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IZVLEČEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem na osnovi proučevanja literature različnih avtorjev 

raziskala problematiko motečega vedenja, ki je v osnovnih šolah vse bolj prisotna, a 

spregledana. Prišla sem do ugotovitve, da je moteče vedenje pogosto pogojeno z naraščajočo 

populacijo otrok, ki imajo čustvene in vedenjske težave/motnje (v nadaljevanju ČVT/M). 

Raziskovala sem vzroke za njihov nastanek, pri čemer sem naletela na zelo raznolika mnenja, 

a vendarle večina strokovnjakov vidi vzroke v socialno-ekonomskih razmerah, bioloških oz. 

nevroloških predispozicijah ter družinskem in šolskem okolju. Sama sem se podrobneje 

posvetila slednjima, pri čemer sem poskušala poiskati rešitve za uspešnejše in učinkovitejše 

spoprijemanje s ČVT/M otrok tako v družinskem kot šolskem okolju. Nadalje sem proučila 

položaj šole oz. njenih pedagoških delavcev v odnosu do otrok s tovrstnimi težavami, 

uporabnost vzgojnega načrta, ki naj bi predstavljal, še posebno učiteljem, oporo oz. vodilo pri 

delu. Zanimalo me je, kako o tej problematiki razmišljajo pedagoški delavci, zato v 

empiričnem delu predstavim poglobljene intervjuje, ki sem jih izvedla z dvema učiteljicama 

in dvema socialnima pedagogoma. Zanimalo me je predvsem, katere oblike 

izzivalnega/motečega vedenja pri učencih opažajo, katere metode in strategije dela s takimi 

učenci so najučinkovitejše in kolikšna je pri tem stopnja timskega sodelovanja. V nalogi 

podam ugotovitve o tem, katere vzgojne postopke in ukrepe učitelji uporabljajo pri takih 

učencih ter kako ocenjujejo lastno usposobljenost za reševanje tako specifičnih težav, kot jih 

imajo nekateri otroci. Na koncu učiteljem podam smernice za učinkovitejše soočanje z 

motečim vedenjem, saj na osnovi opravljenih intervjujev sklepam, da se učitelji počutijo manj 

usposobljeni za obravnavo učencev s ČVT/M.  

 

Ključne besede: čustvene in vedenjske težave, učenec, osnovna šola, moteče vedenje, učitelj, 

usposobljenost 



 III 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part I studied the problem of disruptive behaviour, which is in primary 

schools increasingly present but overlooked. This part was done on the basis of studying 

literature, written by various authors. I came to the conclusion that the disruptive behaviour 

is often conditioned by the growing population of children who have emotional and 

behavioural difficulties/disorders (hereinafter referred to as EBD/D). I researched the causes 

of their formation, while I came across a very diverse opinions, but nevertheless most 

experts see the causes in the socio-economic conditions, biological or. neurological 

predisposition as well as family and school environment. I focused more specifically on the 

latter two, while I was trying to find solutions for more efficient and effective coping with 

EBP/D children in both, family and school environment. Further on I examined the situation 

of school or. its teaching staff in relation to children with such problems, the usefulness of 

an educational plan that is intended to represent, especially to teachers, support or guide 

how to work. I was interested in teachers' opinion on this matter, and therefore in the 

empirical part I introduce interviews that I conducted with two teachers and two social 

educators. I was particularly interested in what forms of challenging/disruptive behaviour 

they observe in pupils, the methods and strategies that are most effective with such pupils, 

and what is the level of team work while coping with these problems. In the thesis I 

introduce my finding about which educational procedures and measures teachers use for 

such pupils and how they assess their own capacity to deal with such specific problems as 

some of their pupils have. At the end of the thesis I recommend some guidelines for the 

teachers for a more effective coping with disruptive behaviour, because on the basis of the 

interviews I concluded that teachers feel less qualified to deal with pupils with EBD/D. 

 

Keywords: emotional and behavioural difficulties/disorders, pupil, primary school, disruptive 

behaviour, teacher, qualifications
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1 UVOD 

 

Ko sem bila kot specialna pedagoginja zaposlena v eni od ljubljanskih osnovnih šol, sem bila  

priča prenekateri stiski, s katero so se učitelji soočali zaradi različnih oblik izstopajočega 

vedenja otrok. Pogosto je bilo moteče vedenje posledica čustvenih in vedenjskih težav/motenj 

(v nadaljevanju ČVT/M) otrok. Stiske učiteljev pa so bile po mojem mnenju pogojene z 

nepoznavanjem težav, z neučinkovitim sodelovanjem s strokovnjaki, s pomanjkanjem 

konkretnejših postopkov in ukrepov pa tudi slabšim sodelovanjem s starši. S pomočjo 

različnih raziskav sem ugotovila, da so težave v vedenju in čustvovanju otrok očitno postale 

problematika, ki jo v šolskem prostoru trenutno najteže obvladujemo. Učitelji v osnovnih 

šolah pa bi se v skladu z zakonodajo z motečim vedenjem morali znati spopadati, saj je od 

leta 2000 uzakonjena integracija otrok s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi učenci s 

ČVT/M.  

 

V diplomskem delu se sprašujem tudi, kdo so otroci, ki imajo težave v vedenju in 

čustvovanju, kako mislijo, čutijo, se odzivajo, kakšen odnos imajo do šole, ljudi in do sebe ter 

predvsem, kaj lahko mi, pedagoški delavci, storimo, da bi težave otrok s ČVT/M kar se da 

uspešno odpravili, in kako lahko preprečimo njihov nastanek.  

 

Preprečevati nastanek težav pa je pogosto težko tudi zaradi kaotičnosti današnjega socialnega 

prostora, ki od posameznika izredno veliko zahteva, saj je za vključitev in sprejem v družbo 

potrebna prilagoditev in usvojitev točno določenih vedenjskih vzorcev, kar je za otroke s 

ČVT/M veliko težji izziv. Vprašamo se lahko, koliko smo kot družba in posamezniki 

pripravljeni prilagoditi pomoč posamezniku ter vložiti v različne podporne sisteme in 

preventivno delovanje, s čimer bi pomagali pedagoškim delavcem in staršem, da bi se laže 

soočali s tovrstno problematiko, in otrokom, da bi se razvili v zdrave in izpolnjene osebnosti.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Čustvene in vedenjske težave/motnje   

  

Najprej je treba odgovoriti na vprašanje, kdo sploh so otroci, ki imajo ČVT/M. Ali imajo 

enake potrebe in želje kot drugi otroci, imajo prijatelje, so učno uspešni, kako se počutijo v 

šoli ali doma? Na taka in podobna vprašanja poskušam odgovoriti v tem delu diplomske 

naloge. Začela bi z besedami M. Tomori (2000), ki pravi, da so otroci s ČVT/M tisti, ki ne 

obvladujejo doživljanja notranje tesnobe in se z neustreznim vedenjem podzavestno borijo 

pred depresivnostjo. To so otroci, ki jih je strah, in zato z obrambo pred svojo lastno 

ogroženostjo poskušajo obvladovati okolje v katerem bivajo. Na možnost izgube lastnega 

notranjega ravnovesja (razveza staršev, izguba čustveno pomembne osebe) se pogosto 

odzivajo s preizkušanjem meja. Kauffman (1977; povzeto po Lewis, 1987; v Kobolt, 2010) 

pravi, da se otroci s ČVT/M pogosto na okolje kronično odzivajo na izrazito neprimeren 

način. Kobolt (2010, str. 13) pa navaja, kako se »mladi z izstopajočimi emocijami in 

posledično izstopajočim vedenjem/ravnanjem med seboj razlikujejo. Imajo enake potrebe, 

želje, pričakovanja in probleme kakor vsi, kakor nekateri in hkrati takšne, ki jih ima sleherni 

od njih. Ne poznamo otroka nasploh, ampak le konkretnega otroka in še temu se skozi optiko 

odraslega ne moremo približati tako, da bi se popolnoma vživeli v njegov položaj, da bi 

spoznali vse kotičke in dimenzije njegove osebnosti. Drugega, ne glede na to, ali je to otrok 

ali odrasel, lahko razumemo le kot sogovornika, kot interakcijskega partnerja, ki ga 

ocenjujemo in doživljamo skozi lastna očala in sebi lastno perspektivo razumevanja«.  

 

Dejstvo pa je, da veljajo otroci in mladostniki s ČVT/M pogosto za moteče. Vsako vedenje, ki 

je za okolje moteče, pa sproži v njih odzive, ki so praviloma odklonilni. Na žalost je odziv 

okolice praviloma v obliki kazni, graje, posmeha, kritike ipd. Seveda nobena od takih reakcij 

za otroka sama po sebi še ni usodna, postane pa nevarna, če se ponavlja pogosto in če se otrok 

srečuje z njo v vseh svojih življenjskih situacijah (doma, na ulici, v šoli, med vrstniki). Ko so 

odklonilne reakcije pogoste, začnejo otroka dodatno ogrožati v izpolnjevanju osnovnih 

psihosocialnih potreb, kot so sprejetost, varnost in potrditev. To pa lahko povzroči ali okrepi 

že prej obstoječo čustveno težavo, ki se neposredno odrazi v vedenju (Bečaj, 1987, str. 79). 

Bečaj (prav tam) navaja, da se tako ustvari začaran krog, v katerem otrok zaradi nekaterih 



 3 

svojih posebnosti, značilnosti ali čustvene motenosti povzroči v okolici negativne, odklonilne 

reakcije, ki vzvratno okrepijo vedenja, ki so za okolico moteča, ta pa spet odklanjanje okolice. 

Kot vidimo, je reakcija okolja na otrokovo vedenje ključnega pomena, saj ravno javno 

pripisovanje odklonskega statusa, katerega posledica je socialna izolacija in izključitev, vedno 

pušča v posamezniku majhne možnosti za socialno integracijo, ki je pri otrocih s ČVT/M že 

tako ogrožena. Na ta način postajajo možnosti za konformno alternativno delovanje 

posameznika vse manjše. Herriger (1987; povzeto po Brus, 2010) navaja, kako se 

posamezniku, definiranemu kot »delinkvent«, njegov stik z »nemotečim« vse bolj rahlja in 

vse bolj prevzema kulturni vzorec odklonske vloge, okoli katere se strukturirajo izkušnje 

posameznika in vplivajo na njegovo spremenjeno samopodobo. To, da ga drugi definirajo kot 

»socialno motečega«, kar mu je bilo posredovano v socialnih interakcijah, pa posameznik 

ponotranji v lasten koncept sebstva.  

 

Kobolt  (2009, str. 9) navaja kriterije, ki naj bi bili prisotni, ko ocenjujemo ČVT/M: 

 čustvena in vedenjska slika se pojavlja skozi daljše časovno obdobje,  

 vedenjski ali čustveni problem je resen,  

 gre za ogrožanje posameznikovega razvoja,  

 z običajnimi in razpoložljivimi spremembami okolja ravnanja nismo uspeli ublažiti.  

 

Otroci in mladostniki s ČVT/M so torej z vidika psihosocialnega razvoja ogroženi, vendar je 

treba poudariti tudi dejstvo, da se večina otrok v odraslosti razvije v zdrave psihosocialne 

osebnosti (Mikuš Kos, 1990, str. 15). Tomori (2000, str. 106) navaja, da gre pri ČVT/M 

navadno za prehodno ali začasno neprilagojeno vedenje.  

 

Omeniti velja še, da je »današnje razumevanje socialnointegracijskih težav vezano na 

interakcijsko/sistemsko paradigmo nastajanja in vzdrževanja motenj in težav na eni strani in 

posledičnega socialnega izključevanja na drugi strani« (Kobolt, 2010, str. 135). Kobolt 

poudarja, da posameznikovega razvoje ne moremo gledati kot ločenega od njegovega okolja, 

ampak moramo pri tem vedno upoštevati položaj, potrebe, težnje posameznika in njegovega 

socialnega konteksta. V nasprotnem primeru lahko pride do dodatne stigmatizacije (prav tam, 

str.134). 
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2.1.1 Opredelitev ČVT/M 

 

V nadaljevanju nas zanima opredelitev ČVT/M, pri kateri se že v začetku srečamo s težavo 

poiskati pravi termin, ki bi ustrezno označeval ta pojem. Ko opisujemo ČVT/M, naletimo na 

celo paleto izrazov, ki jih pogosto uporabljamo tudi sinonimno, hkrati pa označujejo zelo 

različne odzive. Ti izrazi so na primer: čustvene težave, anksioznost, socialni umik, 

emocionalne težave/motnje, psihosocialne težave, vzgojna nevodljivost, vzgojna 

zanemarjenost, socialnointegracijske težave, socialna oškodovanost, moteče vedenje, 

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

kontrole, hiperaktivno vedenje, opozicionalno vedenje, impulzivno vedenje idr. V krajšem 

času so se pri nas zamenjale kar tri različne zakonske opredelitve, in sicer je bil v začetku 

uporabljen pojem motnje vedenja in osebnosti, ki ga je zamenjal termin vedenjske in čustvene 

motnje. V zadnjem času pa se vedno bolj uveljavlja pojem težave v socialni integraciji. 

Predvsem termin motnja je pretirano determinirajoč in sproža stigmatiziranje (Kranjčan, 

2010, str. 35) V diplomskem delu uporabljam izraz čustvene in vedenjske težave/motnje  

zaradi obstoječe zakonske opredelitve, ki določa izraz »čustevne in vedenjske motnje«. V 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-UPB1 2007, 2. člen) je trenutno 

prisoten izraz motnja.   

 

Povedati je še treba, da kadar uporabljamo izraz ČVT/M, mislimo tako na čustveno kot 

vedenjsko dimenzijo, pri čemer je lahko izrazitejša bodisi vedenjska bodisi čustvena. Obe 

dimenziji pa nastopata skupaj in sta v medsebojni odvisnosti (Kobolt, 2010, str. 89). Maras in 

Cooper (1999; povzeto po Metljak 2009, str. 10) pa opredeljujeta ČVT/M malo drugače, in 

sicer kot krovni termin, ki vsebuje širok spekter težav in potreb, ki vključujejo probleme, ki se 

kažejo v čustveni ali vedenjski obliki, in probleme, ki vsebujejo obe dimenziji, čustveno in 

vedenjsko. Kobolt (2008, str. 49) in drugi avtorji še navajajo, da pri vseh definicijah ČVT/M 

obstaja enoten kontinuum, kjer so na eni strani značilnosti čustvene dimenzije, na drugi strani 

pa značilnosti vedenj. Izraz čustvena težava/motnja označuje internalizirane oblike izražanja 

stiske, medtem ko izraz vedenjska težava/motnja označuje eksternalizirane oblike izražanja 

stiske.  

 

Čustvena dimenzija težav se lahko pojavi pred vedenjskimi težavami ali po njih in čustvene 

težave so pogosto tiste, ki prinašajo dražljaj za razvoj obrambnih ali napadalnih vedenj. 

Otrokove skrite emocije so lahko izvor vedenj, ki jih drugi odobravajo ali zavračajo. V tej 
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točki se pojavi še tretji dejavnik ČVT/M – socialna dimenzija. Socialne reakcije odobravanja 

krepijo negativno vedenje, posledično pa nadaljnji razvoj socialne pripadnosti postane 

odvisen od nadaljnje odklonskosti. Če pa je socialna reakcija negativna, temeljna potreba 

človeka po sprejetosti in pripadnosti ni zadovoljena, kar vodi k nadaljnjim čustvenim stiskam 

(Cooper, 2006). 

  

Ne smemo torej zanemariti dejstva, da sta čustvena in vedenjska dimenzija vedno povezani z 

nekim socialnim kontekstom. Čustveni in vedenjski odzivi so posledica dogajanja v 

posamezniku in prav tako so posledica dogajanja v socialnem kontekstu. Po mnenju nekaterih 

sodobnih avtorjev (Metljak, Kobolt, & Potočnik, 2010, str. 89) je tako najbolj smiselno 

uporabljati naslednja dva izraza:  

 socialnointegracijske težave ter    

 čustvene, vedenjske in socialne težave.  

 

Pogosto se tudi vprašamo, kaj uvrstiti med vedenjske težave. Je to otrokovo  preizkušanje 

svojih meja, telesne moči in spretnosti z vrstniki, razigranost, nagajivost in sitnarjenje, 

potepanje in raziskovanje neznanih okolij, poskušanje alkohola, cigaret in mehkih mamil, 

izostajanje od pouka zaradi strahu pred slabo oceno, tatvina čokolade, laž itd.? Seveda 

odgovor ni pritrdilen. Takšne vedenjske pojave bi prej lahko uvrstili med značilne odklone 

povprečnega pubertetnika oz. malce bolj razigranega otroka (Skalar, 1996, str. 12). Otrok  s 

ČVT/M pa ne določajo zgolj te lastnosti, ampak je njihova značilnost predvsem ta, da s 

svojim vedenjem resneje ogrožajo sami sebe, svoje življenje in zdravje, svojo osebnost in 

socialno integriteto. Vedenje otrok s ČVT/M je pogosto ogrožajoče za socialno okolje in 

uperjeno proti pravilom, vrednostim in vrednotam in tudi proti veljavnim moralnim normam 

in zakonom. V kategorijo otrok s ČVT/M uvrščamo otroke, pri katerih predstavljajo 

neustrezni vedenjski vzorci trajnejša in hujša odstopanja od vedenjskih vzorcev, značilnih za 

otroka v določenem razvojnem obdobju (Skalar, 2003, str. 9).  Kobolt (2010, str. 99) se izrazi 

podobno: »Da bi bilo pri otroku ugotovljeno, da ima ČVT/M, je odvisno od narave, 

pogostosti, vztrajnosti, težavnosti, izjemnosti ali skupnega učinka vedenja v primerjavi z 

normalnimi pričakovanji za otroka iste starosti.«  

  

Katere so osebnostne dimenzije, ki opredeljujejo otroka s ČVT/M, pa se sprašuje Myschker 

(2002; povzeto po Kranjčan, Miklavžin & Zorc Maver, 2010, str. 75), ki je prek skale FPI 

(freiburški osebnostni vprašalnik) prišel do opredelitev, ki posameznika s ČVT/M določijo z 
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naslednjimi značilnostmi: kot agresivnega, čustveno nedozorelega, impulzivnega ter hkrati 

nekoga, ki je prestrašen, ima slabo zmožnost koncentracije, nizko frustracijsko toleranco, je 

razdražljiv in netoleranten, ima pa tudi močno potrebo po uveljavljanju, je sumničav in 

egocentričen.  

 

Kot vidimo, si otroke s ČVT/M najpogosteje predstavljamo kot tiste, ki so nemirni, živahni, 

agresivni, »neobvladljivi« itd. A poudariti je treba, da med otroke, ki imajo čustvene težave, 

prištevamo tudi izjemno pridne, mirne in pretirano ubogljive otroke, čeprav se njihovo 

vedenje ne kaže kot moteče (Brus, 2010, str. 43). Učitelji pa se žal prepogosto ukvarjajo zgolj 

z vedenjem, ki se kaže na očiten, javen način, manj svoje pozornosti pa namenijo tovrstnim 

osebnostnim in čustvenim težavam oziroma notranjim ali internaliziranim oblikam vedenja 

svojih učencev (Kobolt, 2010, str. 243). Ravno zato moramo biti še posebno pozorni in 

občutljivi na skrite signale (umik, tihost, plašnost, nevpadljivost), ki jih je pri ponotranjenih 

težavah veliko teže odkriti oz. zaznati. 

 

Večina terminov, ki se uporabljajo za ČVT/M, pa se vendarle povezuje z ugotovitvijo, da se 

posameznik s svojim vedenjem odklanja od socialnih norm, ki veljajo v določenem prostoru, 

oz. njegovo vedenje že na videz ni v skladu z vrednostnim sistemom in okoljem otroka. Bečaj 

(1987, str. 23–24) navaja, da je posebnost tovrstnega vedenja, da posameznik krši 

pričakovanja in zahteve, ki se v socialnem prostoru navezujejo na osnovna pravila socialne 

interakcije. Vedenje otroka s ČVT/M posega v socialni prostor drugega in praviloma pomeni 

določen konflikt z okoljem.  

