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POVZETEK 

 

Diplomsko delo opisuje pojav motečega vedenja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. V teoretičnem delu predstavim lažjo motnjo v duševnem razvoju, čustvene in 

vedenjske težave/motnje, nadalje pa se posvetim pojavu motečega vedenja, ki ga opišem in 

predstavim dejavnike, ki nanj vplivajo. Nato se osredotočim na moteča vedenja pri učencih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju. Pri tem se osredotočim tudi na to, kako se na ta vedenja 

odzivajo učitelji. V nadaljevanju predstavljam programe, ki so učiteljem v pomoč pri soočanju 

z motečim vedenjem učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V tem delu se dotaknem še 

pojava duševnih motenj pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Ker me je zanimalo stališče strokovnih delavcev do te problematike, v empiričnem delu naloge 

predstavim intervjuje, ki sem jih izvedla z dvema učiteljicama in s svetovalno delavko. 

Ugotavljala sem, katera so najpogostejša moteča vedenja, kako se intervjuvanke z njimi 

soočajo in kakšno je njihovo mnenje o ustrezni strokovni usposobljenosti za delo s to 

populacijo učencev. 

V raziskavi sem ugotovila, da se sodelujoče pri svojem delu soočajo z različnimi oblikami 

motečih vedenj; najbolj moteča vedenja zanje pa so nedovoljeno zapuščanje učilnice, agresija 

in avtoagresija ter kričanje in zmerjanje. Strinjajo se, da učenci z motečim vedenjem 

potrebujejo multidisciplinarno in celostno obravnavo. Hkrati si pri delu z učenci z motečim 

vedenjem želijo več sodelovanja z zunanjimi institucijami. Menijo tudi, da je za vzgojno delo z 

učenci z motečim vedenjem potrebno nenehno strokovno izpopolnjevanje.  

Na podlagi rezultatov raziskave bi lahko učiteljem in svetovalnim delavcem priporočili, da naj 

s preventivnim delovanjem vplivajo na to, da se bo pri učencih pojavljalo manj motečih vedenj. 

Ob pojavu motečega vedenja naj poskušajo razumeti občutja učencev in poiskati razloge, ki to 

vedenje spodbujajo. Pomembno pa je tudi, da svoja strokovna znanja nenehno izpopolnjujejo. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 

lažja motnja v duševnem razvoju, moteče vedenje, dejavniki, soočanje z motečim vedenjem 

učencev 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The thesis describes disruptive behaviour issues in pupils with mild intellectual disabilities. In 

the theoretical part I present mild intellectual disabilities in the light of mental development, 

emotional and behavioural difficulties/disorders. Further on I discuss the issue of disruptive 

behaviour. Then I focus on disruptive behaviours in pupils with  with mild intellectual 

disabilities. I still present mental disorder in pupils with mild intellectual disabilities. 

I was interested in the attitude of professionals towards the issue studied. In the empirical 

part of the thesis I present the interviews conducted with two teachers and a school advisor. 

I was interested in finding out which disruptive behaviours were most often, how the 

interviewees dealt with them and what is their opinion on their professional skills to deal with 

this population of pupils.  

In my research I found that the interviewees deal with different types of disruptive behaviours. 

The most disruptive behaviours were leaving the classroom without permission, agression, 

autoagression, screeming and swearing. Interviewees agreed pupils with disruptive behaviour 

need a multidisciplinary and holistic treatment. It is in their opinion that educational work with 

pupils with disruptive behaviour requires continuous professional development. 

The results demonstrate teachers and school advisors should be recommended to act in 

preventive way influencing pupils to have less disruptive behaviours. They should try to 

understand pupil´s feelings when the disruptive behaviour occurs and try to uncover reasons 

underpinning that behaviour. It is also important for educational professionals to continuously 

improve their professional knowledge. 
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UVOD 

 

Kako se na moteče vedenje otrok odzivati in kako jih k želenemu vedenju spodbujati? Odgovor 

na to vprašanje iščemo vsi, ki smo v stiku z otroki; ne glede na to, ali gre za otroke z značilnim 

razvojem ali za otroke s posebnimi potrebami. 

Moteče vedenje je eden od glavnih problemov v mnogih šolah in ustanovah, v katere so otroci 

ter osebe s posebnimi potrebami vključeni. Takšno vedenje osebam preprečuje napredovanje 

v skladu z njihovi sposobnostmi, omejuje njihovo socialno vključevanje ter jim preprečuje 

aktivno sodelovanje v življenju njihove družine in skupnosti (Kodrič, Jurišič, 2014). 

 

Tudi na osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer sem zaposlena, se v zadnjih letih vse 

pogosteje srečujemo z motečim vedenjem otrok. Učitelji se zavedamo, da ti učenci 

potrebujejo ustrezno pomoč in podporo, vendar se v situacijah, ko bi jim bilo potrebno 

ustrezno in učinkovito pomagati, velikokrat počutimo nemočne. Slednje me je spodbudilo k 

nastanku diplomskega dela na temo moteče vedenje v osnovni šoli s prilagojenim programom.  

 

V teoretičnem delu najprej predstavim lažjo motnjo v duševnem razvoju, čustvene in 

vedenjske težave/motnje ter v povezavi s tem še pojav motečega vedenja. V nadaljevanju se 

usmerim na pojav motečega vedenja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Predstavim tudi, kako se z motečim vedenjem učencev soočajo učitelji. Da bo učitelj na 

neprimerno vedenje učencev lahko vplival, potrebuje določena znanja. Tako zberem tudi 

nekaj napotkov in tehnik, ki so učiteljem pri soočanju z motečim vedenjem učencev z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju v pomoč. V empiričnem delu sem izvedla raziskavo, v kateri s 

pomočjo polstrukturiranih intervjujev z učiteljicama in svetovalno delavko raziščem pojav 

motečega vedenja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Glavni namen raziskave je 

bil preučiti pogled intervjuvank na dejavnike motečega vedenja in ugotoviti, kako se z 

motečimi vedenji soočajo. Hkrati me zanima tudi, kakšno je njihovo mnenje o ustrezni 

strokovni usposobljenosti za delo s to populacijo učencev. 

Iz tega želim pridobiti praktične izsledke, ki se jih lahko prenese v prakso in poveže s 

teoretičnimi izhodišči. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 LAŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

1.1.1 Definicija 

 

Po 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so ena od skupin otrok 

s posebnimi potrebami tudi otroci z motnjo v duševnem razvoju.  

Motnje v duševnem razvoju se nanašajo na pomembno omejitev v vsesplošnem 

funkcioniranju posameznika. Intelektualne sposobnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju so 

podpovprečne. Posledično prihaja do neustreznega prilagoditvenega vedenja. To se kaže na 

področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja (Lačen, 2001). 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) pa je motnja v duševnem razvoju opredeljena kot »nevrološko pogojena 

razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v 

pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih 

spretnosti« (str. 6). 

Stopnje motenj v duševnem razvoju se ocenijo s standardiziranimi inteligenčnimi testi, ki jih 

lahko dopolnijo lestvice ocenjevanja prilagodljivosti v danem okolju. 

Motnje v duševnem razvoju  se razprostirajo v kontinuumu od lažjih do težkih.  

M. Tomori (2013) lažjo motnjo v duševnem razvoju poimenuje kot blaga duševna 

manjrazvitost. Pravi, da v to kategorijo uvrščamo osebe z inteligenčnim količnikom med 50 in 

69.  

 

Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so samostojne pri hranjenju, umivanju in 

oblačenju, čeprav te sposobnosti razvijejo kasneje kot njihovi vrstniki. Pri učenju potrebujejo 

različne prilagoditve, sposobne pa so reševati predvsem naloge na konkretnem nivoju. V njim 

znano okolje se ustrezno in dejavno vključujejo. Pri tem pa so različno samostojne (Moličnik, 

2011). 

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje 

splošnih znanj ter tudi na področju načrtovanja, organizacije, odločanja in izvedbe dejavnosti. 
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Njihovi miselni procesi večinoma potekajo na konkretni ravni, uporabljajo pa  preprostejši 

jezik. Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se pojavlja tudi nezrelo presojanje in 

odzivanje v socialnih okoliščinah (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

 

1.1.2 Usmerjanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ( 2013), »komisije prve in druge stopnje predlagajo usmeritev otrok s posebnimi 

potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami, in tem pravilnikom, v skladu s predpisi, ki urejajo področje 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega ter splošnega srednjega 

izobraževanja in z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ter 

upoštevajoč pravila strok«. 

V skladu z zgoraj navedenim pravilnikom se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroci 

z avtističnimi motnjami praviloma usmerijo v prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom.  

 

Izobraževanje po tem programu traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna 

obdobja ali triade, in sicer: 

 prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda); 

 drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (od 4. do 6. razreda); 

 tretje vzgojno-izobraževalno obdobje (7. do 9. razreda). 

 

1.2 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE/MOTNJE 

 

»Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 

Sočasno pojavljanje motenj lahko zelo oteži diferencialno diagnostično ocenjevanje, saj vsaka 

izmed motenj neodvisno vpliva na funkcioniranje in ovira prilagajanje v vsakodnevnih in 

šolskih okoliščinah.« (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 6) 
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Ena izmed razvojnih motenj so tudi čustvene in vedenjske težave/motnje.  

Kot otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so usmerjeni tisti otroci, pri katerih so 

spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne v daljšem časovnem obdobju in 

odstopajo od razvojno pričakovanih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja. 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) je tudi opredeljeno, da se čustvene in vedenjske motnje izražajo v skupinah 

kot čustvene motnje, vedenjske motnje in v kombinaciji kot čustvene ter vedenjske motnje. 

 

»Če je vedenje nekoga moteče, to še ne pomeni, da gre za čustvene in vedenjske težave. Otrok 

in mladostnikov, pri katerih se pojavlja bolj nesprejemljivo vedenje, na podlagi tega ne smemo 

umestiti med težavnejše otroke. Boljši kriterij določanja težavnosti je stopnja zmožnosti 

zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb.« (Vec, 2011, str. 128) 

 

Za lažje razumevanje tega pojava Vec predstavi kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih 

težav. 
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Tabela 1: Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih težav (Vec, 2011, str. 128) 

 

 

 

 

 

Vec pravi, da prehodi med skupinami niso točno določeni, vendar otroci pomoč potrebujejo 

na vseh ravneh. Kontinuum nam pomaga, da le-to uspešneje načrtujemo (Vec, 2011). 

 

1.2.1 Etiološke klasifikacije čustvenih in vedenjskih težav 

 

V literaturi zasledimo veliko etioloških klasifikacij čustvenih in vedenjskih težav. Predstavila 

bom Myschkerjevo in Schraderjevo klasifikacijo, saj se po mojem mnenju pri osebah z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju pogosto pojavljajo vedenja, ki jih avtorja navajata. 

Prehodne, manjše, 

običajne težave, ki 

ne potrebujejo 

posebnih oblik 

pomoči (otrok jih 

premaguje sam v 

interakciji s 

socialnim okoljem).  

Težave, ki ovirajo 

zadovoljevanje 

otrokovih potreb 

(težave, ki jim otrok 

s svojim 

funkcioniranjem ni 

kos, jih ne zmore 

konstruktivno 

reševati). 

Težave, ki resneje 

ovirajo 

zadovoljevanje 

otrokovih potreb. 

Motnje (otrok ima 

moten odnos do 

stvarnosti, do 

socialnega okolja in 

do sebe), potrebe 

zadovoljuje tako, da 

to njega in/ali 

okolico pomembno 

ogroža. 

  

Otrok potrebuje 

pomoč v okviru 

drugačnih pristopov 

(nudijo lahko učitelji, 

svetovalni delavci v 

OŠ). 

 

Otrok potrebuje 

specializirano 

pomoč.  

 

Otrok potrebuje 

obravnavo v 

specializirani 

ustanovi (vzgojni 

zavod, stanovanjska 

skupina …). 
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Tabela 2: Razdelitev vedenjskih težav po Myschkerju (1993, v Krajnčan, 2006, str. 40)  

Skupina Simptomatika 

1. otroci in mladostniki z 

eksternaliziranim, agresivnim 

vedenjem 

agresivno, hiperaktivno, impulzivno, 

ekscesivno, konfliktno, neubogljivo, uporno, 

nasilno vedenje, kršenje pravil, motnje 

pozornosti 

2. otroci in mladostniki z 

internaliziranim vedenjem 

strah, žalost, nezainteresiranost, 

nemotiviranost, zadržanost, odmaknjenost, 

mračnost, psihosomatske motnje, bolehnost, 

motnje spanja, občutek manjvrednosti 

3. otroci in mladostniki s socialno 

nezrelim vedenjem 

starosti neprimerno vedenje, hitra utrudljivost, 

slaba koncentracija, govorne motnje 

4. otroci in mladostniki z 

delikventnim vedenjem 

neodgovorno vedenje, razdražljivost, 

agresivnost, hitra razburljivost, nizka 

frustracijska toleranca, odsotnost kesanja, 

neupoštevanje norm, pripravljenost na 

tveganje, motnje v odnosih … 

 

Tudi Schrader (1991, v Krajnčan, 2006, str. 44) v svoji empirični klasifikaciji shemo simptomov 

otroških vedenjskih težav razdeli v več skupin, in sicer: 

a) funkcijske motnje: 

 enureza, ekopreza (ponoči, podnevi; primarno, sekundarno); 

 zaprtje; 

 motnje prehranjevanja (bruhanje, neješčnost, požrešnost); 

 splošen motorični nemir; 

 tiki (grimase, mežikanje, skomiganje itn.); 

 govorne motnje (jecljanje, sesljanje, zatikajoč se govor, motnje artikulacije); 

 motorična nespretnost (nerodnost); 

 napačna drža in poškodbe; 

 slabosti čutil (naglušnost, slabovidnost itn.); 
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b) motnje navad: 

 sesanje palca; 

 grizenje nohtov; 

 puljenje las; 

 škripanje z zobmi; 

 ekscesivna masturbacija; 

 

c) motnje občutkov jaza in temeljnega razpoloženja: 

 obča bojazljivost; 

 bojazen v določenih situacijah; 

 bolehanje, samopomilovanje, tečnarjenje; 

 depresija, jok; 

 poskus samomora; 

 evforičnost; 

 

č) socialne motnje: 

 trma, kljubovalnost, neposlušnost, nasprotovanje avtoriteti; 

 pretirano ljubosumje; 

 čustveno šibka navezanost na soljudi; 

 govorne motnje (mutizem, avtonomni govor, otroški govor, rotacizem …); 

 samotarstvo; 

 izostajanje od šole, pobegi, potepanje; 

 pretirana podrejenost, mehkost, nesamostojnost, nesposobnost uveljavitve; 

 prepirljivost, pretepanje, neznosno vedenje; 

 brutalnost, mučenje, trpinčenje ljudi in živali; 

 zlobnost, zahrbtnost, škodoželjnost, nagnjenje k uničevanju; 

 zažiganje, požiganje; 

 bojazen, strah pred določenimi ljudmi, živalmi, stvarmi; 

 mazohistični vzgibi, potreba po kaznovanosti; 

 ekshibicionizem; 

 klovnovstvo; 
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 megalomanija, bahanje, nastopaštvo; 

 goljufanje, laganje, neiskrenost, neodkritost; 

 tatvine; 

 

d) motnje na področju dela in storilnosti: 

 motnje pri igri ali pomanjkanje interesa (nesposobnost vključevanja v starosti 

primerne igre oziroma nesposobnost samozaposlitve); 

 šolsko nazadovanje, neuspešnost, motnje zaznavanja; 

 raztresenost, pozabljivost, motnje koncentracije; 

 igrivost, sanjarjenje; 

 počasnost, pomanjkanje pobud; 

 lenoba, odpor do dela; 

 prevelika pridnost; 

 umazanost, netočnost, neurejenost; 

 pretirana pedantnost, prevelika skrb za čistočo, pretirana skrbnost. 

 

1.3  MOTEČE VEDENJE 

 

»O tem, da so vedenjske in čustvene težave zelo raznolike, priča cela paleta izrazov. Naštejmo 

nekatere: čustvene težave, anksioznost, socialni umik, emocionalne težave/motnje, 

psihosocialne težave, socializacijske motnje, vzgojne težave, vzgojna nevodljivost, vzgojna 

zanemarjenost, socialno integracijske težave, socialna oškodovanost, moteče vedenje, 

odklonsko vedenje, izstopajoče vedenje, »acting out« ali nekontrolirano vedenje, izguba 

kontrole, hiperaktivno vedenje, impulzivno vedenje, opozicionalno vedenje …« (Metljak, 

Kobolt, Potočnik, 2010, str. 88) 

 

V nadaljevanju bom za čustvene in vedenjske težave uporabljala izraz moteče vedenje. 
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1.3.1 Opredelitve motečega vedenja 

 

Vec (2011) meni, da je pojem motečega vedenja tudi eden od pojmov, ki se uporablja za 

poimenovanje vedenjskih težav, s  katerim se vzgojitelji, učitelji in starši najtežje spopadajo. 

Po njegovem prepričanju se v  zadnjih letih izraz moteče vedenje neustrezno uporablja kot 

sopomenka terminu motnje vedenja. V nekaterih primerih pa se prav iz motečega vedenja 

motnje vedenja lahko razvijejo. 

Seeman (2000, v Pšunder, 2004) pravi, da je moteče tisto vedenje, ki moti učitelja in druge 

učence. Po njegovem prepričanju vsako neprimerno vedenje še ne predstavlja disciplinskega 

problema, le-ta pa nastane, če ga kot takega začnemo obravnavati. Neprimerno vedenje 

postane disciplinski problem, ko ima učinek tako na učenca kršitelja kot tudi na ostale učence 

in učitelja. 

Tudi A. Kobolt (2010) moteče oz. neprimerno vedenje opredeli kot kršitev pričakovanega in 

želenega. Pravi, da takšno vedenje zmoti odrasle, učitelje, starše in tudi vrstnike. 

Po mnenju Widmerja (2003) je moteče vedenje vsakršno ravnanje, ki je nadležno ali moteče, 

vendar po naravi ni zlonamerno. 

Moteče vedenje se pojavlja v različnih oblikah in stopnjah ne(sprejemljivosti): od 

neupoštevanja navodil, nezbranosti, nagajivosti ter vse do hujših vedenj, kot so poškodovanje 

lastnih in tujih stvari, ogrožanje sebe ter drugih, kraje in spolno nesprejemljiva vedenja (Vec, 

2009). 

