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POVZETEK 

 

V magistrskem delu se ukvarjamo s konflikti v šolskem prostoru, natančneje z učiteljevimi 

načini soočanja s konfliktno situacijo z učencem. Na začetku teoretičnega dela opredelimo 

pojem razrednega vodenja, saj učiteljev način vodenja skupaj z učenci oblikuje kakovost 

medsebojnih odnosov. Naslednje področje, h kateremu usmerimo pozornost, so konflikti, s 

katerimi se srečuje vsak dan. Ti ključno vplivajo na učiteljevo in učenčevo delo, njune odnose 

in na vzdušje celotnega razreda. Zadnje obširno poglavje teoretičnega dela poglobljeno 

obravnava teorije in raziskave učiteljevega soočanja s konflikti, odzivanja nanje in njihovo 

reševanje ter opise dejavnikov, ki vplivajo na odzive učitelja v konfliktnih situacijah.  

 

Empirični del prikazuje odgovore učiteljic razredničark in učiteljic podaljšanega bivanja, ki 

smo jih pridobili v kvalitativni raziskavi z nestandardiziranimi delno strukturiranimi 

intervjuji, ter prikaže situacije, ki jih učiteljice zaznavajo za konfliktne in kako se z njimi 

spoprijemajo. Pri tem smo pozornost usmerili na njihovo doživljanje in odzive na konflikte. 

Predstavimo tudi opise močno zaznamujočih konfliktov. Ugotovili smo, da je v konfliktnih 

situacijah v odnosu med učiteljico in učencem večinoma nestrinjanje (neupoštevanje navodil, 

neprimerno vedenje, nasilje). Pogosto tudi konfliktne situacije med učenci preidejo v konflikt 

z učiteljico, saj rešuje spor. Najpogostejši odziv učiteljic je pogovor z učencem. Doživljanje 

med konfliktom opišejo kot negativno čustveno izkušnjo, po njem pa jo prepoznajo kot 

priložnost učenja in novih izkušenj. 

Za zaznamujoče konflikte v karieri učiteljice označujejo situacije, v katerih je učenec s svojim 

vedenjem izražal nasilje nad učenci, učiteljico ali obojimi. Situacije so bile zaznamovane z 

negativnimi čustvi, občutji nemoči in spraševanjem o ustreznem načinu ukrepanja. 

 

Z ugotovitvami smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju zaznavanja, soočanja in 

reševanja konfliktov in spodbuditi učitelje k večji pozornosti do tematike in reševanja 

konfliktov. Želeli smo tudi opozoriti na ključnost sprotnega soočanja in reševanja konfliktov, 

ki omogoča boljše odnose, in na uporabo primernih načinov razreševanja konfliktov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: vodenje razreda, odnos učitelj – učenec, konflikti, odzivi na konflikte,  

 reševanje konfliktov 



 

  



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

 

SUMMARY 

The thesis deals with conflicts in school environment, specifically with teacher’s ways of 

dealing with the conflict situation with the student. At the beginning of the theoretical part we 

define the concept of classroom management, as it is the teacher’s way of management 

combined with students that forms the quality of mutual relations. Another area that we focus 

on is everyday conflicts. These have a crucial impact on the teacher’s and the student’s work, 

their relations and the atmosphere of the whole class. The last, extensive section of the 

theoretical part discusses in-depth the theories and research of teacher’s confrontation with 

conflicts, his or her response to such conflicts and conflict resolution, and also deals with 

descriptions of the factors that affect teacher responses in conflict situations. 

 

The empirical part shows the responses of class teachers and after-school class teachers we 

acquired in a qualitative research with non-standardized semi-structured interviews. It also 

shows the situations that teachers perceive as conflict situations, and how they deal with them. 

