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I 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu sem preučevala konflikte med otroki v vrtcu in vlogo vzgojitelja oz. 

vzgojiteljice pri njihovem reševanju.  

V teoretičnem delu sem opredelila konflikt, vrste konfliktov, vzroke za konfliktne situacije 

ter posledice, ki nastanejo v primeru nerešenih oz. neustrezno rešenih konfliktov. 

Predstavila sem vlogo vzgojitelja oz. ustrezne strategije, ki jih lahko strokovni delavec 

uporabi pri reševanju konfliktov med otroki v vrtcu.  

V empiričnem delu sem raziskala, katere situacije v odnosih med otroki vzgojitelji 

prepoznavajo kot konfliktne. Zanimalo me je, ali dopuščajo, da otroci konflikte rešujejo 

samostojno, kako vzgojitelji dojemajo svojo vlogo pri reševanju konfliktov med otroki in  

kakšne strategije pri tem uporabljajo. Za raziskovalne namene sem uporabila anketni 

vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok. Ugotovila sem, da je najpogostejši vzrok za 

nastanek konfliktne situacije med vrtčevskimi otroki igrača, konfliktne situacije pa se po 

mnenju večine anketirancev v vrtcih pojavljajo občasno. Vzgojitelji otrokom pogosto 

dovolijo, da konfliktne situacije razrešijo sami, razen v primerih, kjer bi lahko konflikti 

pripeljali do nasilja. Vzgojitelji o sebi menijo, da čutijo veliko odgovornost, kadar 

posredujejo pri razreševanju konfliktnih situacij in da najpogosteje za razreševanje 

konfliktov uporabijo mediacijo. Ugotavljam, da se vzgojitelji čutijo dovolj usposobljene za 

razreševanje vrtčevskih konfliktov, vendar pa bi si želeli še dodatnega izobraževanja, ki bi 

se nanašalo na omenjeno problematiko.  

KLJUČNE BESEDE: predšolski, otrok, konflikti med otroki, reševanje konfliktov, 

vloga vzgojitelja 
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ABSTRACT  

In my thesis I have studied  the conflicts between children in primary education, and the 

role of the teacher  in solving these conflicts.  

The theoretical part of my paper consist of the definition of conflict, types of conflicts, 

reasons for outburst of conflict situations as well as consequences which may occur due to 

unsolved or inappropriately solved conflicts. I have introduced the role of the teacher and 

adequate measures which a professional worker can take to resolve these conflicts between 

children in primary schools.  

The empirical part of my thesis shows the research of situations between children, which 

teachers perceive as conflicts. The matters that interested me were if the children are 

allowed to resolve conflicts between themselves, how teachers observe their role in dealing 

with these conflicts amongst children, and which strategies they use for this. For research I 

have used survey questionnaire for teachers of children in primary education. I have 

reached a conclusion that the most frequent reason for the occurrence of conflict situations 

between primary school children is a toy. These situations, based on the opinion of the 

majority of interviewers, are occasional. Usually, teachers leave the children to work 

through the conflict on their own, save in cases when the aroused conflict could lead to 

violence. Teachers feel as if they are carrying a great responsibility when they interfere in 

these situations, and that they most commonly approach these situations with mediation. I 

have established that the teachers see themselves as capable enough to solve these primary 

school conflicts. However, they wish for some extra education which relates to the 

mentioned issue.  

KEY WORDS: primary school, child, conflicts between children, resolving conflicts, 

the role of the teacher  
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1 UVOD 

A. Kompare in sodelavci (2009) zapišejo, da se ljudje, ko se rodimo, ne znamo vesti, kot je 

v družbi, v katero smo se rodili, zaželeno, svoje vedenje šele preko socializacije 

prilagajamo družbenemu okolju oz. postajamo družbena bitja. Socializacija pa je 

pomembna tako za družbo kot tudi za človeka, družba brez socializiranih posameznikov 

namreč ne bi mogla obstajati. Če se primarna socializacija odvija v družini in je njena 

uspešnost na plečih staršev, sekundarna socializacija poteka v izobraževalnem procesu. 

Odgovornost za njeno uspešnost tako prevzamemo strokovni delavci, v vrtcu vzgojitelji, v 

šoli učitelji. A. Kompare s sodelavci (prav tam) še dodaja, da ima velik ali mogoče celo 

največji vpliv na to, kako se človek v življenju vede, njegova zgodovina oz. njegove 

izkušnje v zgodnjem otroštvu. 

Poleg družine imajo torej vzgojitelji velik vpliv na to, kako se razvija otrokova osebnost, 

kako gradi odnose do samega sebe in do drugih. Ko se otrok vključi v vrtec, začne prvič v 

življenju funkcionirati v skupini, kar pomeni, da se mora začeti prilagajati drugim in da ne 

more vedno uveljaviti svoje volje, tudi v primeru, če mu je doma to dovoljeno. A. 

Kompare in sodelavci (prav tam) pravijo, da se v vsaki skupini pojavljajo napetosti. Kadar 

se te stopnjujejo in se nesoglasja kažejo v vidnih in ostrih nasprotjih ter spopadih, pride do 

konflikta. Glede na to, da so predšolski otroci na samem začetku svojega vseživljenjskega 

učenja, konfliktov, ki nastanejo med njimi, večinoma še ne znajo učinkovito reševati. Tega 

se učijo postopoma ob pomoči odrasle osebe, torej vzgojitelja. V začetku jim ta pri 

reševanju pomaga, kasneje pa jim mora dopuščati, da konflikte pričnejo reševati čim bolj 

samostojno. Omogočiti jim mora priložnost, da sami rešujejo konflikte z drugimi otroki, se 

z njimi dogovarjajo in rešujejo medsebojne težave.  

Isenberg in Jalongo (2010) ocenjujeta, da vzgojitelji danes porabijo približno toliko časa, 

ko otroke učijo nenasilno reševati konflikte, kot ga porabijo za izvajanje preostalih 

dejavnosti, prek katerih se otroci učijo. Vzgojitelj se mora zato zavedati, kako pomembno 

je nenasilno reševanje konfliktov med otroki, kakor tudi to, da se morajo otroci naučiti 

konflikte reševati čim bolj samostojno oz. ob pomoči vzgojitelja, kadar je to potrebno.  
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2 KONFLIKTI MED OTROKI 

2.1 Opredelitev pojma konflikt  

Zelo malo je pojmov, ki bi se nam zdeli tako domači in samoumevni, hkrati pa tako 

zahtevni in težko razumljivi, kot je konflikt.  

S konflikti se je znanost pričela intenzivneje ukvarjati po koncu druge svetovne vojne, kajti 

želeli so, da bi boljše poznavanje konfliktov lahko preprečilo grozote, ki so jim bili priča 

po dveh svetovnih vojnah. Ne glede na njihove diskusije o koristnosti konfliktov, so prišli 

do zaključka, da so konflikti neizogibni in da so družbena danost, s katero se bodo ljudje 

srečevali ne glede na njihove želje (Betetto in sodelavci, 2011). 

Prav tako kot je neizogibna pojavnost konfliktov, je neizogibno tudi dejstvo, da različni 

avtorji pojem konflikt različno opredeljujejo, torej lahko rečemo, da so opredelitve 

konflikta vse prej kot enotne. 

T. Lamovec (v Iršič, 2004) označuje konflikt kot situacijo, v kateri dejanja ene osebe 

onemogočajo, lahko rečemo tudi otežujejo oz. ovirajo dejanja druge osebe.  

Gordon (v Iršič, 2004) pojmuje konflikt kot situacijo, ko vedenje enega ovira 

izpopolnjevanje potreb drugega, ali pa situacijo, ko so vrednote dveh posameznikov 

neusklajene.  

A. Kompare in drugi (2009) pravijo, da konflikt nastane, ko se zgodi spopad 

nerazdružljivih silnic in delovanja v posamezniku ali v skupini.   

Prgić (2011) meni, da so konflikti, nesoglasja in spori sestavni del življenja, saj se ljudje 

med seboj razlikujemo po vrednotah, prepričanjih, pogledu na svet … Konflikt opredeljuje 

kot pojavljanje zaznavnih izkrivljanj, ki povzročijo, da sogovornikovo vedenje vidimo v 

popačeni obliki, ne opazimo pa svojih napak, medtem ko smo na nasprotnikove napake še 

kako pozorni.   

Stuart (v Iršič, 2004, str. 65) pa opredeljuje konflikt kot »čustveno nabit poskus vsiliti 

spremembe odnosa drugemu«.  

Avtorji navajajo številne različice definicije konflikta, vsem pa so skupni opredelitveni 

elementi, kot so nezdružljivost (ciljev), izraženo nasprotje ter soodvisnost, ki je nujna za 

dosego cilja.  

Najsi bodo konflikti opredeljeni tako ali drugače, je, če želimo konflikte uspešno 

razreševati, nujno, da jih znamo najprej prepoznati, saj prej kot bomo prepoznali 

konfliktno situacijo, lažje bomo z njo upravljali in jo razrešili. 
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2.2 Vrste konfliktov  

Iršič (2004) razlikuje naslednje vrste konfliktov:  

- VSEBINSKI ALI FORMALNI KONFLIKT: vsebinski konflikt je lahko konflikt 

mnenj, ciljev, želja, informacij, znanja, ko so ti elementi eksplicitni. Po drugi strani pa 

se lahko neusklajenosti nanašajo na formo oz. način interakcije, na primer 

neusklajenost ritma, neusklajenost stilov odzivanja na konflikt, neusklajenost navad, 

konflikt energijskega nivoja …;  

- SITUACIJSKI KONFLIKT: poleg neusklajenosti na vsebinski in na formalni ravni, ki 

dejansko obstajajo in so moteče že same po sebi, lahko k neoptimalnemu delovanju 

sistema prispeva tudi situacija. Neusklajenost sicer posledično res obstaja, a je ne bi 

bilo, če bi bila situacija drugačna. V takem primeru je bolj smiselno spreminjati 

situacijo, kot pa odpravljati neusklajenosti;  

- NOTRANJI KONFLIKTI IN NESPREJEMANJE REALNOSTI: pri notranjem 

konfliktu gre za neusklajenost določenih elementov, ki so v splošnem lahko elementi 

enake vrste (na primer: notranji konflikti vrednot resnicoljubnosti in solidarnosti v 

določeni situaciji; konflikti med ljubečimi in sovražnimi čustvi do iste osebe …) ali pa 

so med seboj neusklajeni elementi različne vrste (npr. konflikti med vrednotami in 

željami ali med željami in dolžnostmi ali med čustvi in vedenjem …). Posebno 

pozornost pa terja notranji konflikt, ki izhaja iz neusklajenosti med želenim in 

dejanskim stanjem ter predstavlja pravzaprav nesprejemanje realnosti.  