 

Scarpaci (2008, v Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010) moteče vedenje v razredu razdeli v pet 

skupin, in sicer: 

 osebno – učenec fizično ali čustveno prizadene drugo osebo; 

 moralno – goljufanje, laganje; 

 legalno – učenec krši pravila; 

 moteče vedenje, ki je lahko nevarno – učenec lahko s svojimi dejanji poškoduje sebe 

ali druge; 

 moteče vedenje, ki je povezano z vzgojo in izobraževanjem – učenec negativno vpliva 

na lastno učenje ali učenje sošolcev. 
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Čeprav avtorji na različne način definirajo moteče vedenje, se strinjajo, da o tem, kaj je moteče 

vedenje v šoli, absolutnih kriterijev ni mogoče postaviti. Ko določeno vedenje opredelimo kot 

neprimerno, je potrebno upoštevati okoliščine, v katerih je do le-tega prišlo (Pšunder, 2004). 

 

1.3.2 Dejavniki motečega vedenja 

 

Bregant (1987, v Vec, 2007) govori o več izvorih motečega vedenja. Loči: 

 biološke izvore (npr. disleksija, slabovidnost, hiperaktivnost …); 

 zavajanje iz okolja (npr. kulturna drugačnost, družba prijateljev ...); 

 pretirano obremenilne življenjske situacije (npr. konflikti z vrstniki, ločitev v družini ...); 

 moten čustveni razvoj. 

 

Razvoj individuuma vedno poteka v socialni interakciji. Kljub zavedanju tega dejstva so bili še 

do nedavnega posamezniki, ki s svojim vedenjem izstopajo, obravnavi zgolj z vidika 

primanjkljajev. Šele pred nekaj desetletji so različne discipline (npr. medicina, psihologija, 

specialna pedagogika, socialna pedagogika) svoj pogled iz posameznika usmerile tudi v 

procese sovplivanja različnih dejavnikov (Kobolt, 2011). 

 

Vec (2009) poudarja, da se za motečim vedenjem v redkih primerih skriva le en dejavnik. 

Moteče vedenje povezuje z več (tako neposrednimi kot tudi posrednimi) dejavniki, katerih 

preplet lahko privede do motečega vedenja.  

 Tudi M. Pšunder (2004) se strinja, da »do večine neprimernih vedenj najpogosteje privedejo 

raznolike spremenljivke, ki se med sabo dinamično prepletajo. Pri tem mislimo tako na 

posameznikove osebne značilnosti kot tudi na dogajanje v otrokovem ožjem in širšem 

družinskem okolju« (str. 69). 

Bečaj (2007) pravi, da »vedenjske problematike posameznih učencev tako rekoč nikoli ne 

povzroči le en dejavnik, pač pa praviloma kombinacija več dejavnikov« (str. 6). 

Nadalje tudi Widmer (2003) trdi, da je moteče vedenje univerzalen problem, na katerega 

vplivajo številni dejavniki. Meni, da je natančno prepoznavanje vzrokov za moteče vedenje v 

šoli praktično nemogoče. 
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A. Kobolt (2011) s krožnim modelom predstavi medsebojno delovanje različnih dejavnikov, ki 

pripeljejo do določenega stanja oz. položaja v skupini.  

 

Slika 1: Kontekst odraščanja in povezanost vplivov med različnimi dejavniki (Kobolt, 2011, str. 

156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaplain (2010, v Pšunder, 2011) dejavnike motečega vedenja razdeli v tri skupine, in sicer: 

 učenec (s svojo osebnostjo in z značajem); 

 šola (z neustreznim kurikulumum, s slabim vodenjem); 

 skupnost (neugodne družinske razmere, pomanjkanje discipline v skupnosti). 

 

VPLIVI ŠIRŠEGA OKOLJA 

POSREDNI IN 

NEPOSREDNI 

VPLIVI OŽJEGA OKOLJA 

Širši družbeni kontekst 

Skupnost – okolje 

Ustanove: vrtec, šola 

Pedagoški delavci 

Vrstniki 

 

MATI OTROK 

Družina – oče 

Sorejenci – bratje, sestre 

Sorodniki – dedek, babica 

Soseska 
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Tudi M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) poudarjata vpliva več dejavnikov, saj po njunem mnenju 

na  odzive posameznika vplivajo tako njegove individualne značilnosti kot tudi kompleksni 

odnosi med njim in okoljem skozi čas. 

Vec (2009) v modelu SIVI strne različna spoznanja o dejavnikih, ki vplivajo na moteče vedenje, 

hkrati pa predstavi smernice za delovanje. Izpostavi štiri temeljna področja, ki vsako zase, 

najpogosteje pa povezana v celoto, delujejo kot varovalni ali pa kot ogrožajoči dejavniki 

razvoja motečega vedenja: posameznik, skupina, vodenje in institucija.  

 

Slika 2: Model SIVI – temeljna psihološka ozadja motečega vedenja (Vec, 2009, str. 298) 
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MOTEČE VEDENJE 

 

            VODENJE                                                                                         INSTITUCIJA 

                                                                                                     

 

 

Ko  Vec govori o individualnih ozadjih motečega vedenja, ima v mislih dejavnike, ki oblikujejo 

osebnostno strukturo, genetske predispozicije posameznika ter dejavnike, ki trajno vplivajo 

na delovanje posameznika (npr. bolezni, poškodbe, prezgodnje rojstvo). Avtor izpostavi 

posreden vpliv prirojenih dejavnikov. Pravi, da lahko na moteče vedenje vpliva kakršnokoli 

odstopanje otroka v medsebojnem vplivanju z vrstniki ali odraslimi. Kot primer odstopanja 

izpostavi različne posebne potrebe otrok, med katere uvrščamo tudi lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Drugačnosti same po sebi ne vidi kot ogrožajočega dejavnika, vendar se moteče 

vedenje pri posamezniku lahko pojavi zaradi odziva okolice. Otroka namreč najbolj ogroža 

nerazumevajoč, odklonilen, agresiven in nestrokoven odziv okolice na njegovo drugačnost. 

Pravi, da lahko otrok na tak odziv okolja sam razvije nenehno moteče vedenje. Avtor prav tako 

meni, da se lahko moteče vedenje razvije tudi kot odziv na pretirano obremenilne situacije, 

katerim otrok ali mladostnik s svojimi vzorci vedenja ni kos. To so lahko prešolanje, ločitev, 
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smrt v družini, grožnje vrstnikov ipd. Tako lahko otrok v novih, njemu manj znanih okoliščinah 

deluje nezrelo, neodgovorno in ne upošteva mogočih posledic. Takšno vedenje praviloma ni 

ponavljajoče. Naslednji dejavnik, ki ga Vec izpostavi, je vodenje, kjer ima v mislih tako vodenje 

razreda kot tudi slog vzgoje, ki ga uporabljajo starši. Pri tem predstavi pet različnih načinov 

vodenja: avtoritativno vodenje, popustljivo vodenje, kaotično vodenje, brezbrižnost in 

demokratično vodenje. V povezavi s tem opiše, kako lahko določen način vodenja vpliva na 

pojav motečega vedenja. Skupina po avtorjevem mnenju  lahko deluje kot izvorni dejavnik 

motečega vedenja ali pa ga v povezavi z drugimi dejavniki tako vedenje sooblikuje. Otrok se 

lahko moteče vede tako takrat, ko je sam, kot tudi takrat, ko je v skupini. Gre namreč za to, ali 

je vedenje dobilo pomen ponotranjene norme. Z zadnjim dejavnikom – institucijo pa ima avtor 

v mislih sklop dejavnikov, ki sestavljajo kulturo ustanove na vseh njenih področjih (Vec, 2009). 

 

Podobno tudi Krajnčan (2006)  meni, da na pojav motečega vedenja vpliva več dejavnikov, ki 

jih razdeli na  socialnoekonomske razmere, družino, šolo, osebnostne značilnosti in vrstnike. 

 

1.3.3 Moteče vedenje pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Več avtorjev se strinja, da so med osebami z motnjo v duševnem razvoju moteča vedenja 

pogostejša kot med ostalo populacijo (Feeley in Jones, 2008; O'Reilly idr., 2007, v  Kodrič,  

Jurišić, 2014). 

Harris 1993; De Winter, Jansen in Evenhuis, 2011 ( v Kodrič, Jurišič, 2014) ocenjujejo, da se 

moteče vedenje pojavlja pri 10 in 15 % oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Po Koeglu, Koeglu in Surrattu (1992) je pri otrocih z omejenimi komunikacijskimi in/ali 

socialnimi veščinami več možnosti za pojav motečega vedenja. Najpogostejše oblike takega 

vedenja so samopoškodovanje, agresivnost in razdiralno vedenje (Emerson idr., 2011, v 

Kodrič, Jurišič, 2014). 

B. Colnerič in M. Zupančič (2007) sta izvedli raziskavo, v kateri sta s pomočjo Vprašalnika 

socialnega vedenja otrok (LaFreniere idr., 2001) preučevali socialno vedenje učencev z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Raziskava je bila izvedena na šolah, kjer izvajajo prilagojen 

program z nižjim izobrazbenim standardom. O vedenju otrok so poročale učiteljice, ki te 

učence poučujejo. Pridobljene podatke sta avtorici primerjali z značilnostmi socialnega 



14 
 

vedenja pri slovenskem standardizacijskem vzorcu mlajših normativnih otrok. Prišli sta do 

ugotovitve, da je bilo vedenje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju na vseh upoštevanih 

področjih pogosteje manj prilagojeno kot vedenje normativnih otrok. Več učencev je imelo 

tudi težave v razvoju socialnih veščin in splošne prilagojenosti ter težave ponotranjenja in 

pozunanjenja.   

 

Reichle in Wacker (1993, v Pulec Lah, Janjušević, 2011) navajata, da so težave v vedenju 

(nezaželeno vedenje, socialno manj sprejemljivo vedenje) lahko tudi razlog za prešolanje otrok 

iz rednih oblik v bolj specialne oblike vzgoje in izobraževanja. 

 

1.3.4 Moteča vedenja z vidika učiteljev 

 

V zadnjih letih je bilo tako pri nas kot tudi po svetu izvedenih veliko raziskav, povezanih s 

pojavom motečega vedenja.  

Pšunder (2004) pravi, da so številne raziskave pokazale, da je ravno pomanjkanje discipline 

tisto, ki predstavlja enega največjih problemov, s katerimi se danes srečujejo šole. 

Poulou, M. in Norwich, B. (2000, v Kobolt, 2010) sta v svoji raziskavi, ki je bila izvedena na šolah 

v Grčiji, ugotovila, da so učitelji kot najbolj izstopajoča izpostavili naslednja vedenja: 

pomanjkanje koncentracije, negativizem, fizično agresijo, depresivno razpoloženje in 

izogibanje delu. 

V Avstraliji sta moteča vedenja učencev v razredu raziskovala Bruce in Murray (1993, v 

Pšunder, 2003). Učitelji so kot najbolj moteča izpostavili naslednja vedenja: lenoba, oviranje 

drugih učencev, izogibanje delu in neprimerno govorjenje. 

 

Leta 2008 je A. Kobolt s sodelavci izvedla raziskavo, v katero so bili  vključeni učitelji, ki 

poučujejo na osnovnih, poklicnih in drugih srednjih šolah ter dijaških domovih v Sloveniji.   

Namen raziskave je bilo spoznati, kako praktiki, zaposleni na slovenskih osnovnih, poklicnih in 

srednjih šolah »ocenjujejo, doživljajo, vidijo: 

 pogostost pojavljanja motečega vedenja učencev in učenk; 

 motečnost teh vedenj; 

 pojavljanje motečega vedenja glede na spol učencev; 
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 razloge, ki vodijo v moteče vedenje učencev; 

 kakšne odzive so razvili kot odgovor na moteča vedenja učencev/dijakov.« (Kobolt, 

2010, str. 138) 

 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so za pedagoške delavce najbolj moteča naslednja vedenja: 

uničevanje opreme, verbalno nasilje in fizično izzivanje vrstnikov, ugovarjanje odraslim ter 

odvračanje drugih od dela. Kot najmanj moteče pa anketiranci izpostavijo odmaknjenost in 

neosredotočenost na snov. Učitelje torej bolj motijo vedenja, ki so eksternalizirana, 

internalizirana pa pogosto ostajajo prezrta. Anketirance so spraševali tudi o razlogih, katerim 

pripisujejo moteče vedenje učencev. Kot najpogostejši razlog za moteče vedenje učencev so 

navedli slabe delovne navade in dejstvo, da se učencem ne ljubi učiti. Na drugem mestu je 

prepričanje, da so od doma navajeni, da je vse po njihovo, in na tretjem mestu je nevzgojenost 

(Kobolt, 2010). 

Kot najpogostejše ravnanje o motečem vedenju so pedagogi navajali, da se o neprimernem 

vedenju pogovorijo z učenci ali da učenca opozorijo na neprimernost njegovega vedenja (prav 

tam). 

 

1.4 SOOČANJE Z MOTEČIM VEDENJEM UČENCEV 

 

V preteklosti je bila pozornost usmerjena predvsem na obliko oziroma na opisovanje 

neželenega vedenja, intervencije so bile večinoma usmerjene na posledice vedenja, pri čemer 

se je pogosto uporabljala kazen (Horner, Carr, Strain, Todd in Reed, 2002; Glasberg, 2005, v 

Kodrič, Jurišič, 2014). 

»Uspešno vodenje razreda vključuje oblikovanje sodelovalnega ozračja v razredu, graditev 

pozitivnih odnosov med učitelji in učenci in tudi med učenci ter spodbujanje razvoja 

odgovornosti učencev za lastno vedenje« (Pušnik, 2007 , str. 13). 

Ko v šoli pride do motečega vedenja, vzroke zanj težko natančno določimo. Dejavniki, ki do 

neprimernega vedenja privedejo, se med sabo prepletajo. Učitelj je tisti, ki lahko te dejavnike 

različno nadzoruje in nanje tudi vpliva. Največji vpliv ima na dogajanje v šoli oz. v razredu 

(Pšunder, 2004). 
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»Da bi lahko učitelj vplival na zmanjšanje neprimernega vedenja učencev, je pomembno, da 

se zaveda svojega vpliva, hkrati pa ima znanje o tem, kako lahko sam spodbuja ali zavira 

njihovo neprimerno vedenje.« (prav tam, str. 69) 

»Učitelj prispeva k oblikovanju sodelovalnega ozračja s spodbujanjem učencev k uspehu, s 

pohvalami, z dvigovanjem učenčeve samopodobe, z graditvijo pozitivnih odnosov med njim in 

učenci ter med učenci samimi ter s spodbujanjem učencev k prepoznavanju in prevzemanju 

odgovornosti za njihov uspeh ter vedenje. Ustrezni odnosi med učenci in učiteljem so torej 

pomembno sredstvo za preprečevanje pojava disciplinskih problemov.« (Pušnik, 2007, str. 10) 

Pušnik (2007) tudi pravi, da so rezultati več raziskav pokazali, da pri učiteljih, ki jih učenci 

dojemajo kot pripravljene na sodelovanje, učenci na testih znanja dosegajo višje rezultate. 

Ugotovili so, da dimenzija bližine vpliva tudi na zadovoljstvo, zaupanje, delavnost, motivacijo 

ter tudi na področje vodenja in pripravljenost pomagati. 

»Petermann in Petermann (1996) menita, da si je v odnosu ter delu najprej potrebno 

prizadevati za motivacijo agresivnih otrok« (Rapuš Pavel, 2011, str. 52). 

Raziskave, ki jih je izvedla M. Pšunder, so pokazale, da šola oziroma učitelj tudi sam lahko 

spodbudi neprimerno vedenje s preveč ali premalo popustljivo disciplino, z učencem 

nezanimivim poukom, z nedoslednostjo, z neaktivnostjo učencev, s pomanjkanjem časa za 

učenje socialnih veščin, z neupoštevanjem potreb učencev in s premalo sodelovanja s starši 

(Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010). 

Jazbec (2002) navaja primere neprimernih odzivov učiteljev na agresivno vedenje učencev, in 

sicer: 

 nadzor – tisti, ki uporabljajo princip kontrole (kontrola zaradi kontrole), lahko 

pričakujejo slabe rezultate, saj tak nadzor zahteva le izpolnjevanje določenih zunanjih 

standardov; 

 boj za premoč – med učiteljem in učencem ne sme priti do bitke za moč. Učitelj mora 

namreč učencu pomagati, da bo znal nadzorovati svoja čustva in vedenje; 

 maščevanje – če se na agresivno vedenje učitelj odzove z maščevanjem, žaljivim in 

kljubovalnim vedenjem, s tem le še krepi negativen pogled na učenca. 
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Tudi Vec (2007) opiše načela, s pomočjo katerih se lahko v oddelku izognemo motečemu 

vedenju (ki se jim je dobro izogniti, če želimo v oddelku imeti čim več motečega vedenja). Le-

ta so: 

 odrasli je tisti, ki v prvi fazi presoja, kakšno vedenje, komu, ob kakšnih pogojih in 

situacijah dopuščati. Ko odločanje prepustimo otrokom, s tem moteče vedenje le 

še spodbujamo; 

 pravil naj bo na začetku čim manj, postavljena pa naj bodo čim bolj jasno. Če pravila 

ne bodo razumljiva, če bodo veljala le za določeno skupino in če ne bodo 

utemeljena, se bo moteče vedenje le še stopnjevalo; 

 dopuščati je potrebno določeno mero agresivnega vedenja. Z večjimi pritiski kot se 

lotimo problematike agresije, več je bomo tudi izzvali, če ne takoj, pa kasneje. Kljub 

temu je zlasti v začetku pomembno, da ne ignoriramo zmerjanja,  preklinjanja in 

drugih oblik besedne agresije; 

 na agresijo ne reagiramo z odklanjanjem in s kaznovanjem, saj s tem ustvarimo 

pogoje za razvoj motečega vedenja v oddelku. Otroka postopoma navajamo na 

večje zahteve ter ga učimo izražati čustva na sprejemljiv način; 

 učitelj naj ima vedno pripravljenih nekaj dejavnosti, s katerimi lahko moteče 

vedenje preusmeri. Pri izpeljavi učnega načrta je potrebno biti fleksibilen, saj v 

nasprotnem  primeru vedenje v oddelku postaja še bolj moteče; 

 motečega vedenja bo manj, če bomo dovolj časa namenili razreševanju določenih 

težav in komunikaciji na splošno. Problematika se bo pojavila sama od sebe, če se 

o težavah ne bomo pogovarjali; 

 ko se otrok na odraslega odzove z agresivnim vedenjem, gre pravzaprav za odziv 

na vse tisto, kar odrasli otroku simbolizira. Vsakega vedenja otroka torej ne smemo 

vzeti kot napad nase in se tudi sami odzvati na agresiven način; 

 ko z otrokom komuniciramo, se ne usmerjamo na osebo, ampak na vedenje. Otrok 

se bo ustrezno odzval le, če bo o sebi mislil drugače; 

 še posebej pomembno je, da z otroki vzpostavimo in tudi ohranimo stik. Če 

preprečujemo vzpostavitev čustvenega odnosa z otrokom, moteče vedenje le še 

spodbujamo; 
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 če od otrok in tudi od sebe preveč pričakujemo, bomo imeli v oddelku veliko 

motečega vedenja. Ne smemo namreč pozabiti, da na vedenje otrok ne vpliva le 

učitelj, ampak tudi veliko drugih dejavnikov (osebnostne značilnosti, njihov 

potencial, družina, prijatelji, vrstniki …). Če torej preveč pričakujemo, s tem 

ustvarjamo pogoje za moteče vedenje. 