We focused our attention on how they experience conflicts and how they respond to them. We 

also present the descriptions of particularly stressful conflicts. We have found that conflict 

situations between the teacher and the student mostly arise from disagreement (disregard of 

instructions, inappropriate behavior and violence). Often the conflict situations between 

students turn into a conflict with the teacher, who is trying to resolve the dispute. The most 

common response of teachers is to have a talk with the student. Teachers describe 

experiencing the conflict as a negative emotional experience. After the conflict had been 

resolved, the experience is recognized as an opportunity for learning and gaining new 

experience. 

 

Teachers indicated that particularly stressful conflicts were the ones in which the student’s 

behavior expressed violence against other students, the teacher or both. The situations were 

characterized by negative emotions, feelings of helplessness and wondering about the 

appropriate ways to act. 

 

We wanted our findings to contribute to a better understanding of conflict perception, 

confrontation and resolution, and to encourage teachers to pay more attention to the topic and 

conflict resolution. We also wanted to draw attention to the utmost importance of regular 

conflict confrontation and resolution that enables better relations, and to the use of appropriate 

ways of conflict resolution. 

 

KEYWORDS: classroom management, teacher-student relationship, conflicts, response to 

conflicts, conflict resolution 
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1 UVOD 

Današnji čas z vsemi hitrimi spremembami na socialnem, političnem in gospodarskem 

področju deluje na človeka stresno, negativno in otežuje sprotno reševanje problemov, kar nas 

medsebojno oddaljuje. Zato na več področjih našega življenja nastajajo konflikti in 

pomembno je, da jih znamo ustrezno razreševati. Dogajanje v družbi se prenaša v šolo in tam 

se, kot v prostoru številnih interakcij, ponuja mnogo priložnosti za konflikte. Najpogostejši so 

konflikti med učenci, v katerih je učitelj zaradi posredovanja lahko del konflikta, vse 

pogostejši pa so tudi neposredni konflikti med učiteljem in učencem. 

Spremembe v družbi so prinesle tudi drugačno vlogo učitelja, in kot meni M. Pšunder (2004), 

tudi učiteljeva avtoriteta ni več sama po sebi umevna. Vse več vlog in dela, ki jih današnji čas 

pripisuje učitelju, otežuje njegovo ukvarjanje z vzgojno problematiko, a te je v šolah čedalje 

več. 

 

Zaradi opravljanja poklica razrednega učitelja nas aktualna tematika konfliktnosti zadeva in se 

nas dotakne. Prek lastnih izkušenj in izkušenj kolegov smo zaznali težo takšnih situacij z 

učenci – učiteljevo nemoč in neznanje glede ukrepanja v posameznih situacijah, slabšanje 

razrednih odnosov in s tem tudi počutja v razredu. Takšno zaznavanje konfliktov vodi v 

negativen odnos do njih, kar onemogoča »pravo« funkcijo konflikta, ki jo Kroflič (2011) 

opredeli kot »idealno učno situacijo«. 

 

V teoretičnem delu najprej predstavimo pojem razrednega vodenja, teorije in raziskave o njem 

ter pojem discipline. Prav tako se dotaknemo pristopov, strategij in stilov vodenja razreda in 

opredelimo uspešno vodenje razreda in lastnosti kakovostnega vodje. V naslednjem poglavju 

se poglobimo v opredelitev konflikta (vrste, vzroki) in teoretične poglede nanj. Zadnje, 

najobširnejše poglavje, to je o reševanju konfliktov, poleg načinov odzivanja v konfliktu in 

novejših načinov reševanja konfliktov vsebuje pomembne dejavnike vplivanja na učiteljeve 

odzive v konfliktnih situacijah (osebnost, odnosi, komunikacija, čustva).  
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2 VODENJE RAZREDA 

»Prišel sem do strašljivega zaključka, da sem odločilni element v razredu. S svojim osebnim 

pristopom ustvarjam klimo v razredu. S svojim razpoloženjem krojim trenutne razmere. Kot 

učitelj imam v svojih rokah neverjetno moč, s katero lahko otroku življenje zagrenim ali pa 

mu ga polepšam …« 

(Epanchin, Townsend in Stoddard, 1994, str. 166, v Mayer, 2000, str. 7) 

 

 

Spremembo v razredu lahko povzroči posamezen učitelj, saj s svojo organizacijo znatno 

vpliva na razredno klimo in vedenje učencev (Mayer, 2000) in Ralph (1994, v Mayer, 2000) 

poudari neločljivost učinkovitega poučevanja in vodenja razreda. 

