem, ker sem nekak frišna poklicu in se mi ne zdi, da bi bila kje tolk močna.« Nato še poudari,
da sta pri delu s takim otrokom potrebni tudi umirjenost v »kritičnih« situacijah, nekrivičnost
ter vzgojiteljeva prizadevnost: »Sigurno umirjen, da ne izbruhne tud on v kakšni situaciji, da
mirno pristopi k njemu, potrpežljiv, vztrajen, nekrivičen. Ne vem, da probaš na miren način to
rešit, da se potrudiš tudi za tega otroka, da ti ni vseeno.«

5.2.

Analiza opazovanja po posameznih kategorijah

5.2.1. Analiza opazovanja v skupini intervjuvank C in D
Opazovanje sem najprej izvedla v skupini intervjuvank C in D, zato bom v nadaljevanju
analize zaradi lažjega razumevanja in prepoznavnosti za vedenjsko izstopajočega otroka
uporabljala oznako CD, za intervjuvanki pa bom uporabila isti oznaki kot pri analizi
intervjujev. Kategoriji, otrokovo vedenje in ravnanje vzgojiteljic C in D v primeru motečega
vedenja, pa sem zaradi preglednosti dobljenih rezultatov med seboj smiselno povezala in
analizirala.
Kategoriji 1 in 2: Otrokovo vedenje in ravnanje vzgojiteljic v primeru motečega vedenja
Prvi dan opazovanja so otroci v jutranjem krogu poslušali pravljico, ki jo je pripovedoval
eden izmed otrok. Med dejavnostjo je opazovani otrok CD povsem mirno in zbrano poslušal.
Kasneje so se otroci skupaj z intervjuvankama C in D začeli pripravljati na zaključni nastop
pred starši; učili so se novo pesmico ter ponavljali nekatere že poznane pesmi. Otrok CD je
kljub nemiru ostalih otrok sledil intervjuvankama ter sodeloval pri omenjeni dejavnosti. Tudi
naslednji dan opazovanja sem med potekom izvajanja jutranje dejavnosti opazila, da je otrok
zelo lepo sodeloval tako med učenjem kot tudi med ponavljanjem pesmi. Po končani
dejavnosti je oba dneva sledila prosta igra na igrišču. Prvi dan se je otrok CD igral večinoma
sam. Med igro je begal od peskovnika k plezalnim igralom, nazadnje pa se je ustavil pri mizi,
na kateri so bili na voljo listi z barvicami. Opazila sem, da se je otrok ob risanju umiril ter se
pri omenjeni dejavnosti zadržal kar nekaj časa. Iz tega lahko razberemo, da otrok kaže
določeno zanimanje za risanje, ki ga hkrati tudi umirja, kar sta izpostavili že intervjuvanki
med pogovorom. Drugi dan opazovanja se je otrok CD med prosto igro na igrišču igral tudi z
ostalimi otroki. Opazila sem, da se je v igro zelo lepo vključeval, hkrati pa je bil sprejet s
strani njegovih sovrstnikov. Med opazovanjem sem opazila, da se intervjuvanki C in D
odzivata le na moteče vedenje, medtem ko spregledata in ne izkoristita priložnosti za pohvalo
ter spodbudo takrat, ko se otrok primerno vede.
Pri otroku CD sem prvi dan opazovanja opazila neprimerno vedenje v garderobi, potem ko je
intervjuvanka C dala otrokom navodila, naj se oblečejo in obujejo. Po garderobi je začel z
majico mahati naokrog; otrok CD ima namreč zelo odkrenljivo pozornost in ga že vsaka
najmanjša stvar lahko odvrne njegovo pozornost. Nekateri izmed otrok so se zelo hitro
odzvali na pravkar omenjeno otrokovo neprimerno vedenje in to sporočili vzgojiteljici D. Ta
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je pristopila k otroku, mu odvzela majico ter se z njim pogovorila, da to početje ni primerno,
ter ponovila navodilo, naj se obuje in obleče. Prav tako je tudi drugi dan opazovanja med
poslušanjem pravljice začel mahati z majico, ki jo je imel pri sebi. Intervjuvanka C je
prekinila omenjeno situacijo tako, da je otroku odvzela moteč dejavnik (majico) in se usedla
poleg njega. Otrok se je umiril. Med učenjem plesa za zaključni nastop, ki je bil časovno
precej obsežen, pa so nekateri izmed fantov, med katerimi je bil tudi opazovani otrok, začeli
kričati, postali so zelo nemirni ter prenehali slediti navodilom intervjuvanke C, ki se je zelo
razburila. Jezno je pristopila le do otroka CD, zakričala nanj in ga za nekaj časa izključila iz
dejavnosti. Po določenem času je otroka ponovno vključila v skupino in ga opozorila, naj se
lepo obnaša.
Po zaključeni dejavnosti je intervjuvanka C dala otrokom navodila, naj pospravijo stole, otrok
CD pa je začel mahati s stolom naokrog. Sklepamo lahko, da ima otrok tudi težave pri
razumevanju in/ali pri izpolnjevanju posredovanih navodil. Intervjuvanka C je z nekoliko
povzdignjenim ter odločnim glasom otroku ponovila navodilo, nakar je začel pospravljati.
Opazila sem, da je otrok CD postal zelo nemiren tudi takrat, ko je moral čakati v koloni.
Intenzivno je začel mahati z rokami in se premikati ter po določenem času porivati ostale
otroke, ki so bili pred njim. Otroci so se vzgojiteljici pritožili nad njegovim vedenjem.
Intervjuvanka D se je najprej pogovorila z ostalimi otroki, ki so ga zatožili in jih spodbudila,
naj poskušajo sami razrešiti konflikt tako, da mu povejo, kaj jim ni všeč, kaj jih moti. Obenem
pa jim je še pojasnila, naj v primeru, da jih ne bo upošteval, pridejo do nje. Izrazito nemiren je
otrok postal med kosilom ter počitkom. Med kosilom se je obračal na stolu, klepetal ter mahal
s priborom. Intervjuvanki C in D sta otroka nekajkrat opozorili, nakar se je intervjuvanka C
usedla k mizi in poleg njega jedla kosilo. Intervjuvanka D pa je oba dneva posredovala med
počitkom, ko se otrok ni mogel umiriti. Prvi dan opazovanja se je usedla k njemu in ga
trepljala po hrbtu, potem se je otrok umiril in zaspal. Drugi dan opazovanja pa se je
intervjuvanka z otrokom dogovorila, naj nekaj časa počiva, nato pa bo lahko risal pri mizi.
Obljubo je tudi izpolnila ter ga po določenem času povabila za mizo.
Kategorija 3: Situacije, v katerih se pojavlja moteče vedenje
Pri otroku CD sem opazila sprejemljivo vedenje predvsem med prosto igro. Med vodeno
dejavnostjo je zelo lepo sodeloval predvsem prvi dan opazovanja, drugi dan pa je bila
pojavnost motečega vedenja med načrtovano dejavnostjo bistveno večja. Pogost pojav
motečega vedenja pri otroku CD sem opazila predvsem med prehodi iz ene dejavnosti v drugo
(npr. prehod iz vodene dejavnosti v prosto igro na igrišču, ko morajo otroci pospraviti sobo in
se v garderobi sami urediti), med čakanjem v koloni ter med počitkom, ko se je potrebno
umiriti.
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5.2.2. Analiza opazovanja v skupini intervjuvank A in B
V naslednjih dneh sem opravila še dve opazovanji v skupini intervjuvank A in B. Podobno
kot zgoraj bom za otroka tudi tokrat uporabljala oznako AB, za intervjuvanki pa isti oznaki
kot pri analizi intervjujev. Kategoriji, otrokovo vedenje in ravnanje vzgojiteljic AB v primeru
motečega vedenja, pa sem, podobno kot pri prejšnji analizi, opazovanja med seboj smiselno
povezala.
Kategoriji 1 in 2: Otrokovo vedenje in ravnanje vzgojiteljic v primeru motečega vedenja
V času dvodnevnega opazovanja so se tudi otroci v skupini intervjuvank A in B pripravljali
na zaključni nastop za starše. Opazovani otrok je pokazal izredno zanimanje in zavzetost, ko
je vadil svojo vlogo v igri, saj je zelo razločno in vživeto pripovedoval naučeni tekst.
Intervjuvanki A in B sta otroka vključili v igro ter tako uporabili njegova močna področja
(bogat besedni zaklad, dober spomin), ki sta jih obe omenjali že v intervjujih. Za razliko od
prejšnjih intervjuvank (C in D) je intervjuvanka A opazila otrokov uspeh. Razveselila se je
njegovega dobrega nastopa, ga pohvalila ter mu »dala petko«, kar je bila za otroka tudi
spodbuda za naprej. V nadaljevanju sem opazila, da je otrok AB izrazil željo, da bi nastopal še
v vlogi repe. Intervjuvanka B je otroku povedala, da omenjene vloge ne more igrati, zaradi
česar je bil otrok AB zelo žalosten. Intervjuvanka B je to zaznala in se z njim pogovorila.
Razložila mu je, da v tej vlogi ne more nastopati, ker si je pred kratkim zlomil roko in bi si jo
lahko ponovno poškodoval. Otrok AB je sprejel njeno obrazložitev in se nato umiril.
Prvi dan opazovanja je bilo moteče vedenje pri otroku AB mogoče zaznati med tem, ko so v
igri nastopali ostali otroci. Postal je izrazito nemiren in moteč, kar je spodbudilo tudi ostale
otroke, da so postali vznemirjeni in nekoliko manj zbrani. Intervjuvanka A je otroka nekajkrat
opozorila, nato pa mu je predlagala, naj gre na teraso in naredi nekaj poskokov ter tako sprosti
odvečno napetost. Otrok je predlagano tudi storil in se nato umirjen vrnil k dejavnosti. V
dejavnosti, ki je sledila, je intervjuvanka A najprej dala navodila, kaj in kako bodo počeli
naprej. Otrok AB je medtem ugriznil deklico, ki je sedela poleg njega. Intervjuvanka A je na
otroka zakričala in ga presedla na stol poleg sebe ter nadaljevala z dejavnostjo. Po zaključeni
dejavnosti so se otroci odpravili na igrišče, kjer so imeli možnost proste igre. Otrok AB se je
igral na avtomobilu (plezalno igralo) in ni dovolil ostalim otrokom, da bi se igrali na igralu,
zato je enega izmed njih pahnil z njega. Otrok je padel na tla in začel jokati. Intervjuvanka A
je takoj reagirala na nastalo situacijo ter stopila do otrok. Na otroka AB je začela kričati in od
njega zahtevala opravičilo, nato ga je še kaznovala tako, da ga je posedla na klopco, na kateri
je sedel do odhoda v sobo. Med opazovanjem nisem slišala, da bi se intervjuvanka A
pogovorila s komerkoli od otrok, ki so bili vpleteni v nastalo situacijo. Nato je sledilo kosilo.
Opazila sem, da je med čakanjem na kosilo otrok AB postal zelo nemiren. Intervjuvanka B se
je na otrokovo moteče vedenje odzvala tako, da ga je kar nekajkrat opozorila s povzdignjenim
glasom.
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Kategorija 3: Situacije, v katerih se pojavlja moteče vedenje
Pri otroku CD sem najmanj motečega vedenja opazila v času vodene dejavnosti, v kateri je
imel tudi sam določeno zadolžitev. Moteče vedenje pa je bilo mogoče pogosteje zaznati v
času vodene dejavnosti med čakanjem, ko so bili na vrsti drugi otroci. Prav tako pa sem pojav
motečega vedenja zaznala med prosto igro ter med čakanjem na kosilo.

5.3.

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V nadaljevanju sledi povzetek pridobljenih rezultatov vseh štirih intervjujev ter opazovanja z
udeležbo, ki so predstavljeni v obliki odgovorov na raziskovalna vprašanja. Intervjuvanki A
in B delata skupaj v vzgojni skupini in obe govorita o istem otroku, ki ga v delu poimenujem
z oznako AB, intervjuvanki C in D pa delata skupaj v drugi vzgojni skupini in govorita o
otroku, ki ga med interpretacijo poimenujem z oznako CD. Ko omenjam oba otroka, ju zaradi
poenostavljenosti označim z besedo »otrok«, v oklepaju pa sledi njuna oznaka (AB in CD).
Ker gre za kvalitativno raziskavo, interpretacije rezultatov ne moremo posploševati na širšo
populacijo vzgojiteljev in otrok z motečim vedenjem, temveč razlaga, ki sledi, velja le za
osebe, ki so bile vključene v samo raziskavo.

