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POVZETEK 

 

Vedenjske težave so vse pogostejši pojav pri vzgoji otrok. Pri pojavu vedenjskih 

težav je zelo pomemben ustrezen pristop, s katerim vedenjsko težavo omilimo 

ali pa jo povsem odpravimo. Pri tem je ključnega pomena dobro poznavanje 

otroškega razvoja in vedenjskih težav. V teoretičnem delu sem najprej 

predstavila značilnosti otrokovega razvoja, nato pa sem se osredotočila na 

vedenjske težave otrok: razloge za nastanek motečih vedenj in načine, s 

katerimi moteče vedenje lahko odpravimo oziroma omilimo. Na koncu 

teoretičnega dela sem se osredotočila na vzgojne stile, avtoriteto in disciplino.  

 

Z opazovanji in intervjuji v empiričnem delu sem želela ugotoviti, kakšne 

izkušnje imajo vzgojiteljice z vedenjsko težavnimi otroki in njihovimi starši ter 

kako rešujejo te težave. Opazovala sem pet vzgojiteljic pri njihovem ravnanju v 

primerih vedenjskih težav, nato pa sem z devetimi vzgojiteljicami opravila 

intervju. Na osnovi raziskave sem ugotovila, da vzgojiteljice poznajo vedenjske 

težave in nekatere vzroke za nastanek le-teh. Pri reševanju vedenjskih težav 

vztrajajo pri svojih odločitvah, njihova avtoriteta pa je »apostolska avtoriteta« 

(Kroflič, 1997). Način reševanja vedenjskih težav in neupoštevanje vzrokov za 

njihov nastanek, povzročijo nova  moteča vedenja. Ugotovila sem tudi, da 

vzgojiteljice s starši premalo sodelujejo, saj jih samo seznanijo, do kakšnega 

motečega vedenja je prišlo, premalo pa jih vključujejo v reševanje in 

preprečevanje vedenjskih težav. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otroci, vedenjske težave, trma, hiperaktivnost, 

agresivno vedenje, vzgojni stil, avtoriteta, disciplina.  

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Behavioral problems are becoming more and more common phenomena in 

children education. When behavioral problems occur it is very important to have 

the appropriate approach that mitigates or completely removes them. The key 

to this is to know as much as possible about children development and 

behavioral problems. The theoretical part contains the features of a child's 

development and then I focused on behavioral problems and the causes that 

bring to such results. I described methods  to remove or mitigate them. At the 

end of the theoretical part I focused on parenting styles, authority and discipline.  

 
With observations and interwievs which are a part of empirical part of my 

diploma, I wanted to find out if, and which experiences do the kindergarten 

teachers have with behavioral problematic children and their parents, and how 

they solve such problems. I observed five kindergarten teachers solving 

behavioral problems and interviewed nine. Based to my research I can say that 

kindergarten teachers know behavioral problems and their causes. They solve 

them by insisting in their decisions and having »apostolic authority« (Kroflič, 

1997). The ways of solving behavioral problems and ignoring their causes, 

cause new disruptive behavior. I also learned that kindergarten teachers don't 

cooperate enough with the parents, because they only introduce them which 

disruptive behavior occured with their child but don't include them in solving and 

preventing them often enough.  

 

 

KEY WORDS: pre-school children, behavioral problems, stubborness, 

hyperactivity, aggressive behavioral, parenting style, authority, discipline.  
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1 UVOD 

 

Pri vzgoji otrok se vse pogosteje srečujemo z vedenjskimi težavami. Ne 

srečujemo se samo z neubogljivostjo, ampak se srečujemo s trmo, togoto, 

agresivnostjo, hiperaktivnostjo itd. Velikokrat se zgodi, da v določeni situaciji ne 

znamo pravilno reagirati oziroma naša dejanja situacijo le poslabšajo. Moteče 

vedenje moramo seveda dobro poznati, da ga lahko prepoznamo in pravilno 

ukrepamo. Pri reševanju vedenjskih težav moramo biti pozorni na to, da ne 

škodujemo otrokovi osebnosti. Zato je za vse, ki delamo z otroki, zelo 

pomembno, da poznamo različna vedenja in da znamo pravilno ukrepati, kadar 

se pojavi moteče vedenje. Pomembno je tudi, da med otroki ne delamo razlik in 

da smo pri svojem delu dosledni. Problem pri odpravljanju vedenjskih težav 

predstavlja tudi sodelovanje s starši. Pogosto se dogaja, da so otroci v vrtcu 

deležni drugačne vzgoje kot doma. Posledica tega so zmedeni in vedenjsko 

težavni otroci.    

 

V empiričnem delu diplomske naloge se bom osredotočila na vzgojiteljice, ki naj 

bi bile strokovno izobražene na tem področju. Glede na njihovo izobrazbo se 

pričakuje,  da poznajo vedenjske težave, vzroke za njihov nastanek in načine, 

kako vedenjsko težavo odpraviti. Kljub temu pa menim, da imajo vzgojiteljice 

premalo znanja na področju vedenjskih težav in da je sodelovanje med starši in 

vzgojitelji zelo slabo oziroma ga sploh ni. Cilj moje diplomske naloge je ugotoviti, 

kakšne izkušnje imajo vzgojiteljice z vedenjsko težavnimi otroki in njihovimi 

starši ter kako rešujejo vedenjske težave otrok. 
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2 VEDENJE V RAZLIČNIH RAZVOJNH OBDOBJIH 

 

Ves čas otrokovega odraščanja pozornost posvečamo vzgoji. Kroflič (1997) 

pravi, da človek brez vzgoje ne bi postal zavestno, relativno svobodno in 

odgovorno bitje. Razlaga, da raziskave kažejo, da je otrokov razvoj odvisen od 

pomoči odraslih (od njihove bližine in ljubezni, od podobe kot prvega objekta 

identifikacije). Ob tem pa se kmalu pojavi tudi potreba po samostojnosti, ki jo 

otrok kaže v obliki trme, želje po oddaljevanju in raziskovanju okolice. 

Cowleyeva (2007) pravi, da med odraščanjem otrok spoznava, kaj je primerno 

in kaj neprimerno vedenje, hkrati pa se uči vedno bolje obvladati svoje odzive. 

 

Otrokovo vedenje ni odvisno samo od njegove starosti, ampak je močno 

odvisno tudi od njegovega temperamenta. Kos-Mikuževa (1974) je zapisala, da 

je temperament način odzivanja in stil funkcioniranja, ki je značilen za otroka od 

prvih dni življenja dalje. Osnove temperamenta so v dedni zasnovi, nanj pa 

vplivajo bolezenski in drugi dejavniki, ki vplivajo na razvoj in delovanje 

možganskih celic.  

 

Za nas, ki delamo z otroki, je zelo pomembno, da poznamo otrokov razvoj in 

vedenja, ki so značilna za različna razvojna obdobja. Le z dobrim poznavanjem 

lahko ugotovimo, kaj je narobe z otrokom in kako mu lahko pomagamo.  

 

 

2.1 DOJENČEK 

 

Dojenčki svoje razpoloženje pokažejo z jokom, s cviljenjem, smehom in telesom. 

Cowleyeva (2007) razlaga, da otrok svoje razpoloženje kaže z govorico telesa, 

na primer tako, da se vleče za uho in zeha, kadar je utrujen. V tem življenjskem 

obdobju ve zelo malo o svetu, v katerem živi. V prvih tednih ne ve niti tega, kdo 

so njegovi starši. Njegova dejanja so povsem nagonska: odziva se le na 

takojšnje potrebe po spanju, hrani in ugodju.  Prav tako dojenčki ne vedo nič o 

pravilih in zahtevah družbe. Toda že zelo hitro začnejo celo majhni dojenčki 

povezovati stvari med seboj in tako odkrivati pravila, ki veljajo v njihovem svetu. 



 3 

Veliko se naučijo tudi z opazovanjem staršev. Če so starši do svojega otroka 

ljubeči, če ga skušajo potolažiti, kadar je žalosten, se bo otrok naučil, kako si 

izkazujemo ljubezen in kako lahko nato sam pokaže svojo ljubezen do staršev. 

Že od prvih dni otrokovega življenja moramo biti pozorni na svoje vedenje, 

kadar smo v bližini otroka. 

 

Dojenček svoje starše ne samo opazuje, ampak jih tudi posnema. Marjanovič-

Umekova in dr. (2001) razlagajo, da dojenček posnema gibe prstov, rok, nog in 

telesa, ki jih vidi, ter glasove, ki jih sliši. Otroci v svojem razvoju posnemajo tudi 

dejanja drugih, ki jih ti izvajajo na predmetih. Posnemanje kot oblika 

komuniciranja in povezovanja nikoli ne izgine iz otrokovega vedenja.  

 

 

2.2 MALČEK (od 1. do 3. leta) 

 

Ko otrok dopolni eno leto, postane malček z novimi potrebami. Leachova (1983) 

pravi, da se otrok v tem obdobju začne zavedati, da je individualna oseba in 

svojo na novo odkrito individualnost uveljavlja s kričanjem in se upira nadzoru in 

pomoči vsakokrat, ko se pokaže priložnost. Drugič pa se oklepa staršev, joče, 

ko odidejo iz njegove sobe, in steguje roke, da bi ga dvignili. Otrok je v tem 

obdobju v marsičem videti že veliko bolj odrasel, kot je v resnici. V hoji, govoru 

in igri doseže že tako razvojno točko, da se na videz ne bo razlikoval od 

starejših otrok, po izkušnjah in razumu pa jim še ni kos. Če imamo otroka za 

dojenčka, bo postal uporen, če pa preveč pričakujemo od njega, postane 

cmerav.  

 

Marjanovič-Umekova idr. (2001) pravijo, da v obdobju malčka prevladuje 

odloženo posnemanje, ko malčki dejanja, ki so jih videli v vrtcu, pokažejo doma, 

ali obratno. 

Moteča vedenja, ki se začnejo pojavljati v tem obdobju, se ne začnejo pojavljati 

brez razloga. Cowleyeva (2007, str. 65-67) v svoji knjigi navaja nekaj razlogov, 

zakaj otroci v tem obdobju preizkušajo potrpljenje svojih staršev: 
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• psihološki odmik: otrok se začne zavedati, da je posameznik z lastnimi 

čustvi, mislimi in željami; 

• fizični odmik: otrok se, ko se nauči hoditi, takoj počuti manj odvisnega od 

svojih staršev, saj se lahko fizično premika brez njihove pomoči; 

• zavedanje samega sebe: otrok odkrije, da se lahko vede, kakor želi, hkrati 

pa ugotovi, kaj mu je všeč in kaj ne; 

• učenje pravil: otrok se uči, kaj je in kaj ni dovoljeno v družbi, in se nato sam 

odloča, kako se želi vesti; 

• preizkušanje meja: s tem se otrok uči, kaj mu je dovoljeno in kaj ne; 

• uveljavljanje svojih zahtev: otrok se mora naučiti, da mora včasih počakati, 

preden dobi želeno stvar; 

• vzbujanje pozornosti: otrok s težavnim vedenjem v večini primerov poskuša 

vzbuditi pozornost staršev; 

• razpoloženje: razpoloženje neverjetno močno vpliva na vedenje otroka, saj 

se še ne zna obvladati.  

 

 

2.3 ZGODNJE OTROŠTVO (od 3. do 6. leta) 

  

Obdobju malčka sledi obdobje zgodnjega otroštva, v katerem se otrok uči novih 

stvari in se spopada z novimi izzivi. Cowleyeva (2007, str. 70) opisuje, da v tem 

obdobju začne otrok bolje obvladati osnovne spretnosti, razširjati besedišče in 

razvijati jezikovne spretnosti. Otrok se v tem obdobju začne igrati z drugimi 

otroki, kar je lahko povod za težave. Na začetku igranje s prijatelji pomeni 

predvsem igranje ob njih. Šele sčasoma se lahko razvije igra s pravim 

sodelovanjem. Otrok se mora naučiti empatije do drugih ljudi, kar je zanj še 

težko razumljivo. 

 

Kljub vsem spretnostim, ki jih počasi, a vztrajno razvija, pa je še vedno 

nestabilen na čustvenem področju. Leachova (1983) razlaga, da so predšolski 

otroci v svojih reakcijah na svoje občutke in na svet še vedno zelo konkretni, še 

vedno so sposobni jokati in se vreči ob tla. Na drugi strani pa so se naučili že 

dovolj govoriti in temu primerno razmišljati, da se nam lahko pridružijo tudi 
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takrat, kadar uporabljamo le besede. Kar otroku pripovedujemo, posluša, 

razume in sprejme, in od njega bomo dobili tudi razumne odgovore. Otrok v tem 

obdobju si je pridobil že veliko izkušenj. Zna si umiti obraz, obuti čevlje, si 

natočiti vodo, zna se veseliti, začenja razumevati obljube, spoznavati resnico in 

priznavati pravice drugih ljudi. Če bi se rad igral s starši, ne pobesni več, ko mu 

starši razložijo, da se bodo igrali z njim kasneje. Otrok v tem obdobju tudi daje, 

ne samo prejema. Če vidi odraslega ali sovrstnika, ki joka, ga bo skušal 

potolažiti, saj razume občutke, poleg tega pa se mu jokajoča oseba smili. V tem 

obdobju prevladuje igra vlog. Zelo natančno opazuje in se identificira z odraslo 

osebo. Pripravljen se je naučiti prav vsega. 
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3 MORALNI RAZVOJ 

 

Poleg poznavanja otrokovih razvojnih obdobji in vedenj, ki so značilna za 

posamezno obdobje, je pomembno, da poznamo tudi moralni razvoj otroka. 

