
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJA CERAR 



 

 

 

  



 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: razredni pouk 

 

 

 

 

 

 

 

URAVNAVANJE ČUSTEV PRI UČITELJIH 

RAZREDNEGA POUKA IN VZGOJITELJIH V 

VRTCIH 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:         Kandidatka: 

dr. Helena Smrtnik Vitulić, doc.     Maja Cerar 

Somentorica: 

dr. Simona Prosen, asist. 

 

Ljubljana, september, 2015 

  



 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cerar, Maja; diplomsko delo 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

»Na svetu si, da gledaš SONCE. Na svetu si, da greš za SONCEM. Na svetu si, da sam 

SI SONCE in da s sveta odganjaš – SENCE.« 

(Tone Pavček) 

 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem, ki so mi omogočili priti do konca ene 

izmed pomembnejših poti v mojem življenju in s pomočjo katere se mi odpirajo nova vrata 

v prihodnosti. 

Zahvaljujem se mentorici dr. Heleni Smrtnik Vitulić in somentorici dr. Simoni Prosen za 

strokovne nasvete, potrpežljivost in dostopnost pri nastajanju diplomskega dela. 

Zahvalila bi se tudi ravnateljem, učiteljem razrednega pouka in vzgojiteljem v vrtcih, ki so 

mi omogočili pridobivanje podatkov za potrebe empiričnega dela diplomskega dela. 

Posebna zahvala gre mojim najbližjim, še posebej staršem, ki so mi omogočila študij, me 

skupaj s sestro podpirali in verjeli vame v slabih in dobrih trenutkih mojega šolanja ter me 

spodbujali in mi stali ob strani v času nastajanja diplomskega dela. 

Primož, hvala ti, da si ob meni in me podpiraš s svojo nesebično pomočjo. 

 

 

 

 



 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cerar, Maja; diplomsko delo 

iii 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavam področja zavedanja, razumevanja in uravnavanja čustev 

pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcu. Osrednji namen diplomskega dela je 

ugotoviti, ali se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu zavedajo in razumejo svoja 

čustva in katere skupine strategij uravnavanja čustev (kognitivne, izrazno-vedenjske, 

telesno-fiziološke in socialne) uporabljajo pri delu z otroki. V teoretičnem delu pojasnim, 

da so čustva opredeljena kot zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto 

kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov (Smrtnik Vitulić, 2007). Bolj 

podrobno predstavim delitev čustev, ki jih razdelim na: prijetna in neprijetna čustva, 

močna in šibka čustva ter temeljna in kompleksna čustva. Nato natančneje predstavim še 

strategije uravnavanja čustev, ki jih razdelim na štiri večje skupine: kognitivne, izrazno-

vedenjske, telesno-fiziološke in socialne. Teoretični del diplomskega dela zaključim z 

raziskavami o zavedanju, razumevanju in uravnavanju čustev pri učiteljih razrednega 

pouka in vzgojiteljih v vrtcu. V empiričnem delu so predstavljeni potek raziskave in 

dobljeni rezultati o zavedanju, razumevanju in uravnavanju čustev pri učiteljih razrednega 

pouka in vzgojiteljih v vrtcu ter razlike med njimi glede uporabe različnih skupin strategij 

uravnavanja čustev (kognitivne, izrazno-vedenjske, telesno-fiziološke in socialne). V 

raziskavi je sodelovalo 102 učiteljev razrednega pouka iz 13 slovenskih osnovnih šol iz 

Ljubljane in okolice in 164 vzgojiteljev v vrtcu iz osmih slovenskih vrtcev. Podatki so bili 

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

Vitulić (2011). V raziskavi me je zanimalo, ali se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v 

vrtcu zavedajo svojih čustev, katere strategije uravnavanja čustev oboji uporabljajo pri delu 

z otroki in ali se vzgojitelji razlikujejo od učiteljev glede na uporabo posameznih strategij 

za uravnavanje čustev. Rezultati, pridobljeni s samoocenami, so pokazali, da se učitelji 

razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu zavedajo čustev in jih razumejo, prepoznajo in jim 

namenijo dovolj pozornosti. Odgovornost za doživljanje neprijetnih čustev večkrat 

pripišejo sebi kot drugim ter ocenjujejo, da čustva znajo opisati. Učitelji in vzgojitelji se 

razmeroma pogosto poslužujejo izbranih strategij uravnavanja čustev (kognitivnih, 

izrazno-vedenjskih, telesno-fizioloških in socialnih). Pri oceni ravni zavedanja in 

razumevanja čustev med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu nisem ugotovila 

statistično pomembnih razlik. Statistično pomembni razliki sta se med učitelji razrednega 

pouka in vzgojitelji v vrtcu pojavili le pri dveh od trinajstih vključenih strategij 

uravnavanja čustev, in sicer učitelji pogosteje kot vzgojitelji neugodna čustva uravnavajo 
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tako, da iščejo razloge za neugodna čustva (kognitivna strategija uravnavanja čustev), prav 

tako pa učitelji pogosteje kot vzgojitelji poskušajo vplivati na čustva z umirjanjem svojega 

telesa (telesno-fiziološka strategija uravnavanja čustev). Poklic učitelja razrednega pouka 

in vzgojitelja v vrtcu je pomemben, saj predstavlja velik vzor otrokom, zato je še posebej 

pomembno, da se učitelj oziroma vzgojitelj zaveda in razume svoja čustva ter jih zna na 

pravilen način uravnavati.   

 

KLJUČNE BESEDE: čustva, zavedanje in razumevanje čustev, uravnavanje čustev, 

učitelj razrednega pouka, vzgojitelj v vrtcu 
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SUMMARY    

In my thesis I have taken into consideration the areas of awareness, understanding and 

regulating emotions in primary school teachers and kindergarten teachers.  The main 

purpose of the thesis is to determine whether primary school teachers and kindergarten 

teachers are aware of and understand their emotions and which group strategies regulate 

their emotions (cognitive, behavioral-expressive, physical-physiological and social) which 

they use at their work with children. In the theoretical part I have explained that emotions 

are defined as complicated and assembled processes which include  a number of cognitive, 

physiological, expressive and behavioral responses (Smrtnik Vitulić, 2007). I have 

presented in more detail a division of emotions; such as pleasant and unpleasant, strong 

and weak as well as basic and complex emotions. The strategies of regulating these 

emotions are presented in more detail and are divided into four major groups: cognitive, 

behavioral-expressive, physical-physiological and social. I have concluded the theoretical 

part of the thesis with a research of awareness, understanding and regulating emotions of 

primary school and kindergarten teachers. In the empirical part of the thesis I have 

introduced how I carried out the research and obtained results about awareness, 

understanding and regulating emotions of primary school teachers and kindergarten 

teachers. I also researched the differences between primary school teachers and  

kindergarten teachers regarding the use of different group strategies to regulate their 

emotions, such as cognitive, behavioral-expressive, physical-physiological and social are 

introduced. 102 primary school teachers from 13 Slovene primary schools from Ljubljana 

and surrounding areas and 164 kindergarten teachers from 8 Slovenian kindergartens took 

place in this research. A questionnaire was used to obtained the data, which was made by 

S. Prosen and H. Smrtnik Vitulić (2011). In the survey I was interested in whether primary 

school teachers and  kindergarten teachers are aware of their emotions, what strategies they 

use to regulate their emotions and if they use both sides while working with children. I was 

also interested in whether  kindergarten teachers differ from primary school teachers in 

using certain strategies when regulating their emotions. The results obtained with self 

evaluations, presented that primary school teachers and kindergarten teachers are aware of 

their emotions, they understand, recognize and give them enough attention. They more 

often attribute the experiencing of unpleasant feelings to themselves than to others and 

they estimate that they know how to describe their feelings. Primary school teachers and 

kindergarten teachers relatively frequently use the chosen strategies to regulate their 
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emotions (cognitive, behavioral-expressive, physical-physiological and social). In 

assessing the level of awareness and understanding the emotions between the primary 

school teachers and kindergarten teachers I did not find any statistically significant 

differences. Statistically significant differences between primary school teachers and 

kindergarten teachers appeared only in two out of thirteen included strategies to regulate 

emotions: primary school teachers more often than kindergarten teachers regulate 

unpleasant emotions in such a manner, that they are looking for the reasons for their 

unpleasant emotions (cognitive strategies to regulate emotions). Also primary school 

teachers more often than kindergarten teachers try to influence their feelings by calming 

down their bodies (physical-physiological control strategy of emotions). The occupation of 

primary school teachers and  kindergarten teachers is important since it represents a great 

role model for children, therefore it is especially important for them to be aware of and 

understand their emotions as well as to know how to regulate them in the correct way. 

 

KEY WORDS: emotions, awareness and understanding of emotions, regulating emotions,  

primary school teacher of younger children, kindergarten teacher  
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I UVOD 

 

Čustva so pomembna za vsakega posameznika, saj usmerjajo naše delovanje in vplivajo na 

odnose z drugimi ljudmi. Vsak dan lahko doživljamo različna čustva, vsak posameznik pa 

čustva doživlja na drugačen način in jih lahko tudi razume drugače kot ostali. Za 

posameznika, ki je v stalni interakciji z drugimi ljudmi, je pomembno, da se zaveda svojih 

čustev, jih je zmožen prepoznati in uravnavati na primeren način. Poklica, katerih temelj je 

interakcija z drugimi ljudmi, sta poklic učitelja razrednega pouka in vzgojitelja v vrtcu. 

Tako eni kot drugi na delovnem mestu doživljajo različna čustva, od prijetnih do 

neprijetnih, ki jih lahko izražajo na različne načine.  

 

V diplomskem delu sem se odločila, da podrobneje raziščem zavedanje in razumevanje ter 

uravnavanje čustev. Omenjena področja čustev se mi zdijo pomembna pri delu učitelja 

razrednega pouka in vzgojitelja v vrtcu, saj pogojujejo kakovostno delo z otroki. 

Zaznavanje in uravnavanje čustev se med posamezniki razlikuje zaradi različnih 

osebnostnih lastnosti, različnih izkušenj in dejavnikov okolja, v katerem se nahajajo. 

Pomembno je, da učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu znajo ustrezno ravnati s 

svojimi čustvi, saj predstavljajo otrokom pomemben model pri izražanju svojih čustev.  

 

V teoretičnem delu najprej opredelim čustva, njihovo vlogo ter značilnosti. Nato 

podrobneje predstavim delitev čustev, in sicer na tri področja ‒ prijetna in neprijetna 

čustva, močna in šibka čustva ter temeljna in kompleksna čustva. Sledi podrobnejša 

opredelitev strategij uravnavanja čustev (kognitivne, izrazno-vedenjske, telesno-fiziološke 

in socialne), teoretični uvod pa zaključim z zavedanjem, razumevanjem in uravnavanjem 

čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcu.  

 

Empirični del diplomskega dela predstavljajo rezultati raziskave, ki sem jo opravila na 

slovenskih osnovnih šolah in vrtcih z učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu. Pri 

tem me je zanimalo, ali se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu zavedajo in 

razumejo svoja čustva, katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo pri svojem delu z 

otroki ter ali med njimi prihaja do razlik pri uporabi strategij uravnavanja čustev.   
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV ČUSTEV 

 

Opredeljevanje čustev je aktualno že vrsto let. O njih so pisali že stari Grki. V svojih 

razmišljanjih so predvsem filozofi mnogokrat iskali odgovore na vprašanja o povezavi 

telesa in duha oziroma doživljanja telesnih sprememb, ki nastanejo zaradi čustev 

(Lamovec, 1991). 

 

Milivojević (2008) v svoji knjigi opisuje, da so čustva zapleten skupek procesov. Vendar 

med različnimi avtorji prihaja do razhajanj o tem, kako naj čustva opredelimo. Nekateri 

menijo, da so čustva posebna vrsta zavesti o svojem doživljanju, spet drugi so mnenja, da s 

čustvi izrazimo svoje doživljanje, tretji pa čustva opredelijo kot vrsto nevrofizioloških in 

bioloških procesov. 

 

V nadaljevanju  predstavim opredelitev čustev, kot je razvidna v kognitivnih teorijah 

čustev (npr. Smrtnik Vitulić, 2007). Čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki 

vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov (Smrtnik Vitulić, 

2007). So posameznikov odziv na zavestno ali nezavedno vrednotenje tistega dogajanja, ki 

ga je ocenil kot pomembnega. Ljudje doživljamo prijetna čustva, ko dosežemo pomemben 

cilj, kadar pa nastopi ovira ali prepreka na poti do cilja, ljudje doživljamo neprijetna čustva 

(Oatley in Jenkins, 2003). Glede na omenjeno čustva lahko delimo na prijetna (ob 

doseganju pomembnega cilja) in neprijetna (ko pomembnega cilja ne dosežemo) (npr. 

Milivojević, 2008). Tako neprijetna kot tudi prijetna čustva imajo svojevrstno 

prilagoditveno vlogo, saj posameznika pripravijo na to, da se zna čim bolje prilagoditi 

življenjskim situacijam (Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

 

1.1 ČUSTVA KOT PROCES 

  

Čustev ne smemo razumeti kot zaporedje procesov, ki so med seboj ločeni, temveč kot 

posameznikov celosten odziv na situacijo, ki mu je pomembna. Čeprav smo ljudje lahko 

istočasno izpostavljeni enaki situaciji, ne pomeni, da bomo ob tem vsi doživljali enaka 
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čustva in jih na enak način tudi izražali. Ker smo si med seboj psihološko različni, 

določeno situacijo različno ocenimo, jo različno doživljamo in se nanjo posledično tudi 

različno odzovemo (Smrtnik Vitulić, 2007). Bolj ko je neka situacija za nekoga 

pomembna, intenzivnejše je doživljanje čustev.  Milivojević (2008), Stein, Trabass in 

Liwag (1994, po Oatley in Jenkins, 2002) navajajo zaporedje posameznih procesov, ki so 

ključni za nastanek čustev. Stein, Trabass in Liwag (1994, po Oatley in Jenkins, 2003) 

predpostavljajo, da procesi nastajanja čustev potekajo v naslednjem zaporedju oziroma v 

naslednjih fazah: 

1. ocena dogajanja, 

2. telesne spremembe v organizmu, 

3. miselno načrtovanje. 

Glede na zgornjo razvrstitev faz bo posameznik v določeni situaciji najprej ocenil, ali je 

dogajanje zanj pomembno ali ne. Temu sledi druga faza, za katero so značilne telesne 

spremembe v posamezniku, ki npr. vključujejo povečan srčni utrip, pospešeno dihanje ipd. 

V zadnji, tretji fazi, oseba oblikuje načrt, kako se bo na ta dogodek odzvala. Milivojević 

(2008) je zaporedje procesov, ki tvorijo čustva, opisal kot tako imenovan model KER 

(model krožne emocionalne reakcije). V modelu avtor predstavi naslednje procese, ki 

omogočajo nastanek čustev: 

1. prisotnost dražljajske situacije, 

2. zaznavanje, 

3. pripis pomena, 

4. pripis pomembnosti, 

5. telesna obdelava informacije, 

6. pripravljenost na akcijo, 

7. mišljenje, 

8. pripravljenost na odziv ali odziv. 
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Slika 1: Model krožne čustvene reakcije (Milivojević, 2008, str. 43) 

 

Za nastanek čustev je ključna prisotnost dražljajske (stimulusne) situacije, ki jo mora 

posameznik najprej zaznati s pomočjo čutil.  

 

Nato posameznik dražljajski situaciji pripiše določen subjektiven pomen, kar je zelo hiter, 

avtomatičen proces (Milivojević, 2008). To je v preteklosti posamezniku omogočalo, da je 

hitro ocenil nevarnost, ki mu je pretila v okolju in je imel zato večjo možnost preživetja.  

