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POVZETEK 

 
Vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih težav so številni. Za ustrezno obravnavo je njihovo 

poznavanje nujno potrebno, kajti težave, ki imajo za nastanek različne vzroke, zahtevajo 

različno strokovno obravnavo. V prvi vrsti je za ustrezen pristop pomemben odnos, ki ga učitelj 

vzpostavi z otrokom z diagnosticiranimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. Od tega, kakšen 

pristop izbere učitelj in koliko pozornosti nameni odnosu z otrokom, je odvisna tudi otrokova 

motivacija za delo. Pomanjkanje motivacije je namreč problem večine otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, za katerega pa ni enotne rešitve. V diplomskem delu sem analizirala 

pristop učitelja k otroku s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter potrebe samega otroka. 

Empirična raziskava zajema kvalitativno analizo dveh intervjujev. V prvem, ki je opravljen z 

učiteljico višjih razredov osnovne šole, sem se osredotočila na to, kakšno je njeno pojmovanje 

čustvenih in vedenjskih težav ter kako pristopi k takšnemu otroku. Kot socialno pedagoginjo 

me je zanimalo predvsem, kakšen odnos vzpostavlja z otrokom in kako ga motivira. V drugem 

intervjuju, ki sem ga opravila z otrokom, ki obiskuje 6. razred osnovne šole, pa sem se 

osredotočila na vidik otroka in skušala dodatno podkrepiti teoretične predloge in smernice za 

ravnanje s temi otroki. Oba, učiteljica in otrok, odnos ocenjujeta kot pomemben dejavnik tako 

za motivacijo kot za uspešnost učiteljevega pristopa. Iz intervjujev pa izvemo, da to v šolah še 

vedno ni samoumevno in večina učiteljev odnosu še vedno ne daje posebnega pomena. Poleg 

tega je tudi motiviranje otrok postavljeno na stranski tir. Po besedah učiteljice raje kot v 

popestritev učnega načrta, učitelji trud vlagajo v to, kako se delu s tem otrokom čim lažje 

izogniti. Iz obeh intervjujev izvem, da otroke najbolj motivirajo dejavnosti, kot sta aktivno 

sodelovanje in soustvarjanje učnega programa. Otrokove izjave so v sklepu navedene tudi kot 

predlog za učitelje, ki se spopadajo s težavami, kako motivirati otroka.  Poleg že omenjenega  

motivirajo še občutek varnosti in zaupanja, občutek, da ga odrasli poslušajo, dobra razlaga 

snovi, aktivne in dinamične dejavnosti, uporaba čim bolj pestrih oblik podajanja snovi, možnost 

izražanja mnenja in predlogov, itd. 

KLJUČNE BESEDE: čustvene in vedenjske težave, otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, ustrezen pristop, učitelj, odnos med učiteljem in otrokom, motivacija  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Causes for emotional and behavioural difficulties are multiple. To treat them properly, knowing 

them is essential, because problems that have different causes need different professional 

approach. The main prerequisite for correct approach is a good relationship between teacher 

and child which was diagnosed of having emotional and behavioural difficulties. On the 

professionalism of the teacher's approach and the amount of attention he invests in the 

relationship depends the childt's motivation. Lack of motivation is the main problem that 

children suffering from emotional and behavioural encounter and has no general solution. In 

my thesis I have analysed teacher's approach to a child suffering from emotional and 

behavioural difficulties as well as the needs of the child themselves. Empirical part of the thesis 

consists of qualitative analyses of two interviews. 

In first, which was done with a teacher of later primary school classes I focused on her's 

conception of emotional and behavioural difficulties and the way she approaches such children. 

As social educator I've mostly been curious about teachers initiation of relationship and their 

way of motivating the children. The subject of my second interview was student of primary 

school who was in sixth grade. I mainly focused on his point of view and tried to additionally 

substantiate theoretical suggestions and guidelines in how to treat these kind of children.  Both 

the teacher and child are evaluating their relationship as important factor for motivation as well 

as success rate of teacher's approach. Based on the interviews I learned that good teacher-child 

relationship is not as self-evident as it should be, because the majority of teachers see no 

importance in it. Besides they've put motivating children on side track. As the interviewed 

teacher said, rather than making curriculum more fun they invest their effort in getting rid of 

problematic children. From both interviews I learned that students are motivated the most by 

different activities such as active cooperation and co-creation of curriculum. Student's 

statements are mentioned in conclusion as suggestions to teachers that have difficulties 

motivating these students. Aside from already mentioned ways of motivation, they get 

motivated by sense of security and trust, feeling that the grownups are listening them, teaching 

them well, active and dynamic activities, diverse teaching methods, opportunity to express their 

opinion and suggestions, etc. 

 

KEYWORDS: emotional and behavioural difficulties, child with emotional and behavioural 

difficulties, correct approach, teacher-child relationship, motivation  
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I. UVOD 
 

V moji diplomski nalogi bom govorila o skupini otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 

ki so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami sicer opredeljeni kot skupina otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Motnje bom v besedilu zamenjala s težavami iz razloga, da so predpostavke, ki jih izpostavljam, 

pomembne že v obravnavi otrok, katerih težave še niso napredovale v čustvene in vedenjske 

motnje. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so ena od skupin otrok s posebnimi 

potrebami, ki bi morale po omenjenem zakonu imeti zagotovljeno prilagojeno izvajanje in 

dodatno strokovno pomoč. Težava, ki je omenjena tudi v Beli knjigi, je, da je večina otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami diagnosticiranih kot otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Temu 

sledi, da komisija v odločbi predpiše, naj z njim dela strokovnjak, ki je po poklicu pedagog ali 

specialni pedagog, čeprav bi bil glede na potrebe in težave otroka bolj primeren profil 

socialnega pedagoga. Težava teh otrok je tudi ta, da so vedenjske in čustvene težave prava 

uganka. Izvirajo lahko namreč iz družine, posameznikovega karakterja, lahko je vzrok travma, 

ki jo je doživel, stres, največkrat pa skupek dejavnikov. Tudi kažejo se na različne načine – 

otroci so lahko agresivni, nasilni, glasni ali pa samo destruktivni, vase zaprti itd. Toliko bolj 

pomembno je, da z otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami dela strokovnjak, ki je 

primerno usposobljen in ustrezen glede na izobrazbo. Ni namreč dovolj, da na urah dodatne 

strokovne pomoči odpravlja primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Omenila sem že 

problem usmeritve, ko otroku diagnosticirajo npr. primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja, v resnici pa gre za čustvene in vedenjske težave. Strokovnjak, ki otroku nudi 

individualno pomoč, si mora vzeti čas za otroka, mu prisluhniti, da sam spozna situacijo in nato 

oblikuje ustrezen, strokovni pristop. Pri otroku s čustvenimi in vedenjskimi težavami je to 

socialno pedagoška obravnava. V prvi vrsti je pomembna vzpostavitev odnosa, v katerem se 

otrok in strokovnjak spoštujeta in se počutita varno. Pri otroku s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja pa je pomembno, da mu je nudena pomoč učitelja, ki je strokovnjak na 

področju, na katerem ima otrok težave. Če se torej za diagnosticiranimi težavami na 

posameznem področju učenja skrivajo čustvene in vedenjske težave, ki so vzrok za učne težave, 

strokovnjak iz matematike, ki sicer otroku lahko nudi vse svoje matematično znanje in pomoč,  

brez socialno-pedagoškega pristopa situacije, v kateri se je otrok znašel, ne bo rešil. 
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Za to temo sem se odločila med študijsko prakso v Osnovni šoli Litija. Med delom sem 

spoznala, da je situacija na tej šoli izredno specifična. V mestu je namreč visok delež 

priseljencev in socialno ogroženih družin, kar se kaže tudi na vse večjem deležu šolsko 

neuspešnih otrok. Prihaja tudi do velike socialne razslojenosti otrok, nekateri otroci doma še 

vedno nimajo dostopa do informacijske tehnologije. V takšni situaciji ni dovolj ravnati zgolj po 

nekih napisanih navodilih, kot sta učni načrt ali Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. Gojiti je potrebno občutljivost do potreb, situacije iz katere otrok izhaja ter 

poznavanje in znanje o specifikah iz okolja, v katerega je situacija umeščena. Če npr. kot učitelj 

veš, da se doma starši z njim ne bodo učili, je potrebno upoštevati, katere informacije boš od 

njega zahteval.  

V diplomskem delu me bo tako zanimalo, kaj otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki 

prihaja iz določenega okolja, motivira za delo, kaj mu pomeni odnos z učiteljem in obratno, 

kako učitelj pristopa k otroku s čustvenimi in vedenjskimi težavami, koliko mu pomeni odnos 

s takim otrokom in kako (če sploh) na odnos učitelja do otrok, vpliva šolska klima. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE 

 

Ko govorimo o čustvenih in vedenjskih težavah1, je naš fokus usmerjen k dvema dimenzijama 

– čustveni in vedenjski. Ti dve dimenziji moramo nujno povezati z dvema kontekstoma. Eden 

od kontekstov je notranji svet posameznika oz. njegov referenčni okvir, drug kontekst pa je 

socialni kontekst, na katerega se posameznik odziva na podlagi svojih izkušenj, pričakovanj, 

trenutne situacije in socialnega položaja, v katerem se znajde (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010).  

Southerland in Oswald (2005, v Peček Čuk, Lesar, 2010) navajata, da gre pri čustveno 

vedenjskih motnjah za razvoj specifičnih, z vidika družb ne najbolj sprejemljivih odzivov 

otroka na interakcijo s fizičnim oz. socialnim okoljem. Pri tem so ti odzivi lahko ogrožujoči za 

samega otroka ali pa z vedenjem ogroža druge. Takrat vedenje ne predstavlja zgolj težave, 

ampak govorimo o motnji, ki je tako motnja okolja kot posameznika (Kobolt, 2010). Če so 

odzivi otroka na določene situacije neprimerni, pogosti, vztrajni, težavni, izjemni in se ne 

skladajo z normalnimi pričakovanji za otroka teh let, obstaja precejšnja verjetnost, da bo pri 

otroku ugotovljeno, da ima čustvene in vedenjske težave (prav tam). 

Vedenjske in čustvene težave so si med seboj lahko zelo različne, kar nam pokažejo številni 

izrazi, ki označujejo različne odzive: čustvene težave, anksioznost, umik, vzgojna 

zanemarjenost, odklonsko vedenje, agresivno vedenje, hiperaktivno vedenje, socializacijske 

motnje, moteče vedenje, izguba kontrole … (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010). Avtorji pri tem 

še navajajo, da kljub temu, da ti izrazi, ki jih uporabljamo sinonimno, označujejo zelo različne 

odzive (prav tam). 

 

 

 

 

                                                 

 

1  v nadaljevanju ČVT 
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2.1.1 Značilnosti vedenja 

 

Vedenj je toliko, kolikor je otrok s ČVT. Pri vsakem se težave kažejo na različne načine. Pri 

nekaterih bolj ali manj internalizirano in posledično bolj ali manj moteče. Metljak, Kobolt in 

Potočnik (2010) navajajo nekaj avtorjev, ki opredeljujejo vedenja, ki so značilna za otroke s 

ČVT. Dean (1996, v Kobolt, Potočnik, 2010) tako pravi, da  »otroci s ČVST izražajo lestvico 

različnih vedenj: nekateri so hiperaktivni in imajo probleme z lastno kontrolo, spet drugi so 

lahko nasprotje prvim in se umaknejo vase.« Dodaja še, da »njihovo vedenje lahko vsebuje 

izbruhe jeze, hitre spremembe v vedenju, nezmožnost tolerance, imajo težave pri vzpostavljanju 

stika z drugimi osebami, težave z jezikom in strah pred šolo.« (Dean, 1996, v Kobolt, Potočnik, 

2010, str.96). Poleg Deana sta omenjena še avtorja Vahid in Harwood (1998 v Kobolt, Potočnik, 

2010), ki med moteča vedenja teh otrok umeščata še »odsotnost, raztresenost, brezdelje, 

nasprotovanje, iskanje pozornosti, ustrahovanje, tiranstvo, kaotičnost, otročjost, nerodnost, 

defenzivnost ...« (Vahid, Harwood, 1998 v Kobolt, Potočnik, 2010, str.96 ).  

Atkinson in Hornby (2002, v Ayers, 2002) pa navajata, da je vedenje otrok s ČVT letom in 

socialnim normam neprimerno, vedenje moti otroka in njegove sošolce pri učenju, v vedenju je 

prepoznati znake čustvenega nemira in težave pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega 

odnosa. Mnogi omenjajo še samopoškodovanje, zapiranje vase, destruktivnost, nezaupljivost, 

laganje ipd.  

 

Vsem avtorjem, ki opisujejo značilno vedenje otrok s ČVT, pa je skupno to, da izstopajoče 

vedenje posredno ali neposredno delijo na introvertirano in ekstravertirano. Slednje pa bo prej 

zaznano tudi kot moteče in bolj problematično. Čeprav je velikokrat introvertirano vedenje za 

posameznika samega bolj uničujoče. Tudi Kobolt (2010) opozori na pomanjkanje subtilnosti v 

opazovanju internaliziranih vedenj in zavedanja, kako velike stiske lahko doživlja vase 

umaknjeni otrok. V raziskavi, ki jo analizira omenjena avtorica, podatki kažejo, da so glede na 

motečnost, na zadnjih treh mestih neosredotočenost na snov med poukom, umaknjenost vase in 

nesamostojnost pri šolskem delu. 