Batistič Zorčeva (1999) je moralo opisala kot pravila in standardi, ki določajo 

zaželena in nezaželena vedenja. Bistvo moralne vzgoje je ponotranjanje teh 

pravil, ki tako postanejo notranji etični principi posameznika. Skalar (1987, str. 

15) pravi: »V procesu socializacije otrok osvaja moralne norme, ki mu jih 

posredujejo starši in drugi dejavniki okolja. To pomeni, da otrok tedaj, ko norme 

usvoji, le-teh ne doživlja več kot neko zunanjo prisilo in grožnjo, pač pa 

postanejo te norme sestavni del njegove osebnosti.« 

 

Moralna zavest se pri otroku oblikuje postopno. Zupančičeva in Justin (1991) 

pravita, da je dojenček še brez moralnosti, saj moralna občutljivost ni prirojena. 

Otrok v tem obdobju še ni sposoben iz najbližjega okolja prevzemati obrazcev 

vedenja. Njegovo socialno odzivanje je povezano le s telesnimi in čustvenimi 

potrebami. Kroflič (1997) pravi, da pri dojenčku prevladuje težnja po podrejanju 

avtoriteti drugega. Svoje prve predstave o sebi začne graditi skozi materine oči. 

Prve znake socialnega vedenja (Zupančič in Justin, 1991) kaže po tretjem 

mesecu. To kaže s tem, da je rad v družbi z drugimi ljudmi, se jim smehlja in z 

njimi telesno in glasovno komunicira.  

 

Dojenček torej še ni moralno bitje in zato od njega ne more pričakovati, da bo 

njegovo vedenje v skladu z moralnimi vrednotami. Moralni razvoj v pravem 

pomenu besede, kot sta zapisala Zupančičeva in Justin (1991), naj bi se začel 

po prvem letu starosti in se konča v poznam obdobju mladostništva. Trstenjak 

(1971) pravi, da se je že triletni otrok sposoben moralno vesti. Vendar je ta 

zavest moralnega vedenja pogojena s strahom pred kaznijo. Moralni čut je 

dolgo časa vezan na strah, da otroka ne bi zasačili pri nedovoljenem dejanju. 

Pravega čuta za krivdo pred tretjim letom pri otroku ne moremo najti. Tudi 

Zupančičeva in Justin (1991) sta zapisala, da je otrok v predšolskem obdobju 

povsem sposoben takšnega ravnanja, ki je v skladu s predstavami odraslih. 

Otrok lahko oblikuje prve sodbe o svojih dejanjih in dejanjih drugih ljudi. Vendar 
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pa je v tem obdobju usmerjen pretežno nase, na svoje lastne potrebe. Moralne 

norme odraslih običajno upošteva zato ker se boji kazni oziroma zato, ker tako 

zadovolji potrebo po pohvali ali nagradi.  

 

Skalar (1987) razlaga, da moralno vedenje lahko pri posamezniku pričakujemo, 

kadar so prisotne in razvite vse tri komponente, ki tvorijo moralno zavest. 

Moralna zavest vsebuje intelektualno, čustveno in voljno komponento. 

Posameznik mora najprej imeti informacijo o tem, kaj je dobro in kaj slabo, kaj 

se od njega pričakuje in kaj je nezaželeno. Čustven odnos do vedenja zavzame 

človek takrat, ko doživlja zadovoljstvo ob vedenju, ki je skladno z normami, in 

negativna občutja, kadar vedenje ni v skladu z normami. Ko se posameznik 

obnaša v skladu s spoznanji, je prisotna še tretja komponenta. Moralna zavest 

se pri otroku oblikuje postopno, v odvisnosti od psihofizičnega razvoja, skozi 

proces primarne in sekundarne socializacije.   
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4 VEDENJSKO TEŽAVNI OTROCI 

 

Vedenjsko težavni otroci so otroci, ki so zaradi svojega vedenja moteči za 

okolico. Čuturić (1994) razlaga, da so moteča vedenja različni pojavi in oblike 

otrokovega odzivanja, ki niso v skladu z družbenimi zahtevami in pričakovanji. 

Vec (2009) pa pravi, da so nekatera moteča vedenja širše družbeno 

nesprejemljiva, nekatera pa so odvisna od specifičnega socialnega okolja. Tako 

je določeno vedenje moteče za nekoga, za drugega pa ni. 

 

Neprimerno vedenje bi seveda vsi radi odpravili. Toda, če ga želimo odpraviti, 

moramo najprej vedeti, zakaj se sploh pojavi. Razlogov je več. Na splošno velja 

(Campbell, 2006), da se pri dečkih pogosteje pojavi moteče vedenje kot pri 

deklicah. Horvat in L. Magajna (1987) pa razlagata, da so še pred leti otrokovo 

dobro ali slabo vedenje strokovnjaki pripisovali starševskim načinom vzgajanja. 

Pri nastalih težavah je bila vedno kriva mati, ker otroka ni navadila na red ali ni 

znala krotiti njegovih izbruhov. Novejše raziskave pa so pokazale, da je otrok 

mnogo bolj aktiven pri oblikovanju vedenjskih vzorcev. Ugotovili so, da med 

otroki obstajajo biološke razlike, ki jih imenujemo tudi razlike v temperamentu in 

odzivanju. Osnove temperamenta ležijo v posameznikovi dedni zasnovi. Na 

oblikovanje temperamenta lahko delujejo tudi bolezenski in drugi dejavniki. 

Individualne lastnosti temperamenta in odzivanja se pogosto pojavljajo v 

določenih sklopih, določene lastnosti se pojavljajo skupaj. Raziskovalci so 

odkrili tri sklope temperamentnih lastnosti, tri tipe otrok: 

1. težavni otroci: zanje so značilni nerodnost osnovnih bioloških funkcij, 

počasna prilagodljivost, prevladujoče slabo razpoloženje, burnost reakcij 

in impulzivnost; 

2. lahko vzgojljivi otroci: zanje so značilni pozitivno osnovno razpoloženje, 

rednost bioloških funkcij, manjša intenzivnost čustvenega reagiranja, 

hitra prilagodljivost in pozitivno sprejemanje novih stvari; 

3. nekoliko počasneje prilagodljivi, pasivni otroci: zanje so značilni počasna 

prilagodljivost, nizek nivo aktivnosti, negativna začetna reakcija na nove 

dražljaje, nizka intenzivnost dražljajev. 
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Največ motečih vedenj se pojavi pri težavnih otrocih, ki so najbolj težko vzgojljivi. 

Taki otroci se ne prilagajajo hitro in izredno burno reagirajo. Bergantova (1974) 

v svoji knjigi razlaga, da so pedagogi spoznali, da je pri otroku, posebno v 

težavnih vzgojnih situacijah, mogoče doseči veliko več, če se poglobimo v 

otrokovo osebnost in se zavedamo, da ima vsako otrokovo ravnanje svoj vzrok. 

Razumeti kak težaven pojav namreč pomeni že vsaj pol poti, da tak pojav tudi 

postopno obvladamo in ga smiselno premagamo. Mielkenova (1997) pa pravi, 

da je temperament izrazit in precej stabilen osebnostni faktor, na katerega z 

vzgojnimi vplivi učinkujemo le delno. Poudarja pa, da je pomembno, da se starši 

do otroka vedejo vedno enako. Otrok bo manj burno reagiral, če bo že v naprej 

pričakoval, kako bodo starši reagirali.   

 

Temperament pa ni edini dejavnik motečega vedenja. Vec (2009) pravi, da je 

več različnih dejavnikov, ki samostojno ali povezani vplivajo na pojavljanje 

motečega vedenja. Zato ni enostavnih in hitrih rešitev pri reševanju motečega 

vedenja. Vseeno pa s povezovanjem ugotovitev lahko prepoznamo štiri 

psihološka ozadja motečega vedenja.  

1. Skupina kot izvorni dejavnik motečega vedenja: do motečega vedenja 

pride, kadar se otrok vede kot pričakuje skupina in vedenje ni v skladu 

z družbenimi normami. Tudi kadar otrok ne sprejme določenega 

skupinskega vedenja in kadar cilji v skupini niso zastavljeni kot 

skupinski cilji, lahko pride do motečega vedenja. 

2. Individualna ozadja motečega vedenja: pod individualna ozadja 

spadajo dejavniki, ki oblikujejo osebnostno strukturo (genetske 

predispozicije, čustveni razvoj, reakcije na pretirano obremenilne 

situacije). 

3. Vodenje kot ozadje motečega vedenja: poznamo več načinov vodenja, 

pri katerih lahko pride do motečega vedenja. Avtoritarno vodenje, kjer 

je otrok v podrejenem položaju, popustljivo vodenje, pri katerem je 

otroku dopuščeno vse in kaotično vodenje, kjer se pojavljajo različni 

stili vodenja. 

4. Institucionalna ozadja motečega vedenja: tukaj gre za celoten sklop 

dejavnikov, ki tvorijo kulturo ustanove na vseh njenih nivojih, kot jih 

opredeljuje Schein (2004, pov. po Vec 2009): artefakti ali izdelki 
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(vključujejo vse pojave, ki jih lahko vidimo, slišimo in občutimo, npr. 

jezik, tehnologija, stil oblačenja), sprejeta prepričanja in vrednote (gre 

za stvari oziroma cilje, za katere se v skupini zavzemajo) in osnovne 

predpostavke (prepričanja med člani skupine, v katera preprosto 

verjamejo in se o njih ne pogajajo).  

 

Skalar (1987) pa pravi, da do motečega vedenja pride, kadar pri otroku niso 

prisotne in enakomerno razvite vse tri komponente moralne zavesti 

(intelektualna, čustvena in voljna). Do tega največkrat pride zaradi vzgojnega 

zanemarjanja otroka. O vzgojnem zanemarjanju govorimo, kadar starši otroku 

ne nudijo opore in mu s svojo avtoriteto ne dajejo občutka varnosti; kadar otrok 

nima intelektualnih, kulturnih in socialnih vzpodbud, ki bi krepile njegov 

optimističen in aktiven odnos do sveta. Posledice vzgojne zanemarjenosti so 

razvojni zaostanki in zaostanki v otrokovem moralnem razvoju. Prav tako pride 

do vedenjskih težav, kadar starši otroka razvajajo in ga zasipajo z igračami, 

poskušajo ugoditi vsaki njegovi želji, mu vse dovolijo in mu ne postavljajo 

omejitev. Na razvoj moralne zavesti vpliva tudi nedoslednost v vzgoji: kadar so 

starši včasih zahtevni in dosledni, drugikrat pa nedosledni ali če sta starša v 

vzgojnem ravnanju na povsem različnih pozicijah. Na razvoj moralne zavesti 

vplivajo tudi zahtevnost in prevelika pričakovanja staršev.  

 

Kadar gre za moteča vedenja, se moramo zavedati, da so določena vedenja 

razvojno pogojena in da jih ne moramo odpraviti. Lahko pa se jih naučimo 

prepoznavati in se pravilno odzvati nanje. S prepoznavanjem se na težavno 

vedenje lahko pripravimo in tako preprečimo nepotrebne prepire z otrokom. 

 

 

4.1 NEUBOGLJIVOST 

 

Z neubogljivostjo se srečujemo vsak dan. Otroka označimo za neubogljivega 

oziroma porednega, pri tem pa se ne zavedamo, da neubogljivost lahko 

povzročimo starši in vzgojitelji. Cowleyeva (2007) razlaga, da so otroci 

neubogljivi, ker jim starši ne postavljajo jasnih mej, uporabljajo negativne 
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prijeme, težave rešujejo z besednimi spopadi in so pri vzgoji premalo 

prilagodljivi. Razlog za neubogljivo vedenje otrok pa so tudi težave v odnosu 

med staršema.  

  

Biddulph (2003) pa kot razlog, da otrok nagaja, navaja otrokove nezadovoljene 

potrebe. Pravi, da zadovoljujemo otrokove telesne potrebe, pozabimo pa na to, 

da ima otrok tudi psihološke potrebe, ki so sicer preproste, vendar prav tako 

nujne za preživetje. Otroci potrebujejo človeško spodbudo. Z otroki se moramo 

ljubeče pogovarjati in jih hvaliti, sicer so nezadovoljni. Začnejo nagajati iz 

dolgčasa, ker se počutijo nezaželene ali pa z nagajanjem poskušajo pritegniti 

pozornost.  

 

In kaj lahko storimo, da rešimo težavo? Cowleyeva (2007) pravi, da se moramo 

s težavo čimprej spoprijeti. Pri tem se moramo osredotočiti na pozitivne plati, 

ukrepati pa moramo mirno in nadzorovano. Takojšnjih rezultatov seveda ne 

smemo pričakovati. Prav tako pa za težave ne smemo kriviti sami sebe, saj vsi 

delamo napake. 

 

Kljub temu da je neubogljivost težava, pa je povsem razvojno normalno, da 

otrok nagaja. Strinjam se s trditvijo Leachova (1983, str. 437), ki pravi: »Nekoč, 

ko so otroci ubogali na besedo in brez ugovora, so imeli starši najbrž mirno 

življenje. Toda ob taki vzgoji ne bodo zrasli otroci, ki bodo znali misliti z lastno 

glavo in potemtakem že zelo zgodaj samostojno ravnati.«    

 

 

4.2 TRMA 

  

Med 2. in 5. letom starosti se srečamo s trmo. Trma, ki je sicer povsem 

normalna v otrokovem razvoju, pa je nedvomno zelo težavna za otrokove starše. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) je trma opredeljena kot 

nepopustljivo vztrajanje pri stališču, ravnanju ali mnenju in to kljub dokazom o 

neustreznosti takega stališča, ravnanja oziroma mnenja. Trmo bi lahko 

opredelili tudi kot kujanje, ko otrok, navadno z molkom, kaže svojo nejevoljo 
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oziroma jezo. Colorosova (1996)  v svoji knjigi pravi, da je trma oziroma kujanje 

zelo učinkovita tehnika obvladovanja staršev.  

