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POVZETEK 

V prvem delu diplomskega dela predstavim terminologijo in definicije agresivnosti, različne 

teorije agresivnosti, se osredotočim na agresivno vedenje predšolskih otrok ter odziv 

vzgojitelja ob agresivnem vedenju otroka. 

V drugem delu predstavim in analiziram intervjuje desetih vzgojiteljic Vrtca Antona Medveda 

Kamnik. Podatke sem zbirala s pomočjo polstrukturiranega (individualnega) intervjuja, s 

katerim sem raziskovala njihova stališča in poglede na agresivno vedenje v predšolskem 

obdobju. Vzorec predstavlja deset vzgojiteljic predšolskih otrok, zaposlenih v Vrtcu Antona 

Medveda Kamnik, katerega enote se nahajajo v Kamniku in njegovi okolici. 

Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice v vrtcu opažajo predvsem fizično agresivno vedenje, v 

starosti od pet do šest let pa tudi verbalno agresivno vedenje, ki se pogosteje pojavlja pri 

deklicah, za katere je bolj značilno posredno in besedno agresivno vedenje. Vzgojiteljice v 

Vrtcu Antona Medveda skušajo biti pri reševanju vedenjskih težav nepristranske, umirjene in 

pravične, hkrati pa otroke spodbujati k samostojnemu dogovarjanju ter reševanju konfliktov. 

Tekom raziskave sem se osredotočila tudi na razmišljanja vzgojiteljic ob agresivnem vedenju 

predšolskega otroka. 

Ključne besede: predšolski otrok, agresivno vedenje, stališča vzgojitelja 



SUMMARY 

In the first part of my diploma I present terminology and definition of aggression and different 

theories of aggression. I concentrated on aggressive behavior in preschool child and reactions 

of educator when they have a child with aggressive behavior problems. 

In the second part I present and analyze interviews of ten preschool educators of Vrtec Antona 

Medveda Kamnik. I explored their views on aggressive behavior in preschool years with 

individual interviews.  

The research showed that educators notice physical aggressive behavior in particular, and 

during last year of preschool, especially girls are starting to use verbal aggression. During that 

time, educators are trying to stay calm and fair, but at the same time they want to encourage 

kids to negotiate and solve problems on their own. My research was also focused on views of 

educator on aggressive behavior in preschool child. 

Key words: child, aggressive behavior, views of educator 
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UVOD 

»Agresivnost je eden najbolj nejasnih in protislovnih pojmov, ki jih uporabljamo v 

psihologiji. Različni avtorji jo poimenujejo kot instinkt, nagon, izvor energije, čustvo, način 

prisile, navado, reakcijo na frustracijo itd. Kadar se nanaša na trenutno reakcijo, navadno 

uporabljamo izraz agresija, medtem ko agresivnost pomeni trajno značilnost posameznika, 

kakorkoli že imenujemo njen izvor« (Lamovec in Rojnik, 1978, str. 11). A. Erickson Gabbey 

(2013) pravi, da je agresivno vedenje tisto vedenje, ki fizično ali čustveno prizadene drugega 

ali drugemu grozi, da ga bo prizadelo, A. Kristančič (2002) pa dodaja, da le-to vključuje tudi 

škodovanje živalim ali neživim predmetom. »Najpogosteje citirana definicija agresivnosti 

pravi: agresivnost je vedenjska značilnost, ki se kaže v gospodovalnih, nasilnih ali napadalnih 

besedah ali dejanjih proti drugim ljudem. In nekoliko širše: je kakršnakoli oblika vedenja, 

katerega cilj je prizadeti ali raniti drugo živo bitje, ki pa se takšnemu ravnanju želi izogniti« 

(Pačnik, 1988, str. 7). 

Pojem označuje tudi nekatera agresivna dejanja, ki lahko povzročijo škodo, čeprav to ni 

njihov namen.  Poznamo igrivo agresivnost, katere cilj je vadba spretnosti in je ne motivira 

sovraštvo, naključno agresivnost, agresivno dejanje, ki nekomu škodi, čeprav povzročitelj ni 

imel tega namena, in samoasertivno agresivnost, kjer gre za agresivnost v dobesednem 

pomenu korena izraza –»agreddi«–, iz »ad gradi«, kar bi bilo »pomakniti se naprej«, in 

predstavlja napredek (Fromm, 2013).  

Agresivno vedenje se spreminja glede na starost otroka. Vzgojitelji v vrtcih se s primeri 

agresivnega vedenja pri svojem delu pogosto srečujemo, zato se sprašujemo, kako se nanj 

odzvati. Pri tem največkrat sledimo svojim občutkom, ki so posledica preteklih izkušenj in 

navad. Nanje vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so: razpoloženje, različna aktualna prepričanja, 

znanja … Sama sem se že večkrat vprašala, kakšna stališča glede agresivnega vedenja 

predšolskega otroka zavzemajo drugi vzgojitelji/vzgojiteljice in katere teorije, ki priporočajo 

način odziva strokovnega delavca, so najustreznejše. V svojem diplomskem delu bom 

poskušala najti odgovor prav na ti vprašanji. 
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TEORETIČNI DEL 

1. Terminologija in definicije agresivnosti 

Kaj lahko razumemo pod besedo »agresivnost«? Dvoumna uporaba besede je v literaturi 

ustvarila veliko zmedo, saj ima izraz več pomenov – lahko opisuje biološko prilagodljivo 

agresivnost kakor tudi človeško destruktivnost. Uporablja se tako za vedenje človeka, ki brani 

svoje življenje pred napadom, kot za nekoga, ki ubije človeka, da bi prišel do denarja, in 

nekoga, ki muči drugo osebo. Izraz se uporablja tudi za gonilne vzgibe alpinista ali prodajalca 

in celo za kmeta, ki orje zemljo. Če dejanja z namenom uničenja, zaščite in konstruktivna 

dejanja vsa opisujemo z eno besedo, potem ni nobene možnosti, da bi razumeli njihov vzrok. 

Fromm (2013) meni, da gre za popolnoma različne pojave, ki nimajo skupnega vzroka, in 

meni, da bi se človek, ki bi poskušal poiskati vzrok »agresivnosti«, znašel v brezupnem 

teoretičnem položaju. 

Agresivnost je obsežen pojem človekovega duševnega funkcioniranja. Zajema mnoge oblike 

vedenja in dejanj, od katerih je le manjši del nasilen oziroma uničevalen in je običajno zato 

označen negativno (Tomori, 1988). V najširšem smislu zajema agresivnost vse oblike gibanja, 

od iztegovanja rok in grizenja hrane, nekatera čustva kot so jeza, bes in sovraštvo, pa tja do 

telesnega nasilja nad drugimi. Širše opredelitve agresivnosti zastopajo mnogi klinično 

usmerjeni psihologi in psihiatri, ki s skupnim nazivom označujejo vse pozitivne kot tudi 

negativne vidike agresivnosti. Ožja pojmovanja agresivnosti najdemo pri behavioristih. Buss 

(1961, po Lamovec in Rojnik, 1978) jo je opredelil kot dejansko prizadejanje škode drugemu 

organizmu, Dollard in Miller (1939, po Lamovec in Rojnik, 1978) pa kot reakcijo, katere cilj 

je poškodba živega organizma. Večina avtorjev se izogiba obeh skrajnosti in upošteva 

poškodbo, namen in okoliščine dejanja kot osnovo z opredelitev agresivnosti. Sem lahko 

umestimo Kaufmanovo (1970, po Lamovec in Rojnik, 1978) pojmovanje agresivnosti kot 

vedenje, ki je usmerjeno na živ organizem. Vedenje pa je agresivno le tedaj, če napadalec 

pričakuje, da bo temu organizmu prizadejal škodo (Lamovec in Rojnik, 1978).  

Najpogosteje citirana definicija agresivnosti: »Agresivnost je vedenjska značilnost, ki se kaže 

v gospodovalnih, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem. In nekoliko 

širše: je kakršnakoli oblika vedenja, katerega cilj je prizadeti ali raniti drugo živo bitje, ki pa 

se takšnemu ravnanju želi izogniti« (Pačnik, 1988, str. 7).  
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NAVZNOTER 

NEPOSREDNA 

občutki krivde samomorilnost 

POSREDNA 

psihosomatika depresivnost alkoholizem 

NAVZVEN 

NEPOSREDNA 

aktivna 

telesna besedna 

pasivna 

negativizem 

POSREDNA 

sovražnost sumničavost razdražljivost 

Torej (prav tam): 

- Je oblika vedenja, ne emocija, potreba ali motiv. Le te lahko agresivnost spremljajo ali 

so njena podlaga. Tudi negativna stališča so lahko tista, ki izzovejo (npr. etnični, 

nacionalistični ali rasni predsodki). Socialni kontekst je namreč osnova za porajanje 

ali vzdrževanje agresivnosti. 

- Če izključimo namero in govorimo o naključju, ne mislimo na agresivnost. Nasprotno 

pa je izkazovanje moči mogoče v osnovi označiti kot agresivnost. To nam kaže na to, 

da je pri definiciji agresivnosti potrebno upoštevati ne samo vedenje, temveč tudi 

namero, usmerjeno k cilju nekoga prizadeti. 

- Nekatere vrste reakcij (obmetavanje z blazinami, spotikanje, določene vrste suvanja, 

ne označujemo za agresivnost, temveč kot emotivne oziroma ekspresivne reakcije. 

Vendar pa uničenje stvari, za katero vemo, da je neki osebi draga, ne moremo razložiti 

kot šalo ali ekspresivnost. 

T. Lamovec in A. Rojnik (1978, s. 15) sta smeri in oblike agresije predstavili s sledečo 

shemo: 
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2. Teorije o agresivnosti 

O izvoru človekove agresivnosti poznamo več teorij, ki bi jih lahko strnili v tri skupine. Po 

teorijah instinkta je agresivnost dedno pogojena in naj bi se pojavljala spontano, zaradi 

notranjih dejavnikov organizma. Po mnenju etnologa Lorenza (1966, po Musek in Pečjak, 

2001) naj bi človek med razvojem nakopičil v sebi tolikšno agresivnost, da je ne more 

obvladati. O agresivnosti je pisal tudi psihoanalitik Freud. Sprva jo je razlagal kot 

premagovanje odpora pri doseganju spolnega cilja, kasneje pa je pisal o posebnem nagonu 

smrti (Musek in Pečjak, 2001). 

Povzetek najpogosteje citiranih teorij agresivnosti (povzeto po Pačnik, 1988): 

- Freud: Tanatos (instinkt smrti) je direktno usmerjen k samodestrukciji. 

- Lorenz: Agresivnost izvira primarno iz instinkta, ki je podoben pri številnih živih 

bitjih. Instinktivna agresivna energija.  

- Dollard: Govori o frustracijski agresivnosti, ko frustracija (zunanja ovira na poti do 

nekega cilja) aktivira notranje vzgibe (nagone), katerih primarni cilj je poškodovati 

osebo ali predmet. 

Agresivnost je daleč od univerzalnosti. Fromm (2013) ugotavlja, da je najbolj primitivni 

človek najmanj bojevit in da bojaželjnost raste sorazmerno s stopnjo civiliziranosti. Meni, da 

je agresivnost privzgojena. Če bi bila prirojena, bi moral biti trend ravno obraten. 

Govorimo o treh najbolj razširjenih izhodiščih, ki pojasnjujejo zakaj se človek zapleta v 

agresivno vedenje (Pačnik, 1988): 

- gre za vrojene, instinktivne dejavnike (Freud, Lorenz); 

- gre za zunanje provokacije notranjih vzgibov, nagonov (Dollard); 

- gre za vzajemni vpliv danih (trenutnih) socialnih okoliščin s predhodnimi izkušnjami 

v smislu socialnega učenja (Bandura). 

 

2.1 Freudov koncept agresivnosti 

Dokler je imel Freud seksualnost (libido) in samoohranitev za sili, ki vladata človeku, 

agresivnosti ni posvečal posebne pozornosti (Fromm, 2013). Dolgo časa je verjel, da obstaja 

en izvorni gon – spolnost. Temu je pripisoval nastanek socialnih, civilizacijskih in agresivnih 
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ravnanj. Kasneje je svoj pogled spremenil in bil prepričan, da izvirajo agresivne in 

destruktivne težnje iz drugega samostojnega gona (Musek, 1999). V svojih besedilih je 

postavil novo delitev: gone življenja in gone smrti. Gon smrti (thanatos) je usmerjen proti 

organizmu samemu in je zato samodestruktiven gon, če pa je usmerjen navzven, uničuje prej 

druge kot sebe. Veljala je razlaga, da je človek pod vplivom vzgiba, da uniči sebe ali druge in 

je bolj ali manj nemočen, da bi se izognil tej alternativi. Iz tega sledi, da s stališča gona smrti 

agresivnost ni v prvi vrsti reakcija na dražljaje, ampak neprestano prisoten vzgib, 

zakoreninjen v človeškem organizmu (Fromm, 2013). Stanje svojega zadovoljstva lahko 

dosežemo z zadovoljevanjem instinktov. Eros in Thanatos sta si vedno v nasprotju, saj je cilj 

Erosa ohranjanje življenja, cilj Thanatosa pa uničenje le-tega, samoagresivnost in smrt. Zaradi 

Erosa smo usmerjeni k samoohranitvi, zato se Thanatos kaže v agresivnosti, usmerjeni proti 

drugim (Žužul, 1986).  

Freud pravi (2000, str 21): »Dokler ta nagon kot nagon smrti učinkuje v notrini, ostaja nem, 

zaznamo ga šele, ko se kot destruktivni gon obrne navzven. Kaže, da je povnanjanje nujno za 

ohranitev individua.«. Večina psihoanalitikov ni bila pripravljena sprejeti njegove teorije gona 

smrti, kljub temu pa niso v celoti zavračali novega stališča. Sprejeli so kompromis, v okviru 

katerega so sprejeli »destruktivni gon« kot drugi pol seksualnega gona. Na ta način so lahko 

sprejeli Freudovo novo poudarjanje agresivnosti, ne da bi sprejeli nov način razmišljanja. S 

tem, ko je Freud prešel od povsem fiziološko-mehanističnega pristopa k biološkemu, ki 

dojema organizem kot celoto, je naredil pomemben korak naprej. V njegovi teoriji pa je 

vendarle bila pomanjkljivost, saj temelji bolj ali manj na abstraktnih domnevah, brez 

empiričnega dokaza. Njegove hipoteze so neskladne z živalskim vedenjem. Po njegovem 

mnenju je gon smrti biološka sila, prisotna v vseh živih organizmih, kar pomeni, da naj bi tudi 

živali izražale gon smrti do sebe in do drugih (Fromm, 2013). 

 

2.2 Lorenzova teorija agresivnosti 

Freudova teorija agresivnosti je imela in še vedno ima močan vpliv, je pa hkrati tudi zapletena 

in težka, zaradi česar je bolj priljubljeno postalo delo Konrada Lorenza O agresivnosti (1963). 

Tudi zanj je človeška agresivnost gon, ki ni nujno posledica reakcije na dražljaje iz okolja. 

Lorenz (1966, po Fromm, 2013) trdi, da se energija nabira v živčnih centrih in ko se je nabere 

dovolj, pride do eksplozije tudi brez prisotnosti dražljaja, vendar pa naj bi človek navadno 
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sam poiskal dražljaj, ki sprosti nabrano energijo. Takšno vedenje je Lorenz poimenoval 

»apetitno vedenje« (Fromm, 2013).  

Za Lorenza agresivnost ni reakcija na zunanje dražljaje, temveč notranje razburjenje, ki se 

mora sprostiti ne glede na primernost zunanjih dražljajev. Njegov model agresivnosti so tako 

kot Freudov model libida poimenovali hidravlični model, po analogiji s pritiskom zajezene 

vode ali pare v zaprti posodi. Hidravlični koncept agresivnosti je eden od stebrov, na katerih 

sloni njegova teorija; nanaša se na mehanizem, s pomočjo katerega agresivnost nastane. Drugi 

steber je ideja, da je agresivnost del življenja, da služi preživetju posameznika in vrste 

(Fromm, 2013). Lorenz (1966, po Fromm, 2013) meni, da je destruktivna agresija posledica 

procesa selekcije, ki ima funkcijo ohranjanja vrste. Njegovo prepričanje temelji na ideji, da 

ima vsak človek bolj ali manj močan nagon agresivnosti in da ta ni ne dober ne slab, vedeti 

moramo le, čemu služi in pri čem sodeluje. Tako naj bi ga obvladali ter ga vgradili v svoje 

življenje. Ker je nagnjenost k agresiji v nas že navzoča, je predlagal, da naj bi kar najbolje 

poskrbeli za to, da se ta odvečna energija sprosti v športu, tekmovanjih in podobnem, s čimer 

bi preprečili, da bi se razvila v vojnah (Meves, 2010).  

 

2.3 Teorija frustracijske agresivnosti 

Teorija frustracijske agresivnosti pojasnjuje agresivne izbruhe vedenja. Označi jih kot 

posledico različnih frustracij v otroštvu in kot reakcijo na frustracijo pri ciljno usmerjenem 

vedenju. Pri tem ne upošteva učenja ter vplivov kognitivnih in miselnih procesov, ki 

uravnavajo naše reakcije na frustracije (Obid in Rapuš Pavel, 2009). Teorija frustracijske 

agresivnosti pravi, da je našla vzrok agresivnosti in da je pojav agresivnega vedenja vedno 

pogojen z obstojem frustracije in nasprotno, obstoj frustracije vedno vodi k takšni ali drugačni 

agresivnosti. Teorijo sta razvila Dollard in Miller. Dve leti kasneje je slednji opustil drugi del 

hipoteze in predpostavil, da frustracija spodbudi različne tipe odzivov, med katerimi je tudi 

agresivnost (Miller, 1941, po Fromm, 2013). Avtorji frustracijske teorije zavračajo teorije o 

vrojeni agresiji in s tem tudi Freudove teze o gonu smrti (Nastran Ule, 1994). 