 

Kobolt (2010) izvorne probleme otrok, ki nase opozarjajo z izstopajočim vedenjem, uvršča v 

krog socialnointegracijskih/vedenjskih in hkrati učnih težav, ki »temeljijo v njihovem, 

praviloma slabem doživljanju sebe, v vrednostnem vidiku njihovega samopojmovanja – slaba 

samopodoba, v dosedanjih socialnih izkušnjah, ki so praviloma skromnejše, v socialnem 

statusu, ki ga uspejo uveljaviti v svojih vrstniških odnosih, v dejavnikih njihovega družinskega 
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okolja, vse to pa lahko šolsko okolje omili ali pa utrjuje in še močneje izriše« (Kobolt, 2010, 

str. 137). 

Opisana vedenja, predvsem ekstravertirana so za učitelje precej moteča in pomembno je, da se 

zavedajo, da vsako vedenje izhaja iz otrokovega doživljanja situacije. Poleg že opisanih 

značilnosti doživljanja, ki ga opisuje Kobolt (2010), je za otroke s ČVT značilno, da so lahko 

nesrečni, ne želijo ali ne zmorejo delati, prejemajo manj pohvale za svoje delo in imajo manj 

pozitivnih interakcij otrok/odrasel, imajo učne težave ali dosegajo manj, imajo skromne 

socialne veščine in manj prijateljev, imajo nizko samovrednotenje, so čustveno nestabilni in so 

hitro prizadeti (Visser, 2003). 

 

2.1.2 Vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih težav 

 

Nastanek čustvenih in/ali vedenjskih težav ima lahko biološko, socialno ali psihosocialno 

ozadje. Lahko je vzrok stresna situacija, v kateri se je otrok znašel, način iskanja sprejetosti ali 

pa posledica pomanjkanja poznavanja uspešnih strategij spoprijemanja s socialnimi situacijami. 

Največkrat pa so ČVT posledica spleta okoliščin oz. vrste dogodkov, ki so si sledili v razvoju 

otroka. Tako kot definicije ČVT so tudi razlage vzrokov za njihov nastanek številne. Kobolt 

(2010) izstopajoče vedenje navaja kot »posledico nezmožnosti posameznikovega 

samoobvladovanja oziroma kontrole nad lastnim vedenjem« (Kobolt, 2010, str. 136). Metljak, 

Kobolt in Potočnik (2010) pa menijo, da so predvsem v zadnjem času čustvene in vedenjske 

težave »posledice zlorab in/ali zanemarjanja; fizičnih ali mentalnih bolezni bodisi otroka lahko 

pa tudi družinskih članov, ki se jim v nekaterih primerih pridružijo tudi senzorne ali fizične 

poškodbe. Včasih lahko čustvene in vedenjske težave izvirajo ali se poslabšajo zaradi okoliščin 

šolskega okolja« (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010, str. 99).  

 

Kobolt (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji za najpogostejši razlog motečega vedenja 

navajajo slabe delovne navade in dejstvo, da se učencem ne ljubi učiti, da so navajeni,da je 

doma vse po njihovo, da so nevzgojeni in se ne trudijo za delo, na petem mestu od petnajstih 

pa je iskanje pozornosti. Razlogi, ki sledijo, so še izkušnje, da s takim vedenjem dosežejo svoje 

cilje, da se starši premalo povezujejo s šolo. Šele od osmega mesta dalje se pojavijo razlogi, kot 

so težave z razumevanjem snovi,  težave na specifičnih področjih učenja, da so izrazito počasni 

in ne uspejo slediti, da imajo pedagogi premalo  znanja za ravnanje z njimi in da niso dovolj 

vključeni v naše kulturno okolje. Najmanj pogosto pa so po njihovih ocenah učenci težavni 
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zato, ker se pedagoškim delavcem ne ljubi ukvarjati z njimi oz. ker ne obvladajo jezika 

poučevanja (prav tam). 

Tudi Menegalija (2012) povzame avtorje, ki izpostavljajo, da se učitelji redko zavedajo svoje 

vloge pri nastanku in vzdrževanju motečega vedenja, kar zmanjšuje tudi njihov interes za 

intervencijo (Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006; Robinson Mclver, 1996, v Menegalija, 2012). 

Vzroke pogosteje pripisujejo učenčevemu temperamentu ali situacijskim dejavnikom (prav 

tam). 

V nasprotju z ocenami učiteljev pa so »raziskave (Rutter in Mortimore, v Blandford, 1998) 

pokazale, da na vedenje učencev – torej tudi na neprimerno – močno vpliva več dejavnikov, 

povezanih s šolo: primernost kurikuluma, šolsko okolje, vodenje in organizacija šole, podporni 

sistem, način komunikacije, odnos šola-družina, sistem nagrajevanja in kaznovanja, razredni 

menedžment in modeliranje učitelja.« (Menegalija, 2012, str. 10). 

 

Tudi Kobolt idr. (2008) v zaključnem poročilu Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko 

izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov izpostavljajo mnenje 

teoretikov (Evans J., Harden A., Thomas J., & Benefild P., 2003), da čustvene in vedenjske 

težave nastanejo zaradi trka šolskih vrednot z vrednotami in pričakovanji posameznika (Kobolt, 

A., Dekleva, B., Rapuš Pavel, J., Lesar, I. in Peček Čuk, M., 2008). Otrok je pravzaprav 

postavljen pred izredno zahtevno nalogo – uskladiti mora vrednote in pričakovanja šole s 

svojimi pričakovanji in vrednotami, na katere pa vplivajo še pričakovanja in vrednote okolja, 

iz katerega izhaja. Ta vzrok je najbolj verjeten pri otrocih s ČVT v šolah, ki so postavljene v 

okolje z veliko socialno neenakostjo. Pri nas so to predvsem mesta, v katerih je skoncentrirana 

večja populacija družin, priseljenih iz držav bivše Jugoslavije. Zaradi šibkega oz. neustreznega 

socialnega kapitala je veliki skupini mladim, ki prihajajo iz teh družin, otežen dostop do 

materialnih, socialnih in kulturnih virov, ki poleg že omenjenega neskladja med vrednotami 

odraščanje le še otežujejo. Prav tako Metljak, Kobolt in Potočnik trdijo, da so »čustvene in 

vedenjske težave tesno povezane s socialno-ekonomskimi dejavniki, dejavniki družinskega 

odraščanja, socialnega ozadja ter šibkega socialnega kapitala oziroma bornih socialnih 

podpornih mrež, ki se zmanjšujejo z naraščanjem socialne izključenosti.«  (Metljak, Kobolt, 

Potočnik, 2010, str. 93). 

Socialna izključenost je posledica pomanjkanja socialnih mrež in s tem dostopa do ključnih 

informacij o delu,  izobraževanju in interesnih področjih. Socialna izključenost je po besedah 

Zrim Martinjak (2006) eden od glavnih konceptov v socialni pedagogiki, ker je ključen za 
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razumevanje posameznikovih težav in ker se povezuje z mnogimi aktualnimi pojavi, kot so 

brezposelnost, socialna neenakost in delinkvenco. 

 

Ker se v nalogi osredotočam na šolsko populacijo, pa naj omenim še povezavo ČVT z učnimi 

težavami. Otrok, ki ima ČVT  bodisi zaradi socialne neprilagojenosti bodisi zaradi trenutne 

stresne situacije, ima lahko težave tudi na področju učenja in šolskega uspeha. Vzroki za učne 

težave, ki jih navajajo Magajna in sodelavke (2008), se precej prekrivajo z vzroki za ČVT. 

Omenjene avtorice kot možne vire težav omenjajo značilnosti učne motivacije, emocionalnega 

funkcioniranja, učenčevo socialno vključenost, socialno funkcioniranje, v povezavi s šolskim 

okoljem pa omenijo še načine poučevanja, šolsko, razredno in skupinsko klimo (prav tam).  

 

2.1.3 Kako delati z otrokom, ki ima ČVT? 

 

Funkcija vedenja otrok s ČVT, pravi Kobolt (2010), naj bi bila predvsem pridobivanje 

pozornosti oz. kompenziranje primanjkljajev v razvoju (iskanje potrditve, topline, sprejemanja 

…). Pomembno je, da jo kot takšno tudi jemljemo. 

Peček Čuk in Lesar (2010) skupino otrok s ČVT navajata kot skupino otrok, ki so po mnenju 

učiteljev vedenjsko najbolj težavni in so jim najmanj naklonjeni. Avtorici sta vzroke za takšno 

mnenje iskali z raziskavo med učitelji in ugotovili, da »so za učitelje pri ocenjevanju učencev 

s posebnimi potrebami ključne značilnosti, ki opisujejo njihovo vedenje in socialnost« (Peček 

Čuk, Lesar, 2010, str. 202). Pri otrocih s ČVT pa ti dve značilnosti najbolj izstopata v negativno 

smer. V sklepu opozarjata učitelje na to, da bi morali biti pozorni na širši vidik težav, ki jih ima 

takšen učenec, in pravita, da morajo učitelji »pri svojem delu vsekakor upoštevati zmožnosti in 

osebnostne lastnosti posameznih učencev, pa tudi prepoznavati in vključevati specifičnosti 

družinskega in širšega kulturnega okolja, iz katerega prihajajo učenci.« (Peček Čuk, Lesar, 

2010, str. 204). 

Metljak (2010) opozori na to, da je acting out vedenje, s katerim otrok sporoča, da je v 

njegovem svetu nekaj narobe. Iz tega sledi, da je učinkovita intervencija vedno osredotočena 

na omogočanje okoliščin, v katerih otrok lahko ustvari občutek varne navezanosti in 

povezanosti z drugimi. »To je mogoče ustvariti s prilagajanjem otrokovega okolja, spreminjanja 

načinov, ki jih  pomembni odrasli razumejo in so v odnosu z otrokom, in s pomočjo otroku, da 

vidi sebe in druge na nove načine.« (Metljak, 2010, str. 230).  
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Pedagoški odnos 

Kobolt  (2010) poudarja pomen socialne dimenzije okolja, ki je pomembna tudi za prihodnost 

otrok s ČVT. S tem ima v mislih odnose, ki se v šolski ustanovi oblikujejo in neposredno ali 

posredno vplivajo na otroka. Predvsem so to odnosi med učitelji različnih strok, med učitelji in 

svetovalno službo ter vodstvom in pedagoškim kadrom. Nujno potrebno pa je posebno 

pozornost nameniti odnosu med učiteljem in otrokom ter njegovimi starši. 

 

Kranjčan in Bajželj (2008) izpostavljata šest elementov, na katere mora biti strokovnjak 

(pedagoški delavec) pozoren v odnosu z otrokom. 

1. Usmerjen mora biti na naloge in osebo v odnosu. Tu poudarjata pomen medsebojne 

komunikacije, aktivne udeleženosti obeh, odnos, v katerem se obe osebi vidita, med 

seboj poslušata in razumeta. 

2. Simetrija in asimetrija odnosa se nanaša na komplementarnost. Za dober odnos je 

potreben simetričen odnos, v katerem pedagoški delavec ne izpostavlja svoje 

nadrejenosti nad otrokovo podrejenostjo, temveč stremi k temu, da sta v odnosu čim 

bolj enakovredna. Ker ima kot pedagoški delavec veliko moči, je toliko bolj pomembno, 

da se je zaveda in jo uporabi na korekten način. 

3. Fleksibilnosti in doslednosti v odnosu. Tu izpostavljata strokovnjakovo odgovornost, 

da skrbi za odnos, potek dela in od otroka zahteva pravo mero odgovornosti – postavi 

realne cilje in naloge prilagodi otrokovim zmožnostim, potrebam in sposobnostim. 

4. Prevzemanje in dajanje odgovornosti, pri čemer mora biti fokus naravnan k temu, da 

sčasoma vedno manj odgovornosti prevzame strokovnjak in vedno  več otrok.  

5. Ujeti mora pravo razmerje med dajanjem možnosti za otrokovo samoiniciativo in s 

svojo angažiranostjo pomagati. 

6. Zadnji in verjetno najtežje dosegljiv je element razmerja med bližino in distanco. 

 

Pomembno je to, da se strokovnjak loti vsakega primera posebej in ga celostno obravnava. Kot 

smo do sedaj že spoznali, izvorni problemi temeljijo na področju čustev in izkušenj iz odnosov 

iz zgodnjega otroštva dalje in dodatna učna pomoč ni zadovoljiva pomoč (Kobolt, 2010). 

Upoštevati je potrebno spodbudno in sodelovalno šolsko klimo ter primerne disciplinske 



16 

 

pristope pedagoškega osebja, da z njimi ne utrjujejo vedenja, ampak situacijo katalizirajo (prav 

tam).  