 

2.1 Opredelitev pojma vodenje razreda 

V literaturi zasledimo veliko razlag pojma vodenja razreda in pogosto ga enačijo z disciplino. 

Disciplino se povezuje s kaznovanjem ali ustvarjanjem reda. Vodenje razreda se pojmuje 

širše, kot način vzpostavljanja kakovostnega in učinkovitega učenja in poučevanja ter poleg 

kognitivnega spodbuja tudi socialni in emocionalni razvoj učencev. 

Sistematično raziskovanje vodenja razreda je potekalo od šestdesetih let prejšnjega stoletja 

dalje in njegovo pojmovanje se je spreminjalo (najprej z opisi načinov vzpostavljanja 

discipline, ukrepov vedenja k bolj celostnemu opisovanju dejavnosti učitelja, ki pomagajo 

ustvariti podporno učno okolje in spodbujajo oblikovanje razredne skupnosti). Za 

preusmeritev raziskav s posameznika na celoten razred so bile ključne Kouninove (1970) 

raziskave (Evertson in Harris, 1999). Med skupinama učiteljev – učinkovitih z malo 

disciplinskimi problemi in neučinkovitih z motečimi razredi, ni ugotovil bistvenih razlik v 

soočanju s problemom, ko se ta že pojavi, ampak so bili učinkoviti učitelji uspešnejši v 

preprečevanju problemov (s pomočjo preventivnih, proaktivnih strategij) (Košir in Habe, 

2013). 

Torej se je z delom Kounina (1970, v Brophy, 2006) začel premik razumevanja organiziranja 

in vodenja razreda od usmerjanja pozornosti na odpravljanje motečega vedenja k njegovemu 

preprečevanju. Brophy (2006) kot elemente dobro vodenega in organiziranega razreda navaja: 

učinkovito rabljena prostor in čas; uporaba strategij, ki pri učencih spodbujajo dobre izbire, 

namesto strategij, ki nadzorujejo vedenje učencev; premišljena izbira in učinkovita uporaba 

učnih strategij.  

 

Za reševanje disciplinskih problemov so razvili koncept vodenja razreda (»razredni 

menedžment«, angl. »classroom management«), kar je sprva pomenilo nadzor, »popravljanje« 

vedenja učencev, a glede na raznovrstne definicije (npr. Eisenman, Edwards in Cushman, 

2015; Iflazoglu Saban, 2009; Pšunder, 2011) je vodenje več kot le ukrepanje ob 

neprimernem vedenju. Strategije vodenja razreda pomenijo načine, kako učitelj omogoča 

pozitivno, inkluzivno, podporno, produktivno, skrbno in harmonično okolje v razredu. To 
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omogoča nemoten učni proces, spodbudno učenje in pridobivanje pozitivnih socialno-

čustvenih izkušenj (Pšunder, 2011). B. M. Landau (2001) opredeli, da so najbolj cenjene 

spretnosti, ki jih učitelj lahko ima, ravno strategije vodenja razreda. 

Marin in Sugarman (1993, v Culturally Responsive Classroom Management Strategies, 2008) 

opredelita razredno vodenje kot tiste aktivnosti učitelja, ki z vzpostavljanjem pozitivne klime 

omogočajo učinkovito učenje in poučevanje.  

 

Ünal in Ünal (2012) strneta razumevanje več avtorjev in podata razlago vodenja razreda kot: 

»… širok razpon učiteljevega truda nadzirati razredne aktivnosti, vključujoč učenje, socialne 

interakcije in vedenje učencev« (str. 41). 