 

Pri procesu vrednotenja (valorizacije) gre za to, da dve osebi isti dražljajski situaciji ne 

pripišeta enako močne pomembnosti, kar pomeni, da je ne doživljata enako pomembno. Za 

nekoga je lahko situacija pomembna, medtem ko drugemu ne pomeni veliko (Milivojević, 

2008). Čustva se pri posamezniku razvijejo le v primeru, kadar je dražljajska situacija zanj 

pomembna. Tudi pripisovanje pomembnosti je prav tako kot pripis pomena zelo hiter 

proces. Ko posameznik že ovrednoti dražljajsko situacijo kot zanj pomembno, se pri tem 

sprožijo različni biološki programi (avtonomni živčni sistem in endokrini sistem) in 
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motorične funkcije. Osnovni namen telesnega odziva je, da posamezniku omogoči 

morebitno akcijo (Milivojević, 2008). Telesni odziv posameznika  torej pripravi na akcijo. 

Če se čustva ob dražljajski situaciji sprožijo, le-ta omogočajo specifično mišljenje. To 

omogoča, da posameznik (po)išče načine odzivanja, ki so najbolj primerni v nastali 

situaciji. Posameznik aktivira mišljenje, ki mu bo omogočilo iskanje najbolj primerne 

rešitve v dani situaciji ali iskanje načinov, kako bi se lahko dražljajski situaciji izognil 

(Milivojević, 2008).   

 

 

1.2 VPLIV ČUSTEV NA ZAZNAVANJE IN MIŠLJENJE 

 

Po mnenju nekaterih avtorjev, kot so Milivojević (2008), T. Lamovec (1991), K. Oatley in 

J. Jenkins (2003), čustva lahko vplivajo na zaznavanje in mišljenje. T. Lamovec (1991) je 

mnenja, da čustva lahko vodijo do zmot, saj človek, ki doživlja čustvo, posameznim 

dražljajskim situacijam lahko pripiše neustrezen pomen. Če vzamemo za primer osebo, ki 

jo je nečesa strah,  nevtralno dogajanje lahko zazna kot grozeče in ogrožajoče, kar pa lahko 

strah še poveča. Čustva lahko vplivajo tudi na zaznavanje našega časa, npr. osebam, ki so 

vesele, se pogosto zdi, da čas teče hitreje, glede na osebe, ki veselja ne doživljajo 

(Lamovec, 1991). Čustva so pomembna tudi v odnosih z ljudmi. Izražanje čustev v 

medsebojnem odnosu lahko postane dražljaj, ki si ga ljudje razlagajo v skladu z osebnimi 

in kulturnimi normami. Prav tako lahko opazovanje čustev pri drugi osebi povzroči 

podobno čustvo tudi pri nas samih (Lamovec, 1991).  

 

 

1.3 KULTURNI VIDIK ČUSTEV 

 

K. Oatley in J. Jenkins (2003) sta skušali priti do spoznanja, na kakšen način dejavniki 

socialnega okolja pripomorejo k razvoju in razumevanju čustev in čustvenih procesov pri 

posamezniku (Smrtnik Vitulić, 2007). Na podlagi raziskave, ki sta jo K. Oatley in J. 

Jenkins (2003) izvedi, sta prišli do spoznanja, da se otroci, ki odraščajo v različnih 

kulturah/kulturnih okoljih, razlikujejo v številnih vidikih razumevanja čustev in čustvenih 

procesov. Omenjeni avtorici sta opozorili predvsem na pomen individualno ali 

kolektivistično usmerjene kulture na posameznikovo prepoznavanje, razumevanje, 

doživljanje in izražanje čustev. 
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V kolektivističnih kulturah se spodbuja, da se posameznik poveže z drugimi. Poleg tega se 

spodbujajo tudi alocentrične
1
 vrednote. S tem otroci razvijejo medodvisno pojmovanje 

samega sebe. To pomeni, da se vzpostavi povezava med posameznikom in njegovo 

skupnostjo, kjer so ljudje odvisni drug od drugega. Poudarek ni na samostojnosti in 

samoiniciativnosti, ampak je pomembno, da se posameznik dobro vključi v družbo (Oatley 

in Jenkins, 2003). V individualno usmerjenih kulturah pa je ravno nasprotno. Tu je 

poudarek na ločenosti posameznika. Ob tem ljudje razvijejo tako imenovan »jaz« 

pojmovanje samega sebe, pri čemer so ljudje neodvisni in samosvoji. 

 

K. Oatley in J. Jenkins (2003) sta primerjali vzhodno (kolektivistično naravnana kultura) in 

zahodno (individualno naravnana kultura) kulturo, kjer sta za primer vzeli jezo. V 

vzhodnih kulturah (npr. na Japonskem) ljudje jezo razumejo kot čustvo neodvisnosti in 

samopotrjevanja. Prav zato so tam ljudje mnenja, da je to čustvo neprimerno izražati in 

doživljati pred drugimi. V zahodnih kulturah pa se jeze ne obravnava enako kot v vzhodnih 

kulturah, zato se je ljudje večinoma ne bojijo pokazati (Oatley in Jenkins, 2003). Tako 

lahko oblikujemo sklep, da določena kultura prispeva k temu, kako in v kolikšni meri 

posameznik izraža in doživlja določeno čustvo. Kultura lahko bistveno pripomore k 

prepoznavanju, doživljanju, izražanju in razumevanju čustev, zatorej so naša čustva 

neločljivo povezana s kulturo, v kateri odraščamo.  

 

S kulturnega vidika obravnavanja čustev se pojavlja tudi vprašanje, ali obstajajo 

univerzalna čustva. Ekman (po Smrtnik Vitulić, 2007) je želel ugotoviti, ali obstaja 

univerzalna osnova izražanja nekaterih temeljnih čustev. Udeležencem raziskave iz 

različnih držav je pokazal 3000 fotografij. Udeleženci so morali nato izmed vseh fotografij 

poiskati tiste, ki so prikazovale srečo, presenečenje, strah, gnus in žalost. Ob koncu 

raziskave je prišel do spoznanja, da se je največja podobnost glede razvrščanja slik 

pokazala med udeleženci iz ZDA, Brazilije in Japonske. Nasprotno pa je bilo z udeleženci 

iz Bornea in Nove Gvineje – tam je bila skladnost v prepoznavanju izrazov čustev 

najmanjša. Najbolj skladno so, v primerjavi z udeleženci iz ZDA, Brazilije in Japonske, 

določili slike, ki so prikazovale čustvo sreče, najmanj pa čustvo gnusa. Glede na zbrane 

                                                 
1
 Pri egocentričnem obnašanju posameznik v krizi najprej poskrbi zase, pri alocentričnem pa posameznik 

najprej pomaga drugim (pridobljeno 3. 3. 2014 s  

http://www.ediplome.fm-kp.si/Macuh_Nika_20120224.pdf). 

 

http://www.ediplome.fm-kp.si/Macuh_Nika_20120224.pdf
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podatke je avtor zaključil, da pripadniki različnih kultur nekoliko drugače vrednotijo, 

razumejo izraze nekaterih univerzalnih čustev.  

 

Med strokovnjaki na področju temeljnih čustev prihaja tudi do nesoglasij glede razlage, kaj 

pravzaprav pomenijo temeljna čustva in od česa so odvisna. Nekateri so mnenja, da so 

temeljna čustva značilna za vse ljudi, medtem ko drugi zagovarjajo, da so čustva značilna 

za določeno kulturo, v kateri odraščamo. Tu se postavi vprašanje, kaj pravzaprav drži. 

Odgovor na to je težko najti, saj je odvisno od posameznika, kateri vidik zagovarja. Res je 

namreč, da se razumevanje čustev razlikuje glede na to, o kateri kulturi je govora, vendar 

pa ne moremo zanemariti dejstva, da mora obstajati neka medkulturna podobnost (Smrtnik 

Vitulić, 2007). Če le-te ne bi bilo, potem ne bi bili zmožni prepoznati in razumeti čustev 

različnih kultur. Zaključimo lahko, da verjetno obstaja univerzalna osnova za razumevanje 

čustev, ki je skupna vsem ljudem, vendar le do neke mere. Univerzalen pomen imajo 

verjetno temeljna čustva, pri kompleksnejših pa se stvar zaplete, saj jih ljudje iz različnih 

kultur različno razumejo (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

 

1.4 DELITEV ČUSTEV 

 

V nadaljevanju podrobneje opišem delitev čustev glede na prijetna in neprijetna čustva, 

močna in šibka čustva ter temeljna in kompleksna čustva. 

 

 

1.4.1 Prijetna in neprijetna čustva 

 

Čustva nam omogočajo vrednotenje stvari, dogodkov in oseb (Trtnik, 2004). Lahko bi se 

reklo, da v naši družbi na splošno velja stereotip, da so prijetna čustva zaželena in jih 

običajno brez kakršnihkoli zadržkov izražamo. Ravno nasprotno pa velja za neprijetna 

čustva, saj naj bi bila nezaželena in se jim poskušamo čim bolj izogniti ali pa jih 

poskušamo pred drugimi prikriti. 

 

Strah, jeza, ljubosumje, žalost, zavist, zaskrbljenost ipd. sodijo med neprijetna čustva, 

medtem ko zadovoljstvo, sreča, veselje, ljubezen, upanje, zaupanje ipd. uvrščamo med 

prijetna čustva. Neprijetna čustva doživljamo takrat, ko ocenimo, da neko dogajanje ogroža 
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našo pomembno vrednoto. Nasprotno pa se dogaja, kadar  doživljamo prijetna čustva, ki 

jih doživljamo takrat, kadar neko dogajanje potrjuje našo pomembno vrednoto 

(Milivojević, 2008). 

 

Lazarus (1991, po Smrtnik Vitulić, 2007) opredeljuje, da posameznik doživlja prijetno 

čustvo, kadar okoliščine prispevajo k doseganju zanj pomembnih ciljev, in neprijetno, 

kadar oceni, da so njegovi cilji zaradi dogajanja ogroženi. Za primer lahko vzamemo, da 

ko posameznik s svojim vedenjem krši neke ponotranjene družbene norme, ob tem doživlja 

krivdo. Kadar pa s svojim vedenjem preseže pričakovanja o sebi, pa doživlja ponos 

(Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2007). Kadar dosežemo svoje cilje in je naše 

delovanje v skladu z osebnimi in družbenimi normami, torej doživljamo prijetna čustva, 

neprijetna čustva pa doživljamo, kadar delujemo v nasprotju z osebnimi in družbenimi 

normami in zaradi nedoseženih ciljev (Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Tako prijetna kot neprijetna čustva imajo svojevrstno prilagoditveno vlogo, saj 

posameznika pripravijo na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji (Milivojević, 1999, 

po Smrtnik Vitulić, 2007). Vsako čustvo, pa naj bo prijetno ali neprijetno, ima svoj namen 

in nam koristi, če seveda znamo z njim pravilno ravnati. Pogosto se postavlja vprašanje, 

zakaj ne znamo ravnati s svojimi čustvi. Pri tem se lahko opremo na znan slovenski rek: 

»Kar se Janezek nauči, to Janezek zna«, saj drži za naše ravnanje s čustvi. S tem je Trtnik 

(2004) želel poudariti, da se ravnanja s čustvi naučimo že v zgodnjem otroštvu, v družini. 

Na splošno naj bi veljalo, da je izražanje manj prijetnih čustev nezaželeno, prijetna čustva 

pa je priporočljivo čim večkrat izražati. Vendar s tem ne omogočamo posamezniku, da se 

nauči/zna spoprijeti s svojimi neprijetnimi čustvi. 

 

Milivojević (2008) pravi, da v nasprotju z neprijetnimi čustvi, ki jih v nas sproži porušeno 

ravnovesje med posameznikom in svetom, so prijetna dejansko posameznikov odziv na 

ponovno vzpostavljeno ali celo izboljšano ravnotežje med njim samim in svetom. Prijetna 

čustva so znak, da se je v zunanjem svetu, v katerem živimo, zgodilo nekaj, kar potrjuje 

posameznikove vrednote, želje ali njegova pričakovanja o tem, kakšen naj bi bil videti 

svet. Milivojević (2008, str. 55) pravi, »da je zato pri prijetnih čustvih adaptivno vedenje 

tisto, ki teži k stabilizaciji in okrepitvi zunanjih sprememb, ki so razlog za takšno čustvo«. 

S prijetnimi čustvi je povezano tisto vedenje, ki nam je blizu, s tem pa je povezana tudi 

težnja, da ponovno iščemo dražljajsko situacijo, ki je čustvo sprožila. 
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Močna neprijetna čustva, v primerjavi s prijetnimi čustvi, težje obvladujemo in 

uravnavamo, saj nas neprijetna čustva veliko bolj vznemirijo in so posledično tudi 

dolgotrajnejša kot prijetna čustva. 

 

 

1.4.2 Močna in šibka  čustva 

 

Čustva lahko delimo tudi glede na intenziteto oziroma jakost. Milivojević (2008) 

intenziteto čustev ocenjuje kot zelo močno, močno, srednje močno in šibko. Te ocene so 

približne, vendar pa pridejo zelo prav za razvrščanje čustev glede na jakost oziroma 

intenzivnost. Zelo močna čustva, ki jih posameznik doživlja ob določeni dražljajski 

situaciji, se imenujejo »afekti«. Izraz afekt  po navadi uporabljamo za zelo močno čustvo, 

ki pa je kratkotrajno. Intenzivna čustva so v večini kultur socialno prepoznavna, saj zanje 

obstajajo  posebne besede: bes, gnev, groza. Temeljno pravilo glede intenzitete čustev je: 

bolj ko človek zaznava določeno dražljajsko situacijo kot pomembno, tem intenzivneje 

doživlja čustvo (Milivojević, 2008). Raziskave, ki so jih opravili strokovnjaki (Schlosberg, 

1954, po Milivojević, 2008), kažejo, da neprijetna čustva doživljamo skoraj dvakrat 

močneje v primerjavi s prijetnimi. Afekte, ki jih posameznik doživlja tekom dražljajske 

situacije, kot so npr. bes, obup, evforija, spremljajo tudi izrazite telesne spremembe, ki 

običajno zmanjšajo razsodnost mišljenja in ravnanja (Kompare, 2002). 

 

 

1.4.3 Temeljna in kompleksna čustva 

 

Čustva lahko razdelimo v dve večji skupini, in sicer na temeljna in kompleksna. Med 

različnimi avtorji prihaja do različnih meril glede izbora temeljnih čustev (Izard, 1991, po 

Smrtnik Vitulić, 2007): 

1. temeljna čustva naj bi se v ontogenetskem (razvoj organizma od oploditve do 

smrti) in filogenetskem (evolucijski razvoj organizmov kot vrst) razvoju pojavila 

zelo zgodaj; 

2. njihovo izražanje in prepoznavanje naj bi bilo enako v vseh kulturah; 

3. zanje naj bi bili značilni tipični izrazi obraza, posebni vzorci možganske dejavnosti 

in prilagoditvena funkcija.  
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Skozi te tri vrste kriterijev spoznavamo, na kakšen način si strokovnjaki razlagajo, kako 

ločiti med temeljnimi in kompleksnimi čustvi (Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

Izard (1991, po Smrtnik Vitulić, 2007) je glede na zgornje kriterije zaključil, da obstaja le 

nekaj različnih čustev, ki jih lahko opredelimo kot temeljna, in ta čustva so: zanimanje, 

veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus, sram in krivda. Tudi drugi strokovnjaki so na 

podlagi zgornjih meril sestavili seznam čustev, ki naj bi se uvrščala v skupino temeljnih 

čustev (Harris, 1996, po Smrtnik Vitulić 2007). Do nestrinjanja pa prihaja glede uvrščanja 

dveh čustev, in sicer pri sramu in krivdi. Ti dve čustvi večina avtorjev namreč uvršča med 

kompleksna čustva in ne med temeljna. 