 

Opozoriti je treba še na dejstvo, da ko opredeljujemo otroke, ki imajo težave in jih povzročajo  

okolici, vidimo le otroka, katerega vedenje je moteče in obremenjujoče za okolje. Pozabimo 

pa, da so otrokovi čustveni in vedenjski odzivi odvisni od kvalitete odnosov, ki jih 

vzpostavlja v svojem okolju, od možnosti sodelovanja z osebami, ki so v odnosu z otrokom 

(družina, razred, učitelj) in od tega, kako otrok zadovoljuje svoje osnovne psihosocialne 

potrebe. (Kobolt, 2010, str. 127) 

 

2.1.2 Klasifikacije ČVT/M 

 

Klasifikacije nam predstavljajo pripomoček za orientacijo in sporazumevanje med strokami v 

procesu spoznavanja in razumevanja posameznikovega vedenjskega in emocionalnega 
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odzivanja. Prispevajo tudi k preglednosti in imajo vlogo nekakšnega urejevalca. Preden pa 

želimo nekaj kvalificirati, moramo najprej upoštevati vse dimenzije, ki so individualne, 

izkustvene, družinske, socialne, medosebne in institucionalne (Kobolt, 2010, str. 100). V 

strokovni literaturi lahko zasledimo mnogo klasifikacij otrok s ČVT/M in mladostnikov, ki 

predstavljajo medicinsko-psihološki model iskanja simptomov za določeno diagnozo, ki naj 

bi jisledilo t. i. zdravljenje teh težav. 

 

Najpogosteje se uporablja Bregantova (1987, str. 8–16) etiološka klasifikacija disocialnih 

motenj, ki povzame vzroke in okoliščine za njihovo nastajanje. Deli jih v pet skupin:  

1. situacijska motnja je reaktivno povzročena motnja kot posledica izjemne 

obremenitve pri normalni osebnostni strukturi;   

2. sekundarna peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja. To 

skupino delimo na podskupino z nevrotično osebnostno strukturo in podskupino z 

disocialno osebnostno strukturo;  

3. primarno peristatična motnja kot posledica direktne miljejske okvarjenosti in 

zavajanja;  

4. primarno biološko povzročena motnja kot posledica okvar centralnega živčnega 

sistema in psihoz;   

5. razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj.   

 

Kranjčan in Škoflek (2000, str. 170–171) pa navajata klasifikacijo vedenjskih težav, ki se 

uporablja predvsem pri delu z otroki in mladostniki, ki so zapustili redno šolanje in 

nadaljujejo  izobraževanje v vzgojnih zavodih:  

1. Disocialnost: agresivnost, huliganstvo, združevanje v mladostniške kriminalne 

združbe, kazniva dejanja in prekrški zoper javni red in mir;  

2. Nekomunikativnost: izmikanje socialnim stikom, komunikacija je zožena na 

najnujnejše odnose, težave pri navezovanju stikov;  

3. Nemotiviranost: izraža se v pasivnosti, brezbrižnosti, v odporu do vsakršnih 

intervencij, brez veselja do poklicnega usposabljanja, šole, interesnih dejavnosti;  

4. Slabše funkcioniranje pri normalnih obremenitvah: v šoloobveznih zavodih 

praviloma dosegajo slabše rezultate od vrstnikov, ki niso v zavodih. Za učinkovito 

delo v šoli potrebujejo veliko dodatne in posebne pomoči;  

5. Nadomestne zadovoljitve: opijanje z alkoholom, strastno kajenje, narkomanija, 

pobegi in brezciljno tavanje, destruktivno vedenje;  
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6. Neprilagojeno uveljavljanje: šemasto obnašanje, izpostavljanje nevarnostim, 

hvalisanje, laganje in pretiravanje, nesramnost v odnosu do avtoritete itd.;  

7. Nevrotičnost: pretirana psihosenzorična vzdražljivost, utrudljivost, jutranja 

utrujenost, nespečnost, glavobol, čustvena inkontinenca;  

8. Motnje navad: enureza, redkeje enkopreza, motnje govora, še posebej jecljanje, tiki, 

grizenje nohtov, puljenje las.  

 

Da pa lahko govorimo o kategoriji težav/motenj, morajo biti omenjena vedenja kontinuirana 

in se pojavljati na več področjih otrokovega funkcioniranja. Vidimo, da kategorizacije 

opisujejo vrsto različnih značilnosti in odzivov, katerih ustreznost se razlikuje glede na 

uveljavljeni družbeni kod. Skupno pa jim je ovirano izpolnjevanje zahtev znotraj specifičnega 

vzgojno-izobraževalnega okvira. Zato lahko rečemo, da bolj govorijo o prilagojenosti 

določenemu sociokulturnemu miljeju kot pa o individualni motenosti ali celo patološkosti 

(Razpotnik, 2011, str. 108). 

 

Treba je še opozoriti, da so klasifikacije medicinsko-psihološki model iskanja simptomov za 

ustrezno diagnozo, ki ji sledi »zdravljenje«, kar se je v praksi izkazalo za vprašljivo in kar je 

treba relativizirati (Krajnčan, 2003, str. 48). Medicinski pogled namreč vzrok težav vidi le v 

otroku, za učinkovitejšo obravnavo pa je potreben pristop, ki upošteva življenjski kontekst 

posameznika in se zaveda interakcijskega vidika nastajanja in vzdrževanja težav/motenj. 

Trenutno uveljavljeni medicinski model ne omogoča videti in upoštevati otrokovih 

emocionalnih neravnotežij in posledičnih vedenjskih odzivov, ker je usmerjen predvsem v 

učenje in primanjkljaje na tem področju. Tak model torej ne omogoča uvida v emocionalno 

ravnotežje otroka, kar posledično pomeni, da dobijo učenci predvsem pomoč za učenje in pri 

učenju, ne pa podpore za  čustveno in vedenjsko uravnoteženje (Kobolt, & Repuš Pavel, 

2009, str. 10). V zadnjih letih sta se kot odgovor izoblikovala rekonstruktivno-razlagalni 

ocenjevalni pristop in pristop analize in rekonstrukcije življenjskih zgodb, ki bolje omogočata 

razumeti posameznikovo doživljanje samega sebe in sveta, ki ga obkroža (prav tam, str. 6).  

Ob tem pa se moramo zavedati, da različni otroci potrebujejo različne pristope in načine 

obravnave, zato je naloga strokovnjakov, da ves čas ocenjujejo in odražajo njihovo ustreznost. 
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3 DEJAVNIKI TVEGANJA OB NASTAJANJU ČVT/M 

 

Vzroki za nastanek ČVT/M so pri vsakem otroku drugačni. Vodilo pri iskanju vzrokov pa 

mora biti vedno usmerjenost k otrokovim potrebam. Potrebna je analiza vzrokov, otrokove 

biografije in celotne mreže (Kranjčan, 2010, str. 49). Kobolt (2010, str. 99) navaja, da so 

vzroki za nastanek ČVT/M lahko socialni, psihološki ali biološki, pogosto pa gre za 

interakcijo med vsemi tremi dejavniki. ČVT/M lahko sprožijo neustrezne razmere doma 

(zanemarjanje, razvajanje, alkoholizem …), biološka osnova (hiperaktivnost) ali reaktivno 

pogojene težave (ločitev staršev, rojstvo mlajšega brata ali sestrice) (Kranjčan, 2010, str. 

102). Navadno nastajajo tam, kjer je skupek mogočih napovednikov, kazalnikov in kjer so 

možne nevarnosti, ki bi sprožile njihov začetek. Kar pa je za nekoga vzrok, je lahko za 

drugega posledica. Ravno zato je pomembno, da poznamo otrokovo biografijo do potankosti, 

torej da spoznamo njegovo življenje in zanj pomembne ljudi, da bi lahko tudi z njimi 

načrtovali ustrezno strokovno pomoč (prav tam, str. 43). 

 

Kranjčan (2010, str. 43–39) navaja nekaj pomembnejših kazalnikov ČVT/M: 

1. socialno-ekonomske razmere (demografske značilnosti populacije, gostota 

prebivalstva regije, brezposelnost, stanovanjske razmere); 

2. družina (kakovost vzgoje, samohranilstvo, izobrazba staršev, otroci priseljenih 

staršev); 

3. šola; 

4. osebnostne značilnosti; 

5. vrstniki.   

 

Iz »The Departement of education« (1994; povzeto po Kobolt, 2010, str. 99) poročajo, kako v 

zadnjem času spoznavamo, da so ČVT/M posledice zlorab in/ali zanemarjanja. Lahko so tudi 

posledice fizičnih ali mentalnih bolezni bodisi otroka ali pa družinskih članov, ki se jim v 

nekaterih primerih pridružijo tudi senzorne ali fizične poškodbe. Včasih lahko ČVT/M 

izvirajo ali se poslabšajo tudi zaradi okoliščin šolskega okolja, lahko pa so povezane z učnimi 

težavami.  

 

Nadalje lahko omenimo še Skalarja (1987, str. 15–16), ki opozarja na pomembnost 
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intelektualne, čustvene in voljne komponente. Meni, da imamo ljudje za uspešno in 

kakovostno življenje v družbi  določene norme, pravila, ki posamezniku omogočajo, da živi in 

dela z drugimi, da v skupini in s pomočjo skupine zadovoljuje svoje biološke in socialne 

potrebe, ki pa hkrati posameznika tudi omejujejo. Posameznik najprej potrebuje znanje, 

informacijo o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dobro in kaj slabo, kaj se od njega terja in 

pričakuje in kaj je nezaželeno, da doživlja zadovoljstvo ob vedenju, ki je skladno z normami. 

Ob vedenju, ki odstopa od moralnih norm, pa doživlja občutja zgroženosti, nelagodnosti, 

morda tudi občutja krivde in sramu. Intelektualna in čustvena komponenta pa še ne 

zadostujeta in ne zagotavljata moralnega vedenja. Potrebna je še tretja, voljna komponenta, ki 

pomeni pripravljenost posameznika, da se obnaša v skladu s spoznanji in čustvenimi 

naravnanostmi.  

 

Emler in Reicher (1995; povzeto po Tivdar, 2000, str. 165–166) pa sta mnenja, da je za 

nastanek motečega vedenja bistvenega pomena posameznikov odnos do formalnih avtoritet, 

predvsem do šole in učiteljev. Šola je tako rekoč prva formalna institucija, s katero so otroci v 

dolgoletnem stiku. Prav zato naj bi bile šolske izkušnje temeljne za odnos do vseh drugih 

družbenih avtoritet, zmožnost in pripravljenost prilagajanja šolskemu redu pa naj bi bila 

pomembnejša za šolski uspeh kot intelektualne sposobnosti. Raziskovalci, med njimi Leiter in 

Brown (1985), ugotavljajo, da šolske ocene vključujejo veliko več kot oceno znanj. V njih se 

namreč velikokrat skrivajo tudi ocene o upoštevanju šolskih pravil in usklajenosti z 

učiteljevimi vrednotami o znanju in primernem vedenju. Emler in Reicher (Tivdar, 2000, str. 

158) trdita, da je pomemben dejavnik odnosa do formalne avtoritete posameznikovo mnenje o 

njeni pravičnosti. Ugotavljata, da so učenci, ki zaznavajo neenakovredno obravnavo, bolj 

nagnjeni k motečim vedenjem kot drugi. Poleg enakovredne obravnave pa je pomembna tudi 

čustvena sprejetost otrok, saj je čustvena praznina v otrocih pogost vzrok za pojav in obstanek 

odklonskega vedenja (Brus, 2010, str. 14). 

 

Čustveno praznino pa zagotovo povzroča tudi krivec za nastanek ČVT/M, ki ga omenja 

Kanduč (2001, str. 24). Pravi, da je največji tvorec ČVT/M poznokapitalistična družba, ki 

deluje hladno, preračunljivo, surovo, izkoriščevalsko, odtujeno in nasilno ter ponuja enormno 

veliko negotovosti.  

 

Ne nazadnje se lahko vprašamo, ali je vzrok za vse pogostejše moteče vedenje otrok posledica 

pomanjkanja priložnosti za prosto igro. Milijoni otrok po svetu, tudi slovenski, dobivajo redne 
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odmerke zdravil, ki naj bi jim omogočala boljšo koncentracijo in nadzor nad čustvi.  Hudoklin 

(2014) in Zgonik (2014) menita, da je to neposredno povezano s spremembami v načinu 

življenja. Otroci so gibalno manj aktivni, saj jih pogosto v želji po varnosti gibalno vse bolj 

omejujemo. Možgani pa na vsak način potrebujejo tudi tovrstno stimulacijo. Če je ni, jo otroci 

seveda iščejo.  

 

Učitelji se v šolah stalno srečujejo z različnimi oblikami motečega vedenja, ki je pogosto 

pogojeno s ČVT/M. Čemu učitelji pripisujejo razloge za težave učencev pa prikazuje 

raziskava Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko i stopajočih, so ialno in kulturno 

deprivile iranih učen ev in dijakov (Kobolt, 2008). Učitelji menijo, da je za moteče vedenje 

najmanj krivo nepoznavanje jezika poučevanja, na vrhu razlogov pa so slabe delovne navade 

in dejstvo, da se učencem ne ljubi učiti. Močan razlog je tudi ocena, da so učenci navajeni, da 

je doma vse po njihovo, da so nevzgojeni in da se za delo ne potrudijo dovolj. Raziskava še 

navaja, da se specifične učne težave nahajajo šele na desetem mestu (med petnajstimi 

postavkami), sledi počasnost in dejstvo, da ne morejo slediti tempu podajanja učne snovi. Da 

imajo pedagogi premalo znanja je kot razlog ocenjeno na dvanajstem mestu. Lahko 

zaključimo, da učitelji vidijo največji razlog za pojav motečega vedenja v lenobi in 

nevzgojenosti/razvajenosti. (Kobolt, 2010, str. 153) 

 

Iskanje pravih vzrokov za nastanek ČVT/M pa je izjemno kompleksno. Pri vsakem otroku so 

sprožilci oz. dejavniki nastanka zelo različni, pa vendar lahko rečemo, da obstajajo nekateri 

dejavniki, ki otroka ogrožajo in ki lahko prispevajo k nastanku ČVT/M. Najpogosteje so 

ČVT/M individualni odziv posameznega otroka na preplet bioloških dejavnikov, dejavnikov 

razvoja, vplive socialne deprivacije (izgube, nezadovoljene potrebe in strese) ter interaktivne 

dejavnike socialnega/življenjskega okolja. V slednjem je pomembno predvsem domače in 

tudi šolsko okolje, saj lahko pomenita podporo in s tem preprečevanje nastajanja in 

vzdrževanja ČVT/M ali pa prispevata k nastajanju  čustvenih stisk in izstopajočih vedenjskih 

odzivov (Kobolt, & Repuš Pavel, 2009, str. 9–10). 

 

V pojav nastanka motečega vedenja pri posameznem otroku so torej vključeni mnogi 

dejavniki. V nadaljevanju se osredotočam na enega pomembnejših, in sicer na domače okolje. 
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3.1 Domače okolje 

  

Nekateri starši menijo, da lahko takrat,  ko se začne šolanje, preložijo celotno vzgojo otroka 

na ramena šole in učiteljev. Pogosto staršem v današnjem času več pomenita kariera ali 

ukvarjanje s samim seboj kakor ukvarjanje z otrokom. Ko poskrbijo za otrokov telesni razvoj, 

mislijo, da opravijo dovolj tudi za njegovo duševno zorenje. Šola pa lahko uspešno izpolni 

svoje naloge le, če s svojim delom dopolnjuje tisto, kar starši vlagajo v vzgojo otroka. 

Zakonitosti duševnega razvoja otroka so namreč take, da ima družina neprecenljivo vlogo pri 

spodbujanju zdrave rasti otrokove osebnosti. Tako je preprečevanje duševnih motenj in 

čustvenih težav pri otroku zelo odvisno od tega, kaj otrok doživlja in kako se počuti doma, 

čeprav velik del dneva preživi v šoli (Žmuc Tomori, 1983, str. 37).  Da pa bi se otrok dobro 

počutil v družini ali izven nje, bi morala biti v njegovem življenju prisotna vsaj ena podporna 

odrasla oseba. Ule (2000, str. 50) ugotavlja, da zveza med socialno ranljivostjo in družinsko 

podporo kaže, da so najbolj ranljivi tisti mladi, ki ne bivajo v družinskem okolju (so v 

domovih, institucijah). Na drugi strani pa so ranljivi tudi tisti, ki živijo v družinah, a se v njih 

ne počutijo dobro, ker nimajo opore v nobenem izmed staršev. Tudi v družinah, kjer imajo 

lahko dolgotrajne in resne življenjske težave (nezaposlenost, revščina, bolezen), je odločilni 

dejavnik ranljivosti odsotnost vsaj ene podporne odrasle referenčne osebe (prav tam). Zato je 

pomembno, da se starši z otrokom veliko ukvarjajo in spoznajo njegov način doživljanja in 

odzivanja. Na ta način ga laže razumejo tudi takrat, ko morda zaradi kakršnih koli vzrokov že 

začne kazati znamenja duševnih motenj (Žmuc Tomori, 1983, str. 18). Da pa bi otroka 

razumeli, potrebujejo starši določeno mero znanja, saj lahko zaradi nepoznavanja in 

neupoštevanja otrokovih razvojnih značilnosti otežijo ali pa celo preprečijo otrokova naravna 

prizadevanja. Prevzemanje vlog, ki bi jih moral otrok ali mladostnik opraviti sam, ali 

obremenjevanje z zahtevami, ki za njegovo starostno obdobje niso primerne, potiskajo v 

težave otroka in odraslega, kar lahko kaj hitro postane izvor duševnih motenj in stisk (prav 

tam, str. 6). 

 

Družina je tista, ki mora imeti ustrezen uvid v otrokovo vedenje, kar pomeni, da brez 

zanikanja, opravičevanja in iskanja razlogov v okolju, dosledno, trdno, naklonjeno in strpno 

otroku pomaga, da se potrudi zase na nerazdiralen, neškodljiv način, da se drži smiselnih 

omejitev in postopoma razvija svoje sposobnosti na socialnem, izobraževalnem in delovnem 

področju (Tomori, 2000, str. 109). Na žalost pa pogosto družinam z roba družbe tega uvida in 
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znanja primanjkuje. Ule (2000, str. 35) navaja, da zanje obstaja večje tveganje, da bodo imeli 

njihovi otroci in mladostniki ČVT/M.  

 

Družina in starši bi morali biti torej tisti, ki so otroku prva in najmočnejša opora. Pozorni 

starši so otroku sposobni z veliko mero razumevanja, opore in spodbude pomagati in rešiti 

probleme ter težave, katerim sam ni kos. Pri tem pa lahko staršem pomagajo tudi strokovnjaki 

in ustrezne ustanove, ki se ukvarjajo s psihološkimi, socialnimi in psihiatričnimi problemi pri 

otrocih (Tomori, 1983, str. 27). Veliko lahko na tem področju naredi tudi šola, ki naj bi 

predstavljala otroku poleg opore tudi zaščito in ga učila mehanizmov za izhod iz težav.  
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4 OTROCI S ČVT/M V OSNOVNI ŠOLI 

 

Otroci s ČVT/M so pogosto tisti, ki jih imajo učitelji najmanj radi. Pogosto je razlog tudi ta, 

da jih od vseh otrok s posebnimi potrebami tudi najmanj razumejo. Teže upoštevajo šolska 

pravila in tako še z večjo težavo izpolnijo učiteljeva pričakovanja, kar seveda pripelje do 

množice konfliktov. Vahid in Harwood (1998, povzeto po Kobolt in Pavel Repuš, 2011, str.9) 

navajata poročilo o učencih, ki so bili vključeni v redne šole in med oblike vedenja, ki so bile 

pri učencih prisotne sta umestila: odsotnost, raztresenost, brezdelje, nasprotovanje, iskanje 

pozornosti, ustrahovanje, tiranstvo, kaotičnost, otročjost, nerodnost, defenzivnost, trmo, strah 

pred testi, prekomerno kritičnost, probleme s pisanjem, hiperaktivnost, hipohondrijo, 

nezrelost, anksioznost, šaljenje, probleme s spominom, nerazpoloženost, nervozo, obsesivno 

vedenje, pogoste izpade, posttravmatične izbruhe, nenehno postavljanje vprašanj, socialni 

umik, nesramno vedenje, probleme z branjem, samopoškodovanje, poškodbe senzoričnih 

čutil, neprimerno seksualno vedenje, kratko koncentracijo, počasne odzive, govorne težave, 

težave z rokovanjem, jecljanje, nenehno pripovedovanje laži in prekomerna utrujenost. Kot 

vidimo, se našteta vedenja ne morejo uvrstiti zgolj v toge in v naprej določene okvirje in 

zahtevajo individualno obravnavo. 