 

Bergantova (1974) pravi, de je trma znak, da se otrok pravilno razvija in da je 

duševno in telesno zdrav. To je prvi izraz otrokove razvijajoče se osebnosti in 

lastne volje, ki je pomembna človekova sposobnost. Otrok s trmo izraža svoje 

želje in svojo aktivnost pri poseganju v svet okoli sebe. Kljub temu da je ta 

otrokova volja v nasprotju z našo voljo, pa jo bo nujno potreboval kasneje v 

življenju. Zato ne smemo zatirati prvih izrazov otrokove volje in poseganja v 

svet.    

  

Omenila sem že, da je vzrok za nastanek trme otrokov razvoj, otrokova lastna 

volja, s katero želi vplivati na svet okoli sebe. Shapiro, K. Skinulis in R. Skinulis 

(2006) pravijo, da otrok trmari zato, ker je prepričan, da je do želenega imel 

pravico, pa tega ni dobil. Jezen je na svoje starše in jih s tem, da se je zavil v 

molk, skuša kaznovati. 

 

Bergantova (1974) pa pravi, da je vzrok za nastanek trme otrokova 

egocentričnost. Pravi, da otrok doživlja svet tako, kot da je on središče vsega 

dogajanja. V tem obdobju je otrok izredno sladkosneden, veliko je umazan, igra 

se s hrano, vtika prst v nos itd. Te posebnosti pa so družbeno in moralno 

neprijetne in negativne. Starši in vzgojitelji žele te slabosti čimprej odpraviti in jih 

nadomestiti z družbeno bolj sprejemljivimi lastnostmi. Tako se začne boj med 

vzgojo in otrokom, boj za preoblikovanje in socializacijo otrokove narave. V 

otroku, ki ga odrasli neprestano popravljamo, karamo in mu prepovedujemo, 

nastane občutek neugodja, iz njega pa se razvijeta odpor in trma. 

  

Trmo lahko odpravimo le z doslednostjo. Shapiro, K. Skinulis in R. Skinulis 

(2006, str. 54) so zapisali: »Čisto normalno je, da bi otrok rad imel kakšno stvar. 

Če boste zdaj popustili in mu izpolnili željo, se bo vedno mulil, da bi dosegel 

svoj cilj. Otroci so vendar inteligentni. Če tako vedenje ignorirate, otrok od njega 

nima nobene koristi.« Trmo lahko ignoriramo, lahko pa jo zmanjšamo. 

Bergantova (1974) pravi, da trme ne smemo s silo zatirati, prav tako pa je ne 

smemo povsem dopuščati, če hočemo pri otroku doseči vzgojni učinek. Da bo 
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trma manjša, moramo čim bolj počasi in postopno postavljati pred otroka naše 

vzgojne zahteve. Pojavila se bo v mnogo lažjih oblikah, če bomo mirni in 

potrpežljivi in če ne bomo postavljali otroku pretežkih in preveč vzgojnih zahtev 

hkrati. Če smo že v prvem in drugem letu življenja vzpostavili lepe, prisrčne 

odnose z otrokom in če smo pridobili njegovo zaupanje, bo otrok sam želel 

postati čimbolj enak staršem in odraslim ljudem.  

 

 

4.3 TOGOTA 

 

Izbruh togote velikokrat poimenujemo kot trmo. Vendar pa sta trma in izbruh 

togote dve moteči vedenji, ki imata podoben vzrok nastanka, med seboj pa se 

razlikujeta v načinu otrokovega vedenja. Pri trmi gre za tiho jezo, pri kateri se 

otrok zapre sam vase in se tiho kuja. Pri togoti pa gre za izbruh jeze, pri kateri 

otrok kriči in cepeta z nogami. Masonova, Jensenova in Ryzewiczenova (1999) 

razlagajo, da se napadi togote pojavijo v vseh oblikah in razsežnostih, so 

različno glasni in različno dolgo trajajo. Poznamo več vrst togote, in sicer t. i. 

»navpične« izbruhe togote, za katere je značilno cepetanje z nogami in kričanje; 

»vodoravne« izbruhe, pri katerih otrok udarja in mlati z rokami in nogami v 

različnih smereh; in »popolne« izbruhe, ki se začnejo v pokončnem položaju z 

vreščanjem, nato se otrok vrže na tla in začne hkrati udarjati z rokami in nogami.  

 

Mackonochienova (2006) je izbruh togote razdelila v faze. Najprej je stanje pred 

izbruhom, ko malček očitno kaže, da si želi spopada in bi rad, da ga starši 

izzovejo, da dobi opravičilo zanj. Če starši vztrajajo pri svoji zahtevi, to privede 

do druge stopnje. Malček prične vpiti, kričati in tudi topotati z nogami ali mahati 

z rokami. Nekateri malčki se vržejo tudi na tla ali pričnejo z glavo tolči ob kaj 

trdega. Nato sledi faza ohlajanja, ko jeza izpuhti in se kričanje počasi umirja v 

solze in hlipanje.    

 

Izbruhi togote so del otrokovega razvoja in so popolno normalni. Colorosova 

(1996) je zapisala, da siloviti izbruhi jeze niso načrtovani, pač pa se enostavno 

zgodijo. Lahko jih predvidimo in se nanje pripravimo ali pa se jih bojimo in jih v 
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trenutku, ko se pojavijo, poskušamo ignorirati. Izbruha togote ne moremo 

preprečiti. Lahko pa ga predvidimo in se nanj pripravimo.  

 

Vzrok za večino izbruhov togote je prav tak kakor vzrok za trmasto vedenja. To 

je samostojnost otroka. Otrok (Mason, Jensen in Ryzewicz, 1999) se pri dveh 

letih začne učiti veščin odločanja in vsega, kar sodi zraven. V sebi zazna 

občutek neodvisnosti (samostojnosti) in jo skuša uveljaviti. To, da ne obvelja 

vedno njegova volja, ga v tem obdobju zelo vznemirja in z izbruhi togote sprosti 

svoja čustva in frustracije. Colorosova (1996) pa pravi, da se izbruhi togote 

običajno pojavijo, kadar so otroci utrujeni, lačni in omejeni ali pa vse troje hkrati.  

 

Izbruhe togote lahko sprožijo kakršni koli čustveni vzroki. Mackonochienova 

(2006) razlaga, da so v določenih okolicah še posebej eksplozivni. To so obisk 

trgovine, zlasti veleblagovnice, prihod v vrtec ali odhod iz vrtca, poslavljanje od 

malčka ob odhodu v službo, pred odhodom v posteljo ali pred kopanjem, pri 

oblačenju ali preoblačenju malčka in ob obrokih. 

 

Tehnik pri preprečevanju togote je izredno veliko. Vsem je skupno, da 

poskušamo biti čim bolj mirni in dosledni. Masonova, Jensenova in 

Ryzewiczenova (1999) so opisale nekaj tehnik. Pravijo, da je najmanj učinkovito 

ignoriranje otroka, saj je odvisno od vzdržljivosti staršev. Pri tej taktiki se za 

otrokov izbruh ne menimo, ampak opravljamo svoje opravke. Pri tem moramo 

biti zelo zaposleni in se gibati po prostoru, saj s tem otroku odvzemamo 

energijo, ker mora hoditi za nami. Tehnika vživljanja od odrasle osebe zahteva 

mirnost. Otroku poskusimo opisati njegove občutke. Ta tehnika lahko otroka 

opogumi, da izrazi svoje občutke. Metoda, ki je tesno povezana s tehniko 

vživljanja, je osebni pristop. Otroku, ki je govorno močnejši in začenja razumeti, 

pomaga že preprosta razlaga staršev, kako se pri takšnem izbruhu počutijo in 

kako se bodo počutili, če se bo nehal tako obnašati. Take izjave dajo otroku 

vedeti, da je potrebno upoštevati tudi čustva drugih in da jim lahko z drugačnim 

obnašanjem izboljša razpoloženje. Učinkovita taktika je tudi odhod s prisilo. Pri 

tem otroka odnesemo v sobo in mu razložimo, da se lahko vrne, ko se bo umiril. 

Ko se otrok umiri in se nam pridruži, ga toplo sprejmemo, na izbruh pa 

pozabimo.  
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Mackonochienova (2006) pa pravi, da je eden najučinkovitejših prijemov za 

izogibanje izbruhov togote čim več ustaljenih vsakdanjih obredov, ki pomenijo 

oporo in red v malčkovem življenju. Otroci imajo radi udobno in varno urejeno 

življenje, tako namreč natanko vedo, kaj pričakovati. Če daš otrokovemu 

vsakdanu tako oporo, ga bodo nepredvideni dogodki manj razburili. Vendar pa 

ima lahko zaradi preveč trdne opore in spodbude občutek, da ne dosega tistega, 

kar drugi pričakujejo od njega. Zato lahko postane napet in nemiren. Nujni 

sestavni del urejenega in trdnega otroškega življenja so tudi omejitve. Ob njih 

se otrok uči samoobvladovanja. Otrok bo seveda preizkušal, kako trdne so, 

vendar bo manj verjetno, da bo doživel izbruh togote, ko ga starši pri čem 

ustavijo.  

 

Veliko tehnik za reševanje togotnih izbruhov poznamo. Kakšno tehniko bomo 

izbrali, pa je odvisno tudi od otroka. Včasih se nam lahko zgodi, da ne bo nič 

pomagalo. Lahko pa uporabimo tehniko, ki jo je Mackononichienova (2006, str. 

74) zapisala v svoji knjigi: »Strokovnjaki trdijo, da je najbolje, če med izbruhom 

togote otroka prižamemo k sebi, saj mu tako najbolj pomagamo krotiti jezo in 

razburjenje.« S tem damo otroku občutek varnosti in varno zavetje, kjer se 

lahko umiri. Ko se malček umiri, pa naj bi se stisk spremenil v objem.  

 

 

4.4 OTROK, KI SE POGOSTO AGRESIVNO VEDE 

  

Pri togotnem izbruhu gre za izbruh jeze, pri kateri otrok običajno kriči in cepeta 

z nogami. Otrok, ki se pogosto agresivno vede (Mielke, 1997), pa je pogosto 

napadalen in nasilen do drugih. Napadalni otroci se s težavo normalno zbližajo 

z drugimi in z njimi komunicirajo. V konfliktnih situacijah reagirajo napadalno in 

neprijazno. Hitro se razjezijo nad malenkostmi in so potem razdraženi. Takšne 

otroke, ki v družbi z drugimi reagirajo neustrezno in so egocentrični, začno 

zavračati celo vrstniki. 

 

Prav tako kot za trmo in togoto tudi za agresivno vedenje velja, da se malčki 

agresivno vedejo, če hočejo doseči svoje ali dobiti, kar si želijo. 
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Mackonochienova (2006) razlaga, da je za malčke med drugim in tretjim letom 

starosti povsem normalno, če brca, tepe ali poriva, kadar ne obvladuje več 

položaja. Starejši malček, ki je nasilen do drugih, se pogosto tako odziva zaradi 

vznemirjenosti in silovitosti svojih čustev. Otroci se veliko naučijo tudi drug od 

drugega in morda otrok tepe zato, ker je videl to početi druge otroke ali pa je bil 

sam žrtev nasilja. Bužanova (2010) pravi, da se pri otrocih pojavi agresivno 

vedenje zato ker še niso sposobni obvladati svojih občutkov. Za učenje tega in 

kasnejšega verbalnega izražanja čustev potrebujejo spodbude staršev. 

  

Seveda pa ima agresivno vedenje lahko več različnih vzrokov. Mielkenova 

(1997) razlaga, da je otrok lahko prirojeno nagnjen k agresivnemu vedenju. 

Pravi, da so raziskave pokazale, da se napadalno in agresivno vedenje v 

visokem odstotku prenaša skozi generacije naprej. Vedenjske vzorce pa otrok 

prevzame tudi od staršev. Učenje po modelu ima na splošno veliko vlogo pri 

otrokovem vedenjskem razvoju. Od tega je neločljiva vzgojna spretnost staršev 

skupaj z vsem domačim ozračjem. Včasih so družinske vezi le ohlapne in so na 

dnevnem redu prepiri. V takem domu otroci niso deležni varnosti, prav tako jim 

tu niso postavljene meje. Dostikrat taki starši kot otroci tudi niso izkusili ljubezni, 

temveč le ravnodušnost ali celo nasilje. Zdaj pri svojih otrocih ponavljajo takšno 

vzgojo, ker drugačne ne poznajo. Velikokrat pa posežejo tudi po fizičnih ukrepih. 

V takšnih disocialnih družinah so pogosti še zunanji faktorji, kot sta visoka 

stopnja hrupa in utesnjenost. Vse to pa pospešuje napadalnost. Pod vzroke pa 

prišteva tudi biološke vzroke za agresivnost. Če pri porodu pride do 

pomanjkanja kisika, to pripelje do šibke koncentracije, nemirnosti in otežene 

zmožnosti samousmerjanja. Zanimivo je, da so k agresivnosti bolj nagnjeni 

fantki. Vendar pa doslej še ni bilo dokazano, ali izvira to iz bioloških razlik ali pa 

iz tradicionalnih pričakovanj o družbeni vlogi obeh spolov.          