V osnovi lahko izraz »frustracija« razumemo na dva različna načina: a) prekinitev dejavnosti, 

ki teži k nekemu cilju (deček z dlanjo v posodi s piškoti, ki ga s svojim prihodom prekine 

mama in ga prisili, da svoje početje opusti), b) frustracija kot negacija hrepenenja ali želje 

(deček prosi mamo za piškot, ona mu ga ne da). Eden od razlogov za dvoumnost izraza 
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»frustracija« se skriva v dejstvu, da se avtorji teorije niso dovolj jasno izrazili, za drugi vzrok 

pa je kriva splošna uporaba izraza v drugem smislu, k čemer je pripomoglo še razmišljanje v 

psihoanalizi (mati »frustrira« otroka v njegovi želji po ljubezni) (Fromm, 2013). Po 

pojmovanju K. Horney (1966, po Lamovec in Rojnik, 1978) se agresivnost močno prepleta z 

občutkom temeljne tesnobnosti oz. anksioznosti. Ta temelji na občutku nemoči, ločenosti in 

sovraštva, ki nastane kot posledica pomanjkanja ljubezni v zgodnjem otroštvu ter 

odklonilnega ali sovražnega odnosa staršev do otroka. Avtorici pravita, da se temeljna 

tesnobnost razvija v dveh stopnjah, preko katerih posameznik najprej potlači tesnobnost, ki pa 

se nato projicira na zunanji svet. Pri tem se med tesnobo in sovraštvom ustvari začaran krog. 

Agresivnosti naj ne bi povzročila sama frustracija, temveč nepravičnost ali zavrnitev, ki je del 

situacije. Najpomembnejši dejavnik pri določanju pojavnosti in intenzivnosti frustracije je 

značaj posameznika. Človekov značaj določa kaj ga frustrira in intenzivnost odziva na 

frustracijo (Fromm, 2013). Hkrati pa Fromm (1975, po Lamovec in Rojnik 1978) navaja, da 

človek v ugodnih življenjskih pogojih razvije ustvarjalni značaj, ki se kaže v ustvarjalnem 

delu in ljubezni, preko katerih se sprošča pozitivna agresivnost, ki jim pomaga prebroditi 

frustracije.  

Čeprav je Dollardova psihološka študija pomembna v smislu doseganja lastnih ciljev, se ni 

izkazala s formulacijo univerzalne hipoteze o vzrokih za nasilno agresivnost, saj ni razvila 

sistematične teorije glede virov nasilne agresije (Fromm, 2013). 

 

2.4 Teorija socialnega učenja - Bandura 

Teoretiki te smeri so se posvetili pogojem učenja agresivnih reakcij in dejavnikov, ki tako 

vedenje vzdržujejo oz. spodbujajo. Vzroke agresivnosti tu najdemo v socialnih situacijah in 

ne več v posamezniku. Čustveno vzburjenje povzročijo neugodna doživetja, to pa lahko vodi 

do različnih vedenj. V nasprotju z drugimi teorijami, ta temelji na prepričanju, da je agresivno 

vedenje naučeno vedenje (Obid in Rapuš Pavel, 2009). Vedno več raziskovalcev se nagiba k 

temu, da je agresivnost v prvi vrsti naučena oblika vedenja. Torej je pridobljena kot mnoge 

druge reakcije ali aktivnosti. Tu je potrebno omeniti Alberta Banduro in njegove sodelavce, ki 

menijo, da ljudje niso agresivni zato, ker imajo vrojeno potrebo ali danost po nasilnosti ali pa 

zaradi nasilnih vzgibov, ki jih sprožijo razne frustracije. Na osnovi teorije socialnega učenja je 

Bandura (1982, po Vodopivec, 1988) razvil novo pojmovanje agresivnosti. Razlaga 
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agresivnosti, ki temelji na socialnem učenju, je širša od analitičnih pojmovanj in lahko pojasni 

več njenih pojavnih oblik, a v marsičem tudi ne izključuje prve. Pravi, da so ljudje agresivni 

predvsem zato,  

 ker so se naučili agresivnosti po poti preteklih izkušenj, 

 ker so za takšne oblike vedenja nagrajevani, oziroma dojemajo nekatere reakcije na 

njihovo agresivnost kot nagrado in 

 ker jih okolica neposredno spodbudi k nasilju (specifične socialne situacije in pobude) 

(Pačnik, 1988). 

Znano je, da odsotnost primarnih identifikacijskih modelov ogroža otrokov nadaljnji 

psihosocialni razvoj, saj ga prikrajšuje v osnovnih potrebah po varnosti in bližini. 

Nezadovoljene osnovne potrebe ustvarjajo v njem napetost, občutja prikrajšanosti in 

ogroženosti, na isti način pa doživlja tudi svet okrog sebe. Prav ta neugodna čustva poskuša 

nato pogosto premagati z agresivnim vedenjem (Vodopivec, 1988). 

Torej je agresivnost povezana s številnimi različnimi možnimi vzroki. Korenine takšnega 

vedenja pa so zelo razvejane. Od preteklih izkušenj in učenja, kot tudi širokega spektra 

zunanjih situacijskih dejavnikov. Sprejemljivost takšnih izhodišč potrjuje že dejstvo, da 

človek ne pride na svet z repertoarjem agresivnega odzivanja. Takšne reakcije se morajo šele 

oblikovati, tako kot mnoge druge, kompleksne oblike vedenja. Tako otroci kot odrasli 

dobivajo nenehno spodbude in nagrade za nekatere oblike agresivnega vedenja (Pačnik, 

1988). 

V sodobni družbi vidi Bandura (1982, po Vodopivec, 1988) predvsem tri izvore agresivnega 

vedenja:  

 agresivnost, modelirana in ojačana s strani družinskih članov, 

 subkultura, 

 simbolično modeliranje prek različnih medijev, zlasti televizije. 

Predpostavka socialnega vidika je v tem, da so ljudje agresivni samo pod ustreznimi pogoji 

okolja oziroma socialnimi pogoji – tistimi, ki spodbujajo takšno vedenje. Iz tega sledi: če 

takšne pogoje spremenimo, je možno agresivnost preprečiti. Družba ni pripravljena 

spreminjati svojih utirjenih socialnih struktur. Agresivnost stopnjuje vrsta socialnih, 

materialnih in situacijskih faktorjev v okolju. Izključitev vseh ali vsaj večine teh dejavnikov je 

domala nemogoča. Toda urejevanje oziroma izboljševanje teh pogojev zanesljivo prispeva k 
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upadanju agresivnih dejanj. V tej luči je teorija socialnega učenja agresivnosti bolj 

optimistična kot tiste, ki poudarjajo v tej zvezi instinkte ali nagone (Pačnik, 1988).  

Vzorci agresivnega vedenja se oblikujejo v prvih dveh letih življenja. Velik vpliv nanje ima 

družina, ki je prva socialna celica v zgodnjem otroštvu, in zaradi česar strokovnjaki menijo, 

da čustva znotraj družine igrajo veliko vlogo v oblikovanju zgodnjih vzorcev odzivanja. 

Raziskave so pokazale, da so čustva jeze med staršema povezana z otrokovim agresivnim 

vedenjem, to pa se kaže na različne načine, saj je pri tem potrebno upoštevati individualne 

značilnosti otroka (Cummingsm in Zahn-Waxler, 1992). Čeprav imajo v današnji družbi 

starševski modeli omejeno vrednost, je bilo veliko študij posvečenih prav vplivu starševskih 

modelov. Iz ene izmed študij, so ugotovili, da je veliko otrok z agresivnim vedenjem živelo v 

družinah, kjer je bil v ospredju agresivni starševski model. Pri ostalih agresivnih otrocih, ki 

niso imeli agresivnih staršev, pa so ugotovili, da je vladal v teh družinah vzgojni stil, ki je 

spodbujal bojevite navade in agresivno vedenje. Ti starši pri sebi sicer niso dopuščali 

agresivnega vedenja, so ga pa spodbujali pri lastnih otrocih v odnosu do šole, učiteljev ali 

različnih vrednot. Taki starši so običajno tudi zagovarjali in opravičevali vedenje svojih otrok 

pred drugimi (Vodopivec, 1988). Čustva jeze omogočajo nujno potrebno pogajanje med 

otroci in odraslimi. Otroci se morajo naučiti pravil in morale, ki jih morajo ponotranjiti, da 

prepovedi od zunaj ne bi izzvale jeze in občutkov krivde (Kristančič, 2002) 

Družina je seveda vedno vtkana v mrežo socialnih sistemov. Subkultura, kateri pripada in je z 

njo v vsakdanjem stiku, pomeni drug izvor agresivnosti. Največ agresivnega vedenja najdemo 

v okolju, kjer je agresivnost visoko ovrednotena. Kombinacija najbolj uveljavljenih 

agresivnih modelov s pozitivnim ojačevanjem teh bojevitosti ter ostalimi podobnimi 

manifestacijami ustvarja največ možnosti za razvoj agresivnosti (Vodopivec, 1988). 

Naslednji izvor agresivnega vedenja vidi Bandura (1982, po Vodopivec, 1988) v simboličnem 

modeliranju, prek različnih medijev, še zlasti televizije. Avtor ugotavlja naraščanje 

agresivnosti in drugega nasilja na televiziji, kateri so izpostavljeni odraščajoči otroci. V 

številnih študijah so različni avtorji dokazovali, da izpostavljenost nasilju na televiziji zvišuje 

medosebno agresivnost. Bolj ogroženi v smeri večje agresivnosti so zlasti tisti otroci, ki 

nimajo ustreznih bližnjih modelov in je nadzor nad njimi nasploh pomanjkljiv (Vodopivec, 

1988). 

Izpostavljenost agresivnim modelom še ne pomeni, da jih bo posameznik posnemal. 

Pomembne so tudi druge lastnosti in vpliv modela, da v opazovalcu vzbudi pozornost in ga 
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pritegne ter mu ostane v spominu. Dejavniki so odvisni od vzbujevalcev takega vedenja, teh 

pa je več vrst. Eden izmed njih je prav vpliv modela, ki lahko spodbuja ali zavira agresivno 

vedenje. Osebe, ki pozitivno vrednotijo agresivnost, so bolj podvržene vplivu agresivnih 

vzornikov, s tem pa se jim nudijo večje možnosti za učenje agresivnega vedenja. Modeli 

lahko vplivajo na agresivno vedenje na tri načine (Vodopivec, 1988): 

 nudijo priložnost za učenje novih oblik agresivnega vedenja; 

 povečujejo ali zmanjšujejo inhibicijo za izvajanje že naučenega vedenja; 

 lahko so spodbuda za izražanje agresivnosti. 

Kasneje se je Bandura osredotočil na kognitivne dejavnike, tako da se danes njegova teorija 

imenuje »socialno kognitivna teorija« (Woolfolk, 2002). Njegov socialno-kognitivni model 

temelji na medsebojni interakciji treh procesov: osebe (spoznavne sposobnosti, telesne 

značilnosti, osebnost, stališča, vrednote), vedenja osebe (gibalne dejavnosti, socialno vedenje, 

jezik) in okolja (fizično okolje, družina, prijatelji, ostali socialni pogoji). Socialno-kognitivna 

teorija vidi glavni izvor osebnosti v kombiniranem delovanju notranjih in zunanjih dejavnikov 

in v njihovi interakciji (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

2.5 Identifikacijski model in agresivnost 

Vzroki agresivnosti so številni in teorije nanje gledajo iz različnih zornih kotov. Vzroki za 

agresivno vedenje so mnogostranski in prepletajoči. Včasih lahko agresivno vedenje 

razložimo kot reakcijo na razne frustracije, ki jih je otrok doživljal v svojem okolju. 

Nezadovoljene potrebe v družini ali širšem socialnem prostoru ustvarjajo v njem številne 

napetosti. Če je ob tem pri otroku prisotna še večja impulzivnost, slabša obvladljivost in 

ekstravertiranost, bo vedenjska slika drugačna kot pri otroku, kjer te temperamentne 

posebnosti niso toliko izstopajoče (Vodopivec, 1988). 

Vpliv staršev je v zgodnjem obdobju odločilen (Lamovec in Rojnik, 1978). Odsotnost 

ustreznih modelov za identifikacijo je eden izmed pogostih vzrokov agresivnega vedenja pri 

otroku. Pri tem ne smemo zanemariti tudi ostalih ljudi, s katerimi se otrok srečuje v obdobju 

odraščanja, in katerih pomen poudarjajo prav novejše socialne teorije učenja. Proces 

identifikacije igra pomembno vlogo v razvoju. Prične se v najzgodnejšem obdobju v 

identifikaciji z materjo kot prvim objektom ljubezni in se tekom razvoja širi tudi na druge 
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osebe v njegovem okolju. Identifikacija lahko služi različnim funkcijam (Schafer 1980, po 

Vodopivec, 1988): 

 za ohranitev objekta ali zapustitev, 

 za osvobajanje od objektnih vezi ali njihovo jačanje, 

 za zvišanje samospoštovanja – identifikacija služi kot ego ideal ali pa 

samospoštovanje zniža, kar pelje v negativno identifikacijo, 

 kot obramba proti strahu pred objektom – t.j. identifikacija z agresorjem ali pa na 

drugi strani občutja ljubezni do objekta. 

Za uspešen potek identifikacije je potrebna čustvena bližina s starši. Čustvena klima v družini 

sooblikuje otrokov odnos do sebe in sveta, ki ga obdaja. Za otrokovo socializacijo so 

pomembne tudi norme in vrednote, ki uravnavajo družinsko življenje in jih majhen otrok 

posnema. Iz vedenja odraslih črpa svoje prve socialne in moralne norme. Starši mu 

predstavljajo tisti model, iz katerega se uči, posnema in oblikuje svoj odnos do sveta izven 

družine. S tem si oblikuje svoja moralna čustva in svojo vest (Vodopivec, 1988). Nekatere 

študije kažejo, da se deklice pri petih letih že dokaj trdno istovetijo z materjo, pri isti starosti 

pa se istovetenje dečka z očetom šele razvija. Dečki, ki se močneje istovetijo z očetom, kažejo 

tudi več agresivnosti. T. Lamovec in A. Rojnik (1978) pri tem navajata, da stopnja 

agresivnosti  dečkov ni odvisna od agresivnosti očetov, kot npr. pri deklicah in mamah, 

temveč od stopnje istovetenja, ki so jo dosegli, kar pa je povezano z očetovo prisotnostjo.  

Pojem identifikacije vključuje tudi proces posnemanja, ki se pojavlja ob opazovanju 

starševskega vedenja. Pri tem procesu so pomembni predvsem starševski modeli ter čustvene 

izkušnje, ki jih otrok ob njih doživlja. Če so čustvene izkušnje neugodne in ogrožajo otrokovo 

zadovoljevanje potreb, lahko služi identifikacija kot obrambni mehanizem. Modeliranje je 

proces socialnega učenja, ki poteka predvsem na osnovi opazovanja in vedenja nekoga 

drugega. To je kontinuiran proces in vplivi modelov se tekom življenja spreminjajo. Ti 

modeli so poleg staršev tudi druge osebe iz otrokovega okolja kot tudi simbolični modeli ter 

različne vrednote (Vodopivec, 1988). Otroci se obnašajo bolj agresivno, potem ko so 

opazovali agresivno vedenje nekoga drugega. Učinek je močnejši, če ima opazovalec 

pozitivno mnenje o modelu (Olweus, 1995). Za razumevanje agresivnega vedenja je lahko 

pomembna tudi izguba identifikacijskega modela. Otrok na tako izgubo reagira z različnimi 

obrambnimi mehanizmi, izmed katerih je pogosta prav agresivnost. Identifikacija lahko 

poteka tudi ob agresivnem objektu, pri čimer ima identifikacija z agresorjem v ozadju strah 

pred njim, tega strahu pa se otrok rešuje le na tak način, da se z njim enači. S tem si pridobi 
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občutek varnosti in moči, ki ga pelje na pot lastnega agresivnega vedenja. Tudi družinska 

klima, ki je polna zmede, kjer je vzgoja izrazito neenotna in kjer se vzgojni učinki pogosto 

izničujejo, povzroča pri otroku občutek zmedenosti. Identifikacijski modeli so nejasni, zato se 

možnost za ustrezno identifikacijo zmanjša. Neustrezni identifikacijski modeli imajo za 

posledico motnje v razvoju ega in super ega. Nezrel ego ima šibke identifikacije in se ne 

zaveda dovolj realnosti. Posledica tega je majhna sposobnost obvladovanja impulzov 

(Vodopivec, 1988). 

 

3. Agresija v obdobju otroštva 

Odraščanje v kateremkoli smislu potrebuje neko stopnjo agresije. Če se rodimo brez nje, 

nismo zmožni preživeti prvih stopenj našega življenja in kasneje v njem ne bomo mogli 

napredovati. Agresija se razvije zaradi potrebe po rasti in osvajanju sveta okoli nas (Train, 

1993). Ob rojstvu je človek usmerjen k zadovoljitvi svojih potreb. Novorojenček svoje 

nezadovoljstvo in nelagodje navadno sporoča z jokom, mati pa je navadno tista, ki 

zadovoljuje njegove potrebe. Ko dojenček odrašča, ni več tako nemočen in odvisen, zato 

takrat odrasli začenjajo postavljati pred otroka določene zahteve. Zahteve so frustracija, 

posledica česar je porajanje čustev jeze, ki jih pogosto ne zna izraziti, zato se začnejo čustva 

jeze kopičiti (Kristančič, 2002). 

Vendar pa celotnega razpona agresivnosti ne moremo prav razumeti, če se ne dotaknemo t.i. 

zdrave, pozitivne, konstruktivne agresivnosti, njenega razvoja, povezave s strukturiranjem 

osebnosti in njenega dvosmernega odnosa z negativno, škodljivo, destruktivno ali patološko 

agresijo. Danes si v resnici ne moremo predstavljati zdravja in duševnega ravnotežja zrele, 

funkcionalne osebnosti brez razvitih lastnosti in zmožnosti, ki so neposredno povezane in celo 

pogojene s pozitivno agresivnostjo. Agresivnost v tem smislu je sposobnost in pripravljenost 

za dejavno obvladovanje različnih preizkušenj in obremenitev, za dejaven odnos do sveta in 

samega sebe, osnova ustvarjalnosti, podjetnosti, odločnosti in oblikovanja in izražanja 

svojega mnenja, pogoj zdrave samouveljavitve (Tomori, 1988). 