5.3.1. S katerimi oblikami motečega vedenja se najpogosteje srečujejo
vzgojiteljice v vrtcu pri delu z otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč?
Vse vzgojiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, med najpogostejše oblike motečega vedenja, ki
jih prepoznavajo pri otroku (AB in CD), uvrščajo agresivno vedenje, pomanjkanje
koncentracije in nemirnost ter razdiralno vedenje. Intervjuvanki B in C kot moteče vedenje
navajata tudi neposlušnost avtoriteti ter izzivalno vedenje, intervjuvanka C pa v svoji
pripovedi omenja tudi »klovnovsko« vedenje. Podobne ugotovitve lahko zasledimo tudi v
raziskavah različnih strokovnjakov (Kobolt, 2010 b; Lawrenc in Steed, 1986, in Weheldall in
Marrett, 1988; v Paulou in Norwich, 2000). Ti namreč med najpogostejše oblike motečega
vedenja uvrščajo fizično agresijo do sovrstnikov, neubogljivost, slabo koncentracijo, izzivalno
ter »klovnovsko« vedenje. Vse udeleženke intervjujev so torej osredotočene zgolj oz.
predvsem na eksternalizirane oblike vedenja, na kar opozarjata tudi Paulou in Norwich (2000)
v raziskavi, ki sta jo izvedla med učitelji. Vse to potrjuje dejstvo, da se intervjuvane
vzgojiteljice v večini primerov odzivajo na pozunanjene težave, ker so le-te za okolico
moteče, medtem ko ostajajo »simptomi«, ki spremljajo pojav motečega vedenja, večinoma
prikriti in nepoznani.
Če izpostavimo izjavo intervjuvanke D, lahko vidimo, da vzgojiteljica sicer prepoznava, da
neprimerno vedenje spremlja tudi neko notranje dogajanje v otroku ali v njegovi okolici,
vendar pa ji to ni poznano. Poleg tega intervjuvanka D omenja tudi lastno stisko in nemoč, ki
jo doživlja ob vsakodnevnem pojavu motečega vedenja pri otroku: »Ne vem no, saj ga skušaš
nekak tud razumet, da se verjetno tud pr njemu neki dogaja, sigurno morajo bit kašni
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problemi al karkoli, ampak vseen, ker se to iz dneva v dan pojavlja, je kar težko.«
Nepoznavanje tega, kar se dogaja v ozadju motečega vedenja, bi lahko delno pripisali
pomanjkanju ustreznih znanj in veščin, kar v pogovoru omenjajo tudi nekatere izmed
intervjuvank (B in D), morebitne vzroke pa bi lahko iskali tudi v pomanjkanju energije in
volje za delo z otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč, v pomanjkanju časa zaradi velikega
števila dejavnosti, ki se odvijajo tekom dneva, ter v prevelikem številu otrok v vzgojni
skupini. Vse to lahko vzgojiteljice ovira, da bi se otroku, ki ima določene vzgojne težave, bolj
posvetile in ga tako tudi bolj razumele. Jurišić (1997) govori tudi o pretirano poenostavljenih
opisih otrokovega vedenja s strani strokovnih delavcev. Pri tem gre le za neko naštevanje in
navajanje vedenja, ki je pogosto prisotno v obliki kritiziranja, moraliziranja in obsojanja
otrokovega vedenja. Kot možno rešitev zato predlaga kontinuirano in sistematično
zapisovanje motečih oblik vedenja, ki vključuje njegovo intenzivnost, trajanje in pogostost ter
informacije o tem, kaj se je dogajalo pred, med in po določenem vedenju.
Poznavanje in razumevanje narave nastanka motečega vedenja ter njegovo vrednotenje so po
mnenju Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) in Mikuš Kos (1999) odločilnega pomena za to,
kako se bomo nanj odzivali oz. kako bomo v dani situaciji ravnali. Vzgojiteljice v raziskavi
kažejo vsaj delno razumevanje in poznavanje motečega vedenja; vse so za omenjeni pojem
namreč že slišale, vendar pa je med njihovimi izjavami mogoče zaslediti določene razlike. Te
so lahko delno povezane tudi z dejstvom, da sta intervjuvanki A in C zaposleni že vrsto let (v
povprečju 25 let) ter imata tako več delovnih izkušenj in znanj, medtem ko je npr.
intervjuvanka D, ki izjavi, da ji pojem ni tako zelo poznan, zaposlena le nekaj mesecev. Pri
intervjuvankah A in B lahko zasledimo določene podobnosti v pojmovanju in razumevanju
obravnavanega pojma. Obe ga namreč povezujeta s čustvenimi primanjkljaji ter morebitnimi
neugodnimi družinskimi razmerami. Intervjuvanka A poudari še pomen posameznikovega
zaznavanja, vrednotenja ter interpretacije motečega vedenja, saj po njenem prepričanju ti
določajo, kdaj bo neko vedenje postalo moteče. Intervjuvanka C razumevanje obravnavanega
pojma ponazori z osnovno delitvijo na eksternalizirane in internalizirane težave, o kateri
govori tudi Myschker (2005; v Kobolt, 2010 b) v klasifikaciji vedenjskih motenj. Omenja pa
tudi povezavo z neustrezno družinsko vzgojo.
Pri vseh udeleženkah intervjujev zasledimo, da večino vzrokov za nastanek motečega vedenja
pripisujejo otroku ali neprimerni družinski vzgoji, ki ne vključuje ustrezno postavljenih meja.
Iz tega bi lahko sklepali, da se poznavanje in razumevanje motečega vedenja pri vzgojiteljicah
tesno povezuje s pripisovanjem možnih vzrokov za njegov nastanek, saj je med navedenima
vsebinskima sklopoma mogoče najti več podobnosti. Bregant (1987) in Kobolt (2010 b)
poudarjajo, da je moteče vedenje kompleksen pojav, ki ga sprožijo dejavniki, ki se nahajajo
delno v posamezniku, delno pa jih sprožijo in/ali utrjujejo vplivi, ki prihajajo iz ožjega (npr.
družina) in širšega socialnega konteksta (npr. vrtec, šola, soseska). Pravkar omenjeno razlago
lahko nadgradimo še z interakcijskim modelom SIVI, s pomočjo katerega Vec (2011) poskuša
razložiti nastanek motečega vedenja. Omenjeni model namreč skozi štiri različne elemente
ponazori pomen interakcije med posameznikom in okoljem.
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Za razliko od intervjuvanke A, udeleženka intervjuja B kot možen vzrok za nastanek
motečega vedenja pri otroku izpostavi bolezen v družini. Bregant (1987) pravkar omenjeni
razlog uvršča med situacijsko, reaktivno pogojeno motnjo, ki jo razume kot posledico
prekomerne obremenitve pri normalno razviti osebnostni strukturi. Metljak, Kobolt in
Potočnik (2010) pa takšno situacijo uvrščajo med težave, ki so prehodne narave in so del
posameznikovega življenja. Pri tem opozarjajo na nujnost ustrezne podpore okolja, ki je
posamezniku v pomoč in spodbudo, da odkriva notranje vire moči za lažje soočanje in
premagovanje težav. Obenem pa pravijo, da lahko neustrezni okoljski odzivi povečujejo
možnost njihovega nastajanja in/ali krepitve. Ali kot pravi Bregant (1987), situacijsko
pogojena motnja (težava prehodne narave) ob nerazumevanju okolja lahko preide v čustvene
in vedenjske težave.
Pri vprašanju, ki se nanaša na prepoznavanje lastnega deleža odgovornosti pri delu z
vedenjsko izstopajočim otrokom, lahko vidimo podobnosti z vzroki, ki jih vzgojiteljice, zajete
v raziskavo, navajajo kot možne dejavnike tveganja za nastanek motečega vedenja. Večina
udeleženk namreč velik del odgovornosti pripisuje otroku in njegovim individualnim
značilnostim ter družinski vzgoji (staršem). Tudi številni avtorji (Maras in Kutnik, 1999; v
Metljak, 2010; Croll in Moses, 1985, in Miller, 1996; prav tam) v svojih raziskavah prihajajo
do ugotovitev, da večina pedagoških delavcev velik del odgovornosti za čustvene in
vedenjske težave pripisuje otroku in njihovim staršem. To pa pomeni, da se osredotočajo le na
dejavnike, ki so zunaj njihovega vpliva ali nadzora, in na ta način izpuščajo pomen vloge
vzgojitelja/učitelja, ki lahko težave pri otroku omili ali pa jih s svojim pristopom še dodatno
poglablja. Vec (2011) tako v modelu SIVI med možne dejavnike, ki lahko prispevajo k
nastanku motečega vedenja, uvršča tudi vodenje. Tu gre namreč za vzgojni stil odraslega, ki
se v primeru tega diplomskega dela nanaša na vzgojitelja predšolskih otrok.
Lasten del odgovornosti intervjuvanki A in C ne prepoznata takoj oz. ga sploh ne prepoznata.
Za razliko pa vzgojiteljica B svojo vlogo vidi predvsem v tem, da z otrokom AB gradi varen
in zaupen odnos, intervjuvanka D pa svoj del odgovornosti vidi v tem, da bi lahko izboljšala
svoje pristope oz. načine dela. Tu izpostavi prepričanje, da bi morala več pozornosti nameniti
temu, da otroka CD ne bi obtoževala po krivem. V nadaljevanju je potrebno izpostaviti
ugotovitev, da intervjuvanki B in D prepoznavata tudi lastno vlogo in odgovornost v odnosu
do otroka (AB in CD), intervjuvanka D pa do svojega dela vzpostavi tudi kritičen pogled in je
usmerjena k iskanju morebitnih sprememb ter izboljšav. Intervjuvanki A in C pa sta pri
podajanju odgovora na zastavljeno vprašanje večinoma usmerjeni le k dejavnikom (npr. otrok,
družina, preveliko število otrok), ki so zunaj njunega nadzora in vpliva ter tako tudi zunaj
njune odgovornosti. Potreben pa je celosten pogled na otroka in njegovo situacijo, ki
vključuje tako upoštevanje ožjega (npr. družina) kot tudi širšega okolja (vrtec, šola).
Razpotnik (2011) in Slee (1998, str. 27–28; v Lesar, 2008) pri tem še opozarjajo na nevarnost,
da bi se vzroke za nastanek motečega vedenja iskalo le pri posamezniku (otroku) v luči
medicinskega diskurza, ki poudarja patologijo ter osebno »krivdo« posameznika, pozablja pa
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na socialno, skupinsko in okoljsko raven, ki prispevajo k nastajanju, vzdrževanju ali celo
poglabljanju vedenjskih in čustvenih težav.
Vzroke za poglabljanje motečega vedenja nekatere izmed intervjuvanih vzgojiteljic (A in C)
vidijo tudi v ravnanju ostalih otrok v vzgojni skupini, kar se kaže kot izključevanje otroka
(AB in CD) iz igre ter vmešavanje ostalih otrok v spor, čeprav vanj takrat niso udeleženi.
Intervjuvanki B in D, za razliko od prejšnjih intervjuvank, pa kot možne dejavnike za
poglabljanje motečega vedenja pri otroku prepoznavata tudi lastne odzive in pristope. Mednje
uvrščata pretirano discipliniranje, ki po njunem mnenju otroka še dodatno vznemiri. Tako bi
lahko trdili, da pogosto kaznovanje otroka, ki ne zmore in ne zna obvladovati svojega
vedenja, pri njem povzroči le še dodatne frustracije ter tako poglobi obseg in intenzivnost
motnje.
Intervjuvanka D še dodaja lastna opažanja, da otrok CD v skupini pogosto nosi oznako
»grešnega kozla«, kar moteče vedenje pri njem le še dodatno okrepi. Kot lahko vidimo, tudi
otroci v vzgojni skupini otroku CD dodeljujejo status motečega člena, in tako lahko rečemo,
da pretirano poudarjanje otrokovih pomanjkljivosti ter pogosto prejemanje negativnih
povratnih informacij iz okolja privede do tega, da se otrok začne obnašati tako, kot ga okolica
zaznava. To pa lahko vodi v stigmatizacijo otroka ter v utrjevanje motečega vedenja, ki na ta
način potrjuje negativna sporočila iz okolice. Mikuš Kos (1991) opozarja, da je oznaka
»vedenjsko problematičen«, ki jo otroku pripisuje okolje (v mojem primeru vzgojiteljice in
otroka), čustveno in socialno obremenjujoča. Za otroka je namreč psihosocialno izredno
neugodno, da so njegovi odnosi z vzgojiteljem in sovrstniki označeni in prepojeni s takšno
zaznavo in oceno. Prav tako pa je to obremenjujoče tudi za starše, saj ti zaznavajo, da so
odpovedali kot starši ter da svoje vloge ne opravljajo dovolj dobro.
Intervjuvanke A, B, C in D najpogosteje zasledijo otrokovo (AB in CD) neprimerno vedenje v
nestrukturiranih situacijah (npr. prosta igra), kjer otrok prihaja v konflikte z ostalimi, kar se
pogosto izraža tudi v obliki agresije. Prav tako vse udeleženke intervjujev omenjajo, da se
moteče vedenje pojavlja tudi v času vodenih dejavnosti, ko se od otroka pričakuje določena
mera zbranosti in koncentracije. Intervjuvanka B pri vodenih dejavnostih pogosto opaža
otrokovo nezainteresiranost in zdolgočasenost in tudi intervjuvanka D opaža, da je otrokovo
vedenje med dejavnostjo odvisno od zanimivosti teme. Vec (2011) opozarja, da lahko
neupoštevanje otrokove zrelosti, njegovih trenutnih sposobnosti in interesov pri pripravi
določene dejavnosti vodi v večjo verjetnost pojava motečega vedenja.
Glede na lastne delovne izkušnje bi predlagala, da vzgojitelj pri pripravi vodenih dejavnosti
med različne elemente (npr. poslušanje pravljice, obnova ob slikah, reševanje didaktičnega
lista) smiselno vključi tudi sprostitvene igre, ki so namenjene sprostitvi napetosti ali
umirjanju, ter jih uporabi takrat, ko opazi, da pri otrocih pride do upada koncentracije in
posledično do pojava motečega vedenja.
-98-

Simčič, A. (2014). Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Intervjuvanke B, C in D še omenjajo pojav motečega vedenja (nemirnost, iskanje pozornosti)
med obroki (npr. čas kosila), intervjuvanka D pa izpostavi tudi nemirnost otroka med
počitkom.