 

Avtor (prav tam) poudarja, da do motečega vedenja lahko pride, če zanemarjamo potrebe in 

želje otrok. Našteje in opiše tista področja, ki jih pri posameznem otroku in pri skupini lahko 

zanemarjamo.  

 Interese otrok in njihov nivo zrelosti: 

delo v oddelku vedno prilagodimo sposobnostim otrok. Pomeni, da ne počnemo stvari, ki 

bodisi presegajo ali pa so pod nivojem zmožnosti otrok. 

 Pobude otrok: 

če upoštevamo pobude otrok, bodo imeli le-ti večjo motivacijo za aktivnost ter razvijanje in 

sprejemanje interesov. Z ignoriranjem otrokovih pobud mu jasno pokažemo, kakšno je naše 

mnenje o njihovih idejah in tudi o njih samih. 

 Čas trajanja določene dejavnosti, sposobnost koncentracije otrok in zmožnost sedenja 

pri miru: 

če tega področja ne upoštevamo, lahko kaj hitro damo otrokom občutek, da določena 

dejavnost pri pouku traja veliko dlje kot v resnici. 

 Znamenja možne agresije in predhodne znake konfliktov: 

problematika v oddelku se lahko poveča, če znake konfliktov zanemarimo ali pa tudi, če jih s 

pozornim opazovanjem in pretiranim spremljanjem ustrezno spodbujamo. 

 Problem tekmovalnosti: 

če je delo v skupini preveč tekmovalno naravnano, se lahko vedenjska odstopanja še povečajo. 

Tako se lahko zgodi, da bodo učenci, ki bodo zaradi neuspešnosti dobili občutek 

manjvrednosti, poiskali manj primerne načine, kjer bodo uspešni – npr. pri žaljenju, 

pretepanju … 
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 Rezultati – trud: 

učitelj ne sme pozabiti, da niso pomembni le rezultati, ampak tudi trud, ki ga je otrok nečemu 

namenil. Če cenimo le rezultate, lahko dosežemo, da se učenci ne bodo več toliko trudili in 

bodo posledično postali bolj problematični. 

 

 Stopnja posebnosti pri posamezniku in posebnih značilnosti oddelka kot skupine v 

celoti: 

ko ima oddelek kot celota določene kulturne, socialno-ekonomske, vedenjske  značilnosti, je 

potrebno biti previden, da jih ne izrabimo za usmerjanje v moteče vedenje. 

 

»Desetletja raziskav so pokazala, da se tako želenega kot neželenega vedenja nauči in ohranja 

v interakciji s fizičnim ter psihičnim okoljem (Cooper idr., 2007) oziroma, da je vsako vedenje 

v funkciji svoje posledice. Premik težišča z opisovanja vedenja na njegovo funkcijo prispeva k 

razvoju učinkovitejših programov za preprečevanje in zmanjševanje neželenih oblik vedenja.« 

(Gresham, Watson in Skinner, 2001, v  Stosić, 2014, str. 10) 

 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj programov, ki so učiteljem in drugim strokovnim 

delavcem lahko v pomoč pri preprečevanju ter zmanjševanju motečega vedenja. Primerni pa 

so tudi za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

 

1.4.1 Funkcionalna ocena vedenja 

 

»Funkcionalna ocena vedenja (ang. functional behavior assessment – FBA) je neformalna 

oblika diagnostičnega ocenjevanja, katere namen je ugotoviti namen oz. funkcijo vedenja, ki 

ga označujemo kot manj primerno, in na osnovi ugotovitev bolj ciljno ter sistematično 

načrtovati pristop za izzvenevanje motečega vedenja oz. nadomeščanje tega vedenja s 

socialno bolj sprejemljivim in učinkovitim.« (Pulec Lah, Janjušević, 2011) 

»Neformalni ocenjevalni pristopi predstavljajo pomemben element v ocenjevalnem procesu 

učnih težav in na širšem področju specialne pedagogike. Omogočajo nam oblikovanje celostne 

ocene o otrokovem funkcioniranju in dejavnikih v okolju, ki to funkcioniranje spodbujajo ali 

ovirajo.  Neformalne ocenjevalne strategije so lahko pomembno dopolnilo in nadgradnja 
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informacij, ki jih dobimo s formalnimi, standardiziranimi preizkusi. Še posebej so uporabni v 

slovenskem prostoru, kjer na področju specialne pedagogike še nimamo razvitih mnogih 

standardiziranih preizkusov. Ena od pomembnih značilnosti in prednosti neformalnih 

ocenjevalnih pristopov je njihova fleksibilnost oz. možnost prilagajanja potrebam specifične 

ocenjevalne situacije. Omenjena prednost je hkrati lahko tudi omejitev. Ker tehnična in 

metodološka primernost ni standardno določena, moramo neformalne ocenjevalne pristope 

načrtovati zelo sistematično in uporabljati z veliko mero previdnosti ter odgovornosti. S tem 

povečujemo tako kakovost in uporabnost samega ocenjevalnega postopka kot tudi veljavnost 

ter zanesljivost tako pridobljenih informacij.« (Pulec Lah, 2010, str. 10) 

 

Funkcionalna ocena vedenja ni primerna za vsakega učenca, pri katerem se kažejo določena 

odstopanja. Uporabimo jo takrat, ko otrokovo moteče vedenje vpliva na njegov uspeh pri 

učenju ali na učenje in funkcioniranje drugih (prav tam). 

»Taylor (2009) navaja, da je postopek funkcionalne ocene vedenja učinkovit pri delu z 

različnimi populacijami: pri delu z učenci z učnimi težavami, motnjami v duševnem razvoju, 

motnjami vedenja ter pri mlajših otrocih z odstopanji v odzivanju in ravnanju.« (Pulec Lah, 

Janjušević, 2011, str. 60) 

 

Funkcionalno oceno vedenja lahko uporabljajo oz. izvajajo učitelji, šolski svetovalni delavci in 

drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnem procesu. V proces izvajanja naj bi bili 

vključeni tudi starši. Za uporabo metode dolgotrajno specializirano izobraževanje ni potrebno 

(Pulec Lah, b.d.). 

 

Pri izvajanju funkcionalne ocene vedenja uporabljamo različne neformalne ocenjevalne 

tehnike. Vedno sta uporabljeni naslednji metodi: 

 direktno opazovanje (za natančen opis vedenja, ki ga obravnavamo); 

 intervjuji z učencem in osebami, ki učenca ter njegovo vedenje dobro poznajo (npr. 

starši, učitelji). 

V nekaterih primerih uporabimo tudi druge tehnike, npr. pregled dokumentacije, analizo nalog 

in izdelkov ter ocenjevanje, ki temelji na kurikulumu  (Pulec Lah, Janjušević, 2011). 
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»Obstajajo različni pristopi k funkcionalni oceni in vsak pristop vključuje nekoliko različen niz 

procedur. Vsi pa vključujejo naslednje osnovne korake: 

 

 identifikacija in opis vedenja, ki ga obravnavamo, vključno s sklopi ali z zaporedjem 

vedenj, ki se običajno pojavljajo skupaj;  

 identifikacija dejavnikov, ki vplivajo na vedenje: identifikacija dogodkov, obdobij, 

situacij, ki napovedujejo, kdaj se neprimerno vedenje bo ali ne bo pojavilo tekom 

različnih tipičnih dnevnih rutin; identifikacija posledic, ki vplivajo (vzdržujejo, 

spodbujajo, omiljujejo) na neprimerno vedenje; 

 oblikovanje in preverjanje hipotez, ki razlagajo vedenje (opisujejo specifično 

vedenje, specifično vrsto situacije, v katerih se pojavlja vedenje, ter posledice ali 

podkrepitve, ki vzdržujejo vedenje v tej situaciji);  

 oblikovanje načrta pozitivne podpore vedenja.« (Taylor, 2009; O'Neill in sodelavci, 

1997, v Pulec Lah, b. d.) 

 

Prvi korak je, da neprimerno vedenja učenca natančno opredelimo in opišemo. Opredelitev 

mora biti  konkretna in merljiva. Informacije o neprimernem vedenju lahko pridobimo 

posredno preko že obstoječih poročil in zapisov o otrokovem funkcioniranju, preko učenčevih 

izdelkov ali neposredno z opazovanjem v konkretnih situacijah in okoljih, kjer se osredotočimo 

na pogostost, intenzivnost ter trajanje motečega vedenja. Pozorni smo tudi na okoliščine, v 

katerih se vedenje pojavi, in na posledice, ki temu vedenju sledijo. Glede na vedenje lahko 

izberemo različne opazovalne strategije, kot so: narativno poročanje, sprotno beleženje, 

analiza zaporedja, beleženje dogodkov ali beleženje trajanja pogostosti in intenzivnosti. 

Vedenje je priporočljivo opazovati vsaj 2 do 5 dni (prav tam). 

 

Da bi prišli do predpostavk o možnih vzrokih, je informacije potrebno pridobiti z različnih virov. 

Poleg neposrednega opazovanja so najboljši viri osebe, ki učenca najbolje poznajo: učenec 

sam, učenčev učitelj in drugi, ki delajo z učencem v učnem okolju. Najpogosteje se za zbiranje 

podatkov uporabijo intervjuji, včasih tudi vprašalniki (prav tam). 
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Vedenje je potrebno opredeliti glede na tri dejavnike, in sicer glede na:  

 okoliščine, v katerih situacijah se vedenje pojavlja; 

 predhodne okoliščine – možni sprožilni dejavniki; 

 posledice (prav tam). 

 

Pri analiziranju okoliščin se osredotočimo na bližnje, neposredne možne vzroke, dejavnike v 

bližnjem okolju (šolskem okolju – dnevni urnik, število ljudi v situaciji), na možne vzroke, 

dejavnike, ki izvirajo iz širšega okolja (npr. konflikt v domačem okolju), in dejavnike, ki izvirajo 

iz posameznika (čustva, jemanje zdravil). Sprožilni dejavniki so dogodki, do katerih pride 

neposredno pred vedenjem in so lahko napovednik pojavljanja vedenja. Nanašajo se lahko na 

fizično okolje, del dneva, ljudi in aktivnosti, v katere je učenec vključen. Posledice ali rezultati 

so vse, kar neposredno sledi vedenju, in lahko neprimerno vedenje tudi vzdržuje ali celo 

spodbuja. Pri razmišljanju o sprožilnih dejavnikih in posledicah ne smemo pozabiti na tiste, ki 

se povezujejo s primernejšo obliko vedenja (prav tam). 

 

Vzroki za določeno neprimerno vedenje so lahko različni. Zato je dobro, če vzroke nastanka 

določenega motečega vedenja (posebno v primerih, ko gre za primere izrazitega, vztrajnega 

neprimernega vedenja) analizira več strokovnjakov, npr. učitelj, specialni pedagog, psiholog, 

pedagog (Mitchell, 2008, v Pulec Lah, Janjušević, 2011).  

 

Ko ugotovimo možne vzroke za manj primerno vedenje učenca, ki smo jih izrazili v hipotezah, 

nadaljujemo z načrtovanjem in razvojem načrta pomoči, ki naj bi vodil k zmanjševanju motečih 

oblik vedenja ter k povečanju primerov primernega, pozitivnega vedenja (Pulec Lah, 

Janjušević, 2011). 

 

Načrt programa podpore in pomoči naj bi vključeval:  

 opis neprimernega, problematičnega vedenja in opis nadomestnega primernega, 

ciljnega vedenja;  

 izbor strategij, ki se povezujejo z vedenjem in s komunikacijo (trening socialnih veščin; 

kognitivna vedenjska terapija; vedenjski pristopi, ki vključujejo kontrolo vzrokov in 

posledic vedenja, širša šolska podpora pozitivnega vedenja);  
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 načrt naj bi vseboval tudi informacije o tem kdo, kako, kdaj, kje bo intervencija izvajana 

(operativni načrt izvajanja);  

 kako bomo spremljali in vrednotili napredek učenca (spremembe v vedenju) (Mitchell, 

2007, v Pulec Lah, Janjušević, 2011).  

 

Po oblikovanju načrta sledi njegova izvedba in redno spremljanje izvajanja ter napredovanja 

učenca. Zelo pomembno je redno spremljati in kritično vrednotiti spremembe ter po potrebi 

sprotno spreminjati in prilagajati načrt (Pulec Lah, Janjušević, 2011).  

 

1.4.2 Podpora pozitivnemu vedenju 

 

»Model, ki se je začel razvijati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja – podpora pozitivnemu 

vedenju, je eden od učinkovitih modelov intervencije pri neželenem vedenju zaradi 

ustvarjanja znamke in v zadnjem času zaradi niza znanstvenih raziskav, ki potrjujejo njegovo 

učinkovitost, pa tudi eden najvidnejših.« (Stosić, 2014, str. 11) 

 

Podpora pozitivnemu vedenju je program, s katerim oblikujemo pogoje in podpiramo ter 

krepimo pozitivno oz. želeno vedenje. Pristopi so usmerjeni predvsem k spodbujanju želenega 

vedenja in ne le k odzivanju na moteče vedenje. Prednostni cilj metode je izboljšanje kakovosti 

posameznikovega življenja in zmanjšanje verjetnosti, da bo pri posamezniku do motečega 

vedenja prišlo. Za to metodo se uporabljajo tudi termini modifikacija vedenja, behavioristična 

terapija, uporabna analiza vedenja (angleško Applied Behavior Analysis – ABA), analiza 

funkcije vedenja ali funkcionalna analiza vedenja. V angleškem jeziku najdemo dva izraza – 

positive behavior support in positive behavioral support. Tako tudi pri nas uporabljamo 

termina pozitivna vedenjska podpora in podpora pozitivnemu vedenju. Raziskave so pokazale 

pozitivne učinke uporabe pozitivne vedenjske podpore pri otrocih v programu zgodnje 

obravnave, v običajnih skupinah v vrtcih in domačem okolju, pri učencih brez posebnih potreb 

in tudi pri otrocih s posebnimi potrebami (Stosić, 2014).  

 

Osnove in značilnosti pozitivne vedenjske podpore so prikazane v spodnji razpredelnici. 
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Tabela 3: Osnove in značilnosti pozitivne vedenjske podpore (Sugai idr., 1999, str. 7, v Stosić, 

2014, str. 12) 

Uporabna analiza 

vedenja 

 

Praktične 

intervencije 

Socialne vrednote Usmeritev na sistem 

na človekovo 

vedenje vplivajo 

biološko-vedenjski, 

socialni, 

behavioristični in 

fizični okoljski 

dejavniki 

 

veliko oblik vedenja 

se človek nauči 

spontano in ne s 

sistematičnim 

poučevanjem 

 

človekovo vedenje 

je naučeno in se 

lahko spremeni 

pri razvoju programa 

podpore se 

uporablja ocena 

funkcije vedenja 

 

poudarek 

intervencije je na 

preoblikovanju 

okolja, na programu 

poučevanja in na 

odstranjevanju 

krepiteljev, ki 

vzdržujejo neželeno 

vedenje 

 

poučevanje je 

glavno orodje pri 

spreminjanju 

vedenja 

 

poudarek je na 

znanstveno 

utemeljenih 

metodah 

 

odločitve o 

intervenciji se 

sprejemajo izključno 

na podlagi zbranih 

podatkov   

sprememba vedenja 

mora biti socialno 

pomembna, 

vseobsegajoča in 

trajna 

 

cilj PPV je napredek 

pri življenjskih 

možnostih in 

možnostih za učenje  

 

postopki PPV so 

socialno in kulturno 

ustrezni; izvajajo se 

v najmanj 

restriktivnem okolju  

 

postopki in vrednote 

družine, učitelja in 

učenca morajo biti 

usklajeni ter 

prilagojeni 

kontekstu 

 

uporabljajo se 

postopki, ki ne 

vzbujajo odpora 

podpora 

posameznikovega 

okolja neposredno 

vpliva na kakovost in 

trajnost podpore 

pozitivnemu vedenju 

 

poudarek je na 

preventivi in na 

stalni uporabi 

učinkovitih 

intervencij 

 

pri reševanju 

problemov  sodeluje 

ves tim 

 

upoštevajo se vsi 

sistemi (šola, 

zunajšolske 

dejavnosti, 

posamezen učenec, 

družina, širša 

skupnost) 

 

poudarjena je 

stalnost podpore 

vedenju 
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V PPV se za podporo pozitivnemu vedenju in hkrati za zmanjševanje verjetnosti motečega 

vedenja uporablja tridelni model intervencije, ki vsebuje postopno uporabo osredotočene 

podpore na vsaki hierarhični stopnji (Scott in Caron, 2005, v Stosić, 2014). 

 

Slika 3: Tridelni model pozitivne vedenjske podpore (OSEP, 2009, v Neitzel, 2010, v Stosić  

2014, str. 13) 

 

 

Cilj primarne preventive je preprečitev neželenega vedenja. Le-ta se dosega z doslednim 

odzivanjem na moteče vedenje in s pozitivno krepitvijo za vse učence, z organiziranjem visoko 

kakovostnega okolja poučevanja ter organiziranjem okolja tako, da spodbuja pozitivno 

vedenje učencev. Če se kljub strategijam, uporabljenim v okviru primarne preventive, moteče 

vedenje še vedno pojavlja, sledi sekundarna preventiva. Slednja vključuje enostavne programe 

spreminjanja vedenja, delo na komunikacijskih in socialnih veščinah, podporo pri 

vsakodnevnih dejavnostih in tudi več učne podpore. Terciarno preventivo uporabimo takrat, 

ko se kljub podpori v okviru primarne in sekundarne preventive neželeno vedenje še naprej 

pojavlja. Vsebuje analizo funkcije vedenja in individualizirane programe podpore za 

preprečevanje neželenih oblik vedenja, sodelovanje staršev, drugih oseb iz učenčevega okolja 
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ter tima strokovnjakov. Hkrati učencu nudimo še intenzivno podporo pri poučevanju (Stosić, 

2014).  