  

Colorosova (1996) pravi, da agresija vzbuja še več agresivnosti, zato se na 

otroka ni dobro jeziti ali ga fizično kaznovati. Pri agresivnosti moramo biti 

odločni in otrokovo energijo preusmeriti in takšno življenjsko situacijo izkoristiti 

za otrokovo učenje. Otroku moramo pokazati, kaj je storil narobe, mu pojasniti, 

da mora problem razrešiti sam. Seveda mu moramo pomagati najti načine 

reševanja problemov in pri tem ohranjati njegovo dostojanstvo.   
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Poleg odločnosti, ki jo omenja Colorosova (1996), pa Mackonochienova (2006) 

pravi, da moramo biti potrpežljivi. Pravi, da moramo v prepirih posredovati 

vsakič, ko pride do resnega spora. Otroka moramo stisniti k sebi, da se umiri, in 

ko je spet miren, mu razložimo, da tepež in druge oblike nasilnega vedenja niso 

sprejemljive. Pomembno je, da se s starejšimi otroki pogovarjamo o čustvih jeze 

in agresije. Navadno otrok tako vedenja preraste. Če se nadaljuje do šole, pa je 

potrebno poiskati strokovno pomoč. 

 

 

4.5 HIPERAKTIVEN OTROK 

 

Beseda hiperaktivnost (Stoppard, 2007) je širok pojem, s katerim opisujemo 

značilnost otrok, ki imajo sindrom pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo 

(moteče vedenje, kratka pozornost, nespečnost in razdražljivost). 

Mackonochienova (2006) pa razlaga, da je hiperaktivnost splošno rabljen izraz, 

ki opisuje pretirano aktivno vedenje. Če otrok velja za hiperaktivnega, to še ne 

pomeni nujno, da trpi za hujšo motnjo pomanjkanja pozornosti in 

hiperaktivnostjo. Morda je samo bolj živahen kot drugi otroci. Tako vedenjsko 

obdobje se začne okoli drugega leta, ko postane otrok zelo aktiven in glasen. 

Hiperaktivni otroci (Passolt, 2002) so nepazljivi in impulzivni, nagibajo se k 

nesrečam in so vanje dejansko pogosto vpleteni. Stalno kršijo pravila, ker jih ne 

razumejo ali pa se jih ne morejo držati. Pri drugih otrocih so zato nepriljubljeni in 

odrinjeni. Pri takih otrocih sta pogosta zaostanka gibalnega in govornega 

razvoja. Kos-Mikuševa (1974) je zapisala, da je sodba, da je otrok nemiren, v 

veliki meri odvisna od aktivnosti okolja, v katerem otrok živi. V družini mirnih 

staršev lahko že otrokova nemirnost, ki je še v mejah običajne otrokove 

živahnosti, povzroča težave. 

 

Vse več je živahnih oziroma hiperaktivnih otrok. Vzroki za takšno vedenje pa so 

različni. Mielkenova (1997) razlaga, da nemirnost večkrat izvira iz družinskih 

razmer, v katerih otroci rastejo. V takih družinah navadno ni pravil, katerih bi se 

otrok držal. Včasih otroka za kaj trdo kaznujejo, drugič se v enakih okoliščinah 

ne zgodi nič. 
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Brazelton (1999) pa razlaga, da se hiperaktivnost pojavi, ker je preobčutljivo 

živčevje izpostavljeno vsakršnim dražljajem iz okolja. Otrok namreč ni sposoben 

izključiti nepomembnih dražljajev in se zato ne more osredotočiti na koristnejše 

dražljaje, ki jih razume in nanje lahko smiselno reagira. 

  

Otrokova hiperaktivnost (MIelke, 1997) pogosto izvira iz motenj v možganskih 

funkcijah, nastalih v zgodnjem otroštvu. Gre za majhne motnje ali bolezni med 

nosečnostjo: prezgodnji porod, materina nedohranjenost ali napačna prehrana, 

jemanje zdravil, pitje alkohola, kajenje ali jemanje mamil, stalni konflikti, težak 

porod s pomanjkanjem kisika, okužbe …  

  

Gürtlerjeva (1996) pravi, da je možnih vzrokov za hiperaktivno vedenje precej. 

Le redko je mogoče najti en sam vzrok, bolj pogosto je mogoče domnevati, da 

je pojav posledica medsebojnega učinka več različnih vzrokov. Lahko so tako 

fizične kot psihične narave.  

 

Stoppardova (2007) razlaga, da velikokrat težave omili že pravilen pristop do 

otroka in da je le nekaj oblik hiperaktivnosti tako resnih, da jih je treba zdraviti. 

Mackonochienova (2006) je zapisala, da je teorij o zdravljenju hiperaktivnosti  

približno toliko, kakor je teorij o vzrokih za njen nastanek. Ena izmed najbolj 

priljubljenih temelji na prepričanju, da je poglavitni vzrok za to stanje 

preobčutljivost za določena živila, tako da gre pri zdravljenju predvsem za 

prepoznavanje in izločanje teh živil iz otrokove prehrane. Z dietami iz otrokove 

prehrane običajno izločajo vsa živila z umetnimi barvili, konzervanse in salicilate 

ter naravne kemijske snovi, ki jih najdemo tudi v jabolkih, bananah in 

pomarančah.  

  

Seveda pa je pri zdravljenju najbolj pomembna aktivnost staršev. Mielkenova 

(1997) pravi, da vse metode zdravljenja zahtevajo aktivno sodelovanje staršev 

in otrok. Za starše je prva in najpomembnejša pomoč ta, da jih terapevti 

seznanijo in jim predstavijo motnjo. Pomembno je, da se starši, kolikor je 

mogoče, držijo stalnih ur in situacij. Otroka namreč zelo bega, če mu dajemo 

pogosto drugačna navodila. Nekateri mladi starši bi radi živeli »moderno« in 

zato odklanjajo vsakršne norme v svojem družinskem sožitju. Vsakdo sme 
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početi kar hoče, ker bi bil drugače omejen v svobodi, ki mu pripada. To stališče 

je sporno že pri zdravih otrocih, saj otroci praviloma iščejo trdno oporo in se le 

tako počutijo varne. Otroka ne smemo stalno opominjati in se pritoževati čezenj, 

kadar pa upošteva naša navodila, ga je potrebno pohvaliti. 

 

Hiperaktivnost od nas zahteva tudi razumevanje preobčutljivega živčevja. 

Brazelton (1999) razlaga, da če starši in vzgojitelji poznajo in razumejo 

preobčutljivost živčevja pri teh otrocih, ne uporabljajo istočasno več dražljajev, 

ampak samo enega nizke intenzitete. Delo upočasnijo ob prvem znaku 

otrokovega neugodja ali pa kadar otrok hitro reagira in preide iz enega stanja v 

drugega. Kadar je vzrok za hiperaktivnost organske, telesne narave 

(možganska okvara), je potrebno zdravljenje dolgotrajno in traja več let. Včasih 

prave hiperaktivnosti ne prepoznamo, dokler otrok ne vstopi v šolo. Pomagati je 

mogoče na različne načine: svetovanje družini, kako urediti dom, da bo okolje 

otroku dajalo več zaščite, pomoč specialnega pedagoga, psihoterapija ali 

včasih tudi zdravila, kot na primer Ritalin, ki ga predpiše zdravnik. 
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5 VZGOJA IN MOTEČE VEDNJE 

 

 

5.1 VZGOJNI STILI 

 

Na otrokovo vedenje vsekakor vpliva tudi naš vzgojni stil. Peček Čukova in 

Lesarjeva (2009) pravita, da je vzgojni stil opredeljen kot odnos med 

vzgojiteljem in vzgajancem. Kakšen vzgojni stil uporabljamo, je odvisno od 

naših stališč, našega pojmovanja otrokove narave, kakšno avtoriteto pri vzgoji 

zagovarjamo, kakšno discipliniranje … Čistih vzgojnih stilov v praksi ni, vendar 

je opazno, da se nekateri vzgojitelji bolj nagibajo k določenemu vzgojnemu stilu. 

 

 

5.1.1 REPRESIVNI, AVTORITARNI STIL VZGOJE 

 

Retuznik Bozovičaričeva in Krajnčeva (2010) pravita, da avtoritarni stil vzgoje 

verjame v moč kazni in preprečevanja. Otrok je postavljen v vlogo objekta, ki 

pasivno sprejema. Peček Čukova in Leserjeva (2009) sta zapisali, da avtoritarni 

stil vzgoje temelji na predpostavki, da je osnovna naloga vzgoje na otroka 

prenesti moralna pravila, norme, vrednote in načine vedenja, ki so uveljavljene 

v družbi. Vzgojitelji, ki zagovarjajo takšno vzgojo, izhajajo iz prepričanja, da je 

želeno vedenje mogoče doseči le s postavljanjem pravil, z nepopustljivostjo, s 

kaznovanjem in z nagrajevanjem. Komunikacija med vzgojiteljem in otrokom je 

večinoma enosmerna. Vzgojitelji se za dosego slepe pokorščine poslužuje 

nadziranja, manipuliranja, kritiziranja, prisile, vzpodbujanja tekmovalnosti …  

 

Posledice avtoritarne vzgoje se izrazijo na različne načine, razlagata Retuznik 

Bozovičarjeva in Krajnčeva (2010). Otrok lahko razvije tak način vedenja, kot ga 

je bil sam deležen, in si prične podrejati šibkejše. Začne se upirati ali pa 

postane pretirano prilagodljiv. Horvat Pšunderjeva (2001, v Peček Čuk in Leser 

2009) pravi, da cela vrsta raziskav dokazuje negativne učinke avtoritarne vzgoje. 

Taka vzgoja povzroči, da otrok nepravilnega vedenja ne odpravi, ampak ga 

zatre. Spodbuja agresivno vedenje, saj je otrok ob kaznovanju postane jezen na 
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osebo, ki ga je kaznovala. Ta stil vzgoje otroka ne vodi do primernega vedenja, 

saj je otrok seznanjen samo z neprimernim vedenjem, s primernim pa ne. Otrok 

ne ponotranji moralnih pravil, zato se pri njem ne razvije samodisciplina, hkrati 

pa se uči, da je mogoče probleme reševati z močjo. Otroka avtoritarna vzgoja 

celo vzpodbuja k nepravilnemu vedenju, še posebno takrat, ko poskuša vzbujati 

pozornost, ko se vzgojitelj odziva na njegovo vedenje, čeprav s kaznovanjem.   

 

 

5.1.2 DEMOKRATIČNI OZ. AVTORITATIVNI VZGOJNI STIL 

 

Pri tej vzgoji prevladujejo vrednote, ki se navezujejo na enakost, svobodo in 

hkrati na odgovornost. Za ohranjanje teh vrednot družina izbira pravo 

ravnotežje med popustljivostjo in strogostjo. Kar pomeni, da ima otrok veliko 

svobode, hkrati pa tudi omejitve. Otrok lahko svobodno sprašuje, se moti in v 

vsej polnosti izrazi, to kar je. Osebni odnos temelji na sodelovanju vseh 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

 

Peček Čukova in Lesarjeva (2009) razlagata, da je s tem vzgojnim stilom otrok 

manj odvisen od vzgojitelja, razvija svojo osebno moč. Otrok se odgovorno 

vede in je zmožen sklepati kompromise, pogajanja, sodelovanja in spoštuje 

potrebe drugih. Retuznik Bozovičarjeva in Krajnčeva (2010) pravita, da se otrok 

pri demokratičnem stilu vzgoje počuti varno in sprejeto. S pozitivnim čustvenim 

odnosom se krepi njegova samopodoba in sposobnost navezovanja zdravih 

medsebojnih odnosov. 

 

 

5.1.3 POPUSTLJIVI VZGOJNI STIL (LAISSEZ-FAIRE) 

 

Peček Čukova in Lesarjeva (2009) pravita, da je ta vzgojni stil za otroka 

najmanj vsiljiv, saj temelji na tem, da otrokovega razvoja ne omejujemo in da je 

otrok sam sposoben spreminjati svoje vedenje. Kazen je za ta stil vzgoje napad 

na otrokovo avtonomijo, prisila pa zatira njegove ustvarjalne potenciale. 
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Popustljivi vzgojni stil je usmerjen v iskanje zaželenih vedenjskih vzorcev, ne pa 

v razvoj otrokovih osebnostnih potencialov (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

Otroku je zaradi navidezno svobodnih odnosov onemogočena osamosvojitev od 

avtoritete in mu ne omogoča prehoda na simbolno obliko identifikacije. Zato se 

lahko razvije še bolj zavezujoč in ukazujoč nadjaz. Otrok z neprimernim 

vedenjem sam izzove starše, da mu postavijo omejitve in ga kaznujejo (Peček 

Čuk in Lesar, 2009).     

 

 

5.2 AVTORITETA 

 

Kot pravi Kroflič (1997), nam avtoriteta pomaga vplivati na otrokov razvoj. Brez 

avtoritete si pravzaprav ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov, saj je vzgoja 

določena oblika vodenja otroka. Pri tem pa se nam lahko hitro zgodi, da 

postane avtoriteta osnova uspešnega manipuliranja in lahko predstavlja oviro 

pri doseganju vzgojnih ciljev.  

 

Kljub temu da je avtoriteta lahko osnova za uspešno manipuliranje, pa je ne 

moremo izpustiti iz vzgoje. Peček Čukova in Lesarjeva (2009) namreč razlagata, 

da pri avtoriteti ne gre le za nekaj negativnega, kar omejuje razvoj otroka, 

ampak gre tudi za celo vrsto elementov, ki kažejo na njene pozitivne 

razsežnosti. Avtoriteta je nujna za otrokov razvoj, saj mu daje občutek varnosti 

in zaupanja. Kroflič (1997) razlaga, da otroka v zgodnjem otroštvu zaznamuje 

izvorni primanjkljaj sposobnosti, da bi lahko živel samostojno. Otrok potrebuje 

podreditev avtoriteti in si jo je sposoben tudi zagotoviti, ne glede na to, ali si 

tega želimo ali ne. Peček Čukova in Lesarjeva (2009) pravita, da sodobne 

raziskave kažejo, da si otroci, ki niso bili nikoli kaznovani, želijo, da bi bili 

kaznovani. Z neprimernim vedenjem si otroci pridobivajo pozornost in starše 

prisilijo, da jim postavljajo meje. 