 

Kompleksna čustva se v primerjavi s temeljnimi čustvi v razvoju pojavijo šele kasneje, in 

sicer po drugem letu otrokove starosti (Harris, 1996, po Smrtnik Vitulić, 2007). Ta skupina 

čustev, ki izvorno niso bistvenega pomena za preživetje in biološko utemeljene odnose, so 

pa ključnega pomena za življenje z drugimi ljudmi v naši okolici. Med kompleksna čustva 

naj bi uvrščali ponos, sram, krivdo, zavist, ki se pri otroku razvijejo takrat, ko je sposoben 

samozavedanja in razumevanja osnovnih družbenih pravil in norm (Papalia, Olds in 

Feldman, 2003). 

 

 

1.4.3.1 Značilnosti nekaterih temeljnih čustev 

 

V nadaljevanju podrobneje predstavim in opišem značilnosti nekaterih temeljnih čustev, in 

sicer veselje, žalost, strah in jezo.  

 

VESELJE 

 

Ljudje pogosto hrepenimo po sreči in veselju. Ko nekomu voščimo za nek dogodek ali 

praznik, mu vedno zaželimo veliko veselja. Kadar pomislimo na veselje, se nam pogosto v 

mislih prikažejo nasmejani in razposajeni ljudje, ki kar žarijo od sreče. 

Milivojević (2008) navaja, da je veselje (zadovoljstvo) čustvo, ki ga posameznik doživlja, 

kadar oceni, da je zadovoljil neko svojo pomembno željo. Čustvo veselja utrjuje pozitivne 

odnose z ljudmi v zunanjem svetu, saj je v našem interesu, da z izražanjem zadovoljstva 

(veselja) spodbudimo naklonjenost drugih ljudi, ki so nam blizu. Še posebej se to opazi v 
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primeru, ko s tem pripomoremo k izpolnitvi in zadovoljitvi želja drugih ljudi, za katere 

nam je mar. Čustev veselja in sreče ne gre povsem enačiti, saj med njima obstaja 

kvantitativna razlika. Veselje doživljamo, kadar zadostimo in izpolnimo eno svojih 

pomembnejših želja, srečo pa, kadar zadovoljimo katero svojih najpomembnejših želja 

(Milivojević, 2008). Za srečo torej lahko rečemo, da je zelo intenzivno veselje. Veselje 

spremlja doživljanje prijetnosti. Le-ta pa je posledica telesnega odziva, ki nastopi, ko 

posameznik zadovolji pomembno željo. Veselje je namenjeno temu, da utrjujemo tisto 

vedenje, ki je pripomoglo k doseganju določene želje, ki je za posameznika pomembna 

(Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Lazarus (1991, po Milivojević, 2008) meni, da je sreča socialno privlačno čustvo, saj 

navadno želimo biti obkroženi s srečnimi ljudmi in se poskušamo čim bolj izogniti 

nesrečnih. Milivojević (2008) pravi, da čustva sreče in zadovoljstva varno izražamo le v 

intimnem krogu družine in prijateljev, medtem ko izražanje sreče in zadovoljstva pred 

neznanimi ljudmi lahko izzove zavist ali sovraštvo. 

 

Različne ljudi osrečujejo različne stvari, kar pomeni, da nek dogodek lahko nekoga 

izjemno osreči in mu lahko spremeni življenje, drugega pa enak dogodek lahko pusti 

popolnoma ravnodušnega. Med srečo in veseljem obstajajo razlike, ki jih je treba poudariti, 

in sicer razlike v času trajanja in intenzivnosti oziroma jakosti doživljanja. Za veselje velja, 

da je močno, vendar kratkotrajno čustvo. Navadno se pojavi takrat, kadar posameznik 

doseže nek pomemben cilj. Za srečo A. N. Kovačev (2004) pravi, da vsebuje različne 

stopnje intenzivnosti – od preprostega zadovoljstva do intenzivnega, energetsko nabitega 

vzhičenja. Bistvo sreče je, da jo lahko povzročijo različni dejavniki, ki imajo eno skupno 

točko – čustvo sreče vedno temelji na zavesti, da je posameznik dobil tisto, kar si je želel 

oziroma, da je dosegel cilj, ki je zanj pomemben. 

 

 

 

 

ŽALOST 

 

Milivojević (2008) predpostavlja, da oseba žalost doživlja takrat, kadar oceni, da dokončno 

izgublja/izgubi nekaj, kar je (bilo) zanjo pomembno in na kar je (bila) čustveno navezana. 
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Čustvo žalosti se »aktivira« takrat, kadar je izguba, ki jo posameznik doživlja, zanj 

pomembna. Vsak objekt, pa naj bo to oseba, materialna dobrina ipd., za katerim 

posameznik žaluje, je lahko zanj pomemben in predstavlja potencialno izgubo. 

Pomembnejša ko je bila za posameznika oseba, materialna dobrina ipd., večja žalost je 

prisotna ob izgubi. Žalost je čustveni izraz procesa, med katerim posameznik obnavlja 

dejstva in dogodke, ki so povezani z izgubo. Čustvo žalosti pa ni nujno le odraz nedavne 

izgube. Prisotno je lahko zaradi doživljanja izgube v preteklosti, sedanjosti in celo v 

prihodnosti. Milivojević (2008) žalost, ki je vezana na prihodnost, imenuje anticipatorna 

(vnaprejšnja) žalost. Pri tem posameznik verjame, da bo v prihodnosti prišlo do izgube 

njemu pomembnega objekta in ob tem postane žalosten, kot da bi se izguba že zgodila. 

 

Žalost lahko opredelimo kot nasprotje veselja, saj predstavlja čustvo izgube, medtem ko 

veselje doživljamo, ko dosežemo pomemben cilj ali se nam izpolni pomembna želja. 

Posameznik, ki doživlja žalost, se na ta način spoprijema z dogajanjem (izgubo), ki je 

čustvo sprožilo. Pri žalosti dogajanja ne želimo spreminjati, kar je nasprotno jezi, kjer 

dogajanje želimo spremeniti (Smrtnik Vitulić, 2007). Ob doživljanju žalosti posameznik 

pozornost usmerja nase in na svoje doživljanje. Oseba, ki je žalostna, potrebuje sočutje 

drugih ljudi. 

 

Vsak človek na svoj način žaluje za izgubljeno osebo ali objektom, kljub temu pa so si 

mnogi odzivi ljudi, ki žalujejo, podobni (Milivojević, 2008). Ljudje, ki so žalostni, pogosto 

manj govorijo ali sploh ne govorijo, večkrat so videti zamišljeni in niso družabni, mnogi 

žalost izražajo z jokom in iščejo tolažbo pri drugih ljudeh, nekateri pa se zaprejo vase. 

 

A. N. Kovačev (2004) pravi, da ljudje lahko žalujejo bolj ali manj  intenzivno. Doživljanje 

žalosti je lahko šibko in se pojavi že ob neuspehu, lahko pa je izjemno močno, npr. ob 

izgubi za nas zelo pomembne osebe. Za žalost je značilna nizka angažiranost, kar pomeni, 

da se žalosten posameznik ni pripravljen »boriti« ali spremeniti vedenja, ki je s tem 

povezano, kot je to značilno na primer, kadar doživljamo čustvo besa, jeze. Kadar gre za 

zelo intenzivno doživljanje žalosti, se pogosto zgodi, da žalost preide v depresijo.  

 

Marris (1975, po Kovačev, 2004) pravi, da izguba nam drage osebe ali objekta ogroža 

ustaljene življenjske procese, žalost pa predstavlja proces, v katerem si posameznik 

prizadeva, da bi izgubo sprejel. 
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Če smo v otroštvu lahko izražali žalost, je bolj verjetno, da se bomo kasneje lažje spopadli 

z izgubo in se poslovili od za nas pomembne osebe ali objekta. Namen žalosti je v tem, da 

nam pomaga pri poslavljanju od preteklosti. Prav zato je pomembno, da žalujemo, saj nam 

to pomaga, da naredimo kasneje nov korak naprej. S tem pomagamo sebi, saj preteklost 

pustimo za seboj in se je ne oklepamo (Trtnik, 2004). Doživljanje žalosti ni prijetno, a nas 

dolgoročno spodbudi, da se sčasoma zmoremo spoprijeti z novimi življenjskimi 

situacijami. 

  

STRAH 

 

Strah je čustvo, ki ga težko nadzorujemo. Ljudje se vsakodnevno srečujemo in 

spoprijemamo z najrazličnejšimi strahovi. Lahko nas je strah teme, bolezni, živali ipd.  

 

Definicija strahu se glasi: »Strahovi so skupina čustev, za katera je značilno, da jih subjekt 

doživlja, ko oceni, da je ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel 

ustrezno zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža.« (Milivojević, 2008, str. 490). 

 

Posameznik doživlja strah, ko oceni (Milivojević, 2008): 

 da določena dražljajska situacija ogroža njegove vrednote ali njega samega, 

 da se ne more upreti dogajanju, ki ga v danem trenutku ogroža, 

 da dani dražljajski situaciji lahko uide. 

Prvi dve oceni sta si med seboj podobni, saj se nanašata na posameznikovo zaznavanje 

ogroženosti v neki situaciji, pri tretji oceni pa posameznik presodi, ali se dražljajski 

situaciji lahko izogne ali ne. Strah si lahko razlagamo tudi kot »klic na pomoč«, saj s tem 

neka oseba, ki jo je strah, išče zaščito.  

 

Skozi evolucijo je strah omogočil večjo možnost preživetja in zaščito posameznika v 

situacijah, ki so bile nevarne in  za posameznika pomembne. Strah je posamezniku 

sporočal, da dani dražljajski situaciji ni kos in se ji ne bo mogel zoperstaviti. Iz tega 

razloga je čustvo strahu povezano s samoohranitvijo in preživetjem posameznika. Strah je 

odziv na dražljajsko situacijo, s katero se posameznik sooča v danem trenutku 

(Milivojević, 2008). Čustveni odzivi strahu se na podobno dražljajsko situacijo razlikujejo 

od človeka do človeka, zato ima strah lahko različno intenziteto in različno trajanje. Pri 
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šibkem strahu gre za opreznost, najmočnejši strah pa posameznik doživlja, kadar oceni, da 

je ogrožena njegova najpomembnejša vrednota ali cilj, ki ga želi doseči. 

 

Po mnenju A. N. Kovačev (2004) je strah odziv na določeno in takojšnjo grožnjo ali 

nevarnost, ki preti posamezniku. Zaradi tega posameznik nima časa za razmišljanje o 

situaciji, ki ji je izpostavljen. Lahko bi rekli, da je strah odziv na morebitno grožnjo 

vrednotam, ki so za posameznika pomembne in se zanje bori. 

 

Posameznik se s strahom odziva, kadar zazna določeno ogroženost. Strah naj bi veljal za 

prilagojen odziv na določeno dražljajsko situacijo, če se pojavi na primeren način in ob 

primernem času (Hurlock, 1974, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Strah nas je 

lahko zase in za naše bližnje, ki nam veliko pomenijo. Ob tem je treba izpostaviti, da 

poznamo več vrst strahu. Le-te je povzela M. Zupančič (1995, po Smrtnik Vitulić, 2007), 

ki pravi, da so vrste strahu tudi zaskrbljenost, socialna plašnost in trema. Zaskrbljenost in 

trema imata izhodišče v zamišljanju nevarnih dražljajskih situacij in pretiravanj s 

posledicami, ki jim sovpadajo, socialno plašnost pa prepoznamo po protislovnosti, saj si 

pri tem posameznik želi stika s soljudmi, vendar se jih hkrati boji in se jih zato posledično 

izogiba (Smrtnik Vitulič, 2007). 

 

Prav tako kot žalost ima tudi strah svoj namen, saj nas spodbudi k delovanju, ko smo sami 

izpostavljeni nevarnosti ali pa je njej izpostavljen kdo od naših bližnjih (Smrtnik Vitulić, 

2007). Lahko pa se zgodi, da nas strah v neki dani situaciji ohromi in s tem popolnoma 

onesposobi za nadaljnje reševanje problema. 

 

JEZA 

 

Jeza je eno najmočnejših neprijetnih čustev, saj ima zelo močan vpliv na odnose z drugimi 

ljudmi, na posameznika, ki jezo doživlja, poleg tega pa lahko tudi negativno vpliva na našo 

okolico (Kovačev, 2004). Nekateri znaki jeze, ki jih posameznik izraža, so lahko zelo 

očitni in jih hitro prepoznamo, medtem ko so drugi manj izraziti in jih ne opazimo takoj. O 

jezi je pisal že Aristotel in ji je posvetil posebno pozornost. Opredelil jo je kot nekaj, kar 

da nam ali našim bližnjim vedeti, da se nam godi krivica, da smo izigrani in to v nas 

vzbudi željo po maščevanju. Zaradi takšne opredelitve jeze Lyons (1980, po Kovačev, 

2004) opozarja na dejstvo, da je Aristotel jezi pripisoval velik družbeni pomen. Poudarjal 
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je, da je treba pri prepoznavanju in ugotavljanju jeze najprej ugotoviti: »kakšno je trenutno 

psihično stanje jeznih ljudi, kakšni so ljudje, na katere so navadno jezni in na čem temelji 

njihova jeza« (Kovačev, 2004, str. 128).  

 

A. N. Kovačev (2004) pravi, da se jeza odraslega razlikuje od jeze otroka. Otrok se bo na 

jezo drugače odzval kot odrasli. Če otroku vzameš igračo, se bo odzval z jezo, vendar je ta 

jeza lahko bolj intenzivna, kot je običajno pri odraslem človeku. Otrok bo lahko tudi na 

agresiven način hotel pridobiti igračo nazaj, kar ni značilno za večino odraslih.  

 

»Čustvo jeze nam lahko pomaga, da se v primerih, ko se je potrebno braniti, znamo 

postaviti zase, za svoje pravice in tudi za pravice drugih.« (Trtnik, 2004, str. 66). Jeza se 

pokaže kot odločnost, če znamo z njo ravnati, kadar branimo sebe ali druge. Že Aristotel je 

bil mnenja, da se človek lahko ujezi, če je le jezen na pravega človeka, v pravem trenutku, 

zaradi pravega razloga in na pravi način (Trtnik, 2004).  

 

Milivojević (2008) jezo opredeljuje kot odziv na posameznikovo oceno, da se mu je 

zgodila krivica in da se drugi v odnosu do njega ne vede pravično ter s tem ogroža zanj 

pomembne vrednote ali cilje, ki jih želi doseči. Pri tem posameznik, ki se jezi, oceni tudi 

možnost, da se drugemu lahko zoperstavi in verjame, da ima do tega pravico. Po 

avtorjevem mnenju je cilj jeze vplivati na sogovornika in ga prepričati, da spremeni svoje 

prepričanje in vedenje. S tem ga poskuša spodbuditi k razmišljanju o njegovem dejanju in 

spremembi v razmišljanju. Z jezo sporočamo, da nam nekaj ni prav in da želimo, da pride 

do spremembe v vedenju druge osebe. Kadar je čustvo jeze zelo močno, se le-ta imenuje 

bes ali srd. Izražanje jeze pa ni povezano le z vplivanjem na vedenje, temveč tudi s 

položajem moči. Oseba, ki se jezi, pričakuje od sogovornika, da se bo podredil njenim 

zahtevam in jih sprejel za svoje. Avtor opredeljuje tudi neustrezno jezo, in sicer 

(Milivojević, 2008): kadar ne gre za realno ogroženost posameznika, ampak kadar je 

ogrožanje posameznikove vrednote odziv na eno izmed njegovih predhodnih dejanj, s 

katero je posameznik po mnenju družbe to grožnjo upravičeno zaslužil, in kadar 

posameznikove vrednote ostalim ljudem niso razumljive. 