Z analizo funkcije vedenja opredelimo neželeno vedenje, pomaga pa nam tudi pri 

prepoznavanju spremenljivk, ki predvidijo pojav neželenega vedenja in tako vedenje 

vzdržujejo (Horner in Carr, 1997, v Stosić, 2014). 

»Če lahko prepoznamo in opredelimo okoliščine, v katerih se pojavlja neželeno vedenje, če 

prepoznamo dražljaje oziroma sprožilce in posledice, ki to neželeno vedenje vzdržujejo, lahko 

prilagodimo okolje tako, da preprečimo neželeno vedenje in osebo naučimo želenega vedenja, 

ki ima isto funkcijo kot neželeno vedenje (Stosić, 2014, str. 14). 

Horner in Carr, 1997 (v Stosić, 2014) poudarjata pomembno vlogo analize dogodkov ter 

situacij, ki se pred neželenim vedenjem pojavljajo in povečujejo verjetnost, da bi se takšno 

vedenje ponavljalo. Te situacije se nanašajo na širši kontekst, v okviru katerega se neželeno 

vedenje pojavlja, zajema pa biološke (npr. alergije, neprespanost, lakota, bolečina), socialne 

(npr. velikost skupine, v kateri aktivnost poteka, navzočnost določenih oseb,) in fizične 

dejavnike (npr. razpored predmetov v prostoru, osvetlitev). 

 

Navedene cilje dosegamo s specifičnimi metodami zbiranja podatkov. Razdelimo jih v tri 

skupine, in sicer:  

 posredne (indirektne) metode: lestvice ocenjevanja (check liste) in intervjuji; 

 neposredno opazovanje vedenja v običajnih situacijah; 

 eksperimentalna analiza funkcije vedenja: sistematično spreminjanje 

dejavnikov, ki vedenje obvladujejo, in opazovanje njihovega učinka na vedenje 

osebe (O'Neill in sodelavci, 1997, v Stosić, 2014). 

  

Po opravljenih posrednih metodah ocenjevanja se postavijo predpostavke o funkciji vedenja. 

Oblikujemo jih kot vedenjske hipoteze, za katere je značilno, da gre le za domneve, ki jih je 

potrebno preveriti z neposrednimi metodami z opazovanjem v običajnih okoliščinah (Stosić, 

2014). 

Opazovanje v običajnih okoliščinah je sistematično opazovanje osebe z motečim vedenjem 

tekom običajnega dneva. Tako dobimo opis razmer, v katerih se vedenje dogaja, hkrati pa 

spoznamo sprožilce takega vedenja in posledice, ki mu sledijo (McLeod, Jensen-Doss in 

Ollendic, 2013, v Stosić, 2014).  
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Pri opazovanju v običajnih okoliščinah se pogosto uporablja protokol opazovanja SVP 

(sprožilec-vedenje-posledica). Med opazovanjem izpolnjujemo protokol za opazovanje in v 

njem opisujemo situacijo ter dogodke pred pojavom neželenega vedenja, nato pa vedenje 

in dogodke, ki so neželenemu vedenju sledili. Osebo neposredno opazujejo ljudje, ki so z njo 

vsak dan v stiku, torej člani družine ali učitelji. Način opazovanja mora biti takšen, da zanj 

opazovalcev ni potrebno dolgo časa pripravljati in da ne vpliva na vsakdanji ritem ter opravila. 

Čim večje je število zapisanih dogodkov, v katerih se je pojavilo neželeno vedenje, in čim daljše 

je obdobje zbiranja podatkov, tem lažje je vzorec vedenja prepoznati (Sugai idr., 2000, v Stosić, 

2014).  

Verjetnost, da bo do motečega vedenja prišlo, je odvisna od funkcije vedenja. Le-to ugotovimo 

tako, da analiziramo povezave med predhodniki vedenja, vedenjem samim in posledicami 

vedenja. Verjetnost, da bo do motečega vedenja prišlo, je odvisna od značilnosti 

predhodnikov, vedenja in posledic. Ker lahko vsak od dejavnikov v zaporedju predhodnikov 

vedenja in posledic prispeva k povečevanju verjetnosti za nastop nezaželenega vedenja, lahko 

s spreminjanjem vsakega od dejavnikov v zaporedju ABC vplivamo tudi na zmanjševanje 

možnosti za moteče vedenje oziroma povečevanje želenih vedenj (Kazdin, 2005). 
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Tabela 4:  Shema ABC analize vedenja s primerom (Kodrič, Jurišić, 2014, str. 48) 
 

Datum A 

Predhodniki 

B 

Vedenje 

C 

Posledice 

 

Kdaj se neželeno 

vedenje zgodi? 

 

Kaj se je dogajalo 

pred motečim 

vedenjem? 

Kje? 

Kdo?/S kom? 

Kako? 

 

Natančen opis 

motečega vedenja.  

 

Kaj se je zgodilo 

neposredno po tem 

otrokovem vedenju?  

Kako ste se odzvali 

na neželeno 

vedenje? 

Kaj ste naredili? 

Kaj ste rekli? 

Kako je vaš odziv 

vplival na otrokovo 

vedenje? 

 

Sobota,  

20. 9. 2014 

 

Doma, kuham kosilo, 

otroci gledajo 

televizijo, ki predvaja 

oglas za puding.  

 

Ne dam pudinga.  

 

Miha hoče puding.  

Kriči, naj mu dam 

puding.  

 

Miha začne jokati, 

kričati, vrže se na tla.  

 

Rečem, da bomo 

najprej pojedli kosilo, 

potem bo dobil pa 

puding.  

 

Da imam mir mu 

dam puding.  

 

Predhodniki, ki vplivajo na verjetnost pojavljanja nezaželenih vedenj, so lahko različni dražljaji 

in okoliščine, in sicer: 

 dejavniki iz okolja, značilnosti določene situacije (npr. hrup v okolju, ki povzroči, da se 

otrok umakne iz prostora); 

 značilnosti nalog oz. zahtev (npr. prezahtevna naloga, zaradi česar otrok začne govoriti 

o temi, ki mu je blizu); 
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 vedenja drugih (npr. zahteva staršev, naj otrok pospravi igrače, kar sproži otrokov 

odločen ne);  

 značilnosti otroka (npr. razpoloženje, motivacija);  

 otrokova stanja (npr. lakota, ki povzroči, da otrok postane razdražljiv) (Kazdin, 2005). 

 

Če želimo verjetnost pojavljanja motečih vedenj zmanjšati, spreminjamo naštete okoliščine in 

dražljaje, ki verjetnost motečega vedenja povečujejo. Tako lahko spreminjamo okolje (npr. ga 

preoblikujemo na način, da ne omogoča določenih motečih vedenj), spreminjamo dejavnosti 

(npr. uvedemo rutine), zmanjšamo zahtevnost nalog, omogočimo več odmorov, omogočimo 

možnost izbire ali pa s priljubljeno dejavnostjo preusmerimo otrokovo pozornost (Feeley in 

Jones, 2006; Herbert, 1999; Scott idr., 2009, v Kodrič, Jurišič, 2014). 

Želenih vedenj, ki jih v otrokovem vedenjskem naboru ni, moramo otroka naučiti. Otroke 

učimo različnih spretnosti (npr. socialnih spretnosti, komunikacije, šolskih spretnosti), s 

katerimi na bolj sprejemljiv način doseže tisto, kar je prej dosegel z motečim vedenjem 

(Kazdin, 2005).  

Velja, da bodo otroci uporabljali nadomestna vedenja le, če bodo le-ta vsaj enako 

učinkovita, kot so bila moteča (Scott idr., 2009, v Kodrič, Jurišič, 2014).  

 

Oblikovanje vedenja pomeni postopno krepitev približkov končnega želenega vedenja 

(vedenj, ki spominjajo na želena vedenja ali vsebujejo končne elemente tega vedenja) (Kazdin, 

2005). 

 

Ko otrok želena vedenja že osvoji in želimo le še povečati njihovo pogostost, običajno 

zadostuje, da analiziramo povezavo med predhodniki in posledicami ter s spreminjanjem 

predhodnikovih posledic povečamo verjetnost pojavljanja želenih vedenj oziroma 

zmanjševanja motečih, tako da za povečevanje pogostosti želenih vedenj uporabimo strategije 

krepitve želenih vedenj in gašenja neželenih (prav tam).  

 

Krepitev vedenja so posledice, ki neposredno sledijo vedenju in povečajo verjetnost njegovega 

pojavljanja. Krepitev poveča verjetnost določenega vedenja, tako želenega 

kot neželenega. Krepitev vedenja je lahko pozitivna, kar pomeni, da prisotnost posledice 
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poveča verjetnost vedenja, ali pa tudi negativna, kar pomeni, da umik posledice poveča 

verjetnost pojava vedenja (prav tam). 

Pozitivne krepitve so lahko nagrade, ki jih otrok dobi neposredno po določenem vedenju. 

Nagrade so lahko socialne, npr. pozornost, pohvala, naklonjenost drugih oseb, ali pa tudi 

materialne, kot so hrana, privilegiji in dejavnosti, ki jih otrok rad počne. Za krepitev želenih 

vedenj pogosto uporabljamo tudi tehniko žetoniranja, pri čemer za krepitev želenih vedenj 

uporabljamo žetone (lahko so tudi nalepke, kartice ali druga simbolna sredstva), ki jih otrok 

lahko zamenja za priljubljeno stvar, dejavnost ali drugo nagrado. Pri tem moramo pri izbiri 

nagrad za posameznega otroka upoštevati njegova zanimanja in priljubljene dejavnosti. V 

nasprotju s krepitvami, pri katerih se verjetnost določenih vedenj poveča, so kazni posledice, 

ki vodijo k manjši verjetnosti pojavljanja vedenja (prav tam). 

Oblika kazni je tudi ignoriranje neželenih vedenj, ki vodi k njihovemu zmanjševanju (Scott idr., 

2009, v Kodrič, Jurišič, 2014).  

Z ignoriranjem motečega vedenja, ki je bilo prej podkrepljeno (npr. s pozornostjo), dosežemo, 

da se postopoma zmanjšuje verjetnost neželenega vedenja, ker neželenemu vedenju ne sledi 

več posledica, ki je prej delovala kot krepitev neželenega vedenja (Kazdin, 2005).  

Pomembno je, da starši in učitelji v programu spreminjanja vedenja natančno določijo, na 

katera neželena vedenja se bodo odzivali in kako. Prav tako je pomembno, da določijo blažja 

neželena vedenja, na katera se namerno ne odzivajo, hkrati pa povečajo svoje pozitivne odzive 

(pohvala, odobravanje, nagrade ipd.) na običajna želena vedenja in jih na ta način krepijo 

(Kodrič, Jurišić, 2014). 

 

1.4.3 Psihoterapija 

 

Med psihoterapevti, ki obravnavajo osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, vlada dogovor, 

da se ta psihoterapija bistveno ne razlikuje od psihoterapije z drugimi klienti (DesNoyers 

Hurley, Tomasulo in Pfadt, 1998, v  Zafošnik, 2011).  

Psihoterapevtski proces je v osnovi nespremenjen, pomagajo pa vsebinske in organizacijske 

prilagoditve, ki se nanašajo predvsem na specifične čustvene, kognitivne in jezikovno-govorne 

značilnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter na posebne življenjske pogoje, ki večajo 

potrebo po sodelovanju psihoterapevta z varuhi, delovnimi inštruktorji, specialnimi in 

rehabilitiacijskimi pedagogi, psihologi, socialnimi delavci, psihiatri ipd. (Zafošnik, 2011). 
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Izkušnje britanskih psihologov in psihiatrov kažejo, da je potreba po psihoterapiji oseb z 

motnjo v duševnem razvoju zmerna do visoka, obenem pa poudarjajo, da le-te vanjo niso 

vključene zaradi tega, ker ni dovolj ustrezno usposobljenih strokovnjakov, saj primanjkuje 

sredstev in tudi ker psihoterapija naj ne bi predstavljala ustreznega pristopa za osebe z motnjo 

v duševnem razvoju (Royal College of Psychiatrists, 2004, v  Zafošnik, 2011). 

Psihoterapija se predvsem pri osebah s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, pri katerih 

govor ne more biti osrednji terapevtski medij, redko izkorišča. V psihoterapijo se večinoma 

vključujejo osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, in sicer predvsem v kognitivno- 

vedenjsko (Zafošnik, 2011). 

 

1.4.3.1 Vedenjsko-kognitivna metoda 

 

»Vedenjsko-kognitivni pristop temelji na predpostavki, da je razvoj različnih motenj povezan 

s kompleksno interakcijo med čustvi, vedenjem, vplivom okolja in izkušnjami ter kognitivnimi 

dogodki, kognitivnimi procesi, kognitivnimi produkti, kognitivnimi strukturami.« (Rotvejn Pajič 

2001, str. 81) 

Vedenjsko-kognitivna metoda se izvaja z namenom modifikacije določenega vedenja (recimo 

agresivnosti, anksioznosti, impulzivnosti). Le-to poskušamo doseči s spremembo v kognitivnih 

procesih in z različnimi vedenjskimi pristopi (Rotvejn Pajič, 2001). 

 

Tehnike, ki se v vedenjsko-kognitivni terapiji uporabljajo, razdelimo na vedenjske in 

kognitivne. 

Vedenjske tehnike so: 

 sproščanje; 

 pogojevanje; 

 učenje po modelu; 

  trening asertivnosti; 

 izpostavljanje; 

 samoopazovanje; 

 načrtovanje aktivnosti; 

 igra vlog. 
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Kognitivne tehnike so: 

 tehnika samoinštrukcij; 

 tehnika reševanja problemov; 

 imaginacija, sopomenka; 

 kognitivna restrukturacija  (prav tam). 

 

Pri delu z agresivnimi otroci se v večini uporabljajo tehnike reševanja problemov, igre vlog ter 

modeliranje in samoopazovanje. Pri agresivnih otrocih so vedenjske in kognitivne intervencije 

usmerjene zlasti na spodbujanje širše perspektive zaznavanja, razvijanje zmožnosti iskanja 

različnih alternativnih rešitev določenega problema, vrednotenje možnih alternativ in 

odločanje o najboljši možni rešitvi ter vaje izvajanja rešitev (prav tam). 

Pri obravnavi nemirnih otrok različne vedenjske in kognitivne tehnike med sabo kombinirajo, 

dopolnjujejo in individualizirajo. Poudarek vedenjskega dela terapije je, da se s pomočjo 

zunanjih kriterijev vpliva na otrokovo vedenje (jasna navodila, pravila, posledice, doslednost 

vzgojnih postopkov, pogojevanje). Kognitivni del pa je usmerjen v vzpostavitev otrokove 

samokontrole (prav tam). 

 

1.5  DUŠEVNE MOTNJE PRI OSEBAH Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko doživljajo vse psihološke težave, motnje in 

psihiatrične bolezni kot ljudje brez motenj v duševnem razvoju. Rezultati epidemioloških študij 

v ocenah, koliko oseb z motnjo v duševnem razvoju ima težave z duševnim zdravjem zaradi 

različnih diagnostičnih kriterijev, ocenjevalnih postopkov in pripomočkov niso enotni, se pa 

večinoma gibljejo v razponu med 20 in 40 % (Zafošnik, 2011). 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju v nepredvidljivih in neugodnih razmerah težje 

nadzorujejo svoje vedenje. K razvoju duševne motnje lahko prispevata tudi slaba samopodoba 

in negativne izkušnje z odklonilnim odnosom okolja. Pri tistih, ki so v svoje okolje slabše 

vključeni, se poveča možnost razvoja manj ustreznih vedenjskih vzorcev, depresije, 

anksioznosti in opozicionalnosti (Tomori, 2013). 

Pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju je tveganje za razvoj duševnih motenj še posebej 

veliko. Želijo se enakovredno vključevati v življenje, vendar so do svojih slabših sposobnosti 



33 
 

pogosto nekritične. Tudi ostali včasih njihove sposobnosti precenijo, saj osebe z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju po svojem videzu in telesnem zdravstvenem stanju ponavadi ne izstopajo 

iz povprečja. Tako se pogosto znajdejo v situacijah, ki jih ne obvladajo. Posledično to znižuje 

njihovo samopodobo, pojavijo se občutki odrinjenosti in prikrajšanosti. Poleg navedenih 

dejavnikov tveganja se pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju pogosteje pojavljajo tudi 

psihoorganske motnje, ki se izražajo s slabšim obvladovanjem čustev in razpoloženja, z večjo 

vzkipljivostjo, nestrpnostjo in impulzivnostjo. Značilnosti psihoorganskih motenj je pri 

pedagoškem delu potrebno upoštevati. Kot za vse ostale ljudi so tudi za osebe z motnjo v 

duševnem razvoju za odpornost proti razvoju duševnih motenj pomembne lastnosti, kot so 

komunikativnost, empatija, čustvena stabilnost, zaupanje vase, prožnost miselnih procesov in 

čustvena povezanost z bližnjimi (prav tam). 

 

Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju se lahko razvijejo duševne motnje z vseh 

klasifikacijskih področij, vendar je diagnostika duševnih motenj pri njih zahtevnejša. Simptomi 

duševnih motenj se pri osebah z motnjo v duševnem razvoju pogosto kažejo na manj tipičen 

način. Svojih težav te osebe velikokrat ne znajo ustrezno opisati (prav tam). 

 

1.5.1 Depresija 

 

Depresivne razpoloženjske motnje pri osebah z motnjo v duševnem razvoju povzročajo 

biološki in psihosocialni dejavniki, najpogosteje pa oboji skupaj. Depresijo je lažje 

diagnosticirati, če je oseba z motnjo v duševnem razvoju sposobna besednega izražanja in 

opisovanja svojih čustev. Kadar so inteligenčne in komunikacijske sposobnosti teh oseb slabše, 

se diagnoza postavi na podlagi opazovanja razpoloženjskih in vedenjskih sprememb, izgube 

teka, motenj spanja in opuščanja vsakodnevnih dejavnosti (Tomori, 2013). 