Možina (2002) loči predvsem tri vrste osnovnih konfliktov, in sicer konflikt ciljev, pri 

katerem gre za nasprotje, ki izhaja iz različnih ciljev posameznika in skupin; konflikt 

spoznanj, kjer gre za nasprotje, ki nastane iz nestrinjanja z mislimi, idejami drugih; 

konflikt čustev, ki ga povzroči nasprotje, ki izhaja iz čustev in občutkov, ki so zaznani kot 

nezdružljivi.  
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3 VZROKI IN POSLEDICE KONFLIKTOV  

3.1 Vzroki konfliktnih situacij 

Različne konfliktne situacije, trenja, konfrontacije na vseh ravneh sodobne družbe so del 

našega vsakdanjika. Nesoglasja, nestrinjanja, nasprotovanja, različna mnenja, pogledi na 

situacije, stališča, vrednote … so torej del našega življenjskega procesa, ki ga z vso svojo 

dinamiko bogatijo ter dvigujejo na višjo raven, in hkrati znotraj družbenega sistema 

pogosto predstavljajo vir konfliktnih situacij (Jagodič, 2008). 

Vzrokov za nastanek konfliktnih situacij je veliko in različni avtorji jih različno 

opredeljujejo. Iršič (2004) kot vzroke za nastanek konfliktov navaja različne 

neusklajenosti:  

- NEUSKLAJENOST POMENA BESED IN POJMOV: pogosto do konflikta pride, ker 

nam iste besede pomenijo različne stvari. Pomen besed, kot tudi jezika nasploh, se 

spreminja, poleg tega pa imajo iste besede v različnih okoljih različen pomen. Besede 

so sredstvo sporazumevanja in nimajo pomena same po sebi, ampak jim pomen 

dodelijo tisti, ki jih uporabljajo. Ti pomeni pa se med seboj lahko razlikujejo v 

malenkostih ali pa bistveno; 

- NEUSKLAJENOST ZANIMANJ: različne ljudi zanimajo različne stvari, kar je 

koristno za vsak odnos ali skupino, saj predstavlja bogastvo. Hkrati pa tudi ta 

neusklajenost predstavlja možen vir konflikta, še posebej kadar smo skupaj, saj se je 

težko ukvarjati z več različnimi stvarmi hkrati. Poleg tega je pogosto, da kar zanima 

enega, drugega ne zanima ali pa ga zanima precej manj; 

- NEUSKLAJENOST ŽELJA: konflikt želja nastopi, ko želje niso usklajene oz. 

izključujejo druga drugo, tako pri posamezniku kot med posamezniki;  

- NEUSKLAJENOST PRIČAKOVANJ: vsak posameznik ima določena pričakovanja, 

kako naj bi interakcija ali sodelovanje potekalo oz. kakšen naj bi drug bil, a pogosto se 

teh pričakovanj niti ne zaveda. Če so pričakovanja različna, ni težav, saj se lahko 

dopolnjujejo, konflikt nastane, če se ta pričakovanja izključujejo;  

- NEUSKLAJENOST ČUSTEV: tudi iz neusklajenosti čustev lahko izhajajo lažji ali 

težji konflikti. Neusklajenost se lahko nanaša tako na čustveni odziv v dani situaciji kot 

tudi na čustva, ki jih dva čutita drug do drugega; 

- NEUSKLAJENOST DOJEMANJA SITUACIJE: do neusklajenosti dojemanja situacije 

pride, kadar neko situacijo dva dojemata različno oz. neusklajeno. Percepcija je 

neločljivo povezana s preteklimi izkušnjami in nezavedno interpretacijo, kar je večji 

vzrok neusklajenosti kot pa sama percepcija; 

- NEUSKLAJENOST STILOV ODZIVANJA NA KONFLIKT: poleg vseh zgoraj 

opisanih neusklajenosti in tudi ostalih, ki tu niso navedene, je lahko neusklajen tudi 

način odzivanja na konflikt. V splošnem je neusklajenost lahko med izogibanjem 
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konfliktu na eni strani in soočanjem s konfliktom na drugi strani. Soočanje s 

konfliktom pa je lahko bolj »mirno« ali bolj »divje«.  

Ljudje imajo različne odnose z drugimi, od bližine in vzajemnosti odnosa med dvema 

osebama pa je odvisno, kateri način reševanja konfliktov bosta uporabili. Konflikt je glede 

na razlog za njegov nastanek lahko (Kristančič in Ostrman, 1999): 

- KATARZIČEN ALI OČIŠČEVALEN: to pomeni, da eden ali drugi udeleženec svojo 

čustveno napetost izrazi v medosebnem konfliktu. Odnos med udeležencema pa je 

manj prizadet, če čustveno napetost izrazita oba udeleženca konflikta hkrati; 

- RAZJASNITVENI: oba udeleženca poskušata v konfliktu razjasniti vzroke in 

posledice nerazumevanja, nejasnosti v medosebnih odnosih;  

- KONSTRUKTIVEN ALI USTVARJALEN: to pomeni, da oba udeleženca konflikta v 

reševanje problema, ki je vzrok za konfliktno situacijo, vlagata čustva in veščine 

mišljenja in dejanj z namenom, da bi lahko učinkovito rešila problem; 

- AKOMODACIJSKI ALI PRILAGODITVENI: oba udeleženca konfliktne situacije se 

prilagajata drug drugemu tako, da upoštevata interese vsakega posebej in hkrati 

interese obeh. Akomodacija ali prilagoditev ne pripomore k rešitvi problema, če se 

prilagaja samo eden izmed udeležencev. 

Osebno mi je najbližja opredelitev Glasserja (1994), ki meni, da večina resnih konfliktov 

izvira iz naših poskusov, da bi kontrolirali druge, ti pa te kontrole ne sprejemajo, saj jih 

tisto, kar hočemo, ne zadovoljuje.   

3.2 Posledice nerešenih ali neustrezno rešenih konfliktov 

M. Grahek (2006) meni, da se pojavljajo razlike med otroki zato, ker prihajajo v vrtec s 

svojimi vzorci odnosov in vedenja, ki se jih naučijo doma. Te morajo vgrajevati in 

izpopolnjevati v sodelovanju z vrstniki in odraslimi, kar pogosto pripelje do različnih 

konfliktnih situacij.  

Poleg pozitivnih posledic, ki jih prinašajo razrešeni konflikti, obstaja tudi veliko negativnih 

posledic nerazrešenih ali neobvladanih konfliktov, kot so: upad komunikacije, poslabšanje 

ali celo prekinitev odnosa oz. razpad skupine, stagnacija sistema ali odnosa, nasilje in 

zatiranje, izobčenje, duševne motnje ali psihosomatske bolezni, motenje interakcije … 

(Iršič, 2004).  

Če odrasli v pogovoru z otroki uporabljajo kvalitetno interakcijo in se poslužujejo 

»primernih« načinov reševanja konfliktnih situacij, imajo otroci optimalne pogoje za 

socialno učenje na poti k vse bolj samostojnemu in odgovornemu vraščanju v širše 

družbeno okolje. Če pa se odrasli odločijo, da konfliktnih situacij ne bodo reševali s 

primerno komunikacijo in pristopi oz. bodo nastale konfliktne situacije prezrli, otroci 

ostanejo prikrajšani za učenje konstruktivnih vzorcev obnašanja, ki jih širše družbeno 
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okolje sprejema, kar pa je zagotovo negativna posledica nerešenih konfliktnih situacij 

(Grahek, 2006). 

Nevarnost reševanja konfliktov je, da so pogosto naravnani na t. i. »igro moči«, katere 

izhod je v ustvarjanju položaja, v katerem je nekdo »poraženec« (se podredi, umolkne, se 

umakne, na videz sprejme mnenje drugega …), drugi pa je »zmagovalec« (obveljalo je 

njegovo mnenje, drugi ga ubogajo). Takšni izhodi vedno pomenijo prevlado in 

zadovoljstvo nekoga na račun drugega, zato je npr. glasovanje neprimeren način reševanja 

konfliktov (Kompare in drugi, 2009). 
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4 VLOGA VZGOJITELJA PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV  

Vzgojiteljev si otroci, podobno kot vrstnikov, s katerimi so v vrtčevskem oddelku, ne 

izbirajo, ampak so jim določeni: okvir vzgojiteljeve vloge pa formalno določajo zahteve 

zakonodaje in nacionalnega kurikula. V tem okviru pa lahko vzgojitelj v veliki meri sam 

oblikuje svoj način dela in izbere metode dela, prav tako pa se vzgojitelj običajno po lastni 

presoji odloči, kakšno vlogo bo odigral pri reševanju konfliktov, ki so v vrtcu (tako kot v 

življenju) neizbežen pojav.  

Vzgojiteljevo avtonomnost zagovarja tudi Kurikulum za vrtce (1999), ki vsebuje načelo, 

da naj bo kurikulum za predšolske otroke v vrtcu odprt za uveljavljanje različnih 

posebnosti okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in 

drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter za prilagajanje različnim spremembam, hkrati pa naj 

bo ustrezno strukturiran, tako da bo predstavljal kakovostno podlago za visoko 

profesionalno delo.  

K. Jagodič (2008) meni, da imajo vzgojitelji izredno pomembno vlogo pri reševanju 

konfliktov. Meni, da lahko vzgojitelj s svojim vstopom v konflikt spremeni njegov 

kontekst in tako ustvari popolnoma drugačno komunikacijo med udeleženci konflikta ter 

tako vpliva na rešitev spora. Vloga vzgojitelja v konfliktu je po njenem mnenju, da v sporu 

pomaga ter zagotavlja in ustvarja okolje, v katerem imajo udeleženci možnost izraziti svoj 

pogled na dogodek, mnenja, čustva, želje in interese; torej vodi in usmerja komunikacijo.  

Vloga vzgojitelja naj bi bila tudi, da bi spodbujal otroke k aktivnemu poslušanju ter 

povzemanju zornega kota drugih. Pomembno pri reševanju konfliktov je namreč 

povzemanje otrokovih besed, kar daje otroku občutek, da ga je odrasli poslušal ter se 

osredotočil na njegovo doživljanje konflikta, hkrati pa tudi sam dobi potrditev o pravilnem 

razumevanju povedanega. S povzemanjem naj bi vzgojitelj izluščil bistvene informacije, ki 

so potrebne za iskanje in definiranje problema v konfliktu (prav tam).  

Izredno pomembno je tudi, da vzgojitelj v procesu reševanja konflikta ne sodi, ne ocenjuje 

in ne rešuje konflikta namesto otrok. Otrokom mora ponuditi podporo, spodbudo in jih 

motivirati k samostojnemu iskanju rešitev oz. rešitve konflikta (prav tam). 