 

Kobolt (2010, str. 99) prav tako navaja značilnosti otrok s ČVT/M v osnovni šoli, ki so: 

 nesrečni, ne želijo in ne zmorejo delati sami, 

 prejemajo manj pohvale za svoje delo in imajo manj pozitivnih interakcij otrok–

odrasli, 

 imajo učne težave ali dosegajo manj, 

 imajo skromne socialne veščine in manj prijateljev, 

 zanje je značilno nizko samovrednotenje, 

 so čustveno nestabilni, 

 so hitro prizadeti. 

 

Med značilnostmi zasledimo tudi primanjkljaje na učnem področju. Kobolt (2010, str. 243)  

izpostavlja, da ne obstajajo dokazi za konsistentno povezanost učnih in ČVT/M, ki se 

pojavljajo pri učencih, zato je težko ločevati pojav številnih dejavnikov, ki sovplivajo na eni 

strani na učno in na drugi strani na čustveno in vedenjsko področje. V Angliji pristojno 

ministrstvo otroke in mladostnike s ČVT/M razvrsti vse od socialne neprilagojenosti pa do 
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nenavadnih čustvenih stresov, katerim je otrok ponavljajoče izpostavljen skozi svoj razvoj. 

Oboje pa predstavlja razlog za učne težave. Torej bi lahko rekli, da se učne težave ter ČVT/M 

med seboj prekrivajo (prav tam, str. 98). 

 

Učnim težavam pa sledi primerna učna pomoč, ki je seveda zelo pomembna, a vseeno ne 

zajame dovolj potreb, ki jih delo s to skupino otrok zahteva, saj njihove izvorne težave 

praviloma ne temeljijo na dimenzijah učenja, temveč na področju čustev in izkušenj iz 

odnosov, vse od zgodnjega otroštva pa do tistih, ki so jih vzpostavili v šolskem okolju. 

(Kobolt, 2010, str.137) 

 

Poleg učnih težav učitelji vedno pogosteje obravnavajo tudi moteče vedenje otrok, o čemer je 

bila izvedena raziskava Problemi inklu ivne obravnave vedenjsko i stopajočih, so ialno in 

kulturno deprivile iranih učen ev in dijakov (2008) v kateri učitelji navajajo, da se  

najpogosteje srečujejo z neosredotočenostjo na učno snov med poukom in na nesamostojnost 

pri učnem delu. Sledijo vedenja, kot so verbalno nasilje do vrstnikov, ugovarjanje odraslim, 

odvračanje drugih od dela, sprehajanje in tekanje po razredu in fizično izzivanje. Dokaj 

pogosto pedagoški delavci opazijo pri učencih tudi umaknjenost vase in prepisovanje. 

Najmanj pogosto moteče vedenje pa je uničevanje opreme (Kobolt, 2010, 148). 

 

Wheldall in Merret (Kobolt, 2010, str. 243) navajata moteča vedenja, ki so jih navedli 

anketirani britanski učitelji, in sicer so to: neubogljivost, lenoba/počasnost in fizična agresija. 

Glede na raziskavo Laing in Chazan (prav tam) pa so učiteljem največ težav povzročala 

vedenja, kot so agresija, neubogljivost, motenje pouka, hiperaktivnost, sramežljivost, lenoba, 

pretepanje, preklinjanje, vandalizem in usmerjenost vase.  

 

Učenci s ČVT/M naj bi bili moteči za delo v razredu ali v prizadevanjih za ugled šole, pa naj 

bo to učni uspeh in/ali vedenje. Britanski raziskovalci in raziskovalke opozarjajo, da se je v 

Veliki Britaniji z uvajanjem tržnih strategij tekmovanja, izbire in konkurence v izobraževalni 

sistem znižala tudi toleranca do učenk in učencev s »problemi«. Gre predvsem za ukrepe, ki 

financiranje šol vežejo na število učencev (Mencin Čeplak, 2000, str. 135). 

Številne študije ugotavljajo tudi velik razkorak med kulturo delavskih otrok in šolsko 

(organizacijsko) kulturo, ki je močno srednjeslojska, zaradi česar učitelji pogosto kritizirajo 

njihov način govora, videz ali manire. Prek takih sporočil postanejo otroci negativno 

naravnani do šolskih avtoritet. Pogosto pa so zaradi pomanjkanja denarja tudi posredno 
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kaznovani. Gmotno pomanjkanje namreč omejuje njihove možnosti sodelovanja v šolskih 

aktivnostih, ki jih je treba plačati, kar lahko daje vtis, da so šoli manj predani (Tivadar, 2000, 

str. 158). 

 

Ravno zaradi takih primerov je treba učitelje izobraževati in osveščati, da bi se zavedali, kako 

zelo pomembno je, kako je otrok sprejet v razredu zavzema. Otroci, ki imajo veliko 

pomanjkanje po občutju uspešnosti in sprejetosti, so za ugled in pridobitev položaja med 

vrstniki pripravljeni narediti marsikaj. Vedenje, s katerim otroci opozarjajo nase, pa je 

pogosto agresivno, impulzivno in neprilagojeno ter škodi okolici in njim samim (Kranjčan, 

2010, str. 102). In kot smo že omenili, je ravno vedenjska problematika v osnovni šoli eden 

najtrših orehov. Žal pa pri delu z vedenjsko problematičnimi učenci pogosto nismo uspešni. 

Šola v današnjem času namreč pred otroka postavlja zahtevo po storilnostni učni šolski 

uspešnosti in učinkovitosti. Nekateri otroci pa taki zahtevi ne zadostijo v pričakovani meri, 

zaradi česar postane njihov socialni status hitro negativno družbeno označen. V šolah je velik 

del takih učencev usmerjenih kot učenci s posebnimi potrebami, bodisi kot tisti s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, redkeje kot tisti s ČVT/M. Tisti učenci, ki niso usmerjeni, pa 

veljajo za naporne, izstopajoče, moteče. Označeni so za tiste, ki povzročajo disciplinske 

težave in so za učitelje zahtevni (Kobolt, 2010, str. 21).  

 

Zahtevno in težavno pa je življenje v šoli predvsem za otroke s ČVT/M, ki pogosto poročajo 

o nenehnih poniževanjih zaradi neuspeha v šoli. Predvsem je uspeh pri t. i. glavnih predmetih 

(materni jezik, matematika) merilo njihovih intelektualnih (ne)sposobnosti, kar hitro postane 

izvor vseh mogočih zmerljivk in zasmehovanj, kakor sta v Veliki Britaniji z raziskavo 

ugotovila Cullingford in Morrison (1996, v Mencin Čeplak, 2000, str. 133). Navajata tudi 

otroke, ki pravijo, da ko te enkrat označijo za problematičnega, tej oznaki, ki postane 

odločilna za percepcijo ne samo učiteljev, ampak tudi sošolcev, težko uideš (prav tam, str. 

129).  

 

Žižak (2004, povzeto po Kobolt, 2010, str. 133) opozarja, da reforme šolskih sistemov po 

svetu in Evropi kažejo na zmanjšanje, temveč k povečevenje izobraževalnih pričakovanj in 

zahtev. Otroci s ČVT/M težje dosegajo pričakovane standarde in so posledično v šolah manj 

tolerirani, kar je v nasprotju s trendom inkluzivnega izobraževanja, ki usmerja učence s 

posebnimi potrebami v redne izobraževalne oblike. Tudi zato prihaja do stisk, učencev na eni 

in učiteljev na drugi strani (prav tam). 
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V nadaljevanju izpostavim nekaj avtorjev, ki ponujajo odgovore na trenutno stanje otrok s 

ČVT/M v šoli. Bečaj (1987, str. 88) na primer vidi rešitev v odnosu, ki mora biti med 

vedenjsko problematičnim učencem in tistim, ki z njim dela, pristen, realen in demokratičen. 

Nujno je tudi, da smo z otrokom skupaj v realni življenjski situaciji. Zavedati se moramo, da 

je vedenje otroka določeno ne le z enim samim dejavnikom, ampak s celo serijo elementov, ki 

nanj delujejo istočasno.  

 

Ofsted (1999; povzeto po Kobolt, 2010, str. 99) pa opozori na potrebo, da šole pogledajo 

lastno organizacijo in kurikul ter preverijo, kako delujejo njihovi podporni sistemi. Meni, da 

so ravno podporni sistemi otrokom s ČVT/M potrebni bolj kot več učenja ali posredovanja. 

Na ta način bi otroci šolo in odnose v njej doživljali drugače. 

 

Rešitev ponudi tudi Kranjčan (2010, str. 103), ko pravi, da je predpogoj, da bodo pedagoške 

in vzgojne intervencije strokovnih delavcev lahko uspešne in bodo pripomogle k ustreznemu 

razvoju otroka, pridobitev zaupanja in avtoritete. Navaja še, da je zaupanje brez avtoritete 

neplodno, saj otrok šibkost vzgojitelja ne ščiti pred njihovimi lastnimi impulzivnimi vedenji 

ali pred agresivnimi napadi drugih. »Občutek varnosti in sprejetosti, ki jo otroci potrebujejo 

na poti rasti in osvobajanja čustvenih in vedenjskih težav, mora vzgojitelj ohranjati s tem, da 

nudi stabilen, čvrst okvir, kjer pa je prostor tudi za predelave, zaupne in suportivne pogovore« 

(prav tam). 

  

Izpostavila bi še vpliv šolske kulture oz. norm in pravil šole, ki lahko močno vplivajo na 

pojavljanje in odzive na moteče in izstopajoče vedenje. Šolska kultura naj bi med drugim  

vzpostavljanje odnosov, ki temeljijo na tem, da se udeleženci vidijo, skušajo razumeti, se 

podpirajo in so/ustvarjajo (Kobolt, 2010, str. 126). »Pri nas pa je zaznati v šolah še vedno 

nasledek konzervativnega modela družbe, ki absolutno določa pravice in dolžnosti, 

nezavedujoč se, da jih v resnici določajo igre in izidi merjenj socialnih moči« (prav tam, str. 

132). 

 

Mnogi avtorji omenjajo tudi pomembnost zgodnje intervencije in preventivnih dejavnosti. 

Ukrepati je treba dovolj zgodaj, saj če smo pozni, postane rešitev iz težav veliko bolj 

kompleksna in zahtevna. Res pa je, da ima šola pogosto na mnoge od težav bolj malo vpliva 

(npr. domače okolje). Pogosto tudi za reševanje težav otroka ni predvidenega časa oz. 
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prostora v programu šole.  

 

Kobolt (2010, str. 1) meni, da je najpomembneje, da se v šoli oblikuje takšna klima, v kateri 

vsak učenec lahko najde svoj prostor v šoli, kjer vsak najde področje sodelovanja, kjer najde 

in vzdržuje smisel v prizadevanju za šolski uspeh in občuti sprejetost, kljub temu da je tako 

ali drugače »drugačen«. Poudari še, da šola vedno predstavlja prostor določenih konfliktov, a 

pomembno je, da otroku prek ponavljajočih se izkušenj pokaže, dokaže in ga nauči, da je 

konflikte mogoče razreševati.  

 

Pri delu z otroci s ČVT/M moramo torej upoštevati spodbudno in sodelovalno šolsko klimo 

na eni in katalizatorsko funkcijo pedagoškega osebja na drugi strani (prav tam, str. 137).  

 

Lahko rečemo, da je doseganje izobrazbenih standardov za otroke s težavami v socialni 

integraciji pomembno, predvsem za njihovo poklicno prihodnost, vendar pa izkušnje kažejo, 

da je zanje pomembna predvsem socialna dimenzija okolja, v katerem se izobražujejo.  Tu pa 

so mišljeni predvsem odnosi, ki se na pedagoški ustanovi, v našem primeru osnovni šoli, 

oblikujejo. Pomembni so tako odnosi med pedagoškimi delavci/učitelji različnih strok kot 

med njimi in svetovalno službo ter vodstvom in pedagoškim kadrom. (Kobolt, 2010, 135) 

 

Lesar navaja, da bi si splošna pedagogika morala v procesih oblikovanja šolskih politik 

izboriti najvidnejšo in najbolj odločujočo vlogo, ki bi jo (so)oblikovala v komunikaciji z 

drugimi znanstvenimi pristopi in paradigmami ter njihovimi ugotovitvami (npr. socialna 

pedagogika, specialna pedagogika, sociologija). Lesar dodaja, da je pri tem bistvenega 

pomena, da se splošna pedagogika ne naslanja na paradigme drugih znanosti, temveč bi moral 

pri urejanju šolanja različnih marginaliziranih, predvsem pa pogosteje izključenih skupin 

prevladovati pedagoški diskurz, ki naj izhaja iz predvidevanja, da so se vsi otroci sposobni 

učiti, vendar ne vsi na enak način. Zato lahko rečemo, da je osnovno pedagoško vprašanje, 

kako omogočati učenje večini učencev in kako učitelji s svojim delom o(ne)mogočajo 

posameznikovo pridobivanje kakovostnih znanj (Lesar, 2010, str. 49)  
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4.1 Zakonska podlaga za otroke v osnovni šoli, ki so opredeljeni kot 

vedenjsko in čustveno težavni  

 

Vedno več držav si prizadeva za inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in 

vedno več jih sprejema zakonodajo in različne programe za vključevanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami v redne vrtce in šole. Inkluzivna šola je  vsevključujoča, 

želi ohraniti otrokovo osebnost in uporablja individualizacijo. Z zakonom o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami iz leta 2000 so otroci s ČVT/M v rednih šolah deležni dodatne 

strokovne pomoči, ki naj bi jim omogočala optimalen razvoj. V realnosti pa je očitno, da 

otroci s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi otroci s ČVT/M, pogosto niso 

enakovredno vključeni v običajno življenje. Težave se pričnejo že zaradi storilnostne 

naravnanosti šol. V današnji družbi sta vzgojenost in izobrazba pogoj uspešne družbene 

produkcije, zato si morajo mladi pridobiti čim boljšo izobrazbo. To pa povzroči pri tistih, ki 

pri tem niso uspešni, osebnostno krizo in posledično lahko tudi ČVT/M. V rednih 

izobraževalnih sistemih postanejo ranljiva skupina učencev zaradi povečane zahtevnosti tistih, 

ki so učno manj uspešni. Izpad iz izobraževalne verige lahko pomeni zelo rizičen dejavnik v 

razvoju ČVT/M (Kobolt, 2010, str. 20).  

 

Skupine otrok s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi otroci s ČVT/M, so naštete v 

Zakonu o osnovni šoli (Ur. l., št. 102/2007).  Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so:  

 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  

 učenci z učnimi težavami,  

 posebej nadarjeni učenci.  

 

V okviru učnega procesa je otrokom s posebnimi potrebami nudena pomoč na več različnih 
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načinov, in sicer z individualizacijo in notranjo diferenciacijo pouka, z dopolnilnim in 

dodatnim poukom, z individualnimi oblikami pouka, z individualnimi programi pomoči in s 

fleksibilno diferenciacijo ter z nivojskim poukom na predmetni stopnji osnovne šole  

(Zupančič, 1998, str. 12).  

 

Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju 

dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja ciljev pouka, etiologije in napovedi 

glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje in ob upoštevanju kriterijev za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. 

Za otroka s posebnimi potrebami mora šola izdelati individualizirani program vzgoje in 

izobraževanja, v katerem se podrobneje določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in 

izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih ali predmetnih področjih, način izvajanja 

dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne 

prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni 

razporeditvi pouka. Strokovna skupina mora med šolskim letom spremljati izvajanje ciljev, 

dejavnosti in prilagoditev, zapisanih v individualiziranem programu, in ga prilagajati ter ob 

koncu šolskega leta preveriti njegovo realizacijo. Otroku s posebnimi potrebami se z odločbo 

določi obseg, način in izvajalca dodatne strokovne pomoči, pripomočke, prostor in opremo in 

druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 18., 23. in 28. člen).   

 

Poudarimo še, da vključevanje učencev s ČVT/M v redne izobraževalne oblike omogoča 

novo učenje sodelovanja in učenje novega ravnanja.  Procesi usmerjanja bi se morali odcepiti 

od kategorialnega k življenjskemu, kar pomeni, da se upoštevajo tako kognitivne, izkustvene, 

doživljajske kot odnosne in vrednostne razsežnosti znanja (Plut-Pregelj, 2009; povzeto po 

Brenčič, 2010, str. 333). 
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5 POMOČ OTROKOM V OSNOVNI ŠOLI 

 

5.1 Vloga  učitelja razrednega pouka   

 

Učitelji se v današnjem času vedno pogosteje soočajo s težavami, ki so povezane z vzgojo. 

Vedno več otrok pridobiva določene agresivne vedenjske vzorce, do okolice se vede 

egoistično in asocialno, pojavljajo se oblike samodestruktivnega vedenja itd. Učitelji pa si 

hkrati vedno teže zagotavljajo osnovno avtoriteto, ki je bistvena pri uspešnem reševanju 

vzgojnih problemov (Kroflič, 1997, str. 36). 

 

Ker je vzgoja v določenem smislu vedno vodenje, usmerjanje, discipliniranje otroka, se mora 

učitelj vprašati, kako se od fenomena manipulacije oddaljiti in otroka pripraviti na uporabo 

lastnega uma, ustvarjalnosti in reflektirane moralnosti. Tako vzgoja kot izobraževanje namreč 

temeljita na prenosu spoznanj, stališč, vrednot in zahtev izkušenejše osebe na otroka (1997, 

str. 18–19). Kroflič (prav tam) izpostavi kot enega izmed ciljev vzgoje reflektirano moralnost, 

ki zahteva dejavno vključevanje celotnega duha, tako racionalne kot afektivne sfere osebnosti. 

Predpostavlja, da mora učitelj otroka naučiti moralno razsojati in mu tudi pokazati, da je v 

njegovo »dolgoročno« dobro, če se ravna po sprejetih načelih, tudi v primeru, da ta zahtevajo 

trenutno odpoved lastni potrebi oziroma želji. Učencu mora učitelj podeliti aktivno vlogo, ki 

se v vzgojnem procesu po načelu obojesmerne komunikacije med njim in vzgojiteljem lahko 

začne uveljavljati šele takrat, ko začno pedagogi in psihologi poudarjati pomen otrokovega 

neoviranega oz. svobodnega razsojanja, domišljijskega snovanja in moralnega odločanja za 

optimalen razvoj osebnostnih potencialov (prav tam, str. 32). 

 

Pomembno je torej, da učitelj pri otroku spodbuja razvoj t. i. reflektirane moralnosti, ki od 

posameznika zahteva, da dejavno vključi tako kognicijo (racionalnost) kot afekte. Še posebej 

vzgoja volje oziroma pripravljenosti, da se na račun odpovedi trenutnega ugodja odločimo za 

spoštovanje moralnih načel, je ena najtežjih nalog vzgojno-izobraževalnega procesa. Da bi 

dosegli takšno otrokovo naravnanost, imajo učitelji na voljo pravzaprav zelo malo sredstev. 