 

1.5.2 Anksioznost, s stresom povezane prilagoditvene in somatoformne motnje 

 

Ta skupina duševnih motenj se pri osebah z motnjo v duševnem razvoju pojavlja dokaj 

pogosto. Te osebe namreč slabše prepoznavajo dogajanje v okolju in se posledično nanj manj 



34 
 

učinkovito prilagajajo. Težave imajo tudi pri obvladovanju stresnih situacij. Pogosteje se tudi 

zatekajo k boleznim ter se tako umikajo v pasivnost in zaščito, ki jo bolezni nudijo (prav tam). 

 

1.5.3 Shizofrenija in druge psihotične motnje  

 

Pri osebah z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi se psihotična stanja kažejo na bolj 

neposreden način. Značilni so umik v svoj svet, odtujitev od okolja ter enostavne in 

ponavljajoče blodnje. Pri osebah s težjimi motnjami v duševnem razvoju se izraziteje pojavljajo 

stereotipni in ponavljajoči se gibi, udarjanje z glavo, uživanje neužitnih stvari, samopoškodbe 

ter samotolažilne navade (prav tam). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

»Med celotno populacijo (torej tudi v vsakem oddelku) naj bi bilo od 2 do 15 % otrok z motečim 

vedenjem. Celo če pristanemo na povsem realno ocenjenih 5 %, to pomeni, da pravzaprav ne 

bi smelo biti šolskega oddelka v Sloveniji, v katerem ne bi bil vsaj kak po vedenju izstopajoč 

otrok..« (Vec, 2007, str. 4) 

Moteče vedenje je ena od glavnih težav v mnogih šolah in ustanovah, v katere so vključeni 

otroci ter osebe s posebnimi potrebami. Takšno vedenje otrokom preprečuje napredovanje v 

skladu z njihovi sposobnostmi, omejuje njihovo socialno vključevanje ter jim preprečuje 

aktivno sodelovanje v življenju njihove družine in skupnosti (Kodrič in Jurišič, 2014).  

»Učenci z izstopajočimi emocionalnimi in vedenjskimi odzivi potrebujejo podporo ter 

tenkočutno razumevanje ozadja njihovih emocionalnih in vedenjskih odzivov. Takšen odziv je 

ključen za drugačno odzivanje otroka, za zmanjšanje njegovih strahov, spoštovanje, 

dogovorov in vzpostavitev zaupanja. Pri tem je ključna prilagoditev ravni pričakovanj, ki jih bo 

sposoben dosegati.« (Kobolt, 2010, str. 161) 

 

Cilj diplomskega dela bo raziskati pojav motečih vedenj pri otrocih z lažjo motnjo v  duševnem 

razvoju. Raziskala bom dejavnike, ki vplivajo na moteča vedenja, in izpostavila tista vedenja, 

ki so za strokovne delavce najbolj moteča. Nadalje se bom osredotočila na to, na katere načine 

se strokovni delavci z motečimi vedenji spoprijemajo. Raziskala bom še, kakšna so mnenja 

učiteljic in svetovalne delavke o njihovi usposobljenosti za delo z učenci z motečim vedenjem. 
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2.2  TEZE 

 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednje teze: 

 

1. v osnovni šoli s prilagojenim programom se pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju pojavljajo različne oblike motečih vedenj; 

2. učenci s kombiniranimi težavami potrebujejo multidisciplinarno in celostno 

obravnavo; 

3. strokovni delavci čutijo primanjkljaje znanja na področju dela z učenci z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju, pri katerih se pojavljajo različne oblike motečih vedenj. 

 

2.3  METODOLOGIJA 

 

2.3.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Pri izdelavi empiričnega dela uporabljam kvalitativno raziskovanje v obliki polstrukturiranega 

intervjuja. Pred izvedbo intervjujev sem si pripravila osnovna vprašanja, med samim 

intervjujem pa sem postavljala še dodatna vprašanja glede na temo pogovora. 

 

2.3.2 Vzorec 

 

Uporabila sem neslučajnostni namenski vzorec. V vzorec sem vključila tri strokovne delavke, 

zaposlene na osnovni šoli s prilagojenim programom. Dve od njiju sta zaposleni kot učiteljici, 

ena pa kot svetovalna delavka. 

 

2.3.3 Način zbiranja podatkov in instrumentarij 

 

Podatke sem pridobila s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Na takšen način namreč lahko 

bolj svobodno zbiramo informacije, saj lahko ob vnaprej pripravljenih vprašanjih sproti 

postavljamo še podvprašanja v povezavi z določeno temo. 
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Namen pripravljenih vprašanj je bil pridobiti še širši vpogled v problem, ki sem si ga zastavila. 

Izvedla sem sicer samo tri intervjuje, vendar jih na podlagi pridobljenih podatkov lahko 

primerjam s teoretičnim delom ter oblikujem svoje ugotovitve.   

 

2.3.4 Način obdelave podatkov 

 

Pogovore sem najprej pretipkala v pisno obliko in jih nato obdelala s postopkom kvalitativne 

analize. Vsebino intervjujev sem uredila v kode 1. in 2. reda. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Intervjuje sem vsebinsko analizirala na osnovi zastavljenih tez. Pri tem sem vsebinsko izhajala 

iz določenih kod, ki sem jih oblikovala v procesu kodiranja. 

 

3.1  ANALIZA INTERVJUJA ŠTEVILKA 1 

 

Tabela 5: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja z učiteljico  

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Dejavniki motečega 

vedenja 

- vrsta in stopnja motnje, primanjkljaja, ki ga otrok ima 

- okolje, iz katerega otrok izhaja 

- družina, odnosi v družini, vzgojni stili, vrednote 

- učenec je  v prezahtevnem  programu, doživlja neuspeh 

- od zmožnosti navezovanja stikov in delovanja v skupini je 

odvisno, ali bo učenec prihajal v spor z okolico oz. se bo počutil 

ogroženega 

- sam način, kako delaš s težavnim otrokom 

Najpogostejša moteča 

vedenja 

- nevodljivost, trma, nesodelovanje, odklanjanje učenja 

- odklanjanje dela 

- laganje, nagajanje sošolcem, kričanje, proizvajanje hrupa  

- beganje iz razreda 

- nagovarjanje drugih k negativnim stvarem 

- vsiljevanje svoje volje 

 - fizična agresija in avtoagresija 

- izmikanje socialnim stikom, nekomuniciranje 

Moteča vedenja 

učencev z avtističnimi 

motnjami 

- avtoagresija 

- agresivno vedenje do drugih 

- delno ali popolno zavračanje socialnih stikov 

- nekomuniciranje kljub zmožnosti govora 

- beganje 
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Najbolj moteča vedenja 

za učitelje 

- če učenci begajo iz razreda 

- ko ne želijo komunicirati 

- ko pride do fizične agresije 

 - ko ogrožajo sebe 

Preventivno delovanje - dobro poznavanje otroka in njegovega funkcioniranja 

- poznavanje sprožilcev motečega vedenja 

- učenec je pri pouku aktiven 

- manj frontalnega pouka 

- vzpostavitev čustvenega odnosa z učenci 

- pogovor z učenci 

- pravila v razredu se sprejemajo skupaj z učenci 

- sprotno reševanje vedenjskih težav 

- učenje tehnik nadomestnega vedenja 

- učenje strategij obvladovanja jeze 

- učenje sproščanja 

Načini soočanja z 

motečim vedenjem 

- odvisno od situacije 

- umirjanje sebe, šele nato usmeritev k učencu 

- doslednost, ne glede na težavnost situacije 

- otrok mora dobro poznati meje in pravila 

- umirjanje učenca in pogovor 

- odstranitev iz razreda, če je potrebno 

- vzeti si čas za učenca 

- iskanje močnih področij 

- delo z ostalimi učenci, ki so priča takšnim izbruhom  

Poznavanje, uporaba in 

učinkovitost   

funkcionalne ocene 

vedenja, podpore 

pozitivnemu vedenju, 

vedenjsko-kognitivne 

terapije 

- teoretično poznane vse metode 

- uporaba različnih pristopov pri delu 

- najbolj blizu podpora pozitivnemu vedenju 

- neusposobljenost za vedenjsko kognitivno terapijo 

- uporaba nekaterih tehnik funkcionalne ocene vedenja 

- funkcionalna ocena vedenja uporabna pri oblikovanju 

individualiziranih programov 
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Pomoč učencem z 

motečim vedenjem 

- pomoč brez stigmatiziranja 

- ustvarjanje pozitivne klime 

- ustvarjanje varnega okolja 

- poznavanje otroka 

- poznavanje dejavnikov motečega vedenja 

- podpora pozitivnemu vedenju 

- jasna pravila in meje 

- preverjanje razumevanja postavljenih pravil 

- po potrebi slikovna podkrepitev pravil 

- pravila obesiti na vidno mesto   

- vsi, ki delajo z učencem, morajo dosledno upoštevati   

dogovorjene strategije delovanja 

- zelo pomembno socialno učenje 

Negativna kritika 

institucije 

- sodelovanje z Dispanzerjem za pedopsihiatrijo 

- nikoli ni bilo povratne informacije 

- učitelj napiše poročilo o učencu 

- samo en timski sestanek 

Usposobljenost za delo z 

učenci z motečim 

vedenjem 

- velikokrat premajhna usposobljenost 

- želja po izobraževanju v povezavi z metodo ABA 

- nadgradnja znanja iz metode Teacch 

 

Intervjuvanka je pri dejavnikih motečega vedenja naštela številne dejavnike, ki po njenem 

mnenju vplivajo na pojav motečega vedenja. V uvodnem stavku pravi: »Na pojav motečega 

vedenja vpliva že sama vrsta in stopnja motnje, primanjkljaja, ki ga otrok ima.« S tem že takoj 

poudari vpliv posebnih potreb otrok na pojav motečega vedenja. Kot pomemben dejavnik 

izpostavi tudi družino, odnose v njej, vzgojne stile ter vrednote. Izpostavi tudi problem, ki se 

pojavlja, ko je otrok v prezahtevnem programu. Pravi: »Če je učenec v prezahtevnem  

programu, doživlja neuspeh, kopiči se mu snov, ki je ne zmore. Tudi to lahko privede do 

motečega vedenja.« Po njenem mnenju imajo vpliv na pojav motečega vedenja tudi možnost 

navezovanja stikov in delovanja v skupini. Nazadnje intervjuvanka izpostavi še način dela s 

težavnim otrokom, ki lahko vpliva na pojavnost motečega vedenja. 
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Pri najpogostejših motečih vedenjih  je intervjuvanka naštela celo vrsto vedenj, ki se pri 

učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pogosto pojavljajo. Našteje nevodljivost, trmo, 

nesodelovanje, odklanjanje učenja, laganje, nagajanje sošolcem, kričanje, proizvajanje hrupa, 

beganje iz razreda. Pravi, da se pojavlja tudi vsiljevanje svoje volje, fizična agresija in 

avtoagresija ter izmikanje socialnim stikom in nekomuniciranje. 

 

Intervjuvanka pri motečih vedenjih učencev z avtizmom pravi: »Izpostavila bi ogrožanje sebe, 

avtoagresijo, samopoškodovanje, agresivno vedenje, ki je usmerjeno k drugim, delno ali 

popolno zavračanje socialnim stikom, nekomuniciranje kljub zmožnosti govora in beganje.« Pri 

tem opiše tudi primer, ko učenec z avtoagresijo in agresijo izsiljuje dosego svojega cilja. Pravi 

tudi, da lahko pri tem v želji zaščititi otroka popustimo njegovim zahtevam. 

 

Pri najbolj motečih vedenjih za učitelja učiteljica izpostavi beganje učencev iz razreda. Moti 

jo tudi, ko učenci z njo ne želijo komunicirati. Zanjo sta med najbolj motečimi tudi agresija in 

avtoagresija. 

 

Pri preventivnih dejavnostih je za intervjuvanko ključno dobro poznavanje otroka in 

njegovega funkcioniranja. Pravi, da moramo poznati tudi sprožilce motečega vedenja. 

Izpostavi še pomen organizacije pouka in dejavnosti, ki morajo biti organizirane tako, da bo 

učenec aktiven. Pri tem pove, da je frontalni pouk pri svojem delu nadomestila z drugimi 

oblikami dela. Zanjo je pomemben tudi odnos z učenci. Pravi, da se z učenci poskuša 

pogovarjati o stvareh, ki so zanje pomembne, ali pa čisto o vsakdanjih stvareh, njihovih 

doživetjih. Po besedah intervjuvanke so pomemben del preventivnega delovanja tudi 

razredna pravila, ki se sprejemajo skupaj z učenci. Hkrati je ključno dosledno ukrepanje v 

primeru kršitve pravil. O svojem preventivnem delovanju na področju pojava motečega 

vedenja še pravi: »Učence tudi učim tehnik nadomestnega vedenja, strategij obvladovanja 

jeze, sproščanja.« 

 

Načini soočanja z motečim vedenjem so za intervjuvanko odvisni od situacije. Pravi, da je 

večinoma uspešno, če najprej umiriš sebe in se šele nato usmeriš k učencu. Iz izkušenj pove: 

»Če sam nisi umirjen, če kričiš in se spustiš na njegov nivo, je še slabše.« Poudari pomen 

doslednosti in dobro poznavanje mej ter pravil. Ko nastopi moteče vedenja, pa pravi: 
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»Poskušam z umirjanjem učenca, s pogovorom, če je potrebno z odstranitvijo iz razreda. 

Poskušam si vzeti čas za učenca.« 

 

Pri poznavanju, uporabi in učinkovitosti funkcionalne ocene vedenja, podpore pozitivnemu 

vedenju, vedenjsko-kognitivne terapije so intervjuvanki teoretično poznane vse metode in bi 

težko izpostavila eno, ki jo uporablja. Pravi: »Pri delu uporabljam različne pristope, ki so nekako 

skupek vseh najbolj uporabljenih segmentov tehnik ali metod, ki jih poznam in so se do sedaj 

pri mojem delu izkazale kot dobre.« Za vedenjsko-kognitivno terapijo se ne čuti usposobljeno. 

Funkcionalna ocena vedenja se ji zdi najbolj uporabna pri oblikovanju individualiziranih 

programov. 

 

Pomoč učencem z motečim vedenjem mora biti po mnenju intervjuvanke brez 

stigmatiziranja. Poudarja pomen pozitivne klime in varnega okolja, dobrega poznavanja otroka 

in dejavnikov motečega vedenja. Hkrati se ji zdijo pomembne jasno postavljene meje. 

Nenazadnje intervjuvanka poudari še pomen socialnega učenja, kjer se učenci učijo 

nadomestnega vedenja, strategij obvladovanja jeze, prepoznavanja čustev, tehnik sproščanja, 

vživljanja v druge. 

 

Pri negativni kritiki institucije intervjuvanka poudari neučinkovito sodelovanje z Dispanzerjem 

za pedopsihiatrijo. Želela bi namreč povratne informacije, ki jih ni dobila. Pravi: »Vse se zaključi 

z enim timskim sestankom in s poročilom, ki ga kot učitelj podaš o učencu.« 

 

Pri usposobljenosti za delo z učenci z motečim vedenjem se intervjuvanka bolj nagiba k temu, 

da ni dovolj usposobljena. Izrazi pa željo po izobraževanju, predvsem na področju dela z učenci 

z avtističnimi motnjami. 
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3.2 ANALIZA INTERVJUJA ŠTEVILKA 2 

 

Tabela 6: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja z učiteljico 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Dejavniki motečega 

vedenja 

- dvotirna domača vzgoja 

- nejasno postavljene meje 

- razvajenost otrok 

- slab učni uspeh 

- vključenost v neustrezen program, ki ga ne zmorejo 

- neodkrita diagnoza: ADHD ali avtistične motnje 

Najpogostejša moteča 

vedenja 

- kletvice in žaljivke 

- neupoštevanje navodil 

- nepotrebni komentarji pri pouku 

- nezainteresiranost za delo 

- fizično nasilje 

- nedovoljeno zapuščanje učilnice 

- beganje, skrivanje po šoli 

Moteča vedenja 

učencev z ADHD 

- nezmožnost kontrole svojih izbruhov 

- v afektu niso zmožni presojati 

- agresivno vedenje do oseb in predmetov 

Moteča vedenja 

učencev z avtističnimi 

motnjami 

- moti jih hrup 

- kričanje 

- skrivanje 

- težave s sodelovanjem v skupini in z empatijo 

Najbolj moteča vedenja 

za učitelje 

- nedovoljeno zapuščanje učilnice 

- fizično nasilje 

Preventivno delovanje - socialne igre pri razrednih urah 

- delavnice o čustvih in reševanju konfliktnih situacij 

- sodelovanje s svetovalno službo 

- sodelovanje s policistom 

- mesečni sestanki s starši 
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- multisenzorne oblike poučevanja 

- praktično delo pri pouku 

- uporaba interaktivne table in mize 

- čutna pot 

- pouk v naravi 

Načini soočanja z 

motečim vedenjem 

- sodelovanje s svetovalno službo 

- razgovor o motečem vedenju po ABC metodi 

- oblikovanje načrta pomoči 

- spodbujanje in beleženje pozitivnega vedenja 

- uporaba socialnih iger 

- delavnice o čustvih 

Poznavanje, uporaba in 

učinkovitost   

funkcionalne ocene 

vedenja, podpore 

pozitivnemu vedenju, 

vedenjsko-kognitivne 

terapije 

- poznani funkcionalna ocena vedenja in podpora pozitivnemu 

vedenju 

- podpora pozitivnemu vedenju je učinkovita 

- risanje najljubših znakov za pozitivno vedenje in nagrada 

- pogovor o neustreznem vedenju 

Pomoč učencem z 

motečim vedenjem 

- celostni pristop 

- dosledno sodelovanje s starši 

- kontinuirano delo 

- nujen individualni pristop 

- učenje sodelovanja v skupini 

Negativna kritika 

institucije 

- sodelovanje s pedopsihiatrijo 

- zgolj predpišejo tablete 

- sam se spopadaš s konkretnimi situacijami 

- učenci potrebujejo različne pristope 

Usposobljenost za delo z 

učenci z motečim 

vedenjem 

- socialnopedagoška izobrazba 

- nenehno izpopolnjevanje znanja 

- vedno težji primeri 

- kombinirane motnje 
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Pri dejavnikih motečega vedenja intervjuvanka izpostavi družino. Pravi:  »Največji vpliv ima 

dvotirna domača vzgoja. To je takrat, ko oče in mama vzgajata vsak na svoj način.« Izpostavi 

še nejasno postavljene meje in razvajenost otrok. Meni tudi, da se pri učencih moteče vedenje 

pojavlja tudi zaradi neustreznega programa, v katerega so vključeni. Kot vzrok za moteče 

vedenje izpostavi še neodkrito diagnozo. 