K. Jagodič (2008) pravi, da mora vzgojitelj kot nevtralen člen težiti k temu, da je rešitev 

sprejemljiva za oba udeleženca konflikta, ki to rešitev izbereta sama in jo tudi uresničita. 

Izredno pomembno pa je tudi, da se vzgojitelj kot senzibilen in empatičen človek odziva na 

vse konfliktne situacije v vrtcu ter otrokom skozi učenje procesa reševanja konfliktov 

pomaga pridobiti tisto dodano vrednost, ki jo razvijamo v procesu socialnih kompetenc 

otroka.  

Potrebno pa je poudariti, da je konflikt tudi enkratna priložnost za pogovor, izmenjavo 

stališč, iskanje skupnih optimalnih rešitev, odkrivanje novih, še nepoznanih in 
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nepreizkušenih možnosti, razvoj divergentnega mišljenja. Ravno zato je izredno 

pomembno, da konflikt vzgojitelj opazi ter se nanj odzove brez vnaprej pripravljenih sodb 

in hitenja (Točaj, 2008). 
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5 STRATEGIJE REŠEVANJA KONFLIKTOV V VRTCU 

5.1 Induktivna vzgoja 

M. Hoffman (v Kroflič, 2008) je vzgojo v šestdesetih letih dvajsetega stoletja ob 

opazovanju načinov discipliniranja v družinskem okolju razvrstil na tri različne pristope, in 

sicer: avtoritativno-asertivni pristop, za katerega je značilno, da starši omejujejo ali 

sankcionirajo otrokovo neprimerno ravnanje; čustveno pogojevanje, kjer gre za 

odtegovanje čustvene naklonjenosti otroku s strani staršev; in induktivni pristop, za 

katerega je značilno, da z njim starši izpostavijo perspektivo drugega, in sicer njegov 

distres in jasno pokažejo, da je ta distres povzročilo otrokovo ravnanje.  

Kroflič (2010) navaja, da je za induktivni vzgojni pristop značilna vzgoja, ki spodbuja 

prevzemanje odgovornosti za posledice svojih dejanj v odnosu z drugo osebo, socialno 

skupino ali naravno okolico. Za takšno delovanje pa je potreben razvoj empatičnih 

zmožnosti in prosocialnih emocij.  

Kroflič (2011) dodaja, da z induktivnim vzgojnim pristopom izražamo jasno 

neodobravanje otrokovega ravnanja in ga hkrati tudi moralno obsodimo. To lahko 

naredimo implicitno ali eksplicitno. Pomembno je, da pozornost usmerimo na distres 

osebe, prizadete s strani otroka. Otroka pa je potrebno narediti vidnega kot storilca 

problematičnega dejanja. Prek tega namreč aktiviramo mehanizme, ki bodo pri otroku 

vzbudili empatični odziv. Indukcija torej omogoči nastanek občutenja empatične krivde pri 

otroku, ki je povzročitelj nesprejemljivega dejanja, in sicer tako, da izpostavimo njegovo 

vlogo pri povzročitvi čustvenega distresa prizadetega otroka. Nujno potrebno pa je tudi 

spodbujati takšno razrešitev konflikta, da bo tisti, ki je konflikt povzročil, popravil svojo 

napako. Vloga vzgojiteljice pa ni v tem, da predlaga način, kako naj povzročitelj konflikta 

popravi napako, ampak mora počakati na odziv otroka. Če se ta ne zgodi in otrok zaradi 

utrjene egocentričnosti ni pripravljen razmeroma hitro popraviti napake, še vedno 

računamo na »moralni pritisk« vrstnikov. 

5.2 Mediacija 

5.2.1 Opredelitev mediacije 

Mediacija se uvršča v oblike alternativnega reševanja sporov. Gre za proces, znotraj 

katerega udeleženci s pomočjo tretje osebe, ki je v sporu nevtralna, skozi pogovor 

izpostavijo sporna vprašanja z namenom oblikovanja možnosti, tehtanja alternativ in 

oblikovanja nekega sporazumnega dogovora, ki bo v prid vseh udeležencev (Prgič, 2011).  

Brauch Bush in Folger (2010) navajata, da je mediacija postopek, v katerem tretja 

nevtralna oseba brez moči za uveljavljanje rešitev pomaga tistim, ki so udeleženi v 

konflikt, doseči vzajemno sprejemljiv sporazum.  
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Schrumpf, Crawford in Bodine (2010) dodajajo še, da je mediacija pristop reševanja 

konflikta, v katerem osebi, ki se ne strinjata druga z drugo, dobita možnost, da se srečata in 

pogovorita brez prekinjanja. S tem vsaka sprta stran dobi možnost, da opiše svoj pogled na 

težavo. Po opredelitvi problema obe sprti strani oblikujeta možnosti, ki bi obema prinesle 

zadovoljstvo, in izbereta rešitev, ki najbolj ustreza obema. Na ta način oblikujeta 

»zmagam-zmagaš« rešitev.  

Vsem trem definicijam mediacije je skupno dejstvo, da je za uspešno razrešitev konflikta 

med dvema osebama potrebna tretja oseba, ki je v dotičnem konfliktu nevtralna, skupna pa 

jim je tudi razrešitev konflikta, ki ustreza obema udeležencema v problemski situaciji. 

Tretja oseba, prisotna v razreševanju konflikta med dvema osebama, je mediator. 

Schrumpf, Crawford in Bodine (2010) opredeljujejo mediatorja kot nevtralno tretjo osebo. 

Prgić (2011) pa dodaja, da je naloga mediatorja v razreševanju konflikta, da s pomočjo 

različnih komunikacijskih tehnik in veščin pomaga udeležencem v sporu opredeliti 

problem, vzpostaviti pogajanje in rešiti konflikt na sporazumen način, vendar pri tem 

udeležencem konflikta ne sme vsiljevati po njegovem mnenju pravilnih rešitev. 

S pomočjo mediacije tretje osebe lahko v konfliktni situaciji tako pridemo do razrešitve na 

miren in sporazumen način. Takšen način reševanja sporov pa je pogostokrat prisoten tudi 

v predšolskem obdobju, ko vzgojitelj deluje kot mediator v konfliktu med dvema 

otrokoma, v drugem starostnem obdobju pa se lahko pojavlja tudi oblika mediacije, kjer 

vlogo mediatorja prevzame tretji otrok.  

5.2.2 Načela mediacije 

Mediacija je postopek, s pomočjo katerega lahko rešujemo konfliktne situacije na 

neformalen način, vendar se je potrebno zavedati, da ima ta kljub neformalnosti določeno 

strukturo – poteka po določenih fazah in ob upoštevanju temeljnih mediacijskih načel 

(Betetto in sodelavci, 2011).   

Prgić (2011) kot temeljna mediacijska načela navaja naslednja načela: 

- PROSTOVOLJNOST: v okviru mediacije je obvezen element prostovoljnost, kar 

pomeni, da če mediator ne more prepričati posameznika v mediacijo oz. ta ne želi 

sodelovati, mediacija odpade;  

- ZAUPNOST: proces mediacije je zaupen. Potrebno pa je izpostaviti, da stoodstotne 

zaupnosti včasih ni možno zagotoviti, saj imajo npr. starši pravico vedeti, ali je njihov 

otrok na kakršenkoli način ogrožen. Včasih pa udeleženec mediacije izrazi željo, da se 

določene informacije posredujejo dalje - sem spadajo predvsem informacije o nasilju, 

samopoškodovanju, zlorabi …;  

- NEVTRALNOST MEDIATORJA: nepristranskost mediatorja je glavni pogoj, da bi 

nekdo lahko sploh posredoval v sporu kot mediator. Mediatorjeva vloga je izredno 

pomembna, saj je zanj nujno, da opazi, če se začne nagibati na stran enega izmed 
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udeležencev, saj lahko tako vpliva na dogovor udeležencev. V tem primeru je dolžan iz 

procesa izstopiti, lahko pa tudi predlaga, da proces nadaljuje kdo drug;  

- MEDIATOR NE POSEGA V VSEBINO IN NE SVETUJE: mediator v okviru 

mediacije ne sme komentirati ali presojati same vsebine pogovora. Njegova naloga je 

zgolj usmerjanje procesa pogovora, pomoč pri definiranju problema in luščenju bistva 

problema, lahko pomaga tudi pri izpostavljanju skupnih točk in usmerjanju obeh 

udeležencev v sporu, da si prisluhneta in prideta do skupnega dogovora;  

- MEDIATOR NI POOBLAŠČEN ZA SPREJEMANJE ODLOČITEV: mediator lahko 

pospešuje dogajanje med udeležencema, vendar pa se mora zavedati, da nima pravice 

avtoritarno posegati v razmerje med njima ter odločiti o rešitvi pri sporu;  

- MEDIATOR USTVARJA VARNO POGAJALSKO OKOLJE IN POSPEŠUJE 

POGAJANJE: mediatorjeva naloga je, da pomaga udeležencema pri pogajanjih, zlasti 

če imata komunikacijske težave, do katerih običajno prihaja v konfliktnih situacijah. 

Prvotna naloga mediatorja je, da vzpostavi pogoje, ki spodbujajo pogovor, pogajanje in 

iskanje možnosti; 

- MEDIATOR DAJE MOČ UDELEŽENCEM IN URAVNOTEŽA MOČI, ČE JE TO 

POTREBNO: bistvena lastnost mediacije je, da obe strani sprejmeta sporazumno 

rešitev, ki bo v korist obeh udeležencev, zato se mediacija ne konča s poražencem in 

zmagovalcem. Ker imata obe strani isti cilj, ni potrebno ozračje tekmovalnosti in 

zaostrovanje medsebojnih odnosov, vsekakor pa je dobrodošel sodelovalni pristop;  

- MEDIATOR IMA V MISLIH TEMELJNI CILJ MEDIACIJE, KI JE SPORAZUMNA 

REŠITEV: mediator ne odloča v sporu. Mediacija je uspešno zaključena takrat, ko 

udeleženca sprejmeta sporazumno rešitev, ki ustreza obema.  

S Prgićevimi načeli mediacije se strinja tudi Društvo slovenskih mediatorjev (Betetto in 

sodelavci, 2011), ki pravi, da so tri temeljna načela, ki jih mora mediator pred začetkom 

mediacije predstaviti udeležencema, načelo zaupnosti, nepristranskosti in prostovoljnosti. 