 

Jeza je čustvo, ki je največkrat usmerjeno navzven, k zunanjemu svetu, torej k drugim 

ljudem in manjkrat k predmetom (Milivojević, 2008). Poleg tega, da je posameznik jezen 
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na druge, je lahko jezen tudi sam nase. Pri slednjem gre za navznoter usmerjeno jezo, saj je 

posameznik ne usmerja na druge, ampak vase.  

 

 

1.4.3.2 Značilnosti nekaterih kompleksnih čustev 

 

Kot sem predhodno že omenila, se po mnenju različnih strokovnjakov kompleksna čustva 

v razvoju posameznika pojavijo kasneje kot temeljna, in sicer po drugem letu otrokove 

starosti. Značilnost kompleksnih čustev je, da se otrok že zaveda samega sebe in razume 

določene socialne odnose med ljudmi, ki so v njegovi okolici in ga obkrožajo (Milivojević, 

2008). Sposoben mora biti samozavedanja, razumeti pa mora tudi osnove družbenih norm 

in pravil. Med kompleksna čustva prištevamo: ponos, sram, krivdo, zavist, ljubosumje, 

hvaležnost ipd. (Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

SRAM 

 

Milivojević (2008) sram opredeljuje kot vrsto strahu, ki ga oseba doživlja, ko oceni, da je s 

svojim vedenjem in ravnanjem povzročila, da neka druga oseba, ki je za posameznika 

pomembna, o njem misli slabo oziroma negativno. Pogoj, da oseba doživlja sram, je tudi v 

tem, da zase oceni, da se vede v nasprotju s svojimi predstavami o tem, kakšna naj bi bila. 

 

Bolj ko se posamezniku zdi pomembno, da ima neka, zanj pomembna, oseba o njem čim 

boljše mnenje in pozitivno sliko, močnejše je doživljanje sramu ob morebitnem kršenju 

družbenih norm in nasprotnem ravnanju od pričakovanega (Milivojević, 2008). Bistvo 

sramu je torej čustveno in motivacijsko okrepiti socializacijo. Že majhni otroci lahko 

doživljajo sram, ko naredijo nekaj narobe. Za primer lahko vzamemo starejšega otroka v 

vrtcu, ki se je polulal. Ob tem ta otrok lahko doživlja sram, če oceni, da ni sprejemljivo, da 

mu je »ušlo v hlače«. Otrok  doživlja neprijetnost, ki pripomore k temu, da se situacijam, 

ki mu povzročajo takšno doživljanje, v prihodnje izogiba. 

 

Sram je v razvojnem pogledu zelo pomembno čustvo, saj posamezniku omogoča usvajanje 

družbenih vrednot, norm in pravil, s tem pa pripomore tudi k socializaciji, saj posameznik 

verjame, da ga drugi ne bodo sprejeli, če ne bo deloval v okviru pravil, ki veljajo za 
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določeno družbo. S sramom po navadi sporočamo drugi osebi, da se doživljamo kot 

družbeno neustrezne. Najočitnejši »spremljevalec« sramu je lahko rdečica na obrazu, ki se 

v nekaterih primerih kaže tudi na vratu in prsih. Oseba, ki doživlja sram, čustvo običajno 

poskuša prikriti tako, da se izogiba očesnemu stiku z drugimi, gleda v tla ali se obrača 

stran.  

 

KRIVDA 

 

Krivdo doživljamo, kadar ocenimo, da smo z nekim svojim ravnanjem povzročili škodo, ki 

je neupravičena, ali pa smo drugi osebi s svojimi dejanji povzročili neprijetno doživljanje. 

Kadar doživljamo krivdo, ker smo ravnali neprimerno in neupravičeno, nas to motivira, da 

poskušamo narejeno škodo popraviti in izraziti sočutje osebi, ki smo ji storili krivico 

(Milivojević, 2008). Krivda posameznika spodbudi k temu, da spremeni vedenje, zato je 

krivda povezana z učenjem in pozitivnim preoblikovanjem osebnosti. 

 

Krivda se pri posamezniku razvije šele takrat, ko ima izoblikovane neke socialne norme in 

vrednote, ki ga določajo kot posameznika v družbi in mu pomagajo pri pravilnem 

ravnanju. Šele ko ima posameznik to izoblikovano, ve, kdaj je neko vedenje sprejemljivo 

in kdaj ne. Razumevanje socialnih norm se oblikuje skozi proces socializacije 

(Milivojević, 2008). Posameznik, ki skozi socializacijo ni izoblikoval družbenih norm, ni 

zmožen doživljati krivde, kar posledično pomeni, da ne obžaluje dejanj, s katerimi škodi 

drugim. Doživljanje krivde je podobno doživljanju sramu. Krivda je pravzaprav nekakšno 

»samokaznovanje«, saj posameznika motivira in usmerja, da dano vedenje poskuša 

spremeniti. Poleg tega nas doživljanje krivde motivira k spremembi vedenja, saj se želimo 

osebi, ki smo ji storili krivico ali ji kakorkoli škodili, opravičiti in popraviti svoje dejanje 

(Smrtnik Vitulić, 2007). S tem pokažemo tudi svoje obžalovanje in sočutje. Krivda je 

namenjena predvsem utrjevanju vrednot in norm ter pravil pri posamezniku, ki so za 

družbo sprejemljive. Posameznik, ki izraža omenjeno čustvo, drugim v okolici sporoča, da 

se zaveda svojih napak, ki jih je s svojimi dejanji povzročil neki drugi osebi. 

 

Da bi se oseba izognila doživljanju krivde, se pogosto zgodi, da poskuša odvrniti pozornost 

od dejanja, da zanika vpletenost v dejanje, da obtoži nekoga drugega za nastalo situacijo 

ipd. Pogost »spremljevalec« krivde je težnja k opravičilu osebi, ki ji je bila krivica 

storjena, in ponudba popravila škode. 
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LJUBOSUMJE 

  

Temelj ljubosumja sta čustvi ljubezni in strahu (Milivojević, 2008). Najprej moramo ljubiti 

in nato doživeti strah pred izgubo ljubljene osebe, da bi se ljubosumje lahko razvilo. 

Beseda ljubosumje je zloženka, saj sta njeni sestavi dva pojma – ljubezen in sumiti. 

Doživljanje ljubosumja je torej posebna vrsta strahu pred izgubo ljubljene osebe 

(Milivojević, 2008). 

 

A. N. Kovačev (2004) pravi, da posameznik  doživlja ljubosumje, kadar si od določene 

osebe želi naklonjenosti, vendar mu je ta nedosegljiva zaradi neke tretje osebe oziroma 

njenega tekmeca. Za primer lahko vzamemo učenca, ki si želi pozornosti učitelja, vendar 

mu je ta v danem trenutku ne posveča. Njegova pozornost je namreč usmerjena na drugega 

učenca, on pa bi si jo želel zase. 

 

Ljubosumje je vrsta strahu, ki ga posameznik doživlja, ko oceni, da obstaja nevarnost, da 

bi oseba, ki jo ljubi, vzljubila koga tretjega (Milivojević, 2008). Prijeten namen čustva 

ljubosumja je, da posameznika motivira k dejanjem in različnim dejavnostim, s katerimi bi 

ohranil ljubezen oziroma naklonjenost njemu ljube osebe. Bistvo ljubosumja je, da 

posameznik zameri neki osebi izgubo naklonjenosti (Kovačev, 2004).  
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2 ZAVEDANJE, RAZUMEVANJE IN URAVNAVANJE ČUSTEV 

 

Ko govorimo o čustvih, je pomembno, da razumemo posamezne procese, kot so zavedanje, 

razumevanje in uravnavanje čustev. Kdaj se razvijeta zavedanje in razumevanje čustev ter 

s čim sta omenjena procesa pogojena ter na kakšen način in s katerimi strategijami se 

naučimo uravnavati svoja čustva, pa natančneje opišem v naslednjem poglavju. 

 

 

2.1 ZAVEDANJE IN RAZUMEVANJE ČUSTEV 

 

Zavedanje in razumevanje lastnih čustev pomeni, da čustva, ki jih doživljamo v določeni 

dražljajski situaciji, prepoznamo in se posledično z njimi lažje soočamo (Čelik, 2008). Z 

zavedanjem in razumevanjem lastnih čustev pripomoremo k boljšemu in lažjemu 

spoprijemanju z njimi, še posebej, kadar v določeni dražljajski situaciji doživljamo 

neprijetna čustva.  

 

Zavedanje in razumevanje čustev je prvi korak k temu, da se začnemo pravilno 

spoprijemati z neprijetnimi čustvi, ki jih v nas vzbudijo dražljajske situacije, ki smo jim 

izpostavljeni (Milivojević, 2008). Bistvenega pomena pri zavedanju čustev je, da znamo 

razbrati, kdaj in v kakšnih situacijah se določeno čustvo pri nas pojavi ter kakšen vpliv ima 

to na nas in na druge.  

 

Raziskovalci na področju čustev so mnenja, da poznamo šest ravni (korakov) zavedanja 

čustev (Čelik, 2008): 

1. zavedanje in razumevanje prisotnosti čustva, 

2. potrditev čustva, 

3. poimenovanje čustva, 

4. sprejemanje svojih čustev, 

5. razmišljanje o svojih čustvih, 

6. napoved svojih čustev. 

Pri prvem koraku gre za prepoznavanje procesa, ki je nastal ob sprožanju čustva. Za primer 

lahko vzamemo študenta pred pomembnim izpitom. Neprijetnega doživljanja se sicer 

zaveda, vendar še ne ve, kaj točno doživlja.  
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Če gre torej pri prvem koraku za zavedanje in razumevanje prisotnosti doživljanja, gre pri 

drugem za to, da si določeno čustvo priznamo (Čelik, 2008).  

 

Tretji korak temelji na poimenovanju določenega čustva, ki ga v dani dražljajski situaciji 

doživljamo. Šele, ko se čustva enkrat zavedamo, ga lahko tudi poimenujemo. Bolj kot smo 

pri poimenovanju natančni, lažje lahko ocenimo, kakšne so naše potrebe v danem trenutku 

(Čelik, 2008). Kadar čustev ne znamo pravilno poimenovati, bomo težko našli način, kaj 

narediti oziroma kako se v situaciji odzvati. 

 

Naslednji korak se nanaša na sprejetje svojega čustva. Kadar sprejmemo določeno čustvo, 

sprejmemo tudi samega sebe (Čelik, 2008). Ko čustvo sprejmemo in ga priznamo, se lahko 

osredotočimo na aktivno reševanje problema. 

 

Naslednji korak nam omogoča, da o svojih čustvih začnemo razmišljati. Razmišljanje o 

čustvih je pomembno predvsem z vidika večjega zavedanja, saj nam pomaga, da se znamo 

v dani dražljajski situaciji pravilno odzvati. 

 

Zadnji korak pa je napoved svojih čustev, kjer v dani dražljajski situaciji poskušamo 

vnaprej predvideti, kakšna čustva bomo doživljali. Napovedovanje neprijetnih čustev nas 

lahko odvrne od namere ali dejanja, ki bi povzročilo npr. krivdo (Čelik, 2008).  

 

S spretnostmi uravnavanja čustev se ne rodimo, ampak se jih moramo naučiti. Učimo se iz 

lastnih izkušenj in izkušenj ljudi, ki so nam blizu ali se z njimi dnevno srečujemo (Čelik, 

2008). Določeno čustvo lahko prepoznamo po samem vedenju, ki je zanj značilno. Kadar 

smo veseli, delujemo sproščeno, kadar smo jezni, se lahko prepiramo z drugimi, kadar nas 

je strah, se lahko zapremo vase (Čelik, 2008). 

 

V  naslednjem podpoglavju podrobneje opišem, na kakšne načine lahko uravnavamo svoja 

čustva in kaj nam pri tem lahko pomaga. 
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2.2 URAVNAVANJE ČUSTEV 

 

Začasnemu ali trajnemu prilagajanju kakovosti in intenzivnosti posameznih komponent 

čustev določeni situaciji ali določenim ljudem pravimo uravnavanje čustev (Smrtnik 

Vitulić, 2007). Ljudje lahko svoja čustva uravnavamo zavestno ali nezavedno. Kadar gre 

za zavestno uravnavanje psihičnih procesov, posameznik voljno upravlja s čustvi, kadar pa 

gre za nezavedno uravnavanje, posameznik nima vpogleda v proces, kako upravlja s 

čustvi. 

 

Po mnenju nekaterih avtorjev, med katerimi je tudi Harris (1991, po Smrtnik Vitulić, 

2007), lahko za uravnavanje čustev uporabljamo različne sopomenke, in sicer upravljanje s 

čustvi, regulacija ali nadzor nad čustvi. Omenjeni izrazi se med seboj delno prekrivajo in 

imajo podoben pomen, vendar vseeno prihaja do manjših vsebinskih razlik med 

posameznimi avtorji (Smrtnik Vitulić, 2007). Uravnavanje čustev pomeni, da ima 

posameznik nadzor nad čustvi oziroma  čustva ustrezno prilagaja določeni situaciji.  

 

Uravnavanje čustev pomeni, da znamo čustva ustrezno izraziti tako z besedami kot tudi s 

svojim vedenjem oziroma odzivom na dano dražljajsko situacijo (Kompare in Vadnov, 

2007). Npr. če smo jezni, lahko povemo, kaj doživljamo in kaj je vzbudilo to čustvo, ali pa 

skušamo s svojim vedenjem spremeniti okoliščine in situacijo, ki so pogojevali nastanek 

našega čustva. Ob tem smo se sposobni odločiti, na kakšen način bomo izrazili določeno 

čustvo. 

 

Po Milivojeviću (2008) čustva lahko uravnavamo na več različnih načinov: 

 s prikrivanjem čustva, ki ga doživljamo, 

 s prikrivanjem intenzitete čustva, 

 s prilagajanjem čustvenega izražanja glede na sogovornika (pri tem upoštevamo 

socialno in kulturno sprejemljiv način izražanja čustev oziroma smo pozorni na 

posameznikove osebnostne lastnosti in posledično na njegov odziv na čustvene 

reakcije; npr. če za nekoga vemo, da burno reagira na izražanje jeze druge osebe, 

poskušamo pred njim jezo izražati drugače, za njega sprejemljiv način, ali pa jo 

poskušamo prikriti), 

 z izražanjem nekega čustva, ki ga v dani situaciji ne doživljamo, 
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 z izražanjem nekega čustva, kot ga v dani situaciji doživljamo (npr. pred drugimi 

kažemo, da smo veseli in razposajeni, čeprav smo v resnici žalostni), 

 poskušamo zmanjšati ali povečati intenziteto čustva,  

 spodbujamo nastanek prijetnega oziroma želenega čustva,  

 spremenimo neprijetno čustvo v prijetno,  

 poskušamo neprijetno čustvo spremeniti v ravnodušnost. 

 

Poleg zgornjega opisa, na kakšen način lahko uravnavamo naša čustva, Milivojević (2008) 

predstavlja načine uravnavanja čustev skozi model krožne emocionalne reakcije (KER 

model), ki je opisan že v poglavju Čustva kot proces. Načini uravnavanja, ki se navezujejo 

na KER model čustev, so (Milivojević, 2008): 

1. uravnavanje zaznavanja dražljajske situacije, 

2. uravnavanje  pripisa pomena dražljajski situaciji, 

3. uravnavanje pripisa pomembnosti dražljajski situaciji, 

4. uravnavanje telesnega odziva na dražljajsko situacijo, 

5. uravnavanje odzivanja. 

 

Prvi način uravnavanja čustev nam pomaga, da lahko nastanek nekega nezaželenega čustva 

preprečimo na ta način, da se izognemo dražljajskim situacijam, ki bi takšno čustvo lahko 

povzročile. To pomeni, da v dražljajsko situacijo, za katero vemo, da bo povzročila 

nezaželena čustva, ne vstopamo oziroma jo zapustimo, če se znajdemo v njej (Milivojević, 

2008). Zaznavanje neke situacije je predpogoj za posameznikovo odzivanje, saj miselna 

predstava vodi do nastanka čustev.  