Agresija je sestavni del otrokovega odraščanja. Potrebuje jo za svoje preživetje, z 

odraščanjem pa se njegovo agresivno vedenje spreminja. Sprva jo uporablja za izpolnjevanje 

svojih fizičnih potreb, kasneje pa le takrat, kadar se počuti ogroženo. Ko se razvija v svojo 

odraslost, agresivno vedenje predstavlja nekakšen obrambni mehanizem, preko katerega 
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ohranja svojo lastno identiteto. Veliko tovrstnim težavam odraslih moških in žensk bi se lahko 

izognili, če bi izpolnili njihove potrebe v zgodnjem otroštvu. Agresija v otroštvu postane 

pretirana in neprimerna, če njihove potrebe niso zadovoljene. Vsi otroci so agresivni. Stopnja 

njihove agresivnosti ali njena neprimernost pa lahko predstavljata problem (Train, 1993). Na 

agresivno vedenje lahko gledamo kot na posamezne stopnje, ki se začnejo z »izzivalci«, ki jih 

spremljajo dražljaji, povezani z zunanjimi znaki oz. signali. Jeza posameznika in agresija se 

kažeta v povečanju samih dražljajev. Učinkovito zmanjševanje agresije vsebuje ugotovitev, 

kakšen pomen ima jeza za ciljno osebo in kako se soočiti s konfliktno situacijo. Pomembno je 

sproščanje napetosti, še posebej pa razvijanje prosocialnih veščin, ki zagotavljajo osebno 

polnost in psihosocialno uglašenost (Kristančič, 2002). Ob soočanju z agresivnim vedenjem je 

samo poznavanje predvidenega vzroka nezadostno. Dejstvo je, da je motnja pri otroku zgolj 

najvidneje izražena. Njen vzrok pa se ne nahaja samo v posameznikovi psihodinamiki, ampak 

se vzdržuje v značilnih interakcijah otroka s skupino, v kateri je nastal (najpogosteje družina, 

vrstniki, šola, vrtec …) (Vec, 1993). 

Pomembno vprašanje, ki naj bi usmerjalo naše delo je, kaj je potrebno narediti, preden je 

dostop do vzroka mogoč. Prehod iz usmerjenosti z agresivnega posameznika na interpsihično 

področje odpira nov problem, saj so poleg obravnavanega posameznika v prostoru še drugi 

posamezniki, ki so z njim v značilnih komunikacijskih zvezah (Bečaj, po Vec, 1993). 

 

3.1 Dejavniki agresivnega vedenja 

Olweus (1995) govori o štirih dejavnikih, ki vplivajo na agresivno vedenje otrok in so 

povezani z vzgojo. Njegova teorija temelji na raziskavi, ki je bila narejena na dečkih.  

1. dejavnik: Osnovna stališča staršev do dečka, pri čemer je bistvena predvsem vloga 

primarnega skrbnika (običajno matere). Posebno pomemben je čustveni odnos v 

najzgodnejših letih otroštva. Če je odnos do otroka negativen, če v njem primanjkuje 

topline in pozornosti, se s tem povečuje tveganje, da bo dečkovo vedenje kasneje 

postalo agresivno in sovražno. 

2. dejavnik: Stopnja dovoljevanja nasilnega vedenja pri otroku. Otrok potrebuje jasne 

meje in če so le-te razrahljane, ne dobi pravih smernic o tem kaj je dovoljeno in kaj ne. 

V tem primeru obstaja verjetnost za porast agresivnega vedenja (primer: permisivna 

vzgoja). 
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3. dejavnik: Uporaba moči kot vzgojne metode. D. Olweus (1995) meni, da je potrebno 

postaviti meje in določiti pravila otrokovega vedenja, vendar se vse to ne bi smelo 

graditi na telesnem kaznovanju ali ob agresivnih čustvenih izbruhih. »Agresivnost 

vodi v agresivnost« in posledica je dvig možnosti razvoja agresivnega vedenja tudi pri 

otroku (primer: avtoritarna vzgoja).  

4. dejavnik: Otrokov temperament. Vpliv tega dejavnika je sicer manjši od prej 

omenjenih, vendar otrok z aktivnim in vročekrvnim temperamentom lažje razvije 

agresivno vedenje kot otrok z običajnim ali mirnim temperamentom. 

Trije načini zaznavanja lastnega agresivnega vedenja (Meves, 2010): 

 Začutimo veselje nad dejanjem, storjenim v jezi. Ob tem začutijo ponos nad 

samoobrambo, ki jo človek doživlja kot upravičeno, kot primerno povračilo, kot 

pogumno ureditev stvari. 

 Svojega dejanja se lahko sramujemo. Večkrat se sramujemo zaradi krivice, ki smo jo 

storili, zaradi žalitve, poškodbe, škode, ki smo jo povzročili. Predvsem pa se 

sramujemo tudi zato, ker smo ponižali sami sebe. 

 Nad seboj smo lahko tudi zgroženi, celo zmedeni. V skrajnem primeru nam izhod iz 

krize tu lahko ponudi celo izguba spomina. 

Preden razglasimo ali določimo otroka, da je agresivno-nasilen, je nujno razlikovanje med 

zelo motečim vedenjem in nasilno-agresivnim vedenjem otroka (Kristančič, 2002). 

 

3.2 Vrste agresivnega vedenja v predšolskem obdobju 

Agresivno vedenje otroka ugotavljamo z različnimi metodami – opazujemo vedenje v naravni 

situaciji, v prirejenem okolju, večkrat se uporablja tudi opazovanje igre z lutkami. Vendar pa 

T. Lamovec in A. Rojnik (1978) ugotavljata, da vsaka izmed teh metod daje drugačne 

rezultate. Tudi rezultati (predvsem starejših) študij, ki so preučevale agresivnost z razvojnega 

vidika, so zelo neskladni, saj raziskovalci pri iskanju razvojnih zakonitosti niso upoštevali 

otrokove celotne družinske situacije.  

Train (1993) pravi, da so bile v predšolskem obdobju opažene tri vrste agresije, katerih vzorci 

vedenja so opazni navadno do sedmega ali osmega leta:  
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1. Otroci, ki med igro postanejo fizično agresivni in izgubijo nadzor. Njihova agresija je 

zelo groba in zastrašujoča, a je navadno omejena z domišljijo. Spet drugič so plašni, 

govorijo malo in poskušajo organizirati igro drugih. Njihova sposobnost reševanja 

sporov je majhna.  

2. Drugi otroci so v sporih fizično agresivni in zelo dominantni. Osredotočajo se na 

vznemirjanje drugih in brez provokacije bodo ponavljali usmerjanje agresije v eno 

osebo, stalno zbadali in grozili. Govorijo malo in pogosto šepetajo. So med najbolj 

agresivnimi in nasilnimi otroki. 

3. Tretja skupina pa so otroci, ki so agresivni in dominantni pri svojem govoru, vendar 

niso fizično agresivni. Njihova agresija se kaže izven igre. Drugi otroci jih navadno 

dojemajo kot dolgočasne zaradi njihove obsedenosti (okupacije) s samim seboj. Ti 

otroci so tretirani kot bolje prilagojeni družbi. Njihova agresivnost ni tako intenzivna 

in kaže minimalno napadalnost v vseh situacijah. Znajo biti vztrajni, ne samo 

dominantni, in čeprav veliko govorijo, znajo biti zelo zanimivi. Ne skrbijo jih odnosi z 

drugimi. 

 

3.3 Zdrava agresija 

Agresivnost je osnova vsakršne rasti in razvoja. Nujna je pri prvih vstopih individuuma v 

okolje, brez nje ni oblikovanja samostojne osebnosti, saj brez osnovne agresivnosti ni možna 

separacija in ni mogoča individualizacija. Nekateri agresivnost že v tem najbolj zgodnjem 

obdobju enačijo z aktivnostjo. Otrok je v začetku povsem odvisen od tistega, ki skrbi zanj. To 

absolutno vez pa mora pričeti smiselno prekinjati takoj ko mu to omogočijo motorične, 

spoznavne in emocionalne sile. Dejaven vstop v okolje mu daje občutek zadovoljstva s samim 

seboj in prvo samostojno zasnovo samozavesti (Pačnik, 1988). 

Pojem označuje tudi nekatera agresivna dejanja, ki lahko povzročijo škodo, čeprav to ni 

njihov namen.  Poznamo igrivo agresivnost, katere cilj je vadba spretnosti in je ne motivira 

sovraštvo, naključno agresivnost, agresivno dejanje, ki nekomu škodi, čeprav povzročitelj ni 

imel tega namena, in samoasertivno agresivnost, kjer gre za agresivnost v dobesednem 

pomenu korena izraza –»agreddi«–, iz »ad gradi«, kar bi bilo »pomakniti se naprej«, in 

predstavlja napredek (Fromm, 2013). 
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Frustracije, ki so sestavni del rasti in zorenja, se lahko spremenijo v moč, ta moč pa se lahko 

uporabi konstruktivno ali destruktivno. Če jo uporabimo konstruktivno, ji rečemo zdrava 

agresija, saj posameznika usmerja, da uspešno zadovolji svoje želje. Ciljno usmerjeno vedenje 

in druge dejavnosti, ki so družbeno sprejemljive, vodijo v večje življenjsko zadovoljstvo 

vsakega posameznika (Kristančič, 2002). 

Ena izmed oblik konstruktivnega izražanja nakopičene jeze je igra. Otrok igro jemlje zelo 

resno, saj je ta zanj resnična. Pogosto se igrajo igre, ki vsebujejo veliko mero sovraštva in 

uničevalnosti, tako, da pogosto tisto, kar ustvarijo, v naslednjem trenutku tudi uničijo. Med 

odraščanjem se učijo svoja čustva izražati bolj neposredno, z besedami (Kristančič, 2002). 

 

3.4 Agresija fantov in deklet 

Razlike med stopnjami agresije med fanti in dekleti se pokažejo v drugem letu življenja. 

Raziskave so pokazale, da fantje bolj pogosto reagirajo fizično nasilno ko so napadeni ali ko 

se kdo vmeša v njegovo interakcijo s predmetom. Na podlagi opazovanja v vrtcu so ugotovili, 

da so te oblike agresije pogostejše pri fantih kot pri dekletih. Oni so navadno bolj fizično 

aktivni, odkrito agresivni in borbeni. Pogosto tudi izzovejo agresivnejši odziv od ostalih 

otrok. So tudi bolj tekmovalni in hitreje vrnejo »milo za drago«. Napačno je prepričanje, da 

njihovo vedenje temelji le na biološki osnovi (Train, 1993). Odločilno je učenje socialne 

vloge, ki je vezana na spol.  Od dečkov pričakujemo, da bodo bolj agresivni od deklet, da se 

bodo sposobni ubraniti pred napadom drugih ter si priboriti mesto v družbi, pri čemer telesna 

agresivnost igra pomembno vlogo (Lamovec in Rojnik, 1978). Zato njihovo agresivno 

vedenje poseje več pozornosti kot pri dekletih. Agresija je namreč stereotip za moškost. Od 

kulture je odvisna vloga moških in žensk. Od otrok se pričakuje spolno primerno vedenje v 

trenutku, ko se rodijo (Train, 1993).  

Za dečke je bolj značilna direktna agresija, saj pri njih že v vzgojnem procesu spodbujamo 

sposobnost za samostojno uveljavitev, kazanje moči in obvladovanje okolja (Pušnik, 1999). 

Pri deklicah pa je ravno nasprotno, če se ne držijo predpisane socialne vloge, nanje večji 

pritisk izvajajo starši (Lamovec in Rojnik, 1978). M. Pušnik (1999) pravi tudi, da za deklice 

pretepanje ni primerno, dopuščajo pa se verbalne in posredne oblike agresivnosti, kot sta 

opravljanje in socialna izolacija. 
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Te značilnosti se kažejo že pri predšolskem otroku in agresivno vedenje v tem obdobju se 

hitro stopnjuje, če ga ne preprečimo. Kljub temu, da je agresivno vedenje dečkov hitreje vidno 

in bolj intenzivno, pa je agresija deklic nevarnejša. Poleg tega, da jo težje zaznamo, se 

osredotoča predvsem na čustva in občutke in s tem lahko pri žrtvi pusti trajnejše posledice. 

 

4. Preprečevanje agresivnega vedenja 

Starši naj bi kar največ časa preživeli z otrokom v zgodnjem razvojnem obdobju. Še posebno 

matere imajo z otrokom posebno vez, ki, če se prelomi prekmalu, lahko povzroči težave 

otroku in njej. Več časa, kot ga nameni otroku, bolj gotov postaja ta in bolj je sposoben 

napredovati v smeri samostojnosti. Seveda pa je potrebno opozoriti, da se otrokova agresija 

stopnjuje, če starši vanj vlagajo preveč in predolgo. Ti starši ne dovolijo naravne ločitve 

otroka, potrebujejo ga bolj kot on potrebuje njih (Train 1993).  

Tudi zato se vedno pogosteje odločajo za vrtce. Čutijo, da otroci veliko pridobijo skozi igro z 

enako starimi otroki. Tako se nauči pogajanja in interakcije z drugimi ljudmi. V vrtcu se 

otrokova sposobnost spopadanja z agresijo razvija. Poleg tega, da se nauči povezovati z 

drugimi, bo čutil tudi pripadnost skupini, ki ni del njegove družine. Vrtec mu nudi tudi 

priložnosti za razvoj, ki jih v danem obdobju potrebuje. Vendar pa vrtci lahko tudi spodbujajo 

agresijo, tako kot jo nadzorujejo. Agresivno vedenje je lahko tudi neopaženo s strani 

vzgojitelja, pasivni otroci pa so spodbujeni, da reagirajo bolj samozavestno. Zanimivo je, da 

otroci hitreje posnemajo agresivno vedenje drugih otrok kot odraslih (Train, 1993).  

Otrok potrebuje urejeno okolje z ustaljenimi navadami, da bi se počutil srečnega in varnega. 

Vedeti mora kdaj naj pričakuje malico in kdaj naj bi šel spat, kdaj naj bi se okopal in kdaj šel 

v vrtec. Poleg vseh teh praktičnih stvari mora vedeti tudi, kje so pri vedenju meje, ki smo jih 

še pripravljeni tolerirati. Ko določimo meje, moramo biti z njimi dosledni, ne glede na to, 

kako zelo si jih želi otrok razrahljati (Mackonochie, 2006).  

Za uspešno delo s skupinami, v katere so vključeni agresivni otroci, bodo ključni realno 

zastavljeni cilji. Gre za optimalne spremembe oz. posege, ki so realno še dosegljivi, pri čemer 

je potrebno upoštevati tri vrste realnosti: realnost populacije, realnost ustanove in realnost 

samega sebe. (Bečaj, po Vec, 1993).  
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Na splošno velja, da svojo jezo izražajo agresivno predvsem tisti otroci, ki imajo za to takšne 

in drugačne vzore. Otrok lahko privzame agresivno vedenje takrat, ko opazuje odrasle osebe 

ali starejše otroke. Zato je najboljši način, da ga od takega vedenja odvrnemo, če mu s svojim 

lastnim vedenjem dajemo drugačen vedenjski vzor. Pokazati mu je potrebno, da takšno 

vedenje obsojamo in da smo zaradi njega prizadeti. V dialogu je potrebno spodbujati otroka, 

da bo na položaje, ki sprožajo v njem negativna čustva, odgovarjal konstruktivno, kar pomeni, 

da se bo spopadal z vzroki, zaradi katerih je prišlo do položaja, v katerem se čuti oviranega. 

Otroku ne smemo dopovedovati, da problemi, ki ga jezijo, sploh niso tako resni, kot se njemu 

zdi, ali pa da so zgolj navidezni. Pogosto se zdi problem, ki otroka muči, odraslim 

nepomemben, otroku pa povzroča resne težave. Zato je bolje, če težavo vzamemo resno in 

skupaj z otrokom skušamo najti rešitev, pri kateri bo dejavno sodeloval (Zupančič in Justin, 

1991). Strokovnjaki so prepričani, da je potrebno z otrokom vzpostaviti zaupen odnos, hkrati 

pa v njem vzbuditi občutek dolžnosti (Obid in Rapuš Pavel, 2009) 

 

4.1 Odziv vzgojitelja 

Pogosto se vzgojitelji znajdemo v situaciji, ko ne vemo, kako se odzvati na agresivno vedenje 

otroka. Na eni strani bi radi reagirali tako, da bo najbolje za otroka, na drugi strani nas v 

tistem trenutku prevzamejo lastna čustva in bi odreagirali impulzivno in intuitivno, poleg tega 

pa smo polni teorij in informacij različnih avtorjev in raziskovalcev in ne vemo kako bi 

ravnali. Train (1993) meni, da so v zvezi z učitelji, vzgojitelji in strokovnimi delavci  pogosta 

predvidevanja, da bi se morali znati odzvati in obvladati vsako otrokovo vedenje. Ti imajo o 

profesionalnosti napačno predstavo in ne želijo priznati, da jim vedenje nekaterih otrok 

povzroča težave.  

Veliko strokovnih delavcev se počuti nemočno, ko se otrok, ki je sposoben sodelovanja, 

srečen in ljubezniv, nenadoma spremeni v otroka z neprimernim vedenjem. Train (1993) 

pravi, da se nam takrat poveča srčni utrip, pospeši se dihanje in pogosto rečemo kaj, kar 

kasneje obžalujemo. Nerodno nam je, da kot vzgojitelji ne vemo, kaj storiti, ali da je to lahko 

celo naša krivda. Če v tistem trenutku dovolimo na površje svojim čustvom, nam je kasneje 

žal, da smo tako odreagirali. V nasprotnem primeru, če ne storimo ničesar, pa otrok postane 

bolj agresiven in posledično se poveča tudi naša frustracija. 
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Frustracije, ki jih doživljajo vzgojitelji, učitelji ter svetovalni delavci pri delu z izrazito 

motečimi otroki, so pogoste in neprijetne. Vendar je treba že zaradi poklicne etike in humane 

naravnanosti storiti vse, da se tudi zelo moteč otrok integrira v skupino in se uči novih oblik 

vedenja (Kristančič, 2002). Obvladati moramo sebe in položaj in otrok mora to vedeti. 

Malček svoja pričakovanja preverja pri nas. Pričakuje, da bomo rekli »ne« za nevarne stvari, a 

kljub temu vpraša, ali sme. Prav tako pričakuje, da bomo rekli »da«, kadar bo hotel pomagati. 