5.3.2. Na kakšen način se vzgojiteljice v vrtcu odzivajo na moteče vedenje
otroka?
Udeleženki intervjujev A in C sta bili ob vprašanju, kakšno je njuno doživljanje otroka (AB in
CD) ob pojavu motečega vedenja, nekoliko zadržani, kar bi lahko povezali s tem, da jima je
bilo neprijetno odgovarjati, saj mogoče do tega otroka doživljata neprijetna čustva, druga
razlaga pa bi lahko bila, da težje spregovorita o svojih notranjih občutjih. Kljub temu da je
bilo ob zastavljenem vprašanju pri obeh čutiti nekakšno nelagodje, sta nato izpostavili, da v
odnosu do otroka doživljata vznemirjenje, ki se pojavlja takrat, ko se otrok neprimerno vede.
Gordon (1989) v svojem delu opozarja starše in vzgojitelje, da morajo sebi in otroku priznati,
kadar se ne strinjajo z določenim vedenjem. Pomembno je, da otroku na ustrezen način (npr.
»jaz-sporočila«) spregovorijo tudi o neprijetnih čustvih, ki jih ob tem doživljajo. Avtor (prav
tam) še opozarja, da pred otrokom ne smemo igrati vloge »popolnih odraslih«, saj smo ljudje,
ki imamo tako pozitivne lastnosti kot tudi šibkosti in pomanjkljivosti. Intervjuvanki B in D sta
o svojih čustvih pripovedovali veliko bolj odprto in sproščeno. Obe izpostavljata čustvo jeze,
intervjuvanka D pa spregovori tudi o občutku neuspeha in nemoči, ki ga doživlja pri delu z
otrokom CD. Tudi Kobolt (2011) in Vec (2011) ugotavljata, da se odrasli pri delu z otroki, ki
imajo čustvene in vedenjske težave, pogosto srečujejo z občutki nemoči in neuspešnosti.
Čačinovič Vogrinčič (2008) poleg tega še dodaja, da zaradi pravkar omenjenih razlogov
odrasli pogosto odstopijo in otroku ne pomagajo ravno takrat, ko bi potreboval ob sebi osebe,
ki verjamejo vanj ter ob njem zdržijo kljub motečnosti.
Udeleženki A in B sta si precej podobni v navajanju odzivov v primeru pojava motečega
vedenja. Prav tako je opaziti podobnost med intervjuvankama C in D pri navajanju njunih
ravnanj, iz česar bi lahko sklepali, da je med vzgojiteljicama v paru možno zaznati določeno
mero skladnosti in ujemanja. Intervjuvanki A in B svoje pristope oz. načine ravnanj opisujeta
po določenih korakih; nekatere izmed njih je moč zaslediti tudi v modelu LSCI (umik iz
situacije, pogovor, vrnitev v skupino) (Obid in Rapuš Pavel, 2009).
Intervjuvanka B na začetku pogovora izpostavi tudi pomen spodbujanja otrok k
samostojnemu reševanju konfliktov. Ob tem bi dodala še svoj pogled, v katerem izhajam iz
lastnih izkušenj. Smiselno se mi zdi, da vzgojiteljica glede na situacijo presodi, kdaj lahko
otroci sami razrešijo konflikt ter se med seboj dogovorijo. V določenih primerih, v katerih
vzgojiteljica oceni, da otroci še potrebujejo njeno podporo in zgled, pa se mi zdi pomembno,
da se vključi ter otrokom omogoči izkušnjo reševanja konfliktov s pozitivnim izidom. Tudi
Vec (2011) opozarja na pomen konstruktivnega ravnanja s konflikti v vzgojni skupini, saj v
primeru, da se z njimi ne soočamo (npr. izogibanje konfliktom oz. »pometanje le-teh pod
preprogo«), pogosto privedejo do nastanka motečega vedenja. Mikuš Kos (1991) še poudarja,
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da je pri vpletanju odraslega v reševanje konfliktov izrednega pomena, da to poteka skupaj z
otroki, ne avtoritarno. Pri tem se je potrebno ukvarjati z obema stranema – tako s storilci kot
tudi z žrtvami.
V nadaljevanju sledi primer, na kakšen način je vzgojiteljica otroku lahko v pomoč pri
razreševanju konfliktov.
Otroka prideta do vzgojiteljice in drug drugega zatožita. Vzgojiteljica otrokoma omogoči,
da vsak izmed njiju pove svojo zgodbo. Pri tem si pomaga z aktivnim poslušanjem,
otrokoma postavlja odprta vprašanja (Kaj se je zgodilo?) in parafrazira, povzema njune
besede ter tako preverja razumevanje povedanega. Vzgojiteljica nato sprti strani spodbudi,
naj poiščeta skupno rešitev, ki je realno izvedljiva, ter preveri, ali se oba otroka s
predlagano rešitvijo (kompromisom) strinjata.
Podobno navaja tudi Mikuš Kos (prav tam; str. 101–102), ki pravi, da mora razreševanje
konfliktov vključevati naslednje prvine:
omogočanje, da vsak otrok pove svojo verzijo dogodka;
zmanjševanje tesnobe in strahu ter pritiskov, ki jih otrok doživlja s strani vrstnikov in
odraslih ob konfliktih;
ugotavljanje vzrokov, ki so privedli oz. sprožili konflikt, in skušati te vzroke odpraviti;
razgradnja konfliktov v manjše sestavine;
iskanje skupne rešitve za konflikte, ki vključuje dejstvo, da se sprti strani zedinita
glede opisa konfliktne situacije, izrazita svoja občutja, ob tem povesta, kaj jima je
konflikt pomenil, opišeta želeno situacijo, predlagata spremembe za prihodnost in se
dogovorita za načine preprečevanja in reševanja konfliktov v prihodnosti;
preverjanje, ali so obema otrokoma jasna pravila vedenja, ter jih učiti, da prepoznavajo
okoliščine, v katerih lahko sami delujejo agresivno ali postanejo žrtev agresivnosti
drugih;
učenje otrok, kako naj se takim okoliščinam izognejo ali pa jih obvladajo.
V primeru ogrožajoče situacije obe intervjuvanki (A in B) zagovarjata umik otroka na samo,
da se najprej umiri, potem pa sledi pogovor z njim. Intervjuvanka B še izpostavi, da je otroku
potrebno dati čas za premislek in se z njim pogovoriti šele takrat, ko je pripravljen. Pri
pogovoru ga spodbuja, naj se postavi na mesto tistega otroka, ki ga je npr. udaril. Po
končanem pogovoru pa mu vzgojiteljici ponudita (A in B) možnost umirjenih iger za mizo.
Vzgojiteljica B poudari še pomen ponovne vrnitve otroka v skupino po določenem času. Če
se ponovno vrnemo k modelu LSCI, lahko opazimo, da v pogovoru med otrokom in
vzgojiteljicama primanjkuje element skupnega iskanja rešitve, kako bi lahko otrok reagiral v
prihodnje drugače (Obid in Rapuš Pavel, 2009), kar navaja tudi zgoraj navedena avtorica
Mikuš Kos (1991).
Tudi udeleženki intervjujev C in D v ospredje postavljata umik iz situacije ter pogovor z
otrokom. Intervjuvanka C izpostavi, da se z otrokom pogovori, kako naj bi se obnašal,
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intervjuvanka D pa, podobno kot intervjuvanka B, v pogovoru uporablja pristop, s katerim
otroka spodbuja, naj se postavi v vlogo drugega. Hkrati dodaja, da na umirjen način izrazi
nestrinjanje z njegovim vedenjem ter mu pove svoja pričakovanja. V primeru, da otrok kljub
opozorilom in pogovoru z vzgojiteljico D še vedno nadaljuje z neprimernim vedenjem, pa
sledi izključitev iz dejavnosti ali premestitev v drug prostor. Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar
in Škoflek (2003) ter Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) opozarjajo, da naj bi
bila izključitev iz dejavnosti ali premestitev v drug prostor bolj izjema kot pravilo, če pa se že
občasno uporabi (za umiritev otroka v krizni situaciji), je potrebno paziti, da tega otrok ne
doživlja kot kazen ali privilegij.
Udeleženki intervjuja A in B v pogovoru omenjata tudi pomen dela s celotno vzgojno skupino
in ne le z otrokom AB. Vzgojiteljica A v ospredje postavlja pogovor z ostalimi otroki,
intervjuvanka B pa izpostavlja spodbujanje medvrstniške pomoči. Tudi intervjuvanki C in D
omenjata pomen dela s celotno skupino otrok, ki ga razumeta predvsem v obliki pogovora. Pri
tem bi iz lastnih izkušenj dodala, da otrok z izstopajočim vedenjem predstavlja priložnost in
obogatitev za samo vzgojno skupino, v kateri se otroci lahko učijo strpnosti, potrpežljivosti,
sprejemanja »drugačnih«, empatije ter solidarnosti. Veliko je seveda odvisno od vzgojitelja,
ali bo ustvarjal pogoje, ki bodo otroke spodbujali k razumevanju in sočutju (npr. Otroci
drezajo v otroka, ki je jezen, da se še bolj razburi. Vzgojiteljica se vključi v situacijo: »Otroci,
M. je jezen. Dajmo mu pomagati, da se bo umiril in ga nekaj časa pustimo pri miru ...«).
Pri komunikaciji odraslega z otroki je torej potrebno izpostaviti predvsem način. Od tega je
namreč odvisna tudi celotna klima v vzgojni skupini ter odnos ostalih otrok do otroka, ki v
svojem vedenju nekoliko izstopa. Gordon (1989) predlaga uporabo »jaz-sporočil«, s katerimi
lahko otroku povemo svoja občutja in notranja doživljanja. Hkrati pa opozarja na izogibanje
besedam, ki pri otroku spodbujajo upor ali umik (npr. ukazovanje, grožnje, moraliziranje,
kritiziranje ipd.). Iz lastnih delovnih izkušenj sem podobno kot vzgojiteljice mnenja, da je v
primeru pojava motečega vedenja (npr. ruvanje med fanti) izrednega pomena, da se
vzgojiteljica pogovori s celotno skupino otrok, in posameznika, ki je bil vpleten v nastalo
situacijo, ne izpostavlja, saj se na ta način izognemo iskanju »krivca« ter neprestanemu
opominjanju določenega otroka. S tem se izognemo stigmatizaciji, hkrati pa zmanjšamo
možnost pojava neprimernega vedenja tudi pri ostalih otrocih. Seveda to ne pomeni
izključitve individualnega pogovora z otrokom. Ob vsem tem pa ne smemo zanemariti
dejstva, da je pri izvedbi skupinskega in individualnega pogovora potrebno upoštevati tudi
starost otrok in njihov spoznavni razvoj. V zgornji razlagi, pri kateri izhajam iz lastnih
delovnih izkušenj, gre torej za otroke med 5. do 6. letom starosti.
Poleg vsega tega udeleženka intervjuja A odločno zavrača permisivno vzgojo ter zagovarja
uporabo odzivov, ki temeljijo na doslednosti, disciplini, vztrajnosti ter izpolnitvi obljub. Vse
intervjuvanke omenjajo pomen spodbud, pohval ter izkazovanja ljubezni, ki pozitivno
vplivajo na otrokov psihosocialni razvoj. Intervjuvanka B še izpostavi prepričanje, da mora
biti pohvala izrečena takoj, ko je otrok določeno stvar dobro opravil. Razprave o pomenu
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pozitivnih spodbud je moč zaslediti tudi v teoretičnih spoznanjih različnih avtorjev (Magee
Quinn, Osher, Warger, Hanley, DeHaven idr., 2000; Bass, Dosser in Powell, 2001; v
Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna, 2004). Žgavc (2000) in Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš,
Žnidarič idr. (2003) opozarjajo še na pomen realno izrečene pohvale. Med pripovedjo vseh
udeleženk raziskave pa lahko zasledimo, da sta otroka AB in CD zaradi neprimernega
obnašanja deležna bistveno več graje in kritik kot pohvale. O pogostosti negativnih reakcij
socialnega okolja na moteče vedenje poročajo tudi Bregant (1987), Kobolt (2011) in
Čačinovič Vogrinčič (2008).
Za razliko od intervjuvank C in D, pa intervjuvanki A in B izpostavljata tudi pomen
sodelovanja s starši, ki temelji na ustrezni komunikaciji in obojestranski izmenjavi informacij.
Vzgojiteljica A poudari pomen usklajenosti med domom in vrtcem, o čemer piše tudi Mikuš
Kos (1991), ki pravi, da uspešno sodelovanje med omenjenima podsistemoma pripomore k
kvaliteti družinskega življenja ter spodbuja zdrav psihosocialni razvoj otroka. Vzgojiteljica B
dodaja spoznanja, kako je treba staršem posredovati informacije o otroku ter poteku dneva. V
njeni pripovedi namreč zasledimo, da daje poudarek uravnoteženosti pri posredovanju
pozitivnih in negativnih informacij. Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi Kastelic, Cerar,
Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003), ki poudarjajo pomen vzpostavljanja partnerskega odnosa
med vzgojitelji in starši. Ta naj bi temeljil ne le na posredovanju negativnih informacij,
temveč tudi na pomoči staršem pri iskanju pozitivnih izkušenj z otrokom in iskanju njegovih
močnih področij.
Iz tega, kar je zajeto v kategoriji odzivov vzgojiteljic na moteče vedenje otrok, bi lahko
sklepali, da tri intervjuvanke, ki so bile vključene v pogovor, zagovarjajo demokratični
pristop, ki temelji na dialogu, sodelovanju in skupnem dogovarjanju z otrokom. Vec (2011)
govori o demokratičnem načinu vodenja, v katerem vzgojitelj postavlja smiselne in
utemeljene meje, hkrati pa otroku izkazuje tudi ljubezen in toplino. Bluestein (1997) slednje
poimenuje pristop »zmagam – zmagaš«. Poleg tega intervjuvanka B pove, da se v primeru
pojava agresivnega vedenja pri otroku zateka k uporabi avtoritarnega pristopa. Podobno
navaja tudi intervjuvanka D, ki pravi, da je slednji pogosteje uporabljen, saj je hitrejši in
učinkovitejši. V primeru, ko otrok ogroža sebe ali druge, vzgojiteljici torej zagovarjata
uporabo pristopa, v katerem posedujeta moč in sta tako v nadrejenem položaju. To, kar
vzgojiteljici navajata kot prednost uporabe avtoritarnega pristopa, lahko pomeni tudi odgovor
na njuno nemoč ter stisko, ki jo doživljata pri soočanju z motečim vedenjem in odzivanju
nanj.
Sama bi pri tem poudarila, da je varnost otroka na prvem mestu, zato je v primeru, da je ta
ogrožena, potrebno pristopiti mirno, vendar hkrati odločno; vzgojitelj se ne sme spuščati v
nikakršno sprejemanje kompromisov in dogovorov z otrokom, temveč mora slednji razumeti
in sprejeti njen jasen NE. Po drugi strani pa moramo vzgojitelji in ostali strokovni delavci kot
strokovnjaki pri sebi nenehno ozaveščati svoj način dela, da ne bi ob vsakem pojavu vedenja,
ki ga ocenjujemo kot moteče, reagirali »avtoritarno«. Kobolt (2011) namreč v svojem delu
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prihaja do ugotovitev, da so odzivi okolja na moteče vedenje pogosto naravnani odklonilno ali
celo kaznovalno, kar pa seveda njegovo pojavnost le še poglablja in utrjuje.
Odzive oz. načine ravnanja, ki jih vzgojiteljice uporabljajo pri svojem delu z otrokom (AB in
CD), ocenjujejo kot delno učinkovite (B in D) ali kot neučinkovite (A in C). Udeleženka
intervjuja (A) sicer kasneje pove, da v primerjavi z začetkom leta opaža tudi določene
izboljšave v otrokovem vedenju. Intervjuvanka B opaža pozitivne spremembe v vedenju
predvsem takrat, ko ga pohvali, intervjuvanka D pa med učinkovite strategije uvršča
motiviranje otroka (CD) ter individualen pristop. Hkrati dodaja, da je učinkovitost metod
odvisna tudi od tega, kakšen dan ima otrok.
Ena izmed možnih razlag za slabšo učinkovitost uporabljenih pristopov, ki jo pripisujemo
splošni oceni vzgojiteljic, bi lahko bila ta, da vse intervjuvanke v pripovedi nezavedno
izražajo pričakovanja, da bi moteče vedenje izzvenelo. Pri delu z otroki, ki so vzgojno
težavnejši, pa so rezultati dela manj vidni oz. je stanje kljub prizadevanjem še vedno
nespremenjeno, kar je lahko tudi eden izmed razlogov, da vzgojiteljice svoje delo ocenjujejo
kot manj uspešno. Gordon (1989) in Metljak (2010) poudarjata, da moteče vedenje
najverjetneje ne bo nikoli izzvenelo ali vsaj ne tako hitro, kot sami pričakujemo. Oba avtorja
tudi opozarjata, da nam je pri tem lahko v pomoč vzpostavitev odnosa z otrokom in ne z
njegovo motečnostjo.
Kot drugo možno razlago za (ne)učinkovitost pristopov pa bi lahko navedli, da bi vzgojiteljice
potrebovale dodatna teoretična znanja o tem, kako pristopiti k vzgojno težavnejšemu otroku.
To prepričanje lahko zasledimo tudi v eni izmed izjav intervjuvank B: »Na ta način delamo,
lahko pa da so še drugačne stvari, sigurno so, k jih pa nimaš od kje vedet, če se ne
izobražuješ o njih.« O potrebi dodatnih strokovnih izpopolnjevanj govorijo tudi Jurišić (1997)
in Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) Slednji poudarjajo pomen pridobivanja
teoretičnih znanj, zlasti znanja s področja komunikacije, ter poznavanje in obvladovanje
raznih sprostitvenih in razbremenitvenih oblik dela, kot so razne socialne, družabne in druge
igre za otroke.