 

Drugi način nam omogoča, da dani dražljajski situaciji pripišemo drugačen pomen in s tem 

onemogočimo doživljanje neprijetnega čustva (npr. v odnosu do dane dražljajske situacije 

postanemo ravnodušni). Ob tem svoje predstave usmerimo na zaželene predstave, ki si jih 

lahko zamislimo ali pa jih prikličemo iz spomina. 

 

Tretji način iz zgornjega seznama uravnavanja čustev temelji na pripisu pomembnosti dani 

dražljajski situaciji. Posameznik se lahko prepriča, v kolikšni meri je dana dražljajska 

situacija zanj pomembna. Ob tem lahko posameznik preusmeri svojo pozornost na druge 

vsebine ali dogodke, o katerih do tistega trenutka ni razmišljal ali jim preprosto ni posvečal 
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pozornosti (npr. družina, prijatelji, zdravje, uspeh, zabava ipd.). Lahko pa zaradi dane 

dražljajske situacije, za katero posameznik smatra, da je zanj pomembna, popolnoma 

spremeni svoj hierarhični sistem vrednot in ga na novo vzpostavi (Milivojević, 2008). Prvi 

trije načini uravnavanja čustev se torej nanašajo na kognitivno oceno, ki prispeva k 

uravnavanju čustev. 

 

Četrti način uravnavanja čustev se nanaša na posameznikov telesni odziv na določeno 

dražljajsko situacijo oziroma na njegov odziv doživljanja nekega čustva. Po Milivojeviću 

(2008) ta način lahko vključuje naslednje elemente, ki nam pomagajo, ko se nezaželenemu 

čustvu v določeni situaciji poskušamo izogniti, in sicer: 

 različne tehnike sproščanja (od avtosugestije – ob tem sami sebe spodbujamo k 

sprostitvi –, do zapletenih vzorcev sproščanja, kot so avtogeni trening ter različne 

vrste meditacije), 

 različne vrste opojnih substanc, kot so zdravila, alkohol in droge, ki pripomorejo k 

sproščanju, saj delujejo neposredno na možgane, 

 uživanje hrane in spolna aktivnost, ki posameznika vodita do prijetnega doživljanja 

in mu na ta način omogočata lažje doživljanje čustva, 

  pasivne prijetnosti, ki v telesu sproščajo prijetno doživljanje (npr. masaže, različne 

kopeli, sončenje ipd.), 

 telesne aktivnosti, kot so npr. tek, kolesarjenje, plavanje ali drugo fizično delo. 

 

Pri zadnjem, petem načinu uravnavanja čustev gre za uravnavanje izražanja čustev. 

Istočasno gre tudi za zadnji korak v KER modelu. Pri tem posameznik izbira 

najprimernejši način za izražanje določenega čustva. To lahko stori na več različnih 

načinov. Eden izmed njih je, da posameznik, namesto da bi ravnal v skladu z nezaželenim 

čustvom, stori čisto nekaj drugega. Ob tem svojo aktivnost lahko preusmeri v neko drugo 

dejavnost, kot je npr. gledanje televizije, branje knjig, poslušanje glasbe, nakupovanje, 

druženje s prijatelji, ukvarjanje s hobiji ipd. S preusmeritvijo v neko drugo dejavnost 

posameznik preusmeri misli in s tem lahko sproži vedenjski čustveni odziv, ki je v dani 

situaciji zaželen. 

 

V nadaljevanju podrobneje predstavim izbrane strategije uravnavanja čustev, ki jih 

povzemam po avtorici T. Lamovec (1991). 
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2.2.1 Strategije uravnavanja čustev 

 

T. Lamovec (1991) je v svoji knjigi opisala različne načine uravnavanja čustev. Ob tem se 

navezuje na Hochchilda (1979, po Lamovec, 1991), ki je preučeval, kako socialni 

dejavniki vplivajo na posameznikovo uravnavanje čustev, kadar le-ta oceni, da je neko 

čustvo v tistem trenutku neustrezno. Pojem uravnavanja čustev se pri tem nanaša na 

poskuse spreminjanja intenzivnosti ali kakovosti nekega čustva, ki ga doživljamo. T. 

Lamovec (1991) poudarja, da je pri uravnavanju čustev pomemben poskus in ne rezultat, 

kajti tudi tisti poskusi, ki ne uspejo preoblikovati čustev, vključujejo enako namero – to je 

aktivno delovanje za spremembo doživljanja ali izražanja nekega čustva.  

 

Uravnavanje čustev je torej širok pojem, ki vključuje vse vrste dejavnosti in aktivnosti, ki 

služijo temu, da posameznik poskuša vzbuditi, preoblikovati ali zavirati neko čustvo 

(Lamovec, 1991). Če je neko čustvo v dani situaciji primerno, določimo glede na situacijo, 

kateri smo izpostavljeni. Pri tem sodelujejo tako osebne kot tudi socialne norme družbe, v 

kateri živimo. Smer in intenzivnost uravnavanja nekega čustva sta odvisni od tega, na 

kakšen način posameznik sprejema določeno situacijo, kakšno vlogo ima v njej in kaj 

pravzaprav želi z njo doseči. T. Lamovec (1991) opisuje raziskavo, kjer so študente prosili, 

da opišejo situacijo, v kateri se njihova čustva niso skladala z njo in naj povedo, kaj so v 

tem primeru storili ter na kakšen način so se odzvali. Neka študentka je opisala, na kakšen 

način je poskušala zatreti čustva do fanta, ki ni kazal zanimanja zanjo. Povedala je, da se je 

poskušala prepričati, da ga ne mara, vendar to dolgoročno ni pomagalo. Da bi zanimanje 

postalo manjše, si je začela zamišljati njegove slabe lastnosti. Na koncu je prišlo že do 

tega, da si je le-te začela že izmišljevati in jih dodajati profilu tega fanta (Lamovec, 1991). 

Uravnavanje čustev je lahko dolgotrajen ali kratkotrajen proces.  

 

Za učitelje razrednega pouka in vzgojitelje v vrtcu je pomembno, da poznajo strategije 

uravnavanja čustev, saj so vsakodnevno izpostavljeni različnim dražljajskim situacijam, ki 

v njih lahko sprožijo nastanek različnih čustev – od prijetnih do neprijetnih čustev in od 

močnih do šibkih čustev. Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu otrokom 

predstavljajo model za primeren način izražanja določenega čustva, zato je pomembno, da 

so seznanjeni s strategijami uravnavanja čustev in le-te pri svojem delu tudi uporabljajo. 

T. Lamovec (1991) izpostavi predvsem tri strategije uravnavanja čustev: ekspresivno, 

kognitivno in telesno. Omenjenim strategijam bi lahko dodali tudi četrto, socialno 
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strategijo uravnavanja čustev, ki omogoča, da se v primeru, ko želimo spremeniti svoje 

doživljanje čustev, po pomoč obrnemo k drugim ljudem, s katerimi lažje predelujemo 

svoje doživljanje. 

 

V nadaljevanju podrobneje opišem omenjene štiri skupine strategij uravnavanja čustev, saj 

so osnova za analizo uravnavanja čustev učiteljev in vzgojiteljev v diplomski raziskavi. 

 

 

2.2.1.1 Ekspresivna (izrazno-vedenjska) strategija uravnavanja čustev   

 

Pri ekspresivni (izrazno-vedenjski) strategiji uravnavanja čustev spremenimo izraz obraza 

ali vedenje s tem namenom, da spremenimo doživljanje. To strategijo lahko uporabimo, 

kadar vemo, da neko izražanje čustva sogovornika ali nas same postavi v nelagoden 

položaj. Ob tem uporabimo socialno in kulturno sprejemljiv način izražanja čustev oziroma 

upoštevamo lastnosti in odzive sogovornika na določene čustvene reakcije (Lamovec, 

1991).  Kadar vemo, da se nekdo burno odzove na izražanje jeze nekoga drugega, 

poskušamo pred njim jezo prikriti ali pa poskusimo spremeniti vedenje, da bi bilo to za 

sogovornika sprejemljivo. 

 

 

2.2.1.2 Kognitivna strategija uravnavanja čustev 

 

T. Lamovec (1991) navaja, da kognitivno strategijo uravnavanja čustev uporabimo, kadar 

spremenimo misli in predstave z namenom, da bi spremenili doživljanje. Milivojević 

(2008) je kognitivnim strategijam namenil največ pozornosti. Meni, da je predvsem od 

posameznika odvisno, ali bo določeno čustvo doživljal in kako intenzivno bo zanj to 

čustvo, saj gre tukaj za njegovo oceno pomena situacije in pripisa pomembnosti situaciji. 

Ta strategija se pogosto uporablja, kadar želimo, da se naše doživljanje nekega čustva 

spremeni, ob tem pa moramo spremeniti tudi potek naših misli (Lamovec, 1991).  
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2.2.1.3 Telesno-fiziološka strategija uravnavanja čustev 

  

Pri telesno-fiziološki strategiji uravnavanja čustev poskušamo spremeniti telesne znake, ki 

so odziv na določeno čustvo (npr. trudimo se počasneje dihati, vplivamo na to, da se ne 

tresemo, se ne smejemo ipd.). To strategijo uravnavanja čustev uporabimo, kadar nas je 

strah in ne želimo, da ostali to čustvo opazijo (Lamovec, 1991). V tem primeru poskušamo 

spremeniti telesne znake, ki kažejo, da nas je strah.  

 

 

2.2.1.4 Socialna strategija uravnavanja čustev  

 

Socialna strategija uravnavanja čustev temelji na uravnavanju čustev tako, da posameznik 

svoja neprijetna čustva uravnava v pogovoru z drugimi ljudmi, npr. kadar smo jezni in ne 

vemo, kaj naj storimo, poiščemo človeka, ki mu zaupamo in nam pomaga (po)iskati načine 

odzivanja. Ta skupina strategij je še posebej pomembna pri delu učiteljev razrednega 

pouka in vzgojiteljev vrtcu, saj le-ti svoja čustva lahko predelujejo in preoblikujejo skozi 

pogovore s kolegi, s katerimi delajo. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Cerar, Maja; diplomsko delo 

27 

 

3 ZAVEDANJE, RAZUMEVANJE IN URAVNAVANJE ČUSTEV 

PRI UČITELJIH RAZREDNEGA POUKA IN VZGOJITELJIH V 

VRTCU 
 

Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu pri svojem delu doživljajo in izražajo 

različna čustva. Katera čustva izražajo, je odvisno od vrste dejavnikov, npr. na kakšen 

način se sicer čustveno odzivajo v vsakdanjem življenju, kakšno odzivanje razumejo kot 

primerno na delovnem mestu, kako razumejo vedenje otrok v skupini in učencev v razredu 

ter kaj pričakujejo sami od sebe in učencev ter otrok. Tako učitelji razrednega pouka kot 

tudi vzgojitelji v vrtcu so obremenjeni s svojim delom, nekateri se pritožujejo nad 

preveliko količino dela, drugim se zdi, da so otroci in učenci preveč nedisciplinirani in 

neobvladljivi. Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu pa po mojem mnenju 

pogosto pozabljajo, da je predvsem od njih samih odvisno, kako se bodo na določeno 

situacijo odzvali. 

 

Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu na svojem delovnem mestu pogosto 

doživljajo predvsem naslednja neprijetna čustva: razočaranje, strah, jezo ipd. (Hotosani in 

Imai-Matsumura, 2011). Neprijetna čustva so pogosto posledica previsokih pričakovanj in 

predstav o tem, kakšen naj bi bil »idealen« učitelj razrednega pouka ali vzgojitelj v vrtcu 

(Bečaj, 1990). Kadar učitelj razrednega pouka ali vzgojitelj ni zmožen nadzorovati svojih 

čustev in svojega doživljanja, se pogosto zgodi, da se močno odzove z »izbruhi« jeze v 

situacijah, v katerih bi se v drugačnih okoliščinah odzval drugače (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Posledici takšnega izbruha  sta lahko doživljanje krivde in nizko samospoštovanje. 

 

R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) opisujeta rezultate raziskave, ki je pokazala, da 

so učitelji jezo v razredu bodisi neposredno izrazili ali jo zatrli. Pri neposrednem izražanju 

so učitelji jezo, ki je bila izzvana v določeni situaciji, izrazili povsem odkrito, saj so na ta 

način učence neposredno in jasno opozorili na nevarnost ali na dejanje, ki je bilo v neki 

situaciji nedopustno. Pri drugem načinu, zatiranju čustev, pa so učitelji v raziskavi 

povedali, da svojo jezo zatrejo, saj namreč ne želijo nekontrolirano pobesneti pred učenci v 

razredu. Da bi jim to uspelo, so poskušali spremeniti svoje misli tako, da so si nastalo 

situacijo razlagali na drugačen način. Vendar je kljub temu večina učiteljev priznala, da 

svoje jeze niso uspeli vedno nadzorovati, zato so jo večkrat izrazili tako, da pri tem niso 

uporabili katerekoli strategije uravnavanja nastalega čustva (Hosotani in Imai-Matsumura, 
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2011). Nekateri učitelji v raziskavi so opisali, da so svojo jezo nadzirali in uravnavali s 

takojšnjim kratkotrajnim razmislekom o situaciji, ki je privedla do tega čustva. Za učitelje 

razrednega pouka in vzgojitelje v vrtcu je pomembno, da najprej razmislijo o situaciji, ki je 

izzvala jezo, saj je na ta način ne bodo izrazili nenadzorovano. 

 

Zgoraj navedena avtorja R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) poudarjata tudi, da za 

učitelja ni dovolj le, da ima znanje o uravnavanju čustev in da obvlada pedagoške prijeme. 

Bistvenega pomena je učinkovita čustvena interakcija med njim in učenci v razredu, s 

pomočjo katere učitelj lahko vzgaja in vzdržuje pozitivne odnose v razredu. Učitelj naj bi 

bil po njunem mnenju čustveno izrazen in miren. Učitelji svoja čustva prikrivajo in se 

zadržujejo, da ne bi pokazali intenzivnejših čustvenih odzivov pred učenci. Pomembno je, 

da učitelj razrednega pouka izraža tako prijetna kot neprijetna čustva, saj na ta način 

omogoča učencem celovito izražanje čustev (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). Na ta 

način jih spodbuja, da učenci izražajo raznolika čustva, saj s tem pridobivajo socialna 

znanja ter veščine o tem, kako naj čustva izražajo. 

 

Marsikateri učitelj ali vzgojitelj se boji pokazati določena čustva, saj meni, da se bo tako 

učencem preveč približal in izgubil »moč« nad njimi (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). 

Za prikrivanje se lahko odločijo tudi takrat, kadar želijo z učenci navezati dober odnos.  

 

Uporaba ustreznih strategij uravnavanja čustev učiteljem razrednega pouka in vzgojiteljem 

v vrtcu omogoča, da ustvarijo pozitivno in dobro klimo na delovnem mestu. Poznavanje 

strategij uravnavanja čustev je pomembno tudi za to, da otroci v vrtcu in učenci v šoli 

vidijo, na kakšen način se je možno odzvati v določenih situacijah.  

 

Čeprav sta se R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) v svoji raziskavi osredotočili na 

učitelje razrednega pouka, menim, da enako velja tudi za vzgojitelje v vrtcu. Le-ti morajo 

prav tako ustrezno izražati svoja čustva, saj na ta način omogočajo otrokom primeren 

čustveni razvoj in »urjenje« socialnih znanj o čustvih. 

 

Zavedanje, razumevanje in uravnavanje čustev je v svojem diplomskem delu raziskovala 

tudi T. Spruk (2012). Na podlagi samoocen učiteljev razrednega pouka je ugotovila, da se 

učitelji začetniki in učitelji z daljšim delovnim stažem ne razlikujejo v razumevanju čustev. 
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Ugotovila je tudi, da se obe skupini anketiranih učiteljev večkrat poslužujeta kognitivnih 

kot izrazno-vedenjskih, telesno-fizioloških ali socialnih strategij uravnavanja čustev. 