Menijo, da se ostala načela lahko pojasnjujejo sproti, tik pred njihovo uporabo. Poleg 

zgoraj omenjenih načel pa v društvu izpostavljajo še nekaj drugih načel, kot so npr. načelo 

učinkovitosti, načelo kompetentnosti mediatorja, načelo zakonitosti …   

5.2.3 Vrtčevska mediacija 

Splošna definicija mediacije velja tudi za področje vrtčevske mediacije. Gre torej za 

proces, v katerem nevtralna tretja oseba pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne 

rešitve njunega problema. Rešitev bo omogočila obema udeležencema spora, da bosta iz 

njega izšla zadovoljna in opolnomočena (Prgić, 2011).  

Izvajanje mediacije za reševanje konfliktov med otroki v vrtcu ima vsekakor določene 

prednosti. Mednje spada predvsem to, da je odnos med otroki, ki so vpleteni v konflikt, 

sodelovalen in ne tekmovalen, sam proces reševanja konfliktov pa je usmerjen v 

prihodnost in ne v preteklost. Ne gre torej za to, da bi iskali vzroke konfliktov v 

preteklosti, ampak se usmerjamo v iskanje rešitev v prihodnosti. Prednost mediacije je tudi 
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v tem, da odgovornost za razrešitev konflikta nosijo udeleženci sami, gre namreč za to, da 

sami odločijo, na kakšen način bodo konflikt rešili, saj so prav oni tisti, ki najbolje vedo, 

kaj je zanje najboljše, iz tega pa lahko kot prednost navedemo tudi popolno svobodo izbire 

rešitev, ki jo imajo udeleženci (prav tam).  

Iršič in drugi (2010) kot prednosti vrtčevske mediacije navajajo tudi pozitivne učinke, ki 

vplivajo na pozitivno delovanje samega vrtca. Mediacija namreč vpliva na izboljšanje 

splošne klime v vrtcu (povečanje občutka pripadnosti, prijateljstva), postane del vzgojnega 

koncepta vrtca, ne teži h kaznovanju, ampak k reševanju medosebnih problemov, ravno 

tako pa zaradi znižanja nivoja napetosti med otroki poveča njihovo produktivnost. 

Mediacija v vrtcu pa prinese tudi določene pozitivne učinke, saj med drugim spodbuja 

pozitivno komunikacijo med otroki, zmanjšuje nasilje, spodbuja otroke, da prevzamejo 

odgovornost za reševanje svojih konfliktov tako, da drug drugega poslušajo in ob tem 

razvijajo sposobnosti tako kreativnega kot tudi kritičnega mišljenja ter obvladovanja 

konfliktov. V končni fazi pa mediacija otroke poleg navedenega uči tudi mirnega soočanja 

z medsebojnimi razlikami in drugačnostjo ter otrokom privzgaja občutek za pravičnost 

(Prgić, 2011). 

5.3 Šeststopenjsko reševanje konfliktov po Gordonu 

Šeststopenjski proces reševanja problemov Gordon (1992) povzema po J. Deweyu:  

1. DEFINIRANJE PROBLEMA: je najbolj kritična faza celotnega procesa. Velikokrat se 

zgodi, da nek problem ne uspemo rešiti ravno zaradi tega, ker ga na tej točki ne znamo 

točno določiti. Pri določanju problema po Gordonovi šeststopenjski metodi je 

pomembno, da se zavedamo nekaterih stvari: s to metodo ne smemo začeti, dokler so 

otroci prepričani, da gre le za trik, torej dokler resnično ne verjamejo vanjo; otroci 

morajo sodelovati pri tej metodi prostovoljno; na voljo moramo imeti dovolj časa, 

vzgojitelj mora svoje potrebe in čustva izražati z jaz-sporočili, vzgojitelj mora z 

aktivnim poslušanjem pomagati otroku, da izrazi svoje potrebe in želje; pri definiciji 

problema je potrebno tega izraziti v obliki konflikta potreb in ne v obliki konflikta 

rešitev …;  

2. ZBIRANJE MOŽNIH REŠITEV: po ustrezni definiciji problema začnejo otroci in 

vzgojitelji dajati možne rešitve. Smiselno je, da imajo otroci prednost pri podajanju 

rešitev, v pomoč pri zbiranju možnih rešitev pa so naslednje točke: predlagana rešitev 

se ne sme nikoli ovrednotiti; sodelovanje se spodbuja na različne načine z 

ohrabrujočimi pripombami; vsak predlog je potrebno zapisati; pri predlaganih rešitvah 

se ne sme zahtevati utemeljitev, vse udeležence je potrebno spodbujati pri navajanju 

rešitev …;  

3. OVREDNOTENJE REŠITEV: v tej fazi je pomembno, da se prečrta vse tiste rešitve, s 

katerimi se kdorkoli ne strinja – ne glede na razlog; uporabljati je potrebno čim več 

aktivnega poslušanja; nihče se ne sme bati povedati lastnega mnenja, ko se pogovarja o 

čustvih, je potrebno uporabljati jaz-stavke;  
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4. ODLOČITEV: kadar so prve tri stopnje dobro pripravljene, odločitev ne predstavlja 

nobenega problema – to je takrat, ko se vsi strinjajo z eno samo možnostjo kot 

najboljšo. Če ni tako in je na razpolago več predlogov, med katerimi se je potrebno 

odločiti za najboljšega, potem pri odločitvi pomagajo naslednji nasveti: nikoli se pri 

izbiri rešitve ne sme uporabiti glasovanja; potrebno si je prizadevati, da pride do 

popolnega soglasja, končno odločitev je potrebno napisati …;  

5. IZVEDBA: včasih celoten proces odločanja propade zaradi tega, ker ni popolnoma 

jasno določeno, kdo bo kaj ob katerem času naredil. Dogovor o tem je torej naloga te 

točke;  

6. PREVERJANJE: ta točka je pomembna, vendar ne najbolj. Potrebno je imeti nek 

pregled nad učinkovitostjo sprejete rešitve. Postavi se lahko nekaj vprašanj, kot so: 

»Ali je problem izginil?«, »Ali smo pri reševanju problema kaj napredovali?«, »Ali je 

bila odločitev dobra?«, »Smo zadovoljni z rezultatom?«, »Kako učinkovita je bila naša 

odločitev?«. V primeru, da problem izgine, lahko rečemo, da je bila skupna odločitev 

najboljša. Včasih pa je vendarle treba posebej preverjati, kakšno je trenutno stanje. 

Lahko npr. skličemo poseben sestanek, da to ugotovimo.  

Če odmislimo, da bomo za uporabo opisane metode porabili več časa kot za kakšno drugo 

in da je bolj naporna ter da bi se utegnili vprašati, če se sploh izplača, ima ta metoda 

številne prednosti (prav tam, 79): ni potrebe po maščevanju, motivacija zvišuje 

učinkovitost rešitve, »dve glavi vesta več kot ena«, pri tej metodi ni vsiljevanja, ne 

potrebujemo avtoritete niti moči, pomaga odkriti probleme, otroci z njeno uporabo 

postanejo bolj odgovorni in samostojni …  

5.4 Reševanje konfliktov s pomočjo lutke  

Tako kot lutkar naj v moč lutke verjame tudi vzgojitelj, kajti ta mu je lahko v veliko pomoč 

pri posredovanju vzgojno-izobraževalnih vsebin in pri reševanju konfliktnih situacij. 

Mnogokrat pomaga iz zagate, ko iščemo tisti »trik«, s katerim bomo otroke dobro 

motivirali. Otroci lutki zaupajo. Vzgojitelja imajo sicer radi, vendar jim ta kljub vsemu 

predstavlja avtoriteto. Lutka pa je »eden izmed njih« - ima enake težave, enake strahove, 

enako željo po igri kot oni. Čeprav lutka oživi šele v vzgojiteljevih rokah, otroci verjamejo, 

da je z njimi čisto nova oseba, ki ji lahko popolnoma zaupajo. Prepričani so, da za 

skrivnost, ki jo imajo z lutko, vzgojitelj ne ve, čeprav je lutka živela v njegovih rokah in to 

je tista magična moč lutke (Majaron idr., 2002). 

Majaron in sodelavci (2002) menijo, da je za vzgojitelja izredno pomembno, da seže po 

lutki zlasti v nekaterih delikatnih situacijah, kjer posreduje med otroki in vzgojiteljevimi 

cilji. Lutka omogoča vzgojitelju, da vsaj za kratko obdobje prenese »vodenje« na lutko, ki 

tako igra vlogo »drugega« v skupini, na ta način pa lažje sproži spontano otroško 

odkritosrčnost, ki se lutki odpre brez zavor. Avtorji so prepričani, da so otroci zlasti v 

začetku nezaupljivi, lutka pa jim pomaga ustvariti vzdušje, ki spodbuja sodelovanje, saj je 

pripravljena otrokom pomagati, otroci pa so pripravljeni pomagati njej. V primeru 
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nastanka konfliktne situacije bo ravno lutka tista, ki bo nudila »tretjo« možnost. Z 

molčečim otrokom se bo ljubeznivo pogovarjala, čeprav ne bo dobila odgovora (morda pa 

ga lepega dne le doživi). Postala bo zaupnik otrok in vzgojitelja, ki bo pomagala urediti 

odnose v skupini na čim manj boleč način.  

Otroci se ob igri z lutko ne učijo le komunikacije in socializacijskih spretnosti, ampak se 

ob takšni igri učijo tudi reševanja konfliktov. Med njimi pa se ob takšni igri razvije poleg 

medsebojne pomoči tudi solidarnost in dopuščanje različnosti (Korošec, 2006).  

Vsak človek kdaj občuti strah, ljubosumje in jezo, tudi otrok pri tem ni nobena izjema, zato 

potrebuje način za sprejemljivo izražanje močnih čustev. Igra z lutko mu omogoča zaigrati 

prizor ali prizore, kjer lahko ta čustva izrazi in se na ta način osvobodi in razreši notranje 

konflikte (prav tam).  

Bastašić (1990) meni, da se v igri z lutko konflikt izživi z vso svojo močjo in s tem izgubi 

energetski naboj in moč.  

5.5 Nenasilna komunikacija kot način reševanja konfliktov  

Komunikacija je proces, ki običajno zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo. V 

družbeni interakciji človeka vodi njegovo tolmačenje pomena besed in akcija drugega. 

Komunikacija je vzajemna izmenjava pomenov med ljudmi – poteka pretežno prek jezika, 

možna pa je le v tolikšni meri, v kolikšni jo določajo skupna spoznanja, skupne potrebe in 

stališča (Krech, Crutchfield, Balachey v Vec, 2005).  

V sodobnem svetu, polnem negotovosti in sprememb, potrebujemo podporno 

komuniciranje, da nas nagovarja, neguje in ohranja kot človeška bitja. Zato je sposobnost 

za podporno komuniciranje pomembna življenjska sposobnost in spretnost, ki se jo 

moramo naučiti in jo ceniti. Podporna komunikacija je oblika besednega in nebesednega 

komuniciranja, ki ima namen pomagati tistim, za katere zaznamo, da potrebujejo podporo 

in pomoč (Ule, 2009).  