Brajša (1995) kot dokaz o pomembnosti učiteljevega odnosa za uspešno motiviranje otrok 

navaja Rosenthalov poizkus. Omenjeni psiholog je v neki šoli učencem dal opravljati 

inteligenčne teste, učiteljem pa sporočil napačne rezultate. Nekaj tistih, ki so dosegli slabe 

rezultate, je razglasil za nadarjene, učiteljem pa naročil, naj te podatke upoštevajo pri 

nadaljnjem delu. Ko je po nekaj mesecih test ponovil, je napredek opazil le pri teh učencih, kar 

je razlagal kot posledico »učiteljeve intenzivnejše komunikacije in ukvarjanja z učenci.« 

(Birkenbihl, 1990, v Brajša, 1995, str. 71). »Okoli njih se je razvilo toplejše socialno-

emocionalno vzdušje, dobili so več pozitivnih povratnih informacij, dobili so več informacij 

(inputov) in od njih so več zahtevali. Dajali so jim tudi več priložnosti za vprašanja in odgovore 

(outputi).« (prav tam)  

Vzpostavljen odnos med učiteljem in otrokom je ključen tudi za uspešne disciplinske pristope. 

Disciplinski ukrep, ki pade na neplodna tla, otroka ne bo ganil. Šele ko otrok učitelja spoštuje 

in mu zaupa, bo tudi disciplinski ukrep vzel resno in ga ne bo čutil zgolj kot napad nase. 

 

2.2  MOTIVACIJA 
 

»Z motiviranjem drugega bodisi silimo v določeno vedenje bodisi njegovo vedenje 

spreminjamo ali pa preoblikujemo način uresničevanja njegovih potreb.« (Birkenbihl, 1979, v 

Brajša, 1995, str. 61). Avtor opozarja, da morajo biti pri tem zadovoljene potrebe na obeh 

straneh – v mojem primeru tako učitelja kot otroka, če želimo govoriti o motivaciji, sicer gre 

zgolj za manipuliranje (prav tam). Pojem motivacija se uporablja na različnih področjih ali pa 

za poimenovanje različnih konstruktov. Glede na fokus moje diplomske naloge se bom bolj 

osredotočila na učno motivacijo.  

2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na učno motivacijo 

 

Juriševič (2006) učno motivacijo opredeli kot »termin, s katerim na splošno označujemo vlogo 

oziroma prisotnost ene ali več motivacijskih sestavin v procesu učenja« (Juriševič, 2013, str. 

13). Kot primere sestavin našteva učni cilj, učno spodbudo, atribucijo (prav tam). Tako 

motivacijske kot kognitivne sestavine  ter njihovo prepletanje pa vplivajo na učni uspeh 

(Pintrich in Shrauben, 1992 v Juriševič, 2006).  Eggen in Kauchak (1999, v Juriševič, 2006) 

učno motivacijo razumeta kot »pomembno mediatorsko spremenljivko, ki na učno uspešnost 
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deluje prek različnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov učnega procesa, pa tudi v 

povezavi z nekaterimi drugimi učenčevimi osebnostnimi in demografskimi značilnostmi, na 

primer z anksioznostjo, s potrebami, sposobnostmi, z nacionalnostjo in drugimi.« (Eggen, 

Kauchak, 1999 v Juriševič, 2006, str. 17). 

Po besedah Puklek Levpušček in Zupančič (2009) pa je učna motivacija »psihološki proces, ki 

učenca spodbudi k učenju, ga pri učenju usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu 

omogoči, da pri njem vztraja.« (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009, str. 41). 

 

Juriševič (2006) povzema teorijo  po različnih avtorjih (prim. Bečaj 2000; Maehr in Midgley, 

1996; Pintrch in Schunk, 1996; Prosser, 1999), da so se dejavniki, ki vplivajo na učno 

motivacijo, spreminjali in razčlenjevali skozi različna zgodovinska obdobja. Kot kasnejše 

dejavnike so začeli obravnavati tako učiteljeve osebnostne lastnosti, strategije in stil vodenja, 

razredno klimo pa so razširili na fenomen šolske klime oz. šolske kulture, ker se je skozi 

raziskave pokazalo, da različne šole različno spodbujajo motiviranost učiteljev za poučevanje 

in motiviranost otrok za učenje. 

 

Če se spomnimo na prej naštete vzroke, otroci ČVT večinoma prihajajo iz okolij s šibkim in 

neustreznim socialnim kapitalom, imajo slabšo samopodobo, nizko samozaupanje, slabo 

predstavo o svojih sposobnostih, velik dejavnik za nastanek in utrjevanje pa je tudi šolsko 

okolje. Posledica teh dejavnikov so učne težave, nizek učni uspeh in pa nizka motivacija. 

Pomembno je torej, da pedagoški delavci izhajajo iz posameznika in njegovih težav, da 

razumejo situacijo, poznajo strategije, s katerimi mu lahko pomagajo in ga ne označijo takoj za 

nezainteresiranega in lenega. 

 

Sheme o sebi 

Kot pomembnejše sheme o sebi, ki vplivajo na motivacijo in jih omenja Woolfolk (2002), bi 

izpostavila prepričanja o lastnih sposobnostih in samoučinkovitost. Za učitelje je poznavanje 

zakonitosti shem bistvenega pomena, ker imajo velik vpliv pri oblikovanju sheme o sebi v 

šolskem obdobju. 

 

- prepričanja o sposobnostih   

Prepričanja o sposobnostih začnejo na motivacijo vplivati pri 11. ali 12. letih (Anderman in 

Maehr, 1994 v Woolfolk, 2002). Na sposobnosti lahko gledamo kot na nestabilne in 
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sprejemljive ali pa nespremenljive strukture. Otroci, ki gledajo na svoje sposobnosti kot 

nesprejemljive, se poslužujejo različnih obrambnih strategij. Tako na primer izbirajo situacije, 

v katerih so videti pametno in v katerih najdejo samospoštovanje (situacije, ki ne zahtevajo 

truda) ali pa izrazito  ponavljajo, da se sploh ne trudijo ter s tem »upravičijo« neuspeh 

(Woolfolk, 2002). 

 

- samoučinkovitost 

Bandura (1997, v Woolfolk, 2002) samoučinkovitost definira kot prepričanja o lastnih 

sposobnostih organiziranja in izvrševanja dejanj, ki so potrebna pri doseganju določenih 

dosežkov. Samoučinkovitost je tako usmerjena v prihodnost in vključuje sodbe o sposobnostih, 

specifičnih glede na nalogo. Woolfolk (2002) povzema avtorje (Marsh, Walker in Debus, 1991) 

in izpostavlja še eno značilnost samoučinkovitosti – ne vsebuje potrebe po primerjanju z 

drugimi, vprašanje je le, ali lahko nalogo opravimo ali ne.. Večja je ocena samoučinkovitosti, 

več truda bo v naloge vlagal otrok, višje cilje si bo postavil in manj se bo bal neuspeha. 

Motivacija ni prisotna, če ima otrok slab občutek samoučinkovitosti, če neuspehe pripiše 

lastnim zmanjšanim sposobnostim in če ocenjuje, da so sposobnosti nespremenljive (prav tam). 

 

Avtorica poleg omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo, prišteva še samoodločanje, ki 

pomembno vpliva na notranjo motivacijo in občutek lastne vrednosti, ki se ga da izboljšati s 

postavljanjem realnih ciljev ali z učenjem o tem, kako se učiti ter s sprejemanjem odgovornosti. 

Kot zadnji dejavnik pa omenja še naučeno nemoč. Naučena nemoč je situacija v življenju, ko 

so ljudje prepričani, da nimajo kontrole nad dogodki (Seligman, 1975, v Woolfolk, 2002). Ta 

dejavnik se precej povezuje z otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Poleg tega, da je za 

naučeno nemoč značilno, da se otrok vda, da se ne trudi, da ji sledijo kognitivni primanjkljaji, 

jo avtorji povezujejo še s težavami, ki jo spremljajo – pogosto otroci trpijo zaradi čustvenih 

problemov, za depresivnostjo, anksioznostjo in apatičnostjo (Alloy in Seligman, 1979, v 

Woolfolk, 2002). 

 

Odnos učitelj - otrok 

Učitelji odnos z otrokon zgradijo na podlagi prvega vtisa o otroku, zunanjega videza in na 

podlagi drugih dejavnikov, ki delujejo pri učitelju (Musek 1993, v Kobolt, 2010). Poleg 

subjektivnih vtisov pa so tu še informacije, ki jih učitelj o otroku dobiva iz okolja. Pogosto jih 

prefiltrira tako, da ustrezajo njegovemu prvemu vtisu in predstavam o otroku, zato otroci, ki  
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bodisi po vedenju ali drugih značilnostih ne ustrezajo učiteljevim merilom, tvegajo, da jih ti 

vidijo manj uspešne, glede na njihove resnične sposobnosti (Musek 1993; Kobolt, 1992.; v 

Kobolt, 2010). Fenomen, do katerega lahko to pripelje, je »samouresničujoča prerokba«, ki sem 

jo že omenila pri pedagoškem odnosu in pomeni, da to, kako učitelj vidi otroka in kakšen ima 

z njim vzpostavljen odnos, vpliva na otrokovo dejansko vedenje, posredno pa na položaj v 

razredu in posledično na učni uspeh. 

 

Za razvijanje pozitivnih odnosov med učitelji Košir (2013) našteje nekaj ukrepov na ravni 

celotne šole, na ravni razreda in na ravni učiteljeve samo-refleksije. Na ravni šole poudarja 

mnenje avtorjev (Felner, Facazza, Shim in Brand, 2001), da je ključnega pomena delež časa, ki 

ga učitelji preživijo z otroci. Več kot ga preživijo skupaj, bolj verjetno je, da bo osip manjši, 

učni dosežki pa boljši. Poleg kvantitete pa je pomembna tudi kvaliteta skupno preživetega časa 

(Košir, 2013). 

 

»Učenčeva zaznava lastnih učnih zmožnosti se oblikuje na podlagi preteklih povratnih 

informacij o njegovih učnih dosežkih, na drugi strani pa pozitivno zaznane učne zmožnosti 

spodbudijo učenca k angažiranosti in vztrajnosti pri šolskem delu ter k zaznavi učnega dela kot 

izziva in ne kot grožnje lastnemu samospoštovanju« (Zupančič, Puklek Levpušček, v Kobolt, 

2010, str. 174). 

»In ko se kvaliteta odnosov med učitelji in učenci izboljša, kakor dokazuje Decker s sodelavci, 

se izboljšajo tudi vedenje, sodelovanje in učni rezultati učencev«  (Decker, 2007, v Kobolt, 

2010, str. 175). Na otrokov učni uspeh tako vpliva njegovo znanje, odnos z učiteljem ter 

učiteljeva pričakovanja in hkrati njegove predstave ter predsodki.  

V raziskavi, ki sta jo izvedli Mojca Peček Čuk in Irena Lesar med učitelji v šolskem letu 

2003/04, rezultati kažejo, da so med učitelji najmanj zaželeni prav učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, saj pri njih vedenje in socialnost najbolj izstopata v negativno smer, 

poleg tega imajo ti učenci najnižjo samopodobo in nekonstruktivno storilnost, ter imajo v 

primerjavi z ostalimi otroki s posebnimi potrebami slabše delovne navade. Avtorici zato 

sklepata, da »… predvsem vedenjske značilnosti učencev s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, deloma pa tudi njihove slabše delovne navade, napeljujejo učitelje v nižja 

pričakovanja glede njihovih sposobnosti za doseganje učnega uspeha.« (Peček Čuk, Lesar, 

2010, str. 202). 
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Disciplinski ukrepi 

Rapuš Pavel (2010) v svojem prispevku omenja raziskavo, ki so jo naredili s petdesetimi učenci, 

z namenom ugotoviti, kako vidijo soočanje učiteljev z disciplinskimi problemi (Karr-Kidwell, 

2001, v Rapuš Pavel, 2010). Ti omenjajo dve skupini učiteljev. Učitelje, ki imajo resne 

disciplinske težave, so označili za neučinkovite, dolgočasne, pri njih nimajo občutka, da bi se 

česa naučili. Poleg tega odgovarjajo, da jih ti učitelji ne znajo motivirati, uživajo malo 

spoštovanja pri učencih in pogosto kričijo, kar ni učinkovito. »Take situacije v razredu 

predstavljajo za učence neke vrste igro ali tekmovanje, kdo si bo drznil še bolj izzivati učitelja 

in jo pri tem ˝dobro˝ odnesel« (Rapuš Pavel, 2010, str. 246).  

Druga skupina so učitelji, ki jih učenci doživljajo kot učinkovite v njihovih disciplinskih 

ukrepih. Ponavadi so na učence že prvi dan naredili dober vtis, pritegnili njihovo pozornost in 

si pridobili ugled pri njih. Takšne učitelje označijo kot »dobre osebnosti«, ki so v odnosu 

korektni, znajo biti humorni, pri njih se učenci naučijo biti dober človek in so jim jasna tako 

pričakovanja učitelja kot posledice. Učinkoviti učitelji disciplinske probleme razrešujejo 

znotraj razreda skupaj z učenci na miren, odločen, konsistenten način in so dosledni pri 

kaznovanju (prav tam).  