Doyle (2006, prav tam) doda vpliv stališč in dejanj tako učiteljev kot učencev, ki vplivajo na 

vedenje učencev. Brophy (1986, prav tam) vidi razredno vodenje kot učiteljev trud vzpostaviti 

in ohraniti razred kot učinkovito okolje za poučevanje in učenje. Po Savage in Savage (2009, 

prav tam) vsebuje razredno vodenje dve stopnji upravljanja: preprečevanje problemov in 

odzive ob pojavu problemov.  

 

Christofferson in Sullivan (2015) povzemata in nadgradita opredelitve Brophyja (2006, prav 

tam) in Doyla (1986, prav tam) in navajata, da učinkovito vodenje razreda vsebuje: 

organizacijo fizičnega prostora razreda, ustvarjalna in nazorna učna pravila in pričakovanja, 

nudenje hitropoteznega pouka, simpatičnega in ustreznega stopnjam sposobnosti učenca, 

rutiniziranje postopkov in prehodov, vnašanje pozitivne vedenjske podpore in intervencije 

vedenja, učiteljevo nadzorovanje. Z uporabo takšnih oblik razrednega vodenja so učenci 

uspešnejši, za učitelje pa velja, da so manj izpostavljeni izgorelosti (Brouwers in Tomic, 

2000, v Christofferson in Sullivan 2015), poveča se tudi verjetnost, da bodo ostali v poklicu 

učitelja daljše obdobje (Ingersoll in Smith, 2003, prav tam). 

 

Preprosto in obširno definicijo koncepta vodenja razreda podata N. Martin in B. Baldwin 

(1993a, 1993b, v Djigic in Stojiljkovic, 2011), ki ga vidita kot večplasten konstrukt s tremi 

širokimi dimenzijami: osebnostno (učiteljeva stališča do učenčeve osebnosti, učiteljeva 

dejanja, ki prispevajo k individualnemu razvoju učencev); pedagoško (vse učiteljevo delo 

vzpostavljanja in vzdrževanja učnih aktivnosti v razredu, fizična ureditev prostora in poraba 

časa); disciplinsko (učiteljeva dejanja vzpostavljanja ustreznih standardov vedenja v razredu). 

 

Razredno vodenje v širokem pogledu zajema vzpostavljanje in ohranjanje reda, načrtovanje 

učinkovitega pouka, odzivanje na potrebe posameznika, ukvarjanje z učenci kot skupino, 

učinkovito prilagajanje posameznih učencev in reševanje discipline (Emmer in Stough, 2001). 

 

Značilnosti vodenja na kratko in bistveno poda naslednja opredelitev: »Razredno vodenje je 

proces, s katerim je nujen red za učinkovito učenje in poučevanje vzpostavljen, ohranjen in 

ponovno vzpostavljen, ko je moten« (Sahin, 2015, str. 132). 

 

Za učinkovito nadaljnje vodenje razreda so pomembni prvi tedni pouka. V tem obdobju je 

treba: spoznati pričakovanja učencev, oblikovati razredna pravila, načrtovati sprejemanje 

primernih norm in postopkov za celotno šolsko leto, menita Evertson in Emmer (1982, v 
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Alderman in MacDonald, 2015). Učitelji v tem obdobju določijo ustrezne tipe razrednega 

vedenja, standarde učnih in socialnih kompetenc učencev. Prav tako je to obdobje začetka 

socializacije za samonadzorno učenje oz. po Brophyju (1985, prav tam) »samovodenje«. 

Pokazatelj učiteljeve skrbi za učence je njegovo opolnomočenje učencev s samonadzornimi 

in motivacijskimi strategijami skozi razredno vodenje (Alderman in MacDonald, 2015). 

 

Bosch (2006, v Ünal in Ünal, 2012) meni, da se spretnost razrednega vodenja lahko pridobi z 

usposabljanjem in veliko izkušnjami. 

 

 

 

Vodenje razreda se povezuje v veliki meri z uravnavanjem oz. preprečevanjem 

neprimernega vedenja. Več avtorjev (v Sun, 2015) označi neprimerno razredno vedenje kot: 

» … neubogljivo vedenje, ki ruši red razreda in ovira poučevanje in učenje« (str. 94). 