Brajša (1983) meni, da so komunikacije, ki prispevajo, da nekaj postane splošno, združeno 

in povezano konstruktivne komunikacije, v nasprotnem primeru pa so destruktivne. Za 

konstruktivne komunikacije je značilno, da ob njihovi uporabi odgovarjamo za povedano, 

ne obtožujemo drugih in v njih ne zbujamo občutkov krivde, ne hvalimo samega sebe, 

upoštevamo tuje želje in se izražamo čim bolj neposredno, razumljivo in logično. V 

ospredju je reševanje problemov, pri čemer se spoštuje in enakopravno vrednoti vse, ki so 

vpleteni v komunikacijo.  

Vsekakor pa je za konstruktivno in nenasilno komunikacijo potrebno poznati 

komunikacijski proces, komunikacijske ovire in načine njihovega premagovanja.  
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

Pri raziskovanju sem izhajala iz predpostavke, da so konflikti neizbežna sestavina vsakega 

družbenega prostora, tudi razreda oz. oddelka vrtca. Konflikti so tudi nujen pogoj razvoja 

posameznika in skupnosti, s tem pa »idealna učna situacija«, če smo seveda zmožni razviti 

ustrezna komunikacijska orodja za njihovo reševanje (Kazen v šoli?, 2011).  

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da učenje predšolskega otroka temelji na neposredni 

aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi ter reševanju konkretnih 

problemov. Otrok se torej uči izkušenjsko in naloga odraslega je, da otroka v problemskih 

situacijah spodbuja k reševanje konfliktov na socialno sprejemljiv način. Pri tem pa se je 

pomembno vprašati, kakšen naj bo model vzgoje in izobraževanja ter kakšna naj bo vloga 

vzgojitelja pri reševanju konfliktnih situacij, da bo želeni cilj dosežen.  

Sama menim, da so konflikti stalni spremljevalci posameznikovega življenja, od nas pa je 

odvisno, kako nanje gledamo, kaj se iz njih naučimo in ali jih vzamemo kot izzive ali kot 

grožnje. Vedno sem z zanimanjem opazovala otroke v okviru svoje prakse v vrtcu, kako so 

se sprli, kako so spore razrešili in kako so vzgojiteljice posegle v reševanje sporov. Menim, 

da imajo vzgojitelji pomembno vlogo pri reševanju konfliktov med otroki, saj lahko otroke 

z ustreznimi reakcijami in spodbudami za reševanje sporov mnogo naučijo, z napačnimi 

reakcijami pa lahko ta ranljiva bitja zaznamujejo za vedno.  

Cilj mojega diplomskega dela je raziskati in ovrednotiti, kakšna sta vloga in pomen 

vzgojitelja pri reševanju konfliktov, ki nastanejo med otroki.   

Raziskala sem, kateri so vzroki za nastanek konfliktov ter odzivi nanje. Zanimalo me je, 

kakšne strategije reševanja konfliktov poznamo ter katera izmed strategij je najbolj 

učinkovita. Spraševala pa sem se tudi, kako vzgojitelji vrednotijo svoje znanje na področju 

reševanja konfliktov med otroki. 
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V diplomskem delu sem skušala ugotoviti:  

- katere situacije v odnosih med otroki vzgojitelji prepoznavajo kot konfliktne;  

- na kakšne načine po izkušnjah vzgojiteljev konflikte rešujejo otroci sami;  

- kako vzgojitelji dojemajo svojo vlogo pri reševanju konfliktov med otroki;  

- kako se vzgojitelji odzivajo oz. kakšne ukrepe/strategije uporabljajo pri reševanju 

konfliktnih situacij, ki nastanejo med otroki;  

- kako vzgojitelji ocenjujejo svoje znanje o konfliktih. 
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8 METODA RAZISKOVANJA  

Uporabila sem empirično-analitični in interpretacijski metodološki pristop. 

8.1 Vzorec  

V vzorec sem zajela 40 strokovnih delavcev, zaposlenih v Vrtcu Trbovlje. Vzorec je bil 

naključnostni, vanj pa je bilo vključenih 40 žensk. Anketni vprašalnik je rešilo 14 oseb, ki 

so končale srednjo vzgojiteljsko šolo; ena oseba, ki je končala 2-letno višjo vzgojiteljsko 

šolo; 19 oseb, ki so končale 3-letni visoki strokovni program in 6 oseb, ki je naredilo 

enoletni poklicni tečaj. Povprečna delovna doba strokovnih delavcev, zajetih v vzorec, je 

bila 13, 4 let. 

8.2 Uporabljena tehnika in postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga izdelala sama. 

Vprašalnike sem osebno razdelila vzgojiteljicam in jih prosila, da mi izpolnjene vrnejo v za 

to namenjeno škatlo. Na ta način je bila vzgojiteljicam zagotovljena anonimnost.  

8.3 Obdelava podatkov  

Zbrane podatke sem kvalitativno in kvantitativno obdelala, jih prikazala s pomočjo grafov 

in preglednice ter interpretirala.  
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 Vzroki konfliktnih situacij in njihova pogostost 

Vzgojiteljice sem pozvala, da napišejo, katere situacije med otroki prepoznavajo kot 

konfliktne. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, sem njihove vsebinsko podobne odgovore 

kategorizirala in na ta način prišla do kategorij,  ki so v Grafu 1.  

 

Graf 1: Vzroki za nastanek konfliktov med otroki 

Najpogosteje so vzgojiteljice navajale, da kot konfliktne situacije zaznavajo tiste, do 

katerih privede spor zaradi igrač, sledita spor zaradi žaljivih besed in nestrpnosti (npr. 

otroci se sprejo, ker ne morejo počakati, da pridejo na vrsto, se prerivajo v vrsti …), kot 

vzroke za spor pa zaznavajo tudi fizično nasilje (npr. otrok je brez vidnega razloga fizično 

agresiven do drugega otroka), tekmovalnost in nespoštovanje pravil.  

Najpogosteje se torej otroci sprejo zaradi igrač, kar vzgojiteljice potrjujejo tudi z odgovori 

na naslednje vprašanje, pri katerem sem želela ugotoviti, kaj so najpogostejši vzroki za 

nastanek konfliktov med otroki v določeni vrtčevski skupini. Namen je bil ugotoviti, kaj po 

opažanjih strokovnih delavcev lahko otroke pripravi do tega, da so se pripravljeni s 

sovrstnikom spreti oz. zaplesti v konflikt. Vzgojiteljice so lahko izbrale več odgovorov, 

razvrstiti pa so jih morale glede na pogostost.  
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Graf 2: Najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov med otroki 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, da je najpogostejši vzrok za nastanek konfliktov med otroki v 

igračah oz. otroci se običajno sprejo, ker bi se želelo več otrok hkrati igrati z isto igračo. 

Sporom zaradi igrač sledijo spori, ki nastanejo zaradi želje otrok po uveljavljanju lastne 

volje. Kot vzrok za nastanek sporov lahko navedemo tudi tekmovalnost otrok in soigralce. 

Najbolj poredko pa se otroci sprejo zaradi prostora, na katerem bi se igrali oz. preživljali 

čas.  

Če se oprem na trditev, ki jo navaja Jagodič (2008), da so nesoglasja del našega 

življenjskega procesa, ki ga z vso svojo dinamiko bogatijo ter dvigujejo na višjo raven, in 

hkrati znotraj družbenega sistema pogosto predstavljajo vir konfliktnih situacij, bi lahko 

dejala, da je enako tudi med otroki v vrtcu. Manj pomembne konfliktne situacije jim 

»popestrijo« vsakdan in jih silijo, da se učijo socializacije in se navajajo na situacije, s 

katerimi se bodo morali soočati tudi kasneje v življenju. Povsem normalno pa se mi zdi, da 

so vzgojiteljice navajale, da je najpogostejši vzrok za konflikt igrača (nekatere so celo 

dejale, da so povzročitelj konflikta pogosto igrače, ki jih otroci prinesejo od doma), saj 

otrokom v tej starosti veliko pomenijo. Pogosto se želijo hkrati igrati z isto igračo kot 

vrstnik(i) ali pa pri njih vidijo igrače, ki jih sami nimajo in si jih zaželijo. V takih trenutkih 

pozabijo na pravila in zahteve odraslih ter za dosego cilja uporabijo tudi »silo«. Prav tako 

me ne preseneča, da se otroci pogosto sprejo zaradi potrebe, da bi uveljavili lastno voljo, 

saj je za to starostno obdobje značilen egocentrizem, ki otrokom onemogoča, da bi 

postavili želje drugih pred svoje lastne. Že odrasli imamo s tem večkrat težave, le kako jih 

ne bi imeli otroci, ki še nimajo tako zelo ponotranjenih družbenih norm in pravil o tem, kaj 

je prav in kaj ne. Pričakovala sem, da bo najmanj pogost razlog za konflikt prostor, saj so 

običajno igralnice dovolj velike, da vsak otrok lahko najde svoj kotiček, kjer se igra, 

ustvarja …  
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Anketirance sem pozvala, da s pomočjo ocenjevalne lestvice ocenijo pogostost konfliktnih 

situacij med otroki. 

 

Graf 3: Pogostost konfliktnih situacij med otroki 

Tretji graf prikazuje, da malo manj kot polovica vzgojiteljic (47 %) meni, da so konfliktne 

situacije med otroki v vrtcu občasne, dobra četrtina (27 %) vzgojiteljic je mnenja, da so 

redke, kot pogoste pa konfliktne situacije v vrtcu označuje slaba četrtina (23 %) 

vzgojiteljic. Vsekakor pa se mi zdi zelo dober znak, da le ena izmed anketiranih 

vzgojiteljic ocenjuje pojavljanje konfliktnih situacij v vrtcu kot zelo pogost pojav.  

Menim, da se konfliktnim situacijam v življenju ne moremo izogniti, saj se na vsakem 

koraku srečujemo z dogodki, ki so v nasprotju z našimi prepričanji, željami, idejami … in 

v vrtcu ni nič drugače. Lastno razmišljanje pa lahko potrdim tudi z mnenjem Prgića (2011), 

ki pravi, da so konflikti, nesoglasja in spori sestavni del življenja, saj se ljudje med seboj 

razlikujemo po vrednotah, prepričanjih, pogledu na svet … 

Ne glede na vse pa lahko izpeljem sklep, da je pojavnost konfliktnih situacij v vrtcih 

srednje pogost pojav, najpogostejši razlog za spore in konfliktne situacije pa so igrače, ki 

otrokom v tem starostnem obdobju predstavljajo smisel življenja.  