Iz opisov skupin učiteljev razberemo pomembnost odnosa, ki ga vzpostavijo z otroci. V 

prispevku je omenjena tudi raziskava Pšunder (2003), ki je opozorila, da so tako učitelji kot 

otroci kot najbolj moteče navedli neprimerne odnose in način komuniciranja. Dobri odnosi med 

učiteljem in otrokom pa vplivajo na boljši učni uspeh in bolj produktivno vedenje (Pšunder, 

2003 v Rapuš Pavel, 2010). Rapuš Pavel (2010) dodaja še ugotovitve, da se uspešnejši učitelji 

pri disciplinskih problemih najprej soočijo z otrokom samim, pogosteje vključijo razred in 

vrstnike ter se povezujejo tudi s starši. Neuspešnejši učitelji pa se večkrat obračajo na 

svetovalno službo in starše. »Rezultati nakazujejo, da učitelj, ki učencem sporoča, da jih 

sprejema, na najboljši možni način omogoča, da se sproži tudi obraten proces« (Rapuš Pavel, 

2010, str. 267). Učitelji, ki otrokom torej pokažejo, da jim je odnos pomemben in so pripravljeni 

vanj vlagati, lahko pričakujejo, da jih bodo otroci sprejeli in bili v odnos pripravljeni prav toliko 

vlagati. 
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Šolsko oklje 

Pomemben dejavnik za motivacijo je tudi šolsko okolje. To mora biti takšno, da se v njem vsi 

udeleženi dobro počutijo, da so sproščeni, ter da so v okolju neka obstoječa pravila, ki pa veljajo 

za vse, tako za odrasle kot otroke. V okolju ne sme biti stalnih motenj in prekinjanj, učitelj mora 

biti otrokom v oporo in podporo ter jih kljub napakam ne sme nikoli spraviti v zadrego (Clifford, 

1990,1991, v Woolfolk, 2002). 

 

Pomembno je, da se znajo odrasli in otroci drug drugemu prilagajati, da se med seboj vidijo in 

slišijo (Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel, Verbnik Dobnikar, 2010). Avtorji nadalje uporabijo 

besede, ki povzamejo bistvo moje diplomske naloge in bi jih morali imeti ponotranjeni prav vsi 

strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok: »Odnosi so ˝srce˝ vsega 

dogajanja na šoli. Kaj pomagajo ure strokovne pomoči pri različnih predmetih, če pa je otrok 

izgubil motivacijo, da bi sploh še prišel v šolo, da bi se trudil, če pa se v razredu ne počuti 

sprejetega, vrednega. Če v šoli doživlja le kritiko, neuspeh in vsakodnevno doživlja lastno 

neustreznost.« (Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel, Verbnik Dobnikar, 2010, str. 331).  

Pomen odnosov z vrstniki in učitelji raziskuje tudi Katja Košir (2002), ki povzame rezultate 

raziskave Hopmayer Gorman, Kim in Schimmelbusch. 

»S strani sošolcev zaznana priljubljenost pri vrstnikih se negativno povezuje s podredljivostjo 

ter s šolskimi ocenami, pozitivno pa z nepojasnjeno odsotnostjo od pouka. Ravno obratno se s 

strani sošolcev zaznana naklonjenost učiteljev do učencev pozitivno povezuje s podredljivostjo 

in šolskimi ocenami ter negativno z nepojasnjeno odsotnostjo od pouka« (Košir, 2013, str. 118). 

 

Učiteljem ne bi smelo biti vseeno, v kakšnih stiskah so otroci. Pomanjkanje motivacije je velik 

problem in tudi čustvene stiske zaradi izključenosti niso zanemarljive. Takoj, ko vidimo, da se 

z otrokom nekaj dogaja, je potrebno ukrepati. Ne učitelj sam in ne z več učitelji, ampak z 

otrokom. Le z vprašanjem, kaj je narobe ali kaj se dogaja, lahko veliko izvemo. Tudi če gre za 

drugo skrajnost in otrok postane uporniški in agresiven, je to vprašanje na mestu. Seveda lahko 

v tem primeru učitelj nastopi tudi bolj agresivno in odločno. V nobenem primeru pa pristop  ne 

bo imel učinka, če med učiteljem in otrokom ni zgrajenega odnosa. Če ne bo imel občutka 

varnosti, otrok učitelju ne bo zaupal globljih težav in stisk, in če v odnosu ni spoštovanja, je 

lahko vsak disciplinski ukrep in stroga beseda le še dodatna vzpodbuda za uporniško vedenje. 

Tudi avtorici Puklek Levpušček in Zupančič (2009) poudarjata pomen okolja in občutka 

varnosti za notranjo motivacijo. Kadar namreč »… posameznik npr. doživlja delovni kontekst 
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kot hladen, odtujen in brezbrižen, se bo njegova notranja motivacija za delo znižala, v takšnem 

okolju posameznik ne izkusi varnosti in pripadnosti skupini«. (Pukle Levpušček, Zupančič, 

2009, str. 45). 

 

Ravno pri otrocih s socialno povzročenimi čustvenimi in vedenjskimi težavami je problem ta, 

da »kljub podpori in individualiziranemu programu ne dobijo tistega, kar potrebujejo – 

spodbudnega, razumevajočega okolja, v katerem najdejo razumevajočo in zanesljivo osebo, a 

tudi okolja, ki je sposobno pritegniti v sodelovanje otrokovo/mladostnikovo primarno 

okolje/družino; okolja, ki takega otroka ne izloči iz razreda v individualno obravnavo, ampak 

deluje na ravni razreda in vključujoče klime; in ne nazadnje okolja, ki ponuja dovolj priložnosti 

za nove izkušnje« (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010, str. 94). 

Tudi za odnose na ravni razreda je pomembno, da se učitelj zanima za življenje otrok izven 

šole, da jim stoji ob strani v težkih trenutkih, da jim nudi podporo, da jih aktivno vključuje v 

šolsko dogajanje, v aktivnosti, pouk in upošteva njihove predloge (Košir, 2013). 

 

 

2.2.2 Motivacijske strategije 

 

Ključna stvar, ki jo mora učitelj po besedah Juriševič (2012) razumeti, je ta, da se motivacija 

vedno dogaja v učencu in da je učenec sam osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. 

»Učencu torej nikakor ne moremo »dati« motivacije, saj je ta pravzaprav ˝že v njem˝. Drži pa, 

da z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih učencem namenimo med poučevanjem, to 

˝motivacijo˝ lahko negujemo, ozaveščamo, dodatno krepimo, spodbudimo ali pa, nasprotno, 

celo pripomoremo k njenemu zniževanju« (Juriševič, 2012, str. 9). 

Motivacijske spodbude avtorica v nadaljevanju umesti v dve večji skupini: 

- didaktične motivacijske spodbude (npr. organizacija učnega okolja in učenja, učne 

metode, didaktični material) in 

- psihološke motivacijske spodbude (vodenje učenca med učenjem, povratne 

informacije o dosežkih, učna podpora, osredotočanje na območja učenčevega bližnjega 

razvoja, kvalitetno partnerstvo med šolo in domom) (prav tam, str. 10). 

 

O tem, ali so primernejše notranje ali zunanje motivacijske spodbude, so mnenja deljena. Good 

in Brophy (2000, v Juriševič, 2006) kot omejitve notranjih motivacijskih spodbud navajata 

omejenost uporabe pri pouku, ko se morajo učitelji držati učnega načrta in ne tistega, kar je 
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otrokom všeč. Omejitve sta po njunih besedah še časovni pritisk programa učnega načrta in 

nevarnost, da bodo otroci v aktivnostih uživali, ne bodo pa se iz njih ničesar naučili. 

Eggen in Chaucak (1999, v Juriševič, 2006) pa podajata kritiko na račun uporabe zgolj zunanjih 

motivacijskih spodbud, ker nagrade zmanjšujejo notranjo učno motivacijo, ker se otrok 

osredotoča  na aktivnosti, pri katerih je lahko nagrajen, ker nagrade pomenijo logistične 

probleme, ker pretirano nagrajevanje in kaznovanje znižuje verodostojnost povratnih 

informacij in ker nagrade zanemarijo miselne procese otrok .  

Najbolje je tako uporabiti srednjo pot in kombinirati tako spodbude notranje kot zunanje 

motivacije. Ne glede na to, kakšnih motivacijskih spodbud se učitelj poslužuje, pa je, po 

besedah Razdevšek – Puček (v Juriševič, 2006, str.102) »ključnega pomena učiteljeva 

fleksibilnost oz. premišljeno ravnanje  na osnovi poznavanja učencev in  njihove 

motiviranosti.«  

 

Zadovoljevanje psiholoških potreb 

Pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi težavami sta najbolj pomembna pogovor med učiteljem 

in otrokom ter postavljanje jasnih ciljev in meja. Bolj kot z učno neuspešnostjo imajo ti otroci 

težave z najmanj izraženo motivacijo za šolsko delo in potrebujejo največ spodbud (Brenčič, 

2010). Avtorica v prispevku obravnava nekatera vprašanja iz raziskave ''Problemi inkluzivne 

obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov'', 

katere nosilka je Kobolt in je potekala med letoma 2006 in 2008. Izpostavlja ugotovitev, da 

učitelji večjo motiviranost in napredek opažajo pri učencih s ČVT, ki so individualno 

obravnavani in so deležni ustreznih prilagoditev, kot pomemben dejavnik pa dodajajo še 

pogovor (prav tam).  

 

Puklek Levpušček in Zupančič (2009) povzemata po avtorjih (Reeve, Bolt in Cai, 1999; Ryan, 

Stiller in Lynch, 1994) smernice, kako naj učitelj omogoča zadovoljevanje učenčevih temeljnih 

psiholoških potreb in posredno zvišuje notranjo učno motivacijo: 

- svoje zahteve naj obrazloži tako, da bodo smiselne (npr. zakaj se morajo vesti na 

določen način), 

- učenci naj bodo aktivno vključeni  pri načrtovanju dela v razredu, 

- učitelj naj se pogosto poslužuje aktivnih učnih metod, 

- naloge naj za učence predstavljajo optimalni izziv,  

- učitelj naj pri učencih spodbuja prevzemanje odgovornosti (skupno zastavljanje pravil), 
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- učenci naj bodo povezani med seboj in z učiteljem, 

- osredotočenost naj bo vezana na obvladovanje učne snovi in ne na rezultate in 

primerjave, 

- povratna informacija naj ne bo vezana na osebnost, 

- napake naj predstavljajo sestavni del učenja. 

»Za učence je potrebno, da v razredu lahko zadovoljujejo potrebo po čustveni povezanosti, ne 

le s sošolci ampak tudi z učitelji. V kontekstu ugodnega vzdušja v razredu, medsebojnega 

zaupanja, učne opore in vzajemne naklonjenosti so se tudi pripravljeni v večji meri spoprijemati 

z učnimi izzivi, vztrajati pri učnem delu in sodelovati z učiteljem pri pridobivanju znanja« 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 164). 

 

Krepitev otrokovih shem o sebi 

K povečanju občutka samoučinkovitosti lahko učitelj prispeva preko izpostavljanja otrokovih 

uspehov in preko konstruktivne kritike (jasno obrazloži, kaj je bilo učinkovito in kaj ne). Prav 

tako lahko to počne tudi preko pogovora o njihovih interesih, močnih področjih in o področjih, 

ki bi jih bilo dobro izboljšati ter nudenja podpore (Niemiec in Ryan, 2009; Schunk in Pajares, 

2002, v Rowell, Hong, 2013). Uspeh otroku, ki dvomi v lastne sposobnosti, ne bo pomagal pri 

samopodobi, ker bo uspeh pripisal zunanjim dejavnikom. Tem otrokom je potrebno vzbuditi 

občutek, da imajo možnost biti uspešni, posredovati jim je potrebno pozitivno naravnane 

povratne informacije in jim pomagati razumeti, da je mogoče sposobnosti in spretnosti razvijati 

in niso stabilne (Barker in Graham, 1987, Dweck, 1999, v Rowell, Hong, 2013). Kot mnogi 

drugi pa med strategije štejeta tudi utemeljevanje smiselnosti nalog, osredotočanje na učenje 

strategij, zastavljanje realističnih ciljev, razvijanje otrokove avtonomnosti (soudeleženost, 

aktivna participacija, prevzemanje odgovornosti) in oblikovanje varnega okolja, v katerem se 

otrok razvija preko povezovanja in sodelovanja tako z vrstniki kot z zaposlenimi (prav tam). 

 

 

Soudeleženost 

V Konceptu dela – Učne težave v osnovni šoli   Magajna idr. (2008) omenjajo temeljna načela 

pomoči učencem z učnimi težavami, vendar pa menim, da bi takšna načela morali upoštevati 

vsi strokovnjaki, ki delajo z otroki, s kakršnimi koli posebnimi potrebami. Med ta načela štejejo: 

- »načelo celostnega pristopa, 

- načelo interdisciplinarnosti, 
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- načelo partnerskega sodelovanja s starši,  

- načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij, 

- načelo akcije in samozagovorništva,  

- načelo vrednotenja, 

- načelo dolgoročne usmerjenosti, 

- načelo postavljanja optimalnih izzivov,  

- načelo odgovornosti in načrtovanja ter 

- načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti« 

(Magajna idr., 2008, str. 29 – 32). 