 

Kroflič (1997a) razlaga, da z ukinitvijo avtoritete v vzgoji tvegamo, da učinke 

avtoritete potlačimo in jih s tem naredimo še močnejše in bolj škodljive. Naša 
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dolžnost pa je, da iščemo takšno obliko avtoritete, ki v vzgoji omogoča največjo 

stopnjo svobode in hkrati najbolj nemoten razvoj posameznikove individualnosti  

in avtonomne morale. 

S proučevanjem in iskanjem primerne avtoritete se vzgojni teoretiki in praktiki 

ukvarjajo že od nekdaj. Povzela bom značilnosti treh še danes prevladujočih 

modelov avtoritete, ki jih je opisal tudi Kroflič (1997). 

 

 

5.2.1 APOSTOLSKA AVTORITETA 

 

Koncept apostolske avtoritete je nastal na podlagi svetopisemske opredelitve 

strukture odnosov med Bogom, izbranimi apostoli in verniki. Za ta model 

avtoritete je značilno, da poskuša ohraniti avtoriteto, ki je povezana s položajem 

in pooblastili. Komunikacija med vzgojiteljem in otrokom je predvsem 

enosmerna. Vzgojitelj posreduje informacije in opredeli primerne vzorce 

vedenja, otrok pa mu mora slediti. S tem ko si vzgojitelj pridobi pozicijsko 

avtoriteto, kvaliteta njegove osebnosti ni več pomembna. Z otroki ne more 

vzpostaviti osebnega odnosa, kar pa ovira njegove možnosti prenašanja 

vrednost in s tem izpolnjevanja osnovnih ciljev moralne vzgoje (Kroflič, 1997). 

 

 

5.2.2 PRIKRITA AVTORITETA VZGOJNEGA OKOLJA 

 

Ta model vzgoje, razlaga Kroflič (1997), v pedagoško teorijo uvede J. J. 

Rousseau, dokončno pa se uveljavi v drugi polovici dvajsetega stoletja pod 

vplivom reformskih gibanj za permisivno, prijazno vzgojo. Za ta model avtoritete 

je značilna naravna vzgoja, ki otroka čim manj neposredno utesnjuje. Vzgojitelj 

mora z neposrednim poučevanjem počakati do takrat, ko otrok sam pokaže 

zanimanje za učenje. Vzgojitelj otrok ne kaznuje, vzgaja pa jih predvsem z 

zgledom in budnim nadzorom nad vzgojno okolico. Ne okorišča se z 

dokazovanjem lastne avtoritete, saj se otrok zaradi potrebe po ljubezni s 

posnemanjem sam oklene vzgojiteljevega lika. Analize permisivne vzgoje pa so 

pokazale, da za to vzgojo ni značilno izginjanje avtoritete, ampak preoblikovanje. 
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Tako avtoriteta ni več zahteva, ampak brezpogojna ljubezen. Ta ljubezen pa je 

za otrokov razvoj nevarna, saj otroku daje lažen občutek svobode. 

 

 

5.2.3 SAMOOMEJITVENA AVTORITETA 

 

Samoomejitvena avtoriteta, kot pravi Kroflič (1997), se navezuje na izvorno 

vlogo avtoritete, ki je že etimološko opredeljena kot oblika podrejanja, ki 

pomaga k postopnemu osamosvajanju in ukinitvi avtoritarnega vodenja. Načela 

te avtoritete so:  

� vzpostavljanje čustveno stabilnih in pozitivnih odnosov med vzgojiteljem 

in otrokom; 

� spodbujanje širitve otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi 

osebami; 

� spodbujanje otrokove sposobnosti moralnega razsojanja; 

� podpiranje otrokovega moralnega in mišljenjskega osamosvajanja s 

spodbujanjem samostojnega iskanja ustreznih etičnih rešitev; 

� postopno vključevanje otroka v proces dogovarjanja in odločanja o 

skupnih pravilih in reševanju problemov.   

 

 

5.3 DISCIPLINA   

  

Vzgoja in disciplina sta med seboj močno povezani. Peček Čukova in Lesarjeva 

(2009) razlagata, da se običajno, ko se pogovarjamo o vzgoji, pogovarjamo o 

discipliniranju otrok. Pojem disciplina pa ne zajema samo ukrepov, s katerimi 

želimo otroke podrediti, ampak gre tudi za osamosvajanje, sprejemanje pravil in 

oblikovanje svojih lastnih vrednot.    

Za disciplinirane imamo tiste otroke, ki spoštujejo in upoštevajo delovne in 

vedenjske norme v določeni družbi. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

(2002) je disciplina opredeljena kot podrejanje pravilom in predpisom, ki so 

obvezni za člane kake skupnosti. Kohlberg (povz. po Peček Čuk in Lesar 2009) 

pravi, da cilj discipline ni le ponotranjanje družbenih norm, ampak je cilj tudi to, 
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da se je posameznik na osnovi sprejetih načel sposoben samostojno odločiti o 

konkretnih moralnih dejanjih. Naš disciplinski pristop pomembno vpliva na 

mnoge vidike posameznikovega razvoja, še posebej na moralni vidik. Peček 

Čukova in Lesarjeva (2009) razlagata, da je za dosego discipline potrebna 

oseba, ki otroku postavlja meje, pravila in se po potrebi odziva na nepravilna 

vedenja. Skladno z razvojem je otrok vse bolj sposoben razumeti in sprejeti 

zahteve vzgojitelja kot svoje, kar pomeni, da ima norme in pravila vgrajene v 

strukturo svoje osebnosti. 

 

Pantleyeva (2002) pa razlaga, da otroka discipliniramo, ko krepimo njegovo 

samoobvladovanje in razvijamo njegov značaj. Z otrokovim grdim vedenjem, 

kljubovanjem, sovraštvom in drugimi težavami, povezanimi z disciplino, se 

lahko spopademo ustvarjalno. Otroka lahko naučimo razločevati med dobrim in 

slabim na pozitiven način, na pozitiven način pa mu lahko pomagamo, da se 

nauči pomembnih lekcij, ki bodo pripomogle k temu, da bo v življenju bolj 

zadovoljen. Na spopadanje z nezaželenim vedenjem se je najbolje pripraviti v 

naprej. Bolj ko bomo obnavljali disciplinske metode, laže bomo obvladovali 

otrokovo vedenje.    

 

Mackonochienova (2006) pravi, da na metode, s katerimi discipliniramo otroka, 

vplivajo naša lastna vzgoja, naš značaj in celo naš slog življenja. Upoštevati 

moramo tudi to, da se s sodelavcem v vrtcu oziroma partnerjem v družini lahko 

sporazumemo o doslednem načinu discipliniranja. Ni pomembno, za kateri 

način discipliniranja se odločimo, bolj je pomembno, da imamo stvarna 

pričakovanja, kar zadeva otrok. Zahteve do njega morajo biti skladne z 

njegovim temperamentom in osebnostjo, pa tudi z njegovim telesnim in 

čustvenim razvojem. Končni cilj je naučiti otroka, da se obvladuje. Pozitivni in 

dosledni disciplinski ukrepi mu pomagajo, da se zave posledic svojih dejanj in 

nauči prevzeti odgovornost zanje. 

 

Pšunderjeva (2004, pov. po Peček Čuk in Lesar 2009) izpostavlja, da je 

učinkovit pristop k obvladovanju disciplinskih problemov sestavljen iz treh vrst 

discipline:  
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1. Preventivna disciplina – ta vključuje korake, ki prispevajo k izognitvi 

potencialnim disciplinskim problemom. Ti koraki so sproščena in 

spodbudna klima, ki temelji na pozitivnih medsebojnih odnosih; priprava 

in izvajanje vzgojnega procesa, ki vsebuje dobro motivacijo; oblikovanje 

skupnih pravil in razpravljanje o njih. 

2. Podporna disciplina – ta dobi vlogo takrat, ko se pojavijo začetni znaki 

motečega vedenja, saj s korekcijskimi tehnikami pomaga, da se otrok 

ponovno usmeri k primernemu vedenju. 

3. Korektivna disciplina – to so vzgojiteljeva dejanja, ki so usmerjena k 

popravljanju motečega vedenja. 

  

Uspešno discipliniranje otroka od nas zahteva samodisciplino. Leachova (1983) 

opisuje smernice oziroma pravila, ki pomagajo k učinkoviti disciplino, od nas pa 

zahtevajo samodiscipliniranje. Prvo pravilo za učinkovito in sproščeno disciplino 

je, da se moramo obnašati tako, kot želimo, da se drugi obnašajo do nas. Otrok 

ne bo do nas nič bolj vljuden in pozoren, kot bomo mi do njega. Paziti moramo, 

da bo lepo vedenje nagrajeno, grdo pa ne. To je sicer samo po sebi umevno, 

vendar pa v praksi ni tako. Če otrok v trgovini sitnari, mu kupimo sladkarijo že 

samo za to, da je mir. Če pa se lepo obnaša, običajno ne dobi nič. Navodila in 

prepovedi morajo biti pozitivna, čimbolj jasna in vedno moramo pojasniti, zakaj 

naj otrok naredi ali pusti določeno stvar. Otroku je potrebno zaupati. Če bo imel 

občutek, da mu vedno nekdo stoji za hrbtom, pripravljen, da poseže vmes, ga 

poduči ali popravi, se mu verjetno ne bo zdelo vredno dosti razmišljati o tem, kaj 

naj stori in česa ne. Otroka seveda ne moremo naučiti lepega vedenja, če še 

sami ne vemo, kako bi se ljudje morali obnašati. Pri učenju lepega vedenja 

moramo biti dosledni. Kadar pa nimamo prav in smo storili napako, moramo to 

tudi priznati in se mu opravičiti. Otrok nas opazuje in se deloma zgleduje po 

našem obnašanju.  

 

Doslednost poudarja tudi Pantleyeva (2002), ki pravi, da nam dobro premišljena 

pravila in rutina pomagajo, da v stikih z otroki ostanemo dosledni. Določena 

pravila in rutina so za otroka smernice. S tem pomagajo preprečiti številne 

okoliščine, ki bi lahko povzročile nezaželeno vedenje. Kadar otroci natančno 

vedo, kaj od njih pričakujemo, je več verjetnosti, da se bodo vedli primerno. 
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Pravilo najlažje oblikujemo tako, da si najprej sestavimo seznam nezaželenega 

vedenja, ki se pojavlja. Nato določimo pravila za najpogostejše prekrške. 

Določiti pa moramo tudi, kakšne so posledice za vsako prekršeno pravilo. Pri 

discipliniranju so dejanja bolj zgovorna kot besede. Ni smiselno, da otroka 

obvladamo z glasom. Dejanja zaležejo veliko bolj. Otroci bodo vedno 

preizkušali, ali mislimo resno, kar govorimo. Zato namesto da otroka vedno 

znova opominjamo, naj se lepo igra, preprosto vzamemo igračo. Ni potrebno 

reči nobene besede, otrok pa bo vseeno vedel, da bo igračo dobil nazaj, če se 

bo lepo igral. Tudi z odmorom lahko dosežemo, da bo otrok opustil nezaželeno 

vedenje. Med dejanjem ga prekinemo in ga pošljemo na točno določen prostor. 

Otrok bo vedel, da takšnega vedenja ne odobravamo. Lahko pa ga vključimo v 

reševanje težav. Spodbujamo ga k temu, da poišče rešitev za določen problem. 

 

Predvsem starejše otroke lahko naučimo pozitivnega vedenja. Otroku tako 

pomagamo, da spremeni neučinkovito vedenje. Najprej ga naučimo razumeti 

človekovo vedenje, osnovne socialne spretnosti in čustva. Nato pa ga naučimo, 

kaj naj v določeni situaciji naredi. Kaj storiti v določeni situaciji, se otrok lahko 

nauči tudi z različnimi socialnimi igrami (McFadden, 1995). 
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6 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Ko otrok preneha biti malček in zakoraka v otroštvo, se mora začeti učiti takega 

vedenja, ki ne bo sprejemljivo samo za njegovo družino, ampak tudi za širšo 

okolico. Človek mora v družbi spoštovati nešteta pravila, in čeprav nihče ne 

pričakuje, da se bo otrok ravnal po vseh teh pravilih, pa so predšolska leta 

idealno obdobje, da se sprijazni z njimi (Leach, 1983).  

 

V predšolskem obdobju je otrok povsem sposoben takšnega ravnanja, ki se 

sklada s predstavami odraslih o dobrem in pravilnem ravnanju. Na splošno pa 

velja, da je v tem obdobju otrok usmerjen pretežno nase, na svoje lastne 

potrebe. Kadar v svojem vedenju upošteva želje in interese drugih ali pa se 

ravna po pravilih, počne to le zato, ker meni, da je to dobro zanj (Zupančič in 

Justin, 1991). 

 

Otrok vse hitreje razvija občutek, da postaja samostojna osebnost s svojimi 

sposobnostmi in z načrti. Izgubi občutek, da je del staršev, zato tudi ne 

sprejema več zlahka popolne oblasti staršev nad njim. Hoče se uveljaviti in 

njegova »trmoglavost« je znamenje, da odrašča in se počuti dovolj trdnega, da 

lahko poskuša samostojno ravnati (Leach, 1983). 