 

21 

 

9.2 Strategije reševanja konfliktov  

 

Graf 4: Samostojnost/nesamostojnost reševanja konfliktnih situacij pri vrtčevskih otrocih 

Podatki, predstavljeni v Grafu 4, nam kažejo, v kolikšni meri vzgojiteljice otrokom 

dovolijo, da konfliktne situacije rešujejo samostojno. Odgovorile so, da otrokom pogosto 

dovolijo, da konflikte rešujejo sami, po pogostosti blizu sta bila odgovora, da otrokom pri 

reševanju konfliktov pomagajo in da je samostojnost reševanja konfliktov pri otrocih 

odvisna od konkretne konfliktne situacije. Večina vzgojiteljic redko rešuje konfliktne 

situacije namesto otrok, precej pa je tudi takšnih, ki konfliktnih situacij nikoli ne rešujejo 

namesto otrok.  

Zdi se mi izredno pomembno, da vzgojiteljice otrokom vedno, kadar je to mogoče, 

dovolijo, da skušajo konfliktne situacije rešiti sami, kajti le tako se bodo lahko naučili, 

kako komunicirati z drugimi, kako reševati spore, kako doseči kompromis. Pomembno pa 

je tudi, da znajo oceniti trenutek, ko je potrebno, da posežejo v reševanje spora, kajti 

določenih sporov otroci ne znajo rešiti sami in s posredovanjem vzgojiteljice se lahko 

naučijo najbolj učinkovitih reakcij v konfliktnih situacijah.  

Zagovarjam dejstvo, da je konfliktne situacije potrebno reševati, saj lahko le na ta način 

omogočimo posameznikom dobro osnovo za socializacijo in posledično dobre, iskrene in 

prijetne odnose. Vsak razrešen konflikt pa nudi tudi priložnost za učenje, osebnostno rast 

in zdrave medosebne odnose (tako med odraslimi kot med otroki) in najsi otroci rešujejo 

konflikte sami ali s pomočjo vzgojiteljice, bistvenega pomena je, da z razrešenim 

konfliktom več pridobijo kot izgubijo.  
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Graf 5: Stopnja samostojnosti reševanja konfliktnih situacij pri vrtčevskih otrocih 

Iz Grafa 5, ki prikazuje stopnjo samostojnosti reševanja konfliktnih situacij pri vrtčevskih 

otrocih, lahko vidimo, da slaba polovica (46 %) vzgojiteljic otrokom dovoli samostojno 

reševanje konfliktnih situacij, dokler spor rešujejo z nenasilno komunikacijo, dobra tretjina 

(37 %) vzgojiteljic ne posega v reševanje konfliktnih situacij, dokler ne pride do fizičnega 

obračuna, slaba petina (17 %) vzgojiteljic pa sploh ne posega v reševanje konfliktnih 

situacij, ampak otroke pustijo, da vse konfliktne situacije razrešijo sami. 

Menim, da imajo starost in z njo povezana stopnja čustvenega in socialnega razvoja 

pomembno vlogo v procesu reševanja konfliktov. Pri svojem delu z otroki sem namreč 

opazila, da večina mlajših predšolskih otrok potrebuje pomoč in običajno tudi sugestije, 

kako razrešiti konflikt, s strani odrasle osebe, medtem ko starejši otroci konflikte lažje 

rešujejo sami. Vsekakor menim, da manjša kot je vpletenost vzgojitelja v reševanje 

konfliktov že pri najmlajših otrocih, večja je možnost, da bodo otroci spodbujeni k 

samostojnemu reševanju konfliktnih situacij. Vzgojitelj mora znati preceniti, kdaj je 

potrebno posredovati pri reševanju konflikta in kdaj je potrebno prepustiti, da otroci sami 

rešujejo medsebojne konflikte. Vsekakor pa menim, da je vključitev vzgojitelja v reševanje 

konfliktne situacije nujna, ko pride do grobe nasilne komunikacije ali fizičnega obračuna 

med otroki.  
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Graf 6: Načini samostojnega reševanja konfliktnih situacij vrtčevskih otrok 

Iz Grafa 6 je možno razbrati, da večina vrtčevskih otrok ob zaznani konfliktni situaciji 

poišče vzgojiteljico ter jo zaprosi za pomoč pri reševanju konflikta. V primeru, da pa se le 

odločijo, da bodo konfliktne situacije reševali sami pa vzgojiteljice pojasnjujejo, da otroci 

rešujejo konfliktne situacije preko pogovora (nenasilna komunikacija), včasih pa tudi z 

uporabo moči (pretep ali prepir), čeprav se takšnih načinov poslužujejo manjkrat kot 

nenasilne komunikacije.  

Zanimivo pa se mi zdi, da nobena izmed anketiranih vzgojiteljic ni podala nobenega 

drugega načina, ki ga za reševanje konfliktnih situacij uporabljajo otroci. Dilema, ki se mi 

ob rezultatih pojavi, je, ali vrtčevski otroci resnično ne uporabljajo nobenega drugega 

načina za reševanje konfliktov ali pa se vzgojiteljice le niso spomnile drugih načinov 

reševanja konfliktnih situacij, ki jih uporabljajo otroci.  

Z vprašanjem, na kakšne načine skušajo otroci samostojno reševati konfliktne situacije, 

sem prišla do odgovora na eno izmed raziskovalnih vprašanj, in sicer da je najpogostejši 

način samostojnega reševanja konfliktnih situacij pri otrocih tisti, ki vključuje uporabo 

nenasilne komunikacije. Sama uporabo takšnega načina pri reševanju konfliktnih situacij 

podpiram, saj se strinjam, da v sodobnem svetu, polnem negotovosti in sprememb, 

potrebujemo podporno komuniciranje, da nas nagovarja, neguje in ohranja kot človeška 

bitja (Ule, 2009).  

Menim pa tudi, da je uokviriti načine reševanje konfliktnih situacij in jih nekako 

»popredalčkati«, dejansko nemogoče. Vsekakor pa je pomembno, da znamo neko situacijo 

prepoznati kot konfliktno v primeru, da velja za konfliktno in da se zavedamo dejstva, da 

se konfliktom ne moremo izogniti. Seveda pa je bistvenega pomena tudi, kako posamezne 

konfliktne situacije obravnavamo. Veliko lažje je, če se z njimi soočamo konstruktivno in 

nam predstavljajo osnovo za osebnostni napredek.  
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V nadaljevanju predstavljam Graf 7, ki prikazuje, katerih metod se pri reševanju konfliktov 

med otroki poslužujejo vzgojiteljice.  

 

Graf 7: Metode reševanja konfliktnih situacij v vrtcu, ki jih uporabljajo vzgojitelji 

Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic (60 %) je dejala, da se pri reševanju konfliktnih 

situacij, ki nastanejo med otroki v vrtcu, poslužuje mediacije, dvanajst (20 %) anketiranih 

konfliktne situacije v vrtcu rešuje s pomočjo lutke, deset (17 %) anketiranih uporablja 

induktivni pristop, le dve vzgojiteljici pa uporabljata šeststopenjsko reševanje konfliktov 

po Gordonu. Upoštevati je potrebno, da so lahko vzgojiteljice pri tem vprašanju izbrale več 

odgovorov, kar pomeni, da nekatere za reševanje konfliktnih situacij uporabljajo vsaj dve 

ali več metod. Zanimivo pa se mi je zdelo, da nobena med danimi odgovori ni obkrožila 

možnosti, da ne pozna nobenega izmed navedenih načinov reševanja konfliktov in prav 

tako nobena ni podala kakšne druge, »svoje« metode reševanja konfliktnih situacij.  

Tudi sama menim, da je mediacija zelo dober način reševanja konfliktnih situacij v vrtcu. 

Strinjam se s Prgićem (2011), ki pravi, da  ima izvajanje mediacije za reševanje konfliktov 

med otroki v vrtcu vsekakor določene prednosti. Mednje spada predvsem to, da je odnos 

med otroki, ki so vpleteni v konflikt sodelovalen in ne tekmovalen, sam proces reševanja 

konfliktov pa je usmerjen v prihodnost in ne v preteklost. 

Osebno mi je kot način reševanja konfliktnih situacij v vrtcu blizu tudi reševanje 

konfliktov s pomočjo lutke, saj tako kot Majaron in sodelavci (2002) vidim dobro stran 

uporabe lutke v tem, da omogoča vzgojitelju oz. učitelju, da vsaj za kratko obdobje prenese 

»vodenje« na lutko, ki tako igra vlogo »drugega« v skupini oz. razredu, na ta način pa 

sproži spontano otroško odkritosrčnost; otrok se lutki odpre brez zavor. Postala bo zaupnik 

otrok in vzgojitelja, ki bo pomagala urediti odnose na čim manj boleč način.  
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Hkrati pa lahko s pomočjo odgovorov vzgojiteljic podam tudi odgovor na raziskovalno 

vprašanje, kako se vzgojitelji odzivajo oz. kakšne ukrepe/strategije uporabljajo pri 

reševanju konfliktnih situacij, ki nastanejo med otroki. Glede na odgovore anketiranih bi 

lahko rekla, da se vzgojiteljice poslužujejo različnih pristopov (induktivni pristop, 

šeststopenjsko reševanje konfliktov po Gordonu, reševanje konfliktov z lutko),  

prevladujoči način reševanja konfliktnih situacij v vrtcu pa je mediacija.  

Z Grafom 8 sem želela med vzgojiteljicami preveriti, kakšna je njihova uporaba induktivne 

metode pri reševanju konfliktov med otroki, zato sem jim zastavila vprašanje, ki je 

vključevalo konkretno konfliktno situacijo, nato pa sem ponudila tri možne rešitve, izmed 

katerih je en odgovor ustrezal reševanju konfliktov preko induktivne metode.  

 

Graf 8: Uporaba induktivne metode med vzgojitelji pri reševanju konfliktov 

Graf 8 prikazuje, da je polovica (50 %) anketiranih vzgojiteljic odgovorila po principu 

avtoritativno-asertivnega pristopa, za katerega je po mnenju Krofliča (2008) značilno, da 

odrasli omejujejo ali sankcionirajo otrokovo neprimerno ravnanje, tri vzgojiteljice so 

odgovorile po principu čustvenega pogojevanja, kjer gre za odtegovanje čustvene 

naklonjenosti otroku s strani vzgojitelja, sedemnajst (43 %) anketiranih pa je izbralo 

induktivni pristop, za katerega je značilno, da z njim vzgojitelji izpostavijo perspektivo 

drugega, in sicer njegov distres in jasno pokažejo, da je ta distres povzročilo otrokovo 

ravnanje.  