 

Prav zadnja tri načela najbolj odločilno vplivajo na otrokovo motivacijo za šolo oz. delo. S tem, 

ko sprejmemo otrokovo samoiniciativo in ga spodbujamo k soustvarjanju programa pomoči, v 

njem zbujamo občutek, da lahko na nekaj vpliva, izboljšujemo njegovo samozavest in 

pripadnost, ter spodbujamo njegovo notranjo motivacijo za učenje in delo. S tem pa se pri 

otroku poveča občutek angažiranosti in odgovornosti, kar omili pasivnost in občutek vdanosti 

v situacijo (prav tam). Endres (po Ammelburg, 1992 v Brajša, 1995, str. 68 ) kot najgloblji sloj 

psihičnih funkcij navaja doživljanje, nato hotenje, čutenje in mišljenje. »Vpliv na človeka je 

toliko močnejši, kolikor globlji sloj njegovih funkcij je zajet. Kar le opazimo, gre mimo nas. 

Reči, ki jih samo občutimo ali o njih razmišljamo, se v nas zadržijo le kratek čas. Šele 

doživljeno in preživljeno v nas ostane.« (prav tam, str. 69). 

Načelo postavljanja optimalnih ciljev je za učitelja precejšen izziv, saj mora pristopiti 

individualizirano in v delo s posameznikom vložiti precej truda in časa. Pomeni namreč 

»dogovarjanje o realnih, dosegljivih ciljih (nekoliko nad dejansko ravnjo učenčevih sposobnosti 

…« (Magajna, L. idr., 2008, str. 31). Ta ˝nekoliko˝ pa je lahko problem v inkluzivni obravnavi 

otroka. Učitelji največkrat za optimalne cilje postavijo kar splošne minimalne standarde, ki 

veljajo za vse enako. Predvsem so vzrok za poenostavitev dileme, koliko in komu popustiti, 

pogledati čez prste in kdaj je to upravičeno. Ker pa je rezultat postavljanja optimalnih ciljev 

povečanje motivacije in realnih možnosti uspeha, je vredno vsakega časa in truda. 

 

Zakaj je pomanjkanje motivacije sploh težava? Pomanjkanje motivacije vodi v neuspeh in 

umik od šole in ne nazadnje v opuščanje šole (Rowell, Hong, 2013). 

 Strategije, ki se naj bi jih učitelji posluževali za izboljšanje učne motivacije, se precej 

prekrivajo s strategijami za otroke s ČVT, ki jih naštevajo Quinn idr. (2000). Naštevajo 
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namreč strategije zastavljanja realističnih ciljev, soustvarjanja, zagotavljanja primernega 

okolja in prijetne klime, celostne obravnave idr. Če bi se tako pedagoški strokovni delavci 

usmerjali na to, kako otroke motivirati in z njimi vzpostaviti dober odnos, namesto na njihove 

vedenjske in čustvene težave, bi morda marsikatero situacijo uspešneje in hitreje razrešili. 

Glavni fokus bi moral biti usmerjen na otroka kot posameznika. Učitelji in ostali strokovnjaki 

so na šoli zaradi otrok in njihova naloga je, da poskrbijo za to, da je otrok vseskozi deležen 

ustrezne obravnave in pomoči. Kljub temu da v SP radi ugovarjamo medicinskim diskurzom, 

pa se mi zdi, da bi prav tako kot zdravnik, moral  tudi pedagoški delavec otroka spremljati, 

sproti evalvirati in biti pozoren na to, ali otroku trenutna obravnava ustreza ali so potrebne 

spremembe in prilagoditve. Predno otroku pripiše neke ugotovitve in diagnoze in ga prepusti 

naslednjemu strokovnjaku, bi se moral vsak pedagoški delavec vprašati, ali bi lahko sam kaj 

prispeval k temu, da bi bilo otroku lažje.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1  Raziskovalna vprašanja 

 
R1:  Ali pojmovanje čustvenih in vedenjskih težav vpliva na odnos učitelja z otrokom s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

R2:  Kako odnos z učiteljem vpliva na motivacijo otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami?  

R3: Kaj otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami motivira za učenje? 

R4: Kako šolska klima vpliva na odnos učitelja do otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

R5: Kako so povezane učiteljeve kompetence za delo z otroci s ČVT s tem,  kakšen odnos ima 

s temi otroci?   

3.2 Raziskovalna metodologija 
 

3.2.1 Opredelitev problema 

 

Vsak otrok je posameznik z značilnostmi, ki so posebne samo zanj. S težavami ali brez se 

vsak zase in po svoje spopada z nalogami, ki mu jih daje življenje. Kot takšen posameznik bi 

moral biti obravnavan vsak otrok v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Vsak si zasluži imeti 

možnost povedati svojo zgodbo in biti slišan. Še posebej otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, ki imajo v življenju največ izkušenj s prikrajšanostjo možnosti povedati mnenje in 

občutka, da jih nekdo dejansko sliši. Zaradi pestrosti vzrokov za nastanek ČVT je pomembno, 

da se učitelj posveti otroku s ČVT, mu prisluhne in z njim vzpostavi korekten odnos. Glavni 

problem, ki ga obravnavam skozi diplomsko nalogo, je vpliv in moč odnosa, ki ga učitelj 

vzpostavi z otrokom, na njegovo motivacijo in voljo za šolsko delo. Le s pravim odnosom in 

obravnavanjem posameznika kot otroka in ne zgolj učenca, bo otroka pridobil na svojo stran, 

ga motiviral in dosegel morebitne premike. Začne se torej z odnosom, zanimalo pa me je še, 

katere konkretne dejavnosti in pristopi prispevajo k motivaciji otroka s ČVT. 
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3.2.2 Vzorec in postopek izbire 

 

Vzorec zajema univerzitetno diplomirano pedagoginjo, učiteljico slovenščine 6.,7., 8. in 9. 

razreda, poleg tega pa je razredničarka 9. razreda in izvajalka DSP ter fanta, učenca 6. razreda 

osnovne šole, ki ima odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in je deležen dodatne 

strokovne pomoči na področju čustvenih in vedenjskih težav. 

3.2.3  Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskovalni instrument je bil delno strukturiran intervju. Na intervjuja sem se predhodno 

pripravila in sem imela večino vprašanj že zapisanih, vseeno pa sem pustila prostor za dodatna 

vprašanja. Še posebno pri intervjuju z otrokom je bilo teh več, ker ni bil tako pripravljen 

samostojno pripovedovati. Poleg tega sva velikokrat zašla s teme in se začela pogovarjati o 

stvareh, ki pa za raziskavo niso bile relevantne, vendar ga nisem hotela vznemirjati in debate 

nisem prekinjala. Z intervjujema sem želela raziskati oba vidika motivacije, tako učiteljevega 

kot učenčevega. Predvsem me je zanimalo, če se bodo odgovori skladali na področju vplivanja 

odnosov na motivacijo. Glavne teme intervjujev so bile odnos med otrokom in učiteljem, 

razredna klima, šolska klima in učna motivacija.  

Intervju z učiteljico sem izvedla 10. 6. 2014 v kavarni. Za kavarno sva se odločili, ker se že 

poznava preko sodelovanja v projektih, poleg tega pa se nama je zdelo, da bo tako vzdušje bolj 

sproščeno. Seveda pa sva izbrali kavarno, v kateri vlada bolj umirjeno vzdušje. Z otrokom sem 

intervju izvedla 20. 6. 2014 v kabinetu izvajalke dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli, ki 

jo obiskuje. Intervju z učiteljico je trajal dobro uro, intervju z otrokom pa 20 minut. Sicer bi v 

intervjuju z otrokom želela izvedeti še kakšno stvar več, vendar ni bil več zbran, zato sva 

zaključila.  
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3.2.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Intervju sem snemala in ga nato pretipkala. Analizirala sem ga preko kodiranja na kode 1. reda, 

kode 2. reda in določanja kategorij. 

Tabela 1: Primer kodiranja intervjujev 

 

3.2.5 Rezultati in interpretacija 

 

Pojmovanje čustvenih in vedenjskih težav 

Glede na izjave, ki jih je podala učiteljica, bi ocenila, da je njeno pojmovanje  čustvenih in 

vedenjskih težav precej strokovno in pravilno. Meni, da imajo otroci s ČVT težave s 

prilagajanjem sistemu, s sprejemanjem pravil, s čustvovanjem, da so nemirni, socialno 

nesposobni in imajo težave s koncentracijo. Izjavlja, da ČVT ne izhajajo samo iz otroka ampak 

poleg temperamenta (»nekateri so bolj nemirni, drugi se lažje prilagajajo«) veliko pripomorejo 

tudi starši oz. način dela z njimi ter okolje. Kot glavnega krivca krivi starše oz. današnjo 

permisivno vzgojo, ki pomeni preveč svobode za otroke. Vodi v to, da imajo učitelji manj pravic 

in da se morajo veliko bolj potruditi, da jih otroci spoštujejo (»morš kr velik nardit, da se te 

otroci »bojijo««),, poleg tega pa je manj tudi spoštovanja staršev do učiteljev, kar se prenese na 

otroke. Dalje omeni, da so čustvene in vedenjske težave tako težava za učitelje, ki s takšnim 

otrokom delajo (»nimaš sam tega učenca, ampak jih maš velik in se težko sam enmu posvetiš«; 

»zahtevajo velik tvoje pozornosti«) kot tudi za otroka samega (»jih drugi ne sprejemajo«; »jih 

pa nekak drugi tut zavračajo«; »Nekateri otroci so zlo inteligentni, ampak zaradi ... to jih pač 

Kode 1. reda  Kode 2. reda  Kategorije  

se težko prilagajajo sistemu značilnosti čustvenih in 

vedenjskih težav (v 

nadaljevanju ČVT) 

- Pojmovanje ČVT 

- Odnos učitelja do 

otroka  

- Motivacija otroka 

- Šolska klima 

- Kompetence za delo z 

otroki s ČVT 

težko so mirni 

težko sprejemajo pravila 

 imajo težave s čustvovanjem 

s so socialno nesposobni 

težje vzpostavijo socialno 

mrežo 
težave imajo z učenjem 

težko se skoncentrirajo 

 različni temperamenti 

pri veliko pripomorejo starši razumevanje ČVT 

pravilno delo Pristop k ČVT 
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omejuje in zaradi tega ne morjo dosežt to, kar bi lahko.«; »posledice so pol tut v splošnem 

učnem uspehu« ). Kot sem že omenila, je za odnos bistvenega pomena to, kakšen je otrok v 

očeh učitelja. »Skrivnost uspešne šole so zadovoljene potrebe učencev, uspešno vplivanje naje 

in pozitiven odnos do njih. Učenci, ki so v svojih potrebah frustrirani, nedojemljivi za vplive in 

negativno doživljani, so slabi učenci.« (Brajša, 1995, str. 73)  

Na to, kako učitelj obravnava otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami in koliko pozornosti 

posveča odnosu z njim, opozarja tudi Kobolt (2010). Avtorica pravi, da ob tem, ko otroka 

vidimo le kot nosilca vedenja, »prezremo dejstvo, da so otrokovi emocionalni in vedenjski 

odzivi odvisni od kvalitete odnosov, ki jih vzpostavlja v svojem okolju, od možnosti 

sodelovanja z osebami iz odnosnega polja (družina, razred, vzgojitelj, učitelj) ter od tega, kako 

otrok zadovoljuje svoje psihosocialne potrebe.« (Kobolt, 2010, str. 127)  

Glede na prebrane učiteljičine izjave torej ugotovimo, da ima poznavanje čustvenih in 

vedenjskih težav velik vpliv na vzpostavljanje odnosa z otrokom. Iz tega lahko izpeljemo, da 

je eden izmed vzrokov, da učitelj ne vzpostavlja odnosa tudi nepoznavanje samih značilnosti 

tovrstnih težav oz. pravilnih pristopov k otrokom in je možna rešitev izobraževanje strokovnih 

delavcev na tem področju.  

Odnos učitelja do otroka 

Učiteljica daje odnosu izreden pomen. Na vprašanje, ali vzpostavlja odnos z otroki, brez 

pomisleka pritrdi ( »Ja, sigurn …«). Nadalje razloži, da vzpostavljanje odnosa z otroki vidi kot 

nujno potrebno, ker z njimi preživi veliko časa, včasih celo pol dneva in to dela predvsem s 

tem, da je takšna, kot je. Pomembno se ji zdi, da je tam za otroke, da gojijo do nje zaupanje in 

da se z njimi pogovarja. Veliko ji pomeni tudi to, da vedo, da se lahko obrnejo nanjo. Ta način 

se sklada z mnenjem, ki ga podaja Covey (v Brajša, 1995, str. 69): »Na učence lahko najbolje 

vplivamo z lastnim zgledom, dobrimi odnosi in jasnimi sporočili.«. Brajša (1995) dodaja, da 

ima uspešen učitelj »do učencev vedno pozitiven odnos, svoje vedenje prilagaja učencem in ne 

dolgočasi s ponavljanjem vedno istih sporočil.« (Brajša, 1995, str.68). 

Da je vzpostavila dober odnos  z otrokom, ve po tem, da otrok pride sam do nje po pogovor. 

Ugotavlja pa, da se učitelji v večini ne trudijo vzpostavljati odnosa, z otroki s ČVT pa še manj. 