Predvsem pa mnogi teoretiki že od Aristotela naprej poudarjajo, da imajo pristne življenjske 

izkušnje veliko večji vpliv na razvoj otrokove moralnosti kot »umetne učne situacije«. In 

danes vemo, da je »tisto več« v življenjski izkušnji predvsem močna čustvena vez med 

otrokom in »pomembno« odraslo osebo, s katero se otrok identificira in tako posnema svoj 
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življenjski zgled, da bi si pridobil njeno naklonjenost. In prav na tem načelu temelji 

»pedagoška avtoriteta«, brez katere si nikakor ne moremo predstavljati uresničevanja višjih 

pedagoških potencialov (Kroflič, 1997, str. 19–20). 

  

Visser (2002; povzeto po Visser, 2003) je pri opredelitvi učiteljeve vloge v razredu še 

konkretnejši. V nadaljevanju je prikazana vrsta učiteljevih značilnosti, ki so skupne vsem 

uspešnim praksam pri srečevanju z učenci s posebnimi potrebami, katerih vedenje je 

izzivalno/izziv. Na podlagi več del je Visser (prav tam) določil sedem značilnosti, povezanih z 

uspešno prakso: 

 prepričanje, da je vedenje možno spremeniti; 

 interveniranje je drugotno/podrejeno preprečevanju izzivalnega vedenja; 

 kot odziv na izzivalno vedenje se priskrbi alternativno vedenje, ki mu sledi učenec; 

 komunikacija je iskrena in transparentna; 

 pristopi so empatični in podprti z občutkom pravičnosti; 

 učencem so postavljene meje in so primerno soočeni s svojimi vedenji: 

 očiten je pomen občutka za humor, kar podpira namenske, življenjske izmenjave. 

 

Velja naj tudi vodilo, da naj vsak soudeleženi v konfliktu sprejme svoj del (so)odgovornosti 

in da tako učitelji kot učenci na osnovi modelnega učenja in skupnega sodelovanja vzajemno 

gradijo takšno šolsko klimo in odnose, kjer se na izstopajoče vedenje odziva sistematično, 

odnosno občutljivo, dosledno in usklajeno (Kobolt, 2010. str. 1). 

 

Ob temu pa ne smemo pozabiti na pomembnost ustrezne zakonodaje ter pravične ureditve na 

sistemski ravni, ki spodbuja inkluzivno naravnanost. Ta pa še ne zagotavlja premikov na 

individualni ravni. Kroflič (2006; povzeto po Lesar, 2010, str. 50) navaja, da je težava v 

okorelih mentalnih shemah pedagoškega kadra, ki so večkrat obremenjene s predsodki in 

stereotipi ter poziva k spreminjanju mentalnih shem na osebni ravni, ki vplivajo na konkretne 

prakse in uporabo sredstev pri delu z raznolikimi učenci. Meni, da bi bilo potrebno ta vidik 

jasneje izpostavljati v izobraževanju učiteljev oz. se zavedati (ne)moči trenutno uveljavljenih 

načinov usposabljanja.   
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5.2 Vloga socialnega pedagoga   

 

Vloga socialnega pedagoga je v procesu obravnave učencev s ČVT/M pogosto ključnega 

pomena. Socialni pedagog naj bi se celovito in učinkovito odzival na potrebe otroka s 

ČVT/M, da bi se ta lahko kakovostno vključeval v družbo. 

 

Šmit (1997, str. 67) navaja, da socialni pedagog v šolskem prostoru pokriva tista področja, ki 

so zaradi pretežno storilnostno naravnanega pedagoškega dela izpostavljena kot primanjkljaj 

na vzgojnem in socializacijskem področju. 

 

Področja delovanja socialnega pedagoga konkretneje opredeli hamburški model (Jordan 

Segel, 1980, povzeto po Šmit, 1997, str. 67), ki v ospredje postavlja: 

 individualno pomoč otroku in njegovim staršem, 

 socialno pedagoško delo s skupinami, 

 diskusijske skupine za starše in 

 izobraževanje učiteljev na psihosocialnem področju. 

Tuggener (1989; povzeto po Uzelac, 1998, str. 34) opredeli specialne pedagoge malo drugače. 

Po njegovem je zelo raznoliko dejavnost socialnih pedagogov mogoče strniti v dve temeljni 

nalogi – v integriranje in razvijanje. Integracijsko funkcijo pripisuje delu s posamezniki s 

posebnimi potrebami (v našem primeru otrokom s ČVT/M), ki jim pomaga pri vključevanju v 

okolje s svetovanjem, dajanjem opore in z različnimi socialnopedagoškimi programi. 

Razvojno funkcijo pa pripiše preventivnemu delu in kompenzaciji težav. V tej funkciji 

socialni pedagog posameznikom pomaga pri oblikovanju učinkovitejših vedenjskih strategij, 

pospešuje procese samostojnega odločanja, ravnanja in osamosvajanja ter odpravlja 

primanjkljaje na različnih področjih. Krajnčan (2007, str. 137) pa izpostavi pomembnost 

sodelovanja socialnega pedagoga in učiteljev. Meni, da mora socialni pedagog: 

 prispevati k oživljanju zanemarjenih področij v šoli in razširjanju vlog šole, kar 

pomeni oblikovanje šolskih popoldnevov, oživljanje prostega časa, ponudbe za 

različna opravila in skupinske dejavnosti, pomoč pri domačih nalogah, šolsko socialno 

delo, svetovanje, stike s starši, izvajanje projektov in vključevanje različnih 

podjetnosti;   

 delovati mora na področju spreminjanja zavesti vseh udeležencev v šoli, poznati 
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teoretično ozadje in socialno ozadje učenca ter nanje opozarjati;  

 zmanjšati mora površne sodbe o šoli;  

 skupaj z učitelji mora sprejemati odločitve ter se aktivno udeleževati konferenc in 

sestankov, kjer se spregovori in odloča o usodah učencev.  

 

Delo socialnega pedagoga je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole tako splošnim kot 

posebnim potrebam učencev. V okviru šolske svetovalne službe sodeluje pri vzpostavljanju 

optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev in v tem istem temeljnem okviru 

tudi učencev s posebnimi potrebami. »V projektu prilagajanja šole učencem s posebnimi 

potrebami (vključno s posebej nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami) socialni 

pedagog z nosilcem individual(izira)nega programa (praviloma učiteljem oziroma 

razrednikom) sodeluje kot koordinator, ki v ta namen spodbudi in poveže vse potrebne 

strokovne moči za pripravo, izvedbo in spremljanje individual(izira)nega programa. Socialni 

pedagog se v okviru šolske svetovalne službe v načrtovanje, izvedbo in spremljanje 

individualiziranega programa vključuje v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo« 

(Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost, 1999). 

 

Po mnenju nekaterih strokovnjakov je neposredna vloga socialnega pedagoga v pripravi in 

izvedbi metod ter pristopov spodbujanja moralnega učenja v delu z učenci. Tu naj ne bi šlo le 

za »'gašenje' – individualno delo s problematičnimi učenci, ampak za preventivo in krepitev 

socialne kompetentnosti, realne samopodobe, motivacije in jasnih ciljev in tudi za 

ozaveščanje o odnosih med vrednotami, prepričanji, stališči in ravnanjem« (Marentič 

Požarnik, & Šarič, 2009, str. 25). 

 

Socialni pedagog nosi torej eno ključnih vlog v procesu obravnave, ali kot pravi Kupffer 

(Marentič Požarnik, & Šarič, 2009, str. 25), prikaže lahko pomembnost socialnega učenja v 

osnovni šoli. Prek spreminjanja zavesti vseh udeleženih v šoli, ki je ena od prioritet 

socialnega pedagoga, lahko opozarja na socialno ozadje eksistence učenca in v šolo vnaša 

delež socialnega, čustvenega in duhovnega ter ob tem vpliva na mišljenje, da ni pomembno 

samo in edino znanje.  
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5.3 Soočanje učitelja razrednega pouka s ČVT/M   

 

Strokovna in znanstvena literatura je vse bolj usmerjena v razumevanje, kako se učitelji 

soočajo s ČVT/M, predvsem pa se sprašuje, zakaj je tako. Na zadnje vprašanje sem v začetku 

diplome že odgovorila. V tem poglavju pa ugotavljam, kakšne težave imajo učitelji pri 

soočanju s ČVT/M otrok in kako jih razumejo, kar je ključnega pomena pri sestavljanju 

individualiziranega načrta, ki učitelju omogoča, da bo bolj usposobljen in pripravljen za 

reševanje težav. Hankova (2006; povzeto po Metljak, 2009, str. 86) na primer poudarja, da 

»lahko zaradi slabega razumevanja, kako otroci izražajo, kar čutijo ali mislijo, učitelji 

napačno razumejo otrokova čustvena sporočila. Ker se z vedno slabšim vedenjem učitelji 

soočajo sami, je to 'soočanje' lahko padec nazaj, obrambna usmeritev v kontrolo, le da bi 'šlo 

naprej'. Doživljajo jezo, ker so njihove kompetence napadene« (prav tam). 

 

Ko govorimo o učitelju, ki se v svojem razredu sooča z različnimi oblikami motečega 

vedenja, lahko vidimo, kako pogosto je tudi od učiteljeve reakcije na neuspeh učenca odvisno, 

ali se bo moteče vedenje razvilo v motnjo vedenja. »Če je učitelj tolerantnejši do 'hrupa in 

nemira', če učenca vključuje in ne izključuje, ga uči socialnih veščin ter mu ponudi učno 

pomoč, se vedenjske težave pogosto zmanjšajo ali popolnoma odpravijo« (Furlonh, Morrison, 

& Fisher, 2005; povzeto po Magajna, 2005, str. 49). Podobno kot mestni arhitekt ali 

psihoterapevti tudi učitelji nenehno sprejemajo neštete praktične, vsakodnevne, majhne 

odločitve, ki pa so za njihove učence pogostokrat izjemno pomembne. Za take odločitve 

obstaja le malo jasnih pravil (pogosto jih sploh ni), ki bi jih bilo mogoče zapisati v priročnik 

in jih sistematično prenašati iz ene situacije v drugo (Fullan, & Hargreaves, 2000, str. 32). 

 

V obravnavi otrok s ČVT/M pa naj bi bili nudeni vsi optimalni pogoji za uspešno dosego 

zastavljenih ciljev. Analiza raziskave Magajne (2008, str. 165–168, str. 232–238) glede oblike 

podpore in pomoči pri pouku pa je pokazala, da polovici učiteljem pri delu z otroki z učnimi 

težavami, ki se pogosto prepletajo s ČVT/M, v razredu ne pomaga nihče. Tistim, ki pa pomoč 

dobijo, jim pomagajo specialni pedagogi, manjkrat šolski svetovalni delavci in najmanjkrat 

učitelji podaljšanega bivanja. Učenci navajajo kot primarne vire pomoči v tem vrstnem redu: 

sebe, starše, učitelje in na zadnjem mestu strokovnjake.  
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Poleg pomanjkanja podpore pa se učitelji pri soočanju z motečim vedenjem spopadajo tudi z 

težo odgovornosti, saj si nalagajo cilje, katerih ne zaradi sebe ali drugih dejavnikov sploh ne 

morejo doseči. Vprašamo se lahko, do kod seže odgovornost učitelja. Bečaj (1987, str. 83) 

odgovarja, da šola oziroma učitelj ne moreta biti odgovorna za vse dejavnike, ki vplivajo na 

otroka, kar velja tudi za to, da bo otrok dosegel minimalno znanje in ustrezno vedenje. Mora 

pa biti odgovoren za to, da otroku ustvari tiste optimalne pogoje, ob katerih bo ta najlaže 

funkcioniral glede na njegovo motnjo.  

 

Učitelj se torej v razredu sooča z množico dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost pri obravnavi 

različnih oblik motečega vedenja. Pogosto so najpomembnejše kompleksnejše dimenzije naše 

osebnosti, ki nam omogočajo samoizpraševanje, širok pogled in prostor za osebnostno rast. 

Korthagenov (2008) čebulni model opisuje nekatere od teh dejavnikov (slika 1). 

 

 

 

Slika 5.1: Korthagenov čebulni model 

Vir: Metljak, 2009, str. 26 
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Poleg naštetih dejavnikov pa se učitelji ob soočanju z motečim vedenjem najpogosteje 

srečujejo z vzpostavljanjem primerne discipline v razredu, kar jim navadno predstavlja tudi 

največ težav. Ob tem se lahko najprej vprašamo, kaj sploh je cilj discipline. Bear (1998; 

povzeto po Kobolt, 2010, str. 243) navaja, da se kratkoročni cilj discipline nanaša na kontrolo 

in upravljanje disciplinskih težav, dolgoročni cilj pa na razvoj samodiscipline, ki vsebuje 

notranjo motivacijo za vedenje. 

 

Kroflič (1997, str. 23) vidi največji razlog, da se učitelji tako pogosto soočajo s problemom 

discipline v razredu, v nepoznavanju osnovnih zakonitosti moralnega razvoja in ustreznih 

vzgojnih prijemov. Pravi, da kljub temu da samo teoretsko znanje še ne ustvari uspešnega 

vzgojitelja, hkrati ponuja ne le intelektualni vpogled v vzgojne možnosti, temveč tudi veliko 

psihološko oporo pri opravljanju te zahtevne dejavnosti.  

 

Teoretično in praktično znanje pa je nekaj, česar učiteljem primanjkuje, še posebno pri delu z 

otroki s ČVT/M, o čemer pišem v naslednjem podpoglavju.    

 

5.4 Strokovna usposobljenost učitelja 

 

Za začetek se lahko vprašamo, kaj sploh je poklicna usposobljenost. Kaj pomeni, ko rečemo, 

da je nekdo usposobljen, in kako to postane. Valenčič Zuljan (2012, str. 23) navaja, da 

profesionalna usposobljenost pomeni, da ima posameznik določene spretnosti, znanja, 

kvalifikacije, ki predstavljajo eno izmed ključnih sestavin njegovega profesionalnega 

ravnanja. Perrenouda (2002, prav tam, str. 66) pa usposobljenost razume kot »sposobnost 

učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar 

ni omejeno s tem znanjem«.   

 

Jarvis (1983, str. 35) ugotavlja, da je mogoče govoriti o usposobljenosti pri opravljanju 

nekega poklica le, če ta obsega vse vidike učinkovitosti, oziroma da za dobro prakso vedno 

stoji dobra teorija. Poklicna usposobljenost je po njegovem mnenju sestavljena iz treh 

elementov. Prvi je kognitivne narave, in sicer gre za znanje in razumevanje akademske 

discipline oz. disciplin, drugi element so spretnosti oz. veščine, potrebne za opravljanje 

psihomotoričnih postopkov in za interakcijo z drugimi. Tretji element pa so profesionalna 

stališča, kamor sodi poznavanje profesionalizma, čustvena privrženost profesionalizmu in 
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pripravljenost ravnati profesionalno (prav tam, str. 36).   

 

Pripravljenost učiteljev za spoprijemanje z motečim vedenjem učencev pa je pogosto slabša. 

Razlog je predvsem nepoznavanje rešitev za težave otrok. Bayliss (1998; povzeto po Webb, 

2006) meni, da učiteljev a negativna naravnanost do inkluzivnega izobraževanja izvira iz 

neusposobljenosti in nekontrole nad situacijo. Ko pa so učitelji vodeni in podprti z dobro 

načrtovanimi usposabljanji, pa se njihova naravnanost drastično spremeni. Bayliss zato 

predlaga radikalni vnovični premislek o profesionalnem usposabljanju, ki naj se razvija v 

obliki kritično samorefleksivnih usposabljanj, ki bodo učiteljem omogočila, da se bodo 

približali potrebam vseh učencev s specifičnimi težavami. (prav tam) 

 

Trtnik Hrlec (2002) in Peček, Čuk, Lesar (2005) ugotavljajo, da se nekateri učitelji bojijo ali 

celo otepajo otrok s posebnimi potrebami. Prišle so do zaključka, da se to dogaja, ker učitelji 

niso zadostno pripravljeni za to delo, nimajo ustreznih znanj, podpore vodstva in strokovnih 

delavcev (povzeto po Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel, Verbnik Dobnikar, 2010, str. 322). 

 

Vsak učitelj preide v svojem poklicnem razvoju skozi določena obdobja in vsak od njih ima 

specifično vlogo, značilnosti in posledice. Učiteljev razvoj je nekaj, kar se dogaja v človeku. 

Razvoj je kot proces učenja, še posebno kompleksno učenje pa je osebno učenje. To pa je 

nekaj, kar mora oblikovati posamezni učitelj sam (Muršah, Javrh, & Kalin, 2011, str. 13). 

  

Sam pa učitelj pogosto ne more ali ne zna ustrezno ukrepati v primeru neprimernega vedenja. 

V ta namen ima na voljo tudi vzgojni načrt, kjer so opredeljene različne možnosti ukrepanja 

oziroma postopanja in kar je tudi naslednja tema te diplomske naloge. 
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6 VZGOJNI NAČRT  

 

S spremembami zakonodaje so osnovne šole s šolskim letom 2009/2010 morale oblikovati 

nove dokumente na področju načrtovanja vzgoje v javni šoli, in sicer se z dopolnjeno 

zakonodajo od osnovne šole zahteva, da oblikuje vzgojni načrt šole (60. d člen Zakona o 

osnovni šoli), ki naj vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši 

kot tudi njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Kot vzgojne dejavnosti zakon 

opredeljuje proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje in druge dejavnosti 

(pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija 

varno in spodbudno okolje. Zakon narekuje, naj pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo 

strokovni delavci šole, učenci in starši. 

 

Kroflič (2009, str. 7) navaja nekatere vzgojne ukrepe, ki jih predpostavljajo Priporočila o 

načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole (2008), ki ga je 

izoblikovala delovna skupina pri Ministrstvu RS za šolstvo. Ukrepi obsegajo: zadrževanje na 

razgovoru v zvezi z reševanjem problemov po pouku s soglasjem in vednostjo staršev, učenje 

in delo izven učne skupine, povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku, 

ter ukinitev nekaterih pravic. Šola pa lahko s pravili šolskega reda določi tudi druge vzgojne 

ukrepe.  

 

Med vzgojne  dejavnosti, ki jih vsebuje vzgojni načrt, spadajo torej vrste ukrepov, ki jih šola 

izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti 

šole. Ker otroci s ČVT/M teže upoštevajo šolska pravila, se tudi pogosteje srečujejo z 

različnimi vzgojnimi ukrepi. Strokovni delavci so tako pogosto v dilemi, kakšen naj bo 

vzgojni ukrep, saj ti v učnih načrtih niso jasno opredeljeni in določeni oziroma so zastavljeni 

preširoko.  

 

V nadaljevanju se osredotočam na dva od pomembnejših segmentov vzgojnega načrta, in 

sicer na preventivne dejavnosti ter vzgojne postopke in ukrepe. 
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6.1 Preventivna vloga šole pri obravnavi učencev s ČVT/M 

 

Preventivno delovanje šole je pogosto zapostavljeno, saj je šolski urnik po navadi napolnjen z 

dohajanjem učnega načrta, učitelji so preobremenjeni s šolsko dokumentacijo, učenci pa s 

šolsko snovjo, kar pripomore k nervozi in slabemu počutju mnogih učencev in učiteljev. 

Preventivne dejavnosti naj bi oblikovale takšno šolsko okolje, v katerem bi se učenci počutili 

varne, sprejete, uspešne, bili bi ustvarjalni, iniciativni, svobodni, a ob upoštevanju omejitev, 

ki jih postavlja skupnost. Preventivne dejavnosti naj bi temeljile na kakovostnem 

organiziranju učenja, vzajemnem spoštovanju, odgovornosti in visokih pričakovanjih na 

področju učenja in medsebojnih odnosov (Gomboc, 2006). 