5.3.3. Kateri so tisti pristopi, ki po mnenju vzgojiteljic prispevajo k
zmanjševanju oz. nepoglabljanju težav pri otroku, ki je vedenjsko
izstopajoč?
Vzgojiteljice se v navajanju konkretnih oblik pomoči otroku v nekaterih pogledih ujemajo, v
nekaterih pa je opaziti določene razlike predvsem v tem, čemu dajejo prednost. Intervjuvanke
B, C in D opažajo, da otroku (AB in CD) veliko bolj ustreza individualen pristop ter manjša
skupina otrok (npr. igranje družabnih iger ob podpori odraslega), a poudarjajo, da se je v tako
veliki skupini otrok nemogoče posvečati samo enemu otroku (AB in CD), čeprav se zavedajo,
da ta potrebuje bistveno več pozornosti in podpore v primerjavi z ostalimi otroki. Vzgojiteljici
B in C rešitev vidita v tem, da bi se otroku (AB in CD) dodelila dodatna strokovna pomoč v
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sami vzgojni skupini. Pogosto pa se dogaja, da dodatna strokovna pomoč otrokom s
tovrstnimi težavami ne pripada, zato bi lahko rekli, da sta pomoč in podpora otroku velikokrat
odvisni od »dobre volje« vzgojiteljic, kar se povezuje tudi z njihovo ozaveščenostjo o otrocih,
ki imajo težave v prilagajanju in so težje vzgojljivi, ter njihovo pripravljenostjo za
sodelovanje s svetovalno delavko in drugimi strokovnjaki.
Glede na zgornje ugotovitve, ki temeljijo na izjavah intervjuvank B, C in D, bi torej lahko
sklepali, da se vzgojiteljice sicer zavedajo pomena vloge odraslega, ki v procesu nudenja
pomoči otroku vključuje individualen pristop, vendar pa je to po njihovem mnenju težko
izvedljivo. Vzgojiteljici B in C tako navajata rešitev, ki je izven njunega vpliva in se nanaša
na »tretjo osebo«, zunanjega strokovnjaka, ne pa tudi na njiju sami. Kot možno razlago bi
lahko navedli, da intervjuvanke (B, C in D) ne poznajo načinov, kako pristopiti k vzgojno
težavnejšemu otroku in kako individualno pomoč otroku (AB in CD), ki jo prepoznavajo kot
učinkovito, uskladiti s skupinskim delom. Med pogovorom pa je bilo večkrat mogoče
zaslediti tudi določeno stisko in nemoč, ki jo vzgojiteljice izražajo posredno ali neposredno. Iz
njihovih pripovedi je namreč mogoče razbrati, da prepoznavajo možne oblike dela z otrokom
(AB in CD), hkrati pa ne vedo, kako bi jih izvajale v prisotnosti ostalih otrok. Kot možno
razlago bi lahko navedli tudi dejstvo, da vzgojiteljicam primanjkuje časa in energije za delo z
otrokom (AB in CD).
Kot primer dobre prakse, kako bi se lahko olajšalo delo vzgojiteljic v skupini, v kateri je
prisoten otrok z motečim vedenjem, pa bi sama navedla delo v manjših skupinah. Slednje je
primerno predvsem zato, ker vzgojiteljici lažje nudita pomoč in podporo otroku, če je skupina
manjša. Omenjeni način dela pa seveda od vzgojiteljic v skupini zahteva veliko sodelovanja,
medsebojnega dogovarjanja, prilagajanja in usklajevanja ter evalvacije dela, kar pa vzame
veliko časa. Prav tako je možna tudi raba individualnega pristopa, kljub večjemu številu otrok
v skupini (npr. 24 otrok), kar bom ponazorila na primeru iz prakse.
Otrok ne zmore dokončati delovnega lista, zato pride do izbruha, v katerem raztrga
list. Vzgojiteljica mirno pristopi k otroku ter se z njim pogovori o nastali situaciji.
Otrok izrazi željo, da bi potreboval individualno pomoč (otroke s čustvenimi in
vedenjskimi težavami je potrebno najprej naučiti, da izrazijo svoja občutja in potrebe,
na način, ki je socialno sprejemljiv. Slednje pa zahteva od vzgojiteljice veliko časa in
potrpežljivosti). Ko se dejavnost zaključi, ga vzgojiteljica povabi k sebi in skupaj
rešita delovni list.
Udeleženka intervjuja A med konkretne oblike pomoči otroku AB uvršča tudi pogovor z njim.
Obe intervjuvanki A in B kot pomembno obliko pomoči vidita tudi sodelovanje s starši, ki
temelji na komunikaciji (A in B) ter usklajenosti vzgojnih pristopov (A). Tudi Gordon (1989),
Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) in Žgavc (2003) dajejo zelo velik
poudarek na ustrezno komunikacijo z otrokom, ki pripomore k večjemu medsebojnemu
razumevanju ter sprotnemu reševanju konfliktov. Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr.
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(prav tam), Pulec Lah (2004) in Mikuš Kos (1991) pa poudarjajo še pomen sodelovanja s
starši.
Vzgojiteljici B in D za razliko od intervjuvank A in C posebej izpostavita tudi pomen vloge
vzgojiteljice. Intervjuvanka B v ospredje postavlja podporo in pomoč odraslega otroku (AB),
ki se kaže tako, da ga spodbuja in pohvali ter stvari počne skupaj »z njim«. Intervjuvanka D
pa v primerjavi z intervjuvanko C, ki pravi, da sodelovanje s starši ni mogoče, izrazi željo po
večjem sodelovanju med domom in vrtcem, ki naj bi vključevalo izmenjevanje tudi pozitivnih
informacij o otroku. Kar bi, po njenem mnenju, prispevalo k izboljšanju otrokovega vedenja,
je tudi bolj umirjen pristop k vedenjsko izstopajočemu otroku. Pri svojem delu še ugotavlja,
da bi morala več pozornosti nameniti iskanju otrokovih močnih področij. Kastelic, Cerar,
Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) poudarjajo pomen odkrivanja močnih točk pri otroku ter
omogočanje dejavnosti oziroma situacij, ki razvojne primanjkljaje in vrzeli, ki so posledica
otrokove specifične življenjske situacije, zmanjšujejo. Prav tako tudi Saleebey (1997;
Čačinovič Vogrinčič, 2008) govori o pomenu izhajanja iz posameznikove perspektive moči.
Iz pripovedovanja vzgojiteljic, udeleženih v raziskavo, bi lahko sklepali, da te veliko
pozornosti namenjajo otrokovim (AB in CD) primanjkljajem, ki po mnenju nekaterih
intervjuvank (B in D) pogosto prekrijejo njegove pozitivne lastnosti. Intervjuvanki C in D
izražata tudi zaskrbljenost, kako se bo otrok (CD) obnašal v šoli, pogosto pa je pri
intervjuvankah zaznati tudi določeno mero strahu in skrbi (A, B in C) za otrokovo (AB in
CD) varnost ter za varnost ostali otrok. Pri eni intervjuvanki (B) pa lahko zasledimo tudi
optimističen pogled, da so težave le prehodne narave in da bodo tekom razvoja tudi izzvenele.
Tudi Andersen (1994; v Čačinovič Vogrinčič, 2008) v okviru delovnega odnosa opozarja na
upoštevanje koncepta ravnanja s sedanjostjo ali koncepta sonavzočnosti, ki pomeni gradnjo
odnosa v sedanjosti, ne da bi se zatekali v otrokove pretekle neuspehe ali mu odvzemali
prihodnost. Lahko bi rekli, da gre za koncept, ki združuje upanje in optimističen pogled na
otroka in njegovo prihodnost.
Kljub ugotovitvam, da vse udeleženke raziskave najprej opazijo ter opisujejo otrokove (AB in
CD) težave, pa večinoma prepoznavajo tudi močne točke tako v otroku kot tudi v socialnem
okolju. Intervjuvanka C je edina, ki izjavi, da pri otroku (CD) ne najde močnih področij in
posebnih zanimanj, a v nadaljevanju pogovora le navede nekaj njegovih močnih točk. Zadnje
čase pri otroku CD namreč opaža velik napredek pri risanju, ki je dejavnost, ki ga pomirja.
Prav tako se spomni ene izmed situacij, v kateri je pokazal sočutje in empatijo. Kot eno izmed
možnih razlag, ki bi jo lahko pripisali pogledu vzgojiteljice C na otrokova močna področja, je
ta, da zaradi pretirane usmerjenosti na težave spregleda tisto, pri čemer je otrok vreden in
uspešen. Kot drugo možno razlago pa bi lahko navedli to, da slednja nima ozaveščenih
otrokovih močnih področij. Vzgojiteljica C tudi v ožjem in širšem okolju ne prepoznava
podpornih dejavnikov; sodelovanje s starši otroka (CD) pa po njenem mnenju sploh ni
mogoče.
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Udeleženki intervjuja (A in B) skozi pripoved omenjata otrokove (AB) močne točke, med
katere uvrščata njegovo inteligentnost, komunikativnost, bogat besedni zaklad ter posebno
izražanje zanimanja za knjige z naravoslovno tematiko. Kot možni podporni dejavnik okolja
intervjuvanka A prepoznava delo s celotno skupino otrok in pri tem v ospredje postavlja
pogovor z otroki o prosocialnem vedenju. Tudi udeleženka intervjuja D med podporne
dejavnike širšega socialnega okolja uvršča skupino otrok, ki otroka CD vključuje v igro in
ostale dejavnosti. Intervjuvanka B pa močne točke v okolju vidi predvsem v tem, da se starši
zavedajo določenih težav, ki jih ima otrok (AB), ter v njihovi pripravljenosti za sodelovanje.
Vzgojiteljica B tekom pripovedi ugotavlja, da bi se otroku (AB) lahko omogočilo še več
priložnosti, v katerih bi lahko razvijal svoja močna področja, a opozarja na vključevanje
ostalih otrok v dejavnosti, saj bi sicer lahko prišlo do zapostavljanja le-teh. Intervjuvanka A
pa za razliko od prejšnje intervjuvanke ne najde načinov, s katerim bi lahko razvijala otrokove
(AB) močne točke. Intervjuvanka C vidi možnost za razvijanje močnih točk pri otroku
predvsem v uporabi različnih tehnik, ki spodbujajo njegovo ustvarjalnost in risarske
sposobnosti, vzgojiteljica D pa med otrokova močna področja uvršča predvsem možnost
risanja po lastni izbiri. To vidi tudi kot priložnost, ki bi jo bilo mogoče kompenzirati z
otrokovimi (CD) primanjkljaji tako, da bi se otroka spodbudilo, naj svoja neprijetna čustva
(npr. jeza) z risanjem izrazi na papir. V primerjavi z ostalimi intervjuvankami, je edina, ki je
med pogovorom videla možnost povezave otrokovih čustvenih primanjkljajev z njegovimi
močnimi področji. Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) pravijo, da je potrebno
otroku z določenimi primanjkljaji omogočiti čim več izkušenj, ki bi te vrzeli vsaj v določeni
meri zmanjšale. Čustvene primanjkljaje lahko ublažimo s kvalitetnim odnosom, ki vključuje
prijaznost, naklonjenost, dotik, objem, izraz zaželenosti ipd. Primanjkljaji v socialnem razvoju
se namreč zmanjšujejo s sprejemanjem otroka, z omogočanjem čim večjega števila socialnih
izkušenj, s pomočjo katerih bo otrok razvijal socialne veščine ter na ta način utrjeval svoj
položaj med vrstniki, doživljal sprejetost, vključenost, osebno pomembnost in varnost.
Primanjkljaje na kognitivnem področju pa je mogoče omiliti z intenzivnejšim spoznavanjem
narave in družbe, z bogatenjem besednega zaklada, z razvijanjem morebitnih talentov za
ritem, glasbo, likovno ustvarjanje, ples; torej z razvijanjem vseh možnih oblik osebne
ekspresije (prav tam). Izhajajoč iz teoretičnih spoznanj številnih avtorjev (prav tam), pa tudi iz
lastnih izkušenj, lahko trdimo, da imajo vzgojno težavni otroci zelo radi lahko oblikovalne
materiale, kot so plastelin in glina, in da radi packajo, slikajo (hiter učinek in minimalne
nevarnosti neuspeha). Redl in Wineman (1984) tu govorita o ponujanju aktivnosti, ki
omogočajo hitro doseganje ciljev ter sprostitev odvečne napetosti.
Intervjuvanka D tudi opaža, da si otrok zelo rad poišče miren prostor, kjer je sam. Bregar
Golobič (2004) govori o obogatitvi prostora, med katero uvršča tudi ureditev »mehkih«
prostorčkov, v katerih imajo otroci možnost, da se umirijo in sprostijo. To je še posebej
priporočljivo za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami, saj pri teh pogosteje prihaja do
nenadnih izbruhov in čustvenih izpadov, ki so med drugim lahko posledica prevelike količine
informacij, hrupa ter premajhnega prostora. Iz lastnih izkušenj pa lahko rečem, da je takšna
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ureditev prostora v vrtcih nekoliko težje izvedljiva zaradi premajhnih prostorskih kapacitet ter
prevelikega števila otrok v eni sami skupini. Prav zagotovo bi bilo tako smiselno razmišljati v
smeri, da bi vsaka enota vrtca imela tudi »sobo za pomiritev« (npr. mehke blazine, mehka
igrala, bazen s terapevtsko igralnimi žogicami, žogice za gnetenje), kamor bi se otrok lahko
umaknil.

5.3.4. Kaj je tisto, kar vzgojiteljice mislijo, da bi jim pomagalo pri delu z
otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč?
Podporo in pomoč, ki bi morebiti olajšala delo vzgojiteljic pri delu z otrokom, ki je vedenjsko
izstopajoč, vse udeleženke intervjuja prepoznavajo v dodatnih strokovnih usposabljanjih in
izobraževanjih, ki naj bi temeljila na izmenjavi izkušenj zaposlenih ter na obravnavi
konkretnih primerov. Predvsem jih zanima, kako pristopiti k otroku, ki je vzgojno težavnejši.
Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) poudarjajo, da je potrebno poskrbeti za
kvaliteto dela pedagoškega kolektiva ter ga opolnomočiti z dodatnimi strokovnimi
izobraževanji, kot so strokovne razprave o vzgojni problematiki otrok, strokovna predavanja,
razne delavnice, treningi večje osebne učinkovitosti, strokovna literatura, svetovanje
vzgojiteljicam o vključevanju v seminarske oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
svetovanje in skrb za izboljšanje vrtčevske klime, svetovanje pri sodelovanju vrtca z
zunanjimi strokovnimi institucijami itd. Intervjuvanki A in C poleg tega izpostavita še
dodelitev dodatne strokovne pomoči vedenjsko izstopajočemu otroku. Po mnenju vzgojiteljice
C je ta nujna, saj dve vzgojiteljici nista dovolj, da bi kvalitetno opravljali delo v vzgojni
skupini, v kateri je prisoten tak otrok.
Med vprašanji, ki preverjata mnenje vzgojiteljic o lastni usposobljenosti in o tem, kje poiščejo
strokovno pomoč, ko se znajdejo v vzgojni dilemi, pa je najti določeno povezanost.
Vzgojiteljica A ocenjuje, da je popolnoma usposobljena za delo z otrokom (AB), ki je težje
vzgojljiv, zato v nadaljevanju tudi pove, da se ji zdi nesmiselno kakršno koli iskanje dodatne
strokovne pomoči, saj otroka najbolj poznajo ona sama in starši. Intervjuvanka C govori le o
delni usposobljenosti za delo z otrokom (CD). Sicer pove, da se je po pomoč obrnila k
svetovalni delavki, ki pa ji je ponudila le že znane predloge, ki jih je nemogoče uporabljati v
skupini 24 otrok.
Vzgojiteljici B in D pravita, da se ne počutita vedno kompetentni za delo z otrokom (AB in
CD). Obe dajeta zelo velik poudarek na dodatna izobraževanja in usposabljanja, intervjuvanka
D pa kot možen vzrok za slabšo usposobljenost pri delu z otrokom (CD) vidi tudi v
pomanjkanju delovnih izkušenj. Udeleženka B kot možno pomoč pri delu z otrokom AB vidi
tudi v sodelovanju s svetovalno delavko, vendar pa do sedaj z njo še ni sodelovala, poleg tega
pa izpostavi, da je pri delu s težje vzgojljivim otrokom velikega pomena tudi usklajenost
vzgojnih pristopov obeh vzgojiteljic, kar bi potrdila tudi iz lastnih izkušenj; da namreč
sodelovanje med vzgojiteljicama, ki temelji na podpori, komunikaciji, predlogih, evalvaciji
dela, prispeva h kvalitetnejšemu vzgojnemu delu ter boljši klimi v skupini, to pa ugodno
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vpliva na vse otroke in tudi na strokovni delavki. Intervjuvanka C pa morebitno pomoč poišče
med sodelavkami ali pri svetovalni delavki.
Glede na analizo pridobljenih rezultatov v sklopu kategorije o pomoči, ki bi jo potrebovale
vzgojiteljice pri delu z vedenjsko izstopajočim otrokom, bi lahko rekli, da sta vzgojiteljici A
in C veliko bolj prepričani v pravilnost svojega načina dela. To bi lahko bilo povezano z
večjim številom izkušenj in z večjimi količinami znanja, saj sta zaposleni dlje časa od ostalih.
Kot možno razlago pa bi lahko navedli tudi pomanjkanje kritičnosti do lastnih pristopov.
Njuno zavračanje in/ali nesprejemanje strokovne pomoči pa lahko razumemo tudi kot strah in
obrambo pred tem, da bi ju ostali sodelavci označili za nekompetentni. Med analizo dela se je
namreč pokazalo, da intervjuvanki B in D v primerjavi z intervjuvankama A in C pogosteje
reflektirata svoje delo in pristope v odnosu do otroka (AB in CD), intervjuvanka D pa pri
svojem delu z otrokom CD išče še možne izboljšave in spremembe v ravnanju. Prav tako
intervjuvanki B in D v primerjavi z ostalima dvema pogosteje omenjata pomen udeležbe na
dodatnih izobraževanjih in seminarjih, ki jih vidita predvsem kot možnost za pridobivanje
kompetenc ter izboljšanje njune usposobljenosti. Lahko bi rekli, da se njuna večja kritičnost
do dela in želja po dodatnem izobraževanju povezuje s tem, da sta omenjeni intervjuvanki
mlajši, z manjšim številom delovnih izkušenj in teoretičnih znanj. Glede na analizo rezultatov
bi lahko tudi sklepali, da sta mlajši intervjuvanki veliko bolj odprti za morebitne spremembe v
lastnih pristopih in načinih dela, za razliko od starejših intervjuvank, ki kažeta manjšo
pripravljenost za seznanjanje in uporabo novih pristopov in načinov dela. Veliko bolj se
namreč zanašata nase in izražata manjšo potrebo po sodelovanju in upoštevanju predlogov
svetovalne delavke ali drugih strokovnjakov.
Med pomembne lastnosti, ki so v pomoč vzgojiteljici pri delu z otrokom (AB in CD), pa
večinoma vse navajajo potrpežljivost in vztrajnost. Vzgojiteljica A omenja tudi sproščenost in
dobro voljo, obenem pa pravi, da slednji nista vedno mogoči, saj se človekova občutja,
razpoloženja in zdravstveno stanje spreminjajo. Tudi Gordon (1989) opozarja, da odnos
odraslega do otroka ne more biti vedno enak, temveč se spreminja. Za zdrav in kvaliteten
odnos je namreč pomembno, da smo do otroka pristni in odkritosrčni ter da mu na primeren
način povemo (»jaz-sporočila«), kdaj njegovega vedenja ne odobravamo. Intervjuvanka B v
pripovedi izpostavi tudi pomen refleksije svojih pristopov in načina dela. Le-ta kot eden
izmed zelo pomembnih elementov pedagoškega dela namreč omogoča, da do svojega dela
vzpostavljamo kritičen odnos in da ga pogledamo z določene razdalje, kar omogoča našo rast
in napredovanje tako na osebnem kot na profesionalnem področju. Ista intervjuvanka omenja
tudi lastnosti, kot so empatija, razumevanje ter pripravljenost pomagati otroku, intervjuvanka
D pa kot pomembno lastnost omenja tudi to, da vzgojiteljica poskuša na miren način pristopiti
k otroku, ko pride do pojava motečega vedenja. Omenjeno lastnost navaja tudi znotraj
kategorije učinkovitih pristopov, ki bi po njenem mnenju zmanjšali pojavnost motečega
vedenja pri otroku. Kastelic, Cerar, Terpin, Lipuš, Žnidarič idr. (2003) v svojih teoretičnih
spoznanjih poudarjajo, da je za uspešno delo s težje vzgojljivimi otroci izjemnega pomena
dobro poznavanje samega sebe, lastnih sposobnosti ter tudi pomanjkljivosti. Kot temeljni
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pogoj za uspešno vodenje otrok, ki so vedenjsko izstopajoči, pa je vzgojiteljeva čustvena
stabilnost (sposobnost trajno pozitivnega odnosa do otroka).