 

Kayicki (2009) meni, da je za neprimerno vedenje več razlogov. Če učitelji z njim ne znajo 

najbolje ravnati, imajo težave ohranjati odnos in komunikacijo z učenci, slabo prepoznajo 

potrebe in značilnosti otrok, ne znajo dobro poučevati in motivirati, postavljati in uporabljati 

pravil, vzpostaviti razredne klime in fizične ureditve razreda.  

Vec (2007) meni, da problematičnega vedenja danes ni več kot včasih, le bolj je najbrž 

usmerjeno v učitelje, prej je bilo v material in vrstnike. Učitelju svetuje strokovno delo, in 

sicer upoštevanje načel dobrega vodenja, načel hkratnega izhajanja iz posameznega otroka in 

skupine ter razumevanje in upoštevanje splošnih zakonitosti skupinske dinamike. 

 

Na osnovi zapisanega vidimo, da gre za tesno povezavo med vedenjem učencev in vodenjem 

razreda (Allen, 2010). Učinkovito vodenje razreda in disciplina ne vključujeta le reaktivnih 

strategij nastalega problema, ampak delujeta preventivno z ustvarjanjem učno spodbudnega 

okolja in ustreznega vedenja (Little in Akin-Little, 2008, v Sun, 2015). Po R. C. F. Sun (2015) 

učinkovite metode vključujejo disciplino, elemente poučevanja in vodenje (svetovanje).  

 

Za učinkovito uravnavanje vedenja je Kounin (1970, v Košir in Habe, 2013) izpostavil 

veščine štirih področij: 

 »Withitness« (zavedanje različnih dogodkov v razredu), ki pomeni učiteljevo 

spremljanje dogodkov v razredu (»ima oči zadaj«), pozoren je na celoten 

razred. Takšne veščine mu omogočajo pravočasno ukrepanje ob problemih in 

ugotavljanje njihovega izvora. Učenci se zavedajo učiteljevega opazovanja. 

 »Overlaping« (časovno prekrivanje) je učiteljeva sposobnost hkratnega 

nadziranja več razrednih dejavnosti. 

 Menedžment tempa pomeni učiteljevo sposobnost, da s fleksibilno in 

ustrezno hitrostjo tekoče prehaja med dejavnostmi in vsebinami. 

 »Group alerting« (ohranjanje skupine »na preži«) se nanaša na ohranjanje 

pozornosti učencev, ki niso na vrsti (kdo naj odgovori, učitelj določi šele po 

svojem vprašanju). 
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Raziskavam, ki so se usmerile na proaktivne strategije uravnavanja vedenja, so bile osnova 

Kouninove (1970, Evertson in Harris, 1999) raziskave. Ugotovitve avtorjev so bile ključnost 

oblikovanja razrednih pravil, postopkov in organizacija dela v razredu ter pomembnost 

začetka šolskega leta.  

 

2.2 Disciplina 

V okviru vodenja razreda se srečamo s pojmom šolske discipline, ki jo še danes povezujemo 

s kaznijo (Skiba in Peterson, 1999), toda v šolskem disciplinskem sistemu moramo 

prepoznati velik pomen načina poučevanja in organizacije. Ta zagotavlja varnost učencev in 

učiteljev; ustvarja klimo, ki omogoča učenje; pouči učence o potrebnih spretnostih uspešne 

interakcije (v šoli in družbi); zmanjša mero potencialno neprimernega vedenja (Evertson in 

Weinstein, 2006). Disciplino enačijo s fizično kaznijo, a Cummings (2000, v Kayikci, 2009) 

jo opredeli kot: »… ne kazen; nasprotno, je dejanje učenja učenčevega samonadzora« (str. 

1217). 