 

Pšunder (2004, str. 113–129) navaja tri temeljna področja preventivnega delovanja: 

 vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime, ki temelji na 

pozitivnih medosebnih odnosih  (pomembna je učiteljeva prijaznost, pozitivna drža, 

sposobnost poslušanja in sposobnost dajanja iskrenih komplimentov, redno 

namenjanje pozornosti, stalna pripravljenost pomagati, predstavljanje modela z 

dobrimi navadami). Izpostavi tudi učenje socialnih spretnosti, kar je za otroke s 

ČVT/M izrednega pomena;  

 učiteljeva priprava na pouk in na izvajanje pouka (motivacija učencev, upoštevanje 

psiholoških potreb učenca in upoštevanje učnih potreb vsakega posameznika);  

 dejavnosti, ki se nanašajo na organizacijo, vodenje in upravljanje razreda (aktivno 

sodelovanje učencev in soodločanje pri oblikovanju pravil).  

 

Po mnenju Bečaja (1987, str. 97) lahko šola preventivno deluje predvsem v dveh smereh, in 

sicer v smislu boljšega socialnega funkcioniranja otroka in v smislu boljših možnosti na 

storilnostnem področju. Poudari še, da moramo ukrepati, še preden se pojavijo ČVT/M, saj je 

pozneje navadno že prepozno. Podobno je stališče Krajnčana (2007, str. 125), ki meni, da je 

zgodnja prevencija v šoli vse prevečkrat izpuščena, saj razredni učitelji spregledajo 

posameznike, ki se vedejo neprilagojeno ali se umaknejo v svoj svet, zato je treba definirati 

kriterije, ki kažejo, da se z otrokom nekaj dogaja. Če namreč želimo učinkovito reševati in 

preprečevati nastanek težav otrok, moramo vedeti, da so pri tem ključne sistematično 

obdelane izkušnje in zaznave, ki pravočasno ugotavljajo posamezne orientacijske znake za 

»alarm«, poleg njih pa so pomembne tudi ciljne in delujoče strategije kot tudi transparentne 
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izkušnje (prav tam). 

 

S preventivnimi dejavnostmi lahko pogosto preprečimo nastanek nezaželenega vedenja in 

ponudimo otroku dovolj podpore in zgledov pozitivnih oblik vedenja. Zagotovo pa je ob tako 

kompleksnih težavah/motnjah, kot so ČVT/M, nujno potreben timski pristop in ne le 

parcialno obravnavanje. 

 

6.2 Vzgojni postopki in ukrepi   

  

Vzgojni postopki in ukrepi so navedeni v vzgojnem načrtu in obsegajo posledice kršitev 

pravil šole ter učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi kot tudi 

pomen pravil v neki družbeni skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov naj bi bilo povezano z 

nudenjem podpore in vodenjem učenca ter iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo 

neustreznega vedenja. Pri tem naj bi sodelovali učenec, starši in strokovni delavci šole, ki naj 

bi skupaj oblikovali predloge za rešitev (Gomboc et al., 2008). Treba je še poudariti, da v 

nobenem primeru z vzgojnimi ukrepi ne smemo omejiti učenčevih pravic. 

 

Raziskave, povezane z izrekanjem ukrepov, kažejo, da učitelji v šolski praksi pogosto dajejo 

prednost drugim oblikam posredovanja pred ukrepanjem, ki je določeno v vzgojnem načrtu 

šole. Razlog pa je po navadi v preširoko opredeljenih kršitvah. Učitelji so tako prepuščeni 

svoji lastni presoji, pri tem pa je pomembno, da se zavedajo pomena vsake posamezne kazni, 

kakšen je njen cilj in namen ter kako vpliva na učenca. V nadaljevanju razmišljam prav o 

pomenu kazni, saj je ta v večini povezana z vzgojnimi postopki in ukrepi. Začenjam s 

pozitivno pedagoško vrednostjo kazni, ki je vselej povezana z določenim pogojem, in sicer da 

kaznovana oseba izvrševalca kazni vedno sprejema kot verodostojno osebo, kot osebo, ki 

ravna pravično in v korist osebe, ki je vzgajana. V takšnem primeru bo obtožba njenega 

ravnanja v njej sprožila stisko, ki pa lahko sproži pozitivno reakcijo v smislu izogibanja 

podobnim problematičnim ravnanjem v prihodnosti (Kroflič, 2011, str. 13). Kroflič nadalje 

navaja ločnice med kaznijo kot negativnim vzgojnim ukrepom in spodbudo oziroma nagrado 

kot pozitivnim ukrepom. Določala jih naj ne bi vzgojna teorija, ampak tista oseba, ki ji je 

ukrep namenjen. Zgodi se nam namreč lahko, da bo našo obliko pomoči, zaščite ali celo 

spodbude otrok doživel kot hujšo obliko kazni od tradicionalnih kazni v vzgoji. Ravno zato je 

kazen v vzgoji neizogibna. »Nelagodje, ki spremlja vsakega starša in učitelja ob kaznovanju 
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otroka, pa smo dolžni vzeti nase kot najtežje breme vzgojnih odločitev« ( prav tam). 

 

Zaključimo lahko, da mora odrasli v procesu izvajanja vzgojnih ukrepov in postopkov 

pogosto nuditi odpor, postavljati in razlagati pravila, dajati navodila in izražati nestrinjanje, 

saj nujni ukrepi niso vedno tudi priljubljeni. Zavedati se moramo, kako pomembno je 

brezpogojno sprejemanje otroka kot enkratnega človeškega bitja in kako nujna je popolna 

zavezanost njegovi varnosti in rasti ali z drugimi besedami, ljubezen (Kroflič, 1997, str. 127). 
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema   

 

Soočanje z naraščajočo vedenjsko problematiko otrok v osnovnih šolah predstavlja v 

današnjem času za učitelje velik izziv. Zaradi manjše usposobljenosti in poznavanja 

teoretičnih in praktičnih znanj s področja dela z otroki s ČVT/M se pogosto znajdejo v 

neobvladljivi situaciji, polni stisk in obupa. Izziv jim nemalokrat predstavlja že samo  

razumevanje ČVT/M, strategije in metode dela ter vzpostavitev timskega odnosa s starši in 

ostalimi strokovnjaki. Pedagoški delavci ocenjujejo, da vedenja, ki motijo pedagoški proces, 

naraščajo. Menijo tudi, da so premalo opremljeni, da bi se s tem spoprijemali, a bi morali biti, 

saj je pri nas prisotna integracija otrok s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi učenci s 

ČVT/M.  

Kot vemo, je v šolah pretežni del časa namenjen učnemu procesu, medtem ko je vključevanju 

v socialni prostor namenjeno premalo časa. Otrokova samopodoba in samospoštovanje pa sta 

odvisna tudi od tega. Za otroka je pomembno, v kolikšni meri uspe svoja prizadevanja, 

potrebe in želje vključiti in uresničevati v širšem okolju. ČVT/M pa razvijejo ravno tisti, ki 

svoje notranje vzgibe teže prilagajajo omejitvam socialnega okolja (Brus, 2010, str.30). 

Zaradi neučinkovite obravnave in nerazumevanja težav na žalost ti otroci v šoli po navadi 

dobijo občutek, da niso sprejeti, da so nerazumljeni in odrinjeni. Tako izgubijo tudi občutek 

varnosti in pripadnosti, kar lahko privede do še večjega odstopanja v vedenju in posledično 

tudi slabšega učnega uspeha. Ravno zato je tako pomembno, da se učitelji ves čas dodatno 

izobražujejo, usposabljajo, sodelujejo s strokovnjaki in osebnostno rastejo ter na ta način 

ČVT/M ustrezno in učinkovito obravnavajo ali jih celo preprečijo.  

  

7.2 Cilji in nameni raziskave 

 

Z raziskavo želim predstaviti del procesa obravnave otrok s ČVT/M. Zanima me, katere 

oblike motečega vedenja učitelji obravnavajo, kakšne težave se pojavljajo v procesu 

obravnave, katere postopke in ukrepe uporabljajo pri obravnavi. Zanima me še, ali se učitelji 

počutijo usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M, na katerem področju so najbolj 

usposobljeni in katero znanje jim še primanjkuje. Cilj raziskave zaobjema tudi ključne 

elemente obravnave otrok s ČVT/M, ki bi jih izpostavili učitelji. V raziskavo sem vključila 
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tudi dva socialna pedagoga, saj sem na ta način želela predstaviti pogled na tematiko z vidika 

strokovnjakov s tega področja. Namen raziskave je podati smernice učiteljem, da bi laže in 

učinkoviteje obravnavali otroke s ČVT/M.  

 

7.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalno vprašanje št. 1 = R1   

• Na katere načine učitelji zaznavajo učence s ČVT/M?   

Raziskovalno vprašanje št. 2 = R2 

• S katerimi oblikami težav se učitelji najpogosteje srečujejo pri obravnavi učencev s 

ČVT/M? 

 

Raziskovalno vprašanje št. 3  = R3 

• Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si učitelji z 

njimi lahko pomagajo?   

 

Raziskovalno vprašanje št. 4  = R4 

• Ali so učitelji dovolj usposobljeni za delo z otroki s ČVT/M? 

 

Raziskovalno vprašanje št. 5  = R5 

• Kaj je ključnega pomena pri obravnavi otrok s ČVT/M? 

 

7.4 Raziskovalna metodologija 

 

V empiričnem delu sem uporabila kvalitativni pristop, s pomočjo katerega sem lahko prišla do 

celovitega in vsebinsko bogatega razumevanja problematike. Za zbiranje podatkov sem 

uporabila vprašalnik, ki sem ga izdelala sama. Intervjuje sem z dovoljenjem sogovornikov 

posnela in jih naknadno transkribirala. Opravila sem  primerjave videnj, stališč, občutkov med 

intervjuvanci ter poiskala razlike in podobnosti. Podatki so bili zbrani in obdelani za 

znanstvenoraziskovalne namene ter predstavljeni v obliki, pri kateri identifikacija 

intervjuvancev ali identifikacija šol, na katerih so zaposleni, ni mogoča. Pri intervjujih sem 

upoštevala določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 

94/2007). Interpretacijo rezultatov sem naredila tako, da sem združila odgovore vseh 
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intervjuvancev pod posamezna raziskovalna vprašanja, katerim sem dodala podvprašanja. V 

zaključku sem rezultate predstavila z ugotovitvami in sklepi ter podala smernice za 

učinkovitejše soočanje učiteljev z motečim vedenjem otrok s ČVT/M.  

 

Legenda 

R – raziskovalno v prašanje,  U – učitelj,  SP – specialni pedagog 

Zaporedne številke, ki sledijo črki R, U in SP, označujejo zaporedno številko raziskovalnega 

vprašanja oz. intervjuvanca. 

 

7.5 Interpretacija intervjujev 

 

Iz intervjujev sem sestavila pet sklopov, ki se skladajo z raziskovalnimi vprašanji in jim 

dodala podvprašanja oz. teme, ki so se izkazale za pomembnejše. Odgovore učiteljic 

razrednega pouka in specialnih pedagogov sem predstavila skupaj, saj sem želela sproti 

prikazati razlike oz. podobnosti  med odgovori.    

 

1. sklop (R1) 

Zajema vprašanja glede načina zaznavanja otrok s ČVT/M. Znotraj sklopa so opredeljene tri 

teme, in sicer zaznavanje naraščanja motečega vedenja, zaznavanje oblik motečega vedenja in 

vzrokov za nastanek ČVT/M.   

 

2. sklop (R2) 

Nanaša se na proces obravnave in zajema težave, ki nastajajo v samem procesu obravnave, 

različne metode in strategije dela v okviru obravnave ter sodelovanje z drugimi strokovnjaki.  

 

3. sklop (R3) 

Obravnava učni načrt šole in vsebuje dve temi: vzgojni postopki in ukrepi ter vzgojni načrt 

kot opora. 

 

4. sklop (R4) 

Obravnava razmisleke o učiteljevi usposobljenosti. Znotraj sklopa so se vzpostavile tri teme, 

in sicer stopnja usposobljenosti, področja usposobljenosti in možnosti izobraževanja.  
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5. sklop (R5) 

Zajema ključne elemente obravnave, tema pa se nanaša na mnenja učiteljev o tem, kaj je 

ključnega pomena pri sami obravnavi otrok s ČVT/M.  

 

R1: Na katere načine učitelji zaznavajo učence s ČVT/M?   

 

Ali se vam zdi, da se v zadnjem času pogosteje srečujete z oblikami motečega vedenja?  

Vsi intervjuvanci odgovarjajo pritrdilno. U1 dodaja, da »smo učitelji zelo različno občutljivi 

na moteče vedenje. Za nekatere je že najmanjše motenje pouka zelo resna težava in se na 

vsako neustrezno vedenje učencev odzovejo burno«. SP1 pa meni, da smo »spremenili 

mnenje glede tega, način vzgoje je drugačen, način zaznavanja, več jih opazimo«.  

 

Katere oblike motečega vedenja obravnavate najpogosteje? 

Oba učitelja navajata neupoštevanje navodil. U2 dodaja še upiranje delu ter neupoštevanje 

sošolcev in učiteljev. U1 pa izpostavi razliko med motečim vedenjem, ki je del otroštva, in 

resnimi ČVT/M, kjer gre po njenem mnenju za »neupoštevanje kakršnih koli meja, ki jih 

postavimo, poniževanje in stalno izzivanje vrstnikov, nespoštovanje učiteljev, občasno tudi 

fizično nasilje, grožnje«. 

 

SP1 in SP2 pa se osredotočata bolj na konflikte med sošolci in različne oblike nasilja (fizično, 

psihično in socialno), neprimerno vedenje, motenje pouka in klovnovstvo. SP1 doda še 

»odgovarjanje, žalitve sošolcev, odrinjanje iz skupine, pretepi, motenje drugih, pouka. 

Nekateri iščejo pozornost, ker so razvajeni in morajo biti vedno prvi, veliko je izzivanja«.  

SP2 pa navaja »nesodelovanje pri pouku, neopravljanje domačih nalog, motenje ostalih, 

nespoštljivo vedenje do sošolcev in učiteljev. Pojavlja se tudi poškodovanje šolske lastnine, 

razne vrste nasilja, uporništvo, odklanjanje pomoči in sploh pogovora in odnosa – zavračanje 

drugih«. 

  

Kje vidite vzroke za nastanek ČVT/M? 

U2 navaja neprimerno vzgojo in družinske težave, U1 pa starše, ki imajo »sami s sabo težave, 

ki so jih 'podedovali' od svojih staršev«. SP1 navaja zaščitniško vedenje, SP2 pa vidi vzroke v  

permisivni vzgoji in razvajenosti. SP1 poleg družine in bioloških ter nevroloških dejavnikov 
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omenja tudi učitelje, ki lahko pripomorejo k razvoju ČVT/M, in sicer meni, da »učitelji včasih 

delamo napake, tako da se tudi zaradi tega lahko pojavi kakšna taka stvar. Se ne ujameta, 

učitelj ne opazi težav, se ne pogovarjajo«. 

 

R2:  Na kakšen način poteka proces obravnave učencev s ČVT/M? 

 

S katerimi oblikami težav se najpogosteje srečujete v procesu obravnave učencev s ČVT/M?  

Vsi intervjuvanci so poročali, da se težave pojavljajo zaradi slabšega sodelovanja s starši. U1 

meni, da starši ne jemljejo težav resno, U2 pa pravi, da starši »ne spremenijo svojih vzgojnih 

pristopov«. SP1 se strinja: »več je bilo težav s starši. Ker mogoče niso pripravljeni popustiti, 

vidijo le svojega otroka … ali pa niso pripravljeni sprejeti težav otrokovega stanja, si 

zatiskajo oči in ne popustijo … enostavno ne zmorejo, imajo težave sami s sabo, tako da jim 

je težko dopovedati kar koli, saj bi tudi sami rabili pomoč«. SP2 dodaja, da bi pogosto bilo 

potrebno, da bi »starši spremenili pravila, ki veljajo doma, in odnos, ki ga imajo do šole in 

učiteljev. Največ problemov vidim tam, kjer starši delajo proti šoli«.   

 

Nadalje intervjuvanci odgovarjajo, da se težava pojavlja tudi zaradi slabšega timskega dela, 

slabega sodelovanja učiteljev s socialnimi pedagogi in slabše usposobljenosti učiteljev. U2 na 

primer meni, »da je najbolj problematično nepoznavanje motnje, se pravi, da učitelji ne vemo, 

kako reagirati, obravnavati motnjo«. SP2 pa meni, da »premalo sodelujejo učitelj, socialni 

pedagog in učitelji, ki so recimo za športno vzgojo, likovno, podaljšano bivanje,  …  nismo 

usklajeni«, s čimer se strinja U2, ki meni, da »delajo vsi po svoje«. Pravi, da se zgodi tudi, 

»da učitelj  ne upošteva napotkov, ki smo jih določili v individualiziranem programu«. Da so 

učitelji premalo usposobljeni za reševanje nekaterih težav, pa menijo U1, U2 in SP2.  

 

Katere metode, strategije in oblike dela so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri obravnavi 

otrok z vedenjskimi težavami? 

U1, SP1 in SP2 dajejo velik poudarek stiku z otrokom. U1 je pomemben »pozitiven, pristen 

stik, kar pa ne pomeni, da sem do otroka popustljiva, da ga ne okregam, temveč da ve 

oziroma čuti, da ga spoštujem kot osebo, da mi je dragocen kljub težavam, ki jih povzroča«.  

»Pomembno je otroku prisluhniti in mu dati prostor,« meni SP2. SP1 dodaja še pomembnost 

povratne informacije: »Vedno zapiševa, kaj sva naredila.«   

 

Vsi intervjuvanci uporabljajo tudi preventivni pristop. SP1 opisuje dejavnosti, »kjer se učimo 
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socialnih veščin, da delajo na sebi, na pozitivni samopodobi, da na drugem vidijo dobro, česar 

pogosto ne znajo. Tudi med odmori jim pokažem kakšno igro, da se jo grejo in utrjujejo 

medsebojno povezanost, socialne igre«. SU2 izpostavi pomen mediacije na šoli, tako med 

otroki kot tudi med učitelji in starši.   

  

Kako ocenjujete sodelovanje s socialnim pedagogom? (za U1 in U2) 

Obe učiteljici poročata o dobrem sodelovanju s socialnim pedagogom. U1 pravi, da imata 

sicer precej različne poglede na učence in težave, a je kljub temu sodelovanje dobro. Morda 

so tudi različni pogledi razlog, da U1 skuša najprej vedno rešiti težave z učenci sama in se 

šele v skrajnem primeru obrne po pomoč na svetovalno službo. U2 pa navaja, kako se s 

socialnim pedagogom redno posvetujeta, poročata o svojih opažanjih in skušata poiskati  

najboljše rešitve.    

 

Kako ocenjujete sodelovanje z učitelji? (za SP1 in SP2) 

Socialna pedagoga pravita, da je sodelovanje »zelo različno oz. da imata z večino učiteljev 

dobre izkušnje«.  SP1 vidi pozitivno sodelovanje takrat, ko se obračajo nanjo zaradi motečega 

vedenja ali pa zaradi nemotiviranosti. Dobro je tudi, ko »imamo mesečne konference in 

dodatne mesečne sestanke, ki so namenjeni prav temu, da izpostavimo pozitivno in negativno, 

da obstaja ta sestanek kot prostor, kjer se lahko o problemih spregovori,« razlaga SP1.  

 

Težava pa je v tem, da so nekateri učitelji manj aktivni in bolj osredotočeni na snov, navaja 

SP2. SP1 vidi težavo v slabši usposobljenosti učiteljev in tem, da »računajo na to, da imaš 

čarobno palico, ker si socialni pedagog. Imam občutek, da sami niso dovolj izobraženi za 

kakšne ADHD, motnje pozornosti, in potem rabijo nasvete«. SP2 zaključi, da »večina 

učiteljev v neki meri upošteva strokovna mnenja, določeni pa imajo svoje poglede na vedenje 

in pri tem niso odpri za druge poglede«.  

  

 R3: Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si z 

njimi lahko pomagate?   

 

Katere vzgojne postopke in ukrepe najpogosteje izvajate v okviru obravnave?   