Vse to se mu zdi enostavno, saj zna predvideti kaj naj pričakuje. Bega pa ga tisto, za kar mu 

včasih rečemo »da« in včasih »ne«. Zato otrok veliko teže predvidi, kaj naj pričakuje. V takih 

primerih je najbolje, če vztrajamo pri prvotni odločitvi. Če si namreč premislimo zaradi 

otrokovega vreščanja, joka in vpitja, bo to taktiko zagotovo še uporabil – v vseh mogočih 

okoliščinah. Spoznal bo, da nas s svojo močjo lahko pripravi do tega, da se vedemo 

nedosledno. Po zaslugi naše doslednosti se bo nazadnje le naučil spoštovati omejitve, ki smo 

mu jih postavili (Mackonochie, 2006). 

Največja odgovornost za vsakodnevno interakcijo je na vzgojiteljih ter starših. Zato je 

pomembno imeti realna pričakovanja v odnosu do otrok in samega sebe. Ne glede na 

otrokovo vedenje, se moramo vzgojitelji in starši spomniti, da se za takšnim vedenjem vedno 

skriva vzrok (Kristančič, 2002). Jeza zahteva pozornost, saj lahko preraste v agresivno ali 

depresivno vedenje. Otrokov odziv nam kaže, da se počuti ogroženega in ko jeza postane 

dominantno čustvo, se to odraža na otrokovem vedenju. Agresivno vedenje vodi do zavrnitve 

ali do enakega odziva nasprotne strani, zaradi česar se čustva še stopnjujejo in krog je 

sklenjen. Prva naloga odraslega je, da omeji takšno vedenje otroka do samega sebe in do 

ostalih otrok ter mu pomaga pridobiti nadzor nad svojimi čustvi (Glenn, Helps, Cousins, 

2009). 

Zelo pomembno je razlikovati med početjem ali vedenjem otroka in njegovo osebnostjo.  

Nakopičena čustva jeze privedejo do odkritega agresivnega ali celo nasilnega vedenja. Prav 

zato je zaželena ustrezna odzivnost odraslih na te zgodnje znake agresivnega  vedenja, afekte 

in zmanjševanje izzivalcev jeze. Ruski psiholog Luria (1961, po Kristančič, 2002) je ugotovil, 

da otrok v normalnih pogojih razvoja uravnava zunanje vedenje z notranjim govorom. Pri 

otrocih se prvi začetki motoričnega vedenja odvijajo pod kontrolo odraslih, njihovih verbalnih 

navodil in prepovedi. Ob pomoči naraščajoče samokontrole se otrok uči odzivati na lastne 

besede z notranjim govorom. Tri do štiriletni otrok lahko normalno sledi navodilom odraslih, 

če ta niso zapletena. Tako začenja otrok uravnavati svoje lastno vedenje na osnovi verbalnih 

navodil. Med četrtim in petim letom otrokovega razvoja izhaja samoverbalizacija iz prikrite in 
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odkrite notranje govorice – komunikacije. Dejstvo je, da se pri vseh otrocih ta normativni 

proces ne odvija ustrezno, ampak se razvijajo posamezni deli ali celo izmaličene oblike 

vedenja (Kristančič, 2002). 

Intervencije otrokovega vedenja se začnejo pri odraslem in ne pri otroku. M. Obid in J. Rapuš 

Pavel (2009, str. 434) menita, da »če odrasli lahko kontrolira svoje reakcije ob otrokovem 

neprimernem vedenju in se zaveda svojih občutljivih točk, lahko tudi ustavi napeto situacijo 

in prepreči, da bi se poslabšala.«. Train (1993) dodaja, da so nekateri ljudje vseeno zelo 

uspešni pri delu z zahtevnimi otroki. Pogosto je njihov odziv intuitiven in zelo težko bi bilo 

analizirati njihove veščine, ker so subtilne. 

Osnovni namen dela v skupini je izboljšanje komunikacije in s tem medosebnih odnosov. Cilj 

skupinskega dela je sama skupina oziroma spodbujanje skupinskih procesov (kohezivnost, 

konformnost, način nastajanja norm, pravil in ostalih vedenjskih regulativov). Ob upoštevanju 

otrokovih osnovnih potreb in vseh teh mehanizmov omogočamo vsakemu otroku (Bregant, 

1987, po Vec, 1993): 

 »Jasno orientacijo o sebi, vrstnikih, odraslih, o medsebojnih odnosih in zahtevah.« 

Skupina predstavlja ogledalo realnosti, ki nastane z verbalno in neverbalno komunikacijo in 

preko vzpostavljenih emocionalnih vezi (povratne informacije iz okolja). Otrok tako lažje 

rešuje probleme, ki se navezujejo na odnos in stik z realnostjo.  

 »Doživljanje pripadnosti in povezanosti s skupino, s tem, da se mu razvija potrebno 

zaupanje v ljudi.« 

Pri otrocih, ki so imeli izkušnje iz skupin za igranje, so ugotovili več iskanja bližine ter več in 

lažje vzpostavljanje komunikacij med vrstniki. Vec (1993) pozitivne učinke vidi predvsem 

kot posledico občutij varnosti in neogroženosti otroka v skupini.  

 »Občutke sprejetosti.« 

Zanje je najpomembnejše otrokovo občutje, da je ljubljen (Gordon, 1991, po Vec, 1993). 

Pomembno je, da otroku to na nek način sporočimo, verbalno ali neverbalno. Vec (1993) 

meni, da sprejemanje otroka s strani odraslega vodi v transferno identifikacijo in s tem v lažje 

sprejemanje norm in vrednot socialnega okolja ter pravil vedenja in življenja.  

 »Doživljanje lastne uspešnosti.« 
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Otrok mora imeti priložnost in pomoč pri potrjevanju v raznih dejavnostih, kar povratno 

vpliva na občutke sprejetosti, pripadnosti in varnosti. Ob komunikaciji v skupini se 

posameznik sooča z različnimi stališči, kar zanj pomeni širjenje izbora, potrebo po potrditvi, 

upoštevanje ostalih članov skupine in s tem osnovo za oblikovanje samozaupanja.  

 »Zaščito pred zavajanjem in pretiranimi obremenitvami, tako da preprečimo ponovno 

doživljanje malodušnosti in pasivnosti.« 

Namenjeno predvsem sprožilnim situacijam in tistim vedenjskim vzorcem, ki izvirajo iz 

šolskega obdobja in družinske zgodovine.  

 »Postopno in sistematično privajanje zahtevam življenja in dela..« 

Ego se mora razviti preko nivojev otroškega obdobja.  

 

4.2 Ravnanje z zelo motečim otrokom 

Spremljanje 

Spremljamo smer otrokovih pretiranih reakcij. V pomoč nam je profiliranje – ugotavljanje 

socialnih in življenjskih spretnosti otroka. Včasih je razlog otrokovega motečega vedenja 

frustracija zaradi nezmožnosti reševanja določene naloge. Otrok, ki se pogosto in 

ponavljajoče vede moteče, potrebuje našo posebno pozornost in pomoč (Kristančič, 2002).  

Opazovanje 

Pomembno je opazovanje otrokovega vedenja, preden ga razglasimo za motečega, 

agresivnega ali nasilnega. Opazovanje v skupini, informacije od domačih, staršev in drugih 

oseb so v pomoč (Kristančič, 2002). Pomembno je ugotoviti, kaj sproži otrokovo agresivno 

vedenje (DeBord, 2012). Ne glede na rezultate evalvacije naj bi vsak vzgojitelj, učitelj ali 

svetovalec našel način, kako bo ravnal s takšnim otrokom ali mladostnikom (Kristančič, 

2002).  

Ljubezen 

Delo z zelo motečim otrokom bo bolj učinkovito, če ga bomo opravljali z več ljubezni in 

prijaznosti. To posebno velja, če se spomnimo, da je takšno vedenje sestavljeno iz 

dejavnikov, ki jih otrok ne more kontrolirati, artikulirati ali razumeti. Otrok ne želi, da bi bila 
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učitelj, vzgojitelj ali druga odrasla oseba nezadovoljna z njim. Izrazito moteči otroci se ne 

morejo obnašati bolje. Takšni otroci potrebujejo in zaslužijo veliko mero ustvarjalnosti in 

potrpežljivega poseganja, kot vsak drug otrok (Kristančič, 2002). Nuditi jim je treba toplino, 

pozornost, navdušenje, nasmeh, toplino v glasu, odrasli se mora vključevati v pogovor, biti 

empatičen in izražati sproščeno obrazno ekspresijo (Tierney, Dowd in O'Kane, 1993, v 

Jazbec, 2002) 

Komunikacija z motečimi otroki naj vsebuje (Kristančič, 2002):  

1. Približati se težavnemu otroku brez kričanja čez cel prostor. Kontakt z očmi je 

pomemben. 

2. Ton in višina glasu naj bosta umirjena. Govor in barva glasu nista obtožujoča. 

3. Posredovati otroku, kaj lahko in česa ne sme, kot na primer: Ti lahko brcneš klop ali 

torbo, drugih otrok ne smeš! 

4. Težavnega otroka je potrebno zaščititi tako kot druge otroke. Sporočilo, kot je: Ne 

bom dovolil, da prizadeneš druge otroke, tako kot ne bom dovolil, da drugi otroci 

prizadenejo tebe. V takšnem sporočilu veljajo pravila, ki zavarujejo vse otroke in ne le 

ustavitev motečega, da bi storil nekaj, kar bi rad.  

5. Ovrednotiti otrokova čustva. To lahko izrazimo s preprostimi sporočili, kot na primer: 

Vem, kako močno si jezen, ko reagiraš na takšen način. Ob tem ne smeš prizadeti 

drugih oseb! 

6. Osebno se pogovoriti z otrokom, ki je zelo moteč. 

7. Vključiti otroka v skupno iskanje bolj primernega vedenja. K otroku se lahko obrnemo 

z besedami ali vprašanjem: Ali ti lahko pomagam, da se spomniš, kako ustrezno 

ravnati, ko si jezen? S tem izrazimo ne le spoštljivost do otrokove osebnosti, temveč 

tudi zaupanje v njegove sposobnosti spreminjanja. 

8. Uporaba slik, knjig, lutk, igranje vlog. Vse to so lahko pripomočki, ki omogočajo, da 

otrok izrazi svojo jezo, strah. Skratka, vse tiste situacije, ki izzovejo moteče vedenje in 

ki pomagajo, da odpravimo moteče vedenje. Predvsem otroke in mladostnike 

usmerjamo na to, da nam povedo KAKO se počutijo, ko se neprimerno vedejo, in NE 

ZAKAJ. 

Konfliktni krog (Obid in Rapuš Pavel, 2009) 

Agresivno vedenje otroka vzdržujejo in spodbujajo reakcije drugih. Ko je otrok pod 

pritiskom, bo skušal čim bolj ublažiti neprijetna in boleča čustva. Zunanje reakcije otroku 
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povzročajo dodaten stres. Temu pravimo konfliktni krog. V njem se izmenjujejo potrebe 

otroka in pričakovanja okolice. Da bi konfliktni krog lahko prekinili, moramo znati 

prepoznati, kaj se dogaja. 

 

Slika 1: Konfliktni krog (Obid in Rapuš Pavel, 2009, str. 433 ) 

1. Stresni dogodek aktivira otrokova iracionalna prepričanja. 

2. Negativne misli določajo in sprožijo otrokova čustva.  

3. Čustva vodijo k neprimernemu vedenju, ki ni premišljeno dejanje. 

4. Neprimerno vedenje spodbudi odrasle k reakcijam.  

5. Odrasli pogosto zrcalijo otrokovo agresijo (kričijo nazaj, grozijo …) 

6. Negativna reakcija poveča otrokovo stisko, konflikt se razvije v vitko za premoč. 

7. Čeprav otrok izgubi »bitko«, je kaznovan, je zmagal v »vojni«. Njegova pričakovanja 

so se potrdila, zato ne čuti potrebe po spremembi prepričanj ali vedenja. 

Otrokova agresivna vedenja sprožijo v vrstnikih in odraslih obrambne ali sovražne impulze. 

Odrasli se prevečkrat zapletemo z agresivnimi otroki, ker na tako vedenje reagiramo preveč 

čustveno, impulzivno ali zrcalno agresivno (Obid in Rapuš Pavel, 2009).  

Long in Wilder (1993, po Obid in Rapuš Pavel, 2009) menita, da se zrcalni agresiji lahko 

izognemo, če: 

 se zavedamo, da bo agresiven otrok v nas sprožil zrcalno agresijo; 
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 sprejmemo svoja čustva kot dejstvo in jih uporabimo kot indikator otrokovega 

občutenja; 

 si takšna čustva priznamo, a jih ne pokažemo v lastnem agresivnem vedenju do otroka. 

 se zavestno odločimo, da se ne bomo prepirali z otrokom; 

 svojo energijo usmerimo v to, kaj otrok potrebuje, namesto v svoja čustva; 

 se zavedamo, da misli spodbudijo čustva in je – medtem ko so ta čustva še močna – 

realno razumevanje konfliktne situacije oteženo. 

Z otrokom, katerega vedenje je agresivno, se umaknemo občinstvu. Drugi otroci naj počakajo 

v drugem prostoru, če je to mogoče. Pri tem moramo ostati mirni, naš govor pa mora ostati 

počasen in preprost. Prepričati se moramo, da otrok razume svoja čustva jeze in to, da mu 

lahko pomagamo. Naj o svojih čustvih govori in pripoveduje, naša naloga v tem času pa je 

poslušanje. Na koncu mu ponudimo dve različni možnosti, da lahko sam sodeluje pri 

odločanju o svojih nadaljnjih dejanjih, pri tem pa mu moramo pojasniti, da ni nič narobe, če je 

v določenih situacijah jezen, da pa je pomembno, da to izrazi z besedami in ne z agresivnim 

vedenjem (Glenn idr, 2009).  
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EMPIRIČNI DEL 

1. Opredelitev problema 

Vzgojitelji v vrtcih se iz leta v leto pogosteje srečujemo z otroki z agresivnim vedenjem. Pri 

tem smo prepuščeni samim sebi in je naš odziv na takšno vedenje odvisen od nas samih -  

naših stališč, izkušenj, navad, pogledov, lastnega počutja in karakterja.  

V teoretičnem delu svojega diplomskega dela sem opisala nekaj različnih pogledov 

posameznikov in teorij agresivnosti, ki so se skozi čas spreminjale, dopolnjevale, zavračale ali 

potrjevale. Prav zaradi različnih pogledov so se v povezavi z agresijo odstirala vedno nova 

vprašanja, z njimi pa je rastla tudi širina raziskovalnega področja. Najpogosteje citirana 

definicija agresivnosti pravi: »Agresivnost je vedenjska značilnost, ki se kaže v 

gospodovalnih, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem. Ali širše: je 

kakršnakoli oblika vedenja katerega cilj je prizadeti ali raniti drugo živo bitje, ki se takšnemu 

ravnanju želi izogniti« (Pačnik, 1988, str. 7). Moje raziskovanje se je v nadaljevanju 

osredotočilo na agresivno vedenje predšolskega otroka, pri katerem je Train (1993) opazil tri 

vrste agresije, in se seznanila z nekaj predlogi za delo in komunikacijo z agresivnimi otroki 

ter kako delati v skupini, če so vanjo vključeni tudi otroci s tovrstnim vedenjem.  

Vloga agresivnosti je pomembna tudi v samem razvojnem procesu otroka. Večina ljudi se ne 

zaveda, da je del nas tudi konstruktivna agresija, ki je osnova za dejavno obvladovanje 

različnih preizkušenj in obremenitev, ustvarjalnost, podjetnost, odločnost, izražanje svojega 

mnenja in pogoj za samouveljavitev (Tomori, 1988). A. Kristančič (2002) meni, da zdrava 

agresija posameznika usmerja, da uspešno zadovolji svoje želje, kar vodi tudi v večje 

življenjsko zadovoljstvo vsakega posameznika. Da je agresija sestavni del otrokovega 

odraščanja se strinja tudi Train (1993), ki pravi, da ko se otrok razvija, agresivno vedenje 

predstavlja nekakšen obrambni mehanizem, preko katerega ohranja svojo identiteto.  

V empiričnem delu diplomskega dela zato želim raziskati kakšna so stališča in izkušnje 

vzgojiteljev v Vrtcu Antona Medveda Kamnik ob agresivnem vedenju v predšolskem 

obdobju. Zanima me katera agresivna vedenja vzgojitelji v vrtcu opažajo in kaj so po 

njihovem mnenju najpogostejši vzroki za ta vedenja. Ker se včasih tudi sama znajdem v 

situaciji, ko enostavno ne vem kako se odzvati na agresivno vedenje otroka, me zanima tudi 

kako se nanj odzovejo in zakaj v določeni situaciji tako ravnajo. 



 

26 

 

2. Cilji diplomske naloge 

 Spoznati stališča in izkušnje vzgojiteljev/vzgojiteljic glede agresivnega vedenja 

predšolskega otroka. 

 Poiskati psihološke in pedagoške teorije, na katere se strokovni delavci lahko opremo 

pri obravnavanju agresivnega vedenja otrok.  

 

3. Raziskovalna vprašanja 

 Kakšna agresivna vedenja predšolskega otroka opažajo vzgojitelji v vrtcu in kaj so po 

njihovem mnenju najpogostejši vzroki za ta vedenja?  

 Kako se vzgojitelji odzivajo na agresivna vedenja in zakaj v določeni situaciji tako 

ravnajo? 

 

4. Metoda raziskovanja 

Deskriptivna/opisna metoda raziskovanja. Podatke sem zbirala s pomočjo polstrukturiranega 

(individualnega) intervjuja. Vzorec je namenski, vključenih je deset vzgojiteljev in/ali 

vzgojiteljic predšolskih otrok, zaposlenih v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, katerega enote se 

nahajajo v Kamniku in njegovi okolici.  