 

Dunbar (2004) navede več definicij discipline različnih avtorjev. Charles (1996, prav tam) jo 

vidi kot tisto, »kar učitelji naredijo v pomoč učencem k ustreznemu vedenju v šoli«, torej 

preusmeritev in zatrtje neprimernega vedenja, in Edwards (1997, prav tam) navede: »obširen 

disciplinski program mora ne le preprečiti disciplinske probleme, ampak mora tudi priskrbeti 

način, da se jih popravi«. 

 

Včasih so disciplino v šoli povezovali z učenčevim podrejanjem učiteljevi avtoriteti, s 

kaznijo in poslušnostjo ter za doseganje reda in discipline uporabljali fizično kaznovanje. 

Torej disciplino se je doseglo s povzročanjem neprijetnosti drugemu in tako je ta sledil 

navodilom, se je podredil (Gossen, 1993; Erlandson, 2002, oba v Dunbar, 2004). Več avtorjev 

(prav tam) danes vlogo discipline vidi kot pomoč učencu doseči samodisciplino, razvijanje 

večje odgovornosti zase in pridobivanje nadzora nad svojim vedenjem. 

 

Vzroke disciplinskih problemov Singh (2001, v Dunbar, 2004) vidi v domačem okolju 

(premalo discipline doma ali pomanjkanje ustrezne socialno-emocionalne podpore), 

permisivnosti in družbi nasploh (sprememba vrednot in starševska permisivnost) ter 

organizacijskimi in/ali z njo povezanimi omejitvami učitelja (vidno pomanjkanje moči, ki jo 

ima učitelj v zvezi z disciplino). Učitelji vzroke za moteče vedenje vidijo v učenčevi družini 

(premalo ukvarjanja z otrokom, zanemarjenost otroka, dvotirna vzgoja …) (Sojč, 1993). 

 

M. Pšunder (2006) navaja, da je po raziskavah sodeč v šolah disciplina še vedno 

tradicionalna in na takšen način težavna, ker pri učencih ne podpira razvijanja odgovornosti 

in samodiscipline. Tudi v zahodnih demokratičnih državah učitelji prevzemajo nadzor nad 

učenčevim vedenjem, kar onemogoča doseganje dolgoročnih ciljev discipline.  

V Sloveniji je v raziskavi M. Pšunder (2005) prišla do podobnih ugotovitev (šolska disciplina 

nezadostno razvija učenčevo odgovornost) in opredelila disciplino kot zavestno, 
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samoiniciativno disciplino, in ne le kot poslušnost, red, po potrebi dosežen tudi s 

kaznovanjem (Pšunder, 2004). 

Disciplino je treba najprej pravilno razumeti. O dobrem disciplinskem pristopu morajo 

odločati učitelji sami, in ne zunanji strokovnjaki. Učitelji si želijo pridobiti znanje 

obvladovanja disciplinskih problemov in to konkretnih napotkov za določene probleme, a 

potrebno je razumevanje discipline za obvladanje problemov, povezanih z njo (disciplina ni le 

ukrepanje ob pojavu disciplinskih problemov) (več avtorjev, v Pšunder, 2006). 

 

Še danes aktualna cilja discipline, ki ju je opredelil že Bagley (1914, v Pšunder, 2006): 

 vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev, temeljnih za napredovanje šolskega dela; 

 priprava učencev za učinkovito sodelovanje v organizirani družbi odraslih, ki 

postopno podpira svobodo posameznikov, skladno z ustrezno odgovornostjo. 

 

Sodobna literatura izpostavlja bolj dolgoročne cilje discipline kot kratkoročne, in sicer 

Rogers (1998, v Pšunder, 2006) poudari razvoj samonadzora in samodiscipline, dobrega 

mnenja o sebi, spodbujanje učencev k prepoznavanju in spoštovanju pravic drugih, 

spodbujanje odgovornosti za vedenje, podpiranje vrednot (poštenost, pravičnost, spoštovanje 

drugih) in usposabljanje za razumno reševanje konfliktov. Za presojo, kaj je dobra disciplina, 

si je po Rogersu (1998, prav tam) pomembno zastaviti vprašanje: »… kako naše besede in 

dejanja omogočajo učencem doseganje družbeno odgovornih ciljev« (str. 132). 