5.3.5. Kolikšna je skladnost med tem, kar vzgojiteljice navajajo kot učinkovite
pristope pri delu z otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč, ter med tem, kar
udejanjajo v praksi?
Pred interpretacijo zadnjega raziskovalnega vprašanja je potrebno opozoriti, da gre v tem delu
le za preverjanje skladnosti med izjavami vzgojiteljic ter njihovim ravnanjem v času
opazovanja, kar pomeni, da ne moremo govoriti o skladnosti oz. neskladnosti njihovih
ravnanj ter odzivov na splošno. Pri opazovanju je potrebno namreč upoštevati prisotnost tretje
osebe (opazovalca), ki vpliva na vedenje tako otrok kot vzgojiteljic. Lahko bi rekli, da so se
vzgojiteljice na določene trenutke obnašale in odzivale nekoliko bolj socialno zaželeno, kot bi
se sicer, saj prisotnost tretje osebe navadno deluje kot nekakšen »nadzor« ali »preverjanje«.
Prav tako je potrebno upoštevati subjektivnost opazovalca med samim opazovanjem ter
subjektivnost njegove interpretacije.
Med opazovanjem v vzgojni skupini intervjuvank C in D sem veliko večjo prisotnost
motečega vedenja pri otroku CD zaznala med prehodi iz ene dejavnosti v drugo (npr. iz
vodene dejavnosti v prosto igro). Opazila sem, da se vzgojiteljica D večinoma odziva na vse
pojavne oblike motečega vedenja, nikoli pa nisem slišala pohvale ter spodbudnih besed. Tudi
v intervjuju vzgojiteljica D izpostavi, da bi lahko pri otroku dajala večji poudarek pri iskanju
ter spodbujanju njegovih močnih področij.
Ko je otrok v garderobi začel mahati z majico, je vzgojiteljica D po opozorilu otrok pristopila
k njemu, mu vzela oblačilo ter se z njim pogovorila o neprimernosti početja. Nato mu je
ponovno naročila, naj se obuje. Da bi se izognili motečemu vedenju v času prehodov, iz
lastnih izkušenj predlagam, da že prej individualno pristopimo do otroka ter mu jasno
povemo, kaj sledi v nadaljevanju ter kaj od njega pričakujemo. Otroci s čustvenimi in
vedenjskimi težavami so namreč pogosto zbegani in zmedeni v situacijah, ki so
nestrukturirane, nepredvidljive ter so izven »rutine«. Tudi avtorji Rotvejn Pajić (2004) in
Walker in Fescer (2003; v Christensen, Jaeger, Lorenz, Morton, Neuman idr., 2005)
poudarjajo pomen strukture ter predhodne seznanjenosti otroka v primeru sprememb. V drugi
situaciji, ko je otrok CD porival ostale otroke v koloni in so otroci ponovno prišli do
vzgojiteljice D ter ga zatožili, pa je vzgojiteljica D spodbudila otroke k samostojnemu
reševanju konfliktov. V obeh situacijah je tako intervjuvanka D uporabila pogovor, v drugi
situaciji pa tudi delo s celotno skupino otrok, kar omenja tudi v samem intervjuju. Med
počitkom ga je intervjuvanka prvi dan umirila tako, da se je usedla k njemu in ga trepljala,
vendar v intervjuju nisem zasledila, da bi navedla rabo pravkar omenjenega pristopa. Tudi
lastne izkušnje učijo, da otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter otroci nasploh
potrebujejo dejavnosti, ki umirjajo in sproščajo. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
so še posebej senzibilni ter veliko izkušenj pridobijo po senzorni poti (preko čutil). Iz pravkar
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omenjenega razloga je še posebej priporočljiva raba masažnih iger (npr. masaža hrbta v času
počitka, ob poslušanju klasične glasbe, pisanje pisma po hrbtu, delanje vremena, peka pice,
piškotov na hrbtu ...).
Drugi dan se je intervjuvanka D z otrokom že vnaprej dogovorila, da bo nekaj časa umirjeno
počival, nato pa bo lahko šel za mizo in risal. Ponovno sem tako opazila, da se z otrokom
pogovarja in dogovarja, hkrati pa upošteva njegove interese ter ga z risanjem poskuša
motivirati, da bi se med počitkom lažje umiril. Tudi v intervjuju je mogoče zaslediti, da
poskuša na različne načine motivirati otroka CD. Iz povedanega in opaženega bi lahko
sklepali, da je pri intervjuvanki D zaznati določeno mero skladnosti med pristopi, ki jih v
intervjuju prepoznava kot učinkovite, ter med pristopi, ki jih udejanja v praksi.
Vzgojiteljica C se, podobno kot prejšnja, večinoma odziva le na moteče vedenje otroka,
spregleda pa priložnosti, ki bi jih lahko izkoristila za spodbudo in pohvalo. Tudi iz intervjuja
te vzgojiteljice je mogoče razbrati, da je usmerjena bolj k otrokovim primanjkljajem kot pa k
iskanju in odkrivanju njegovih močnih področij, kar je lahko ovira, da bi otroku omogočili
več priložnosti, v katerih bi bil uspešen in pohvaljen. V dveh situacijah, v katerih je bilo pri
otroku CD mogoče zaznati moteče vedenje, je vzgojiteljica C reagirala povsem umirjeno –
tako, da je prisedla poleg njega. Tudi iz lastnih izkušenj bi priporočala, da se otrok, ki je
vedenjsko izstopajoč, v času izvajanja dejavnosti nahaja v bližini vzgojitelja. Med
pospravljanjem igralnice, ko otrok CD ni sledil njenim zahtevam, pa ga je vzgojiteljica C
opozorila ter odločno (z nekoliko povzdignjenim glasom) ponovila zahtevo, naj začne
pospravljati, in pri tem vztrajala. Tudi iz njenega intervjuja je bilo mogoče razbrati, da pri
delu z otrokom CD zagovarja doslednost, odločnost in vztrajnost, ki se kažejo tudi v njenem
načinu dela, zato bi tukaj lahko govorila o skladnosti med njenimi izjavami in pristopi v
praksi.
V opazovani situaciji, ki sledi, pa sem v odzivu vzgojiteljice C opazila nenaklonjenost in
izrazito negativno naravnan odnos do otroka CD. V skupini so se otroci pripravljali na nastop,
nakar je skupina fantov, v kateri je bil prisoten tudi otrok CD, postala zelo moteča in je s
svojim vedenjem ovirala nadaljnji potek dejavnosti. Med opazovanjem sem ocenila, da je
sama dejavnost trajala precej časa in je vključevala veliko različnih elementov (npr.
poslušanje zgodbice, učenje pesmic, plesa ...), kar bi lahko bil eden izmed možnih razlogov za
upad koncentracije in pomanjkanje pozornosti pri posameznih otrocih. Vzgojiteljica C je
nekajkrat opozorila le otroka CD, nato pa reagirala zelo čustveno in impulzivno. Zakričala je
nanj ter ga kaznovala tako, da ga je izključila iz dejavnosti. Po določenem času pa je otroka
ponovno vključila v skupino ter ga opozorila, naj se lepo obnaša. Obid in Rapuš Pavel (2009)
poudarjata, da se odrasli ob pojavu motečega vedenja pogosto odzovejo negativno, ker
zrcalijo otrokova čustva. Long in Wilder (1993; prav tam) zato pravita, da si je potrebno
negativna čustva priznati, vendar pri tem ne vstopati v konflikt z otrokom. Tudi v intervjuju je
vzgojiteljica C omenila, da poskuša z otrokom CD večinoma vzpostavljati demokratičen in
sodelovalen odnos, ki pa, kot sama pravi, ni vedno mogoč. Njena izjava se je potrdila tudi
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med opazovanjem, saj je v določenih trenutkih pristopila k otroku povsem umirjeno in
razumevajoče, v zgoraj omenjeni situaciji pa se je odzvala precej burno.
Med opazovanjem v vzgojni skupini intervjuvank A in B sem bila, podobno kot v prejšnji
skupini, prisotna v času priprave na zaključni nastop za starše. Opazila sem, da sta
intervjuvanki A in B otroka AB vključili v dramatizacijo ter mu na ta način omogočili, da
bogati in razvija svoja močna področja, ki jih obe intervjuvanki omenjata tudi v pripovedi
(npr. bogat besedni zaklad, komunikativnost ipd.). Pri intervjuvanki A sem enkrat zaznala, da
je uporabila pohvalo, ki jo je izrazila tako besedno kot nebesedno. Tudi v intervjuju je
mogoče zaslediti, da intervjuvanka uvršča pohvale med možne načine dela, zato bi tu lahko
govorili o skladnosti med njeno izjavo in pristopi. V času opazovanja je intervjuvanka A v
primeru pojava motečega vedenja pri otroku AB uporabila različne pristope: opozarjanje,
povabila ga je, naj prisede poleg nje, ter mu predlagala, naj na terasi naredi nekaj poskokov,
da sprosti odvečno napetost. Teh pristopov v intervjuju ni omenjala. V nekoliko bolj »krizni
situaciji« pa sem zaznala, da je v odnosu do otroka AB uporabila kaznovalen pristop. Na
otroka se je odzvala tako, da je zakričala nanj, od njega zahtevala opravičilo ter ga umaknila
iz situacije, posedla poleg sebe ali na klopco ter ga tam pustila do kosila. Umik iz situacije, ki
je namenjen umiritvi otroka ter priložnosti za razmislek, intervjuvanka A kot uporaben pristop
navaja tudi v intervjuju. Prav tako ga je mogoče zaslediti kot element modela LSCI (Obid in
Rapuš Pavel, 2009). V omenjeni situaciji pa nisem zaznala, da bi se z otrokom pogovorila, kar
pa intervjuvanka A izpostavi v svoji pripovedi kot izredno pomembno, zato bi lahko na tem
mestu govorili o nekoliko manjši skladnosti med izjavami in načinom dela v praksi. Pogovor,
ki je osnova modela LSCI (prav tam), namreč sama vidim kot pomemben element, ki sledi po
vsaki »krizni situaciji«, saj na ta način otroku damo priložnost, da pove svojo zgodbo ter svoj
pogled na situacijo, hkrati pa ga spodbudimo k iskanju rešitve, kako bi v prihodnje ravnal
drugače.
Med odzivi intervjuvanke B sem zaznala, da se je na otrokovo moteče vedenje odzvala z
opozarjanjem, ki ga sicer v intervjuju ne omenja. V eni izmed drugih situacij pa se je
vzgojiteljica B odzvala na otrokovo žalost z razumevanjem ter otroku obrazložila svojo
odločitev. Njen pristop bi lahko potrdili tudi z njeno izjavo v intervjuju, v katerem kot
pomembno lastnost pri sebi prepoznava empatijo in pripravljenost za razumevanje otroka. V
tem primeru je pri intervjuvanki B moč zaznati skladnost med tem, kar zagovarja v intervjuju,
ter med njenim načinom dela.
Zaključni del interpretacije zadnjega raziskovalnega vprašanja bi lahko sklenili s subjektivno
oceno, da je v nekaterih situacijah mogoče zaznati skladnost med izjavami intervjuvanih
vzgojiteljic in njihovimi dejanskimi odzivi, v določenih situacijah pa je skladnost nekoliko
manjša. Kot možna razlaga za to bi se lahko navedlo dejstvo, da so vzgojiteljice v intervjujih
lahko navajale, kako bi se bilo dobro odzivati, kar pa ni nujno, da to vedno uporabljajo tudi v
praksi. Treba je namreč upoštevati dejstvo, da s(m)o vzgojitelji ljudje s čustvi, razpoloženji,
izkušnjami ter določenimi znanji, ki se iz dneva v dan spreminjajo, s tem pa se spreminjajo
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tudi načini dela, pristopi ter odzivi. Med načini dela vzgojiteljic sem opazila rabo pristopov, ki
vključujejo opozarjanje, pogovor in dogovarjanje, umik iz situacije ali izključitev iz
dejavnosti. Med nekaterimi vzgojiteljicami (B in D) sem zaznala tudi empatijo in izkazano
sočutje ter razumevanje otroka (AB in CD). Določene pristope pa sem pri vzgojiteljicah
zaznala le v času opazovanja, ne pa tudi v pripovedi (npr. poskoki na terasi (A), vzgojiteljica
C prisede k otroku, trepljanje po hrbtu med počitkom (D)).
Neujemanje med odgovori in početjem bi lahko povezali s tem, da se med pogovorom
vzgojiteljice niso uspele spomniti vseh situacij in možnih načinov dela, ena od možnih razlag
pa bi lahko bila tudi ta, da je bila tema (moteče vedenje) pričujočega diplomskega dela
preobširno zastavljena, zaradi česar so vzgojiteljice imele težave, na katero vedenje se sploh
osredotočiti. V tem vidim tudi možnost za izboljšavo diplomskega dela v smeri, da bi si
znotraj teme motečega vedenja izbrala le eno izmed oblik (npr. agresivno vedenje) in na ta
način udeleženke raziskave nekoliko bolj usmerila in omejila, da bi bile manj zmedene pri
iskanju ter podajanju odgovorov na zastavljena vprašanja. Kot možno razlago neskladnosti bi
lahko navedli tudi to, da so se vzgojiteljice v času opazovanja nekoliko bolj potrudile v
odnosu do otrok AB in CD, saj so prisotnost opazovalca dojemale kot »preverjanje«
pravilnosti njihovih ravnanj.
V reakcijah vzgojiteljic (A in C) sem v kriznih situacijah opazila tudi uporabo avtoritarnega
pristopa, za katerega sta značilna uporaba kazni ter postavljanje odraslega v nadrejen položaj.
Slednje sta v intervjuju omenili tudi vzgojiteljici (B in D), ki ocenjujeta, da je avtoritaren
pristop najbolj učinkovito sredstvo ob pojavu motečega vedenja pri otroku. Intervjuvanki A in
C sicer tega v intervjuju ne izpostavita posebej, vendar bi lahko iz njunih ravnanj sklepali o
podobnosti uporabe pristopov v kriznih situacijah. Iz opaženih reakcij (A in C) ter izjav
nekaterih intervjuvank (B in D) bi lahko tako rekli, da se vzgojiteljice ob pojavu motečega
vedenja pogosteje (a ne vedno!) zatečejo k rabi negativnih, nenadzorovanih ter impulzivnih
odzivov. O tem govori tudi Mikuš Kos (1991), da namreč moteče vedenje v okolju pogosto
sproži odklonilne in kaznovalne reakcije, neugodne izkušnje, ki jih je otrok deležen, pa tako
še dodatno večajo in utrjujejo vzorce neustreznega vedenja. Kot je že zgoraj omenjeno, pa ne
moremo posploševati, da se vzgojiteljice, zajete v raziskavo, vedno enako odzivajo na moteče
vedenje kot v zaznanih situacijah, saj je opazovanje v vsaki vzgojni skupini potekalo premalo
časa, da bi lahko to trdili. Poleg tega pa sta pri opazovanju prisotni subjektivna zaznava in
ocena opazovalca.
S študijem literature, ki obsega področje motečega vedenja, ter z izvedbo kvalitativne
raziskave sem prišla do ugotovitev, da je moteče vedenje mogoče razumeti le v interakciji
posameznika (predšolskega otroka) z okoljem, kar pomeni, da motečega vedenja ne moremo
pripisati zgolj posamezniku ali zgolj okolju in odzivom slednjega. Za lažje prepoznavanje in
razumevanje motečega vedenja je torej nujna celostna obravnava, ki vključuje tako pogled na
posameznika z njegovimi individualnimi značilnostmi (npr. temperament, sposobnosti),
močnimi področji (npr. interese, zanimanja) in primanjkljaji ter hkrati pogled na vire, ki se
nahajajo v ožjem (npr. družina) ter širšem okolju (npr. vzgojitelj, svetovalni delavec, socialni
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pedagog). Za širše okolje, ki v primeru moje raziskave vključuje vzgojiteljice, bi lahko rekli,
da je za kvalitetno vzgojno delo izrednega pomena poznavanje in nenehno usposabljanje na
področju dela z otroki, ki imajo čustvene in vedenjske težave. Poudarek je tudi na zmožnosti
vzgojitelja, da kritično ovrednoti lastno delo in pristope, ki jih uporablja pri delu z vedenjsko
izstopajočim otrokom, na njegovi pripravljenosti za sodelovanje z vzgojiteljem v paru in na
izmenjavi izkušenj z ostalimi sodelavci pedagoškega kolektiva ter na pripravljenosti za
sodelovanje z otrokovimi starši, s svetovalnim delavcem ter po potrebi tudi z zunanjimi
strokovnjaki.
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IV. ZAKLJUČEK
Z raziskavo sem v svojem diplomskem delu ugotovila, da se vzgojiteljice pri svojem delu
srečujejo z najrazličnejšimi oblikami motečega vedenja (npr. nemirnost, agresija). Vzroke za
njegov nastanek najpogosteje pripisujejo otroku samemu in neustrezni družinski vzgoji.
Vzgojiteljice pa ne prepoznavajo, da lahko tudi s svojim načinom dela oz. z določenimi odzivi
prispevajo k njegovemu nastanku. Med možnimi dejavniki tveganja, ki prispevajo k
poglabljanju in utrjevanju motečega vedenja, pa dve izmed intervjuvank prepoznavata tudi
svoj način dela. V ospredje postavljata predvsem pogosto grajanje in discipliniranje otroka.
Ugotovila sem, da vzgojiteljici, ki prepoznavata tudi lastno vlogo in odgovornost pri delu z
otrokom, ki je vedenjsko izstopajoč, do svojega načina dela vzpostavljata bolj kritičen odnos,
znotraj katerega navajata tudi možne spremembe in izboljšave. Lahko bi rekli, da je refleksija
v vzgojnem delu nujen element, ki vzgojiteljici pomaga, da ovrednoti svoje delo, ter tako lažje
vidi, kaj je v redu in kaj bi bilo mogoče spremeniti oz. nadgraditi.
Načini odzivanja vzgojiteljic pri pojavu motečega vedenja so zelo različni. Najpogosteje se
zatekajo k rabi pristopov, ki vključujejo umik iz situacije, izključitev iz dejavnosti ter pogovor
z otrokom. Ugotovila sem, da je aktivna vloga otroka pri pogovoru nekoliko manjša, kot bi
lahko bila, saj ta poteka na način, ki otroka ne spodbuja k iskanju in soustvarjanju rešitve, kaj
bi lahko v prihodnje spremenil in naredil drugače. Iz podanih odgovorov v intervjujih in iz
opazovanja pa sem prišla do ugotovitve, da se vzgojiteljice ob pojavu določenih oblik
motečega vedenja (npr. agresivno vedenje, neposlušnost avtoriteti), odzivajo avtoritarno in
kaznovalno. Prav tako sem prišla do ugotovitve, da zaposlene pri vedenjsko izstopajočem
otroku sicer prepoznavajo močne točke, vendar so večino časa usmerjene in osredotočene na
njegove pomanjkljivosti. Pravkar omenjeno pa se povezuje tudi s tem, da je otrok s strani
vzgojiteljic deležen več kritike in graje kot pa pohvale.
Udeleženke raziskave med možne oblike pomoči in podpore otroku, kot tudi njim samim,
uvrščajo predvsem individualen pristop do otroka. Obenem pa poudarjajo, da je to
neizvedljivo zaradi prevelikega števila otrok v skupini. Nekatere izmed vzgojiteljic kot možno
rešitev vidijo v dodelitvi dodatne strokovne pomoči, ki pa, po besedah ene izmed njih in iz
lastnih izkušenj, otrokom s tovrstno problematiko ne pripada. Dve vzgojiteljici dajeta
poudarek tudi na sodelovanju s starši, ki vključuje vsakodnevno izmenjavo informacij. Dve
intervjuvanki med možnimi predlogi pomoči navajata tudi večjo uporabo spodbude in
pohvale ter večje opiranje na otrokova močna področja.
Zavedam se, da pridobljene rezultate kvalitativne raziskave ne morem posplošiti na celotno
populacijo vzgojiteljev. Kljub temu pa mislim, da se vzgojiteljice, zajete v raziskavo,
pretirano osredotočajo le na moteče vedenje otroka, spregledajo pa tisto, kar otrok potrebuje.
Več poudarka bi torej bilo potrebno nameniti preventivi in ne »gašenju« motečega vedenja.
To pa pomeni, da moramo delati v smeri, da bo njegova pojavnost čim manjša, kar lahko
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dosežemo z jasnimi pravili, ki jih oblikujemo skupaj z otroki, z vnaprej poznanimi
posledicami neupoštevanja pravil, z ustreznim načinom komunikacije, ustvarjanjem ugodne
klime ipd. Pravkar omenjeno je lažje izvedljivo, če vzgojitelja v paru sodelujeta na način, da
se med seboj dogovarjata, skupaj evalvirata delo, iščeta skupne rešitve in možne načine dela,
se prilagajata in usklajujeta svoje pristope.
Tu bi rada izpostavila tudi pomen vloge socialnih pedagogov in drugih strokovnjakov, ki naj
bi vzgojitelje seznanjali in opolnomočili s pomočjo različnih strokovnih usposabljanj, s
svetovanjem in podporo pri skupnem iskanju rešitev in načinov dela z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami. Vlogo strokovnih delavcev (npr. svetovalni delavec, socialni pedagog
ipd.) vidim tudi pri večjem ozaveščanju vzgojiteljev, da bi prepoznavali svojo vlogo in
odgovornost pri delu z otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki ni usmerjena le na
odpravljanje motečega vedenja, temveč tudi na ustvarjanje pogojev, v katerih ima otrok
možnost, da doživlja uspeh in potrditev. Prav tako se mi zdi izrednega pomena, da strokovni
delavci (npr. svetovalni delavec, socialni pedagog ipd.) vzgojitelje spodbujajo k temu, da bi
otroka, ki je vedenjsko izstopajoč, v vzgojni skupini videli tudi kot priložnost za medsebojno
učenje in bogatenje. S pravkar omenjenim namreč menim, da se v vzgojni skupini ustvarja
klima, v kateri se spodbujajo vrednote, kot so medsebojna pomoč, potrpežljivost, strpnost in
sprejemanje »drugačnosti«. Vzgojitelje bi torej bilo potrebno ozaveščati v smeri, da bi otroka
sprejeli in ga poskušale videti ter obravnavati kot del vzgojne skupine in ne kot nekoga, ki ga
je potrebno obravnavati »posebej ter ločeno« zunaj vzgojne skupine.
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VI. PRILOGE
1.