Vsi intervjuvanci so navedli kot enega od postopkov pogovor, kateremu socialna pedagoga 

dodajata restitucijo, mediacijo, čustveno podporo in vzgojni program, ki je sestavljen 

individualizirano za otroka. SP2 še dodaja: »Če so težave pogoste in zahtevne, se predlaga 
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tudi  vključitev zunanjih ustanov.«  U1 pa poleg pogovora izvaja tudi igro vlog, kaznovanje (v 

smislu odvzema privilegijev, opravljanja dodatnih zadolžitev), od pozitivnih in preventivnih 

ukrepov pa pohvalo, nagrajevanje in različne privilegije, pri resnejših težavah pa morajo 

učenci v obravnavo v svetovalno službo ali prejmejo vzgojni opomin ter opravljajo različne 

naloge na šoli (pomoč drugim učencem …).  

 

Ali so vam postopki in ukrepi, ki so opredeljeni v vzgojnem načrtu šole, v pomoč pri 

reševanju težav?   

Večina intervjuvancev je mnenja, da se ukrepi in postopki razlikujejo od primera do primera. 

»V vzgojnem načrtu šole so nekatere stvari bolj splošne,« navaja SP2. U1 meni, da si pri 

reševanju težav lahko pomaga s predpisanimi postopki, ki veljajo na šoli, medtem ko je U2 

prepričana, da so postopki zelo ohlapno opredeljeni in si s postopki v vzgojnem načrtu »ne 

moreš pomagati, posebej če ima otrok odločbo, ki je v navzkrižju z vsem tem«. Ravno zato se 

verjetno dogaja, da »občasno pa dokumenti obstajajo le na papirju in so zato, ker morajo biti« 

(SP2).  

  

R4: Ali so učitelji dovolj usposobljeni za delo z otroki s ČVT/M? 

 

Ali se čutite dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M?   

Ena od učiteljic meni, da je srednje usposobljena, druga pa, da ni dovolj usposobljena za delo 

z otroki s ČVT/M. 

 

Na katerem področju se čutite dovolj usposobljeni?   

U1 pravi, da je to osebnostna zrelost; »delam tudi na sebi, prepoznavam svojo notranjost in se 

zavedam sebe, svojih reakcij, čustev«. U2 meni, da je najmočnejša na področju učnih težav.   

   

Katere oblike znanja bi še potrebovali?  

U1 se ne počuti dovolj usposobljena na področju reševanja težav in timskega sodelovanja. 

Pravi, da bi morala: »naštudirati pravilnike, kako ukrepati v primeru težav …, morala bi se 

tudi naučiti bolj sodelovati z drugimi pri reševanju težav, na primer s svetovalno službo«.  U2 

pa primanjkuje znanje s področja specialne pedagogike.   
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R5: Kaj je ključnega pomena pri obravnavi otrok s ČVT/M? 

 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri delu z otroki s ČVT/M? 

Oba socialna pedagoga in U1 poudarijo, kako pomembno je, da so vključeni vsi tisti, ki so v 

stiku z otrokom in da se je »potrebno dogovoriti za čim bolj poenoteno delovanje v zvezi z 

njim«(U1). SP2 še opozarja, »naj se ne gleda le na vedenje, ki je težavno, temveč tudi na 

vzroke«. »Pomembno se mi tudi zdi, da se ohranja spoštovanje do vseh … in delo na sebi,« pa 

meni SP1.   

 

U1 dodaja pomen preventivnega delovanja. Pravi, da se moramo osredotočiti tudi na dobre 

stvari, ki so v vsakem učencu, in jih krepiti, jih spodbujati. U2 pa izpostavi pomen 

usposobljenosti za: »razumevanje zdravstvenih težav, anomalij, načinov ravnanja, upoštevati 

je treba navodila, ki so priporočena s strani strokovnjakov«. Da si vztrajen in dosleden pri 

postavljanju meja in ukrepanju v primeru kršitve pravil, se zdi pomembno U1 in SP1. Slednja 

zaključi, da »moraš biti vedno pripravljen pomagati, da vejo, da si tu za njih in jim hočeš 

dobro, da jih vidiš kot take, ki si želijo dobrih stvari oziroma jih še bolj rabijo«. 

 

7.6 Interpretacija rezultatov 

 

Interpretirala bom odgovore učiteljic razrednega pouka, katerim bom po potrebi dodajala tudi 

mnenja socialnih pedagogov z namenom, da predstavim pogled na raziskovalna vprašanja še 

iz zornega kota drugega strokovnjaka.  

 

Lahko rečem, da so intervjuvanci v svojih odgovorih bolj ali manj enotni, se pa kažejo tudi 

nekatere razlike. Najbolj se razlikujejo videnja med učiteljicama na eni in socialnima 

pedagogoma na drugi strani. Občasno pa se razhajajo tudi mnenja obeh učiteljic.  

 

Ugotovila sem, da vsi intervjuvanci opažajo naraščanje različnih oblik motečega vedenja. 

Oblike motečega vedenja, ki jih učiteljici najpogosteje obravnavata, so: neupoštevanje 

navodil, upiranje delu, neupoštevanje sošolcev in učiteljev, neupoštevanje kakršnih koli meja, 

ki jih postavimo, poniževanje in stalno izzivanje vrstnikov, nespoštovanje učiteljev, fizično 

nasilje, grožnje. Ugotavljam, da vsi poročajo le o eksternaliziranih oblikah vedenja. Tudi  

Kobolt (2010, str. 243) navaja, da se »učitelji ukvarjajo predvsem z vedenjem, ki se kaže na 
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očiten, javen način in manj svoje pozornosti namenijo osebnostnim in čustvenim težavam kot 

tudi notranjim, internaliziranim oblikam vedenja svojih učencev«.  

 

V grški raziskavi so prav tako najpogostejše oblike motečega vedenja opisovali tamkajšnji 

učitelji, ki so kot najbolj problematična vedenja navedli izogibanje delu, depresivno 

razpoloženje, negativizem, fizična agresija in pomanjkanje koncentracije. Kot najbolj 

problematično in hkrati najpogostejše vedenje se je pojavljalo pomanjkanje koncentracije. 

Pretirano plašnost in iskanje pozornosti so učitelji tako kot v naši raziskavi prepoznavali kot 

najmanj problematična vedenja, kar je pričakovano, a vendar so takšni otroci prav tako v 

stiski in potrebujejo enako pozornost kot tisti z značilnejšim oz. očitnejšim motečim 

vedenjem (Poulou, & Noewich, 2000; povzeto po Metljak, 2009, str. 23).  

 

Vsak od intervjuvancev predstavi tudi svoje videnje glede vzrokov, ki privedejo do težav v 

vedenju in čustovanju, in vsi navajajo več vzrokov, med katerimi je vsem skupna družina kot 

pomemben dejavnik, ki pripomore k razvoju ČVT/M. Učiteljici navajata tudi neprimerno 

vzgojo in družinske težave ter starše, ki imajo tudi sami težave. Socialna pedagoginja pa 

omenja tudi učitelje, ki lahko pripomorejo k razvoju ČVT/M. Učitelji se v šolah stalno 

srečujejo z različnimi oblikami motečega vedenja, ki je pogosto pogojeno s ČVT/M.  

 

Čemu učitelji pripisujejo razloge za težave učencev prikazuje tudi raziskava Problemi 

inklu ivne obravnave vedenjsko i stopajočih, so ialno in kulturno deprivile iranih učen ev in 

dijakov (Kobolt, 2008). Učitelji v tej raziskavi vidijo največji razlog za pojav motečega 

vedenja v lenobi in nevzgojenosti/razvajenosti. Da imajo pedagogi premalo znanja pa je kot 

razlog ocenjeno na dvanajstem mestu (med petnajstimi postavkami) (Kobolt, 2010, str. 153). 

  

Nadalje sem raziskovala oblike težav, ki jih intervjuvanci najpogosteje srečujejo v procesu 

obravnave otrok s ČVT/M. Vsi intervjuvanci so poročali, da se težave pojavljajo zaradi 

slabšega sodelovanja s starši.  Učiteljici vidita težave v tem, da starši ne spremenijo svojih 

vzgojnih pristopov, težava je tudi nepoznavanje motnje, neznanje o postopkih, neusklajenost 

med učitelji, starši in strokovnjaki, neupoštevanje napotkov iz individualiziranega načrta,  

starši ne jemljejo resno težav in manjša usposobljenost učiteljev. Specialna pedagoga pa 

vidita težave v neprimernem odnosu staršev do reševanja težav ter slabšem sodelovanju med 

učitelji in socialnim pedagogom in med samimi učitelji.   
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Intervjuvanci odgovarjajo, da se težava pojavlja tudi zaradi slabšega timskega dela, slabega 

sodelovanju učiteljev v obravnavi in slabše usposobljenosti učiteljev. Ena od učiteljic na 

primer meni, da je najbolj problematično nepoznavanje motnje in da učitelji ne vedo, kako 

reagirati oz. kako obravnavati motnjo. Da so učitelji premalo usposobljeni na tem področju, 

menita oba učitelja in specialni pedagog.   

 

Trtnik Hrlec (2002) in Peček, Čuk, Lesar (2005) prav tako ugotavljata, da učitelji niso 

zadostno pripravljeni za to delo, nimajo ustreznih znanj, podpore vodstva in strokovnih 

delavcev (povzeto po Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel, Verbnik Dobnikar, 2010, str. 322). 

  

Naslednji sklop se nanaša na strategije, metode in oblike dela. Večina intervjuvancev daje 

poudarek stiku z otrokom, opori in pohvali.   

 

Učiteljici pravita, da v okviru obravnave otrok s ČVT/M najpogosteje izvajata oblike dela, kot 

so: pogovor, igra vlog, kaznovanje (v smislu odvzema privilegijev, opravljanja dodatnih 

zadolžitev), pohvala, nagrajevanje, privilegije, obravnava v svetovalni službi, vzgojni opomin 

ter opravljanje različnih nalog na šoli. Socialna pedagoga dodajata še pomen mediacije, 

učenja socialnih veščin in restitucije. Vsi intervjuvanci navajajo pomembnost preventivnega 

pristopa.  

 

Bečaj (1987, str. 97) prav tako vidi pomen preventivne dejavnosti v dovolj zgodnjem 

zaznavanju težav in izvajanju ukrepov, ki jih je treba realizirati še preden se pojavijo, saj je 

pozneje navadno že prepozno. S preventivnim delovanjem lahko namreč nastanek ČVT/M 

omilimo ali celo preprečimo.  

 

Nadalje lahko vidimo, da se mnenje o pomoči vzgojnega načrta pri obravnavi otrok s ČVT/M  

pri učiteljicah razlikuje. Prva navaja, da so ji predpisani postopki v vzgojnem načrtu v pomoč, 

druga pa je mnenja, da so postopki zelo ohlapno opredeljeni in si z njimi ne more pomagati. 

Vsi intervjuvanci so navedli kot enega od postopkov pogovor, kateremu socialna pedagoga 

dodajata restitucijo, mediacijo, čustveno podporo in vzgojni program, ki je sestavljen 

individualizirano za otroka. Večina intervjuvancev je mnenja, da se ukrepi in postopki 

razlikujejo od primera do primera in jih ne moremo predpisati za točno določene situacije.   

 

Podobno smo ugotovili že v teoretičnem delu diplomske naloge, kjer smo videli, da učitelji v 
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obravnavi otrok s ČVT/M pogosto uporabljajo drugačna sredstva kot postopke in ukrepe, ki 

so določeni v vzgojnem načrtu šole, v katerem vidijo preširoko opredeljene kršitve in so tako 

prepuščeni svoji lastni presoji.  

 

Rezultati intervjujev glede usposobljenosti učiteljic za vzgojno delo z otroki s ČVT/M  

govorijo o slabši usposobljenosti. Ena od učiteljic pravi, da ni usposobljena za tovrstno delo, 

druga pa, da je srednje. Najbolje sta učiteljici usposobljeni na področju učnih težav in dela na 

sebi, najmanj pa na področju timskega dela, reševanja učnih težav in na področju specialne 

pedagogike.  

 

V eni od raziskav, ki so jih izvedle slovenske strokovnjakinje lahko ravno tako zasledimo, da 

se učitelji čutijo precej neusposobljeni za reševanje vzgojnih in vedenjskih problemov. Veliko 

bolj se čutijo usposobljeni na področju poznavanja vsebinskih novosti predmetov, 

uveljavljanju novih oblik in metod dela in še pri mnogih drugih stvareh, kar se kaže tudi pri 

naših intervjuvanih učiteljicah. Prav tako je področje reševanja težav in ustvarjanje dobrih 

odnosov, kar sodi v vzgojno področje, doseglo predzadnji dve mesti med 13 področji, na 

katerih so bili učitelji v zadnjih treh letih od poteka raziskave deležni usposabljanja. Hkrati pa 

učitelji omenjajo, da sta prav ti dve področji (poleg integracije otrok s posebnimi potrebami) 

tisti, na katerih najbolj potrebujejo izpopolnjevanje (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh, & 

Valenčič Zuljan, 2005). 

  

O slabih možnostih usposabljanja poročajo tudi intervjuvanci v naši raziskavi. Navajajo 

premalo ali nič usposabljanja na področju praktičnih znanj, specialne pedagogike in 

psihologije. Socialna pedagoginja navaja, da starejši učitelji nimajo znanja o ČVT/M. Za 

zmanjšane možnosti usposabljanja pa vidi krivca v slabem financiranju tega področja s strani 

šole.  

 

Glede na rezultate naše raziskave lahko rečem, da je ključnega pomena pri obravnavi otrok s 

ČVT/M vključenost vseh, ki so v stiku z otrokom, ter njihovo poenoteno delovanje. 

Pomembno je poiskati vzroke za moteče vedenje, spodbujati spoštovanje vseh, pomembno je 

delo na sebi, preventivno delovanje, doslednost pri postavljanju meja, pripravljenost pomagati 

ter primerna usposobljenost.   
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8 ZAKLJUČEK   

 

Otroci z ČVT/M so v šoli vedenjsko problematični in dosegajo slabše učne rezultate, kar 

pripelje učitelje, ki jih obravnavajo, pogosto v neprijeten položaj. Zaradi nezadostnega 

poznavanja težav oz. slabše strokovne opremljenosti se počutijo nemočni.  

 

S pomočjo raziskave, ki sem jo izvedla, želim predstaviti poglede učiteljev razrednega pouka  

in socialnih pedagogov na to temo ter poiskati smernice, ki bi učiteljem, ki se najteže soočajo 

s to problematiko, pomagale, da bi se stiska, ki jo čutijo v povezavi z otroki s ČVT/M, 

zmanjšala. Najprej bom predstavila glavne sklepe in ugotovitve, ki sem jih povzela iz 

izvedenih intervjujev. Učitelji in socialni pedagogi:  

 v zadnjem času zaznavajo naraščajoče število različnih oblik motečega vedenja; 

 najpogosteje obravnavajo oblike motečega vedenja, kot so: neupoštevanje navodil, 

upiranje delu, neupoštevanje sošolcev in učiteljev, neupoštevanje kakršnih koli meja, 

ki jih postavimo, poniževanje, izzivanje vrstnikov, nespoštovanje učiteljev, fizično 

nasilje in grožnje;  

 v okviru obravnave otrok s ČVT/M najpogosteje izvajajo naslednje postopke in 

ukrepe: pogovor, igro vlog, kaznovanje (v smislu odvzema privilegijev, opravljanja 

dodatnih zadolžitev), pohvalo, nagrajevanje, privilegije, obravnavo v svetovalni 

službi, vzgojni opomin ter opravljanje različnih nalog na šoli; 

 v večini menijo, da niso dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M;    

 navajajo, da je ključnega pomena pri obravnavi otrok s ČVT/M vključenost vseh, ki so 

v stiku z otrokom, ter njihovo poenoteno delovanje, poiskati je treba vzroke za moteče 

vedenje, ključni so spoštovanje vseh, delo na sebi, preventivno delovanje, primerna 

usposobljenost, doslednost pri postavljanju meja ter empatija. 

 

V nadaljevanju predstavljam smernice za učitelje, ki sem jih izpeljala s pomočjo teoretičnega 

in empiričnega dela diplomske naloge:    

 Učitelji naj so pri zaznavanju različnih oblik motečega vedenja pozorni tudi na otroke, 

katerih vedenje ni izraženo na očiten in javni način, temveč se kaže notranje oz. 

internalizirano.   

 Za uspešno sodelovanje v obravnavi otroka s ČVT/M mora učitelj sodelovati z vsemi, 

ki so v stiku z otrokom. Pomembno je, da vzpostavi sodelovalen odnos s starši in 
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strokovnjaki ter da dosledno izvaja navodila, ki so predpisana v individualiziranem 

programu. Pomembno je spoštovanje vseh udeležencev, pridobivanje praktičnega in 

teoretičnega znanja ter delo na sebi. 

 Učitelji naj sledijo postopkom in ukrepom v vzgojnem načrtu šole in naj pravila vanj 

sprotno dopolnjujejo.  Po potrebi naj si pomagajo s timskimi sestanki, posvetovanji s 

strokovnjaki, zunanjimi ustanovami, vodstvom šole 

 Za učinkovitejše in lažje sodelovanje v procesu obravnave bi morali učitelji imeti vsaj 

osnovno znanje oz. razumevanje o ČVT/M, ki si ga lahko pridobijo v okviru šole, 

javno organiziranih seminarjev ali delavnic, z lastnim izobraževanjem preko  

literature, interneta, sodelavcev-strokovnjakov, staršev.   

  

Pomoč otrokom s ČVT/M v osnovni šoli naj temelji na oblikovanju inkluzivne šolske klime 

in sočasnega razvoja individualiziranih ter skupinskih programov, ki naj bodo hkrati 

usmerjeni v učne načrte, podporne, usmerjevalne, spodbujevalne, korektivne ter socialne 

dimenzije. Pri tem je ključnega pomena povezovanje med vsemi izvajalci obravnave (Kobolt, 

2010, str. 162).  

 

Otroci s težavami v vedenju in čustvovanju se teže prilagajajo našim pravilom. Pomembno pa 

je, da vsakega posebej kljub temu sprejmemo in spoštujemo, saj v sebi ponavadi nosijo hude 

stiske, hkrati pa znajo ohranjati svojo ustvarjalnost, inovativnost in svojstven pogled na svet. 

Pomembno je, da pomoč prilagodimo otrokom ter da jih kot družba vključujemo in ne 

izključujemo 
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10 PRILOGE 

 

Priloga A: Delovni vprašalnik za učitelje in socialne pedagoge 

  

Ali se vam zdi, da se v zadnjem času pogosteje srečujete z oblikami motečega vedenja?  

 

Katere oblike motečega vedenja obravnavate najpogosteje?  

 

Kje vidite vzroke za nastanek čustvenih in vedenjskih težav? 

 

Katere metode, strategije in oblike dela so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri obravnavi 

otrok z vedenjskimi težavami?  

 

S katerimi oblikami težav se najpogosteje srečujete pri obravnavi učencev s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami/motnjami?  

 

Kako težave rešujete in kdo je vključen v ta proces?   

 

Ali bi se določenim težavam lahko tudi izognili in kako?  

 

Kako ocenjujete sodelovanje s socialnim pedagogom? (za učitelje) 

 

Kako ocenjujete sodelovanje z učitelji? (za socialne pedagoge) 

 

Ali delujete usklajeno, si zaupate, se dopolnjujete?  

 

Ali se z njimi kdaj posvetujete, jih prosite za nasvet ali strokovno mnenje?  

(za učitelje) 

 

Katere vzgojne postopke in ukrepe najpogosteje izvajate v okviru obravnave in zakaj ravno 

te?  

 

Ali so učinkoviti in kako merite njihovo uspešnost?  



 

 

Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si z njimi lahko 

pomagate?   

 

Ali se čutite dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M?  

 

Na katerem področju se čutite dovolj usposobljeni?  

 

Katere oblike znanja bi še potrebovali?  

 

Na kakšen način vam šola nudi pomoč pri dopolnjevanju znanja?  