 

Kot najpogostejša moteča vedenja intervjuvanka našteje kletvice, žaljivke in neupoštevanje 

navodil. Učenci po njenih izkušnjah tudi motijo pouk z nepotrebnimi komentarji. Pove še, da 

pride tudi do fizičnega nasilja, nedovoljenega zapuščanja učilnice, beganja in skrivanja po šoli. 

 

Pri motečih vedenjih učencev z ADHD pravi, da imajo ti učenci težave s samokontrolo. 

»Značilno je, da jih zgrabi, traja in popusti.« Po njenih izkušnjah pa v tistem trenutku pogosto 

pride do agresije in avtoagresije. 

 

Moteča  vedenja učencev z avtističnimi motnjami se po mnenju intervjuvanke pojavljajo 

zaradi specifičnih posebnosti teh otrok. Našteje, da te učence moti hrup, pojavlja se kričanje, 

skrivanje. Po njenih izkušnjah imajo težave s sodelovanjem v skupini in z empatijo. 

 

Najbolj moteča vedenja za učitelja so pri intervjuvanki beganje, nedovoljeno zapuščanje 

učilnice in fizično nasilje. 

 

Pri preventivnem delovanju intervjuvanka poda kar nekaj praktičnih nasvetov. Našteje 

vključevanje socialnih iger, delavnice s področja čustev, vključevanje svetovalne službe, 

policista in sodelovanje s starši. Pomembne pa se ji zdijo tudi drugačne oblike poučevanja, kot 

so praktično delo, multisenzorne oblike poučevanja, zunaj, interaktivna tabla in miza, čutna 

pot. 

Pri načinih soočanja z motečim vedenjem intervjuvanka izpostavi sodelovanje s svetovalno 

službo. Pravi, da oblikujejo načrt pomoči, pri tem pa poskušajo spodbujati in beležiti tudi 

pozitivno vedenje. Uporablja tudi socialne igre, učence pa vključi v delavnice o čustvih, ki jih 

izvaja. 
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Poznavanje, uporaba in učinkovitost funkcionalne ocene vedenja, podpore pozitivnemu 

vedenju, vedenjsko-kognitivne terapije so pri intervjuvanki omejene na poznavanje 

funkcionalne ocene vedenja in podpore pozitivnemu vedenju. Učinkovita se ji zdi podpora 

pozitivnemu vedenju, pri kateri poda tudi primer iz prakse. »Risanje najljubših znakov, kadar 

je vedenje ustrezno in s tem to vedenje nagradiš. Kadar je vedenje neustrezno, ne rišeš nobenih 

znakov in se pogovoriš o tem, kaj ni bilo ustrezno.«  

 

Celostni pristop je intervjuvanka izpostavila kot najustreznejšo pomoč učencem z motečim 

vedenjem. Poudari tudi pomen sodelovanja s starši in kontinuiranega dela. Pravi, da je za 

učence z motečim vedenjem nujen individualni pristop, učiti pa jih moramo tudi sodelovanja 

v skupini. 

 

Pri negativni kritiki institucije je intervjuvanka opisala izkušnje pri sodelovanju s 

pedopsihiatrijo. Pravi: »Zgolj predpišejo tablete, s konkretnimi situacijami in težavami pa se 

moraš spopasti bolj sam.« Hkrati se zaveda, da se učenci z motečim vedenjem med sabo 

razlikujejo in je konkretne smernice za delo težko oblikovati. 

 

Usposobljenost za delo z učenci z motečim vedenjem je intervjuvanka izenačila z njeno 

izobrazbo, saj je socialna pedagoginja. Hkrati pa pravi, da je znanje potrebno nenehno 

izpopolnjevati, saj prihajajo vedno težji primeri, še posebej tisti, ki imajo kombinirane motnje. 
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3.3  ANALIZA INTERVJUJA ŠTEVILKA 3 

 

Tabela 7: Kode 2. in 1. reda iz intervjuja s svetovalno delavko 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Dejavniki motečega 

vedenja 

- dednost 

- okolje 

- stranski učinek cepljenja otrok 

- posebnosti v družini: neustrezni vzgojni stili, prezaposlenost, 

odsotnost staršev, revščina, alkoholizem, nerazumevanje, 

bolezen, lastne travmatske izkušnje, neizkušenost staršev 

- v šoli in družbi ni avtoritete 

- spremenjene družbene razmere 

- starši iščejo razloge za moteče vedenje otroka v hrani in zaužiti 

tekočini 

Najpogostejša moteča 

vedenja 

- nesodelovanje 

- pomanjkanje koncentracije, hiperaktivnost, pretirana glasnost 

- ukvarjanje z drugimi dejavnostmi, preobčutljivost, trma, 

prepirljivost 

- žaljenje, zbadanje, grožnje, avtoagresija 

- neupoštevanje avtoritete in postavljenih mej 

- agresivno izražanje čustev 

- uničevanje osebne in tuje lastnine 

- pojav novih oblik motečih vedenj: nasilno vedenje, grožnje po 

spletnih omrežjih, preobčutljivost, neizkušenost, individualizem 

Moteča vedenja 

učencev z zmerno, težjo 

in težko motnjo 

- težave z razumevanjem 

- specifična moteča vedenja pri težjih motnjah: kričanje, 

avtoagresija in agresija do drugih 

Najbolj moteča vedenja 

za učitelje 

- pomanjkanje koncentracije, hiperaktivnost 

- agresivno izražanje čustev 

- kričanje, zmerjanje, uničevanje lastnine 

- poškodbe učencev in zaposlenih 
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- beganje po šoli in iz šole 

Preventivno delovanje - emocionalno učenje 

- igre vlog 

Načini soočanja z 

motečim vedenjem 

- pri lažjih oblikah ignoriranje motečega vedenja, preusmeritev 

pozornosti in pogovor 

- pri težjih oblikah odstranitev učenca iz razreda 

- pogovor z učenci in učitelji 

- iskanje rešitev za nastalo situacijo 

- vzgojni ukrepi 

Poznavanje, uporaba in 

učinkovitost   

funkcionalne ocene 

vedenja, podpore 

pozitivnemu vedenju, 

vedenjsko-kognitivne 

terapije 

- poznavanje in uporaba elementov vedenjsko-kognitivne 

terapije 

- čustveno opismenjevanje učencev po vedenjsko-kognitivni 

terapiji 

 

Pomoč učencem z 

motečim vedenjem 

- preventivne dejavnosti: čuječnost, čustveno opismenjevanje, 

duševno zdravje, preventivne akcije policije 

- sprotna obravnava motečega vedenja 

- individualne obravnave šolske svetovalne službe 

- sekundarna obravnava posameznikov v drugih institucijah 

- individualno in skupinsko delo z družino 

Negativna kritika 

sistema 

- šole so prepuščene same sebi 

- učenci so obravnavani na pedopsihiatriji in v zdravstvenem 

domu 

- ni terapevtskega dela z učenci in družinami 

- na centrih za socialno delo ni usposobljenega kadra 

- potreben bi bil kurikul s področja  komunikacije in čustev 

Usposobljenost za delo z 

učenci z motečim 

vedenjem 

- nenehno strokovno izpopolnjevanje 

- študij socialne pedagogike, supervizija, teorija izbire 
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- izobraževanja s področja ADHD, avtističnih motenj, čustev, 

nasilja 

- pridobljene kompetence za delo 

 

Pri dejavnikih motečega vedenja intervjuvanka izpostavi dednost in okolje. Pravi, da mnogi 

starši iščejo ali navajajo vzrok za nezaželeno vedenje otroka stranski učinek cepljenj otrok.  

Našteje različne posebnosti v družini, ki lahko privedejo do motečega vedenja. Opiše pa tudi 

problem avtoritete. »Priznane avtoritete v družbi in šoli praktično ni več. Avtoriteto 

nadomeščajo demokratični odnosi, vendar pogosto ni jasne meje med primernim in 

neprimernim ravnanjem na obeh straneh, tako v šoli kot doma.« Meni tudi, da imajo otroci 

zaradi spremenjenih družbenih razmer manj izkušenj s področja vzpostavljanja in vzdrževanja 

ustreznih in sprejemljivih socialnih odnosov. Iz svojih izkušenj še pove, da nekateri starši 

razloge za moteče vedenje iščejo tudi v hrani in zaužiti tekočini svojega otroka. 

 

Najpogostejša moteča vedenja so po izkušnjah intervjuvanke nesodelovanje, pomanjkanje 

koncentracije, hiperaktivnost, pretirana glasnost, pretirana glasnost. Pravi tudi, da se učenci 

ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, da so preobčutljivi, trmasti in prepirljivi. Pojavljajo se tudi 

žaljenje, zbadanje, grožnje in avtoagresija. Našteje še druga moteča vedenja, ki so pri učencih 

pogosta. Pravi tudi, da se pojavljajo nove oblike motečih vedenj učencev, ki jih včasih ni bilo 

opaziti, kot so: nasilno vedenje, grožnje po spletnih omrežjih, preobčutljivost, neodpornost, 

neizkušenost, individualizem. Izpostavi še problem pri učencih, ki se v nižji izobrazbeni 

standard vpisujejo v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pravi, da ti učenci 

potrebujejo več časa za učenje ustreznega vedenja, včasih celo šolsko leto ali več.  

 

Moteča vedenja učencev z zmerno, težjo in težko motnjo so po izkušnjah intervjuvanke bolj 

specifična. Pravi, da se pojavljajo kričanje, avtoagresija in agresija do drugih. Izpostavi pa tudi 

težavo, ko otrok obiskuje prezahteven program in se zato pojavijo moteča vedenja. 

 

Najbolj moteča vedenja za učitelje so za intervjuvanko neskoncentriranost, hiperaktivnost 

učencev, ki jih je težko pripraviti k učnemu delu in sodelovanju pri dejavnostih. Zanjo je 

moteče tudi neprimerno izražanje čustev. Kot nesprejemljive pa navaja poškodbe učencev in 
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zaposlenih. Izpostavi še beganje učencev po šoli in izven šole, zaradi česar so lahko učenci tudi 

življenjsko ogroženi. 

 

Na področju preventivnega delovanja intervjuvanka izpostavi emocionalno učenje in igre 

vlog. Navede tudi dva primera dejavnosti za učence. »Za mlajše učence je primerno iskanje 

ustrezne rešitve po principu delovanja semaforja. Za starejše učence je nujno delo na 

sprožilcih.« 

 

Načine soočanja z motečim vedenjem intervjuvanka izbira glede na samo obliko motečega 

vedenja. Pri blažjih oblikah učenca ignorira, ga poskuša preusmeriti v drugo dejavnost in se z 

njim pogovori. Pri težjih oblikah motečega vedenja je po njenem mnenju najboljša rešitev 

odstranitev učenca iz razreda. Opiše, da zaplete med učenci in učitelji rešujejo s pogovorom 

ter z iskanjem rešitev. V skrajnem primeru pa pove, da izberejo tudi vzgojne ukrepe. 

 

Pri poznavanju, uporabi in učinkovitosti funkcionalne ocene vedenja, podpore pozitivnemu 

vedenju, vedenjsko-kognitivne terapije intervjuvanka pove, da pozna in uporablja elemente 

vedenjsko-kognitivne terapije. Pravi, da se čustveno opismenjevanje učencev po vedenjsko- 

kognitivni terapiji pri učencih uporablja različno, glede na otrokovo starost in sposobnost 

miselnih procesov. Izpostavi tudi omejitve pri uporabi te terapije za učence z zmernimi in 

težjimi motnjami. 

 

Pomoč učencem z motečim vedenjem razdeli na primarno, sekundarno in terciarno delo. Pri 

primarni pomoči gre za preventivo, kot so po besedah intervjuvanke čuječnost,  čustveno 

opismenjevanje, reševanje težav na miren način, duševno zdravje. Sekundarno obravnava 

posameznikov poteka v zunanjih institucijah. Meni, da bi bilo terciarno potrebno tudi delo z 

družino, ki bi se odvijalo v zunanjih institucijah. Pravi namreč, da vzrok motnje ponavadi ni 

samo v učencu, ampak je povezan tudi z družino, vrstniki, s šolo. 

 

Intervjuvanka poda negativno kritiko sistema:  »Smo v šoli prepuščeni samim sebi, saj 

terapevtskega dela z učenci na tem področju ni, tako internega kot eksternega.« Po njenem 

mnenju tudi ni terapevtskega dela z učenci in družinami. Pravi, da centri za socialno delo za 
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terapevtsko delo z učenci in starši na tem področju niso usposobljeni. Prav tako poudarja 

nujnost kurikuluma s področja čustev in komunikacije.  

 

Usposobljenost za delo z učenci z motečim vedenjem je intervjuvanka pridobila v zadnjih 

desetih letih preko študija socialne pedagogike, supervizije in delavnic teorije izbire. Veliko se 

je tudi izobraževala na področju ADHD, avtizma, čustev, nasilja. 

 

3.4  INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V empiričnem delu naloge sem opravila intervjuje z dvema učiteljicama in eno svetovalno 

delavko, ki so zaposlene na osnovni šoli s prilagojenim programom. Vse tri intervjuvanke se 

pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, pri katerih 

se pojavljajo moteča vedenja.  

 

Analizo rezultatov sem naredila tako, da sem pri vsakem intervjuju določila kode 2. reda in jih 

uvrstila v vsebinska področja. Na podlagi vsebinskih področij sem nato interpretirala dobljene 

rezultate in tako podprla zastavljene teze.  

 

Rezultati raziskave so zaradi premajhnega vzorca manj posplošljivi in tako veljajo le za to 

raziskavo.  

 

V nadaljevanju prikazujem zaključke svoje raziskave in jih povezujem s teorijo. 

 

V povezavi s prvo postavljeno tezo, v osnovni šoli s prilagojenim programom se pri otrocih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju pojavljajo različne oblike motečih vedenj, so vse tri 

intervjuvanke naštele več različnih oblik motečih vedenj, ki se pojavljajo pri učencih. 

Razdelimo jih lahko v več različnih kategorij: (a) moteča vedenja, povezana z izražanjem 

učencev: kletvice, žaljivke, zbadanje, grožnje, nagovarjanje drugih, prepirljivost,  

nekomuniciranje ... (b) moteča vedenja, ki se pri učencih pojavljajo med samim poukom: 

pomanjkanje koncentracije, nesodelovanje, odklanjanje učenja, nezainteresiranost za delo, 
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ukvarjanje z drugimi dejavnostmi, pretirana glasnost … (c) moteča vedenja, povezana z 

agresijo:  fizična agresija, avtoagresija in agresivno izražanje čustev.  

Tudi Vec (2009) pravi, da se moteče vedenje pojavlja v različnih oblikah in stopnjah 

ne(sprejemljivosti): od neupoštevanja navodil, nezbranosti, nagajivosti ter vse do hujših 

vedenj, kot so poškodovanje lastnih in tujih stvari, ogrožanje sebe ter drugih, kraje in spolno 

nesprejemljiva vedenja.  

Že v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) je opredeljeno, da se pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pojavlja 

tudi nezrelo presojanje in odzivanje v socialnih okoliščinah.   

V literaturi zasledimo tudi podatek, da so med osebami z motnjo v duševnem razvoju moteča 

vedenja pogostejša kot med ostalo populacijo (Feeley in Jones,2008; O'Reilly idr., 2007, v  

Kodrič,  Jurišić, 2014). 

Ocenjujejo namreč, da so pogosto nezaželena vedenja pri osebah s posebnimi potrebami med 

10 in 15 %.« (Harris 1993; De Winter, Jansen in Evenhuis, 2011, v Kodrič, Jurišič, 2014) 

Po Koeglu, Koeglu in Surrattu (1992) je pri otrocih z omejenimi komunikacijskimi in/ali 

socialnimi veščinam več možnosti za pojav motečega vedenja. Najpogostejše oblike takega 

vedenja so samopoškodovanje, agresivnost in razdiralno vedenje (Emerson idr., 2011, v 

Kodrič, Jurišič, 2014). 

Tudi Colnerič, B., Zupančič, M. (2007) sta izvedli raziskavo, v kateri sta s pomočjo Vprašalnika 

socialnega vedenja otrok (LaFreniere idr., 2001) preučevali socialno vedenje učencev z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Raziskava je bila izvedena na šolah, kjer izvajajo prilagojen 

program z nižjim izobrazbenim standardom. O vedenju otrok so poročale učiteljice, ki te 

učence poučujejo. Pridobljene podatke sta avtorici primerjali z značilnostmi socialnega 

vedenja pri Slovenskem standardizacijskem vzorcu mlajših normativnih otrok. Prišli sta do 

ugotovitve, da je bilo vedenje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju na vseh upoštevanih 

področjih pogosteje manj prilagojeno kot vedenje normativnih otrok. Več učencev je imelo 

tudi težave v razvoju socialnih veščin in splošne prilagojenosti ter težave ponotranjenja in 

pozunanjenja.  
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V okviru pričujoče raziskave in pridobljenih rezultatov sem ugotovila: 

- da so vse tri intervjuvanke prepoznale in v pogovoru opisale celo vrsto motečih vedenj, 

ki se pojavljajo pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju (podrobneje so opisana v 

poglavjih 3.1 do 3.3);  

- vse tri intervjuvanke so kot moteča vedenja izpostavile tudi agresijo in avtoagresijo.  

 

Tako predstavljeni rezultati raziskave kot tudi teoretična izhodišča potrjujejo prvo tezo 

diplomskega dela.  

 

Na vprašanja v povezavi z drugo postavljeno tezo, da učenci s kombiniranimi težavami 

potrebujejo multidisciplinarno in celostno obravnavo, so intervjuvanke opisale vrsto 

pristopov, ki jih uporabljajo pri svojem delu.  

Intervjuvanka 1 je poudarila, da je pomembno, da vedno kritiziramo učenčevo dejanje in ne 

njegove osebnosti. Ko z otrokom komuniciramo, se ne usmerjamo na osebo, ampak na 

vedenje. Otrok se bo ustrezno odzval le, če bo o sebi mislil drugače.  

 Ključno se ji tudi zdi, da otroku jasno postavimo pravila in meje. Pravi, da je pri otroku 

potrebno preveriti razumevanje navodil. Tud Vec (2007) pravi, da naj bo pravil na začetku čim 

manj, postavljena pa naj bodo čim bolj jasno. Če pravila ne bodo razumljiva, če bodo veljala le 

za določeno skupino in če ne bodo utemeljena, se bo moteče vedenje le še stopnjevalo.  

Intervjuvanka 1 je tudi poudarila, da pri učencih išče močna področja in ga o tem tudi ozavešča. 