PREDSTAVITEV REZULTATOV INTERVJUJA

1.1.

Kode 1. in 2. reda razvrščene po posameznih kategorijah

Tabela 1: Moteče vedenje otrok

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Intervjuvanka D

Poznavanje motečega

(1) Težko je opredeliti pojem motečega

(100) Izstopanje v skupini ostalih

(226) Srednje. Pojem je poznan iz

(307) Pojem ji je poznan, ampak ne

vedenja

vedenja.

otrok.

literature in interneta.

zelo.

(2) Motečega vedenja ni, je

(107) Za to je že slišala, ni pa posebej

(227) Pod tem pojmom si predstavlja,

samo tisto, kar moti posameznika.

specializirana za to področje.

da se otrok ne zna vključit, je zelo

(8) Družinske težave.

(110) Starši nimajo časa za otroka.

umirjen ali preveč agresiven.

(9) Čustvene težave.

(111) Pomanjkanje čustvenih

(228) Veliko je odvisno od staršev in

(12) Povezava čustev z vedenjem.

zadovoljitev pripelje do motečega

njihove vzgoje.

vedenja.
Eksternalizirane in

(3) Motenje skupine otrok med

(101) Neupoštevanje pravil.

(219) Otrok je agresiven do

(303) Nagajanje otrokom.

internalizirane oblike

dejavnostjo.

(102) Dela vse po svoje.

sovrstnikov (npr. pretepanje).

(305) Nemirnost (npr. »Ne zmore pri

motečega vedenja

(4) Vpitje med razlago.

(104) Motenje vzgojiteljice med

(220) Govorjenje, ko ni potrebno.

miru sedeti.«).

(5) Smejanje.

izvajanjem vodene dejavnosti.

(221) Nagajanje drugim otrokom.

(306) Moteče klepetanje.

(6) Nagajanje otrokom.

(222) Motenje otrok pri igri.
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(7) Ščipanje otrok.

(105) Izražanje nezainteresiranost do

(223) Motenje otrok pri dejavnostih.

(308) Kljub opozorilom nadaljuje z

(10) Dominantnost.

vodenih dejavnosti

(231) Porivanje ostalih otrok.

motečim vedenjem.

(11) Iskanje pozornosti.

(106) Nasprotovanje.

(235) Uporaba grdih besed.

(310) Iskanje pozornosti.

(13) Neprestano klepetanje.

(109) Iskanje pozornosti.

(236) Je žaljiv do otrok.

(312) Ogroža ostale otroke (npr.

(14) Izražanje agresije (npr.

(115) Izražanje agresije do drugih

(237) Jemanje stvari drugim otrokom.

»Zadnjič je enemu otroku na igrišču

vlečenje za lase, pretepanje).

otrok.

(238) Skrivanje stvari drugim

vrgu limono v glavo, nekaj dni pred

(20) Nemirnost (težko sedi, se obrača).

(118) Nagajanje drugim otrokom.

otrokom.

tem pa je enemu otroku vrgu v glavo

(21) Stopnjevanje agresije.

(119) Neposlušnost.

(239) Laganje.

kamen.«).

(24) Brcanje.

(120) Vpitje.

(250) Nevaren za druge otroke.

(342) Zapiranje otrok v wc.

(26) Nima pozornosti in

(121) Živi v svojem svetu risanih

(257) Otrok ne zmore izraziti čustev

(343) So pozorne, da otroka ne

koncentracije.

junakov.

na socialno sprejemljiv način (npr. ko

obtožujejo po krivem.

(30) Ljubosumje, če se nekoga

(122) Hiperaktivnost.

je jezen, spotakne otroka, ki gre

(349) Razdiralno vedenje (npr.

pohvali.

(123) Motenje ostalih otrok pri delu ali

mimo).

podira kocke, ki jih skupaj

(31) Porivanje otrok.

igri.

(264) Se spravlja nad šibkejše otroke.

sestavljajo).

(124) Razdiralno vedenje (npr. uniči

(298) Otrok bi hotel narediti drugače,

stolp iz lego kock ali razdere krog med

ampak ne zmore.

dejavnostjo).
(142) Nemirnost.
(164) Jemlje otrokom stvari.
(166) Pretirano identificiranje s
superjunaki (Batman, Superman).
(170) Pomanjkanje pozornosti in
koncentracije.
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Značilne situacije

(20) Vodena dejavnost (npr. ne zmore

(114) Situacije brez razloga, npr.

(224) Klepetanje med obroki.

(304) Med izvajanjem programa.

sedeti pri miru za mizo ali v krogu, ko

deklica je sedela na tleh in on ji

(225) Med dejavnostmi (npr.

(309) Med počitkom počitek (govori,

kaj delajo).

namenoma stopi na prste.

neprimerno obnašanje med

je nemiren).

(22) Moteče vedenje se pojavlja

(135) Med prosto igro.

prebiranjem zgodbic v pravljičnem

(311) Med kosilom (npr. »Včeraj je

kadarkoli.

(136) Vodena dejavnost (npr. kaže

krogu).

glavo namakal v krožnik juhe.«).

(23) Individualna igra (iskanje

nezainteresiranost).

(232) Med prosto igro (npr. »Enemu

(313) Med prosto igro.

pozornosti na različne načine: npr.

(168) Moteče vedenje se pogosteje

otroku je v glavo vrgel kamen,« in

(319) V skupini otrok; ko je sam, je v

vpitje, tolčenje s predmetom ob steno

pojavi v skupini.

»enega otroka je s palico udaril po

redu.

ali brcanje).

(169) Pri kosilu je nemiren.

licu.«).

(25) Skupinska igra (nagajanje

(233) Med obroki.

otrokom: npr. podiranje kock).

(245) Individualno je v redu, v

(37) Skupina otrok.

skupini ima težave.

Vzroki za nastanek

(38) Otrok sam (npr. izsiljevanje).

(103) Neprimerna vzgoja.

(234) Določene stvari ga lahko zelo

(338) Otrok sam (npr. »Eni pravijo,

motečega vedenja

(39) Starši (npr. otroku je vse

(112) Neprimerne risanke (Batman,

hitro vznemirijo, da izbruhne (npr.

da je tolk egocentričen. Sam jaz ne

dovoljeno).

Superman)

svinčnik ni prav postavljen).

verjamem, da je to to, lahko je

(191) V družini je bila prisotna

(249) Otrok sam (»Ima v sebi zelo

odstotek tega.«).

bolezen.

veliko agresije in jeze. Nekaj se mora

(339) Težave doma.

v njem dogajati.«).

(340) Ozadje vedenja je otrokova

(255) Vzroki prihajajo od doma,

stiska.

ampak vzgojiteljici niso poznani.

(341) Problem je pri starših, ker ne
ukrepajo ob otrokovem neprimernem
vedenju (npr. »Potem je prišel oči in
mu je povedla, da je danes enmu
fantku kamen v vrat vrgu, da je tišču
otroka v wc-ju, in je potem oči samo
reku: 'Ja očitno je danes samo tak
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čuden dan.'«).
(376) Tudi vzgojiteljica lahko sproži
otrokovo neprimerno vedenje, ko ga
po krivem obsodi.
Vzroki za poglabljanje

(41) Otroci ga izločajo iz igre, ker se

(156) Kritiziranje in grajanje

(259) Vključitev ostalih otrok v spor;

(317) Nezanimiva tema.

oz. utrjevanje motečega

preriva, jih pretepa in jim podira kocke.

neprimernega vedenja otroka še bolj

to ga še dodatno vznemiri in razjezi.

(335) Discipliniranje (npr. izključitev

vedenja

(42)

tlači in poglablja težave.

(266) Vrstniki ga izločijo iz igre in je

iz skupine) otroka še dodatno razburi

ignorirajo, zato je še bolj jezen in

(171) Če ga neka stvar prizadene in

zato žalosten.

in razjezi.

destruktivno naravnan.

užali.

Nekateri

otroci

ga

pri

igri

(342) Pogosto je obtožen za krivca s
strani otrok, ker je v skupini precej
stigmatiziran.

Tabela 2: Ravnanje vzgojiteljic ob pojavu motečega vedenja

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Doživljanje

(15) Neodobravanje otrokovega

(113) Jeza nanj, ker je nevaren do

(229) Vznemirjanje.

(320) Strah, da se ni komu kaj

vzgojiteljice ob pojavu

vedenja.

ostalih otrok.

(230) Težko se je skoncentrirati za

zgodilo.

motečega vedenja

(16) Vznemirjanje.

(117) Po eni strani je hudo, ker je otrok

izpeljavo dejavnosti do konca.

(322) Doživljanje jeze.

v stiski.

Intervjuvanka D

(323) Razumevanje, da se v otroku
nekaj dogaja.
(324) Vznemirjanje.
(325) Občutek neuspeha in nemoči.
(326) Žalost.

Odzivi vzgojiteljic na

(17) Otroka se posede za mizo, da se

(108) Razumevanje otroka glede na

(240) Osamitev otroka, tako da ga

(314) Otroku pove, da to kar počne,

moteče vedenje otroka

umiri.

stanje v družini.

posedejo za mizo.

ni v redu.
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(18) Vzgojitelj poseže vmes in prekine

(116) Pogovor z otrokom.