4.1 Vzorec 

Vzorec predstavlja deset vzgojiteljic predšolskih otrok, zaposlenih v Vrtcu Antona Medveda 

Kamnik, katerega enote se nahajajo v Kamniku in njegovi okolici. Vse so zaposlene na 

delovnem mestu vzgojiteljice, razlikujejo pa se po stopnji izobrazbe, starosti ter letih delovnih 

izkušenj. 

vzgojiteljica starost izobrazba Leta izkušenj 

A 50 Prof. socialne pedagogike, vzgojiteljica pred. otrok 29 

M1 48 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 27 

S 31 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 8 

M2 34 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 12 

M3 43 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 25 
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K 51 Vzgojiteljica predšolskih otrok (višja izobrazba) 32 

C 58 Vzgojiteljica predšolskih otrok 38 

T 36 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 9 

R 29 Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 5 

M4 48 Vzgojiteljica predšolskih otrok 30 

 

4.2 Tehnike in instrumenti 

V raziskavi sem uporabila tehniko individualnega intervjuja, za katerega sem izbrala 

vprašanja, ki se nanašajo na stališča in izkušnje vzgojitelja na področju agresivnega vedenja 

predšolskega otroka. Pripravila sem sedem vprašanj, ki so predstavljala smernice za pogovor.. 

4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Intervjuji so potekali individualno, smernice za pogovor so bila v naprej pripravljena 

vprašanja. Čas pogovora ni bil omejen, pri samem intervjuju pa sem kot pripomoček 

potrebovala le diktafon, s katerim sem pogovore posnela in jih kasneje zapisala. Vzgojiteljice 

so lahko prosto pripovedovale same ali s pomočjo mojih podvprašanj, iz njihovega 

pripovedovanja pa sem izluščila iskane odgovore. 

4.4 Obdelava podatkov 

Pripovedovanje vzgojiteljic sem razdelila glede na vsebino in pripravljene smernice. Besedilo 

sem najprej razčlenila na sestavne dele in tako dobila tematsko podobne odgovore. Znotraj 

interpretacije sem skušala izraziti bistvo in predstaviti vse vidike podanih odgovorov. 

 

5. Rezultati in interpretacija 

5.1 Kaj vzgojiteljice menijo, da je agresivno vedenje 

Čeprav agresija v najširšem smislu zajema vse oblike gibanja, nekatera čustva in telesno 

nasilje (Lamovec in Rojnik, 1978) sem na podlagi izvedenih intervjujev ugotovila, da 

vzgojiteljice na agresivno vedenje v predšolskem obdobju gledajo precej ozko. Poznajo 

fizično in verbalno agresivno vedenje, ki ga definirajo kot neustrezno vedenje, ko otrok 

agresivno nastopi proti sebi ali drugemu. Njihova definicija se ujema z najpogosteje citirano 
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definicijo agresivnosti, ki jo navaja Pačnik (1988, str. 7): »Agresivnost je vedenjska 

značilnost, ki se kaže v gospodovalnih, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti 

drugim ljudem.«, hkrati pa vzgojiteljice kot agresivno vedenje priznavajo tudi takšna vedenja 

proti sebi. Po T. Lamovec in A. Rojnik (1978) ta pogled predstavlja le majhen delček 

sestavljanke agresivnega vedenja, ki sta ga povzeli s shemo (str. 3). Vzgojiteljice odgovarjajo, 

da je vedenje nasilno in napadalno, kadar otrok ali odrasel svojo negativno energijo, jezo in 

strah prenaša tudi na svoje bližnje. Pri tem poudarjajo, da je takšno vedenje potrebno 

preprečiti in da ga same v vrtcu ne dopuščajo. Nasprotno pa M. Tomori (1988) meni, da je le 

manjši del agresije nasilen oziroma uničevalen in da je zaradi tega običajno označen 

negativno. Nobena izmed vzgojiteljic v agresivnem vedenju ni našla pozitivnega vidika, ki ga 

je začel v svojih delih poudarjati Fromm (2013). 

Le ena izmed vzgojiteljic je na vprašanje odgovorila drugače, kar povezujem z njeno 

izobrazbo. Je profesorica socialne pedagogike in njen pogled je posledica širšega spektra 

znanj. Meni, da je agresivno vedenje v prvi vrsti način vedenja, ki predstavlja odziv. Označila 

ga je kot način približevanja, gibanja, kot čustveni odziv ali telesno nasilje nad drugimi. S tem 

se strinjajo širše definicije agresivnosti. Pravi, da je agresivno vedenje lahko reakcija na 

frustracijo ali pa na določen vzgib, ki ga ima v sebi vsak posameznik, kar sovpada s 

frustracijsko teorijo in starejšimi teorijami, ki pravijo, da je agresivnost že v nas samih.  

5.2 Kakšna agresivna vedenja opažajo vzgojiteljice 

Vzgojiteljice pri svojem delu opažajo dve vrsti agresivnega vedenja: fizično in verbalno, kar 

med raziskovalci agresivnega vedenja predstavlja le eno od možnih delitev agresivnosti in ne 

zajema vsega agresivnega vedenja. Kot fizično agresivno vedenje so izpostavile tepež, 

porivanje, odrivanje, odtujitev igrač, ščipanje, grizenje, stiskanje, cukanje, spotikanje, metanje 

stvari na tla, namerno poškodovanje igrače in fizično omejevanje osebnega prostora, za 

verbalno agresivno vedenje pa pravijo, da se pojavlja v obliki izsiljevanja, žaljivk in besed, ki 

prizadenejo.  

Po besedah vzgojiteljic se verbalno agresivno vedenje začne pojavljati pri predšolskih otrocih, 

starih od pet do šest let, najpogosteje se ga poslužujejo deklice. Uporabljajo besedne zveze, 

kot so: »Ne bom več tvoja prijateljica …«, »Ne dam ti igrač …«, »Imam lepšo obleko …«, 

»Ti meni, jaz tebi …«, »Nimam te rada …«, »Ne bom se igrala s tabo …«. Ena izmed 

vzgojiteljic je poudarila, da je agresivno vedenje v drugem starostnem obdobju nevarnejše, saj 
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je pogosto prikrito, zaradi česar ga teže opazimo. Pravi, da se otroci lahko na enega izmed 

otrok spravijo, če začutijo, da imajo moč nad njim.  

Za otroke prvega starostnega obdobja je najpogostejša oblika agresivnega vedenja grizenje, ki 

pa je v tem obdobju tudi razvojno pogojeno. Ko se otrok razvija, se ob tem spreminja tudi 

njegova agresija. Sprva jo uporablja za zadovoljevanje svojih fizičnih potreb, kasneje pa le 

takrat, ko se počuti ogroženo. Train (1993) meni, da so vsi otroci agresivni, vendar pa njihova 

agresivnost postane pretirana, ko njegove potrebe niso zadovoljene. V tem obdobju 

vzgojiteljice opažajo zgolj fizično agresivno vedenje, ki pa ga pogosto enačijo z reagiranjem 

na reševanje konfliktov in iskanjem lastnega prostora otroka, s čimer se strinja tudi Train 

(1993), ki pravi, da agresivno vedenje predstavlja obrambni mehanizem, preko katerega otrok 

ohranja svojo identiteto. Vzgojiteljice izpostavijo tudi obdobje trme, ko otrok pogosteje 

cepeta, meče stvari ob tla, ima izbruhe jeze in besa. Razliko med spoloma opazijo šele v 

drugem starostnem obdobju, ko se deklice bolj pogosto poslužujejo verbalnega agresivnega 

vedenja, dečki pa še vedno fizičnega. T. Lamovec in A. Rojnik (1978) pri tem poudarjata, da 

je odločilno učenje socialne vloge, ki je vezana na spol in zaradi katere se od dečkov 

pričakuje, da bodo bolj nasilni od deklet, da si bodo sposobni priboriti svoje mesto v družbi, 

pri čemer pa telesna agresivnost igra pomembno vlogo. Train (1993) dodaja še, da so zaradi 

družbene vloge dečki lahko bolj fizično aktivni in odkrito agresivni kot deklice, saj se od njih 

pričakuje bolj direktna agresija. Za deklice so značilna bolj posredna in besedna agresivna 

vedenja (Lamovec in Rojnik, 1978), saj če se ne držijo svoje socialne vloge, nanje večji 

pritisk izvajajo starši in ne vrstniki, tako kot pri dečkih (Pušnik, 1999). 

5.3 Kakšni bi lahko bili vzroki za vedenje, opisano v primerih 

Deklico Mijo vzgojiteljice opisujejo kot otroka, ki si želi pozornosti. Ker primer ne opisuje 

drugih dejavnikov, razen njenega vedenja, vzroke zanj vidijo zelo različno. Večina je mnenja, 

da je glavni vzrok za njeno agresivno vedenje v vzgoji staršev. Mislijo, da bi vzrok lahko bil v 

vzgojnem pristopu, kjer otrok nima jasno postavljenih meja, da ji je morda vse dovoljeno in je 

vajena, da odrasli naredijo tako, kot sama želi.  

Težavo vidijo v zavračanju s strani drugih otrok in posledično njeni nizki samopodobi, kjer je 

prvo povezano z drugim in se medsebojno povezuje, hkrati pa je povezano tudi z njeno slabo 

samopodobo, zaradi česar išče potrditev s poniževanjem vrstnikov. Vzgojiteljice vidijo v 

njenem vedenju način komunikacije in hkrati z njo priložnosti za napredovanje, saj menijo, da 

deklica skuša komunicirati z otroki, vendar jo ti zavračajo zaradi neprimerne komunikacije, ki 
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pa se jo s trudom da izboljšati. Ena izmed vzgojiteljic je izpostavila, da je to težava, pri 

reševanju katere bi morali sodelovati tudi drugi otroci.  

Kot rešitev njene nizke samopodobe je ena izmed vzgojiteljic predlagala iskanje močnega 

področja, s katerim bi deklica razvijala vztrajnost in gradila samozavest. Izolacija sama po 

sebi ni rešitev in nekaj vzgojiteljic vidi težavo tudi v osamitvi med počitkom. Pravijo, da je 

tako deklica spet odmaknjena od ostalih otrok in izločena iz skupine, zaradi česar se izločeno 

počuti tudi sama in zaradi tega jo tako dojemajo tudi otroci. 

Kot možni vzroki so bile omenjene tudi naslednje situacije: vzgojiteljica deklice ne sprejema, 

prepiranje in izključevanje s strani staršev, nespodbudno okolje, v katerem deklica odrašča, 

razvajenost in neizpolnjena pričakovanja deklice. 

Pri drugem primeru so mnenja vzgojiteljic zelo enotna. Otrok ni bil pripravljen na prihod 

novega družinskega člana. Njegova vloga v družini se je spremenila, saj vsa pozornost ni več 

namenjena samo njemu, temveč tudi njegovi sestrici. Tega ni vajen, zato poskuša pozornost 

pridobiti z agresivnim vedenjem, zaradi katerega se starši posvetijo samo njemu, se z njim 

pogovarjajo, oče pa ga celo odnese domov, kar fantu predstavlja nagrado. Vzgojiteljice 

menijo, da je vzgoja staršev sicer primerna, vendar bi morali dečka že prej pripraviti na novo 

vlogo v družini in ga bolj vključevati v dogajanje, da se ne bi počutil izvzetega. Pri tem se jim 

zdi pomembno, da si starša vzameta čas tudi samo zanj, ga pohvalita, kadar si to zasluži, in 

mu ne posvečata pozornosti, kadar jo želi izsiliti s svojim neprimernim vedenjem.  

5.4 Dejavniki, ki vplivajo na agresivno vedenje predšolskega otroka 

Vzgojiteljice najpogosteje vzrok agresivnega vedenja vidijo v domačem okolju. Menijo, da 

nanj vpliva način vzgoje. Otrok z agresivnim vedenjem lahko išče pozornost, se uveljavlja, 

izraža stisko, posnema dogajanje doma (nasilje v družini) ali pa z njim kaže, da trpi za 

pomanjkanjem osnovnih potreb. Poudarjajo, da pogosto vzroka za agresivnost ne poznamo, če 

nam ga starši zaradi različnih razlogov ne zaupajo. Z njihovim mnenjem se sklada teorija 

socialnega učenja, ki vzroke za agresivnost išče v socialnih situacijah in zagovarja tezo, da je 

agresivnost v prvi vrsti naučena oblika vedenja (Vodopivec, 1988). Razlaga, ki temelji na 

socialnem učenju, pravi, da so ljudje agresivni predvsem zato, ker so se naučili agresivnosti 

po poti preteklih izkušenj, ker so za takšne oblike vedenja nagrajevani, oziroma dojemajo 

nekatere reakcije na njihovo agresivnost kot nagrado ali ker jih okolica neposredno spodbudi 

k nasilju (Pačnik, 1988). M. Vodopivec (1988) meni, da nezadovoljene osnovne potrebe v 
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otroku ustvarjajo napetost, občutja prikrajšanosti in ogroženosti, zato na enak način doživlja 

svet okrog sebe. Neugodna čustva nato skuša premagati z agresivnim vedenjem. Z njim se 

strinja tudi Pačnik (1988), ki meni, da tako otroci kot odrasli nenehno dobivamo spodbude in 

nagrade za nekatere oblike agresivnega vedenja. Tudi Bandura (1982, po Vodopivec, 1988) v 

sodobni družbi vidi tri izvore agresivnega vedenja in eden izmed njih sovpada tudi z mnenjem 

teh vzgojiteljic, ki menijo, da je agresivnost modelirana in ojačana s strani družinskih članov.   

Drugi dejavnik, ki ga anketiranke omenjajo, je temperament, zaradi katerega je otrok lahko 

bolj ali manj občutljiv na določene dražljaje. Ena izmed vzgojiteljic je poudarila, da so vzroki 

lahko zelo različni in da ne moremo našteti vseh. Izpostavila jih je le nekaj, ki nam 

predstavljajo vsakdanjost, na otrokovo vedenje pa lahko močno vplivajo: nov član v družini, 

zaposlitev mame, premalo očetovskega lika. Z njenim mnenjem sovpada teorija frustracijske 

agresivnosti avtorjev Dollarda in Millerja (1941, po Fromm, 2013), ki pravi, da je pojav 

agresivnega vedenja vedno pogojen z obstojem frustracije in obratno, da obstoj frustracije 

vedno vodi k agresivnosti. Vzgojiteljica meni, da pravi vzrok agresivnega vedenja spoznaš 

šele takrat, ko starši pridejo k tebi po nasvet, saj so šele takrat resnično odkriti.  

 Ko vzgojiteljice govorijo o tem, da imajo bistveno vlogo v procesu vzgoje prav starši, saj 

otroci posnemajo njihovo ravnanje in si zapomnijo odzive na svoje vedenje, govorijo o 

identifikacijskem modelu. Odsotnost ustreznih modelov za identifikacijo je eden izmed 

pogostih vzrokov agresivnega vedenja pri otroku in pri njem igra pomembno vlogo v razvoju. 

Prične se v najzgodnejšem obdobju v identifikaciji z materjo in se tekom razvoja širi tudi na 

druge osebe v njegovem okolju. Pojem identifikacije vključuje tudi proces posnemanja, ki se 

pojavlja ob opazovanju starševskega vedenja. M. Vodopivec (1988) meni, da so pri tem 

procesu pomembni predvsem starševski modeli ter čustvene izkušnje, ki jih otrok ob njih 

doživlja.  

Vzgojiteljice vidijo vzrok tudi v komunikaciji in otrokovi stiski ob izražanju. Majhni otroci ne 

znajo povedati, kaj želijo, zato se njihove stiske ali želje lahko odražajo z agresivnim 

vedenjem. Sprva otrok agresijo uporablja za izpolnjevanje svojih fizičnih potreb, skladno z 

razvojem pa se tudi agresivno vedenje spreminja in se pojavlja le še takrat, kadar se otrok 

počuti ogroženega. Del te ogroženosti lahko predstavlja tudi stiska ob izražanju in 

nerazumevanju s strani staršev. Train (1993) pravi, da so vsi otroci agresivni, problem pa 

lahko predstavlja stopnja njihove agresivnosti ali njena neprimernost.  
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Samo ena izmed vzgojiteljic je kot razlog izpostavila risanke. Otroci posnemajo vedenje 

risanih junakov, ki je zelo pogosto agresivno in neprimerno, saj otrok ponotranji tisto kar vidi, 

še posebej, če je to nekdo, po katerem se zgleduje. Danes ima televizija pomembno vlogo pri 

vzgoji otrok, s čimer se strinja tudi Bandura (1982, po Vodopivec, 1988), ki v simboličnem 

modeliranju prek različnih medijev vidi enega izmed treh možnih izvorov agresivnega 

vedenja. 

Da vzgojiteljice opažajo le omejeni krog vzrokov je po mojem mnenju delno posledica 

pomanjkanja znanja in zmožnosti prepoznavanja otrokovih potreb, predvsem pa strahu pred 

lastnim neuspehom, če pri tem govorimo tudi o vlogi vzgojitelja pri nastanku agresivnega 

vedenja. Misel ene izmed vzgojiteljic: »Otroka se vzgaja z zgledom in ne z besedo. Lahko še 

tako pametuješ, pa si bo otrok zapomnil le tisto, kar je videl. Večkrat se tudi same tega ne 

zavedamo dovolj.« Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti, da moramo otroku pustiti, da se 

razvija v sebi lastno osebo, ga spodbujati, mu stati ob strani, predvsem pa mu omogočiti, da 

izraža svoja čustva na družbeno sprejemljiv način. Ker otroci velik del dneva preživijo v 

vrtcu, smo v tem času prva oseba, ki mora pomisliti na to, kaj lahko sami storimo, da bo lažje 

otroku, nam in celotni skupini otrok.  

5.5 Odziv vzgojiteljic na agresivno vedenje predšolskega otroka in vzrok zanj 

Vzgojiteljice skušajo biti pri reševanju konfliktov čim bolj nepristranske ter spodbujati otroke 

k samostojnemu dogovarjanju in reševanju težav. Njihov odziv je odvisen tudi od njihovega 

razpoloženja, težijo pa seveda k umirjeni reakciji in interakciji.  