Tudi Pušnik (2007) poudarja pomen dvigovanja učenčeve samopodobe in vpliv ustreznih 

odnosov med učenci ter učitelji kot sredstva za preprečevanje pojava disciplinskih problemov. 

 Intervjuvanka je tudi poudarila, da pri pojavu motečega vedenja vedno najprej poskuša umiriti 

sebe in se šele nato usmeri k učencu. Pravi: »Če sam nisi umirjen, če kričiš in se spustiš na 

njegov nivo, je še slabše.«  Tudi Jazbec (2002) meni, da učitelj krepi negativen pogled na 

učenca, če se na njegovo agresivno vedenje odzove z maščevanjem, žaljivim in kljubovalnim 

vedenjem. Z njim se strinja tudi Vec (2007), ki poudarja, da vsakega vedenja otroka ne smemo 

vzeti kot napad nase in se tudi sami odzvati na agresiven način.  

Prva intervjuvanka je tudi povedala, da učence uči tehnik nadomestnega vedenja, strategij 

obvladovanja jeze in sproščanja. Tudi pri vedenjsko-kognitivni metodi se pri delu z agresivnimi 

otroci večinoma uporabljajo tehnike reševanja problemov, igre vlog ter modeliranje in 

samoopazovanje.  
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Intervjuvanki 2 se zdi učinkovita metoda podpora pozitivnemu vedenju. Opisala je, da kot 

nagrado za ustrezno vedenje uporablja risanje najljubših znakov za ustrezno vedenje. Pri 

neustreznem vedenju učenci znaka ne dobijo, ampak se z njimi pogovori. Po njenih izkušnjah 

se učenci nagrade veselijo in stremijo k cilju, da bi dosegli dogovorjeno število znakov.  

Kazdin (2005) govori o pozitivnih krepitvah, ki so nagrade, ki jih otrok dobi neposredno po 

določenem vedenju. Te nagrade so lahko socialne (npr. pozornost, pohvala, naklonjenost 

drugih oseb) ali pa tudi materialne (hrana, privilegiji, dejavnosti). Pravi, da se pogosto 

uporablja tudi tehnika žetoniranja, pri čemer za krepitev želenih vedenj uporabljamo žetone, 

nalepke, kartice ali druga simbolna sredstva. 

Intervjuvanka 2 pri svojem delu uporablja tudi druge elemente podpore pozitivnemu vedenju. 

Pravi, da pri delu sodeluje s svetovalno službo, s katero se o motečem vedenju pogovarjajo po 

ABC metodi (predhodniki, vedenje, posledice).  

Intervjuvanka 3 meni, da učenci z motečim vedenjem potrebujejo tako primarno kot tudi 

sekundarno in terciarno obliko pomoči. Poudarja pomen preventivnega delovanja. Tudi v 

modelu Pozitivne vedenjske podpore zasledimo primarno, sekundarno in terciarno obliko 

preventive (Stosić, 2013).  

Vse tri intervjuvanke so v odgovorih na vprašanje glede sodelovanja z drugimi institucijami 

povedale, da sodelujejo s Pedopsihiatrično ambulanto. Intervjuvanka 1 je izpostavila slabo 

izkušnjo pri sodelovanju, saj ni dobila povratne informacije. Tudi intervjuvanka 2 je povedala, 

da so njene izkušnje s to institucijo slabe, saj zgolj predpišejo tablete, s konkretnimi situacijami 

in težavami pa se moraš spopasti sam. Hkrati je poudarila, da se primeri tako razlikujejo med 

seboj, da moraš ustrezno pot najti sam. Intervjuvanka 3 je povedala, da učencem v 

Pedopsihiatrični ambulanti nudijo medikamentozno terapijo in spremljanje. Podala je tudi 

negativno kritiko centrov za socialno delo, ki po njenem mnenju za terapevtsko delo z učenci 

in starši na tem področju niso usposobljeni.  

Tudi Mitchell (2008, v Pulec Lah, Janjušević, 2011) meni, da je dobro, če vzroke nastanka 

določenega vedenja analizira več strokovnjakov, npr. učitelj, specialni pedagog, psiholog in 

pedagog. 

 Stosić (2014) prav tako meni, da v primeru, ko se kljub primarni in sekundarni preventivi 

nezaželeno vedenje še naprej pojavlja, uporabimo terciarno preventivo. Slednja zajema 

analizo funkcije vedenja in individualizirane programe podpore. Ta oblika preventive zahteva 

sodelovanje staršev, drugih oseb iz učenčevega okolja in tima strokovnjakov.  
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Tudi A. Kobolt (2011) pri delu z motečimi učenci poudarja pomen razvoja individualiziranih in 

skupinskih programov. Da bodo le-ti uspešni, je potrebno sodelovanje med učitelji, učenci, 

svetovalno službo, starši, komisijami za usmerjanje, šolo, centri za socialno delo ter 

morebitnimi drugimi specialnimi ustanovami. 

V povezavi z drugo postavljeno tezo so torej vse tri intervjuvanke podala enako stališče, in 

sicer, da učenci s kombiniranimi težavami potrebujejo multidisciplinarno ter celostno 

obravnavo.  Po njihovem mnenju je problem v povratnih informacijah, ki bi jih po obravnavi 

otroka v določeni instituciji želele dobiti. Težavo vidijo tudi v tem, da se je navsezadnje s 

konkretnimi težavami potrebno spopasti sam, saj predpisana medikamentozna terapija ne reši 

vseh težav.  

 

Na podlagi navedenih strokovnih izhodišč in predstavljene analize lahko drugo tezo potrdimo.  

 

V povezavi s tretjo postavljeno tezo, da strokovni delavci čutijo primanjkljaje znanja na 

področju dela z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, pri katerih se pojavljajo različne 

oblike motečih vedenj, intervjuvanke niso izrazile popolnoma enotnega mnenja. Pri vseh 

lahko zaznamo, da se pojavlja težnja po dopolnitvi ali nadgradnji znanj oz. usposobljenosti. 

Intervjuvanka 1 je povedala, da se velikokrat ne čuti dovolj usposobljene za delo z učenci z 

motečim vedenjem. Intervjuvanka 2 meni, da je za delo s to populacijo usposobljena po 

osnovni izobrazbi, vendar je kljub temu znanje potrebno nenehno izpopolnjevati. 

Intervjuvanka 3 po osnovnem višješolskem izobraževanju iz socialnega dela za delo na 

področju dela z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, pri katerih se pojavljajo različne 

oblike motečih vedenj, ni bila usposobljena. Znanja je pridobila s študijem socialne pedagogike 

in z različnimi izobraževanji, ki se jih je v zadnjih letih udeleževala. 

Tudi M. Pšunder (2004) poudarja, da se mora učitelj zavedati svojega vpliva in imeti znanja o 

tem, kako lahko sam spodbuja ali zavira neprimerno vedenje otrok.  

Med letoma 2006 in 2008 je potekal ciljni raziskovalni projekt z naslovom Problemi inkluzivne 

obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriveligiranih učencev in dijakov, 

katerega nosilka je Alenka Kobolt. V okviru projekta so v vprašalnikih učitelje tudi spraševali o 

delu z učenci z motečim vedenjem. Učitelji so povedali, da so pri delu z njimi pogosto nemočni 

in ne vedo, kako jim pomagati. Iz tega lahko sklepamo, da se za delo s to populacijo ne čutijo 
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dovolj usposobljeni. Podobnega mišljenja je tudi intervjuvanka 1, ki pravi, da se velikokrat ne 

čuti dovolj usposobljene za delo z učenci z motečim vedenjem.  

 

Glede na predstavljena dejstva lahko tudi tretjo tezo diplomskega dela potrdimo.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

Moteče vedenje je pojav, s katerim se učitelji pri svojem delu vsakodnevno srečujemo. Že Vec 

(2007) pravi, da praktično v vsakem šolskem oddelku v Sloveniji najdemo kakšnega učenca, pri 

katerem se pojavlja moteče vedenje.  

V  raziskavi, ki sta jo izvedli Colnerič, B. in Zupančič, M. (2007) je bilo ugotovljeno, da je vedenje 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju manj prilagojeno kot vedenje normativnih otrok. 

Tuji avtorji (Harris 1993; De Winter, Jansen in Evenhuis, 2011, v Kodrič, Jurišič, 2014) 

ocenjujejo, da se moteče vedenje pojavlja pri kar 10 in 15 % oseb z motnjo v duševnem 

razvoju. Iz tega lahko posredno sklepamo, da je motečega vedenja na osnovnih šolah s 

prilagojenim programom še več kot na večinskih šolah.  

 

S pomočjo raziskave, ki sem jo izvedla, sem želela predstaviti pogled učiteljic in svetovalne 

delavke na pojav motečega vedenja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

 

V nadaljevanju predstavljam ugotovitve, ki sem jih povzela iz izvedenih intervjujev. Učitelji in 

svetovalni delavci, ki delajo z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju: 

 pojav motečega vedenja pripisujejo okolju, iz katerega otrok izhaja, vrsti in stopnji 

primanjkljaja, ki ga otrok ima, dednosti, neustreznemu programu izobraževanja in 

spremenjenim družbenim razmeram; 

 se pri svojem delu srečujejo z različnimi oblikami motečega vedenja, kot so: kričanje, 

proizvajanje hrupa, kletvice in žaljivke, nesodelovanje pri pouku, nedovoljeno 

zapuščanja učilnice, agresija in avtoagresija; 

 specifična moteča vedenja opažajo pri učencih z ADHD in pri učencih z avtističnimi 

motnjami; 

 kot najbolj moteča zaznavajo naslednja vedenja: nedovoljeno zapuščanje učilnice, 

agresijo in avtoagresijo ter kričanje in zmerjanje; 

 pri soočanju z motečim vedenjem poudarjajo preventivno delovanje; 

 se ob pojavu motečega vedenja z učencem pogovorijo, poskušajo preusmeriti njegovo 

pozornost in, če je potrebno, učenca odstranijo iz razreda; 

 pri svojem delu uporabljajo elemente funkcionalne ocene vedenja, podpore 

pozitivnemu vedenju in vedenjsko-kognitivne terapije; 
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 se strinjajo, da učenci z motečim vedenjem potrebujejo multidisciplinarno in celostno 

obravnavo; 

 si pri delu z učenci z motečim vedenjem želijo več sodelovanja z zunanjimi institucijami; 

 poudarjajo pomen zgodnje obravnave otrok z motečim vedenjem; 

 menijo, da je za vzgojno delo z učenci z motečim vedenjem potrebno nenehno 

strokovno izpopolnjevanje; 

 v večini menijo, da so socialni pedagogi usposobljeni za delo z učenci z motečim 

vedenjem. 

 

Pri soočanju z motečim vedenjem učencev je pomembno, da se učitelji zavedajo svojega 

vpliva, hkrati pa imajo znanje o tem, kako lahko sami spodbujajo ali zavirajo moteče vedenje 

učencev (Pšunder, 2004). 

 

S pomočjo teoretičnega in empiričnega dela naloge sem izpeljala nekaj smernic, ki bodo v 

pomoč učiteljem in svetovalnim delavcem pri soočanju z motečimi vedenji učencev z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Le-te so: 

 

 učitelji in svetovalni delavci se naj pri soočanju z motečim vedenjem zavedajo tako 

svojega vpliva kot tudi vpliva osebnih značilnosti otroka, socialno-ekonomskih razmer, 

družine, šole in vrstnikov. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na moteča vedenja, ki 

izhajajo iz posebnih potreb otrok; 

 učitelji in svetovalni delavci  naj s preventivnim delovanjem vplivajo na to, da se bo pri 

učencih pojavljalo manj motečih vedenj; 

 razredna pravila naj bodo jasna in razumljiva ter po potrebi tudi slikovno podkrepljena; 

 učence je potrebno učiti pravilnega izražanja čustev; 

 za uspešno preprečevanje in zmanjševanje motečega vedenja naj učitelji ter svetovalni 

delavci najprej poskušajo ugotoviti, kakšen je namen oz. funkcija določenega vedenja. 

Na podlagi tega se naj odločijo, kako se bodo na moteča vedenja odzvali; 

 učitelji in svetovalni delavci naj spodbujajo pozitivna vedenja in jih na ta način krepijo; 

 učitelji in svetovalni delavci naj širijo svoja znanja na področju dela z učenci z motečim 

vedenjem na različnih seminarjih ter delavnicah, s prebiranjem strokovne literature in 

z iskanjem podatkov po svetovnem spletu. 
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Za motečim vedenjem učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju se skrivajo nešteti dejavniki. 

Čeprav se ob pojavu motečega vedenja učitelji včasih počutimo nemočne, se je potrebno 

zavedati, da je vedenje učencev pravzaprav odraz njihove notranje stiske. Z ustrezno pomočjo 

in podporo bomo moteča vedenja zmanjšali oziroma odpravili, s tem pa okrepili tudi ustrezna 

vedenja učencev.  
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Zapis intervjuja št. 1 

 

1. Kateri so tisti dejavniki, ki po vašem mnenju najbolj vplivajo na pojav motečega 

vedenja? 

Na pojav motečega vedenja  vpliva že sama vrsta in stopnja motnje, primanjkljaja, ki ga otrok 

ima. Prav tako je pomemben dejavnik tudi okolje, iz katerega otrok izhaja. Tudi družina se mi 

zdi pomembna, kakšni so odnosi v družini, vzgojni stili, vrednote. Če je učenec v prezahtevnem  

programu, doživlja neuspeh, kopiči se mu snov, ki je ne zmore. Tudi to lahko privede do 

motečega vedenja. Tudi od zmožnosti navezovanja stikov in delovanja v skupini je odvisno, ali 

bo učenec prihajal v spor z okolico oz. se bo počutil ogroženega. Sam način, kako delaš s 

težavnim otrokom, lahko vpliva na zmanjševanje ali pa tudi na povečanje pojava motečega 

vedenja.   

 

2. Katere oblike motečih vedenj se pri vaših učencih najpogosteje pojavljajo? 

Tega pa je veliko. Nevodljivost, trma, nesodelovanje, odklanjanje učenja. Učenci tudi 

odklanjajo delo, ko so dežurni, ko je potrebno kaj pospraviti. Pojavlja se tudi laganje, nagajanje 

sošolcem, kričanje, proizvajanje hrupa, odhajanje od pouka ali med poukom iz razreda – 

beganje. Pa tudi nagovarjanje drugih k negativnim stvarem, vsiljevanje svoje volje, fizična 

agresija, ogrožanje sebe – avtoagresija in drugih, izmikanje socialnim stikom, 

nekomuniciranje.  

 

3.  Katera so po vašem mnenju tista moteča vedenja, ki izhajajo iz same motnje 

(posebne potrebe) otroka? Ali se pri učencih z določenimi motnjami pojavljajo 

specifična moteča vedenja?  

Med motečimi vedenji, ki izhajajo iz same motnje otroka, bi izpostavila ogrožanje sebe – 

avtoagresija, samopoškodovanje, agresivno vedenje, ki je usmerjeno k drugim, delno ali 

popolno zavračanje socialnim stikom, nekomuniciranje kljub zmožnosti govora in beganje.   

Ta vedenja se pojavljajo predvsem pri učencih s spektrom avtističnih motenj. Npr. učenec za 

doseganje določenega cilja, ki mu z drugimi načini ni dostopen, uporabi agresijo in s svojim 

vedenjem izsiljuje dosego svojega cilja. Tudi z avtoagresijo, ko sam sebe tolče, grize, skuša 
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doseči določen cilj, saj je to vedenje za okolico zelo dramatično in lahko hitro zapademo v to, 

da v želji, da zaščitimo otroka, popustimo njegovim željam. 

 

4. Katera moteča vedenja vas najbolj motijo? 

Najbolj me moti, če učenci begajo iz razreda. Mislim, ko odhajajo med poukom iz razreda.  Pa 

tudi, ko ne želijo komunicirati, ko pride do fizične agresije ali ko ogrožajo sebe. 

 

5. S katerimi preventivnimi dejavnostmi lahko po vašem mnenju vplivamo na to, da se 

bo pri učencih pojavljalo manj motečih vedenj? Katere so tiste preventivne 

dejavnosti, ki jih izvajate vi? 

Predvsem dobro poznavanje otroka in njegovega funkcioniranja. Poznati moramo sprožilce, ki 

vodijo k pojavu motečega vedenja. Pouk in dejavnosti moramo organizirati tako, da bo učenec 

aktiven, da bo z lastno aktivnostjo prihajal do nekih rešitev.  

Pri svojem delu vedno manj uporabljam frontalni pouk, nadomestim ga z drugimi oblikami 

dela. Z učenci poskušam vzpostaviti čustven odnos, se z njimi pogovarjati o stvareh, ki so zanje 

pomembne, ali pa čisto o vsakdanjih stvareh, njihovih doživetjih. Temeljna pravila, ki veljajo v 

razredu, sprejemamo skupaj z učenci. V primeru kršitev sprejetih pravil dosledno ukrepam. 

Učence tudi učim tehnik nadomestnega vedenja, strategij obvladovanja jeze, sproščanja. 

 

6. Na katere načine se soočate z motečim vedenjem učencev? 

Odvisno od situacije. Najprej poskušam umiriti sebe, šele nato se usmerim k učencu – vedno 

to ne uspe. Je pa res, če sam nisi umirjen, če kričiš in se spustiš na njegov nivo, je še slabše. 

Najpomembnejše se mi zdi, da ne glede na težavno situacijo delujem dosledno. Pomembno 

se mi tudi zdi, da otrok dobro pozna meje in pravila. To je potrebno večkrat preveriti in po 

potrebi tudi utrjevati. Ko nastopi moteče vedenje, poskušam z umirjanjem učenca, 

pogovorom, če je potrebno z odstranitvijo iz razreda. Poskušam si vzeti čas za učenca. Trudim 

se, da pri učencu iščem močna področja in ga ozaveščam o tem. Pomembno se mi zdi tudi delo 

z ostalimi učenci, ki so priča takšnim izbruhom.   
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7. Katere izmed naštetih metod poznate (funkcionalna ocena vedenja, podpora 

pozitivnemu vedenju, vedenjsko-kognitivna terapija)? Katere od teh metod 

uporabljate in kako ocenjujete njihovo učinkovitost? 

V teoriji poznam vse oz. sem brala o njih. Težko bi izpostavila samo eno metodo, ki jo 

uporabljam. Pri delu uporabljam različne pristope, ki so nekako skupek vseh najbolj 

uporabljenih segmentov tehnik ali metod, ki jih poznam ter so se do sedaj pri mojem delu  

izkazale kot dobre. Izmed naštetih mi je najbolj blizu podpora pozitivnemu vedenju. Za 

vedenjsko-kognitivno terapijo nisem usposobljena. To se mi zdi bolj v domeni psihologov. Iz 

funkcionalne ocene vedenja spet poberem tiste dele, ki se mi zdijo dobri. To najbolj pride do 

izraza pri oblikovanju individualiziranih programov.  