(241) Umik otroka iz situacije.

(315) Otroka z vprašanji usmerja, da

nevarno situacijo.

(125) Ne dopustijo, da ga drugi otroci

(242) Vedno sledi pogovor z

se postavi v vlogo drugega otroka.

(19) Otroku se ponudi druge zaposlitve.

neprestano tožarijo.

otrokom, kako se je potrebno

(316) Posede ga na klopco, da

(32) Izključitev otroka iz situacije v

(126) Spodbujanje samostojnega

obnašati.

razmisli o nastali situaciji.

primeru, da ogroža sebe in/ali druge.

reševanja konfliktov pri otrocih.

(243) Individualen pristop

(321) Najprej poskuša sebe umiriti v

(33) Pogovor z otrokom.

(127) Vmešavanje vzgojiteljic v

(»Individualno se z njim zelo veliko

določeni situaciji in na čim mirnejši

(36) Za mizo se otroku ponudi umirjene

konflikte le v primeru nevarnosti.

ukvarjava.«)

način pristopiti k otroku ter se z njim

dejavnosti: risanje, sestavljenke oz. se

(128) Otrok ima možnost, da se

(248) Med določenimi dejavnostmi ga

pogovoriti.

ga vpraša, kaj si želi.

umakne iz nastale situacije.

posede za svojo mizo, ker opazuje

(327) Otroku pove, kaj jo moti.

(40) Pogovarjanje in delo s celotno

(129) Po nastali situaciji ima čas za

pozitivne spremembe v vedenju.

(328) Opozarjanje.

skupino otrok.

premislek.

(256) S starši so se veliko

(329) Začasna izključitev iz situacije.

(45) Dajanje zadolžitev otroku.

(130) Otroku se za mizo ponudi

pogovarjali, vendar pa sodelovanje ni

(330) Začasna premestitev v drugo

(46) Vztrajnost.

umirjeno dejavnost.

bilo mogoče.

skupino.

(47) Vzdrževanje discipline.

(131) Omogočanje, da je sam, da se

(265) Fizično ločevanje od otrok, s

(331) Motivacija otroka z uporabo

(48) Postavljanje meja.

umiri, nato sledi pogovor z

katerimi se ne razume (npr. »Nista

pogojnih posledic (npr. »Če boš

(49, 94) Doslednost.

vzgojiteljico.

skupaj, ne sedita skupaj in se ne

počival, boš dobil polžka.«).

(50) Izpolnjevanje obljub.

(137) Delati skupaj z otrokom, biti ob

igrata.«).

(333) Uporaba inovativnih metod

(51) Izkazovanje ljubezni otroku.

njem (npr. določena dejavnost).

(267) Poseganje vzgojiteljice v

(npr. Otroci dobijo pred počitkom

(52) Izkazovanje pozitivne pozornosti

(138) Dajanje spodbud otroku.

situacijo, ko ga ostali otroci izločajo

čudežne ključke, s katerimi si

(ukvarjanje z otrokom).

(139) Spodbujanje medvrstniške

iz igre in se z njim pogovori (npr.

zaklenejo usta, da lažje poslušajo

(53) Pripravljenost pomagati otroku.

pomoči (npr. posedemo dva otroka

»'Če se boš v redu obnašal, te bodo

pravljico in počivajo).

(54) Vzgojiteljica je otroku na

skupaj, da si lahko pomagata).

ostali otroci sprejeli.' In potem je

(334) Sprejetje dogovorov.

razpolago za pogovor.

(145) Nasprotovanje pristopu, v

nekaj časa v redu.«).

(336) Vzgojiteljica otroku obrazloži,

(55) Sodelovanje in dogovarjanje s

katerem je otrok le pasiven izvrševalec

(268) Delo s celotno skupino. Po

zakaj je ravnala na določen način.

starši.

ukazov (npr. »Zakaj si to naredu? To ni

pogovoru z otrokom sledi še pogovor

(345) Delo s celotno skupino otrok

(56) Usklajenost med pristopi staršev in

v redu. Pejt v kot.«).

z ostalimi otroki.

(pogovarjanje z ostalimi otroki).
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vzgojiteljic.

(148) Izključitev otroka iz situacije in

(273) Pri kosilu sedi sam ali pa sedi

(347) Poskuša enakomerno

(62) Nasprotovanje permisivni vzgoji.

čas za premislek.

zraven njega vzgojiteljica.

razporediti čas, ki ga nameni

(63) Vztrajnost in doslednost.

(151) Povezanost in sodelovanje s

(279) Zagovarja pristop, v katerem

individualno otroku ter delu z

(64) Nudenje pomoči.

starši.

vzgojitelj in otrok stopata v dialog.

ostalimi otroki v skupini.

(65) Spodbujanje.

(152) Poročanje staršem, kako je

(280) Zagovarja pristop s soudeležbo

(369) Zagovarja demokratičen

(66) Dajanje pohval.

potekal dan.

otroka (npr. »V začetku smo skupaj z

pristop, v katerem vzgojitelj in otrok

(67) Izkazovanje pozitivne pozornosti

(153) Otroka osebno pohvali, ko se

otroki oblikovali pravila tako, da smo

sodelujeta ter se med seboj

do otroka.

primerno obnaša.

jih napisali in narisali.«).

dogovarjata.

(68) Izkazovanje zanimanja.

(155) Pohvala mora biti izrečena v

(281) Otroci so seznanjeni s

(370) Pri temu otroku prevladuje

(99) Otroku dati občutek, da je

tistem trenutku.

posledicami kršenja pravil.

uporaba avtoritarnega pristopa,

sprejet in ljubljen.

(157) Pohvale in spodbude večkrat

(282) Zagovarja demokratičen

občasno se z njim tudi dogovarja.

izrečene med opravljanjem dejavnosti.

pristop, vendar vedno njegova

(371) Uporaba avtoritarnega pristopa

(158) Pripravljenost vzgojitelja, da

uporaba ni mogoča.

je pri temu otroku najbolj učinkovita.

pomaga otroku.

(283) V skupini imajo projekt o

(374) Če ne more zaspati, se

(165) Določene stvari (npr. navodila)

nenasilju, o reševanju konfliktov na

dogovorijo, da najprej malo počiva in

je potrebno večkrat ponovit.

konkretnih primerih (npr. pogovarjajo

gre potem risati za mizo, vendar

(190) Starše vedno najprej obvestijo o

se o tem, kaj jim je všeč pri prijateljih

vedno to ne pomaga.

dobrih stvareh, šele nato pa sporočijo

in kaj jih moti).

težave.

(293) Vzgojiteljica da otroku

(192) Zagovarja demokratičen vzgojni

konkretne zadolžitve (npr. pomaga ji

stil, razen v primeru agresivnega

pri delu v garderobi).

vedenja uporablja avtoritarnega.

(303) Ga pohvalijo, ko mu kaj uspe,

(193) Otroku se pove konkreten

in ga stisnejo k sebi, ker je otrok, ki

primer, da se lažje postavi v kožo

ima zelo rad bližino.

drugega otroka.
(208) Po pogovoru se otrok lahko
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vključi zopet v skupino.
(209) Zagotovo so še drugi pristopi, ki
pa jih ne moreš poznati, če se ne
izobražuješ.
Učinkovitost

(34) Ni večje učinkovitosti, ker se

(149) So, pa niso. Moteče vedenje je še

(251) Ni velikega učinka (npr.

(332) Motiviranje otroka z nečim, kar

uporabljenih pristopov

moteče vedenje še vedno pojavlja.

vedno prisotno.

osamitev otroka, umik iz situacije,

ga zanima, je večinoma uspešno (npr.

(35) V primerjavi z začetkom leta so

(154) Otrok je pohvale zelo vesel in

pogovor), ampak drugo ni dovoljeno.

»Situacija s polžkom je bil uspešen

opazne manjše pozitivne spremembe

zanj pomeni motivacijo.

(253) Ne učinkujejo nobene metode.

primer, saj se je s polžkom umiril in

(254) Otrok veliko bolj upošteva

zaspal.«), so pa tudi neuspešni

pravila, ko je postavljen v neko

primeri.

drugačno in zanj zanimivo situacijo

(337) Odvisno od tega, ali ima otrok

(npr. obisk kmetije za 3 dni), vendar

dober ali slab dan.

tudi to ni več učinkovito.

(346) Individualno ukvarjanje z

(284) Kljub udeležbi projekta o

otrokom pripomore k boljšemu

nenasilju, otrok ni dojel sporočila.

vedenju.

/

(372) Pričakovanje, da bo nekaj

vedenja (npr. se hitreje umiri).

Pričakovanja

(69) Pričakovanja do tega otroka so

(180) Odkar si je zlomil roko, samo

vzgojiteljic

enaka kot do ostalih otrok.

čaka, kdaj se bo še kaj zgodilo.

naredil narobe.

(194) Ga ima bolj pod drobnogledom.

(373) Da bi se otrok potrudil in da bi

(195) Pomembno je videti celotno

poskušal sodelovati.

situacijo, ne pa otroka obtoževati po
krivem, čeprav ga otroci krivijo.
Prepoznavanje

(76) Odgovornost je otrokova (on

(150) Vzgoja otrok je predvsem naloga

(272) Ve, kaj in kako mora delati s

(357) Otroku posvečati veliko

odgovornosti pri delu z

zbesni, on znori, on pretepa).

staršev in ne vzgojiteljic.

tem otrokom (npr. mu namenjati

pozornosti.

otrokom z motečim

(77) Otrok je moteč.

(196) Po eni strani se čuti odgovorna,

veliko pozornosti, individualno delo),

(358) Prepoznavanje otrokovih

vedenjem

(78) Otrokov temperament.

ker veliko časa preživi z otrokom.

vendar v masi otrok tega ne zmore.

čustev in njegovega doživljanja (npr.
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(79) Vzgoja otroka (starši).

(197) Ni njena odgovornost, da se

(285) Problemi doma.

zakaj je žalosten, zakaj je jezen …).

(80) Situacija.

otrok tako vede.

(286) Starejši brat ga pretepa in mu

(359) Težko je najti način, ki bi

(81) Vzgojiteljica ne prepoznava lastne

(198) Odgovorna je za to, da otroku

govori grde besede in potem otrok to

ustrezal otroku, da bi se umiril.

odgovornosti.

pomaga v situacijah, da mu daje

prenaša na druge.

(375) Starši so odgovorni za

(82) Starši ne znajo postavljati meje.

občutek varnosti in občutek, da ji lahko

(287) Njena odgovornost je, da skrbi

otrokovo vedenje in za vzgojo.

(83) Vse izvira od doma.

zaupa.

za varnost drugih otrok.

(377) Več previdnosti pri tem, da se

(288) Skrbi za dobro počutje otrok v

otroka ne obtoži po krivem.

skupini.
(289) V odnosu do tega otroka ne ve,
kakšna je njena odgovornost.
Tabela 3: Učinkoviti pristopi po mnenju vzgojiteljic

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Intervjuvanka D

Usmerjenost

(29) Izraža veliko zanimanje za stvari,

(134) Ni nekega velikega napredka.

(246) Ne ve, kaj bo s tem otrokom

(344) Navadno je ta otrok res tisto jedro

vzgojiteljice na močne

vendar so ti trenutki zelo redki.

(144) Treniranje borilnih veščin naj bi

v šoli.

problema.

točke ali problem

(57) Strah pred nesrečo in nevarnostjo

še dodatno spodbudilo agresijo pri

(252) Spremlja ga že od jasli naprej

(348) Postavlja se vprašanje, kako bo v

zaradi neubogljivosti.

otroku.

in ima občutek, da je vedno slabše.

šoli zaradi težav, ki jih ima na socialnem

(58) Delo s takim otrokom je težko in

(159) Je zelo prijeten otrok, ampak

(274) Če se nahaja v bližini drugih

področju.

zahtevno.

ima težave.

otrok, skrbijo za njihovo varnost.

(361) Najprej je opazen problem in šele

(160) Upanje, da so težave le del

nato vse ostalo.

odraščanja in da bodo sčasoma

(395) Več je kritike kot pohvale.

izzvenele.
(161) Več je negativnih kot pozitivnih
lastnosti.
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(218) Ena negativna lastnost lahko
zbije pet pozitivnih.
Prepoznavanje

(27) Je zelo komunikativen in lepo

(140) Deček je zelo bister.

(247) Ko je sam, je njegovo

(318) Se zna umakniti in si poiskati svoj

otrokovih močnih točk

povezuje besede v stavke.

(141) Ima bogat besedni zaklad.

obnašanje socialno sprejemljivo.

prostor, ker je zelo rad sam.

(28) Stvari ga zanimajo in je zelo

(181) Kaže zanimanje za knjige s

(258) Nima nekih posebnih

(362) Zelo rad riše, ampak tisto, kar sam

vedoželjen.

točno določeno vsebino (npr. rakete).

interesov in zanimanj.

želi.

(59) Se zelo rad pogovarja.

(182) Ima dober spomin.

(263) V določenih situacijah je tudi

(363) Z risanjem se zelo umiri.

(60) Ohrani pozornost in

(183) Zna presenetiti z nenavadnimi

empatičen (npr. do deklice s

(364) Rad zlaga kocke.

koncentracijo, če ga stvari zanimajo.

vprašanji (npr. »Ali veš kaj je to

posebnimi potrebami).

(70) Je iznajdljiv.

sarkazem?«).

(275) Močnih točk nima, je pa v

(71) Dobro razume navodila.

(184) Je vedoželjen.

zadnjem času opazen otrokov

(72) Je zelo inteligenten.

(185) Ve zelo veliko stvari.

napredek pri risanju.

(73) Ve veliko stvari o naravi.

(188) Zelo rad govori.

Prepoznavanje močnih

(61) Delo s celotno skupino otrok

(132) Starši se zavedajo težav.

(278)Vzgojiteljica ne prepoznava

(355) Otroci ga vključujejo v igro.

točk v socialnem

(npr. skupni pogovori v krogu na

(133) Doma se veliko ukvarjajo z

močnih točk, prav tako pravi, da

(356) Ko so otroci dežurni, ga izberejo za

okolju

temo prosocialno vedenje).

otrokom (npr. berejo z otrokom knjige

starši otroku niso v pomoč.

pomočnika, če je priden.

na temo, kaj je primerno vedenje in

(368) Ne vem.

kaj ne).
(189) Starši so se pripravljeni
pogovarjati.
Razvijanje močnih
točk

/

(186) Spodbujanje njegove domišljije

(277) Ponudi se mu zaposlitve z

(365) Otroka bi se spodbudilo, da bi svoja

in besednega zaklada z določenimi

različnimi likovnimi tehnikami in

čustva, občutke izrazil z risanjem.

dejavnostmi, pri katerih so vključeni

različne materiale za ustvarjanje.

(366) Da bi imel svoj prostor, kamor bi se

tudi ostali otroci (npr. v krogu skupaj

lahko umaknil, da bi se umiril.

z ostalimi otroki sestavi zgodbo).

(367) Postopno vključevanje ostalih otrok

(187) Da se mu omogoči še več

v dejavnost (npr. »Najprej bi z enim
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priložnosti.

otrokom skupaj v paru kej risala al pa
skupaj izdelala sliko in pol barvala, pol pa
na en velik papir, da bi skupaj risali.«)..

Predlogi konkretnih

(43) Pogovor z otrokom (otrok vse

(143) Vpis v interesne dejavnosti,

(244) Individualno ukvarjanje z

(350) Individualno ukvarjanje z otrokom,

oblik pomoči otroku

razume, le da ne zmore tega izpolnit).

krožke (npr. borilne veščine).

otrokom pripomore k boljšemu

čeprav je slednje v skupini težko

(44) Sodelovanja s starši.

(146) Opazovanje in razumevanje

vedenju.

izvedljivo.

(74) Ne pozna načina, kako bi lahko še

sprožilcev in ozadja motečega

(260) Otrok bi moral imeti

(351) Postopno vključevanje v skupino.

pomagala otroku.

vedenja.

individualno strokovno pomoč.

(352) Več sodelovanja in vključevanja

(75) Umiritev otroka.