Ti učitelji po njenih besedah ne spustijo nikogar blizu in takšnemu načinu nasprotuje in trdi, da 

je pomembno, da otroka dobro poznaš, da lahko z njim primerno delaš. Opazi, da pri teh 

učiteljih, ki ne vzpostavljajo odnosa, otroci ne spoštujejo mej, da se ne pogovarjajo »normalno« 
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in da pri otrocih težko karkoli dosežejo. V izjavah omeni  tudi opažanje, da je splošen odnos 

otrok s ČVT do učiteljev odklonilen (»Sploh pa, kar se tiče takšnih učencev, ker majo že tko 

slabo mnenje o tem, če pa naletijo na same take učitelje, je pa sploh hudo.«). Tekom intervjuja 

pomen odnosa še večkrat poudari. Otrok več pove o odnosu s tremi učitelji, pri čemer se z 

dvema razume, s tretjo pa ne. Glede na njegove izjave bi ocenila, da se slednja ne trudi 

vzpostavljati odnosa, ampak je v odnosu do otrok nedostopna (»ne morš je nč prašat, pride not, 

pozdrav in začnemo… skos grdo gleda …« ). Na moje presenečenje pove, da bi bil on strog 

učitelj in bi se samo drl ter bil malo prijazen. Na trenutke se je zdelo, kot da mu odnos ne 

pomeni veliko in so mu glavne lastnosti pravičnost in poštenost, vendar se pomen, ki ga 

pripisuje odnosu, pokaže pri disciplini. Ni mu namreč vseeno, kdo se dere nanj. Veliko bolj 

neprijetno bi se počutil, če bi se nanj ujezila učiteljica, s katero se sicer dobro razume, medtem 

ko ga vpitje učitelja, ki ga ne spoštuje, celo zabava (»pr unmu mi je pa čist usen ... itk bl k se 

dere, slabš je ...«). Njegove izjave se povsem skladajo z analizo disciplinskih ukrepov skozi oči 

otrok, ki sem jo omenila pri poglavju o disciplinskih ukrepih. Gre za analizo, sestavni del katere 

so bili pogovori z otroci, kako ti gledajo na soočanje učitelja z disciplinskimi ukrepi. Delijo jih 

na skupino učiteljev, ki jih ocenjujejo kot neučinkovite v boju z disciplinskimi težavami in na 

skupino učiteljev, ki so učinkoviti pri vzdrževanju discipline v razredu. Slednji so na otroke že 

na začetku napravili dober vtis, dobro podajajo snov in so »dobre osebnosti« (Rapuš Pavel, 

2010, str. 246). 

Otroku v nasprotju z učiteljico pogovor sicer ne pomeni toliko in si ne bi želel več pogovora in 

tesnejšega odnosa. Poda pa izjavo, ki kaže, da bi vseeno želel, da bi v določeni situaciji učitelj 

vprašal tudi za njegovo mnenje, njegovo plat zgodbe, ne pa da sprašuje naokrog.  

Vidimo torej, da odnos učitelja vpliva na otrokovo motivacijo za samo delo. Iz izjav otroka je 

razvidno, da ta odnos ne rabi biti vedno topel, da si učitelj in otrok ne potrebujeta biti blizu. 

Nujno pa je, da ima otrok občutek varnosti, občutek, da je obravnavan pošteno, da se mu ne 

godi krivica in da odrasel do njega pristopi korektno. Pri takšnem učitelju vloži v delo več truda, 

se raje uči in ga spoštuje. Učitelj, ki z otrokom ne vzpostavi korektnega odnosa, pa težave le še 

poglablja. 

 

 

 



32 

 

Motivacija otroka 

Učiteljica navede motivacijo kot problem teh otrok in meni, da težko najdejo motivacijo za 

delo. Meni, da učitelj lahko otroka s ČVT motivira s tem, da najde stvari, ki ga zanimajo in da 

so te stvari dejavne. Poudari, da je vztrajanje pri čemer koli drugem nesmiselno. Če opazi, da 

otrok ni zbran pri pisanju v zvezek, ga bo pritegnila in zamotila s čim drugim ter izkoristila 

druge spretnosti. Če opazi, da se otroci radi pogovarjajo in si preko debate zapomnijo stvari, jih 

motivira na ta način, omeni pa, da jih včasih na nekakšen način prisili k delu tako, da ga 

spodbudi k boljši oceni (»pr nekaterih stvareh pol skušam ga pa kr mčkn prsilt na ta način ... 

da se mu pa le zdi, da bi blo pa uredu, da bi bla njegova ocena mal višja kot ponavad pa pol 

tut kej nardi«). Predvsem pa poudari pogovor in to, da je od otroka nesmiselno zahtevati stvari, 

ki jih ne zmore. Upošteva torej območje bližnjega razvoja, ki ga podaja Brophy (1999 v 

Juriševič, 2006, str-104), in pomeni spodbujanje učne motivacije »(1) z optimalnim ujemanjem 

med učno situacijo in učenčevimi lastnostmi, in (2) z učnimi vsebinami in učnimi metodami, ki 

so za učenca smiselne oziroma primerne.« 

Motivacijo skuša torej dvigovati tudi z odnosom (»Morš met nek odnos z njim, zdej če boš ti kr 

neki tm nanjga upiu pa mu kr neke meje postavlu, trudu se pa ne boš z njim nobenga odnosa 

vzpostavlat, boš zlo težko dosegu, da bo ta otrok kej delu.«). Kar pomeni, da do teh otrok 

pristopi še posebej premišljeno in previdno. Trudi se otroka sama spoznati, njega vprašati za 

mnenje, ga posluša ter upošteva in ne deluje na silo. Meni, da se redko zgodi, da ne bi mogel 

doseči nobenega premika v otrokovi motivaciji, da pa se je treba potruditi, da te premike opaziš. 

Pomemben dejavnik, ki pripomore k motivaciji otroka pa je to, da minimalne standarde 

prilagaja vsakemu posamezniku posebej (»Tut minimalne standarde prilagajaš posameznemu 

učencu ... ker nekateri učenci majo res miniminimalne standarde … nebi rekla da so pač 

minimalni standardi za vse, pač se držiš kt pijanc plota, ker to je nesmiselno .. brezveze ... ker 

ne boš nč dosegu ... ker z glavo skoz zid pr enih nemorš it.«).  

Otroka najbolj motivira učitelj, odnos, ki ga vzpostavi in način poučevanja. Demotivira ga slab 

odnos. Angleščine tako ne mara, ker sta z učiteljico v slabem odnosu in ker ocenjuje, da mu ne 

gre. Drugače je pri učiteljici, s katero se dobro razume, ima korekten odnos in katere način 

poučevanja mu je všeč (»je uredu pa prjazna, fer, pravična ... sej je tut stroga, ampk se ne dere 

kr za brezveze ... Pa razlaga ful dobr, pove ti, če ti kej ni jasn … pa slovo se najraj učim no 

...«). Pritegne ga učitelj, ki prijazen, zabaven, zna dobro razlagati snov, je strog, a pravičen. 

Ravno pravičnost in poštenost večkrat poudari kot pomembno lastnost zaradi slabih izkušenj 
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(»mislm sm bl uspešn kokr pol izpade ... zard kšne angleščine pa kej tazga …«; »Ni mi kul k eni 

zaklučujejo tko k se jim zdi ... si med oceno in pol kr po svoje, kokr se jim zdi ... in pol pač mi 

valda na dol zakluč.«). Poleg odnosa z učiteljem in njegove osebnosti pa je glavni faktor, ki 

vpliva na otrokovo motivacijo, tudi način poučevanja. Najbolj ga pritegnejo aktivne in drugačne 

dejavnosti, kot so filmi, poizkusi, igre, zabavne naloge, tekmovanja, delo po skupinah ali z 

računalnikom in možnost so-oblikovanja učnega programa. Demotivira pa ga torej učitelj, ki je 

krivičen in ocenjuje nepravično ter ne obravnava vseh otrok enako.  

Iz izjav torej vidimo, da otroka, poleg že omenjenega korektno vzpostavljenega odnosa, 

motivira tudi raznoliko in razgibano izvajanje učnega načrta ter občutek soudeleženosti ter 

možnost podajanja mnenja in  sooblikovanja programa. 

  

Šolska klima 

Po besedah učiteljice, šolska klima na njihovi šoli ni najbolj prijazna do otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami (»... zato k ubistvu so te otroci vsekakor nekak označeni ... sploh k prideš 

na novo šolo, ne, ti najprej povejo o teh učencih kakšni so, kakšne stvari počnejo, kakšni 

problemi so z njimi in tko naprej ... in kako je zdej oh in sploh grozn delat z njimi ...«). Doda 

še, da so ji povedali, da bo imela probleme in da so ti otroci označeni. Takšna naravnanost velja 

tako za ravnatelja kot za večino učiteljev, predvsem tistih, ki so na šoli že dlje časa. Ti po njenih 

besedah potegnejo skupaj in ker predstavljajo večino, imajo precej velik vpliv na ostale (» ... 

vzvišenost, pa neodobravanje, pa ta vdanost, da se ne da nč spremenit, nč narest, taki so te 

otroc ... tm res ni nobenga odnosa «). K tem izjavam učiteljice ustreza trditev, ki jo navaja 

Kobolt (2010): »Lahko rečemo, da je agresivno vedenje tisto, ki ga šole ne znajo, nočejo, niso 

usposobljene ..., ali enostavno res ob storilnostni usmerjenosti, ki je njihova vsakdanja realnost, 

enostavno ne utegnejo in ne zmorejo obvladovati.« (Kobolt, 2010, str. 122). Kot možen vzrok 

dodaja pretirano usmerjenost v dosežke oz. rezultat – učni uspeh in premalo posvečanja 

pozornosti šolski klimi.  

Vendar učiteljica dodaja, da se ona trudi te izjave preslišati, da ne sprašuje po podatkih o otrocih 

in skuša otroka sama spoznati in oceniti, kakšen pristop bi bil najbolj primeren. Šele na to se 

posvetuje tudi z ostalimi, ki ''poznajo'' otrokovo zgodbo (»U bistvu je vse usmerjen v to, čim 

laži čez spraut … Tko da se morš kr zavestno odklopit od tega, ker ja … te zna posrkat in ne 

rečm, da mene ne bojo enkrat ...«).   
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Šolske klime na otrokovi šoli ne morem oceniti. Po njegovih besedah se z ravnateljem dobro 

razume in ga ocenjuje kot: »on je tak uredu, legenda ... prjazn je, pravičn ... mislm se dere in je 

ful strog, ampk je uredu ...«, v drugih izjavah pa se razbere občutek nepravične obravnave s 

strani učiteljev (»k eni zaklučujejo tko k se jim zdi ... si med oceno in pol kr po svoje, kokr se 

jim zdi ... in pol pač mi valda na dol zakluč«; »sm bl uspešn kokr pač zgleda in kokr me drugi 

vidjo«). 

Ker se iz izjav opazi, da se dobro razume le z dvema učiteljema in ravnateljem, bi si upala 

oceniti, da kljub ravnateljevi drugačni naravnanosti, klima ni najbolj naklonjena otrokom s 

čustvenimi oz. predvsem vedenjskimi težavami. Kljub temu da sem v teoriji omenjala razredno 

klimo kot dejavnik, ki vpliva na motivacijo teh otrok, izjave intervjuvanega otroka tega ne 

potrjujejo. Ne kaže namreč, da bi mu splošna razredna klima oz. povezanost s sošolci in 

razredniki kaj pomenila.  

 

Kompetence 

Učiteljica na vprašanje ali bi ocenila, da je kompetentna za delo z otroki s ČVT izjavi, da je. 

Zdi se ji, da ima dovolj kompetenc, ki pa jih je pridobila preko izkušenj. Že celo življenje se 

namreč ukvarja z otroki in mladimi in to ji je dalo veliko več kot fakulteta sama. Peček Čuk in 

Lesar (2005) omenjata raziskave, ki so jo opravili Magajna in sodelavci (2005), in kažejo, da 

se učitelji »čutijo najmanj strokovno usposobljene za težave, povezane s hiperaktivnim, 

nemirnim vedenjem in za čustvene težave. Za ti dve vrsti težav se tudi najpogosteje želijo 

dodatno strokovno izobraževati.« (Magajna s sodelavci, 2005, v Peček Čuk, Lesar, 2010, str. 

166). 

 Učiteljica doda še izjave, s katerimi poudari, da se je potrebno kot učitelj naučiti, da te stvari 

manj prizadenejo (»Ker te otroci te lahko velikokrat prizadanejo, pa ne zato k bi sami hotl al 

pa tko, ampk pač takšni so. V bistvu morš tut to sprejet, da otrok ni zato slab, ampk takšen je in 

tko izraža svoje stvari .., ker jih ne zna drgač.«). K izkušnjam pa doda še izobraževanje na temo 

otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

 Po njenih izjavah sodeč, učiteljem ne primanjkuje izobrazbe, ampak volje in truda. Gre le za 

to, koliko pozornosti so pripravljeni tem otrokom nameniti in koliko časa porabiti, da bi poiskali 

ustrezen pristop. 
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IV. SKLEP  

 
V svoji kvalitativni raziskavi sem ugotovila povezanost odnosa učitelja in otroka s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami ter otrokove motivacije. Upala bi si trditi, da je odnos z učiteljem prvi 

v vrsti med dejavniki, ki vplivajo na motivacijo. Tako učiteljica kot otrok v izjavah izražata 

pomen, ki ga vidita v vzpostavljanju odnosa. Učiteljica vidi pozitivne učinke v »feedbacku«, ki 

ji ga vračajo ti otroci, intervjuvan otrok pa izraža večjo naklonjenost in spoštovanje do učiteljev, 

ki po izjavah sodeč, posvečajo pozornost vzpostavljanju odnosov z otroki.  