 

Ko govorimo o vedenjsko težavnem otroku, imamo v mislih otroka, ki se ob 

običajnih vzgojnih pristopih obnaša in se odziva drugače od svojih vrstnikov. Pri 

tem povzroča svojim vzgojiteljem več problemov kot drugi otroci. Zaradi svojih 

vedenjskih in odzivnih posebnosti trpi tudi otrok sam. Otrokovo vedenje je 

odvisno od otrokovih bioloških lastnosti, od vsega, kar se je dogajalo med 

otrokom in okoljem od prvih dni življenja naprej, in od tega, kar se dogaja med 

otrokom in okoljem zdaj (Kos-Mikuš, 1974). 

 

Vzgojiteljice velikokrat ne poznajo dovolj dobro bioloških posebnosti in razlik 

med posameznimi otroki in zaradi tega velikokrat delajo krivico otrokom, saj jih 

imajo za »poredne«. Krivico pa vzgojiteljice delajo tudi staršem otrok, saj jih 
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obsojajo, namesto da bi z njimi sodelovale pri reševanju problemov pri 

vedenjsko težavnih otrocih.  

 

 

7 CILJ DIPLOMSKE NALOGE (RAZISKOVANJA) 

  

Ugotoviti sem želela, kakšne izkušnje imajo vzgojiteljice z vedenjsko težavnimi 

otroki in njihovimi starši ter kako rešujejo vedenjske težave otrok. 

 

 

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

• Kako dobro vzgojiteljice poznajo vedenjske težave otrok? 

• Kako in na kakšen način pristopijo do takšnih otrok? 

• Ali pri reševanju vedenjskih težav otrok sodelujejo s starši in na kakšen 

način? 

 

 

9  RAZISKOVALNA METODA 

 

 

9.1 VZOREC 

 

Vzorec vzgojiteljic in otrok je priložnostni. Intervju sem opravila z devetimi 

vzgojiteljicami, starimi od 22 do 50 let, ki so zaposlene v Vrtcu Vojke Napokoj v 

Moravčah. Dve sta po izobrazbi vzgojiteljici, preostale so diplomirane 

vzgojiteljice. V prvem starostnem obdobju delajo 4 vzgojiteljice, v drugem pa jih 

dela 5. 
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9.2 TEHNIKE IN INSTRUMENTI 

 

Uporabila sem naslednje tehnike oziroma instrumente: 

• opazovanje (vrsta opazovanja: opazovanje s sodelovanjem), 

• intervju (standardizirani – strukturirani intervju). 

 

 

9.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala prek opazovanja vzgojiteljic v vrtcu, kjer delam. Opazovala 

sem jih dva tedna, in sicer vsak dan prek celotnega dneva. Pri opazovanju sem 

se osredotočila na pristop vzgojiteljice do težavnega otroka in reševanje 

problema. Vsa opažanja sem anekdotsko zapisala. Po končanem opazovanju 

sem podatke kvalitativno obdelala. Nato sem z vzgojiteljicami opravila intervju in 

si odgovore zapisala. Dobljene podatke sem kvantitativno in kvalitativno 

obdelala.  
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10 REZULTATI  

 

 

10.1 OPAZOVANJE VZGOJITELJIC PRI REŠEVANJU  

VEDENJSKIH TEŽAV 

 

Vzgojiteljice sem opazovala štirinajst dni. Zapisala sem pet reševanj vedenjskih 

težav. Osredotočila sem se predvsem na vzgojiteljičin pristop do reševanja 

vedenjskih težav. Vsa zapisana imena so zaradi varovanja podatkov izmišljena.  

 

 

1. opazovanje 

 

Miha, star 3,5 leta, je po zajtrku pred straniščem in v stranišču ves čas 

poskakoval. S poskakovanjem je motil otroke, ki so stali v njegovi bližini, saj se 

je nehote zaletel v katerega izmed njih. Nekateri pa so njegovo vedenje 

posnemali. Ko ga je vzgojiteljica opazila, ga je nekajkrat poklicala po imenu, 

vendar se deček ni odzval njenemu klicu, saj je bil povsem zatopljen v 

poskakovanje in je ni slišal. Zato je stopila do njega in ga prijela za ramena, pri 

tem pa ga je poklicala po imenu. Miha je nehal skakati in jo je pogledal. 

Vzgojiteljica mu je nato dejala, naj neha skakati. Ko vzgojiteljica ni bila več 

pozorna na dečka, je deček ponovno začel poskakovati. Vzgojiteljica ga je 

morala ponovno prijeti za ramena, da ga je fizično ustavila, in mu še enkrat reči, 

naj neha skakati in naj si umije roke. Vendar je deček, takoj ko ga je spustila, 

ponovno pričel s poskakovanjem. Vzgojiteljica je zato Miha prijela za roko in ga 

postavila pred umivalnik, odprla vodo in mu dejala, naj si umije roke. Uspelo ji je 

prekiniti dečkovo poskakovanje in njegovo pozornost usmeriti v umivanje rok.  

 

Med tem časom, ko sem bila v skupini, je morala vzgojiteljica večkrat med 

posameznimi dejavnosti preusmeriti Mihovo pozornost in ga dodatno motivirati 

za dejavnosti. 
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2. opazovanje 

 

Otroci, stari 2,5 let, so se v garderobi pripravljali, da bodo odšli na igrišče. Ker 

se že dlje časa navajajo na samostojnost, so si morali sami sezuti copate in 

obuti čevlje. Simon pa si ni hotel sam obuti čevljev, zato je dejal vzgojiteljici: 

»Obuj me.« Vzgojiteljica mu je rekla: »Sam si znaš obuti čevlje, zato se potrudi 

in si sam obuj čevlje.« Deček je pričel jokati in vzgojiteljica mu je rekla: »Ne 

jokaj, ampak se raje obuj.« Deček je pričel še bolj jokati in zraven histerično 

vpiti: »Ne znam! Obuj me!« Vzgojiteljica je njegovo obnašanje ignorirala. 

Otrokom, ki so bili že obuti, je dejala, naj se postavijo v kolono. Ko je Simon 

videl, da se odpravljajo ven, je pričel kričati. Vzgojiteljica pa mu je dejala: »Ko si 

boš obul čevlje, pridi za nami.« Otroci so se odpravili proti vratom. Simon si je 

začel obuvati čevlje in vpiti: »Počakajte me.« Ko so otroci prišli do vrat, je 

Simon že pritekel za njimi. Vzgojiteljica njegovega obnašanja v garderobi ni 

omenjala, ampak mu je samo povedala, koga naj prime za roko, in odpravili so 

se ven. 

 

 

3. opazovanje 

 

Tina in Aljaž, stara 5 let, sta se igrala, da popravljata hišo. Pri igri sta 

uporabljala plastično orodje. V kompletu je bila samo ena vrtalka, s katero sta 

se želela igrati oba. Pričela sta se prepirati in drug drugemu iz rok vleči vrtalko. 

Tina: »Jaz jo bom imela.« Aljaž: »Ne jaz. Ti si jo že imela.« Tina: »Ne. Moja je.« 

Tina je Aljažu vzela vrtalko in Aljaž je zato udaril Tino, ki je nato pričela jokati. 

Vzgojiteljica je prijela Aljaža za roko in ga odpeljala za mizo. Razložila mu je, da 

se to ne dela. Aljaž ji je povedal, da mu je Tina vzela vrtalko. Vzgojiteljica je k 

sebi poklicala tudi Tino. Tino je vprašala, kaj je naredila Aljažu. Tina ji je 

povedala, da jo je Aljaž udaril. Vzgojiteljica je Tini zastavila drugačno vprašanje: 

»Zakaj si Aljažu vzela vrtalko?« Tina je vzgojiteljici nato dejala: »On me je pa 

udaril.« Vzgojiteljica je Tini povedala, da ve, kaj ji je naredil Aljaž in da to ni bilo 

lepo. Nato ji je razložila, da tudi njeno vedenje ni bilo lepo. Aljažu je dejala, da 

se mora opravičiti Tini, ker jo je udaril. Nato jima je rekla, da se morata lepo 

obnašati in jima dovolila, da sta se šla igrat.    
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4. opazovanje 

 

Vzgojiteljica je otrokom, starim 3 leta, naročila, naj se postavijo v kolono pred 

vrati. Otroci so navajeni, da se vedno primejo za ramena, kadar stojijo v koloni. 

Žan pa deklice pred seboj ni prijel za ramena, ampak jo je močno stisnil za vrat. 

Deklica je pričela jokati. Vzgojiteljica je takoj posredovala. Žanu je rekla, da je 

bilo to grdo in da deklico boli, zato bo sedel za mizo. Žan je postal užaljen in se 

je s stola vrgel na tla. Vzgojiteljica je ostale otroke poslala v garderobo, Žana pa 

je brez besed pobrala in ga dala nazaj na stol. Žan se je ponovno vrgel na tla. 

Vzgojiteljica je Žana ponovno dala na stol, ga pogledala v oči in mu dejala: »Za 

mizo boš sedel toliko časa, da se boš umiril in nato se bova pogovorila.« Z 

vzgojiteljico sva odšli iz igralnice in zaprli vrata. Čez približno tri minute je 

vzgojiteljica pogledala v igralnico in videla, da Žan nič več ne joka, ampak 

razmetava (prevrača) stole. S strogim glasom mu je naročila, naj pobere stole in 

se usede za mizo. Žan jo je ubogal. Ponovno je zaprla vrata in jih odprla čez 

približno eno minuto. Žan je umirjen sedel za mizo. Stopila je k njemu, ga 

pogledala v oči in mu z umirjenim glasom dejala: »Za mizo si sedel, ker si stisnil 

Lano. Lano je to zelo bolelo. To se ne dela. V koloni se držimo za ramena in se 

ne stiskamo. Želim, da tega ne delaš več. Ali sva se razumela?« Žan je samo 

pokimal. Vzgojiteljica je nato nadaljevala: »Sedaj boš pospravil stol k mizi in 

odšel v garderobo, kjer se boš preobul, da boš lahko šel ven.« Oba sta odšla v 

garderobo. 

 

 

5. opazovanje 

 

Otroci, stari 1 leto in pol, so se igrali z različnimi igračami. Ana je Lari iz rok 

vzela žogo, s katero se je igrala. Lara je želela žogo nazaj, zato je Ani začela 

vleči žogo iz rok. Ker ji ni uspelo jo je ugriznila v roko. Ana je pričela jokati. 

Vzgojiteljica je opazila, da ima Ana ugriz na roki, in kljub temu da ni videla, kaj 

se je zgodilo, je takoj posumila, da je Ano ugriznila Lara. Laro je dvignila in jo 

postavila v posteljico. S strogim glasom ji je rekla, da otrok ne grizemo. Lara je 

v posteljici jokala in poskušala splezati iz nje. Vzgojiteljica ji je večkrat rekla, naj 

neha jokati, ker se je »grdo« obnašala. Ker Lara ni prenehala jokati, jo je 
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vzgojiteljica vzela iz posteljice, ji obrisala nos in prijazno dejala: »Veš, ne smeš 

gristi otrok. To boli.« Laro je nato postavila na tla in ji ponudila igračo. 

 

 

10.2 INTERVJUJI Z VZGOJITELJICAMI 

 

Intervju sem opravila z devetimi vzgojiteljicami, in sicer z vsako vzgojiteljico 

posebej. Vsem sem zastavila sedem enakih vprašanj. Vzgojiteljicam sem 

najprej predstavila namen intervjuja in jim zagotovila, da bodo odgovori 

uporabljeni izključno za namen raziskave. Čim bolj sem jih poskušala motivirati 

za natančno in iskreno odgovarjanje. Odgovore sem si zapisovala. 

 

Z intervjuji sem želela ugotoviti, s katerimi motečimi vedenji se vzgojiteljice 

najpogosteje srečajo, kako jih rešujejo in kaj pri tem upoštevajo ter kako 

sodelujejo s starši. Večina vzgojiteljic se najpogosteje sreča z agresivnim 

vedenjem in trmo. Kot moteča vedenja so navedle grobost do vrstnikov, 

ščipanje, grizenje in odrivanje. Pogosto se srečajo s hiperaktivnostjo in 

pomanjkanjem pozornosti. Kot najpogostejše vzroke za nastanek motečega 

vedenja so navedle okolje, družino (pomanjkanje stika staršev z otroki), 

razvojno stopnjo otroka, preveliko število otrok v skupini in premalo upoštevanja 

individualnosti. Kot vzroke za nastanek motečega vedenja so naštele tudi 

dednost, nejasna pravila, pridobivanje pozornosti, utrujenost … Najbolj 

nemočne se počutijo pri agresivnih vedenjih, miselni odsotnosti in pri vedenjih, 

na katera najbolj vpliva okolje. Kot vzrok za svojo nemoč so navedle 

nedoslednost staršev, časovno stisko in številčnost skupine ter to, da težko 

najdejo vzroke motečih vedenj oziroma nanje težko vplivajo. Iz intervjujev sem 

ugotovila, da vzgojiteljice približno enako rešujejo moteča vedenja. Vse se 

poslužujejo pogovora z otroki, nekatere pri reševanju sodelujejo tudi s starši, in 

sicer tako, da se z njimi pogovorijo. Če je otrok preveč moteč, ga najprej 

odmaknejo v miren del igralnice in se šele nato, ko se otrok umiri, pogovorijo z 

njim. Pri reševanju motečega vedenja upoštevajo razvojno stopnjo oziroma 

starost otrok in individualne posebnosti. Nekatere upoštevajo družinsko okolje, 

iz katerega prihaja otrok. Pravijo, da ima otrok vselej občutek varnosti. Večina 
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vzgojiteljic starše vključuje v reševanje motečih vedenj s pogovori na 

pogovornih uricah ali z vsakodnevnimi pogovori. Z njimi najprej poskušajo 

ugotoviti vzrok motečega vedenja, nato pa se dogovorijo, na kakšen način bodo 

določeno moteče vedenje reševali. Vzgojiteljice na večja nasprotovanja s strani 

staršev še niso naletele. Nekatere so poudarile, da je težava v tem, da se starši 

zavedajo, da se pojavlja moteče vedenje, vendar se staršem zdi, da moteče 

vedenje v predšolskem obdobju ni pomembno. Vzgojiteljice imajo tudi občutek, 

da starši doma niso tako dosledni kot so vzgojiteljice v vrtcu. 
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11 INTERPRETACIJA 

 

Vzgojiteljice se pri svojem delu najpogosteje srečajo z agresivnim vedenjem in s 

trmo. Ti dve moteči vedenji sta glede na odgovore vzgojiteljic najbolj 

prepoznavni in izraziti. Iz opazovanj sem ugotovila, da se agresivno vedenje 

najpogosteje pojavlja med igro, ko otroci fizično (z grizenjem, puljenjem igrač, 

ščipanjem …) rešujejo konflikte. Otroci v predšolskem obdobju se namreč še 

učijo igre s sodelovanjem in empatije do drugih ljudi. Sem pa iz opazovanj 

ugotovila, da se pri otrocih, ko jih vzgojiteljice kaznujejo, pogosto pojavi tudi 

togotni izbruh. Tega motečega vedenja v intervjuju ni omenila nobena 

vzgojiteljica. Razlog bi lahko bil v tem, da vzgojiteljice niso pozorne na to, da se 

več motečih vedenj lahko pojavi skupaj. Ali pa vzgojiteljice togotni izbruh 

obravnavajo kot trmo. Moteči vedenji trma in togotni izbruh sta si namreč zelo 

podobni. Razlika med njima je v tem, da gre pri trmi za tiho jezo, pri kateri se 

otrok zapre sam vase, pri togoti pa gre za silovit izbruh jeze. Podobni pa sta si v 

tem, da sta obe odraz otrokovega osamosvajanja in izražanja lastne volje.  