Ob prekomernem agresivnem vedenju posameznika vse vzgojiteljice le-tega takoj ustavijo – 

fizično, z besedo ali s kretnjo. Način prekinitve takšnega vedenja je odvisen od starosti otrok 

in navad vzgojiteljice. Pri najmlajših otrocih se vzgojiteljice poslužujejo predvsem fizične 

prekinitve, medtem ko sta dve vzgojiteljici navedli, da pri starejših otrocih uporabljata 

kretnjo, s katero neprimerno vedenje ustavita. Te kretnje se sedaj poslužujejo tudi otroci sami 

in z njo drug drugemu sporočajo, da jim vedenje drugega ni všeč. Ostale vzgojiteljice za 

prekinitev agresivnega vedenja pri starejšem predšolskem otroku uporabljajo predvsem glas 

ali pa ga prekinejo fizično, tako da otroka z agresivnim vedenjem odstranijo in zaščitijo 

šibkejšega. Pri tem ena izmed vzgojiteljic poudarja tudi pomen obrazne mimike, oči ter 

kratkih in jasnih navodil. V starosti od pet do šest let se bolj pogosto pojavlja verbalno 

agresivno vedenje, v primeru katerega se vzgojiteljice poslužujejo pogovora, ena izmed njih 

pa pri tem uporabi metodo preusmerjanja pozornosti.  
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Večina vzgojiteljic se po prekinitvi agresivnega vedenja z otrokom pogovori, polovica jih v 

pogovor kasneje vključi tudi druge otroke iz oddelka, s katerimi skušajo najti vzroke za 

takšno vedenje in predvideti posledice. Dvema vzgojiteljicama se ta način zdi pomemben tudi 

zaradi razvoja empatije pri otrocih, ena izmed njih zagovarja posvečanje časa žrtvi in ne 

otroku z agresivnim vedenjem, tri vzgojiteljice pa so poudarile pomen pogovora med otroki 

samimi, pri katerem one prevzamejo vlogo mediatorja. A. Kristančič (2002) je v svojem delu 

»Socializacija agresije« podala napotke za komunikacijo z motečimi otroki, ki naj bi 

vsebovala več elementov, na katere moramo biti pozorni. Vzgojiteljice pri svojem delu 

upoštevajo naslednje elemente: ton in višina glasu sta umirjena, posredovanje informacij 

otroku kaj lahko in česa ne sme, in oseben pogovor z otrokom. Del vzgojiteljic prakticira tudi 

elemente: približati se otroku, ovrednotiti otrokova čustva in vključitev otroka v iskanje bolj 

primernega vedenja. Avtorica kot elementa navaja tudi uporabo slik, knjig, lutk in igranje 

vlog ter težavnega otroka je potrebno zaščititi, katerih pa vzgojiteljice niso omenile. 

Verjamem, da se večina vzgojiteljic teh ravnanj prav tako poslužuje, vendar pa jih med 

intervjujem niso omenile. 

Ena vzgojiteljica je izrazila prepričanje, da je za otroke dobro, da napetost, ki jo nosijo v sebi, 

sprostijo z gibanjem, kar se sklada s teorijo Lorenza, ki meni, da je potrebno nakopičeno 

energijo sprostiti v športu, da se ne sprošča z agresivnim vedenjem. Dve izmed vzgojiteljic sta 

poudarili fizičen stik z otrokom in pomen objema in nežnosti, ko ju otrok potrebuje. Ena 

izmed vzgojiteljic pa ima nasprotno mnenje, ki temelji na prepričanju, da je potrebno otroka z 

izbruhom agresivnega vedenja v tistem trenutku prikrajšati za pozornost in mu jo posvetiti 

takrat, ko je njegovo vedenje primerno.  

Vse vzgojiteljice so večkrat poudarile tudi to, da je vsak izmed otrok drugačen, vsak s svojo 

zgodbo ter da je v vsaki zgodbi nešteto situacij in niti dve izmed njih nista enaki. Pri 

reševanju težav z agresivnim vedenjem otrok ne poznajo pravega »recepta«, ravnajo se 

predvsem po svojem občutku. Ta je predvsem posledica vzgoje njihovih staršev, lastnih 

izkušenj in trenutnega razpoloženja. Pri tem jim manjka teoretična osnova, ki odpira širino 

možnosti reagiranja na agresivno vedenje otroka. Vsaka teorija se v praksi ne izkaže za 

učinkovito, vendar pa sama zagovarjam tezo, da se z več znanja lažje spopadamo z izzivi in 

odkrijemo otroku, sebi in drugim otrokom v oddelku najučinkovitejši način reševanja 

problemov. 
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Na otrokovo agresivno vedenje vpliva tudi odziv vzgojitelja, saj otrokove reakcije spodbujajo 

in vzdržujejo reakcije drugih. M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) opozarjata na t.i. »konfliktni 

krog« (str. 22), v katerem se izmenjujejo potrebe otroka in pričakovanja okolice. Otrokova 

agresivna vedenja sprožijo v vrstnikih in odraslih obrambne ali sovražne impulze, zato se 

odrasli prevečkrat zapletemo z agresivnimi otroki, ker na neprimerno vedenje reagiramo 

preveč čustveno, impulzivno ali zrcalno agresivno (Obid in Rapuš Pavel, 2009). Posledico 

avtorja imenujeta »zrcalna agresija«. Vzgojiteljice bi krog lahko prekinile, če bi se v danem 

trenutku zavedle situacije in zavestno reagirale po teoriji Longa in Wilderja (1993, po Obid in 

Rapuš Pavel, 2009), ki menita, da se zrcalni agresiji lahko izognemo, če »se zavedamo, da bo 

agresiven otrok v nas sprožil zrcalno agresijo«, »sprejmemo svoja čustva kot dejstvo in jih 

uporabimo kot indikator otrokovega občutenja«, »si takšna čustva priznamo, a jih ne 

pokažemo v lastnem agresivnem vedenju do otroka«, »se zavestno odločimo, da se ne bomo 

prepirali z otrokom«, »svojo energijo usmerimo v to, kaj otrok potrebuje, namesto v svoja 

čustva«, »se zavedamo, da misli spodbujajo čustva in je realno razumevanje konfliktne 

situacije oteženo« (Obid in Rapuš Pavel, 2009, str. 434). 

5.6 Počutje vzgojiteljic ob izbruhu agresivnega vedenja predšolskega otroka 

Ena izmed najpomembnejših nalog vzgojiteljice je prepoznavanje čustev otroka. Večina je 

empatičnih, zato se s to nalogo uspešno spopadajo, presenetljivo pa sem med intervjuji 

zaznala, da je zanje govorjenje o lastnih čustvih precej težja naloga. Med pogovorom o 

njihovih čustvih ob izbruhu agresivnega vedenja otroka je ta pogosto nezavedno prešel na 

drugo temo, navadno na vzroke za agresivno vedenje ter na način, ki ga vidijo kot 

najprimernejšega za reševanje trenutne situacije.  

Ob izbruhu agresivnega vedenja se vzgojiteljice, takoj po ustavitvi le-tega trudijo ohraniti 

mirnost, medtem ko se v nekaterih porajajo čustva jeze, zaskrbljenosti, nemoči, pri nekaterih 

tudi žalosti in celo presenečenja. Vzgojiteljice se ob takšnih trenutkih poskušajo vživeti v 

čustva otroka, reagirati odločno, analizirati situacijo, razumeti in najti najbolj primerno rešitev 

za otroka in skupino. Ena izmed njih se ob tem spomni nase in lastnih čustev iz otroških let. 

Na frustracije vzgojiteljev, učiteljev in svetovalnih delavcev pri delu z izrazito motečimi 

otroki opozarjata tudi A. Kristančič (2002) in Train (1993). Slednji pravi, da so z učitelji, 

vzgojitelji in strokovnimi delavci pogosto povezana predvidevanja, da bi se morali znati 

odzvati in obvladati vsako otrokovo vedenje. Meni, da imajo o profesionalnosti napačno 

predstavo in ne želijo priznati, da jim vedenje nekaterih otrok povzroča težave.  
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S Trainovim (1993) prepričanjem, da se veliko strokovnih delavcev počuti nemočno, se 

popolnoma strinjam. Mislim pa tudi, da je še vedno preveč vzgojiteljic, ki tega ne upajo 

priznati, saj so prepričane, da bi se njihova strokovnost znašla pod vprašajem. Nerodno nam 

je, da kot vzgojitelji ne vemo, kaj storiti ali da je to lahko celo naša krivda. Če v tistem 

trenutku dovolimo na površje svojim čustvom, nam je kasneje žal, da smo tako odreagirali. V 

nasprotnem primeru, če ne storimo ničesar, pa otrok postane bolj agresiven in posledično se 

poveča tudi naša frustracija (Train, 1993). 

5.7 Potreba vzgojiteljic po dopolnilnih znanjih s tega področja 

Spreminja se miselnost ljudi, razvija se znanost, spreminja se družba, okolje in z vsem tem 

tudi pogled na vzgojo otroka in vzgojni izzivi. Nekaj vzgojiteljic je v intervjuju omenilo, da 

pred leti ni bilo toliko otrok z vedenjskimi težavami, kot jih opažajo danes. Vse intervjuvanke 

se strinjajo, da so nova znanja pomembna in potrebna ter da jih je potrebno dopolnjevati in 

nadgrajevati. Ena izmed vzgojiteljic se hkrati sprašuje, če bi ji dodatna znanja pomagala, saj 

je vsak otrok individuum in tako vsak primer drugačen, druga pa pravi, da bi se v primeru 

težav najprej obrnila na svetovalno službo.  

Menim, da je učenje, spoznavanje novih teorij ter iskanje odgovorov na vzgojna vprašanja v 

največji meri odvisno od samoiniciativnosti vzgojiteljice. Res je, da je vsak otrok drugačen in 

da ima vsak svojo lastno pot, vendar ti znanje teorije daje osnovo za povezovanje dejstev, 

sklepanje, hkrati pa odpira različne možnosti za pravilno reagiranje v težki situaciji. Vsaka 

vzgojiteljica bi se morala skozi življenje izobraževati, samo od nje pa je odvisno, kaj bo z 

informacijami naredila.  
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SKLEP 

J. Rapuš Pavel (2013) meni, da otroci v času odraščanja potrebujejo primerne odzive odraslih 

iz svojega okolja in da to lahko preprečuje in omili razvoj agresivnega vedenja, podpira razvoj 

emocionalnih in socialnih spretnosti ter jim pomaga pri razreševanju težavnih odnosov s 

otroki in odraslimi. Vsakdo izmed nas se je že znašel v situaciji, ko ni vedel, kako se odzvati 

na agresivno vedenje otroka ali pa se je nanj odzval impulzivno, brez razmišljanja. Kakšen je 

primeren odziv? Kako otroku pomagati, da bo znal svoja čustva, občutja in želje izražati na 

družbeno primeren način? Kaj o tem razlaga teorija in kako na to gledajo vzgojiteljice, ki se z 

otroki z agresivnim vedenjem srečujejo vsakodnevno? Kako se one odzivajo na agresivna 

vedenja in zakaj tako ravnajo? Vse to in še marsikatero vprašanje se mi poraja pri delu v 

vrtcu, kjer se iz leta v leto srečujemo z novimi vedenjskimi izzivi.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem ugotovila, da se teorije in razlage agresivnega 

vedenja med seboj precej razlikujejo. Freud (1920, po Pačnik, 1988) je vzrok našel v 

destruktivnem gonu, ki ga je poimenoval »gon smrti«, za katerega je verjel, da je usmerjen 

proti organizmu samemu. Ker je del nas tudi Eros (gon življenja), se Thanatos kaže v 

agresivnosti, usmerjeni navzven, proti drugim (Fromm, 2013). Del njegove teorije je sprejel 

tudi Lorenz, ki je bil prav tako prepričan, da je človeška agresivnost gon. Njegova razlaga 

zajema teorijo o t.i. hidravličnem konceptu agresivnosti, ki se nanaša na mehanizem, zaradi 

katerega agresivnost nastane. Lorenz trdi, da se energija nabira v živčnih centrih in ko se je 

nabere dovolj, pride do eksplozije (Fromm, 2013). Rešitev najde v športu, tekmovanjih in 

podobnem, kjer naj bi se sprostila odvečna energija (Meves, 2010). 

Drugačno razlago agresivnosti nam ponuja frustracijska teorija. Avtorji zavračajo teorije o 

vrojeni agresiji in s tem tudi Freudove teze o gonu smrti (Nastran Ule, 1994). Menijo, da je 

pojav agresivnega vedenja pogojen z obstojem frustracije in nasprotno, da obstoj frustracije 

vodi k agresivnosti. Teorijo sta razvila Dollard in Miller. K. Horney (1966, po Lamovec, 

1978) pravi, da se temeljna tesnobnost razvija v dveh stopnjah, preko katerih posameznik 

najprej potlači tesnobnost, ki pa se kasneje projicira na zunanji svet. Tudi med intervjuji je 

šest vzgojiteljic kot vzrok agresivnemu vedenju izpostavilo frustracijo, za katero menijo, da je 

posledica vzgoje ali dogodka, ki je močno vplival na otroka. Sama se z njimi strinjam, vendar 

menim, da dogodek lahko pusti dolgoročne posledice na otroku, vendar je tudi od vzgoje oz. 

reakcije staršev odvisno, kako se bo otrok s frustracijo spopadel in na kakšen način se bo 

odražala. To potrjuje tudi prepričanje Millerja, ki je kasneje spremenil svoje mišljenje in 
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predpostavil, da frustracija spodbudi različne tipe odzivov, med katerimi je tudi agresivnost 

(Miller, 1941, po Fromm, 2013). 

Teorija socialnega učenja išče vzroke agresivnosti v socialnih situacijah in ne več v 

posamezniku. V nasprotju z drugimi teorijami ta temelji na prepričanju, da je agresivno 

vedenje naučeno vedenje (Obid in Rapuš Pavel, 2009), ki se razvije predvsem zato, ker so se 

ljudje naučili agresivnosti po poti preteklih izkušenj, ker so za takšne oblike vedenja 

nagrajevani ali ker jih okolica neposredno spodbudi k nasilju (Pačnik, 1988). Na podlagi 

izvedenih intervjujev se večinsko mnenje vzgojiteljic pridružuje tovrstnemu mišljenju. Ob 

vprašanju o izvoru agresivnega vedenja predšolskega otroka so vse vzgojiteljice izpostavile 

vzgojo in domače okolje, s čimer se strinjam tudi sama. Vzgoja, reakcije in ravnanje staršev 

se jasno odraža na otrokovem vedenju. Preko njih se uči interakcije, socialnih veščin in 

ustreznega izražanja mišljenja ter čustev. Bandura (1982, po Vodopivec, 1988), ki je na 

osnovi teorije socialnega učenja razvil novo pojmovanje agresivnosti, naslednji izvor 

agresivnega vedenja vidi v simboličnem modeliranju, prek medijev, zlasti televizije. Da 

izpostavljenost nasilju na televiziji zvišuje medosebno agresivnost, je izpostavila tudi ena 

izmed vzgojiteljic. Sama menim, da so risanke pomemben dejavnik pri vzgoji otrok. Odrasli 

bi morali imeti nadzor nad vsebino, ki na nek način sooblikuje otroka, vendar pa se nahajamo 

v času hitrega tempa, stresa, preobremenjenosti in vse preveč staršev po napornem dnevu 

doma nima časa za to. Posledica tega je popustljivost pri določanju meja in pomanjkanje 

kritičnega pogleda na televizijske vsebine.  

V intervjujih z desetimi vzgojiteljicami sem spoznala, da v vrtcu opažajo predvsem fizično  

agresivno vedenje (tepež, porivanje, odrivanje, odtujitev igrač, ščipanje, grizenje …), pri 

starosti pet do šest let pa otroci začnejo uporabljati tudi verbalno agresijo, ki se najpogosteje 

pojavlja pri deklicah (»Ne bom se igrala s tabo …« ali »Imam lepšo obleko …«). T. Lamovec 

in A. Rojnik (1978) pravita, da je pri tem odločilno učenje socialne vloge, ki je vezana na 

spol. Pri tem Train (1993) dodaja, da so zaradi družbene vloge dečki lahko bolj fizično aktivni 

in odkrito agresivni kot deklice, saj se od njih pričakuje bolj direktna agresija. Tudi 

vzgojiteljice opažajo, da se pojavljajo razlike med spoloma, vendar pravijo, da so vidne šele v 

drugem starostnem obdobju. Deklice so bolj značilna posredna in besedna agresivna vedenja, 

medtem ko pri dečkih prevladuje fizična agresija. Vzgojiteljice menijo tudi, da je agresivno 

vedenje lahko razvojno pogojeno (npr. grizenje pri malčkih), s čimer se strinja tudi Train 

(1993), ki pravi, da agresivno vedenje predstavlja obrambni mehanizem, preko katerega otrok 

ohranja svojo identiteto. 
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A. Kristančič (2002) pravi, da so frustracije, ki jih doživljajo vzgojitelji, učitelji ter svetovalni 

delavci pri delu z izrazito motečimi otroki, pogoste in neprijetne. Vzgojiteljice v Vrtcu 

Antona Medveda skušajo biti pri reševanju vedenjskih težav nepristranske, umirjene in 

pravične, hkrati pa otroke spodbujati k samostojnemu dogovarjanju ter reševanju konfliktov. 

Pri tem se v njih porajajo čustva zaskrbljenosti, jeze in nemoči, nekatere pravijo, da celo 

presenečenja ali žalosti. Tri vzgojiteljice so poudarile pomembno vlogo empatije, ki je 

bistvena za razumevanje in ne nazadnje tudi motivacijo za iskanje rešitve in s tem počutja 

otroka.  

Ob prekomernem agresivnem vedenju vzgojiteljice tega takoj ustavijo s kretnjo, z besedo ali 

pa ga fizično prekinejo. Način prekinitve je odvisen od starosti otrok in navad vzgojiteljice. 

Machonochie (2006) pri tem poudarja, da moramo obvladati sebe in položaj ter da mora otrok 

to vedeti, saj vsa svoja pričakovanja preverja pri nas. Zato je ključnega pomena, da naša 

komunikacija ostane mirna, s čimer se strinjajo tudi intervjuvanke, ki težijo k umirjeni reakciji 

in interakciji. Ker največjo odgovornost za vsakodnevno interakcijo nosijo vzgojitelji in 

starši, je pomemben tudi način naše komunikacije z otroki z agresivnim vedenjem. Smernice 

zanjo navaja A. Kristančič (2002). Z njimi se tudi sama v celoti strinjam, vendar pa bi na tem 

mestu rada opozorila na število otrok v oddelku in na pogoje, ki nam ne dajejo vedno 

možnosti ukvarjanja samo z enim otrokom. Ti otroci potrebujejo ljubezen, pozornost, zgled, 

jasne meje in predvsem otrokom posvečen čas, ki se jim ga v vrtcu trudimo dati, vendar je 

okrog nas še veliko drugih otrok, ki potrebujejo isto, a to izražajo na drugačen način. 