Glede na izjave intervjuvane učiteljice bi pritrdilno odgovorila tudi na drugo raziskovalno 

vprašanje. Pojmovanje čustvenih in vedenjskih težav vpliva na odnos učitelja z otrokom s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. Učiteljica vzpostavlja dober odnos z otrokom, ker je njeno 

poznavanje njegovih težav ustrezno. Čustvene in vedenjske težave dojema kot težave, ki 

izhajajo iz otroka, predvsem pa njegovega okolja, njegovo vedenje dojema kot edino poznano 

in otroka ne dojema kot krivca. Ve, da ti otroci potrebujejo občutek varnosti in zaupnosti, po 

drugi strani pa ve, da potrebujejo jasne meje. Menim, da bi vsak strokovni delavec moral znati 

vzpostaviti primeren odnos z otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami že s poznavanjem 

teh nekaj dejstev o njih.  

Kar se tiče kompetentnosti, se učiteljica ocenjuje kot zelo kompetentno za delo s temi otroki, 

vendar ob tem pove, da njene kompetence izhajajo predvsem iz izkušenj  z delom z otroci in 

mladimi. Menim, da je lastna ocena kompetentnosti za delo s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami povezana s tem, kakšen odnos ima učitelj do takšnega otroka. Glede na izjave, da 

fakulteta ne pripomore veliko k kompetentnosti, pa bi rekla, da je veliko odvisno od učiteljeve 

samoiniciative in pripravljenosti vlaganja truda ter časa za izpopolnjevanje na tem področju.  

Šolska klima vpliva na odnos učitelja do otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami. To kažejo 

tudi izjave učiteljice, ki opisuje večinski delež učiteljskega zbora in njihov pristop k težavnejšim 

otrokom. Trdi, da večinsko mnenje izredno vpliva na ostale učitelje in njihovo vedenje, hkrati 

pa z izjavami dokazuje, da se da vladajoči šolski klimi tudi upirati.  

Na vprašanje »kaj motivira otroka z učnimi in vedenjskimi težavami« tako učiteljica kot otrok 

odgovorita skladno, zato si upam na to vprašanje z zagotovostjo odgovoriti in ga obenem 

ponuditi kot predlog učiteljem. Otroka z učnimi in vedenjskimi težavami motivira : 

1. dober odnos z učiteljem, 
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2. občutek varnosti in zaupanja, 

3. občutek, da ga odrasli poslušajo, 

4. dobra razlaga snovi, 

5. aktivne in dinamične dejavnosti, 

6. uporaba čim bolj pestrih oblik podajanja snovi, 

7. aktivna soudeleženost pri oblikovanju učnega načrta, 

8. možnost izražanja mnenja in predlogov, 

9. občutek, da so učitelji do njega pošteni, 

10. humor, 

11. jasne meje in spoštovanje dogovorov. 

K motivaciji pripomore tudi to, da so minimalni standardi prilagojeni njegovim zmožnostim in 

da so upoštevane njegove značilnosti ter območje bližnjega razvoja. 

V uvodu sem dejala, da je profil socialnega pedagoga najbolj primeren za obravnavo otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. Po vsem prebranem, spoznanem in spisanem, si upam to 

še bolj z gotovostjo trditi, kajti ves naš študij in izobraževanje temelji na vzpostavljanju 

primernih odnosov, kar je temelj nadaljnjega dela. Mislim, da je to pri diagnosticiranju in 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami upoštevano pri skupini otrok s ČVT. Bolj 

problematična se mi zdi skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, v kateri 

so, kot sem že omenila, večkrat prikriti otroci s ČVT. Ti največkrat dobijo pomoč drugih 

profilov, npr. specialnih pedagogov ali pedagogov. Menim torej, da bi se moralo nekaj 

spremeniti v samem diagnosticiranju oz. usmerjanju ter dodeljevanju pomoči tako usmerjenim 

otrokom, ali pa bi morali že v samem izobraževanju vseh pedagoških delavcev nameniti več 

pozornosti vzpostavljanju odnosov z otroki. Do takrat pa vidim glavno nalogo socialnega 

pedagoga v osnovni šoli v prepoznavanju težav in nudenju pomoči usmerjenim otrokom in 

seznanjanju učiteljev o pomenu odnosa in ustreznega pristopa k tem otrokom.   
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V. PRILOGE 

 

6.1 PRILOGA 1: Predlog polstrukturiranega intervjuja    

 

INTERVJU Z UČITELJICO 

 

1. Kakšno je tvoje pojmovanje čustvenih in vedenjskih težav?  

2. Kako ti prepoznaš čustvene in vedenjske težave pri otroku? 

3. Kakšen odnos ti vzpostaviš z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami? 

4. Vzpostavljaš odnos z otroki? Kako? 

5. Kako je šolska klima naravnana do čustvenih in vedenjskih težav? 

6. Se učitelji trudijo vzpostavljati odnos z otroki? Kakšna je splošna razredna klima na 

šoli? 

7. Kaj otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami motivira za učenje? 

8. Kako bi ocenila svoje kompetence za delo  z otroki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami? 

 INTERVJU Z OTROKOM 

1. Na kaj pomisliš zjutraj, ko greš v šolo? Česa se najbolj/najmanj veseliš? 

2. Kako bi ocenil sebe kot učenca? 

3. Kako se počutiš v šoli? 

4. S katerimi učitelji se dobro razumeš? 

5. Kakšen je zate dober učitelj? 

6. Kaj te pri pouku pritegne? 
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6.2 PRILOGA 2: Kodiranje intervjuja z učiteljico 

 

  

Kode 1. reda  Kode 2. reda  Kategorije  

se težko prilagajajo sistemu značilnosti čustvenih in 

vedenjskih težav (v 

nadaljevanju ČVT) 

- Pojmovanje ČVT 

- Odnos učitelja do 

otroka  

- Motivacija otroka 

- Šolska klima 

- Kompetence za delo z 

otroki s ČVT 

težko so mirni 

težko sprejemajo pravila 

 imajo težave s čustvovanjem 

s so socialno nesposobni 

težje vzpostavijo socialno 

mrežo 
težave imajo z učenjem 

težko se skoncentrirajo 

 različni temperamenti 

pri veliko pripomorejo starši razumevanje ČVT 

pravilno delo pristop k ČVT 

postavljanje meja 

posvečanje pozornosti 

rabijo veliko pozornosti 

permisivna vzgoja  razumevanje ČVT 

učitelji imajo manj pravic 

veliko naredit, da se jih otroci 

''bojijo'' 

ni spoštovanja staršev do 

učiteljev 

temperament 

veliko pripomore okolje 

so čist prijetni značilnosti  ČVT 

se nekaterim ne zdijo 

bi se jih čim preje rešili pristop k čvt 

stvar, ki jih zanima 

stvar, ki jo imajo radi 

skupaj z njimi 

so lahko zelo uredu značilnosti ČVT 

zelo prijetni 

težko delat z njimi, če se ni 

nihče ukvarjal z njimi 

pristop k ČVT 
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z nekaterimi nikamor ne 

prideš 
  

problem je motivacija motivacija 

teko najdejo motivacijo za 

delo 

jih drugi ne sprejemajo značilnosti  ČVT 

s tistimi, ki imajo podobne 

probleme 

drugi jih zavračajo 

učitelji imajo z njimi veliko 

dela 

posledice v učnem uspehu 

nekateri inteligentni 

težave jih omejujejo razumevanje ČVT 

so problem za učitelja 

težko delat pristop k ČVT 

nimaš samo tega učenca 

težko se enemu posvetiš 

zahtevajo veliko tvoje 

pozornosti 

tudi njegova težava razumevanje ČVT 

težko dosežejo stvari, ki bi jih 

mogli 

se trudim, da se ne razlikuje 

včasih se more 

več pozornosti nameniš 

več težav povzroča 

bolj nemiren 

se trudim, da ni tako opazno pristop k ČVT 

v redu trenutek razumevanje  ČVT 

se trudim, da ne delam razlik pristop k ČVT 

verjetno so opazne 

ga moraš večkrat opozorit 

večkrat reč zdaj pa deli 

zdaj smo tukaj 

postaviti mu moraš neko mejo 

ima probleme z mejami značilnosti ČVT 

sigurno vzpostavljam odnos odnos  

toliko časa z njimi preživiš 

pomembno, da imaš odnos s 

svojimi učenci 
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si z njimi pol dneva   

si tam zanje 

gojijo do tebe zaupanje 

se z njimi pogovoriš 

si tam za njih 

da se lahko obrnejo nate  

takšna kot sem 

do vsakega učenca si prijazen 

do neke meje 

ne delaš se nedostopnega 

ne spustiš preblizu pristop k ČVT 

ohranjat neko mejo 

grem do svetovalne delavke 

da vidiš, kaj se dogaja 

tega ne počnem rada 

želim najprej otroka spoznat 

se pozanimam o ozadju 

ga skušam razumet 

večinoma problem tudi starši razumevanje ČVT 

vprašam, kako so kaj pogovor 

kaj je kaj novega 

se pogovorimo 

se še posebej pogovorim 

vprašam, kaj se je zgodilo 

sam pride k meni  odnos 

ni preveč v redu šolska klima šolska klima 

otroci vsekakor označeni 

najprej povejo o teh učencih 

kakšni so, kakšne stvari 

počnejo 

kakšni problemi so z njimi 

kako je grozno delat z njimi 

se trudim tega ne poslušat pristop  

grem iz nič 

je zaznamovano v slabem 

smislu 

 

ti otroci delajo probleme 

(večinsko mnenje) 

označeni so 

povejo, da boš imel probleme 
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bomo spet delili ukore   

tudi ravnatelj 

tudi pri učiteljih se zelo vidi 

tisti, ki so že dolgo časa 

so izjeme 

vzorec  

tisti, ki držijo skupaj 

večina, ki ima vpliv 

vzvišenost 

neodobravanje 

vdanost 

nobenega odnosa odnos 

čim lažje čez spraviti pristop 

zavestno odklopit 

te zna posrkati 

učitelji se ne trudijo 

vzpostavljat odnosa 

odnos 

kot včasih 

nekateri nočejo imet odnosa 

s takšnimi učenci še manj 

nekateri se trudijo 

nobenega odnosa 

nobenega ne spustijo blizu pristop 

da se jim približaš 

pomembno, da otroka dobro 

poznaš 

stvari, ki jih zanimajo motivacija 

dejavne 

težko bo pisal v zvezek 

kako bo zapisal 

ne bo do  ne bo do konca zapisano 

preko pogovora 

tudi malce prisilim 

boljša ocena 

s pogovorom 

nesmiselno zahtevati stvari, ki 

jih ne zmore 

v razredu razložim pristop 

vseeno zahtevam kakšno stvar 
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ne sme motiti drugih   

minimalne standarde 

prilagajaš posamezniku 

z glavo skozi zid ne moreš 

odnos odnos 

normalno pogovarjal 

spoštoval meje 

brez odnosa težko karkoli 

doseči 
to opazim v šoli 

brez veze iti na silo pristop 

vsakega otroka spoznati 

kaj mu paše 

redko ne moreš nič narediti 

potruditi, da opaziš premike 

duš z dušo in srcem posvetiti delu odnos 

ti učenci imajo slabo mnenje 

imam kompetence kompetence 

fakulteta ni dala veliko 

izkušnje 

že celo življenje delam z 

mladimi in otroki stvari ne prizadanejo 

moraš se truditi pristop 

takšni so pristop 

sprejeti, da otrok ni slab 

ne zna drugače 

izobraževanje kompetence 
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6.3 PRILOGA 3: Kodiranje intervjuja z otrokom 

 

Kode 1. reda  Kode 2. reda  Kategorije  

na šolo pozitivno pričakovanje - Motivacija 

 

- Odnos 

 

- Samopodoba 

 

- Šolska klima 

 