 

Otrokovo osamosvajanje in učenje empatije je del njegovega razvoja. Kot sem 

že omenila, je to pogosto vzrok motečega vedenja. Tudi vzgojiteljice so v 

intervjuju kot vzrok za nastanek motečega vedenja omenile razvojno stopnjo 

otroka. Največkrat pa je kot vzrok za nastanek motečega vedenja omenjeno 

družinsko okolje. Ostali vzroki, ki so jih naštele, se nanašajo predvsem na 

pogoje v vrtcu: preveliko število otrok v skupini, pomanjkanje stika s starši. 

Večina jih meni, da so za nastanek motečega vedenja krivi starši, ker po 

njihovem mnenju niso dosledni in otroke razvajajo. Nobena ni pomislila, da je 

lahko vzrok za nastanek motečega vedenja njegov temperament ali pa način 

ravnanja v vrtcu. Glede na to lahko rečem, da premalo poznajo vzroke za 

nastanek motečih vedenj oziroma pri iskanju vzroka delajo prehitre zaključke, 

saj so zanje glavni razlog za nastanek motečega vedenja starši. Ne zavedajo se, 

da je lahko več razlogov za nastanek motečega vedenja in da so med seboj 

povezani.     
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Vzgojiteljice so sicer dejale, da s starši sodelujejo tako, da se z njimi pogovorijo 

in poskušajo najti vzrok in rešitev ter se nato dogovorijo, na kakšen način bodo 

določeno moteče vedenje reševali. Vendar se mi zid, zaradi tega, ker vso krivdo 

za vedenjske težave vidijo v družini oziroma starših, da s starši premalo 

sodelujejo. Kot vzrok za svojo nemoč pri nekaterih motečih vedenjih so navedle 

nedoslednost staršev. Pravijo, da starši s svojo nedoslednostjo rušijo njihovo 

disciplino, ki so jo vzpostavile v vrtcu. Zaradi omenjenih razlogov menim, da 

sodelovanje poteka pretežno tako, da vzgojiteljice predvsem svetujejo, kaj naj 

starši naredijo ob pojavu določenega motečega vedenja. Ali pa starše samo 

seznanijo, da je do določenega motečega vedenja prišlo. Premalo pa starše 

vključijo v skupno iskanje vzroka oziroma vzrokov za nastanek motečega 

vedenja. Menim, da se premalo prilagajajo pri usklajevanju vzgoje doma in v 

vrtcu. Zavedajo se, da je pomembno, da tako starši kot vzgojiteljice ukrepajo 

čim bolj usklajeno, zato od staršev pričakujejo, da bodo ravnali tako, kot ravnajo 

same. Ne zavedajo pa se, da se morajo prilagajati tudi vzgojiteljice in da je za 

nastanek motečega vedenja lahko kriva tudi vzgoja oziroma način dela v vrtcu. 

Kot vemo, morajo otroci v vrtcu velikokrat stati v koloni in čakati, da pri določeni 

dejavnosti pridejo na vrsto, česar jim doma ni treba. Tako se lahko zgodi, da 

otrok zaradi čakanja izgubi zanimanje za določeno dejavnost in posledično 

pride do motečega vedenja.  

 

Intervjuvane vzgojiteljice vedenjske težave rešujejo podobno. Kadar gre za 

togotni izbruh, otroka odmaknejo v miren del igralnice in se šele, ko se umiri, 

pogovorijo z njim. Tudi pri opazovanju sem ugotovila, da se poslužujejo 

takšnega načina reševanja motečega vedenja. Otroka odmaknejo od ostalih 

otrok in pri tem poskušajo ignorirati njegovo obnašanje. Pri svojih odločitvah 

poskušajo čim bolj vztrajati, in ko se otrok umiri, se z njim o motečem vedenju 

pogovorijo. V intervjuju so vse vzgojiteljice poudarile, da rešujejo moteče 

vedenje s pogovorom. Pogovor, ki ga uporabljajo, pa je podoben moraliziranju. 

Kot sem lahko opazila, vzgojiteljica otroku pove, kaj je storil narobe in kako naj 

se vede v bodoče. Otrok pa pri pogovoru običajno molči. Takšen pogovor je 

značilen za represivni oziroma avtoritarni stil vzgoje. Za ta stil vzgoje je značilno, 

da je otrok v položaju objekta, ki pasivno sprejema pravila in norme. Glede na 

to ugotovitev lahko potrdim, da so tudi vzgojiteljice povzročiteljice motečih 
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vedenj in ne samo starši, kot so prepričane vzgojiteljice. Saj je za represivni 

vzgojni stil značilno, da spodbuja agresivno vedenje, ker je otrok zaradi 

kaznovanja jezen na osebo, ki ga je kaznovala. Ne morem pa trditi, da 

vzgojiteljice uporabljajo izključno represivni vzgojni stil, saj bi morala za tak 

sklep opazovati celotno delo vzgojiteljice z otroki daljši čas.  

 

Vzgojiteljice so v intervjuju povedale, da pri reševanju motečih vedenj 

upoštevajo predvsem starost oziroma razvojno stopnjo otrok. Vendar pa sem pri 

opazovanjih ugotovila, da tega ne upoštevajo. Pri pojavu agresivnega vedenja 

(3. primer) je opazovana vzgojiteljica pri reševanju uporabila metodo pogovora, 

na koncu pogovora pa je od otrok zahtevala, da se opravičita drug drugemu. Pri 

tem pa ni upoštevala njune stopnje moralnega razvoja. Ni pomislila na to, ali se 

otroka zavedata, kaj sta storila narobe, in če jima je res žal za storjeno dejanje. 

Predšolski otrok je sicer sposoben takšnega vedenja, ki je moralno sprejemljivo, 

vendar je to zato, ker ga je strah kaznovanja ali pa je motivacija za moralno 

vedenje nagrada. Vendar pa pravo moralno vedenje lahko od posameznika 

pričakujemo šele takrat, ko so razvite vse tri komponente moralne zavesti. To 

pa se ne zgodi v predšolskem obdobju, zato otrokoma, ki sta bila v konfliktu, 

zagotovo ni bilo žal za storjeno dejanje. Tudi iz pogovora je razvidno, da še 

nimata povsem razvite čustvene komponente, saj sta vzgojiteljici pri pogovoru 

samo razlagala kaj se jima je zgodilo, nista pa razlagala, kaj sta storila drug 

drugemu. Ker se moralna zavest v predšolskem obdobju še razvija, od otroka 

ne moremo pričakovati zrelega moralnega razumevanja.  

 

Moralnega razvoja pri reševanju motečega vedenja prav tako ni upoštevala 

vzgojiteljica v prvi starostni skupini (5. primer). Deklico je zaradi tega, ker je 

ugriznila drugo deklico, ko ji je ta vzela igračo, kaznovala z izključitvijo iz igre. 

Pri tem pa se ni zavedala, da se pri enoletnem otroku moralni razvoj šele 

začenja, zato od njega ne moremo pričakovati, da bo njegovo vedenje moralno 

sprejemljivo in da bo razumel, da je kršil moralno normo. Vzgojiteljica pa z 

odstranitvijo deklice ni odstranila oziroma omilila motečega vedenja, ampak je 

sprožila dodatno moteče vedenje. Pri opazovanjih, pri katerih so vzgojiteljice 

otroka odstranile iz prostora oziroma od ostalih otrok, sem lahko videla, da 

odstranitev otroka sproži dodatno moteče vedenje. Je pa vzgojiteljica pri prvem 
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opazovanju zelo dobro posredovala pri hiperaktivnem vedenju. Otrokovo 

pozornost je enostavno preusmerila v želeno dejanje. Ker se na dečka ni jezila 

in ga ni odstranila iz umivalnice, ni sprožila novega motečega vedenja. S 

preusmeritvijo njegove pozornosti in jasno zahtevo, kaj želi (da se umije), je 

dosegla želeno vedenje.  

 

V intervjuju so vse omenile pomen občutka varnosti. S preusmeritvijo 

otrokovega motečega vedenja v zaželeno je vzgojiteljica (1. primer) upoštevala 

otrokov občutek varnosti. Občutka varnosti pa ni upoštevala vzgojiteljica, ki je 

dečka zaradi motečega vedenja pustila samega v igralnici (4. primer). Dečka je 

vzgojiteljica potem ko je v koloni stisnil deklico, poslala za mizo. Pri tem se je 

pojavil dečkov togotni izbruh. Zato se je vzgojiteljica odločila, da ga pusti 

samega v igralnici. Vzgojiteljica mu je sicer rekla, naj se umiri in da se bo nato 

pogovorila z njim. Ker pa ni upoštevala njegovega občutka varnosti, je otrokov 

strah uporabila, da bi dosegla želeno vedenje. Občutka varnosti prav tako ni 

upoštevala vzgojiteljica, ki je vztrajala pri samostojnosti otroka (2. primer). S 

tem ko je vztrajala, da si otrok sam obuje čevlje, je sprožila moteče vedenje, 

nato pa je s svojim odhodom in odhodom skupine v dečku sprožila strah in s 

tem dosegla želeno vedenje. Tudi s tema primeroma lahko potrdim, da 

vzgojiteljice moteče vedenje rešujejo predvsem z avtoritarno vzgojo. Pri svojih 

odločitvah vztrajajo in so nepopustljive kljub temu, da pri tem sprožijo novo 

moteče vedenje. Poleg tega pa večinoma ne upoštevajo otrokovega občutka 

varnosti in individualnih posebnosti. 

 

Opazovanja potrjujejo, kar so vzgojiteljice povedale v intervjuju, da se najbolj 

nemočne počutijo pri agresivnem vedenju. Iz opazovanj sem ugotovila, da je 

vzrok za nemoč pri agresivnem vedenju predvsem neustrezno ravnanje 

vzgojiteljic. In ker pri neustreznem ravnanju ni pozitivnih rezultatov, se počutijo 

nemočne.  

 

Nekatere vzgojiteljice so preveč osredotočene na to, da bodo dosegle cilj, ki so 

si ga zadale. Premalo so fleksibilne in premalo prilagajajo dejavnost in 

reševanje vedenjskih težav posameznemu otroku. Če bi vzgojiteljica dečku, ki 

je deklico stisnil za vrat (4. primer), povedala in pokazala kako se počuti deklica, 
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ne bi prišlo do togotnega izbruha, deček pa bi tako prišel do ugotovitve, zakaj 

njegovo dejanje ni bilo primerno. Tudi vzgojiteljica, ki je vztrajala pri tem, da je 

deček popolnoma samostojen pri obuvanju čevljev (2. primer), bi lahko dečka 

motivirala tako, da ne bi prišlo do novega motečega vedenja. Tako kot je 

vzgojiteljica pri hiperaktivnem vedenju preusmerila otrokovo pozornost v 

umivanje, bi lahko vzgojiteljica, ki je vztrajala pri samostojnosti, otroku ponudila, 

naj si npr. izbere, kateri čevelj si bo obul sam in katerega mu bo obula ona. Pri 

tem bi bil otrok še vedno samostojen, in to kljub temu da bi si obul samo en 

čevelj.       

 

Se pa strinjam, da na nemoč vzgojiteljic vplivata tudi časovna stiska in 

številčnost otrok. Zaradi visokega normativa se težko povsem posvetiš 

vsakemu otroku in zaradi časovne stiske je težko otroka opazovati dovolj časa, 

da bi ugotovil, kakšni so razlogi za določeno vedenje. Tako se lahko zgodi, da 

otroku z izrazitim temperamentom, ki s svojim motečim vedenjem ves čas 

opozarja nase, posvečaš veliko več pozornosti kot pa otrokom z manj izrazitim 

temperamentom. Posledica je lahko, da celo mirni otroci začno pozornost 

pridobivati z motečim vedenjem. 
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12 ZAKLJUČEK 

 

Vemo, da na otrokovo vedenje v prvih letih zelo vpliva otrokov temperament, ki 

je odvisen od dedne zasnove in zelo malo od okolja, v katerem se otrok razvija. 