 

Ne glede na to, katere strategije uravnavanja čustev učitelji razrednega pouka in vzgojitelji 

v vrtcu uporabljajo, pa je pomembno, da te strategije uporabljajo na primeren način. 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

  

Uravnavanje čustev je pomemben vidik učiteljevega in vzgojiteljevega dela z otroki, saj 

vpliva na medosebne odnose, otroci pa se od vzgojitelja/učitelja tudi učijo uravnavati svoja 

čustva. Kljub pomembnosti omenjenega področja pa je uravnavanje učiteljevih in 

vzgojiteljevih čustev pri delu z otroki v slovenskem prostoru še razmeroma neraziskano. 

To je bil razlog za načrtovanje in izvedbo raziskave o uravnavanju čustev, ki jo v 

diplomskem delu tudi predstavim. Raziskava je bila izvedena pod vodstvom mentoric S. 

Prosen in H. Smrtnik Vitulić. Izvajala sem jo skupaj s še tremi študentkami, vsaka od 

študentk pa je v diplomskem delu obravnavala svoje področje uravnavanja čustev pri 

učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcu. V diplomski raziskavi me je zanimalo, v 

kolikšni meri se učitelji in vzgojitelji zavedajo svojih čustev, ki jih doživljajo pri delu z 

otroki, in na kakšne načine uravnavajo svoja čustva. 
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5 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI IN HIPOTEZE 

 

V diplomskem delu sem si zastavila dve raziskovalni vprašanji: 

 V kolikšni meri se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu zavedajo svojih 

čustev in svoja čustva razumejo? 

 Katere strategije (izrazno-vedenjske, kognitivne, telesno-fiziološke, socialne
2

) 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu uporabljajo pri uravnavanju svojih 

čustev? 

 

Poleg raziskovalnih vprašanj sem oblikovala tudi dve hipotezi, ki sem ju v raziskavi želela 

preveriti: 

 

H1: Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu se ne razlikujejo v zavedanju svojih 

čustev. 

H2: Vzgojitelji v vrtcu in učitelji razrednega pouka se ne razlikujejo v pogostosti uporabe 

večine vključenih strategij uravnavanja čustev (izrazno-vedenjske, kognitivne, telesno-

fiziološke, socialne).  

  

                                                 
2
 Socialne strategije v meni dostopni strokovni literaturi niso pojasnjene s tem imenom, vendar sem se 

odločila, da jih dodam, ker so pri delu učiteljev in vzgojiteljev lahko pomembne. Temeljijo namreč na 

uravnavanju čustev tako, da posameznik svoja neprijetna čustva uravnava s pogovorom z drugimi ljudmi. 
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6 METODA DELA 

 

 

6.1 VZOREC 

 

V raziskavi je sodelovalo 102 učiteljev razrednega pouka s  13-ih slovenskih osnovnih šol 

iz Ljubljane in okolice ter 164 vzgojiteljev v vrtcu iz osmih slovenskih vrtcev (štirje iz 

Ljubljane in okolice, dva s Primorske, ostali z Notranjske in Dolenjske). 

 

 

Grafikon 1: Delež sodelujočih učiteljev razrednega pouka (N = 102) in vzgojiteljev v 

vrtcu (N = 164). 

 

 

6.2 UPORABLJENI MERSKI PRIPOMOČKI 

 

V raziskavi sem uporabila del vprašalnika, ki sta ga sestavili S. Prosen in H. Smrtnik 

Vitulić (2011) in zajema področje čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v 

vrtcu.  

38% 

62% 

razredni učitelji vzgojitelji v vrtcu 
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Vprašalnik je sestavljen iz uvodnega dela, ki zajema splošne podatke, kot so spol, starost, 

leta zaposlitve, razred oziroma starostna skupina, v kateri učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu trenutno delajo in število učencev oziroma otrok v skupini. 

 

V vprašalniku sledijo štiri trditve o razumevanju in zavedanju čustev (prepoznavanje 

čustev, usmerjanje pozornosti nanje, pripis lokusa kontrole ‒ ali posamezniki razlog za 

nastanek čustva pripisujejo sebi ali drugim/okolju ‒ in opisovanje čustev), ki sem jih 

uporabila v raziskavi. Temu sledi 13 postavk, ki se nanašajo na uravnavanje čustev pri delu 

z otroki v razredu/vrtčevski skupini. Med njimi so tri postavke, s katerimi ugotavljam 

izrazno-vedenjske strategije uravnavanja čustev, sedem postavk, s katerimi ugotavljam 

kognitivne strategije uravnavanja čustev, ena postavka, ki zajema telesno-fiziološke 

strategije uravnavanja čustev, in dve postavki, ki temeljita na socialnih strategijah 

uravnavanja čustev. Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu na trditve odgovarjajo 

s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice (od 1 – sploh ne velja zame, do 5 – vedno velja 

zame). 

 

 

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Najprej smo izbranim šolam in vrtcem poslale dopis, s katerim smo ravnatelje seznanile, 

kaj želimo izvedeti in kako bo potekalo izpolnjevanje vprašalnika. Ko smo dobile soglasje 

ravnateljev, smo s študentkami odnesle vprašalnike na izbrane osnovne šole in vrtce, kjer 

smo se sestale z ravnatelji omenjenih ustanov. Pojasnile smo jim, kaj želimo in jih 

seznanile s podrobnostmi raziskave in z vprašalniki. Nato smo razdelile vprašalnike 

učiteljem razrednega pouka in vzgojiteljem v vrtcu. Pri tem so nam pomagale kontaktne 

osebe, kot so ravnatelji, njegovi pomočniki in  svetovalni delavci šole in vrtca. Za 

reševanje so imeli učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu teden dni časa. Ko so 

vprašalnik izpolnili, so ga vrnili v škatlo izbrani kontaktni osebi. Na ta način so imeli 

zagotovljeno anonimnost. Po tednu dni smo se študentke s kontaktno osebo dogovorile, 

kdaj lahko prevzamemo izpolnjene vprašalnike. Vključenost v raziskavo je bila 

prostovoljna, saj so se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu sami odločili, ali 

bodo vprašalnik izpolnili ali ne. 
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6.4 OBDELAVA PODATKOV IN PRIKAZ REZULTATOV 

 

Pridobljene podatke sem vnesla v program SPSS 20. Odgovore na raziskovalni vprašanji 

sem poiskala s pomočjo izračunov opisnih statistik dobljenih podatkov o zavedanju čustev 

in o uravnavanju čustev (izračuni povprečnih vrednosti in standardnih odklonov). Dobljene 

rezultate prikažem v tabelah in jih ponazorim  z grafikoni. 

 

Pri preverjanju obeh postavljenih hipotez sem uporabila t-preizkus za neodvisne vzorce, s 

katerim sem ugotavljala razlike/podobnosti v posameznih odgovorih med dvema 

vključenima skupinama anketirancev (učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu).  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate, ki sem jih pridobila z empirično raziskavo, prikažem in interpretiram znotraj 

dveh vsebinskih sklopov oziroma znotraj dveh podpoglavij. Le-ti se vsebinsko nanašajo na 

posamezni raziskovalni vprašanji in na obe postavljeni hipotezi. V prvem podpoglavju je 

zajeto, v kolikšni meri se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu zavedajo in 

razumejo svoja čustva (prvo raziskovalno vprašanje) in  ugotavljanje podobnosti/razlik v 

zavedanju in razumevanju čustev med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu (prva 

hipoteza). V drugem podpoglavju je zajeto, katere strategije učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu uporabljajo za uravnavanje svojih čustev (drugo raziskovalno vprašanje) 

in ugotavljanje podobnosti/razlik v uporabi strategij uravnavanja čustev med učitelji 

razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu (druga hipoteza). 

 

 

7.1 ZAVEDANJE IN RAZUMEVANJE ČUSTEV PRI UČITELJIH 

RAZREDNEGA POUKA IN VZGOJITELJIH V VRTCU 

 

V empirični raziskavi me je zanimalo, v kolikšni meri se učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu zavedajo svojih čustev in ali se omenjeni skupini razlikujeta v 

zavedanju/razumevanju svojih čustev. To sem ugotavljala na podlagi štirih področij, ki so: 

(1) prepoznavanje čustev, (2) pozornost, ki jo namenjajo čustvom, (3) lokus kontrole (ali 

posameznik razlog za nastanek čustev pripisuje sebi ali drugim/okolju) ter (4) opisovanje 

čustev. 

 

Na prvo raziskovalno vprašanje odgovorim z analizo rezultatov, ki sem jih dobila s 

pomočjo trditev, ki se navezujejo na posamezno področje o  zavedanju čustev. Na vsako 

trditev so učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu odgovarjali s pomočjo 5-

stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (1 = sploh ne velja zame, 5 = vedno velja 

zame). S pomočjo analize sem dobila podatke o naslednjih štirih trditvah, med katerimi se 

vsaka posamezna nanaša na eno izmed štirih področij o zavedanju čustev (1. sklop 

vprašanj o razumevanju čustev). 

 Prepoznavanje čustev: »Največkrat vem, katera čustva doživljam.« 

 Pozornost na čustva: »Pozoren/pozorna sem na svoja čustva.« 
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 Lokus kontrole: »Pogosto so drugi krivi, da doživljam neprijetna čustva.« 

 Opisovanje čustev: »Nimam težav pri opisovanju svojih čustev.« 

 

Pri prvi hipotezi (H1) sem predvidevala, da med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v 

vrtcu ne prihaja do statistično pomembnih razlik v zavedanju/razumevanju čustev, ki jih v 

dani situaciji doživljajo. Prvo hipotezo bom skušala potrditi ali zavrniti na podlagi 

rezultatov t-preizkusa za vsako izmed vključenih štirih področij zavedanja/razumevanja 

čustev.  

 

V Tabeli 1 so prikazani povprečni rezultati (M) in standardni odkloni (SD) za vsako od 

štirih področij zavedanja/razumevanja čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih 

v vrtcu ter izračuni razlik med skupinama (t-preizkus).  

 

Tabela 1: Povprečne vrednosti (M), standardni odkloni (SD) in podobnosti/razlike med 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu glede na področje zavedanja/razumevanja 

čustev (t-preizkus).  

PODROČJA POSTAVKE   N M SD t p 

Prepoznavanje 

čustev 

Največkrat vem, 

katera čustva 

doživljam. 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 4,10 0,67 

-1,90 0,06 učitelj 

razrednega 

pouka 

101 4,26 0,65 

Pozornost na 

čustva 

Pozoren/na sem na 

svoja čustva. 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,82 0,87 

-1,28 0,20 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,96 0,83 

Lokus kontrole 

Pogosto so drugi 

krivi, da doživljam 

neprijetna čustva. 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 2,53 0,94 

1,27 0,20 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 2,38 0,91 

Opisovanje čustev 
Nimam težav pri 

opisovanju svojih 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,55 0,98 0,11 0,90 
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Opombe: N – število učiteljev razrednega pouka in vzgojiteljev v vrtcu, M – povprečna 

vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p – stopnja značilnosti. 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da anketirani učitelji razrednega pouka (M = 4,26, SD = 0,65) in 

vzgojitelji v vrtcu (M = 4,10, SD = 0,67) ocenjujejo, da dobro prepoznajo svoja čustva, saj 

jih je večina odgovorila, da največkrat vedo, katera čustva doživljajo v določenih 

situacijah.  

 

Pri naslednji trditvi o pozornosti na čustva je bila povprečna vrednost pri učiteljih 

razrednega pouka (M = 3,96, SD = 0,83) in vzgojiteljih v vrtcu (M = 3,82, SD = 0,87) 

nekoliko nižja kot pri predhodni trditvi, vendar rezultati kljub temu kažejo, da so v 

povprečju tako učitelji razrednega pouka kot tudi vzgojitelji v vrtcu pozorni na svoja 

čustva.  

 

Srednja vrednost odgovorov je pri lokusu kontrole pri učiteljih razrednega pouka (M = 

2,38) in vzgojiteljih v vrtcu (M = 2,53) precej nižja kot na ostalih področjih zavedanja in 

razumevanja čustev. To pomeni, da učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu 

odgovornost za doživljanje neprijetnih čustev večkrat pripisujejo sebi in svojim ravnanjem, 

kot da bi odgovornost iskali pri nekom drugem ali v okolici. Zato sklepam, da učitelji 

razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu ocenjujejo, da so odgovorni za doživljanje svojih 

čustev in se s tem zavedajo, da lahko k izboljšanju lastnega čustvenega stanja največ 

pripomorejo prav sami. Z zavedanjem in razumevanjem odgovornosti za svoja čustva bodo 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu lahko s čustvi ustrezneje ravnali in na ta 

način pripomogli k izboljšanju medosebnih odnosov z ljudmi, ki jih obkrožajo in imajo z 

njimi vsakdanjo interakcijo.  

 

Anketirani učitelji razrednega pouka (M = 3,54, SD = 1,15) in vzgojitelji v vrtcu (M = 3,55, 

SD = 0,98) so odgovorili, da z opisovanjem čustev nimajo težav. Na podlagi rezultatov 

lahko sklepam, da je večina učiteljev razrednega pouka in vzgojiteljev v vrtcu pozorna na 

svoja čustva, se jih zaveda in jih zna opisati. Menim, da je zavedanje in razumevanje 

čustev. učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,54 1,15 
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čustev pri poklicih, kot sta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj v vrtcu pomembno, saj so 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu tako v šoli kot tudi v vrtcu v stalni 

interakciji z otroki, starši in ostalimi ljudmi, ki se na čustva učiteljev/vzgojiteljev odzivajo. 

Pogosto se razlog za neučinkovite medosebne odnose skriva v nepoznavanju ali 

ignoriranju čustev v interakciji z drugimi ljudmi, kar pripomore k slabšemu delu in 

zmanjšani kakovosti dela pri poklicih, pri katerih je delo z ljudmi temeljnega pomena.  

 

Pri opisovanju čustev prihaja do večje razpršenosti okoli standardnega odklona pri učiteljih 

razrednega pouka (SD = 1,15) kot pri vzgojiteljih v vrtcu (SD = 0,98). Standardni odklon 

na ostalih področjih kaže, da ne prihaja do razpršenosti rezultatov pri učiteljih razrednega 

pouka (prepoznavanje čustev SD = 0,65, pozornost na čustva SD = 0,83, lokus kontrole SD 

= 0,91) in vzgojiteljih v vrtcu (prepoznavanje čustev SD = 0,67, pozornost na čustva SD = 

0,87, lokus kontrole SD = 0,94). Kljub temu se učitelji razrednega pouka na področju 

opisovanja čustev v večji meri razlikujejo med seboj, kot se vzgojitelji v vrtcu med seboj. 

V manjši meri pa se razlikujejo glede na ostala področja zavedanja čustev. Rezultati 

raziskave kažejo, da je sicer med anketiranci nekaj takšnih učiteljev razrednega pouka, ki 

svojih čustev ne znajo najbolje opisati, vendar je več takšnih, ki z opisovanjem svojih 

čustev nimajo težav. Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu bi morali svoja čustva 

znati prepoznati in jih opisati, saj so v vsakodnevni interakciji z otroki, ki se spoprijemanja 

s čustvi šele učijo. Če učitelj razrednega pouka in vzgojitelj v vrtcu ne zna prepoznati 

svojih čustev in jih opisati, potem tega ne more naučiti otrok. 

 

Ob teh ugotovitvah se lahko navežem na prve tri ravni zavedanja in razumevanja čustev 

(zavedanje in razumevanje prisotnosti doživljanja, priznavanje čustva in poimenovanje 

čustva), ki jih je opredelila N. Čelik (2008). Če želijo učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu ustrezno ravnati s svojimi čustvi, se morajo najprej zavedati prisotnosti 

določenega doživljanja, šele nato si lahko določeno čustvo priznajo. Z usvojitvijo prvih 

dveh ravni zavedanja in razumevanja čustev posameznik lahko poimenuje čustva. 