- Idealen učitelj 

sošolce 

kaj bomo počeli 

 
najmanj se veselim 

angleščine 

negativno pričakovanje 

res mi ni uredu 

učiteljica mi ni všeč odnos z učiteljico 

se dere name 

ne gre mi motivacija 

najbolj pa filmov pozitivno pričakovanje 

sem kar uspešen lastna ocena 

bolj uspešen kakor izgleda 

bolj kakor me drugi vidijo 

bolj uspešen kakor izpade 

počutim se v redu počutje 

z učitelji bolj tako razumem odnos 

nič posebnega 

z ravnateljem se dobro 

razumeva 
uredu cenjene lastnosti učitelja 

legenda 

prijazen 

pravičen 

se dere, je strog 

v razredu je v redu razredna klima 

bolje kot pri dsp 

mi gre na živce, če nisem v 

razredu 

s sošolci se v redu razumemo 

ne bomo držali skupaj  

z razrednikom se v redu 

razumemo 
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kolegi se pogovarjamo med 

sabo 

se pogovarjamo  z 

razrednikom 

o zadevah, ki se dogajajo 

na razrednih urah 

želel bi si, da mene vpraša odnos 

da ne sprašuje okrog 

ne bi se več pogovarjal razredna klima 

ničesar ne pogrešam 

je v redu cenjene lastnosti učitelja 

prijazna 

fer 

pravična 

se ne dere za brezveze 

dobro razlaga 

pove, če ti kaj ni kasno 

slovenščino se najraje učim motivacija 

oceni tako kot je cenjene lastnosti  učitelja 

preračuna 

zaključi kot je 

kul 

pravičen 

zaključujejo kot se jim zdi necenjene lastnosti učitelja 

na dol zaključi 

nas vpraša motivacija 

smo predlagali 

je ne maram odnos 

se skos dere 

pravičen cenjene lastnosti 

prijazen 

računa na računalo 

zabaven 

zna razlagati 

jaz bi se ves čas drl idealen učitelj 

strog bi bil 
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malo bi bil prijazen 

se ves čas dere odnos 

na vse 

ni mi vseeno kdo se dere 

bolj kot se dere, slabše je nespoštovanje 

zabavno je podžigati provokacija 

misli, da je zmagal, ko me 

pošlje ven 

mi je dolgčas 

bolj zabavno je, če me ven 

pošlje 

filmi motivacija 

nas vpraša, kaj bi počeli 

mi kaj naredimo 

posluša samo odličnjake demotivacija 

ostalih kot da ni 

nas sploh ne vpraša 

zabije nazaj 

poizkusi motivacija 

zabavne naloge, igrice 

tekmovanje 

delo v skupinah 

na računalnikih 

brezveze je samo poslušat demotivacija 

nemaram če je ful domače 

naloge 

itak ne znam lastna ocena 

ne prinesem odnos 

se spet dere 

na dspju delava DSP 

drugače razloži 

razumem 

ostanem zadaj 

razloži, da mi ni nič jasno demotivacija  

ne bom je še po pouku gledal odnos 
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6.4 PRILOGA 4: Del intervjuja z učiteljico  

 

1. KAKŠNO JE TVOJE POJMOVANJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH 

TEŽAV? 

Moje pojmovanje je to, da so pač te otroci, majo pač težave s tem, da am ... se težko 

prilagajajo sistemu, ki naj bi vladu v šoli. Torej težko so na primer mirni, težko sprejemajo 

pravila, am ... majo težave s čustvovanjem pač na različnih področjih, amm ... slabše so tut ... 

socialno ,.. nesposobni, to je zlo takšna čudna beseda, am ... težje recimo tut vzpostavljajo 

socialno mrežo, al pa recimo majo lahko tut boljšo socialno mrežo kot nekateri drugi otroci, 

amm . težave majo z učenjem, pač to je povezano s tem, ker težko se skoncetrirajo. Jst mislm, 

da se otroci rodijo z različnim temperamentom, nekateri so bolj nemirni, drugi se lažje 

prilagajajo, velik pa k temu pripomorejo starši in če bi se s temi otroki pravilno delal, tko kot 

bi se mogl, predvsem s postavljanjem meja in posvečanjem pozornosti, ker jo rabjo, velik, bi 

marsikater ta otrok šou lažje skozi šolski sitem ... če bi starši opravl svojo vlogo tko, kot bi jo 

mogl. Pač dons mamo pa to permisivno vzgojo staršev pa tut v šoli majo učitelji manj pravic, 

morš kr velik nardit, da se te otroci ''bojijo'', da čutijo neko spoštovanje do tebe, tut ni nekega 

spoštovanja staršev do učiteljev … in pol je tko kot je ... neki je torej temperament, velik, 

velik pa okolje ... 

2. KAKO TI PREPOZNAŠ ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE PRI 

OTROKU ? 

Ja kšni so lahko čist prijetni ne, čeprov se mogoče nekaterim ne zdijo a ne in bi se jih najraj 

čimprej rešl … ampak recimo, če jih najdeš v neki njihovi taki  stvari, ki jih zanima, ki jo radi 

počnejo, al pa če skupi z njimi najdeš tisto stvar, so lahko zlo uredu otroci in zlo prijetni ne ... 

kšni znajo bit pa ... k majo pa to že ... recimo k ni noben delu z njimi, al pa pač ni uredu delu 

... pa tko naprej ... majo pa to ... je pa z njimi zlo težko delat, no ... z nekaterimi pa čist 

nikamor ne prideš. Problem je predvsem njihova motivacija ... oni težko najdejo motivacijo za 

delo ... recimo sploh pri ... recimo zdej mam v mislih prov enga učenca, k ma zlo probleme no 

... na začetku leta je še nekak šlo, zdej pa v bistvu ne najde več  nobene motivacije, vse mu je 

brezveze ...v tem smislu.. in potem majo lahko probleme tut da jih drugi ne sprejemajo, 

mogoče se lih s tistimi najdejo k  imajo iste probleme kt oni, drugač pa na splošno jih pa 

nekak drugi tut zavračajo … tko učenci . ker pač ne  znajo pristopt, kot učitli, ker majo z njim 

tok dela ... pa posledice so pol tut v splošnem učnem uspehu ne. Nekateri otroci so zlo 
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inteligentni ampak zaradi ... to jih pač omejuje in zarad tega ne morjo dosežt to, kar bi lahko. 

V razredu so ti otroci sigurno problem za učitelja, zato ker je težko delat, ker nimaš sam tega 

učenca, ampak jih maš velik in se težko sam enmu posvetiš, ker dejansko, am so zlo pa takšni, 

da zahtevajo velik tvoje pozornosti. Sčasoma pa postanejo pol ubistvu ravn zarad tega pa tut 

njegove težave, ker oni pa pol težko dosežejo tiste stvari, ki bi jih ubistvu mogl ne ... ubistvu 

ne sam kar se tiče znanja, ampak tut druge stvari, ne vem socialne prilagodljivosti in takšnih 

stvari no. 

3. KAKŠEN ODNOS TI VZPOSTAVIŠ Z OTROCI S ČUSTVENO 

VEDENJSKIMI TEŽAVAMI? 

Jst se trudm, da se ne razlikuje od drugih, ampk včasih se more. Recimo sigurn več pozornosti 

nameniš njemu, ker ti tut več težav povzroča, recimo ker je bolj nemiren pa takšne stvari ne . 

am .., ampk se trudm, da ni tok zlo opazn, al pa da bi jst zdej recimo rekla, joj tega otroka pa 

ne maram, ker je zdej takšen ... ne ...  recimo mava kkšn čist ful uredu trenutek skupi ne. Tko 

da jst bi rekla, da se trudm, da ne delam razlik no med njim pa ostalimi. Čeprov pa verjetn, da 

so opazne ne, zato ker pač ga morš vsaj večkrat opozorit, večkrat ga morš rečt, dej zdej pa to 

deli, zdej smo tuki ne, pač zlo je pomembn, da mu postavš neko mejo, zato ker pač ma 

probleme ne ... z mejami ... 

4. VZPOSTAVLJAŠ ODNOS Z VSEMI OTROKI?  KAKO? 

Ja, sigurn … zato ker se mi zdi, da ti le tok časa z njimi prežviš ne sploh recimo pri učenju 

slovenščine si sigurno vsaj eno uro na dan z njimi ... pa tut tko,  se mi zdi pomembno, da maš 

ti odnos s svojimi učenci, ker konec koncev si ti u bistvu njihovega pol dneva tut recimo k si 

razrednik, pol njihovega dneva, al pa še več včasih, si tm zanje, ne. In je pomembno, da gojijo 

do tebe neko zaupanje, da se z njimi pogovoriš ne, ker včasih se je pač lažje kej z učiteljem 

pogovrit kt s starši in zdi se mi pomembno, da si ti tm za njih, da se oni lahko nate obrnejo 

tkrt k te potrebujejo. Jst se trudm vzpostavt odnos s tem, takšna k sm ... pač ... do vsazga 

učenca si prijazen, mislm pač prijazen ... do neke meje ne, da se ne delaš nedostopnega, da se 

trudiš jim bit blizu. Morš pa neko mejo vseen ohranjat, ker pa da vse vejo o teb pa tut ni vredu 

ne. Pa kdr opazm kšno stvar, da vidm da se neki dogaja, grem tut do svetovalne delavke, da 

vidš, kaj se dogaja, pa potem recimo ... čeprou jst tega ne počnem rada. Ker če jst recimo 

pridem nekam, pa mi povejo vse o tem otroku, da je tak pa tak pa tak ... ne želim tega najprej 

slišat. ampak želim tega otroka najprej spoznat, potem pa pač se pozanimam o njegovem 

ozadju in ga skušam razumet, zakaj je on takšen. Ker pri teh otrocih so večinoma problem tut 
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starši ne. Pa jst vedno k pridm v razred seveda jih vprašam, kako so kej, kaj je kej novga, 

potem če opazm da se je kej tazga zgodil, nvem da so slabe volje vsi, se pogovorimo, kaj se je 

zgodil, amm potem pa če je ta otrok al pa kkšn drug slabe volje, se potrudm potem še posebej 

pogovorit. Med odmorom ga vprašam, kaj se je zgodil, recimo pa da mi pove še svojo zgodbo 

pa tko naprej ... jst recimo osebno mam razred, v katerem mamo ogromno težav, dva učenca 

sta s čustveno vedenjskimi motnjami, težavami, tko da … je kr pestro. To dekle je zelo 

nepredvidljivo … čeprav je staro že 15 let, so ble z njo velike težave, recimo je plezala na 

ograjo igrišča, k je bila majhna pa takšne stvari, zdej je velik napredvala, tut na socialnem 

področju, lažje si gradi socialno mrežo, k je včasih pač ni mogla, ker je bla tako neprilagojena 

... ampak se še vedno postavljajo težave, ker so vsi proti njej obrnjeni in je zarad tega pač 

problem, ampk jst se trudm z njo pogovorit, so pa kkšni trenutki, ko se ne moreš, ker se čist 

odklop od tega, pa nimaš kej nardit, kot samo to, da si tm zravn in paziš, da ne nardi še kej 

hujšega. S fantom je pa odnos drugačen, on pa zlo rad na samem se pogovarja o raznih 

stvareh, večinoma se pa pogovarjava o stvareh, ki niso povezane s šolo pa skušava najdit neka 

njegova močnejša področja, ker on ma pa s tem zlo težave, ker jih ne zna prepoznat in potem 

se pač o teh stvareh pogovarjava, v čem je on dober, kako vidt neke dobre stvari v tistem.. 

Tko da on velokrat tut sam do mene pride se kr tko pogovarjat. 

 

6.5 PRILOGA 5: Del intervjuja z otrokom 

 

1. KAKŠEN JE ZATE DOBER UČITELJ? 

Pravičen, prijazen, da računa na računalo, zabavn ... pa da zna razlagat. Jst bi se skos dru, če 

bi biu učitelj, strog bi biu … pač sej bi mal biu prjazn, sam strog … 

2. PREJ SI OMENIL UČITELJA, KI SE SAMO DERE IN VPIJE, AMPAK GA 

NE MARAŠ. ZAKAJ? 

Ja on se dere sam on je neumn ... on se skos kr neki dere … pa na vse … (je drugač, če se bi 

zadrla nate učiteljica za slovenščino?) Ja itak, da je drugač ... tm mi nebi blo lih usen pa nebi 

blo za brezveze ... pr unmu mi je pa čist usen ... itk bl k se dere slabš je ... valda ga je zabavno 

pol podžigat ... usem gre sam na živce ... in pol me vn pošle in misl, da je zmagu … kva nej 

mu jst če je bedn … pa mi je dougčs .. .itk mi je bl zabavn, da me vn pošle … 
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3. KAJ TE PRI POUKU PRITEGNE? 

Filmi pr slovenščini, pa to da nas vpraša, kaj bi mi počel, pa da mi kej nardimo ... pr športni 

isto pač je vsakič en povedu in pol je tist tut vodu pa tko ... pr angleščini pa same odličnjake 

skos posluša in jih sprašuje, ostalih pa k da ni ... pa nč nesmemo predlagat ... mislm sej ns 

sploh ne praša ... če bi jst recimo kej reku … k se ne razumeva ... me zmer neki zabije nazaj ... 

če bi dau en drug isti predlog bi blo pa kul … pa recimo fajn so mi kki poskusi, kke zabavne 

naloge, igrce, če kej tekmujemo … pa k v skupinah delamo …  al pa na kompih ... najbl 

brezveze je sam poslušat … sam še zmer bolš k kej pisat ... isto če je ful domače naloge ... k 

itk ne znam in pol ne prnesm in pol se spet dere in kr neki … kva nej jst ... pol pa na dspju 

spet delava in mi drgč razloži in zastopm pol pa kr neki spet pa mam že novo pa ostanem zadi 

... jst bi to ukinu … (pa drgč ti je všeč angleščina?) … tko no ... pr filmih pa igrcah me ne mot 

... sej kej zastopm ... sam pol so pa te časi … in tko razloži, da mi ni nč jasn … nvem … sej je 

dopolnilni pouk, sam ne bom je še po pouku gledu no … 

 

 

 

 