Vedenjske težave, predvsem tistih otrok, ki so po temperamentu težavni, so za 

starše, okolico in tudi za otroka zelo naporne in stresne. Temperament pa ni 

edini dejavnik, ki vpliva na moteče vedenje. Dejavniki so različni in samostojno 

ali povezani vplivajo na moteče vedenje. Preden se spopademo z vedenjskimi 

težavami, se moramo zavedati, da motečih vedenj ne moremo povsem odpraviti. 

Lahko pa jih z dobrim poznavanjem in pravilnim ukrepanjem omilimo. Dobro 

poznavanje vedenjskih težav in razvojno pogojenih vedenj v določenem 

otrokovem obdobju nam omogoča, da se na določeno vedenje lahko pripravimo 

in s tem preprečimo marsikatero stresno situacijo, ki sproži tako vedenje. 

Seveda je pri odpravljanju motečih vedenj zelo pomembno tudi poznavanje 

moralnega razvoja, ustrezni način vzgoje in sodelovanje vzgojiteljic s starši. To 

otroku pomaga, da postopoma razvije vse tri komponente moralne zavesti in se 

začne svojega vedenja zavedati ter ga je sposoben postopoma obvladati.   

 

Z raziskavo v svoji diplomski nalogi sem ugotovila, da vzgojiteljice v praksi 

prepoznavajo moteča vedenja in poznajo nekatere vzroke za nastanek motečih 

vedenj. Vendar pa niso dovolj pozorne na to, da se več motečih vedenj lahko 

pojavi hkrati ter da na pojav motečih vedenj vpliva več dejavnikov, ki so lahko 

povezani med seboj. Med dejavniki je tudi temperament otroka, ki ga nobena 

vzgojiteljica ni povezala z nastankom motečih vedenj. Prav tako se ne zavedajo, 

da moteče vedenje lahko povzročijo tudi s svojim posredovanjem pri motečem 

vedenju in z vzgojo oziroma načinom dela, ki ga imajo v vrtcu.  

 

Način reševanja motečih vedenj je odvisen predvsem od vrste motečega 

vedenja. Ko pride do agresivnega vedenja in togotnega izbruha, otroka običajno 

odmaknejo v mirni del igralnice in se nato pogovorijo z njim. Pogovor je 

običajno enosmeren. Ker otrok samo posluša, pri pogovoru pa ne sodeluje s 

svojim razmišljanjem o svojih dejanjih in o čustvih drugih, težje zavzame 

čustven odnos do nezaželenega vedenja. Ugotovila sem, da večina vzgojiteljic 
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moteče vedenje rešuje z avtoritarnim oziroma represivnim stilom vzgoje. 

Vzgojiteljice pri reševanju motečih vedenj zagovarjajo doslednosti in vztrajajo 

pri svojih odločitvah. Ne zavedajo pa se, da z odstranitvijo otroka in s svojo 

vztrajnostjo pri določeni zahtevi sprožijo novo moteče vedenje. Pri reševanju 

motečih vedenj ne upoštevajo moralnega razvoja otrok, saj od otrok pričakujejo, 

da bo njihovo vedenje moralno sprejemljivo, ne glede na to, na kateri stopnji 

moralnega razvoja so. Kadar gre za hiperaktivnost (1. primer), nekatere 

vzgojiteljice s preusmeritvijo otrokove pozornosti pridejo do želenega vedenja, 

pri tem pa ne sprožijo dodatnega motečega vedenja. 

 

Vzgojiteljice pri reševanju motečih vedenj s starši sodelujejo tako, da starše 

seznanijo s pojavom motečega vedenja in jim svetujejo, kako naj ravnajo. Od 

staršev predvsem pričakujejo, da se bodo prilagajali vzgoji otroka v vrtcu in da 

bodo na enak način kot vzgojiteljice pristopili do motečega vedenja. Pri tem pa 

se vzgojiteljice ne zavedajo, da se morajo, če želijo pozitivne rezultate, tudi 

same prilagajati. Poleg tega pa starše premalo vključujejo v iskanje vzrokov za 

nastanek motečih vedenj.    

 

Zavedam se, da pridobljenih rezultatov ne morem posplošiti, saj bi morala za to 

narediti raziskavo na večjem vzorcu. Kljub temu pa menim, da se v vrtcih 

premalo posvečajo vedenjskim težavam otrok, saj vzgojiteljice delajo prehitre 

zaključke in pozabljajo na otrokove razvojne značilnosti in temperament. 

Vzgojiteljice bi se morale pri svojem delu bolj poglobiti v reševanje vedenjskih 

težav. Vedenjske težave bi morale ne samo reševati, ampak tudi preprečevati. 

Če ne bi za nastanek motečih vedenj pretežno obsojale staršev, ampak bi z 

analizami, opazovanji in sodelovanjem iskale vzroke za nastanek motečih 

vedenj, bi bilo motečih vedenj manj. Lahko bi vnaprej predvidele, kakšno 

moteče vedenje se lahko pojavi, in ga s spremembo načina dela preprečile. 

Sodelovanje vzgojiteljic pa ne bi smelo biti omejeno samo na starše, ampak bi 

morale sodelovati tudi s sodelavkami. Z njimi bi lahko izmenjevale izkušnje, ki 

jih imajo na področju motečih vedenj. S poglobljenim iskanjem vzrokov za 

nastanek motečih vedenj in s sodelovanjem tako s starši kot s sodelavkami bi 

vzgojiteljice verjetno spoznale, da tudi same s svojim stilom vzgoje vplivajo na 

pojav motečih vedenj. 
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PRILOGA 
 

Vzgojiteljica, stara 30 let: 

 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

S pomanjkanjem pozornosti, hiperaktivnostjo, z nespečnostjo, razdražljivostjo, 

agresivnim vedenjem … 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Vzroki so utrujenost in bolezen. Otroci ne poznajo pravil oziroma pravila niso 

jasna. S svojim motečim vedenjem želijo pridobiti pozornost odraslega. Vzroka 

sta tudi posnemanje drugih otrok in radovednost. Pri radovednosti otroke 

zanima, kaj se zgodi, če določene stvari ne naredijo. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Prvi vseh že prej navedenih vedenjih. Zakaj? Zaradi nemoči staršev, njihove 

nedoslednosti in neupoštevanja odločitev oziroma dogovorov. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

Z otrokovi starosti primernim pogovorom in s sodelovanjem s starši. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Upoštevam otrokov občutek varnosti in poskrbim, da se ne počuti odrinjenega. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

S pogovorom in dogovorom, in sicer konkretno in dosledno. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Ne. 
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Vzgojiteljica, stara 22 let: 

 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

Z agresivnim vedenjem. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Okolje, vrstniki in družina. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri agresivnem vedenju, kadar se dalj časa pojavlja in ne najdeš načina, kako 

ga prekiniti ter ne najdeš vzroka za nastanek. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

Pristopim do otroka in se z njim pogovorim. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Da ne reagiram burno, ohranim pravo mero strpnosti in prisluhnem otroku. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Starše vključim tako, da jih vedno seznanim z vedenjskimi težavami otroka in se 

skupaj pogovorimo (kaj storiti, zakaj se pojavlja moteče vedenje …). 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Do sedaj še nisem naletela na nasprotovanja s strani staršev. Starši so me 

vedno podprli. 

 

 

Vzgojiteljica, stara 25 let: 

 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

Z grizenjem in s ščipanjem. 
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2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Razmere v družini. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Se še nisem tako počutila. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

Ob pojavu motečega vedenja ukrepam, pogovorim se s starši in otrokom. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Nič ne upoštevam. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Tako, da ob pojavu motečega vedenja enako ukrepamo. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Ne, nisem. 

 

 

Vzgojiteljica, stara 27 let: 

  

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

Trma, agresivnost, neupoštevanje pravil, odklanjanje hrane. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Vpliv okolja, družine, razvojna stopnja otrok, preveliko število otrok v skupini. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri vedenjih na katere najbolj vplivata okolje in družina. 
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4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

S pogovorom. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Trenutne okoliščine in razvojno stopnjo otrok. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Starše obvestim o večjih kršitvah ali kadar je manjših kršitev zelo veliko. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Ne, nikoli. 

 

 

Vzgojiteljica stara, 27 let: 

 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

Nemirnost, trma, ki ni razvojna, miselna odsotnost, neupoštevanje in nekulturno 

vedenje. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Vzrok je družinsko okolje, v katerem je slaba vzgoja, vzori in pomanjkanje stika 

staršev z otroki. Vzroka sta tudi vpliv okolja in dednost. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri miselni odsotnosti, ker se za miselno odsotnostjo pogosto skrivajo travme, 

na katere težko vplivamo oziroma ne poznamo travme, vzrokov, okoliščin in se 

je težko vključiti, ker je tematika boleča, stresna. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

S pogovorom z otrokom in starši. Brez obojestranskega sodelovanja ni 

pozitivnih ali pričakovanih rezultatov. 
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5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Družinsko okolje iz katerega prihaja otrok, stopnja razvoja – starost in okoliščine, 

kot sta bolezen in rejništvo. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Na pogovornih uricah se skušam z njimi pogovoriti. Dosedanje izkušnje so bile, 

da so bili starši vedno pripravljeni sodelovati. Če starši nikoli ne pridejo na 

pogovorne minute, jih ob prihodu oziroma odhodu otroka seznanim s 

problematiko. Dogaja se tudi, da staršev ni skoraj nikoli v vrtec (pridejo tete, 

strici, stari starši), takrat tistim, ki pridejo, nakažem, da bi se bilo dobro 

pogovoriti s starši. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Ne. Težave so mogoče bolj v tem, da vedo, da so težave, vendar se ne 

zanimajo za otroka, ali pa jim ni pomembno. Rečejo npr., da so otroci še majhni, 

da ko bodo šli v šolo, bo bolj pomembno. Težave so tudi pri težjem sprejemanju, 

soočanjem s problematiko. 

 

Vzgojiteljica, stara 36 let: 

  

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

Trma in agresivnost. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Razvojna stopnja otrok, preveliko število otrok v skupini in premalo 

individualnega prostora, vpliv okolja in družine. 

  

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri vedenjih, pri katerih je največji vpliv okolje in družina. 
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4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

S pogovorom. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Razvojno stopnjo otrok in trenutno situacijo. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Starše obvestim o motečem vedenju in s pogovorom poskušamo najti rešitev. 

Seveda pa jih ne obveščam o vsakem motečem vedenju. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Da, in sicer, ko je deček lulal oziroma uriniral v koš za smeti. Pomočnica je to 

povedala očetu otroka, ta pa je pred otrokom rekel: »Kaj pa je to kaj takega.«  

 

 

Vzgojiteljica, stara 44 let: 

 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

Puljenje igrač, grizenje, odrivanje, grobost do vrstnikov. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Nestrpnost, nerazpoloženje, fizični in čustveni vzroki. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri starejših otrocih kadar gre za fizično in psihično nasilje. Zakaj? Zaradi 

časovne stiske in številčnosti skupine. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

S pogovorom. Ko je otrok, ki izvaja moteče vedenje, opažen, ga odstranim v 

miren del igralnice. Če je razburjen, ga nekaj časa (3-4 min.) pustim in šele nato 

pričnem s pogovorom. 
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5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Individualno posebnost otroka, morebitne motnje, težave in starost otroka. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Če se kakšno moteče vedenje res pogosto ponavlja, jih seznanim, povabim na 

pogovor ter poskušamo skupaj poiskati vzrok, se dogovori za enotne strategije 

reševanja. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Ne.  

 

 

Vzgojiteljica, stara 35: 
 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

S trmo in agresivnostjo. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Razvojna stopnja, okolje in družina. 

 

3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri agresiji, ker je veliko dejavnikov, ki vplivajo na agresijo. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

S pogovorom. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Starost otroka in dedne zasnove. 
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6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

S pogovorom. 

 

7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Zaenkrat še ne. 
 
 
 
Vzgojiteljica, stara 50 let: 
 
 

1. S katerimi motečimi vedenji se najpogosteje srečate? 

S trmo in grizenjem. 

 

2. Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za nastanek motečih 

vedenj? 

Okolje, razvojna stopnja otrok, razmere v domačem okolju. 

 

 3. Pri katerih motečih vedenjih se počutite najbolj nemočne in zakaj? 

Pri vedenjih na katere vpliva domače okolje. Ker se vsakdan znova ruši red, ki 

ga z otrokom vzpostavim v vrtcu. 

 

4. Kako oziroma na kakšen način rešujete moteča vedenja? 

Otroka najprej umaknem od ostalih otrok in mu omogočim, da se umiri, nato pa 

se z njim pogovorim. 

 

5. Kaj oziroma katere stvari upoštevate pri reševanju motečih vedenj? 

Upoštevam predvsem starost otroka. 

 

6. Kako v reševanje motečega vedenja vključujete starše? Če jih ne vključujete 

v reševanje, razložite, zakaj jih ne vključujete. 

Staršem vsak dan povem, kaj se je zgodilo v vrtcu in kako smo določeno stvar 

rešili.  
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7. Ste že kdaj, pri vključevanju staršev v reševanje motečega vedenja, naleteli 

na nasprotovanja s strani staršev? Opišite, na kakšne težave ste naleteli. 

Na nasprotovanja nisem naletela, imam pa občutek, da starši doma niso tako 

dosledni kot smo v vrtcu in se zaradi tega moteča vedenja ponavljajo. 

 

 