 

Ali se sami izobražujete in če se, na kakšne načine?  

 

Kaj bi bilo treba še storiti na tem področju? 

 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri delu z otroki s ČVT/M?  

 

Katere osebnostne lastnosti so po vašem mnenju pomembne za delo z vedenjsko težavnimi 

otroki? 

 

 

  



 

Priloga B: Intervjuji 

 

 

Intervju1 (U1): 

Spol: ženska 

Starost: 36 

Izobrazba: učiteljica razrednega pouka 

 

  

Ali se vam zdi, da se v zadnjem času pogosteje srečujete z oblikami motečega vedenja?  

Ja, vsak dan se srečujemo z motečim vedenjem, vendar so oblike zelo različne in različno 

intenzivne, od blago motečega vedenja pa do hujših oblik, ki zahtevajo resno obravnavo in za 

katere bi lahko rekli, da spadajo med čustvene in vedenjske motnje. Je pa res, da smo učitelji 

zelo različno občutljivi na moteče vedenje. Za nekatere je že najmanjše motenje pouka zelo 

resna težava in se na vsako neustrezno vedenje učencev burno, za moje pojme pretirano 

odzivajo, tudi če gre le za malenkostne stvari.  

 

Katere oblike motečega vedenja obravnavate najpogosteje? 

Jaz se v razredu najpogosteje srečujem z neupoštevanjem navodil, s tem, da učenci delajo po 

svoje, ne pa tisto, kar od njih pričakujem. Pogosto se med sabo tudi zbadajo, včasih v šali, 

nekateri pa resno. Tega ne pojmujem kot prave čustvene in vedenjske težave, ampak so del 

otroštva in so prisotne skoraj pri vseh otrocih vsaj malo, kar se mi zdi prav. Se pa srečujemo 

tudi z resnejšimi težavami, ki pa po mojem mnenju sodijo med prave čustvene in vedenjske 

motnje, in sicer gre za neupoštevanje kakršnih koli meja, ki jih postavimo, poniževanje in 

stalno izzivanje vrstnikov, nespoštovanje učiteljev, občasno tudi fizično nasilje, grožnje. 

 

Kje vidite vzroke za nastanek čustvenih in vedenjskih težav? 

Verjetno je vzrokov več. Težko je iskati enega krivca oziroma odgovornega za nastanek 

ČVT/M. Zelo veliko vlogo pri tem vsekakor igra družina. Če je ta kolikor toliko urejena, se 

pravi, da starši nudijo otroku dokaj ljubeče okolje, mu postavijo meje, ga vzgajajo za 

odgovorno življenje, potem je verjetnost, da bodo nastale težave, gotovo manjša. Po navadi pa 

gre za nek začaran krog, ki ga je zelo težko presekati. Namreč, tudi starši otrok s ČVT/M 

imajo pogosto sami s sabo težave, ki so jih »podedovali« od svojih staršev. Se pravi, da ne 



 

moremo od njih pričakovati, da bodo neki idealni starši, če so imeli tudi sami slabe izkušnje v 

svoji družini in jih prenašajo naprej. Po eni strani jih razumem. Vendar pa je zelo pomembno, 

da se skušajo soočiti s svojimi težavami, da jih ne bodo prenašali na svoje otroke. Nekateri 

starši pa tega ne zmorejo, zato je dobro, da obstajajo različni načini pomoči, tako strokovne 

kot tudi bolj laične.  

Poleg družine pa verjetno tudi učitelji pripomoremo k temu, da se morda na začetku še blage 

težave razvijejo v hujše, saj večkrat ne znamo ustrezno reagirati na težave otroka in prezremo 

njegovo stisko ter ga obtožujemo za moteče vedenje in ne vidimo globljih vzrokov zanj. 

Dodatno pa k motečemu vedenju pripomorejo še vrstniki, če so ti otrokovi zavezniki pri tem, 

da skupaj delajo težave. Seveda pa so tu še dejavniki, kot so slabi vzori na televiziji … 

 

Katere metode, strategije in oblike dela so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri 

obravnavi otrok z vedenjskimi težavami?  

Hm, zelo zelo težko bi izpostavila neke konkretne splošno delujoče metode in oblike dela, saj 

je vsak otrok zgodba zase. Pri nekom deluje nekaj, pri drugem, ki ima lahko podobne težave, 

pa deluje nekaj povsem drugega. Osebno se mi zdi zelo pomembno to, da skušam z otrokom 

navezati nek pozitiven, pristen stik, kar pa ne pomeni, da sem do otroka popustljiva, da ga ne 

okregam, temveč da ve oziroma čuti, da ga spoštujem kot osebo, da mi je dragocen kljub 

težavam, ki jih povzroča. To je sicer zelo težko izvedljivo v praksi, saj te otrok s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami nenehno spravlja iz tira, te jezi, ti ruši uro in se je težko odzivati nanj 

pozitivno. Pred sabo imam enega svojih učencev, ki ima vedenjske težave. Pogosto se nanj 

pretirano jezim, vendar vidim, da bolj pomaga umirjen, a ne popustljiv pristop. Postaviti mu 

moram jasne zahteve in izvršiti kazen, če ne upošteva dogovorov, vendar je veliko bolje, če to 

poteka v umirjenem tonu, kot pa če nanj vpijem in se jezim. To namreč le še dodatno 

spodbudi njega, da se nazaj odziva z jezo, in tako ne prideva nikamor. Zelo pa pomaga, kadar 

opazim njegove pozitivne stvari in ga pohvalim. Takrat kar zažari in je presenečen nad 

pohvalo. Ampak mi je to kar težko narediti, se moram zavestno odločiti, da opazim tudi dobre 

stvari, ki jih naredi, in ne samo slabih.  

 

S katerimi oblikami težav se najpogosteje srečujete v procesu obravnave učencev s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami?  

Pogosto je problem slabo sodelovanje s starši. Ne jemljejo resno težave in otroka doma še 

naprej razvajajo, so do njega zaščitniški. Tudi sodelovanje s strokovnjaki je slabo. Učitelji 

dostikrat nismo dovolj usposobljeni za reševanje nekaterih težav.   



 

 

Ali bi se določenim težavam lahko tudi izognili in kako?  

Ja, gotovo bi se lahko marsikakšni težavi izognili, predvsem kakšnim manjšim. Pomembno se 

mi zdi, da učitelj dovolj zgodaj opazi situacijo, ki lahko privede do težav, in skuša delovati 

tako, da jih prepreči. Pomembno je preventivno delo na celotni šoli (različne delavnice, 

pogovori, skupine …), na katerih lahko učenci predelujejo konfliktne situacije. Zelo pa je 

pomembno, da se na celotni šoli in pri posameznem učitelju jasno postavijo pravila in vnaprej 

določijo ukrepi, ki sledijo, če se učenci ne držijo teh pravil.  

 

Kako ocenjujete sodelovanje s socialnim pedagogom?  

S socialno pedagoginjo na šoli kar dobro sodelujeva, čeprav imava precej različne poglede na 

učence in težave. Je pa res, da skušam najprej vedno rešiti težave z učenci sama, šele v 

skrajnem primeru se obrnem po pomoč na svetovalno službo.   

  

Katere vzgojne postopke in ukrepe najpogosteje izvajate v okviru obravnave ?  

V razredu najpogosteje uporabljam pogovor, igro vlog, kaznovanje (v smislu odvzema 

privilegijev, opravljanja dodatnih zadolžitev …),  od pozitivnih in preventivnih ukrepov pa 

pohvalo, nagrajevanje in različne privilegije. Pri resnejših težavah pa morajo učenci v 

obravnavo v svetovalno službo ali prejmejo vzgojni opomin ter opravljanje različnih nalog na 

šoli (pomoč drugim učencem …).  

 

Ali so ukrepi učinkoviti in kako merite njihovo uspešnost? 

Ukrepi so različno učinkoviti, včasih delujejo, včasih ne, zelo odvisno od posameznega 

učenca pa tudi od njegovega trenutnega razpoloženja. Ista kazen lahko pri učencu v nekem 

trenutku deluje, v drugem pa ne. Predvsem pa vidim težavo pri vseh teh ukrepih v tem, da 

delujejo zelo kratkotrajno in da se učenec v globljem smislu ne spremeni. Moti me tudi to, da 

se učenec drži pravil in dogovorov ter se ustrezno vede zaradi tega, da bi se izognil ukrepom, 

ne pa zaradi tega, ker bi verjel, da je takšno vedenje dobro zanj in za druge.  

 

Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si z njimi 

lahko pomagate?   

V pravilih šolskega reda in vzgojnem načrtu imamo dokaj jasno opredeljen postopek, kako 

postopati v primeru vzgojnih težav. Koraki so postopni od pogovora učitelja z učencem do 

vključitve staršev, ostalih učiteljev, ravnatelja in tudi drugih zunanjih institucij, na primer 



 

centra za socialno delo. V skrajnih primerih dobijo učenci tudi vzgojni opomin. V tem 

primeru je treba sestaviti za učenca vzgojni program in spremljati njegov napredek. Pri 

resnejših težavah se mi zdi pomembno, da se vseh teh korakov strogo držimo, saj so edino na 

tak način učenci obravnavani približno enako. Je pa res, da je zelo odvisno od posameznega 

učitelja, kako bo pristopil. Nekateri kot razredniki zelo zagovarjajo svoje učence in jim zato 

pogosto ne dajo kazni, ki bi si jo zaslužili. To me moti. Prav je, da so na šoli glede resnejših 

prestopkov pravila za vse enaka in da se jih držimo. Sicer pa pri manjših težavah večkrat tudi 

sama ne ravnam ravno v skladu z vsemi pravili na šoli in raje vzamem stvari v svoje roke, kar 

pa morda ni vedno dobro. Na splošno lahko rečem, da si pri reševanju težav lahko pomagam s 

predpisanimi postopki, ki veljajo na šoli. Vendar tudi če izpelješ postopek reševanja težav po 

vseh formalnih pravilih in postopkih pri otroku morda nič ne zaleže, saj ti postopki še zdaleč 

niso dovolj. So le neko znamenje otroku, da  smo opazili njegovo neustrezno vedenje in da ga 

ne odobravamo. Če pa bi želeli otroka usmeriti na drugo, boljšo pot, je potrebno veliko dela 

na globlji ravni, predvsem pa v povezavi s starši. Premiki na bolje pa so pogosto zelo majhni 

in počasni.  

 

Ali se čutite dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M?  

Delno. 

 

Na katerem področju se čutite dovolj usposobljeni?  

Glede usposobljenosti bi rekla, da je ne moreš dobiti na fakulteti, saj je ravno pri delu z 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami zelo pomemben prav odnos med učiteljem in 

učencem, ki pa ni toliko odvisen od znanja in usposobljenosti v smislu strategij dela, ampak 

bolj od učiteljevih prepričanj in njegove osebnosti. Sama se čutim na tem področju nekako 

srednje kompetentna. Trudim se, da bi videla in razumela ozadje težav učencev, vendar se 

vsega nikakor ne da spoznati in razumeti, ker je življenje pač takšno, da ga ne moreš nikoli do 

konca razumeti in predvideti stvari. Tako tudi vzrokov za težave ne moreš v celoti razumeti, 

prav tako ne učenčevih vedenj, reakcij … Tako da si kljub ogromni količini psihološkega, 

pedagoškega in drugega znanja vedno znova postavljen pred nov izziv, ko delaš z učenci. 

Pomembno se mi zdi, da kot učiteljica delam tudi na sebi, prepoznavam svojo notranjost in se 

zavedam sebe, svojih reakcij, čustev, ki se mi prebudijo ob učenčevem vedenju. Potrebno je, 

da znam kontrolirati sebe do te mere, da učencu s svojimi reakcijami še dodatno ne škodujem. 

Za to pa je potrebna precejšnja osebnostna zrelost, za katero se je treba neprestano truditi.  

 



 

Katere oblike znanja bi še potrebovali?  

Sama pri sebi opažam, da me težave učencev pogosto preveč prevzamejo, preveč jih jemljem 

nase in na tem področju bom morala še veliko narediti. Glede znanj pa bi morala nekoliko 

bolj naštudirati pravilnike, kako ukrepati v primeru težav, saj ne znam vedno ravnati v skladu 

z dogovorjenimi postopki. Morala bi se tudi naučiti bolj sodelovati z drugimi pri reševanju 

težav, na primer s svetovalno službo.   

 

Na kakšen način vam šola nudi pomoč pri dopolnjevanju znanja?  

Šola nam omogoči, da se udeležimo seminarjev, delavnic, posvetov, na primer enkrat do 

dvakrat na leto. Hkrati pa imamo organizirana tudi interna izobraževanja. To pomeni, da nam 

sodelavci, ki se udeležijo nekega zanimivega izobraževanja, na konferenci predstavijo, kaj so 

novega izvedeli. Veliko pa so vredna tudi neformalna izobraževanja v smislu pogovora s 

sodelavci med odmori, ko si lahko izmenjamo različna mnenja, poglede na težave učencev in 

si izmenjamo tudi načine reševanja. Na ta način mnogokrat dobim kakšno dobro idejo, kako 

se lotiti reševanja težav s svojimi učenci.  

 

Ali se sami izobražujete in če se, na kakšne načine ?  

Berem strokovno literaturo, se udeležim kakšnih predavanj, ogledam si oddaje v zvezi s 

pedagoškimi temami. Občasno se udeležim tudi izobraževanj, ki jih organizira Ministrstvo RS 

za šolstvo oziroma Zavod RS za šolstvo.  

 

Kaj bi bilo treba še storiti na tem področju? 

Morda bi bilo dobro, da bi si učitelji imeli možnost bolj pogosto izmenjavati izkušnje, ki so 

jih pridobili z reševanjem težav, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Takšne informacije 

s strani ljudi, ki praktično preizkusijo določene metode v razredu, strategije dela, so vsekakor 

zelo dobrodošle in morda več vredne kot predavanja strokovnjakov, ki so včasih zelo dobri 

teoretiki, vendar praktično njihova teorija ni preizkušena.  

 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri delu z otroki s ČVT/M?  

Vendar pa se ne bi smeli zadovoljiti le s temi cilji, temveč se kot učitelji potruditi, da bi pri 

učencih dosegali tudi vzgojne učinke in vsaj malo izboljšali njihovo vedenje ter jih usmerili 

na pravo pot. Kot sem že rekla, pa včasih obupamo, saj napredkov pogosto ni mogoče opaziti 

hitro, zato se nam ne zdi vredno vlagati truda. Škoda, saj je pomembno, da vsaj nekdo 

verjame v otroka. Ker starši dostikrat tega ne zmorejo, je to priložnost za učitelje. Tisti 



 

učitelji, ki zmorejo verjeti v učenca in se do konca trudijo z njim kljub konstantnim 

neuspehom in le ob minimalnem napredku, se mi zdi, da lahko največ naredijo z otroki s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

Pomembno se mi zdi, da učitelji nismo usmerjeni le v težave, ampak tudi v dobre stvari, ki so 

v vsakem učencu, in jih krepimo, spodbujamo. To lahko deluje preventivno in prepreči vsaj 

kakšno težavo. Najhuje je, ko nad nekim učencem obupamo v smislu, da je že tako težaven, 

da se pri njem ne da ničesar več storiti. Na žalost kdaj pride tudi do tega. Potrebno je vključiti 

čim več oseb, ki so v stiku z otrokom, in se dogovoriti za čim bolj poenoteno delovanje v 

zvezi z njim. Pogosto sicer starši niso sposobni upoštevati dogovorov, ki jih sklenemo na 

timskih sestankih, bi jih pa morali vsaj učitelji, ki smo kar zadeva težav nekoliko bolj 

ozaveščeni in usposobljeni kot mnogi starši.  

 

Katere osebnostne lastnosti so po vašem mnenju pomembne za delo z vedenjsko 

težavnimi otroki? 

Kot se že omenila, se mi zdi zelo pomembno, kakšen je učitelj kot oseba. Predvsem se mi zdi 

pomembno, da najprej sprejema sebe, le tako bo lahko sprejel tudi svoje učence. To je sicer 

lahko reči, nekoliko teže pa tudi uresničiti, vsaj zame. Pomembno se mi zdi, da ima svoje 

učence rad, tudi če so včasih res težavni in naporni. Zavedati se mora, da pogosto niso takšni 

namenoma, ampak ker ne zmorejo drugače zaradi tega, ker so si skozi otroštvo pridobili slabe 

vedenjske vzorce. Potrebno je, da je pravičen ter vztrajen in dosleden pri postavljanju meja in 

ukrepanju v primeru kršitve pravil.  

 

 

 



 

Intervju 2 (U2): 

Spol: ženska 

Starost: 50 

Izobrazba: učiteljica razrednega pouka 

 

  

Ali se vam zdi, da se v zadnjem času pogosteje srečujete z oblikami motečega vedenja?  

Ja, opažam več tega. 

 

Katere oblike motečega vedenja obravnavate najpogosteje?  

Neupoštevanje pravil, dogovorjenega vedenja, potem upiranje delu, nespoštovanje sošolcev, 

učiteljev … 

 

Kje vidite vzroke za nastanek čustvenih in vedenjskih težav? 

Jaz vidim, da so razlog zdravstvene težave, neprimerna vzgoja, družinske težave … 

 

Katere metode, strategije in oblike dela so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri 

obravnavi otrok z vedenjskimi težavami?  

Razumevanje zdravstvenih težav in navodil, ki so priporočena s strani strokovnjakov, 

pozitivni odzivi otrok na različne oblike organizacije dela, delo na višanju samopodobe, delo 

v posebej izbranih skupinah, individualni pristop.  

 

S katerimi oblikami težav se najpogosteje srečujete pri obravnavi učencev s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami/motnjami?  

Nepoznavanje motnje, slabo sodelovanje s starši, slabo timsko sodelovanje. 

 

Kako težave rešujete in kdo je vključen v ta proces?   

Pogostejši stiki med vsemi udeleženci, večje seznanjanje s problemi.  

 

Ali bi se določenim težavam lahko tudi izognili in kako?  

Zgodnejše seznanjanje, pripravljena strategija. 

 

Kako ocenjujete sodelovanje s socialnim pedagogom?  

Dobro. 



 

 

Ali se z njim kdaj posvetujete, ga prosite za nasvet ali strokovno mnenje? 

Ja, redno se posvetujeva, poročava o svojih opažanjih, skušava poiskati najboljše rešitve. 

 

Katere vzgojne postopke in ukrepe najpogosteje izvajate v okviru obravnave? 

Najpogosteje se o problemu pogovorimo, opozorimo na neprimernost, iščemo vzrok zanj in 

način reševanja, da se ne bi ponavljalo. Zelo redko učenca izločimo iz skupine. Prav tako le 

ob ponavljajočih težavah obvestimo starše in se vsi med seboj pogovorimo. Tak način se je 

izkazal kot najučinkovitejši. 

  

Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si z njimi 

lahko pomagate?   

Postopki so zelo ohlapno opredeljeni, vsak tak otrok potrebuje drugačno obravnavo in 

najpogosteje si s postopki v vzgojnem načrtu ne moreš pomagati, posebej če ima otrok 

odločbo, ki je v navzkrižju z vsem tem. 

  

Ali se čutite dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M?  

Ne vedno. 

 

Na katerem področju se čutite dovolj usposobljeni?  

Na področju z otroki, ki imajo učne težave. 

 

Katere oblike znanja bi še potrebovali?  

Na področju specialne pedagogike, defektologije. 

 

Na kakšen način vam šola nudi pomoč pri dopolnjevanju znanja?  

Zelo redko, s kakšnim izobraževanjem, vsekakor premalo, glede na to, da sprejemamo v šolo 

otroke z vsemogočimi težavami, ki se najpogosteje diagnosticirajo šele v prvih treh razredih 

šolanja.  

 

- Ali se sami izobražujete in če se, na kakšne načine ?  

Berem članke, kakšno knjigo, ki mi jo strokovnjaki priporočijo. 

 

Kaj bi bilo treba še storiti na tem področju? 