 

8. Katere oblike pomoči po vašem mnenju potrebujejo učenci z motečim vedenjem? 

Predvsem pomoč brez stigmatiziranja, pri tem mislim na kritiziranje njegovega dejanja, ne pa 

otroka in njegove osebnosti. Ustvariti moramo pozitivno klimo in varno okolje kjer se bo 

počutil sprejetega. Pomembno je tudi dobro poznavanje otroka, dejavnikov, ki sprožajo 

negativno vedenje. Sposobni moramo biti zaznati še tako majhne pozitivne spremembe in 

jasno dati podporo pozitivnemu vedenju. Učencu moramo jasno postaviti pravila, ki jih naj ne 

bo preveč in meje. Vedno moramo preveriti razumevanje postavljenih pravil in jih po potrebi 

slikovno podkrepiti ter obesiti na vidno mesto.  Vsi, ki  s tem učencem delamo moramo 

dosledno upoštevati   dogovorjene strategije delovanja. Zelo pomembno je tudi  socialno 

učenje, kjer učence učimo nadomestnega vedenja, strategij obvladovanja jeze, prepoznavanja 

čustev, tehnik sproščanja, vživljanja v druge …  

 

9. Ali pri soočanju z motečimi vedenji učencev sodelujete tudi z drugimi institucijami? 

Katere so te institucije, na kakšen način z njimi sodelujete? Je sodelovanje z 

institucijami učinkovito? 

Ja.  Sodelovala sem  z Dispanzerjem za pedopsihiatrijo.   

Sodelovanje s to institucijo iz mojih izkušenj ni bilo učinkovito, saj nikoli nisem dobila povratne 

informacije. Vse se zaključi z enim timskim sestankom in poročilom, ki ga kot učitelj podaš o 

učencu.  
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10. Se čutite dovolj usposobljene za delo z učenci z motečim vedenjem? Katera so tista 

znanja, ki jih pri delu z učenci z motečim vedenjem pogrešate, katera znanja bi še 

želeli pridobiti? 

Rekla bi, da vedno ne oziroma da se velikokrat ne čutim dovolj usposobljene. 

Želela bi se izobraževati oz. izpopolniti za delo z učenci s spektrom avtističnih motenj, 

konkretno z metodo ABA in poglobiti znanje iz metode Teacch. 

 

Priloga 2: Zapis intervjuja št. 2 

 

1. Kateri so tisti dejavniki, ki po vašem mnenju najbolj vplivajo na pojav motečega 

vedenja? 

Mislim, da ima največji vpliv dvotirna domača vzgoja. To je takrat, ko oče in mama vzgajata 

vsak na svoj način. Problem je tudi, ko meje niso jasno postavljene, ko so otroci razvajeni. 

Učenci lahko motijo pouk tudi zaradi slabega učnega uspeha. To je pogosto ko so vključeni  v 

neustrezen program, ki ga ne zmorejo. Lahko pa je vzrok za moteče vedenje tudi  neodkrita 

diagnoza, npr. ADHD ali avtizem. 

 

2. Katere oblike motečih vedenj se pri vaših učencih najpogosteje pojavljajo? 

Najpogosteje so to kletvice, žaljivke. Pa tudi neupoštevanje navodil. Učenci tudi motijo pouk z 

nepotrebnimi komentarji. Ali pa niso zainteresirani za delo. Pa tudi do fizičnega nasilja pride. 

Včasih tudi brez dovoljenja zapuščajo učilnico, begajo, pa se skrivajo po šoli. 

 

3. Katere so po vašem mnenju tista moteča vedenja, ki izhajajo iz same motnje 

(posebne potrebe) otroka?  Se pri učencih z določenimi motnjami pojavljajo 

specifična moteča vedenja?  

Včasih je mejo med motečim vedenjem, ki izhaja iz motnje in neko pridobljeno obliko težko 

postaviti. Najbolj izrazite težave imajo učenci z ADHD, saj ne zmorejo kontrolirati svojih 

izbruhov. Za njih je značilno, da jih zgrabi, traja in popusti. V afektu tak učenec ni zmožen 

presojati, vendar to mine. Takrat lahko pride do zelo agresivnih oblik vedenja do sebe, drugih 

učencev ali odraslih in raznih predmetov.  
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Določena moteča vedenja se pojavljajo tudi pri učencih s spektroavtistično motnjo, saj imajo 

svoje specifične posebnosti. Npr. jih moti hrup, kričijo, se skrivajo, težko sodelujejo v skupini, 

imajo težave z empatijo.  

 

4. Katera moteča vedenja vas najbolj motijo? 

Najbolj me moti, ko begajo, ko brez dovoljenja zapustijo učilnico. Pa seveda ko pride do 

fizičnega nasilja. 

 

5. S katerimi preventivnimi dejavnostmi lahko po vašem mnenju vplivamo na to, da se 

bo pri učencih pojavljalo manj motečih vedenj? Katere so tiste preventiven 

dejavnosti, ki jih izvajate vi? 

V razredne ure je dobro vključevati socialne igre. Zelo vredu so delavnice s področja ravnanja 

s čustvi in reševanja konfliktnih situacij. Takšne delavnice izvajava skupaj s sodelavko. Pri delu 

z razredom je dobro vključit tudi tudi svetovalno službo. Koristno  je, da policist učencem 

predstavi oblike nasilje, pa tudi posledice. S starši se je dobro sestajat, vsaj mesečno.  

Pomembne se mi zdijo drugačne oblike pouka, npr. praktično delo, multisenzorne oblike 

poučevanja, zunaj, interaktivna tabla in miza, čutna pot. Vse to poskušam nekako izvajat.  

 

6. Na katere načine se soočate z motečim vedenjem učencev? 

Veliko sodelujem  s svetovalno službo. O motečem vedenju se pogovarjamo po ABC metodi. 

Oblikujemo tudi načrt pomoči. Vedno poskušam spodbujat in beležit pozitivno vedenje. Veliko 

uporabljam socialne igre. Pa te učence vključim v delavnice o čustvih. 

 

7. Katere izmed naštetih metod poznate (funkcionalna ocena vedenja, podpora 

pozitivnemu vedenju, vedenjsko kognitivna terapija)? Katere od teh metod 

uporabljate in kako ocenjujete njihovo učinkovitost? 

Poznam funkcionalno oceno vedenja in podporo pozitivnemu vedenju. Zelo se mi zdi 

učinkovita podpora pozitivnemu vedenju, npr. risanje najljubših znakov, kadar je vedenje 

ustrezno in s tem to vedenje nagradiš.  Kadar je vedenje neustrezno, ne rišeš nobenih znakov 

in se pogovoriš o tem, kaj ni bilo ustrezno. Učenci se veselijo nagrade in stremijo k cilju, da 

dosežejo dogovorjeno število znakov. Praviloma sčasoma znajo realno oceniti ali si znak 

zaslužijo ali ne. 
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8. Katere oblike pomoči po vašem mnenju  potrebujejo učenci z motečim vedenjem? 

Učenci potrebujejo celostni pristop. Nujno je dosledno sodelovanje s starši, saj je v 

nasprotnem primeru naše delo neučinkovito. Delo mora biti kontinuirano, za njih je nujen 

individualni pristop, učiti pa jih moramo tudi sodelovanja v skupini. 

 

9. Ali pri soočanju z motečimi vedenji učencev sodelujete tudi z drugimi institucijami? 

Katere so te institucije, na kakšen način z njimi sodelujete? Je sodelovanje z 

institucijami učinkovito? 

Sodelujem s Pedopsihiatrijo v obliki timskih sestankov. Vendar imam z njihovim delom bolj 

slabe izkušnje, saj zgolj predpišejo tablete, s konkretnimi situacijami in težavami pa se moraš 

spopasti bolj sam. Vsak bi si želel kakšne konkretne smernice za delo, vendar se primeri tako 

razlikujejo med seboj, da moraš ustrezno pot najti sam. 

 

10. Se čutite dovolj usposobljene za delo z učenci z motečim vedenjem? 

Usposobljena sem po osnovni izobrazbi, saj sem socialna pedagoginja. znanje pa je potrebno 

nenehno izpopolnjevati, saj prihajajo vedno težji primeri, še posebej tisti, ki imajo kombinirane 

motnje. 

 

Priloga 3: Zapis intervjuja št. 3 

 

1. Kateri so tisti dejavniki, ki po vašem mnenju najbolj vplivajo na pojav motečega 

vedenja? 

Na vedenje posameznika vpliva več dejavnikov, tako dednost kot tudi okolje. Mnogi starši 

iščejo ali navajajo vzrok za nezaželeno vedenje otroka stranski učinek cepljenj otrok.  Lahko so 

vzrok posebnosti v družini, npr. neustrezni vzgojni stili, prezaposlenost in odsotnost staršev. 

Pa tudi drugi stresni dejavniki so lahko v družini, kot so revščina, alkoholizem, nerazumevanje, 

bolezen, lastne travmatske izkušnje, pomanjkanje znanja in izkušenj staršev. Na vzgojo otroka 

staršev ne pripravi nihče. Priznane avtoritete v družbi in šoli praktično ni več. Avtoriteto 

nadomeščajo demokratični odnosi, vendar pogosto ni jasne meje med primernim in 

neprimernim ravnanjem, na obeh straneh, tako v šoli, kot doma.   
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Otroci imajo tudi manj možnosti učenja otrok iz neposrednih socialnih stikov z vrstniki in 

odraslimi. To se dogaja zaradi spremenjenih družbenih razmer. Otroci so vedno bolj izolirani, 

,osamljeni  in zaprti med štiri stene. Večurno sedenje otrok pred TV, računalnikom, telefonom, 

vse to  zmanjšuje možnost otrok za vključitev v različne poučne, zabavne, športne dejavnosti. 

S tem imajo manj izkušenj s področja vzpostavljanja in vzdrževanja ustreznih in sprejemljivih 

socialnih odnosov.  

Nekateri starši iščejo razloge za moteče vedenje svojega otroka v hrani in zaužiti tekočini, na 

primer, preveč sladkorja v hrani, pomanjkanje tekočine, ki jo otrok zaužije in drugo. 

 

2. Katere oblike motečih vedenj se pri vaših učencih najpogosteje pojavljajo? 

Najpogosteje se pojavlja nesodelovanje oziroma zavračanja sodelovanja pri delu in 

dejavnostih. Pogosto so učenci neskoncentrirani, hiperaktivni, pretirana je njihova glasnost. 

Ukvarjajo se z drugimi dejavnostmi, so preobčutljivi, trmasti, prepirljivi. Pojavlja se tudi 

žaljenje, zbadanje, zastraševanje, grožnje, samopoškodbeno vedenje. Veliko učencev ne 

zmore upoštevati osebnega prostora drugega učenca in odraslega. 

Prav tako nekateri otroci niso sposobni upoštevati avtoriteto zaposlenih, učiteljev, staršev, v 

povezavi s postavljenimi mejami.  

Pogosto je izražanje jeze, žalosti, strahu na agresiven način. Veliko je kričanja, zmerjanja, 

uničevanja osebne lastnine, šolske lastnine, lastnine drugih učencev. 

Občasne so poškodbe učencev, pa tudi zaposlenih. Opaznega je vedno več žaljivega in 

nasilnega vedenja učencev na spletnih omrežjih. 

Pojavljajo se nove oblike motečih vedenj učencev, ki jih včasih ni bilo opaziti, kot so: nasilno 

vedenje, grožnje po spletnih omrežjih, preobčutljivost, neodpornost, neizkušenost, 

individualizem. 

Več učencev, ki se vpisujejo v nižji izobrazbeni standard v drugem in tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju potrebuje precej časa, da se naučijo ustreznega vedenja.  Včasih to 

traja celo šolsko leto ali celo več. Moteče vedenje teh učencev je precej utrjeno, zato je  čas 

spremembe vedenja daljši in zahtevnejši. 
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3. Katere so po vašem mnenju tista moteča vedenja, ki izhajajo iz same motnje 

(posebne potrebe) otroka?  Se pri učencih z določenimi motnjami pojavljajo 

specifična moteča vedenja?  

V veliko primerih je prisotno razvajanje in popuščanje otrokovim zahtevam. Težava nastane, 

ko starši učencu popuščajo in mu niso sposobni postaviti mej ter pri njih vztrajati. 

Učenci   zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju imajo težave z razumevanjem. 

Več  je specifičnega motečega vedenja pri težjih motnjah, pojavlja se  kričanje, avtoagresija 

in  agresija do drugi). Pogosto starši predolgo vztrajajo in otrok obiskuje prezahteven 

program, kar se pogosto pokaže v motečem vedenju: v odklanjanju učnega dela, avtoagresiji, 

povečani agresiji do drugih. 

 

4. Katera moteča vedenja vas najbolj motijo? 

Moti me neskoncentriranost, hiperaktivnost učencev, ki jih je težko pripraviti k učnemu delu 

in sodelovanju pri dejavnostih. Najtežje sprejemam agresivno izražanje jeze, žalosti, strahu. Pa 

moti me kričanje, zmerjanje, uničevanje osebne lastnine, šolske lastnine, lastnine drugih 

učencev.  Poškodbe učencev, zaposlenih so nesprejemljive. Beg iz razreda, po šoli, iz šole je 

lahko za učenca, učenko življenjsko ogrožujoč.  

 

5. S katerimi preventivnimi dejavnostmi lahko po vašem mnenju vplivamo na to, da se 

bo pri učencih pojavljalo manj motečih vedenj? Katere so tiste preventiven 

dejavnosti, ki jih izvajate vi? 

Z dejavnostmi s področja čustvene pismenosti, kot je poznavanje čustev, telesnim 

doživljanjem, izražanjem čustev, poznavanjem sprejemljivega in nesprejemljivega vedenja. Za 

mlajše učence je primerno iskanje ustrezne rešitve po principu delovanja semaforja .Za 

starejše učence je nujno delo na sprožilcih. Pri tem je pomembno igranje vlog in iskanje 

ustreznih in neustreznih rešitev. 

 

6. Na katere načine se soočate z motečim vedenjem učencev? 

Ob blažjih oblikah ignoriram učenčevo vedenje, preusmerim učenca v drugo dejavnost in se z 

učencem pogovorim. Ko pa pride do težjih oblik motečega vedenja pa je učenca najbolje 

odstraniti iz razreda. Za reševanje zapletov med učenci ter učenci in učitelji se poslužujemo 

pogovora in presojanja ustreznosti oziroma neustreznosti vedenja. Iščemo možnosti 
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sprejemljivih rešitev za nastalo situacijo. Pomembna je odločitev otroka z eno od rešitev in 

realizacija izbrane rešitve. Če izbrana ideja ne prinese rešitve, učenec išče drugačno rešitev. 

Vzgojnih ukrepov pa se poslužujemo, ko predhodna ravnanja niso pripeljala do izboljšanja 

stanja. 

 

7. Katere izmed naštetih metod poznate (funkcionalna ocena vedenja, podpora 

pozitivnemu vedenju, vedenjsko kognitivna terapija)? Katere od teh metod 

uporabljate in kako ocenjujete njihovo učinkovitost? 

Poznani so mi elementi vedenjsko kognitivne terapije in jih tudi uporabljam. 

Čustveno opismenjevanje učencev po vedenjsko kognitivni terapiji se pri učencih uporablja 

različno, glede na otrokovo starost in sposobnost miselnih procesov. Otrok je šele postopno 

sposoben razumeti informacije o nastanku, poteku in posledicah čustvenih odzivov. Otroci s 

zmernimi, težjimi motnjami imajo tu večje omejitve glede razumevanja globljih miselnih 

procesov.      

 

8. Katere oblike pomoči po vašem mnenju  potrebujejo učenci z motečim vedenjem? 

Primarno je delo na področju preventive, ki  je usmerjeno v sedanjost in proaktivno delo, 

usmerjeno v prihodnost. To so npr. čuječnost,  čustveno opismenjevanje, reševanje težav na 

miren način, duševno zdravje. Pa tudi Preventivne akcije Policije »Zberi pogum in povej«. 

Zelo pomembna je sprotna obravnava motečega vedenja ter individualne obravnave učencev 

v okviru šolske svetovalne službe. 

Sekundarna je obravnava posameznikov zunaj šole, na Centrih za socialno delo, Policiji, 

Pedopsihiatriii, Zdravstvenih domovih …, 

Terciarno bi bilo potrebno delo z družino, tako individualno kot tudi skupinsko. Tu mislim na 

sodelovanje Centra za socialno delo, policije, pedopsihiatrije, zdravstvenega doma. Vzrok 

motnje ponavadi ni samo v učencu, ampak je povezan tudi z družino, vrstniki, šolo…  

 

9. Ali pri soočanju z motečimi vedenji učencev sodelujete tudi z drugimi institucijami? 

Katere so te institucije, na kakšen način z njimi sodelujete? Je sodelovanje z 

institucijami učinkovito? 

Pri delu smo v šoli prepuščeni samim sebi, saj terapevtskega dela z učenci na tem področju ni, 

tako internega kot eksternega. Učenci so obravnavani na Pedopsihiatričnih dispanzerjih, v 
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Zdravstvenem domu,  kjer jim je ob določenih pogojih nudena medikamentozna terapija in 

spremljanje. Prav tako ni terciarnega dela, terapevtskega dela z učenci in družinami. Centri za 

socialno delo so vključeni pri obravnavi družinskega nasilja in laični pomoči družinam, za 

terapevtsko delo z učenci in starši na tem področju pa niso usposobljeni. 

Prav tako bi bil potreben kurikul s področja komunikacije in čustev v osnovni šoli. Pri nas je 

predmet socialno učenje le  do 6.razreda.  

 

10. Se čutite dovolj usposobljene za delo z učenci z motečim vedenjem? 

Po osnovnem višješolskem izobraževanju iz socialnega dela nisem bila usposobljena za delo z 

učenci s motečim vedenjem oziroma čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

V zadnjih 10 letih sem veliko delala na tem področju. Študirala sem socialno pedagogiko, 

obiskovala supervizije in delavnice teorije izbire.  Veliko sem se tudi izobraževala, na področju 

ADHD, avtizma, čustev, nasilja. Ja mislim, da sem pridobila znanje za delo z učenci z motečim 

vedenjem in njihovimi starši. 

 

 

 

 

 

 