(147) Pogovori s starši v smeri, naj

(261) Postopno vključevanje v

staršev ter skupnega iskanja rešitev.

(84) Povezanost s starši.

otroku berejo knjige, ki so zanj

skupino (Npr. »Da bi se strokovna

(353) Vzgojiteljica staršem poroča tudi

(85) Enaki pristopi vzgojiteljev in

zanimive, vendar manj nasilne.

delavka z njim najprej individualno

pozitivne informacije o otroku in ne le

staršev.

(162) Težko se je v skupini ukvarjati

ukvarjala, nato pa ga pet, deset

negativnih.

(86) Doslednost pri delu z otrokom.

samo z enim otrokom, ker čas tega ne

minut vključevala v skupino.«).

(354) Usklajevanje vzgojnih pristopov

dopušča.

(262) Individualno ukvarjanje

med vrtcem in domom.

(167) Ne ve. V vrtcu se je težko

vzgojiteljice z otrokom ob

(360) Otrok se mora naučiti shajati v

posvečat samo enemu otroku.

sodelovanju z ostalimi otroki (npr.

skupini.

(172) Otrok bi moral imeti

Vzgojiteljica se igra družabne igre

(378) Večje upoštevanje otrokovih

individualno obliko dodatne

skupaj z otroki).

interesov. Je pa to težko izvedljivo, ker je

strokovne pomoči.

(269) Lažje je, če se otroku

med letom veliko dejavnosti.

(173) Individualno ukvarjanje

individualno posvečaš, vendar pa v

(379) Spremenila bi to, da bi k njemu

vzgojiteljice z otrokom.

skupini 22 otrok to ni možno.

pristopala na mirnejši način.

(174) Motiviranje otroka s stvarmi, ki

(276) V zadnjem času opaža, da ga

(393) Vzgojiteljica opaža, da se, če otroka

ga zanimajo.

zelo pomiri risanje.

pogosteje spodbujaš in pohvališ, njegovo

(175) Vključevanje ostalih otrok (npr.

(290) Ne ve več, kaj bi lahko

vedenje izboljšuje. Če pa otroka graja in

skupno igranje družabnih iger).

pomagalo, ker sta z vzgojiteljico do

kritizira, je samo še slabše.
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(176) Ob sebi potrebuje podporo

sedaj že ogromno naredili.

(394) Če otroka stisne k sebi in ga

odrasle osebe (npr. vzgojiteljica se z

(294) Ko vzgojiteljica dela skupaj z

pohvali, se veliko bolj potrudi.

njim in še z nekaterimi otroci igra

otrokom, se obnaša na socialno

(396) Lahko bi se še bolj potrudili in pri

družabne igre).

sprejemljiv način, vendar hkrati

otroku iskali pozitivne stvari ter ga s tem

(177) Ko je zraven njega odrasla

poudarja, da tega ne zmore početi

spodbujali.

oseba, otrok zmore kontrolirat svoje

vedno zaradi ostalih otrok.

vedenje.
(178) Vzgojiteljica kot podpora med
različnimi dejavnostmi (npr. reševanje
delovnih listov) vsem otrokom, da ne
pride do izpostavljanja.
(179) Med potekom samih dejavnosti
še več spodbude in pohvale.

Tabela 4: Pomoč in podpora, ki bi jo potrebovale vzgojiteljice pri delu z otrokom z motečim vedenjem

Kode 1. reda
Intervjuvanka C

Kode 2. reda

Intervjuvanka A

Intervjuvanka B

Iskanje dodatne

(87) Dodatna strokovna pomoč ni

(202) Možnost sodelovanja s

(291) Sodelovala je že s svetovalno

(380) Po pomoč se najprej obrne na

strokovne pomoči ob

potrebna, ker vzgojiteljica in starši

svetovalno delavko.

delavko v vrtcu, ki je otroka prišla

sodelavke v kolektivu.

pojavu vzgojne dileme

najbolj poznajo otroka.

(203) Do sedaj še ni bilo sodelovanja.

velikokrat pogledat.

(381) Sodelovala je s svetovalno

(204) Ne ve, ali bi bilo kaj drugače.

(292) Svetovalna delavka je dala

delavko, ko so imeli pogovor s starši.

predloge za delo z otrokom, vendar

(382) Vzgojiteljski aktivi, kjer se

vzgojiteljica pravi, da je to težko

pogovarjajo o problemih in si

izvedljivo v skupini otrok.

izmenjujejo izkušnje.
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Intervjuvanka D

Občutek lastne

(88) Nima druge izbire kot to, da je

(205) Počuti se delno usposobljena za

(295) Ve, kako delati z otrokom,

(383) Odvisno kdaj. Kadar doživlja

usposobljenosti oz.

kompetentna za delo z otrokom.

delo z otrokom. Potrebovala bi

ampak mu tega, kar potrebuje, ne

neuspeh, se sprašuje, ali je sploh

izobraževanje v tej smeri.

more ponuditi, ker so potem ostali

usposobljena za take primere.

otroci prikrajšani.

(384) Meni, da bi morala več delati

nemoči za delo z
otrokom

na tem, da bi bila usposobljena za
lažje razumevanje otroka.
(390) Pomanjkanje izkušenj.
Morebitna podpora in

(89) Dodatna strokovna pomoč otroku,

(199) Dodatna izobraževanja.

(270) Dodatna strokovna pomoč, ker

(385) Seminarji, na katerih bi

pomoč, ki bi

vsaj dvakrat mesečno, ampak takšnim

(200) Udeležba seminarjev, na katerih

je samo v dvojici zelo težko delati.

strokovni delavci na primerih

vzgojiteljici olajšala

otrokom dodatna pomoč ne pripada.

dobiš ideje za nove pristope.

(299) Dodatna izobraževanja, ki

povedali, kako mirno pristopat k

delo

(90) Več izobraževanj in pogovorov na

(201) Večja usklajenost med

temeljijo na konkretnih primerih.

otroku, kako razreševati konflikte.

to temo.

vzgojiteljicama.

(300) Izmenjava izkušenj z drugimi

(386) Svetovanje in izmenjava

(91) Izmenjava konkretnih izkušenj

(206) Želja spoznati konkretnih

vzgojiteljicami, kako one ravnajo.

izkušenj.

med zaposlenimi.

pristopov, kako ravnati v določeni

(389) Več znanja o problematičnih

(92) Možnost supervizije.

situaciji.

otrocih.

(93) Zunanji strokovnjak (supervizor)

(207) Želja spoznati več alternativnih

predlaga možne rešitve, napotke za

možnosti, ki se jih ponudi otroku.

delo.

(210) Sodelovanje s strokovno
delavko, da bi prišla pogledati otroka
in podala svoje mnenje ter kakšen
konkreten napotek.
(213) Pridobljeno teoretično znanje je
potrebno utrjevati in uporabljati v
praksi.

Lastnosti vzgojiteljice,

(95) Dobra volja.

(163) Zmožnost refleksije in

(296) Potrpežljivost.

(387) Vztrajnost.

ki so ji v pomoč pri

(96) Sproščenost.

razmišljanje v smeri izboljšanja svojih

(297) Imeti rad otroke.

(388) Potrpežljivost.
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delu

(97) Spodbujanje otroka.

pristopov.

(301) Vztrajnost pri odločitvah.

(391) Umirjenost (da mirno pristopa

(98) To ni zmeraj možno.

(211) Empatičnost.

(302) Doslednost.

k otroku, ko se neprimerno vede).

(212) Omogočanje občutka zaupanja.

(392) Nekrivičnost

(214) Potrpežljivost.

(393) Vzgojiteljeva prizadevnost.

(215) Čut za otroke.
(216) Sposobnost poslušanja.
(217) Razumevanje in pripravljenost
dialoga.

2.

PREDSTAVITEV REZULTATOV OPAZOVANJA

2.1.

Kode 1. in 2. reda razvrščene po posameznih kategorijah

Tabela 5: Otrokovo vedenje

Kode 1. reda
Kode 2. reda

Opazovanje otroka CD (datum in čas opazovanja: 3. 6. 2013 – 9.00–

Opazovanje otroka CD (datum in čas opazovanja: 4. 6. 2013 – 9.00– 13.00)

13.00)
Zaželeno vedenje

(397) Otrok posluša pravljico in sledi dejavnosti kljub motečim

(416) Lepo sodeluje med učenjem pesmi za zaključni nastop.

dejavnikom (nemir ostalih otrok).

(425) Na igrišču se zelo lepo igra sam, pa tudi z ostalimi otroki se lepo vključuje

(403) Zelo lepo se igra sam na igrišču (npr. igra v peskovniku,

v igro.

plezanje po plezalnih igralih, risanje).
Moteče vedenje

(400) V garderobi maha z majico okrog sebe.

(413) V jutranjem krogu med pravljico maha z majico.

(405) V garderobi ne upošteva navodil vzgojiteljice in počne druge

(419) Med vodeno dejavnostjo (učenje plesa za zaključni nastop) skupina

stvari, ima odkrenljivo pozornost.

fantov, v kateri je tudi opazovani otrok, ne sledijo navodilom, ne poslušajo in
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(407) V vrsti za wc poriva ostale otroke.

iščejo pozornost.

(410) Med počitkom se premetava po ležalniku in govori.

(422) Ne sledi zahtevam vzgojiteljice, naj pospravi stol, temveč maha z njim
naokrog.
(426) Med kosilom nagaja, se guga na stolu, maha naokrog s priborom.
(429) Moti počitek (govori in se premetava po ležalniku).

Tabela 6: Situacije, v katerih se pojavlja moteče vedenje

Kode 1. reda
Kode 2. reda

Opazovanje otroka CD (datum in čas opazovanja: 3. 6. 2013 – 9.00–

Opazovanje otroka CD (datum in čas opazovanja: 4. 6. 2013 – 9.00–13.00)

13.00)
Situacije, v katerih se otrok

(398) Vodena dejavnost (poslušanje pravljice).

(417) Vodena dejavnost (lepo sodeluje pri učenju pesmi).

obnaša socialno zaželeno

(404) Prosta igra na igrišču.

Med prosto igro se zelo lepo igra sam in tudi z drugimi otroki.

Situacije, v katerih prihaja do

(401) Med prehodom iz ene dejavnosti v drugo (npr. iz vodene

(414) V jutranjem krogu med prebiranjem pravljice.

motečega vedenja

dejavnosti na igrišče, ko se morajo otroci v garderobi sami urediti, ko

(420) Med izvajanjem vodene dejavnosti (npr. učenje plesa za zaključni

se vrnejo iz igrišča v sobo).

nastop).

(408) Med čakanjem v vrsti za wc.

(423) Prehod iz ene dejavnosti v drugo, ko vzgojiteljica (C) da veliko navodil

(411) Med počitkom.

(Npr. »Pospravite stole, pojdite na wc in si preobujte čevlje.«).
(427) Čas kosila.
(430) Med počitkom.
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Tabela 7: Ravnanje vzgojiteljic v primeru motečega vedenja

Kode 1. reda
Kode 2. reda

Opazovanje otroka CD (datum in čas opazovanja: 3. 6. 2013 – 9.00–

Opazovanje otroka CD (datum in čas opazovanja: 4. 6. 2013 – 9.00–13.00)

13.00)
Odzivi vzgojiteljic

(399) Vzgojiteljici (C, D) ne opazita otrokovega truda – pomanjkanje

(415) Vzgojiteljica (C) mu vzame majico, s katero maha in se usede poleg

pozitivnih podkrepitev.

njega.

(402) Vzgojiteljica (D) prekine situacijo (otrok maha z majico) in se

(418) Vzgojiteljici (C, D) ne opazita otrokovega truda (pomanjkanje pozitivnih

z njim pogovori.

podkrepitev).

(406) Vzgojiteljica (C) otroka nekajkrat opozori, naj se preobuje.

(421) Vzgojiteljica (C) se razburi, ker otrok moti dejavnost. Nanj zakriči in ga

(409) Vzgojiteljica (D) se pogovori z ostalimi otroki, ker ga tožarijo.

za nekaj česa odstrani iz skupine, nato ga spet vključi.

Spodbuja jih v smeri, naj poskušajo sami razrešiti konflikt. (Da

(424) Vzgojiteljica (C) z nekoliko povzdignjenim glasom opozori otroka, ker ne

otroku povejo, kaj jim ni všeč, kaj jih moti, če pa tega ne bo

upošteva navodil (maha s stolom okrog sebe), ter mu še enkrat ponovi, naj

upošteval, naj pridejo do nje.).

pospravi.

(412) Med počitkom se usede k njemu (D), ga umiri in otrok nato

(428) Med kosilom se intervjuvanka (C) usede k otroku in pri njem je kosilo.

zaspi.

(431) Otrok ne more zaspati. Vzgojiteljica (D) se dogovori z otrokom, naj nekaj
časa počiva na ležalniku in, če bo upošteval dogovor, bo šel za mizo risat. Po
določenem času ga povabi za mizo risati.

Tabela 8: Otrokovo vedenje

Kode 1. reda
Kode 2. reda

Opazovanje otroka AB (datum in čas opazovanja: 5. 6. 2013 – 9.00–

Opazovanje otroka AB (datum in čas opazovanja: 6. 6. 2013 – 9.00–13.00)

13.00)
Zaželeno vedenje

(432) Sodeluje pri dejavnosti (zelo dobro pripoveduje naučeni tekst).
(435) Otrok izrazi željo, da bi v igri imel vlogo repe. Intervjuvanka B
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(445) Otrok z zanimanjem sodeluje v jutranjem krogu, ko vadijo za nastop.

na njegovo željo ne pristane, otrok je vidno užaljen.
Moteče vedenje

(437) Otrok postane v krogu med dejavnostjo (učenje pesmi)

(447) Med poslušanjem navodil za drugo dejavnost ugrizne deklico.

nemiren.

(450) Ne dovoli ostalim otrokom, da bi se igrali na avtomobilu (igralo). Nato

(439) Otrok vstaja iz stola ter komentira, ko igrajo drugi otroci.

enega otroka porine iz avtomobila in ta pade na tla ter začne jokati.

(442) Otrok med čakanjem na kosilo maha z rokami.

Tabela 9: Situacije, v katerih se pojavlja moteče vedenje

Kode 1. reda
Kode 2. reda

Opazovanje otroka AB (datum in čas opazovanja: 5. 6. 2013 – 9.00–

Opazovanje otroka AB (datum in čas opazovanja: 6. 6. 2013 – 9.00–13.00)

13.00)
Situacije, v katerih se otrok

(433) Vodena dejavnost (vadijo za nastop), v kateri ima tudi sam

(446) Vodena dejavnost (priprava za nastop).

obnaša socialno zaželeno

vlogo.

Situacije, v katerih prihaja do

(440) Med dejavnostjo, ko ni na vrsti in mora poslušati druge otroke.

(448) Med prehodom iz ene dejavnosti v drugo, ko posluša navodila.

motečega vedenja

(443) Med čakanjem na kosilo.

(451) Med prosto igro – borba za igrala.

Tabela 10: Ravnanje vzgojiteljic v primeru motečega vedenja

Kode 1. reda
Kode 2. reda

Opazovanje otroka AB (datum in čas opazovanja: 5. 6. 2013 – 9.00–

Opazovanje otroka AB (datum in čas opazovanja: 6. 6. 2013 – 9.00–13.00)

13.00)
Odzivi vzgojiteljic

(434) Vzgojiteljica (A) ga pohvali in mu »da petko«.
(436) Vzgojiteljica (B) se odzove na otrokovo žalost in mu razloži,

(449) Vzgojiteljica (A) ga krega in presede na stol poleg sebe.

zakaj ne more igrati vloge repe (pred kratkim si je poškodoval roko).

(452) Vzgojiteljica (A) krega otroka in mu naroči, naj se opraviči, ter ga posede

(438) Vzgojiteljica (A) otroku, ki je nemiren, ponudi možnost, da gre

na klopco, na kateri sedi do konca proste igre na igrišču.

ven na teraso in se sprosti s poskoki.
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(441) Vzgojiteljica (A) med dejavnostjo uporablja nebesedno
komunikacijo (npr. mu nakaže z roko, naj se usede na stol).
(444) Vzgojiteljica (B) ga med kosilom večkrat opozori, ker je
nemiren in klepeta.

-138-