Vsekakor pa lahko bistveno pripomoremo k dobremu počutju otrok z ustaljeno dnevno rutino, 

jasnimi mejami, zgledom (Machonochie, 2006) in realno zastavljenimi cilji (Bečaj, po Vec, 

1993). Strokovnjaki so prepričani tudi, da je potrebno z otrokom vzpostaviti zaupen odnos, 

hkrati pa v njem vzbuditi občutek dolžnosti (Obid in Rapuš Pavel, 2009). In če zaključim z 

mislijo Olweusa (1955, str. 26): »Ljubezen in skrb tistih, ki otroka vzgajajo, jasno postavljene 

meje dovoljenega vedenja brez uporabe telesne kazni ustvarjajo harmonične in neodvisne 

otroke.« … in prav tega si želimo. 
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PRILOGA 

Odgovori anketiranih vzgojiteljic predšolskih otrok.  

Kaj je agresivno vedenje? 

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A Agresija je v prvi vrsti način vedenja, določen odziv na določeno zadevo. 

Agresivno vedenje označuje predvsem način približevanja, pa naj bo to gibanje 

(mahanje z rokami, iztegovanje rok…), lahko verbalno, čustveni odzivi, kot so bes 

ali telesno nasilje nad drugim. Agresivno vedenje je lahko reakcija na neko 

frustracijo, lahko pa je tudi reakcija na določen vzgib, ki ga ima v sebi lahko vsak 

posameznik. Agresija se lahko pojavi kot posledica prikrajšanja določenih 

osnovnih potreb, lahko pa tudi kot preprečitev pri doseganju pomembnih ciljev. O 

agresiji obstajajo različne teorije, ki jih je dobro poznati, saj prispevajo k 

razumevanju pojavov nasilnega vedenja. 

2. M1 To je neko neustrezno vedenje v določenih situacijah, ko otrok lahko agresivno 

nastopi proti sebi ali drugemu. 

3. S Neka nedopustna oblika vedenja, ki je ne dopuščam in jo je potrebno preprečiti.  

4. M2 Tega je več vrst. To niso samo pretepi ampak tudi da si verbalno grob do drugih in 

da vržeš nekaj na tla. 

5. M3 To je nasilno in napadalno vedenje. Neprimerno vedenje, obrnjeno proti drugim 

ali sebi. Lahko se zgodi z željo agresorja po povzročitvi škode, v materialni ali 

telesni obliki. Agresivnost je lahko tudi verbalna, ne samo fizična.  

6. R Agresivno vedenje je, ko otrok/odrasel svojo negativno energijo, jezo, strah 

prenaša na svoje bližnje, pa naj bodo to njegovi starši, stari starši, vzgojiteljica … 

ali pa njegovi prijatelji v vrtcu, z grožnjami, zmerjanjem ali celo s fizičnim 

obračunavanjem. 

7. M4 Fizično ali pa psihično. 

 

Kakšna agresivna vedenja opažate v predšolskem obdobju? 

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A V predšolskem obdobju se pojavi več oblik agresivnega vedenja. Že v prvi 

starostni skupini se to izraža predvsem telesno – otrok ščipa, grize brca, poriva. 

Ob konfliktu odreagira na način, da odreagira z jokom, besom, grizenjem … 

Pogosto pride do nasilja, ko odrasli otroku nekaj omeji ali prepove, ko se bori za 
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prostor, ko mu kdo odvzame igračo. Še več agresivnega vedenja se pojavi v 

obdobju trme.  V tem obdobju  lahko telesno nasilje prehaja v verbalno. V tem 

obdobju je več jeze, besa, cepetanja, lahko mečejo stvari na tla, namerno 

poškodujejo stvari … Izrazito pa se poveča besedno – verbalno nasilje, kot so 

zmerjanje, žalitve. Kljub temu pa so tudi v drugem starostnem obdobju zelo 

pogosti telesni konflikti med otroki. Pojavijo se spori zaradi pravil, igre … 

2. M1 Razliko vidim med dečki in deklicami. Pri dečkih se pogosteje pojavlja fizično 

agresivno vedenje, pri deklicah pa bolj verbalno. Pri dečkih vidim kakšno 

odtujitev igrač, ugrizi, porivanje, odrivanje, ščipanje, podiranje igrač, pri 

deklicah pa grožnje (ne boš moja prijateljica, ne dam ti igrač, imam lepšo obleko 

…). 

3. S Fizično: grizenje, tepež, porivanje, stiskanje, cukanje, spotikanje, fizično 

omejevanje osebnega prostora …  

4. M2 Odvisno od starosti. V jaslih se pogosteje pojavlja grizenje, ščipanje, praskanje, v 

starejši skupini pa je več verbalne agresije. Seveda tudi nekaj porivanja in 

pretepanja, ampak tega je manj. Veliko je besed, ko hočejo koga prizadeti. 

Predvsem pri predšolskem otroku se pogosteje uporabljajo žaljivke in besede, ki 

prizadenejo. Pri fantih se hitreje pojavi fizična agresija.  

5. M3 Fizična - spotikanje, tepež, odrivanje, porivanje. Naredi škodo, polomi igrače, 

vrže stol … Verbalna – izsiljevanje (ti meni, jaz tebi), žaljenje 

6. K Porivanje, grizenje, cukanje, verbalna agresivnost se pojavi v zadnjem letu pred 

šolo. Mogoče kdo tudi kakšno leto prej, vendar večinoma predšolski. Ostalo je 

pa fizično agresivno vedenje 

7. C Pretepanje in besedno agresijo. »Nimam te rada«, »ne bom se igrala s tabo«, 

»nisem tvoja prijateljica« … Verbalno je bolj značilno za starejše otroke, 

predvsem deklice. Za mlajše pa je značilno grizenje. 

8. T Najpogosteje so to fizična. Prerivanje, vlečenje stvari iz rok. 

9. R V predšolskem obdobju opažam največ obrambne, fizične in pa besedne 

agresivnosti.  

10. M4 Grizenje, tepež, porivanje. Kasneje so agresivna vedenja bolj prikrita. Ta so 

nevarnejša, saj jih teže opazimo. Otroci se lahko na enega izmed otrok spravijo, 

če začutijo, da imajo moč nad njim. Tudi najbolj tihi otroci se lahko spravijo na 

nekoga.  
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Kakšni bi lahko bili vzroki za sledeče vedenje? 

 Mija je štiriletna deklica z izbruhi besa, kadar ne gre vse po njeni volji. Če se ji pri 

postavljanju kock ali risanju kaj ne posreči, postane malodušna in se gre kujat v kot. 

Med počitkom jo pogosto osamijo, saj je glasna in tako moti ostale otroke. Zato so jo 

otroci začeli zavračati. Včasih je zaradi tega žalostna, zato jih ozmerja: »S teboj se 

tudi jaz nočem igrati, ker smrdiš!« ali pa jim podstavi nogo in jih udari, namesto 

obžalovanja pa kaže zadovoljstvo.  

 

 Jakob je štiriletni deček, ki ima zadnjih nekaj mesecev, oziroma odkar je dobil 

sestrico, močne izbruhe agresivnega vedenja, vedno, ko ni po njegovo. Tepež v družini 

ne obstaja, starša ga nista še nikoli udarila. Ob izbruhu agresije povzdigneta glas ali 

pa ga odločno primeta za roko in ga odneseta v njegovo sobo ter mu rečeta, naj pride 

ven, ko se pomiri. To ponavljata toliko časa, dokler se res ne umiri. Seveda se vedno 

po vsakem izbruhu pogovorijo. Pogosto se dogaja, da na igrišču otrokom nagaja in po 

treh opozorilih ga oče odnese domov. Temu sledi neizmerno kričanje in vpitje. Poleg 

tega starša tudi tepe. Takrat ga mama prime za roko in mu reče, da ne dovoli da jo 

udari, ker jo to boli. Ko to ponovi, zopet sledi odmor.  

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A  Pri deklici gre verjetno za permisiven način vzgoje, ki pogosto spodbudi 

agresivno vedenje, ko se pred otroka postavi zahteva ali ovira. Lahko je vzrok 

tudi v načinu vzgojnega pristopa, kjer otrok nima jasno postavljenih meja. Ker je 

navajena doseči, kar želi, to želi doseči v vsaki situaciji. Če ne zadovolji svojih 

želja, odreagira z jezo. Njen cilj je doseči, da postane središče dogajanja, pa 

čeprav to doseže na negativen način. Pri deklici je potrebo poseči na način, da se 

nauči dokončati začeto delo, da doseže svoj cilj. Naučiti se mora, da je za vsako 

dejavnost potrebno potruditi se, ne pa pustiti stvari na pol narejene. Kujanje v 

kotu ni rešitev težav. Potrebno je tudi preusmerjanje njenega vedenja, in  doseči, 

da najde svoje močno področje. Izolacija sama po sebi ni rešitev in jo oddaljuje 

od vrstnikov. Naučiti se mora »sobivati« med vrstniki. 

 Agresivno vedenje je predvidevam posledica izgube nadzora nad starši, 

oziroma čustvena prizadetost. S svojim načinom vedenja skuša pridobiti 

pozornost staršev, ki jo je imel vsa zadnja štiri leta. Otrok mora sprejeti novo 

dejstvo v družini, vendar starši ne smejo dopustiti, da fizično obračunava z njimi 

ali z vrstniki. Temu bi moral slediti še kakšen ukrep – odvzem določenega 
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privilegija. In seveda nagrada za primerno vedenje. 

2. M1  Morda ji je doma vse dovoljeno. Kar si zaželi morda vse dobi ali pa je 

zavrnitev že dobila od otrok in jim to vrača na svoj, bolj agresiven način. Glede 

zadovoljstva pa verjetno tu dobi pozornost … mogoče je ne dobi.  

 Iz tega primera vidim, da imata starša odločno vzgojo in da mu 

agresivnega vedenja onadva ne izražata. Fantu verjetno ta način ustreza, da ga 

oče nese domov, čeprav se to meni ne zdi ravno pravi način, saj se mi zdi, da bi 

se bilo fino pogovoriti. Vidim, da se pogovarjajo, ampak morda bi moral na 

igrišču priti do ustreznega vedenja. Dobil je sestrico. In sedaj je drugi. Zagotovo 

se mu posvečajo, ampak otrok se počuti ogroženega. Njega vloga v družini se je 

spremenila, saj verjetno sedaj več pozornosti dobi sestrica. To je en velik 

pokazatelj njegovega vedenja.  

3. S  Lahko bi tak vzorec dobila od doma, morda je videla starše. Njeno 

vedenje bi lahko bilo zrcalo dogajanja doma. Glasna je verjetno zaradi 

pomanjkanja pozornosti, logično je, da so jo ostali začeli zavračati. Da je 

žalostna je tudi posledica tega, kar se je že prej zgodilo. Sama išče zadovoljstvo, 

pri drugih išče napake, da se sama dvigne, pa čeprav se zaradi tega samo nekaj 

sekund bolje počuti. Ti lahko marsikaj narediš na njeni vztrajnosti, da bo vedela, 

da mora nekaj dokončati, ko to začne.  

 Pri dečku ni težko ugotoviti, da trpi zaradi pomanjkanja pozornosti. To je 

ena izmed pogostejših napak staršev, da se prvorojenca postavi na stranski tir. 

Starša bi morala Jakoba na sestrico pripraviti že pred njenim prihodom. Npr. z 

lutko, knjigo, igro vlog. Ne sme se počutiti zapostavljenega. Po rojstvu pa bi 

pomagalo, če se tudi temu otroku daje veliko pozornosti, saj jo v tistem trenutku 

potrebuje. Dojenček ne rabi obeh staršev naenkrat, zato je prav, da se eden izmed 

njiju posveti tudi starejšemu otroku. Kričanje je posledica pomanjkanja 

pozornosti. Potrebno je popraviti situacijo, drugače se lahko otrokovo agresivno 

vedenje nadaljuje še nadaljnja leta. 

4. M2  Pri deklici sem najprej opazila, da se je oddaljila od drugih otrok, da je 

bolj sama in da jo zaradi tega izločajo tudi drugi. Potem je to povezano. Ker se 

počuti samo in ne zna pristopiti do otrok, na ta način vzbudi njihovo pozornost, 

pa čeprav je ta negativna. Nekdo bi moral poseči in spodbuditi k drugačni 

komunikaciji, da bi ji pomagal rešiti težavo na drugačen način. Pri tem bi morali 

biti vključeni tudi drugi otroci. Vzrok bi lahko bil tudi v osamitvi med počitkom, 

saj jo tudi vzgojitelji dajejo na stran, namesto da bi jo vključili v skupino. 

Družina ima tudi velik vpliv na otroka, ampak v mnogo primerih ne vemo kaj se 
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tam dogaja. Pogosto lahko samo ugibaš zakaj je vedenje tako. Vzrok je lahko 

tudi v izključevanje njenih staršev ali pa njunem prepiranju, od koder deklica 

potem beži. 

 Pri tem fantku sem takoj opazila, da se je vedenje spremenilo, ko je dobil 

sestrico. To je zelo zelo močan sprožitelj neprimernih vedenj, sploh če ga starši 

ne vključujejo v delo z dojenčkom in se zaradi tega počuti ogroženega in 

zavrnjenega. To se dogaja kar pogosto.  

5. M3  Nizka samopodoba, neprimerno ravnanje vzgojitelja, asocialen otrok. Ne 

vem zakaj. Vzgojiteljica bi se morala z vsemi pogovoriti, ne vem zakaj se ne. 

Mogoče jo celo ona ne sprejme.  

 Sprememba v družini, logično! Ni več edini otrok. In še leta so primerna 

za takšno reakcijo. Mali išče pozornost, bodo morali več stvari skupaj početi, pa 

se bodo sčasoma stvari spremenile. Z besedami še ne zna razložiti kaj mu ni všeč 

in to pokaže s takšnim vedenjem.  

6. K  Začaran krog. Lahko izhaja iz družine in se prenaša na okolje. Deklica 

ima zagotovo slabo samopodobo, izbruhi besa lahko izhajajo iz primarne 

družine, glede na to, da se v skupini slabo počuti, potem pa je to začaran krog. V 

skupini se deklica slabo počuti, ona zavrača otroke, otroci zavračajo njo in 

vzorec se ponavlja. Seveda pa si želi, da bi bila sprejeta.  

 Če prej takšnega vedenja ni bilo, zagotovo izhaja iz ljubosumja na 

dojenčka. Čeprav vidim, da sta starša kar dosledna in mu postavljata meje, 

čeprav sem bila pa na predavanju, kjer so poudarili, da otroka ne smemo osamiti, 

ampak moramo čas, ko ima težave, preživeti skupaj z njim. Vendar pa to izhaja 

iz teorije in ne prakse. 

7. C  Štiri leta stari otroci ne bi več smeli imeti takšnega izbruha besa. Če pa je 

še vedno tako, otroci začnejo takšne otroke izločati. Agresivno vedenje je 

posledica tega. Deklica je žalostna in tu je začaran krog. 

 Otrok je bil nepripravljen na sestrico. S svojim vedenjem je želel 

vzbuditi pozornost pri starših. To, da ga oče nese domov, je zanj nagrada, saj 

tako pridobi očetovo pozornost. Nato si spet vzamejo čas, da se z njim o vedenju 

pogovarjajo, iz česar spet dobi pozornost. V tem primeru gre samo za iskanje 

pozornosti. 

8. T  Morda deklica nikjer ne dobi nobene spodbude. Morda zatiranje, ki se 

prenaša. Morda pa samo išče pozornost, morda je ne zna na drugačen način. 

Krivo je lahko tudi ravnanje vzgojiteljice. 

 Iskanje pozornosti zaradi sestrice. Morda niso znali tega dobro 
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predstaviti. Pogosto se samo veselijo otroka, kaj pa to pomeni otroku ne znajo 

predstaviti na primeren način. Zanj se veliko stvari spremeni. Mora vedeti, da je 

v družini še vedno pomemben tudi on.   

9. R  Vzrok za agresivnost jaz v tem primeru vidim, da je njeno domače 

okolje. Doma ji verjetno ne posvečajo preveč pozornosti, zato jo na tak način 

išče v vrtcu. Drugi vzrok bi lahko bil, da ji pa preveč posvečajo pozornost, da ji 

pri igrah popuščajo, da vedno zmaga, nikoli se ne rabi truditi za dosego 

določenega cilja. 

 Vzrok bi lahko bil premalo posvečanja starejšemu bratcu. Otroka, ki dobi 

starejšega bratca/sestrico je treba še bolj vključevati v vsakodnevne dejavnosti, da 

se počuti koristnega in pomembnega. Ne smemo ga odganjati od sebe in se 

posvečati le dojenčku. 

Otrok išče pozornost s kričanjem, tepežem … takrat se mama ali oče posvetita 

samo njemu, četudi ga kregata. Otrok se enostavno boji, da bo izgubil 

»pomembnost«, ki jo je prej imel. 

10. M4  Deklica išče pozornost. Možnosti je lahko več. Doma se ji lahko zelo 

posvečajo in je v središču pozornosti, jo ves čas animirajo in je središče 

dogajanja. V tem primeru je zanjo v vrtcu čisto drugače, saj si prostor deli z 

drugimi otroki. Na ta način išče pozornost. Lahko pa, da je otrok doma 

prepuščen sebi in da se z njo nihče ne ukvarja. Sama se nagibam bolj k prvi 

možnosti. Težava današnjega časa je, da so otroci preveč animirani. Želijo, da 

jim mi povemo s čim se bodo igrali, kaj bodo delali in ne znajo najti svoje 

notranje motivacije. Hočejo takojšnje zadovoljstvo in če tega ni, se razjezijo. Ti 

otroci odrastejo v nezadovoljne ljudi in zasvojence, saj preko tega iščejo takojšen 

užitek, ki pa je le trenuten. Starši pa takšno ravnanje v dobri veri podpirajo, 

vendar se ne zavedajo, da vedenje preide v navado, ki se lahko vleče še dolga 

leta. Nudijo jim vse, ne da bi jih naučili, da se je potrebno za vsako stvar 

potruditi.  