Doseganje omenjenih ravni zavedanja in razumevanja čustev učiteljem/vzgojiteljem 

omogoča boljši uvid v svoja čustva, kar predstavlja pogoj za njihovo učinkovito odzivanje.   

Glede na pridobljene podatke raziskave lahko sklepam, da večina učiteljev razrednega 

pouka in vzgojiteljev v vrtcu dnevno veliko razmišlja o svojih čustvih, je nanje pozorna, jih 

zna prepoznati in opisati. Vendar pa vseeno obstaja nekaj izjem, ki imajo pri opisovanju 

čustev težave. Večina učiteljev razrednega pouka in vzgojiteljev v vrtcu odgovornost za 
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doživljanje neprijetnih čustev pripisuje sebi in ne ostalim ljudem in okolici, kar me je 

nekoliko presenetilo. Menim namreč, da ljudje pogosto za neprijetna čustva  krivimo druge 

in pogosto ne opazimo, da smo za to pravzaprav odgovorni sami. Prav zato sem bila 

mnenja, da bodo učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu v večji meri za doživljanje 

neprijetnih čustev krivili druge, kot so npr. otroci, starši, nadrejeni. K rezultatom je morda 

pripomoglo tudi to, da se področje zavedanja in razumevanja čustev ne nanaša le na 

delovno okolje in interakcijo učitelj razrednega pouka – učenec in vzgojitelj v vrtcu – 

otrok, vendar se nanaša tudi na vsakodnevno delo s čustvi. Vprašanje je torej, ali dobljene 

rezultate lahko posplošimo na delovno okolje, v katerem učitelji/vzgojitelji ozaveščajo 

svoja čustva in jih poskušajo razumeti. 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da rezultati t-preizkusa niso pokazali statistično pomembnih razlik 

med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu (prepoznavanje čustev t = -1,90, p = 

0,06, pozornost na čustva t = -1,28, p = 0,20, lokus kontrole t = 1,27, p = 0,20 in 

opisovanje čustev t = 0,11, p = 0,90). Ker je t-test med neodvisnima vzorcema pokazal, da 

med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu ni statistično pomembnih razlik glede 

zavedanja in razumevanja čustev, lahko prvo hipotezo, v kateri sem predvidevala, da med 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu ne prihaja do pomembnih statističnih razlik, 

potrdim.  

 

Menim tudi, da med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu ne prihaja do razlik pri 

zavedanju in razumevanju čustev, saj se oboji pogosto srečujejo s situacijami, kjer morajo 

uporabljati različne strategije uravnavanja čustev pri svojem delu z otroki. Razlog, zakaj 

med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik pri zavedanju/razumevanju čustev, lahko poiščem tudi pri samem študiju za ta dva 

poklica. Tako enim kot drugim je v okviru različnih predmetov, kot sta pedagoška in 

razvojna psihologija, omogočeno, da podrobneje spoznajo svoja čustva. Na ta način so 

lahko v življenju bolj pozorni na svoja čustva in čustva drugih, o njih več razmišljajo in jih 

posledično bolje zaznavajo/razumejo. Kot sem predhodno že omenila, pa je vprašanje, ali 

dobljene rezultate lahko posplošimo na njihovo delo z otroki, saj se vprašanje nanaša na 

njihovo ozaveščanje/razumevanje čustev na splošno in ne zgolj na delovnem mestu. 
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7.2 STRATEGIJE, KI JIH UČITELJI RAZREDNEGA POUKA IN 

VZGOJITELJI V VRTCU UPORABLJAJO PRI URAVNAVANJU ČUSTEV 

PRI DELU Z OTROKI 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere strategije (kognitivne, izrazno-

vedenjske, telesno-fiziološke, socialne) učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu 

uporabljajo pri uravnavanju svojih čustev, ko delajo z otroki. T. Lamovec (1991) je 

strategije uravnavanja čustev razdelila v tri skupine, in sicer kognitivne, izrazno-vedenjske 

in telesno-fiziološke, v raziskavo pa sem dodala še četrto skupino, in sicer socialne 

strategije.   

 

Na drugo raziskovalno vprašanje odgovorim s pomočjo analize rezultatov, ki sem jih 

dobila s pomočjo trinajstih postavk o uravnavanju čustev. Na vsako posamezno trditev so 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu odgovorili s pomočjo 5-stopenjske 

ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (1 = sploh ne velja zame, 5 = vedno velja zame). 

Med izbranimi postavkami je bilo sedem postavk iz skupine kognitivnih strategij 

(prepričevanje, da situacija za posameznika ni pomembna, misel na kaj prijetnejšega, 

pogled na dogajanje z drugega vidika, prepričevanje posameznika, da se dobo počuti, da 

posameznik o neprijetnih čustvih ne želi razmišljati, razmišljanje o načinih boljšega 

počutja in iskanje razlogov za doživljanje neprijetnih čustev), tri postavke iz skupine 

izrazno-vedenjskih strategij uravnavanja čustev (telesna aktivnost ob doživljanju 

neprijetnega čustva, prikrivanje neprijetnih čustev pred drugimi in ohranjanje nadzora nad 

neprijetnimi čustvi), ena postavka iz skupine telesno-fizioloških strategij uravnavanja 

čustev (umirjanje telesa) in dve postavki iz skupine socialnih strategij uravnavanja čustev 

(iskanje podpore in iskanje pomoči pri drugih ljudeh) (glej Prilogo 1, Sklop 2 – 

Doživljanje čustev pri delu z otroki). 

 

Pri drugi hipotezi (H2) sem predvidevala, da se vzgojitelji v vrtcu statistično pomembno ne 

razlikujejo od učiteljev razrednega pouka v pogostosti uporabe večine od trinajstih 

vključenih strategij uravnavanja čustev (izrazno-vedenjske, kognitivne, telesno-fiziološke, 

socialne). Moje predvidevanje je bilo takšno, ker sem domnevala, da se tako učitelji 

razrednega pouka kot vzgojitelji v vrtcu pogosto srečujejo s situacijami, kjer morajo 

uporabljati različne strategije uravnavanja čustev, saj oboji delajo z otroki. Drugo hipotezo 

skušam sprejeti ali zavrniti na podlagi rezultatov t-preizkusa za vsako izmed vključenih 

strategij uravnavanja čustev. 
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V Tabeli 2 so prikazane povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) za skupini 

učiteljev razrednega pouka in vzgojiteljev v vrtcu ter rezultati t-preizkusa za neodvisne 

vzorce glede uporabe štirih skupin strategij uravnavanja čustev (kognitivne, izrazno-

vedenjske, telesno-fiziološke in socialne). Odebeljeno so prikazani rezultati pomembnih 

razlik med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu. 

 

Tabela 2: Povprečne vrednosti (M), standardni odkloni (SD) in podobnosti/razlike med 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu glede na pogostost uporabe posameznih 

strategij uravnavanja čustev (t-preizkus). 

Posamezne strategije 

uravnavanja čustev 

Poimenovanje 

strategij 

uravnavanja 

čustev 

 N M SD t p 

Ko se neprijetno 

počutim, se 

prepričujem, da 

situacija zame ni preveč 

pomembna. 

kognitivna 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 2,85 0,86 

0,46 0,63 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 2,79 0,92 

Ko doživljam neprijetna 

čustva, skušam 

pomisliti na kaj 

prijetnega. 

kognitivna 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,41 0,87 

0,05 0,95 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,40 0,92 

Ko doživljam neprijetna 

čustva, razmišljam, ali 

na dogajanje lahko 

pogledam še kako 

drugače. 

kognitivna 

vzgojitelj v 

vrtcu 
163 3,60 0,80 

-0,15 0,87 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,62 0,86 

Čeprav doživljam 

neprijetna čustva, se 

prepričujem, da se 

pravzaprav dobro 

počutim. 

kognitivna 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 2,81 0,98 

1,45 0,14 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 2,63 1,00 

Če doživljam neprijetna kognitivna vzgojitelj v 164 2,41 0,96 0,52 0,59 
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čustva, o njih nočem 

razmišljati. 

vrtcu 

učitelj 

razrednega 

pouka 

102 2,34 0,99 

Ko se neprijetno 

počutim, pomislim, kaj 

lahko storim, da bi se 

počutil bolje. 

kognitivna 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,68 0,72 

-1,04 0,29 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,77 0,75 

Ko sem jezen/na ali 

žalosten/na, poskušam 

razumeti, zakaj. 

kognitivna 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,66 0,85 

-2,45 0,01 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,92 0,79 

Ko doživljam neprijetna 

čustva, se telesno 

aktiviram, ko mi čas to 

dopušča. 

izrazno-vedenjska 

 

vzgojitelj v 

vrtcu 
162 3,40 1,09 

-1,67 0,10 učitelj 

razrednega 

pouka 

101 3,61 0,99 

Ko doživljam neprijetna 

čustva, se trudim, da 

tega drugi ne bi opazili. 

izrazno-vedenjska 

 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,26 1,00 

1,15 0,25 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,12 0,97 

Ko doživljam neprijetna 

čustva, po navadi 

ohranjam kontrolo nad 

svojim vedenjem. 

izrazno-vedenjska 

 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,80 0,76 

0,67 0,48 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,73 0,91 

Ko se neprijetno 

počutim, pričnem 

umirjati svoje telo 

(dihanje, srčni utrip). 

telesno-fiziološka 

 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,01 1,01 

-2,05 0,03 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,27 1,05 

Ko se počutim 

neprijetno, podporo 

socialna 

 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,23 1,04 -0,79 0,42 
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iščem pri drugih ljudeh. učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,33 1,10 

Ob doživljanju 

neprijetnih čustev 

poskušam poiskati 

osebo, ki bi mi 

pomagala. 

socialna 

 

vzgojitelj v 

vrtcu 
164 3,26 1,04 

-1,64 0,09 učitelj 

razrednega 

pouka 

102 3,48 1,09 

 

Opombe: N – število učiteljev razrednega pouka in vzgojiteljev v vrtcu, M – povprečna 

vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p – stopnja značilnosti. 

 

Iz Tabele 2 je mogoče razbrati, da tako učitelji razrednega pouka kot vzgojitelji v vrtcu 

uporabljajo vse izbrane strategije uravnavanja čustev in se jih večkrat tudi poslužujejo pri 

delu z otroki. 

 

Med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu prihaja do razlik med pogostostjo 

uporabe različnih vrst kognitivnega uravnavanja čustev. Učitelji razrednega pouka se med 

kognitivnimi strategijami uravnavanja čustev največkrat poslužujejo iskanja razloga za 

doživljanje neprijetnega čustva (M = 3,92), medtem ko vzgojitelji v vrtcu večkrat 

razmišljajo o tem, kaj bi lahko storili, da bi se bolje počutili ob doživljanju neprijetnega 

čustva (M = 3,68). Naslednja strategija, ki sledi po pogostosti uporabe kognitivnih strategij 

uravnavanja čustev, je pri učiteljih razrednega pouka razmišljanje o tem, kaj bi lahko 

storili, da bi se bolje počutili (M = 3,77), pri vzgojiteljih v vrtcu pa iskanje razloga za 

doživljanje neprijetnega čustva (M = 3,66). Med pogosto uporabljenimi kognitivnimi 

strategijami uravnavanja čustev učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu navajajo še 

iskanje drugačnega pogleda na doživljanje neprijetnega čustva (učitelji razrednega pouka: 

M = 3,62, vzgojitelji v vrtcu: M = 3,60) in razmišljanje o prijetnejših stvareh ob doživljanju 

neprijetnega čustva (učitelji razrednega pouka: M = 3,40, vzgojitelji v vrtcu: M = 3,41). 

Med manj pogostimi kognitivnimi strategijami uravnavanja čustev učitelji razrednega 

pouka in vzgojitelji v vrtcu navajajo prepričevanje, da situacija zanje ni pomembna 

(učitelji razrednega pouka: M = 2,79, vzgojitelji v vrtcu: M = 2,85), prepričevanje, da se ob 

doživljanju neprijetnega čustva dobro počutijo (učitelji razrednega pouka: M = 2,63, 

vzgojitelji v vrtcu: M = 2,81), kot najmanj pogosto pa navajajo, da ob doživljanju 
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neprijetnega čustva o tem nočejo razmišljati (učitelji razrednega pouka: M = 2,34, 

vzgojitelji v vrtcu: M = 2,41). 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu kot najmanj 

pogoste strategije kognitivnega uravnavanja čustev navajali tiste, pri katerih je poudarek na 

zanikanju pomembnosti situacije, ignoriranju neprijetnih čustev in prepričevanju samega 

sebe o nepomembnosti situacije. Iz tega lahko sklepam, da učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu veliko razmišljajo o svoji čustvih, jih ne skušajo zanikati in poskušajo 

najti boljši način za uravnavanje in izražanje le-teh. 

 

Večina kognitivnih strategij, pri katerih posameznik išče načine za izboljšanje razpoloženja 

in prekinitev doživljanja neprijetnega čustva, je med učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu v povprečju enako pogosto uporabljena. Pri kognitivnih strategijah 

uravnavanja čustev se le pri strategiji iskanja razloga za doživljanje neprijetnega čustva (t 

= -2,45, p = 0,01) pojavi statistično pomembna razlika; iz povprečnih vrednosti je 

razvidno, da učitelji razrednega pouka (M = 3,92) večkrat iščejo razloge za doživljanje 

neprijetnega čustva kakor vzgojitelji v vrtcu (M = 3,66). Ali je učiteljem morda 

pomembneje kot vzgojiteljem, da razumejo, kaj sproža njihova neprijetna čustva, saj se o 

tem lažje pogovarjajo z učenci kot vzgojitelji z mlajšimi otroki? 

 

Pri analizi posameznih izrazno-vedenjskih strategijah uravnavanja čustev je razvidno, da so 

tako učitelji razrednega pouka (M = 3,73) kot tudi vzgojitelji v vrtcu (M = 3,80) navedli, da 

ob doživljanju neprijetnega čustva poskušajo ohranjati nadzor nad vedenjem. Po pogostosti 

uporabe jim sledi telesna aktivnost ob doživljanju neprijetnega čustva (učitelji razrednega 

pouka: M = 3,61, vzgojitelji v vrtcu: M = 3,40). Najmanj uporabljena izrazno-vedenjska 

strategija uravnavanja čustev pa je prikrivanje neprijetnih čustev pred drugimi (učitelji 

razrednega pouka: M = 3,12, vzgojitelji v vrtcu: M = 3,26). Povprečne vrednosti so pri 

izrazno-vedenjskih strategijah nižje kot pri kognitivnih strategijah, kar pomeni, da se 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu večkrat poslužujejo kognitivnih strategij 

uravnavanja čustev kot izrazno-vedenjskih strategij. Menim, da je pogosta uporaba 

izrazno-vedenjskih strategij pomembna predvsem v primerih, ko učitelji/vzgojitelji 

poskušajo nadzorovati svoje neprijetno doživljanje pred otroki. Tisti učitelji/vzgojitelji, ki 

svojega vedenja ne zmorejo nadzorovati, lahko jezo, nezadovoljstvo, žalost, razočaranje 
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ipd. izrazijo zelo intenzivno, s tem pa veliko težje ustvarjajo in vzdržujejo pozitivno in 

prijetno klimo v delovnem okolju (Prosen idr.., 2011). 