 

Potrebno bi bilo diagnosticirati že v vrtcu, delo v OŠ bi moralo biti že vnaprej načrtovano, 

take otroke naj bi učili učitelji, ki bi imeli več izobrazbe na tem področju, vsak dan, več ur 

pouka naj bi bil prisoten pri pouku tudi socialni pedagog ali specialni pedagog, več timskega 

dela. 

 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri delu z otroki s ČVT/M?  

Razumevanje, seznanjanje, načrtovanje možnost organizacijskih sprememb, dobro 

poznavanje težav, anomalij, način ravnanja. Pomembno se mi zdi tudi razumevanje 

zdravstvenih težav, upoštevati je treba navodila, ki so priporočena s strani strokovnjakov. 

 

Katere osebnostne lastnosti so po vašem mnenju pomembne za delo z vedenjsko 

težavnimi otroki? 

Zdi se mi pomembna potrpežljivost, strpnost, odprtost, prilagodljivost, preudarnost, 

iznajdljivost, komunikacijske sposobnosti. 

 

 Intervju 3 (SP1): 

Spol: ženski 

Starost: 42 

Izobrazba: socialna pedagoginja 

 

Ali se vam zdi, da se v zadnjem času pogosteje srečujete z oblikami motečega vedenja?  

Je drugače. Način vzgoje je drugačen, več je odločb. Malo smo spremenili mnenje glede tega, 

način vzgoje je drugačen, način zaznavanja, več jih opazimo, več je drugih vplivov iz okolja 

(hrana, televizija …), več je razvajenosti, individualizma, egoizma (jaz hočem biti prvi, jaz 

hočem sam, avtoritete učiteljev ni več toliko). Ja, bi rekla, da je več tega. Ne bi pa rekla, da so 

se generacija tako spremenile. Vse skupaj je drugače. Težko rečem, da so samo otroci 

drugačni.  

 

Katere oblike motečega vedenja obravnavate najpogosteje?  

Pri pouku je nesodelovanje z drugim, zavračanje koga, glasno govorjenje, klovnovstvo na 

način, da iščejo pozornost, uporništvo (ne bom delal), odgovarjanje, žalitve sošolcev, 

odrinjanje iz skupine, pretepi, motenje drugih, pouka. Odvisno tudi od razloga. Nekateri 

iščejo pozornost, ker so razvajeni in morajo biti vedno prvi, veliko je izzivanja in pogosto je 

treba posredovati med spori.  



 

 

Kje vidite vzroke za nastanek čustvenih in vedenjskih težav? 

Za motnje pozornosti in ADHD so biološki, nevrološki izvori, pri nekaterih je družinsko 

okolje ali pa socialni status, pri drugih je vzgoja (ali je preveč zaščitniška ali je razvajenost). 

Kar se šole tiče, tudi učitelji včasih delamo napake, tako da se tudi zaradi tega lahko pojavi 

kakšna taka stvar, se ne ujameta, učitelj ne opazi težav, se ne pogovarjajo. Pomembno je tudi, 

kako starši sodelujejo s šolo.  

 

Katere metode, strategije in oblike dela so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri 

obravnavi otrok z vedenjskimi težavami?  

Jaz največ uporabljam pogovor. Da sproti rešujemo težave, da pridejo do mene, če imajo 

kakršen koli problem, na pogovor. Potem uporabljam metodo nagrajevanja za tiste, ki jih je 

zelo težko motivirati, po navadi vdeno zapiševa, kaj sva naredila, in če je bilo vse v redu, dobi 

nalepko, da vidi sam, koliko je delal. Zelo pomembna se mi zdi taka povratna informacija. 

Pomembne so pohvale ali da ga samo opaziš, mu nameniš pozornost. Včasih že s tem 

preprečiš kakšno stvar.  

Potem uporabljam preventivne metode, kjer se učimo socialnih veščin, da delajo na sebi, na 

pozitivni samopodobi, da na drugem vidijo dobro, česar pogosto ne znajo. Tudi med odmori 

jim pokažem kakšno igro, da se jo grejo in utrjujejo medsebojno povezanost, socialne igre.  

 

S katerimi oblikami težav se najpogosteje srečujete pri obravnavi učencev s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami/motnjami?  

Sodelovanje je včasih slabo s strani učitelja ali staršev. Več je bilo težav s starši. Ker mogoče 

niso pripravljeni popustiti, vidijo le svojega otroka, jaz pa moram videti celoto, tudi druge. Ali 

pa niso pripravljeni sprejeti težave otrokovega stanja, si zatiskajo oči in ne popustijo in potem 

težko s takim staršem sodeluješ in otroku pomagaš, če starši ne podpirajo tvojega dela. Ali pa 

so nekateri starši nemočni pri vzgoji. Enostavno ne zmorejo, imajo težave sami s sabo, tako 

da jim je težko dopovedati kar koli, saj bi tudi sami rabili pomoč. 

 

Kako težave rešujete in kdo je vključen v ta proces?   

Včasih se pridruži obravnavi še pomočnica ravnateljice, pedagoginja ali celo ravnatelj. Vedno 

pa skušamo reševati težave s pogovorom. Da pride starš na šolo in se pogovorimo.  

 

Katere vzgojne postopke in ukrepe najpogosteje izvajate v okviru obravnave? 



 

Kot vzgojni postopek uporabljam  pogovor, mediacijo, čustveno podporo, restitucijo. 

Za prekrške ne dajem ukrepov. Me pa vprašajo učitelji za mnenje. Če bi se pri meni kakšne 

hujše kršitve zgodile, bi tudi jaz lahko dala ukrep, ampak zaenkrat se to še ni zgodilo. Za 

prekrške učitelji dajejo po navadi kakšen vpis v beležko ali vpis v dnevnik. Večinoma so 

ukrepi uspešni. Uspešnost pa merimo s tem, da ni ponovitev.  

 

Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si z njimi 

lahko pomagate?   

Mislim, da za točno določeno vedenje ne more biti določen postopek. Naj bodo določena 

osnovna šolska pravila, potem naj se pa zaupa učitelju, saj je za to izobražen, je avtonomen, 

da on po svojem občutku presodi, kdaj je kdo kršil pravila. Pomembno pa se mi zdi, da si 

učitelji beležijo vedenja, in ko se neko vedenje tolikokrat ponovi, se naredi ukrep.  

 

Kako ocenjujete sodelovanje z učitelji?  

Z večino učiteljev imam dobre izkušnje. Me vprašajo za nasvet, česar sem zelo vesela. Malo 

pa računajo na to, da imaš čarobno palico, ker si socialni pedagog. Se pa obračajo name sploh 

zaradi motečega vedenja ali pa zaradi nemotiviranosti. Imam občutek, da sami niso dovolj 

izobraženi za kakšne ADHD, motnje pozornosti in potem rabijo nasvete.  

 

Ali upoštevajo vaše strokovno mnenje?  

Da.  

  

Ali se čutite dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M?  

Na fakulteti dobiš bolj splošno znanje. Ko pa prideš v službo, so pa čisto konkretne stvari, 

tako da bi bilo dobro, da bi imeli več konkretnih znanj (recimo brain gym …). Delo se mi zdi 

v redu, da smo se učili socialnih iger. Za konkretno znanje pa moraš sam poskrbeti. Tu se 

pričakuje od tebe, da boš vse točno vedel, a moraš pogosto vzeti knjige in brati. Da si na 

tekočem, da ne narediš kakšne napake. Tako da bi si skozi šolanje želela več konkretnih 

veščin.  

 

Na katerem področju se čutite dovolj usposobljeni?  

Za timsko delo so nas dobro pripravili. Opažam pa veliko individualnosti med učitelji. Potem 

kar se tiče pri izpeljavi dejavnosti, na kaj vse moraš biti pozoren, refleksija, da na koncu 



 

vsako stvar ovrednotiš, da to otroka naučiš – otroka vprašam, kaj sva naredila, kaj je odnesel 

od tega. 

Tudi glede dela na odnosih. Delal boš lahko z nekom, s katerim boš imel dober odnos. Za to 

potrebuješ čas. Takrat ti otrok tudi bolj zaupa.  

   

Na kakšen način vam šola nudi pomoč pri dopolnjevanju znanja?  

Ga ne nudi, razen za potrebe administrativnega znanja, na primer opravljanje šolanja in izpita 

Zakon o upravnem postopku. 

 

Ali se sami izobražujete in če se, na kakšne načine ?  

Trenutno se šolam za psihoterapevtko. Šolanje pa traja 6 let. 

 

Kaj bi bilo treba še storiti na tem področju?  

Zelo je odvisno od vodstva sole, kakšno stališče ima do svetovalne službe, koliko svetovalnim 

delavcem dovoli avtonomije in jim pusti opravljati samostojno svojo stroko. Na naši šoli je 

vse šolsko, tudi svetovalni delavci se smatrajo za učitelje. 

Drugače se mi zdi, da bi moralo biti omogočenih več konkretnih in uporabnih izobraževanj. 

Seminarji se mi zdijo zelo koristni, saj starejši učitelji nimajo znanja za obravnavo otrok z 

odločbami. Morali bi se o tem izobraževati že na fakulteti. Verjetno se zdaj bolj.  

 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri delu z otroki s ČVT/M?  

Da se vključi vse, ki z otrokom sodelujejo oz. delajo (starše, pedagoge, učitelje …), da skupaj 

rešimo. Največ problemov vidim tam, kjer starši delajo proti šoli. Pomembno se mi tudi zdi, 

da se ohranja spoštovanje do vseh. Spoštovanje do staršev, kljub temu da delajo proti, ampak 

jasno povedati, kaj gre in kaj ne gre na nek spoštljivi način. Tako tudi postopamo do otroka, 

ne glede nato, kakšno vedenje je prisotno. Spoštovanje odnosa se mi zdi pomembno. Učitelj 

ne more kar vpiti recimo na starše, ohraniti mora nivo spoštovanja.  

Pomembno se mi zdi tudi, da se ohrani spoštovanje, da jih še vedno vidiš kot ljudi, čeprav so 

uporniški in nesramni do tebe ali drugih. Da jih vidiš kot take, ki si želijo dobrih stvari  

oziroma jih še bolj rabijo. Pomemben se mi zdi fer odnos. Tudi oni hitro dobijo občutek, da 

jih kdo ne mara, ker so tega že navajeni. Kar ne pomeni, da si vedno prijazen, jasne meje je 

potrebno postaviti. Ko pa te prosi za pomoč, pa moraš biti vedno pripravljen pomagati, da 

vejo, da si tu za njih in jim hočeš dobro.  

 



 

Katere osebnostne lastnosti so po vašem mnenju pomembne za delo z vedenjsko 

težavnimi otroki? 

Pomembna je odločnost. Da znaš jasno meje postaviti. Potem te tudi oni bolj spoštujejo, če 

vejo točno, kje je meja. Pomembna je tudi prijaznost in dostopnost, hkrati pa tudi strogost in 

jasnost. Pomemben je tudi notranji občutek, ki ga imaš za človeka. Da opaziš težave in da si 

konstruktivno naravnan. Da si timski človek, da povezuješ različne poglede.  

 

 

Intervju 4 (SP2): 

Spol: moški 

Starost: 35 

Izobrazba: socialni pedagog 

 

Ali se vam zdi, da se v zadnjem času pogosteje srečujete z oblikami motečega vedenja?  

Da. 

 

Katere oblike motečega vedenja obravnavate najpogosteje? 

Najpogosteje obravnavam konflikte med učenci, ki se včasih stopnjujejo do različnih oblik 

nasilja (fizičnega, psihičnega, socialnega). Potem je nesodelovanje pri pouku, neopravljanje 

domačih nalog, motenje ostalih, nespoštljivo vedenje do sošolcev in učiteljev. Pojavljajo se 

tudi poškodovanje šolske lastnine, razne vrste nasilja, uporništvo, odklanjanje pomoči in 

sploh pogovora in odnosa – zavračanje drugih. 

 

Kje vidite vzroke za nastanek čustvenih in vedenjskih težav? 

Pojavlja se tudi vse več oblik motečega vedenja, ki izvirajo iz stiske v ozadju otroka, ki je 

lahko družinska, razvajenost, neskladnost med pripravljenostjo vlaganja dela in pričakovanja 

dosežkov. V šoli so otroci staršev, ki so bili deležni permisivne vzgoje, ti pa težko posredujejo 

meje svojim otrokom. Ker jih ti nimajo, se v šoli ob srečanju z njimi (ocene, pravila …) 

počutijo ogrožene, zato tako tudi reagirajo; ali obrambno ali pasivno.  

 

 

Katere metode, strategije in oblike dela so po vaših izkušnjah najučinkovitejše pri 

obravnavi otrok z vedenjskimi težavami? 

Najučinkovitejše je sodelovanje vseh deležnikov; učenca, staršev, učiteljev in drugih 



 

strokovnih delavcev, kar pa vedno ni možno. Osebno se mi zdi pomembno otroku prisluhniti 

in mu dati  prostor. Pogledati še v ozadje vedenja, ki je moteče, iskati, kaj je vzrok za njegovo 

vedenje. Šele ko otroka vidimo širše in tudi on dobi občutek, da ga sprejemamo in da vsa 

pozornost ni namenjena le njegovim motečim vedenjem, takrat je tudi bolj pripravljen 

sodelovati in konstruktivno spreminjati svoja vedenja.  

Zelo koristna se izkaže tudi mediacija na šoli, tako med otroki kot tudi med učitelji in starši.  

 

S katerimi oblikami težav se najpogosteje srečujete pri obravnavi učencev s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami/motnjami?  

Najpogosteje se zatakne pri sodelovanju s starši. Pogosto niso pripravljeni sodelovati, tako da 

bi tudi sami spremenili pravila, ki veljajo doma, odnos, ki ga imajo do šole in učiteljev. 

Problem je včasih tudi, da učitelj ne upošteva napotkov, ki smo jih določili v 

individualiziranem programu in s tem otežuje napredek učenca. Učitelji včasih zaradi 

nepoznavanja težave reagirajo narobe in situacijo včasih še poslabšajo.   

Včasih se mi zdi, da premalo sodelujejo učitelj, socialni pedagog in učitelji, ki so recimo za 

športno vzgojo, likovno, podaljšano bivanje,  nismo usklajeni. Pravila ne veljajo povsod in je 

potem učenec zmeden in ne jemlje resno pravil. Tako da dostikrat ni kriv samo učenec, da ne 

napreduje. Vsi moramo biti usklajeni.  

 

Kako težave rešujete in kdo je vključen v ta proces?   

Težave rešujemo različno. Pripravili smo pregled postopanj pri različnih vedenjih ali kršitvah 

pravil, kjer je določeno, pri katerem motečem vedenju se kdo vključi, in sicer od razrednika, 

učitelja, kjer se dogodek, vedenje zgodi, svetovalne službe, ravnatelja, staršev, in če je 

potrebno zunanje organizacije.  

 

Ali bi se določenim težavam lahko tudi izognili in kako?  

Predvidevam, da bi to bilo možno. Prvi način je preventiva, poudarjanje dobrega vedenja in 

pohvala ter nagrajevanje tega. Drugi način je zgled učitelja, sošolca in drugih ljudi na šoli. 

Tretje pa je sam sistem, ki poleg pouka vključuje ogromno obšolskih dejavnosti in projektov, 

ki so po eni strani pozitivni, po drugi strani pa rušijo rutino in s tem vnašajo v šolo in učence 

nemirnost, stres.  

 

Ali učitelji upoštevajo vaše strokovno mnenje?  

Večina učiteljev v neki meri upošteva strokovna mnenja, določeni pa imajo svoje poglede na 



 

vedenje in pri tem niso odpri za druge poglede.  

 

Ali je sodelovanje z učitelji sodelovalno, odkrito in konstruktivno?  

Zelo različno. Ker imamo mesečne konference in dodatne mesečne sestanke, ki so namenjeni 

prav temu, da izpostavimo pozitivno in negativno, obstaja ta sestanek kot prostor, kjer se 

lahko o problemih spregovori. So pa nekateri učitelji, ki vidijo več težav, nekateri vidijo več 

rešitev in spet nekateri, ki so glede tega manj aktivni in so bolj osredotočeni na snov kot na 

učence.  

 

Katere vzgojne postopke in ukrepe najpogosteje izvajate v okviru obravnave in zakaj 

ravno te?  

Ukrepi in postopki so različni od primera do primera. Za določene oblike vedenja imamo 

vnaprej pripravljene postopke ravnanja (omenjeno prej). Določene pa obravnavamo sproti 

glede na situacijo. Ti ukrepi so pogovor v različnih zasedbah, restitucija, mediacija, 

obravnave, ki trajajo krajši ali daljši čas. Za učenca, ki je prejel vzgojni opomin, pripravimo 

vzgojni program, ki je sestavljen individualizirano zanj. Če so težave pogoste in zahtevne, se 

predlaga vključitev zunanjih ustanov (CSD, SCOMS, ZRSŠ, ministrstvo …). 

 

Ali so ukrepi učinkoviti in kako merite njihovo uspešnost?  

V določenih primerih so ukrepi učinkoviti, v določenih ne. Preverjamo jih na mesečnih 

sestankih učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki so namenjeni evalvaciji dela v razredih 

in da pregledamo učinke. Tu razredniki, učitelji in svetovalni delavci poročajo o napredku 

učenca. Del učencev spremljamo tudi na aktivu svetovalne službe. 

 

Ali so ukrepi in postopki v vzgojnem načrtu šole dovolj jasno opredeljeni in si z njimi 

lahko pomagate?   

V vzgojnem načrtu šole so nekatere stvari bolj splošne, zato imamo tudi poseben dokument 

postopanja ob različnih primerih nasilja. Občasno se teh dokumentov poslužujemo, občasno 

reagiramo situacijsko, občasno pa dokumenti obstajajo le na papirju in so zato, ker morajo 

biti.  

 

Ali se čutite dovolj usposobljeni za vzgojno delo z otroki s ČVT/M?  

Ne.  

 



 

Na katerem področju se čutite dovolj usposobljeni?  

Ker je vsak otrok s ČVT/M samosvoj s svojo zgodbo, si težko pripravljen na vse. Pomembno 

se mi zdi, da si pripravljen prisluhniti vsem stranem in si ustvariti širšo sliko o otroku, 

katerega vedenje je moteče. Pri tem se mi zdi pomembno, da zares slišiš, kaj ti sporočajo 

otrok in ostali vpleteni in kaj ob tem doživljaš sam, saj to veliko govori tudi o drugem, o 

njegovem notranjem stanju. Za kakršen koli napredek je pomemben odnos, zato je delo s temi 

otroki dolgotrajno.  

 

Katere oblike znanja bi še potrebovali?  

Več znanja o razumevanju ozadja in kako z otrokom predelati določeno ozadje, stisko, ki je 

mogoče le posledica dogajanja v družbi, družini, okolju. 

 

Na kakšen način vam šola nudi pomoč pri dopolnjevanju znanja?  

Predavanja na konferencah, delavnice, seminarji. Je pa tega zaradi finančnega stanja vse 

manj.  

 

Ali se sami izobražujete in če se, na kakšne načine ?  

Z branjem, obiskovanjem seminarjev, predavanj. 

 

Kaj bi bilo treba še storiti na tem področju? 

Iskanje meje med pomembnostjo šole in drugih dejavnosti učenca, izhajati iz otroka in 

njegovih potencialov, potreb. Ustvarjati okolje, ki bo preventivno.  

 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri delu z otroki s ČVT/M?  

Najpomembnejše se mi zdi, da se vključuje čim širši krog deležnikov in da se ne gleda le na 

vedenje, ki je težavno, temveč tudi na vzroke.  

 

Katere osebnostne lastnosti so po vašem mnenju pomembne za delo z vedenjsko 

težavnimi otroki?  

Sprejemanje, odločnost, rahločutnost, vztrajnost, konstruktivnost, pozitivna usmerjenost, 

iskrenost, resnicoljubnost, pravšnja usmerjenost na problem kot tudi na rešitve in ostala 

pozitivna področja otroka.  

 

 



 

 

 