 V tem primeru si Jakob želi pozornosti. Starši mu morajo dati vlogo 

starejšega brata in pomočnika. Otroka je potrebno vedno dvigniti in ne tlačiti. 

Otroci se poistovetijo s svojo vlogo in v njej zažarijo. Znati moraš iz otroka 

potegniti dobro. In zdi se mi tudi, da ja, se moraš pogovoriti z otrokom, vendar 

pa ne smeš parlamentirati. Na ta način dobi pozornost za svoje agresivno 

vedenje, ki je v tistem trenutku ne bi smel. Pozornost naj dobi takrat, kadar 

opazimo pri njem nekaj dobrega, da je naredil nekaj takšnega, za kar ga lahko 

pohvalimo. Pa tudi če se samo lepo igra, naj ve, da smo to opazili. 



 

48 

 

Kateri dejavniki vplivajo na agresivno vedenje predšolskega otroka? 

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A Dejavniki so lahko zelo različni. Od načina vzgoje, spola, temperamenta … vsi ti 

dejavniki so med seboj lahko zelo prepleteni. 

2. M1 Ne gre samo za en dejavnik. Eden izmed njih je temperament otroka. Glede na to 

imajo otroci lahko že v svojem temperamentu več občutljivosti kot drugi. Drugi 

je lahko v družini. Starši otrokom ne posredujejo dovolj vrednot, ki bi jih otrok v 

tem obdobju potreboval. Ne izražajo jih dovolj odločno, konstantno in dosledno. 

Agresivno vedenje lahko izhaja tudi iz okolja. Risanke so velik vzrok zanj. Še 

eden je v zadovoljevanju najosnovnejših potreb po varnosti, nežnosti. Potem so 

tu tudi travme.  

3. S Zagotovo iz stiske. Pomanjkanje pozornosti, zanemarjenost otroka, lahko gre za 

razvajenega otroka, nasilje v družini … 

4. M2 Največkrat so to stvari, ki jih otrok prinese od doma. Najpogosteje vzroka ne 

poznamo, saj ne vemo, kaj se doma dogaja, če nam starši tega zaradi različnih 

razlogov ne zaupajo. Velikokrat starši težave najraje zanikajo, vse to pa se kaže v 

otrokovem vedenje. Ti lahko samo sklepaš. 

5. M3 Od doma. Največkrat je to uveljavljanje in iskanje pozornosti.  

6. K Pri tem je pomemben karakter otroka in starši. Kasneje še okolje. Zelo je 

pomembno ravnanje staršev z otrokom in njihovi odzivi na njegovo vedenje. 

7. C Včasih sem mislila, da to vem, danes pa spet nič ne vem. Različni vzroki so 

lahko. Nov član v družini, zaposlitev mame, premalo očetovskega lika, 

posnemanje vzorcev od doma, pri nekaterih pa enostavno ne veš kje je vzrok. 

Resnično pa nimaš vpogleda v dom, ne veš kaj se tam dogaja. Starši lahko v 

vrtcu vse lepo prikažejo. Realno sliko velikokrat dobiš šele takrat, ko starši 

pridejo k tebi po nasvet in šele takrat so odkriti. Če ti iščeš odgovor pri starših, 

realne slike navadno ne dobiš. 

8. T Navadno zato, ker otrok ne zna povedati kaj želi. Potrebno jih je naučiti 

komunikacije. Tudi doma lahko ali v njegovi bližnji okolici.  

9. R Mislim, da iz dejavnikov okolja, od koder prihaja otrok. Stresno okolje (nasilje v 

družini …) ali pa celo zloraba drog, alkohola še pred rojstvom otroka. 

10. M4 Moje mnenje je, da največkrat iz družine. Otroka se vzgaja z zgledom in ne z 

besedo. Lahko še tako pametuješ, pa si bo otrok zapomnil le tisto, kar je videl. 

Večkrat se tudi same tega ne zavedamo dovolj. 

 

  



 

49 

 

Kako se odzovete na agresivno vedenje predšolskega otroka? Zakaj? 

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A Svojo vlogo vidim v tem, da otroke opozorim na posledice njegovega vedenja, če 

pride npr. do telesnega konflikta. Otrok se mora naučiti, da škodovanje drugemu 

na način, da ga telesno poškoduje ni pravi način reševanja konfliktov.  Skušam 

biti čim bolj nepristranska, otroke navajam, da samostojno rešijo določen 

konflikt.  Zame je agresivno vedenje tudi verbalno obračunavanje med otroki, 

kot je zmerjanje, žalitve, izločanje iz igre… V tem primeru ni tolerance, kajti 

otrokom ne dopuščam, da se norčujejo iz drugih in jih žalijo. Če je potrebno v 

proces reševanja vključim tudi starše.  Zavedati se je potrebno, da beseda  ko 

deklica drugi reče, da je »debela in se zato z njo ne bo igrala«, lahko bolj boleče 

vpliva na tega otroka kot kaj drugega. V takem primeru se pogovorim z otrokom 

in skušam doseči, da se ta način obračunavanj in iskanja vodilne vloge v skupini 

ne ponavlja. 

2. M1 Vedenje najprej preprečim, da ne poškoduje koga drugega. Nato razložim, da je 

takšno vedenje neprimerno in da lahko do svojega cilja pride na drugačen način. 

Tako se odzovem zato, ker imamo v vrtcu tudi vzgojo in otroke učimo tudi 

pravega odzivanja na stvari. Čeprav je včasih za take otroke, ki imajo takšno 

napetost v sebi, dobro, da napetost sprostijo z gibanjem. Bolj sem pozorna na 

situacije, ko agresija enega otroka vpliva na drugega.  

3. S Takoj ko zaznam agresivno vedenje, ga ustavim. Sploh pri mlajših otrocih. 

Drugače smo se pa s starejšimi naučili kretnjo, s katero pokažeš, da se mora 

nekdo ustaviti. Tudi jaz jih ustavljam s to kretnjo, naučili pa so se ustavljati tudi 

med sabo. Zelo zgodaj jo usvojijo. Če se vedenje ne ustavi, ga ustavim jaz in 

otroka odstranim, da zaščitim šibkejšega. Pri starejših reagiram enako. Veliko 

stvari se že lahko sami dogovorijo, vendar pa sem mnenja, da vsega vseeno ne. V 

primeru verbalnega nasilja se poslužujemo pogovora.  

4. M2 Midve agresivno vedenje takoj ustaviva. Otroci se morajo naučiti reševanja 

konfliktov na drugačen način. Se usedemo, se pogovorimo, na ta način jih učim, 

da nasilje ni odgovor, saj lahko z njim nekoga samo prizadeneš. Pomembno je, 

da znajo povedati kaj jim je všeč in kaj ne in to preko primerne komunikacije 

tudi izraziti. Otroci se na to navadijo. 

5. M3 To je pa odvisno od situacije in vrste agresivnega vedenja. Če je fizično, 

zavpijem, da naredim »kontra šok«. Takoj prekinem in se vmešam v dogajanje. Z 

vsemi vpletenimi se potem pogovorim o vzrokih in posledicah takšnega vedenja. 

Pogovorim se tudi z drugimi otroki, tudi če jih ni bilo zraven, zato da razmišljajo 
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kako bi se sami počutili na tem mestu in kaj bi sami naredili, namesto 

agresivnega vedenja. Čez čas je vedenje vseh boljše, ker se znajo že med sabo 

opozarjati. Ampak to šele 5-letniki. Včasih jih kar pustim, če ni prehudo, in 

opazujem njihovo reševanje. Če gre pa čez meje, ustavim. Pri verbalnem se 

vmešam v pogovor, ga speljem v drugo smer ali pa otroka postavim v drugačno 

situacijo. Zakaj tako misliš, kako bi ti v tej situaciji … Drugače pa, v vsaki 

situaciji se je potrebno drugače odzvat, ker niti dve nista enaki. Vzorcev za odziv 

odrasle osebe ni, niti predlogov, odreagiraš po instinktu. Pozoren moraš biti na 

ponavljanja, se o njih pogovoriti s starši, ker tudi oni včasih nepravilno 

odreagirajo.  

6. K Tukaj ni recepta. Pri starejših želimo, da skušajo vedno več konfliktov reševati 

sami, mi pa smo prisotni kot mediatorji in pomoč. Otroka lahko tudi umaknemo, 

če je prehudo. Najprej se pogovorim z vsakim posebej, nato se pogovorimo vsi 

skupaj. Ni dovolj samo opravičilo, prisoten mora biti tudi fizičen dotik in da se 

otrok zave svoje napake, če je za to že dovolj star. Pomembno je tudi, da ga 

stisneš k sebi, ko to potrebuje.  

7. C Pri starejših otroci gre včasih za »petelinje boje« in se mi zdi to običajno, jih 

pustim, da stvari rešijo sami, saj se mi zdi, da je to del odraščanja in sledi 

razvoju. Če pa opazim, da so posredi prehudi udarci, pa posežem vmes. Vedno 

vprašam zakaj, skupaj skušamo najti dogovor. Pogosto njihovo vedenje obrnem 

nase in vprašam, kako bi se jim zdelo, če bi jaz nekoga udarila s palico ali 

pretepla. Tega si ne predstavljajo in so ob tem začudeni. Vedno pa iščemo 

vzroke. Ob verbalnem agresivnem vedenju vedno rešujemo stvari skupaj. Najprej 

s posamezniki, nato s celo skupino.  

8. T Če opazim celotno situacijo, včasih pustim, da poskušajo rešiti sami. Pogosto 

čutijo, da morajo stvar nekako rešiti, če mislijo, da odrasli stvari ne opazi. Sama 

se včasih obrnem okrog, s kotičkom očesa opazujem, a pustim, da se skušajo 

pogovoriti med sabo. Tako čuti, da mora težavo rešiti. Če je premoč na eni strani, 

pridem zraven in sem mediator. Pogovoriti se moramo in stvar rešiti.  

9. R Otroka poskušam čim hitreje pripraviti do tega da se pomiri. Reagirati poskušam 

čim bolj umirjeno in se v tistem trenutku, če je le mogoče, pogovorim z njim. Se 

mi zdi, da je treba biti z otrokom, ki se pogosto zateka k agresivnemu vedenju, 

zelo potrpežljiv in čim bolj ljubeč, čeprav se v določenih trenutkih zdi to 

nemogoče. Tak otrok potrebuje našo nežnost, potrebuje občutek, da je sprejet in 

ga imamo radi. 

Včasih je treba 3x zadihati in potem reagirati, včasih pa mi tudi ne gre in 
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impulzivno reagiram in povzdignem glas. Odvisno od situacije in tudi mojega 

razpoloženja. 

10. M4 Glede na starost. Mlajšim otrokom ne moreš razlagati ampak ga odstraniš. 

Navodila morajo biti kratka in jasna. Pomembna je mimika, oči, jasno in kratko 

navodilo. Potem se pa posvetiš tistemu otroku, ki je žrtev. Ne smeš posvečati 

pozornosti otroku, ki je bil agresiven, on mora biti prikrajšan. Pozornost posvetiš 

otroku, ki je bil žrtev agresivnega vedenja. Pri večjih otrocih želim, da konflikte 

rešujejo tudi že sami. Pomembno je, da znajo sami izraziti svoje mišljenje. 

 

Kako se sami počutite ob izbruhu agresivnega vedenja predšolskega otroka? 

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A Skušam ohranjati mirno kri in čim manj razsojati. Agresivno vedenje otrok je žal 

del našega dela in to je treba sprejeti. S poznavanjem otrok in problematike 

agresivnega vedenja se da marsikaj preusmeriti ali preprečiti. Otroci morajo 

imeti možnost povedati svoje mnenje in biti pri tem slišani, moja naloga pa je, da 

jim pomagam pri učenju samostojnega reševanja konfliktov. Če mi to uspe, sem 

zelo zadovoljna. 

2. M1 Ne smem reči jezna. Čeprav sem, ko se agresiven otrok spusti v drugega otroka. 

Pa niti ni jeza … takrat vem, da sem zelo odločna, moje besede so kratke. Včasih 

sem zaskrbljena, da ne pride do nepredvidene situacije (porivanje – ob cesti). 

3. S Slabo se počutim. Imam v skupini tak primer in ker so ogroženi ostali otroci in 

ker so se že začeli pritoževati tudi starši, se sama ob tem zelo slabo počutim. Pri 

tem primeru je težava v tujejezičnem okolju in nezmožnosti komuniciranja na 

drugačen način. O tem se s starši veliko pogovarjamo. O težavah sva jim 

povedali, pomembno se mi zdi, da vejo, da si ne zatiskava oči, ne moreva pa 

otrok povsem zaščititi, saj je deklica del skupine in je ne smeva izolirati. Počutim 

se nemočno. 

4. M2 Najprej se takoj spomnim na to, da moram tako vedenje ustaviti, potem pa 

razmislim kako lahko to rešim. Odvisno je od konflikta. Ne počutim se prijetno. 

Je pa to del življenja v vrtcu. Pri tem se vedno spomnim najprej nase in na to, 

kako sem se sama počutila kot otrok. Ni mi bilo všeč, ko so me spregledali. 

Vedno sem bila tiha in mirna, zato me niso opazili. Marsikdaj sem želela kaj 

povedati, pa nisem upala … zato se trudim vživeti v čustva otrok. Če take stvari 

lahko preprečim, jih bom. 

5. M3 Če se vedenje ponavlja, vem, da moram nekaj narediti. Ker drugače bo štala. 

Počutim pa se, da sem še vedno bolj trmasta od otrok. Če je otrokova agresija 
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usmerjena proti meni, sem jezna. Tudi če je otrok zelo agresiven in moram 

zaščititi otroka, proti kateremu je agresija usmerjena. Ne vem, verjetno je vzrok, 

da človek zavpije nad agresorjem v tem, da si šokiran nad situacijo, ki se je 

zgodila v trenutku. Nemočno, če vedenje izhaja od doma in nanj ne morem 

vplivat. Saj poskušaš, vendar vedno nisi uspešen. 

6. K Če se agresivno vedenje večkrat ponavlja in vpliva na celotno skupino in ne 

nazadnje tudi naš odnos s starši, čutiš pritisk, včasih jezo. Največkrat pa se 

sprašuješ kje je razlog in iščeš odgovore pri starših. Če smo vzgojiteljice s srcem 

že najdeš način in rešitev.  

7. C Včasih sem besna, če vidim, da se to vedenje večkrat ponavlja in naši dogovori 

nikamor ne vodijo. Zelo sem pa žalostna, užaljena in jezna, če opazim agresivno 

vedenje odraslih do otrok.  

8. T Grozno. Žalostna sem zaradi otroka, ki ne zna stvari reševati na pravi način.  

9. R Odvisno za kakšno obliko gre. Ampak po večini se ob takih izbruhih ne počutim 

prijetno. Po svojih najboljših močeh poskušam razumeti otroka in njegovo 

vedenje in se trudim, da se tudi tak otrok dobro počuti v skupini. 

10. M4 Če sem čisto iskrena, odvisno od mojega razpoloženja. Če sem sama mirna, tudi 

mirno reagiram. Tudi z otroki je tako, če sem jaz mirna, so oni tudi in če sem 

sama razdražena, so oni prav tako. To se prenaša. Načeloma me te stvari ne 

vržejo iz tira, saj vem, da ima vsak izmed njih svojo zgodbo. Ne morem jih 

obsojati, veliko izmed njih ima za svojimi nekaj leti težko izkušnjo. Morda 

nimajo ljubezni, topline in tak otrok ti nekaj želi sporočiti. Od tebe je odvisno, če 

ga slišiš ali ne.  

 

Ali menite, da za svoje delo potrebujete več dopolnilnih znanj s tega področja? 

 Vzgojiteljica Odgovor 

1. A Vsako znanje je pomembno in potrebno. Od poznavanja teorije o agresiji, do 

načinov reševanja konfliktov – socialne igre, mediacija… Vsa ta znanja niso 

stalna, potrebno jih je vedno znova dopolnjevati in nadgrajevati. Vsak primer 

zase je enkraten in poseben in potrebuje drugačen pristop. 

2. M1 Ja, pred sedemindvajsetimi leti se o agresivnem vedenju nismo toliko 

pogovarjali. Tega še ni bilo toliko. Tudi povezave v možganih so drugačne. Ko 

so enkrat v otroku, jih težko spremeniš. Tega takrat nismo vedeli. Raziskave 

danes prinašajo nove informacije, ki pa jih ne poznamo. Takšnih otrok pa je 

vedno več … Tudi znanost se spreminja. Nekaj let nazaj so strokovnjaki 
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zagovarjali anarhično vzgojo, kasneje pa so se za to opravičevali.   

3. S Zagotovo si želim dodatnih znanj. Potrebuješ čim več informacij, saj je takšnih 

primerov veliko in med seboj se razlikujejo. Izobraževanja potrebujemo, saj je 

vsako leto takšnih težav več in o tem bi se morali več pogovarjati.  

4. M2 Za običajne konflikte menim, da jih uspešno rešujem. Če bi pa imela primer 

hudo agresivnega otroka, bi mi znanja manjkala. Se ne čutim dovolj opremljeno. 

Ampak v takem primeru se lahko povežem tudi s svetovalno službo, ki mi lahko 

pomaga. Prebiram tudi literaturo, tudi tam se najdejo uporabni nasveti.  

5. M3 Ja. Čeprav spet ne vem, če bi pomagalo. Ker je vsaka situacija drugačna. 

6. K Ja. Vedno razmišljaš in povezuješ teorijo s prakso. Na vseh področjih moraš 

napredovati. Tudi generacije in teorije se spreminjajo.  

7. C Ja, nikoli ni narobe, če ga imaš. V šoli nikakor ne dobiš dovolj znanja. Niti ga ne 

znaš povezati s prakso.  

8. T Znanja ni nikoli preveč. Z vsako generacijo pridejo nove zahteve.  

9. R Ja, vsekakor bi nam prav prišla dodatna izobraževanja na to temo, da se 

seznanimo z možnimi različnimi situacijami in kako v določenih primerih 

reagirati.  

10. M4 Ja, to imam pa vedno rada in jih tudi sama iščem. Veliko berem, vprašam in se 

pozanimam, če me kaj zanima. Pomembna se mi zdi izmenjava informacij in 

izkušenj. Tudi sama jih rada podelim. 

 