 

Rezultati t-preizkusa so pokazali, da med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik pri uporabi izrazno-vedenjskih strategij 

uravnavanja čustev. To pomeni, da so si učitelji in vzgojitelji pri strategijah, kjer čustva 

uravnavajo na izrazno-vedenjski način, med seboj podobni. Ob tem bi poudarila, da je 

izjemno pomembno, da učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu izražajo tudi 

neprijetna čustva, vendar na primeren in sprejemljiv način. Zavedati se morajo, da otrokom 

predstavljajo vzor, po katerem se skušajo ravnati. R. Hosotani in K. Imai-Matsumura 

(2011) pravita, da je pomembno, da znajo učitelji pokazati neprijetna čustva, saj s tem 

spodbujajo bolj raznoliko izražanje čustev, ob tem pa otroci pridobivajo znanje o 

ustreznem izražanju čustev. Poudarila bi, da enako velja tudi za vzgojitelje v vrtcu, saj 

otroke navajajo na vstop v socialno okolje oziroma družbo. 

 

Analiza ene od telesno-fizioloških strategij uravnavanja čustev, ki je bila vključena v 

raziskavo, pri kateri gre za umirjanje telesa, je pokazala, da se je učitelji razrednega pouka 

(M = 3,27) in vzgojitelji v vrtcu (M = 3,01) večkrat poslužujejo. Menim, da je prav, da se 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu večkrat poslužujejo te strategije, saj lahko 

pripomore k učinkovitemu uravnavanju čustev in s tem k boljšim odnosom med njimi in 

otroki. Včasih je bolje, da se ob neprijetnem čustvu zamislimo, globoko vdihnemo in šele 

nato odreagiramo. Po navadi nam umirjanje telesa pomaga, da lažje razmislimo o nastali 

situaciji, ki v nas zbuja neprijetna čustva.  

 

Pri omenjeni telesno-fiziološki strategiji so se pojavile statistično pomembne razlike med 

skupino učiteljev razrednega pouka in skupino vzgojiteljev otrok v vrtcu (t = -2,05, p = 

0,03). Učitelji razrednega pouka (M = 3,27) se omenjene strategije večkrat poslužujejo kot 

vzgojitelji v vrtcu (M = 3,01). Vprašanje pa je, čemu bi lahko pripisali razlike med 

omenjenima skupinama. Morda so učitelji bolj informirani o uporabi omenjene strategije 

kot vzgojitelji, morda pa je tudi situacij, v katerih potrebujejo omenjeno strategijo, več pri 

učiteljih kot vzgojiteljih. Za preverjanje ustreznosti omenjene predpostavke bi potrebovali 

dodatne informacije, s katerimi v tej raziskavi nisem  razpolagala. 
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Kot zadnji sem analizirala socialni strategiji uravnavanja čustev, pri katerih gre za iskanje 

pomoči in podpore pri drugih osebah. Rezultati kažejo, da socialno strategijo uravnavanja 

čustev učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu pogosto uporabljajo in izbirajo. 

Večkrat uporabljena socialna strategija uravnavanja čustev je, da posamezniki poskušajo 

poiskati osebo, ki bi jim lahko pomagala (učitelji razrednega pouka: M = 3,48, vzgojitelji v 

vrtcu: M = 3,26), tej pa sledi iskanje podpore pri drugih osebah (učitelji razrednega pouka: 

M = 3,33, vzgojitelji v vrtcu: M = 3,23). Na delovnem mestu je za učitelje razrednega 

pouka in vzgojitelje v vrtcu socialna strategija uravnavanja čustev verjetno težje izvedljiva, 

vendar pa stisko, ki jo doživljajo, lahko zaupajo svojim sodelavcem. Pogostost uporabe 

socialne strategije uravnavanja čustev se pa razlikuje od osebe do osebe.   

 

Čeprav sta pri obeh socialnih strategijah povprečni vrednosti pri vzgojiteljih v vrtcu malo 

nižji kot pri učiteljih razrednega pouka, so te razlike premajhne, da bi predstavljale 

statistično pomembno razliko med obema skupinama anketirancev (rezultati t-preizkusa pri 

obeh socialnih strategijah ne kažejo pomembnih razlik med skupinama). 

 

Glede na analizo celotnih dobljenih rezultatov lahko rečem, da se tako učitelji razrednega 

pouka kot tudi vzgojitelji v vrtcu poslužujejo vseh štirih skupin strategij uravnavanja 

čustev, s čimer odgovorim na drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje. Med zgoraj 

omenjenimi strategijami uravnavanja čustev so med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji 

v vrtcu večkrat uporabljene kognitivne strategije uravnavanja čustev, kjer posameznik 

skuša spremeniti misli in predstave, da bi lahko nato spremenil vedenje. Najmanj 

uporabljena strategija uravnavanja čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v 

vrtcu pa je telesno-fiziološka, kjer poskušajo umiriti svoje telo. 

 

Iz celotnih podobnosti/razlik med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu glede na 

pogostost uporabe posameznih strategij uravnavanja čustev (t-preizkusi) lahko zaključim, 

da se analizirani skupini razlikujeta le pri eni kognitivni strategiji uravnavanja čustev 

(učitelji razrednega pouka pogosteje iščejo razloge za doživljanje neprijetnega čustva 

kakor vzgojitelji v vrtcu) in pri uporabi telesno-fiziološke strategije uravnavanja čustev (ko 

doživljajo neprijetna čustva, učitelji pogosteje kot vzgojitelji pokušajo umiriti svoje telo). 

Pri ostalih strategijah statistično pomembnih razlik med učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu nisem izsledila. Na podlagi rezultatov lahko drugo hipotezo, pri kateri 

sem predvidevala, da se vzgojitelji v vrtcu in učitelji razrednega pouka ne razlikujejo v 
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pogostosti uporabe večine vključenih strategij uravnavanja čustev (kognitivne, izrazno-

vedenjske, telesno-fiziološke, socialne), sprejmem. 

 

Menim, da pri uporabi strategij uravnavanja čustev ne prihaja do razlik med skupinama 

anketirancev, saj imajo oboji podobne težave pri uravnavanju neprijetnih čustev pri delu z 

otroki. V raziskavah, ki so jih izvedli  R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) in S. 

Prosen idr.. (2011), v katerih so se ukvarjali izključno z učitelji, so prišli do ugotovitev, da 

le-ti večkrat izražajo neprijetna kot prijetna čustva in da imajo učitelji pri uravnavanju 

neprijetnih čustev pogosto težave. Menim, da bi podobno lahko predpostavila tudi za 

vzgojitelje v vrtcu. Razlog za pogosto izražanje neprijetnih čustev učiteljev v razredu lahko 

nakazuje na to, da morda potrebujejo več znanja in veščin s področja uravnavanja 

neprijetnih čustev na delovnem mestu (Prosen idr.., 2011). Enako bi se lahko reklo za 

vzgojitelje v vrtcu, saj sem bila dostikrat priča temu, kako je vzgojitelj napačno odreagiral 

ob doživljanju neprijetnih čustev. 

 

Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu svojega profesionalnega razvoja ne 

zaključijo s študijem, ampak ga vsakič znova nadgrajujejo tako na delovnem mestu kot 

tudi v zasebnem življenju. Prav zaradi tega se strinjam z avtorjem, kot je Milivojević 

(2008), ki zagovarja pomen vseživljenjskega profesionalnega razvoja, ki se ne zaključi z 

vstopom v službo. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Čustva so del našega vsakdana. Velikokrat se zgodi, da si želimo poiskati vzroke za 

določena čustva, pa naj bodo to prijetna ali neprijetna, se jih trudimo prepoznati, jih 

izražati ali prikriti, si jih poskušamo razložiti ali pri razlagah koga prosimo za pomoč ter 

jih skušamo uravnavati na način, ki je sprejemljiv za nas in za našo okolico. Če bi bilo naše 

življenje brez čustev, bi bilo naše življenje lahko prazno.  

 

V raziskavi sem ugotavljala, v kolikšni meri se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v 

vrtcu, ki so sodelovali v raziskavi, zavedajo svojih čustev in svoja čustva razumejo ter 

kakšne strategije uporabljajo pri uravnavanju svojih čustev. Obenem me je zanimalo tudi, 

ali se učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu razlikujejo v zavedanju in 

razumevanju svojih čustev in ali se vzgojitelji v vrtcu razlikujejo v pogostosti uporabe 

večine strategij uravnavanja čustev. 

 

Glede na analizirane podatke sem prišla do ugotovitev, da se učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu dobro zavedajo svojih čustev, o njih veliko razmišljajo, so pozorni nanje 

in jih ne ignorirajo ter jih znajo opisati. Ob tem naj poudarim še, da vzroke za doživljanje 

neprijetnih čustev večkrat pripišejo sebi in ne osebam v svoji okolici. Glede strategij 

uravnavanja čustev sem spoznala, da učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu 

uporabljajo vse izbrane strategije uravnavanja čustev, ki sem jih uvrstila med kognitivne, 

izrazno-vedenjske, telesno-fiziološke ter socialne. Med učitelji razrednega pouka in 

vzgojitelji v vrtcu so večkrat sicer zastopane kognitivne strategije uravnavanja čustev, pri 

katerih gre za spreminjanje misli in predstav z namenom, da bi se spremenilo doživljanje 

neprijetnega čustva (Lamovec, 1991). 

 

Statistično pomembni razliki sta se med učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu 

pojavili le pri dveh od trinajstih strategij uravnavanja čustev, in sicer pri kognitivni 

strategiji, pri kateri gre za poskus uravnavanja čustev preko razumevanja razlogov 

neugodnih čustev, ter pri telesno-fiziološki strategiji, pri kateri gre za poskus umirjanja 

svojega telesa. Pri učiteljih razrednega pouka sta obe omenjeni strategiji bolj zastopani kot 

pri vzgojiteljih v vrtcu.  
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Ustrezno izražanje in uravnavanje čustev je v vsakdanjem življenju pomembno, zato 

moramo temu posvečati več pozornosti. Prav zato je pomembno, da se učitelji razrednega 

pouka in vzgojitelji v vrtcu zavedajo pomembnosti učenja in predajanja znanja o čustvih 

otrokom. Ob vstopu v vrtec je vzgojitelj tisti, ki je pomemben zgled za otroke, saj se otroci 

od njega učijo in »srkajo« znanje. Ob vzoru vzgojitelja v vrtcu in učitelja razrednega 

pouka, ki zna pravilno izražati in uravnavati svoja čustva, bo otrok lahko razvil socialne in 

čustvene veščine, ki mu bodo v pomoč kasneje v življenju. Na tem mestu bi omenila še R. 

Hosotanija in K. Imai-Matsumuro (2011), ki poudarjata, da se samo »dobri« učitelji 

zavedajo, kako pomembna so čustva pri poučevanju in vzgajanju otrok, ter iščejo čim bolj 

ustrezne načine izražanja čustev v določeni situaciji. Omenjeno bi lahko predpostavili tudi 

za vzgojitelje predšolskih otrok. 

 

Menim, da je področju čustev bodočim učiteljem in vzgojiteljem v času študija, pa tudi 

kasneje, ko že opravljajo svoj poklic, namenjeno premalo pozornosti. Izobraževanje na 

področju čustev je lahko pomembno za vse pedagoške delavce, med katere sodijo tudi 

učitelji razrednega pouka in vzgojitelji v vrtcu, saj delo z otroki, s starši, s sodelavci od 

njih pričakuje dobro medosebno sodelovanje, ki vključuje tudi učinkovito uravnavanje 

čustev.  

 

Menim, da diplomsko delo ponuja boljši vpogled v zavedanje in razumevanje čustev in v 

način uravnavanja le-teh pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcu. Glede na to, 

da je to področje še dokaj neraziskano, dobljeni rezultati lahko predstavljajo vpogled v 

uporabo strategij uravnavanja čustev  pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcu. 

Kot negativno stran raziskave bi navedla le, da raziskava ni zajemala le delovnega okolja 

ter interakcijo učitelj razrednega pouka ‒ učenec in vzgojitelj v vrtcu ‒ otrok, ampak je 

zajemala tudi področje vsakodnevnega ravnanja s čustvi. Vendar kljub temu menim, da je 

izbrana tema diplomskega dela pomemben prispevek k vpogledu in boljšemu spoznavanju 

še dokaj neraziskanega področja o zaznavanju, razumevanju in uravnavanju čustev pri 

učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcu.   
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik za učitelje razrednega pouka in vzgojitelje v vrtcu 

 

Spoštovani, 

 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izvajamo raziskavo, s katero želimo ugotoviti, kako 

ljudje ravnamo s svojimi čustvi. Nosilki raziskave sva dr. Simona Prosen in dr. Helena 

Smrtnik Vitulić, pri izvedbi raziskave pa sodelujejo tudi študentke naše fakultete. 

 

V raziskavi nas posebej zanima, kako učitelji in vzgojitelji razumete svoja čustva in kako z 

njimi ravnate. Zato se na Vas obračamo s prošnjo, da izpolnite pripete vprašalnike. 

Zagotavljamo Vam anonimnost pridobljenih podatkov, ki bodo uporabljeni zgolj v 

raziskovalne namene. 

 

Hvala in lep pozdrav, 

 

     dr. Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik Vitulić  
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Del vprašalnika, ki sem ga uporabila v diplomski raziskavi: 

 

Prosimo Vas za naslednje podatke: 

 

Spol:_________Starost (leta, meseci):_________ 

Koliko let delate kot učitelj/ica ali vzgojitelj/ica?_______ 

Razred ali starostna skupina otrok, v katerem/i trenutno delate:________ 

Število otrok v razredu ali skupini:___________ 

 

1. Razumevanje čustev 

 

Spodnje trditve opisujejo vaše razumevanje čustev. Za vsako trditev z eno od številk 

označite, koliko velja za vas: 

Koliko trditev velja za vas? 

1 – sploh ne velja zame 

2 – malokrat velja zame 

3 – deloma velja zame 

4 – večkrat velja zame 

5 – vedno velja zame 

 

                  Velja zame 

1. Največkrat vem, katera čustva doživljam.  

2. Pozoren/na sem na svoja čustva.  

3. Pogosto so drugi krivi, da doživljam neprijetna čustva.  

4. Nimam težav pri opisovanju svojih čustev.  
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5. Ko doživljam čustva pri DELU Z OTROKI … 

 

Za vsako trditev z eno od števil označite, koliko opisana strategija ravnanja s čustvi velja 

za vas pri delu z otroki v razredu (učitelji) oziroma v vrtcu (vzgojitelji): 

 

Koliko trditev velja za vas? 

1 – sploh ne velja zame 

2 – malokrat velja zame 

3 – deloma velja zame 

4 – večkrat velja zame 

5 – vedno velja zame 

 

                  Velja zame 

1. Ko doživljam neprijetna čustva, se telesno aktiviram, ko mi čas to dopušča (npr. 

popoldan). 

 

2. Ko se neprijetno počutim, se prepričujem, da situacija zame ni pomembna.  

3. Ko se neprijetno počutim, pričnem umirjati svoje telo (dihanje, srčni utrip …).  

4. Ko se počutim neprijetno, podporo iščem pri drugih ljudeh.  

5. Ko doživljam neprijetna čustva, skušam pomisliti na kaj prijetnega.  

6. Ko doživljam neprijetna čustva, se trudim, da tega drugi ne bi opazili.  

7. Ko doživljam neprijetna čustva, razmišljam, ali na dogajanje lahko pogledam še 

kako drugače. 

 

8. Čeprav doživljam neprijetna čustva, se prepričujem, da se pravzaprav počutim v 

redu. 

 

9. Če doživljam neprijetna čustva, o njih nočem razmišljati.  

10. Ko doživljam neprijetna čustva, ponavadi ohranjam kontrolo nad svojim 

vedenjem. 

 

11. Ko se neprijetno počutim, pomislim, kaj lahko storim, da bi se počutil/a bolje.  

12. Ko sem jezen/na ali žalosten/na, poskušam razumeti, zakaj.  

13. Ob doživljanju neprijetnih čustev poskušam poiskati osebo, ki bi mi pomagala.  

 

 

Hvala za sodelovanje. 