Presenetilo me je spoznanje, da je skoraj polovica (43 %) vzgojiteljic za reševanje 

konfliktne situacije uporabila induktivni pristop, saj jih je pri predhodnem vprašanju le 

malo (17 %) navedlo, da ta pristop reševanja konfliktov poznajo. Iz tega lahko sklepam, da 

nekatere izmed anketirank omenjeno strategijo reševanja konfliktov uporabljajo, vendar se 

ne zavedajo, da gre za induktivni pristop. Pravzaprav s tem ni nič narobe, saj je najbolj 
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pomembno to, da skušamo v konfliktni situaciji reagirati čim bolj konstruktivno, ne glede 

na to, ali se zavedamo strokovnega poimenovanja metode, ki jo uporabljamo.  

9.3 Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov in njegova usposobljenost 

Vzgojiteljice sem pozvala, da napišejo, kakšna je po njihovem mnenju vloga vzgojitelja pri 

reševanju konfliktov med otroki. Tudi tokrat je bilo vprašanje odprtega tipa, zato sem 

njihove vsebinsko podobne odgovore kategorizirala in na ta način prišla do kategorij, ki jih 

predstavljam v Preglednici 1.  

ODGOVORI VZGOJITELJEV  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
ODSTOTKI 

Vzgojitelj mora otroke naučiti, kako naj brez nasilja 

(verbalnega in neverbalnega) rešujejo konflikte.  
3 7, 50 % 

Vzgojitelj mora otrokom zagotoviti okolje, v katerem je 

malo možnosti, da bi prišlo do konfliktnih situacij.  
1 2, 50 % 

Vzgojitelj mora znati prepoznati »težavnost« konfliktne 

situacije in pretehtati, ali naj v konflikt poseže ali naj 

pusti, da ga otroci rešijo sami. Če se vzgojitelj vmeša v 

konflikt, ima pomembno nalogo, saj udeležencem 

konflikta ne sme narediti krivice in mora konfliktno 

situacijo »pravično« razrešiti.  

23 57,50 % 

Vzgojitelj se mora z udeleženci konflikta pogovoriti, 

ugotoviti mora, kdo je »krivec«, konfliktno situacijo 

mora rešiti na pozitiven način in dopustiti otrokom, da 

določene konflikte rešijo sami.  

2 5, 00 % 

Vloga vzgojitelja je, da se v reševanje konfliktnih 

situacij vmeša le, če je ogrožena varnost otrok, drugače 

otroke nauči, da konflikte rešujejo sami.  

1 2, 50 % 

Vzgojitelj otroke s pogovorom usmerja k iskanju 

rešitev v konfliktnih situacijah, opazuje jih in posreduje 

po potrebi (spodbuja reševanje konfliktov z nenasilno 

komunikacijo).  

5 12, 50 % 

Vzgojitelj otrokom pomaga spoznati pomen konfliktne 

situacije zanje in za ostale udeležence. Skupaj z otroki 

skuša ugotoviti, kako se počutijo in kakšne so posledice 

konfliktne situacije, prav tako pa jih skuša podučiti, 

kako naj se obnašajo, da do konfliktov ne pride.  

5 12, 50 % 

Preglednica 1: Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktnih situacij med otroki v vrtcu 

Iz Preglednice 1 lahko ugotovimo, da večina anketiranih vzgojiteljic (57, 50 %) meni, da je 

vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktnih situacij med otroki v vrtcu, da zna prepoznati 
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»težavnost« konfliktne situacije in pretehtati, ali naj v konflikt poseže ali naj pusti, da ga 

otroci rešijo sami. Menijo pa tudi, da ima vzgojitelj v primeru, da se vmeša v konflikt 

pomembno nalogo, saj udeležencem konflikta ne sme narediti krivice in mora konfliktno 

situacijo »pravično« razrešiti.    

Sama se strinjam z odgovorom, ki ga je podala večina vzgojiteljic in prav tako menim, da  

lahko vzgojiteljev poseg v konfliktno situacijo odločilno vpliva na udeležence konflikta in 

jih zaznamuje za celotno življenje, tako v pozitivnem kot negativnem smislu.  

Vsekakor pa se strinjam tudi s Točajem (2008), ki meni, da je konflikt enkratna priložnost 

za pogovor, izmenjavo stališč, iskanje skupnih optimalnih rešitev, odkrivanje novih, še 

nepoznanih in nepreizkušenih možnosti, razvoj divergentnega mišljenja. Ravno zato je po 

njegovem mnenju (in tudi po mojem mnenju) izredno pomembno, da vsakršen konflikt 

vzgojitelj opazi ter se nanj odzove brez vnaprej pripravljenih sodb in hitenja.  

Podatki nam kažejo, kako vzgojiteljice dojemajo svojo vlogo pri reševanju konfliktov med 

otroki in s tem odgovarjajo na še eno raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila.  

Zanimalo me je tudi, ali se vzgojiteljice čutijo dovolj usposobljene za reševanje konfliktnih 

situacij, ki nastanejo med otroki v vrtcu.  

Presenetilo me je, da kar enaintrideset (77 %) anketiranih vzgojiteljic meni, da so dovolj 

usposobljene za reševanje konfliktnih situacij med otroki, sedem (18 %) jih je odgovorilo, 

da tega ne morejo oceniti in le dve (5 %) anketirani vzgojiteljici sta mnenja, da nimata 

dovolj znanj, da bi »pravilno« reagirali v vsaki konfliktni situaciji.   

Menim, da človek nima nikoli dovolj znanja in da se vsak dan uči. Vsekakor si sama ne bi 

upala trditi, da sem dovolj usposobljena, da bi bila kos kakršnikoli konfliktni situaciji, saj 

nas vedno lahko kaj preseneti in takrat ni nobena redkost, da v danem trenutku ne vemo, 

kako bi reagirali.  

Ko sem razmišljala o številnih načinih reševanja konfliktov, se mi je porodila tudi misel, 

da obstaja toliko različnih načinov reševanja konfliktov, da se morda vzgojitelj v dani 

situaciji ne znajde in ne ve, katerega izmed njih bi bilo najbolje uporabiti. Vprašanje pa je 

tudi, katere načine reševanja konfliktov, ki bi jih lahko uporabili pri reševanju konfliktnih 

situacij, vzgojitelji resnično tudi poznajo.  

Ob vsem skupaj pa se mi še vedno poraja dilema, ali so v vrtcu vzgojitelji pri konfliktnih 

situacijah zgolj sodniki, ki rešujejo problem namesto otrok, ali delujejo kot mentalno 

razvitejši partner ter s tem otroku skozi njegovo aktivnost dopustijo, da razvija sposobnosti 

reševanja problemov. 

Z odgovori, ki se nanašajo na mnenje vzgojiteljev glede njihove usposobljenosti za 

reševanje konfliktov, sem odgovorila na zadnje zastavljeno raziskovalno vprašanje.  
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Graf 9: Potreba po izobraževanju med vzgojitelji 

Za konec predstavljam odgovore, ki so jih anketiranke podale na vprašanje, ali se jim zdi, 

da bi se morale udeležiti še kakšnega izobraževanja, ki se nanaša na reševanje konfliktnih 

situacij v vrtcu. Dobre tri četrtine (77 %) anketirank meni, da bi se takšnega izobraževanja 

morale udeležiti, štiri (10 %) so odgovorile, da ne vedo, ali je takšno izobraževanje 

potrebno, pet (13 %) anketirank pa trdi, da takšno izobraževanje ni potrebno.  

Ob tem bi želela izpostaviti še zanimivo ugotovitev, do katere sem prišla. Pri vprašanju, ali 

vzgojitelji menijo, da so dovolj usposobljeni za reševanje konfliktnih situacij med otroki,  

je dobre tri četrtine (77 %) vzgojiteljic odgovorilo, da menijo, da so dovolj usposobljene. 

Prav tako pa je enako število (77 %) anketirank dejalo, da se jim zdi, da bi bilo 

izobraževanje, ki bi jih dodatno izobrazilo o reševanju konfliktnih situacij med otroki v 

vrtcu, zelo potrebno. Odgovori na ti dve vprašanji se izključujejo in poraja se mi razlaga, 

da je bilo vzgojiteljicam nelagodno priznati, da nimajo dovolj znanj za reševanje 

konfliktnih situacij, ki se v vrtcu pojavijo med otroki. Po eni strani se mi zdi to človeško, 

saj lahko takšno priznanje zniža posameznikovo profesionalno samopodobo, po drugi 

strani pa se mi zdi, da je prav, da priznamo, da imamo včasih na določenih področjih 

primanjkljaje v znanju, saj se nam šele takrat, ko si to priznamo, odpre možnost, da znanje 

pridobimo.   

Kot zaključno misel pri analizi anketnega vprašalnika bi navedla, da noben strokovni 

delavec nima vseh veščin in znanj, ki so potrebna za uspešno reševanje konfliktnih situacij. 

Vendar sem prepričana, da težave, ki se jih ne zavedamo, težko odpravimo, če pa 

pomanjkanje znanja ozavestimo, nam daje to dobro izhodišče za odločitve, ki pripeljejo do 

napredka. 
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10 ZAKLJUČEK 

Zelo malo je pojmov, ki bi se nam zdeli tako domači in sami po sebi umevni, hkrati pa tako 

zahtevni in težko razumljivi, kot je konflikt. Gordon (v Iršič, 2004) pojmuje konflikt kot 

situacijo, ko vedenje enega ovira izpopolnjevanje potreb drugega, ali pa situacijo, ko so 

vrednote dveh posameznikov neusklajene. To stališče pa nam ne daje druge možnosti, kot 

da priznamo prisotnost konfliktnih situacij v vsakdanjem življenju in njihovo nujnost za 

zorenje, osebnostno rast in socializacijo posameznika.  

V diplomskem delu sem poudarila vlogo vzgojiteljev pri reševanju konfliktov, vendar pa 

sem med pisanjem diplomskega dela prišla tudi do drugih pomembnih ugotovitev, ki se 

nanašajo na pomen konfliktnih situacij za vrtčevske otroke in njihovo zorenje. Prav tako 

sem prišla tudi do različnih spoznanj o metodah, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri reševanju 

konfliktov in do ugotovitev o potrebnosti izobraževanj, ki bi vzgojiteljem dale novo, sveže 

znanje o tem, kako naj rešujejo nastale konflikte, ki so sestavni del vrtčevskega življenja.  

V raziskavi se je pokazalo, da se konfliktne situacije med otroki v vrtcu pojavljajo občasno 

in da so najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov igrače, ki otrokom v tem starostnem 

obdobju pomenijo največ. Zanimiva pa je bila tudi ugotovitev, da so največkrat razlog za 

spore tiste igrače, ki jih otroci prinesejo od doma. Torej igrače, ki niso dostopne vsem in 

zanje vzgojiteljica ne more zahtevati, da si jih morajo otroci deliti, vsi pa vemo, da je tisto, 

kar je nedosegljivo ali prepovedano, vedno slajše kot tisto, kar nam je na voljo. In če 

upoštevamo to dejstvo, so konflikti, ki se nanašajo na igrače, skoraj neizbežni.  

Z raziskavo sem ugotavljala tudi, kako samostojno oz. nesamostojno otroci v vrtcu rešujejo 

konfliktne situacije, v katerih se znajdejo. Anketirane vzgojiteljice so odgovorile, da 

otrokom pogosto dovolijo, da konflikte rešujejo sami, temu pa sta sledila odgovora, da 

otrokom pri reševanju konfliktov vzgojiteljice pomagajo in da je samostojnost reševanja 

konfliktov pri otrocih odvisna od konkretne konfliktne situacije. Izpostaviti pa je potrebno 

tudi, da na to, kako samostojno vzgojiteljice otrokom dovoljujejo reševanje sporov, vpliva 

tudi to, ali se otroci reševanja konfliktnih situacij lotijo na nasilen ali nenasilen način. 

Vzgojiteljice pri reševanju sporov, ki nastanejo med otroki, najpogosteje uporabljajo 

mediacijo. Zanimivo pa se mi je zdelo spoznanje, da jih je precej dejalo, da induktivnega 

pristopa pri reševanju konfliktov ne pozna, ko pa so rešile konkreten primer konfliktne 

situacije, se je približno polovica anketiranih vzgojiteljic odločila, da bi dano situacijo 

rešilo s pomočjo induktivne metode. Spoznala sem, da včasih reagiramo na določen način, 

čeprav ob tem ne vemo, da smo pri reševanju konfliktne situacije uporabili eno izmed 

strokovnih metod, kar pa v bistvu niti ni tako pomembno, saj je najpomembneje to, da se 

konflikt reši konstruktivno in v dobro otrok ne glede na to, kakšna metoda reševanja 

konfliktnih situacij se pri tem uporabi.  

Ugotovila sem tudi, da večina anketiranih vzgojiteljic meni, da je vloga vzgojitelja pri 

reševanju konfliktnih situacij med otroki v vrtcu, da zna prepoznati »težavnost« konfliktne 
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situacije in pretehtati, ali naj v konflikt poseže ali naj pusti, da ga otroci rešijo sami. 

Menijo, da ima vzgojitelj v primeru, da se vmeša v konflikt, pomembno nalogo, saj 

udeležencem konflikta ne sme narediti krivice in mora konfliktno situacijo »pravično« 

razrešiti.  

Na koncu sem se dotaknila še vprašanj o tem, ali se vzgojiteljice čutijo dovolj usposobljene 

za reševanje vseh konfliktnih situacij, ki nastanejo med otroki v vrtcu in ali menijo, da bi 

se bilo na tem področju dobro še dodatno izobraziti. Prišla sem do zanimivih ugotovitev, 

saj je večina anketiranih vzgojiteljic menila, da so dovolj usposobljene, da razrešijo vse 

konfliktne situacije, ki se pojavijo v vrtcu, hkrati pa jih je večina menila tudi, da bi se bilo 

potrebno še dodatno izobraziti na tem področju. Morda je šlo pri odgovarjanju zgolj za 

človeško lastnost, da se bojimo pokazati svoja šibka področja, kakorkoli pa je prav, da se 

vzgojitelji zavedajo, da je dodatno zanje vedno dobrodošlo, saj živimo v času, ko sta 

učenje in izpopolnjevanje vseživljenjska procesa.    

Rezultati študije so lahko pomembno sporočilo vzgojiteljem, in sicer kot povratna 

informacija pri njihovem delu z otroki oz. kot povratna informacija o njihovi vlogi pri 

reševanju vrtčevskih konfliktnih situacij.  

Sklepam torej lahko, da so konfliktne situacije in njihovo reševanje ter vloga vzgojitelja pri 

njihovem reševanju pomembni dejavniki vzgojno-izobraževalnih procesov in da bi se 

morali vzgojitelji njihovega pomena in vpliva bolj zavedati. Za to bi lahko poskrbela tudi 

vrtčevska svetovalna služba, ki bi letno organizirala izobraževanje na to temo in tako 

pripomogla k večji osveščenosti vzgojiteljev o pomembnosti vzgojitelja pri reševanju 

konfliktnih situacij oz. posredovanja v nastalih konfliktih.   

Za nadaljnjo uporabo bi bilo rezultate analize zelo dobro dopolniti še z drugimi metodami 

(npr. z opazovanjem, ker je to metoda, ki bi dala bolj objektivne rezultate kot posredno 

raziskovanje z vprašalnikom za vzgojitelje), saj bi lahko na tak način z več različnih 

vidikov osvetlili problematiko, kar je pri tako širokem področju, kot ga predstavljajo 

konfliktne situacije v vrtcu in njihovo reševanje, zelo pomembno. V diplomskem delu sem 

tematiko raziskala s pomočjo anketnega vprašalnika in z raziskavo sem dobila splošno 

sliko o vlogi vzgojiteljev pri reševanju konfliktnih situacij, čeprav se zavedam, da bi bili 

rezultati in ugotovitve na večjem vzorcu bolj reprezentativni.  

Diplomsko delo mi je odgovorilo na številna vprašanja o konfliktih v vrtcu in v povezavi z 

njihovim reševanjem. Hkrati pa sem dobila tudi iztočnico, kako bom kot vzgojiteljica 

skušala biti pazljiva v reševanju nastalih konfliktnih situacij. Konstruktivni načini 

reševanja konfliktnih situacij so resnično pomembni za učenje in bogatenje otrok z novimi, 

pozitivnimi izkušnjami. 
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC 

Spoštovani! 

Sem Tjaša Kolar, študentka 3. letnika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov. 

Želela bi izvedeti, na kakšen način konflikte med otroki rešujete v vaši skupini, zato vas 

prosim, da izpolnite spodnji anketni vprašalnik. 

Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem. 

 

SPOL: M   Ž 

IZOBRAZBA (obkrožite ustrezno) 

a) Srednja vzgojiteljska šola 

b) 2-letna višja vzgojiteljska šola (VPO) 

c) 3-letni visoki strokovni program (PV) 

d) Drugo (napišite kaj):__________________________________________________ 

LETA DELOVNE DOBE (V VRTCU): _______________ 

 

1. Katere situacije med otroki prepoznavate kot konfliktne? Odgovore naštejte na črto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Kaj so najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov med otroki v vaši skupini? 

Lahko izberete več odgovorov, prosim pa vas, da jih razvrstite po pogostosti tako, 

da ob izbran odgovor napišete (1.) ob najpogostejšem vzroku, (2.) ob naslednjem 

po pogostosti itd.!  

 

a) Igrače _________________ 

b) Prostor ________________ 

c) Soigralci ______________  

d) Tekmovalnost otrok ___________ 

e) Uveljavljanje lastne volje__________ 

f) Drugo:_________________________________________________________. 

 

3. Pogostost konfliktnih situacij med otroki v Vaši skupini ocenite z ocenjevalno 

lestvico (1 – konflikti med otroki so zelo redki, 5 – konflikti med otroki so zelo 

pogosti). 

                        (zelo redki)              1          2          3           4          5           (zelo pogosti) 

 

 

4. Kakšna je po Vašem mnenju vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov med otroki? 

Odgovor zapišite na črto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Ali otrokom dovolite, da medosebne konflikte rešujejo sami, ali jih rešujete skupaj 

z njimi? Prosim, da v tabeli pri posamezni trditvi s križcem označite, kako pogosto 

otrokom na opisan način dovolite reševanje konfliktov. 

 

TRDITEV NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO 

Otrokom pustim, da konflikte 

rešujejo sami. 

 

    

Otrokom pri reševanju konfliktov 

pomagam. 

 

    

Konflikte rešujem namesto njih. 

 

    

Samostojnost oz. moje posredovanje 

so odvisni od konkretne konfliktne 

situacije 

    

Drugo:_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Na kakšen način otroci v Vaši skupini konflikte rešujejo sami? Prosim, da v tabeli 

pri posamezni trditvi s križcem označite, kako pogosto otroci na opisan način sami 

rešujejo konflikte. 

 

TRDITEV NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO 

Otroci konflikte rešujejo s 

pogovorom (nenasilna 

komunikacija). 

 

    

Otroci konflikte rešujejo z močjo 

(tudi pretepom ali prepirom). 

 

    

Otroci takoj zaprosijo vzgojiteljico 

za pomoč pri reševanju konfliktnih 

situacij.  

 

    

Drugo:_______________________ 

____________________________ 

____________________________. 

 

 

 

 

   

 

 

7. V kolikšni meri dovolite otrokom samostojno reševati konfliktne situacije? 

(Možnih je več odgovorov.) 

 

a) Dokler spor rešujejo z nenasilno komunikacijo. 

b) Dokler ne pride do fizičnega obračuna. 

c) Dokler spora ne rešijo. 

d) Drugo:_______________________________________________________. 

 



 

 

 

8. Katerih metod se pri reševanju konfliktov med otroki poslužujete sami? (Možnih je 

več odgovorov.) 

a) Induktivni pristop. 

b) Mediacija. 

c) Šeststopenjsko reševanje konfliktov po Gordonu. 

d) Reševanje konfliktov z lutko. 

e) Ne poznam nobenega izmed navedenih načinov reševanja konfliktov. 

f) Drugo:______________________________________________________. 

9. Prosim, če med danimi možnostmi izberete, kako bi rešili naslednji konflikt 

(Kroflič, 2011, str. 5): 

 

Matic in Matija se igrata z lego kockami. Matija sestavlja ladjo, Matic letalo. Matiji 

pri delu zmanjka kock, zato Maticu razdre letalo. Nastane prepir in jok in Matic poišče 

pomoč pri vzgojiteljici  

a) Reakcija vzgojiteljice 1: Matija, saj veš, da pri nas velja pravilo, da drugemu 

ne jemljemo igrače, s katerimi se igra!  

b) Reakcija vzgojiteljice 2: Matija, s svojim obnašanjem si me zelo razžalostil!  

c) Reakcija vzgojiteljice 3: Matija, poglej, kako je Matic žalosten, ker si mu 

razdrl letalo! 

d) Drugo:_______________________________________________________. 

 

10. Ali menite, da ste dovolj usposobljeni za reševanje konfliktov med otroki? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

11. Ali menite, da bi bilo za vas potrebno oz. koristno izobraževanje na to temo? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

Hvala za sodelovanje. 

 

VIR: Kroflič, R. (2011). Celovit induktivni pristop. Didakta, 21 (147), 4−9. 