 

 

Toda obstajajo situacije v razrednem vodenju, v katerih je treba uporabiti tudi neželene 

prijeme. Eden od njih je kazen, ki je po Kayikciju (2009) kot medicina, saj mora biti dana 

pravočasno, v pravi meri in če je potrebna. Drugače prinaša večjo škodo (stranske učinke) kot 

korist in tako še oteži vodenje razreda. Posledica učiteljeve pogoste uporabe kazni je njena 

neučinkovitost, saj učinek zbledi (kot stalno uporabljeno zdravilo).  

 

Učitelji neželeno vedenje večinoma preprečujejo z zastavljanjem vprašanj in očesnim stikom 

(Okutan, 2006, v Kayikci, 2009). 

 

Situacije v vzgoji od nas zahtevajo, da učencu povemo, kaj je nesprejemljivo dejanje in ga 

obsodimo. Vrednost kazni je v pedagoškem smislu pozitivna, če ima učenec učitelja za 

pravičnega in dobronamernega. Zaradi učiteljevega neodobravanja dejanja učenec doživi 

stisko, a lahko sledi pozitivna reakcija (izogibanje podobnim neprimernim ravnanjem ali kako 

napako popraviti). Kako posameznik kazen doživlja, je odvisno le od njega in od odnosa z 

izvrševalcem kazni oz. odnosa do tistega, ki dejanja ne odobrava (Kroflič, 2011). Oziroma 

kot navaja isti avtor (prav tam): »Ločnice med kaznijo kot negativnim ukrepom in spodbudo 

oziroma nagrado kot pozitivnim ukrepom ne določa vzgojna teorija, ampak tista oseba, ki ji je 

ukrep namenjen. Zgodi se nam lahko, da bo našo obliko pomoči, zaščite ali celo spodbude 

otrok doživel kot hujšo obliko kazni od tradicionalnih kazni v vzgoji. Zato je kazen v vzgoji 

neizogibna, nelagodje, ki spremlja vsakega starša in učitelja ob kaznovanju otroka, pa smo 

dolžni vzeti nase kot najtežje breme vzgojnih odločitev!« (str. 14) 

 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

7 
 

Kazen ima po mnenju P. Štirn Janota in D. Štirn Koren (2012) vzgojno vrednost, ko imamo 

učenca za odgovorno in avtonomno osebo in je kot tak ob dodelitvi naše kazni sposoben 

presoditi, kaj je prav in kaj ne, s tem pa lahko krepimo njegovo odgovornost.  

 

Učitelji so strokovno usposobljeni, a imajo premalo znanja discipliniranja in motiviranja 

učencev, kar je osnovni pogoj poučevanja. Prgić (2007, str. 3) za vprašanje »kako 

disciplinirati učence, da bodo sodelovali«, predlaga preoblikovanje v vprašanja: »Kaj so moji 

cilji? Kakšne potrebe imam jaz, kakšne učenci? Kakšni so naši medsebojni odnosi? Kako je z 

motivacijo, sodelovanjem, uspehom? Kakšna je razredna klima/skupinska dinamika? Kako je 

z odgovornostjo?« 

 

 

 

M. Pšunder (2006) predstavi načela, ki učitelja vodijo pri presojanju disciplinskega pristopa:  

 načelo spoštovanja učencev oz. vzajemnega spoštovanja; 

 načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev; 

 načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil; 

 načelo skladnosti pristopa s pričakovanji širše družbene skupnosti in s šolsko 

politiko; 

 načelo sodelovanja s starši (Več avtorjev (v Pšunder, 2006) poudarja sodelovanje s 

starši, saj to zelo vpliva na učenčeve dosežke pri učenju in vedenju. Celoletno uspešno 

sodelovanje s starši je pomembno tudi zato, ker je v primeru težav starše lažje 

pritegniti k sodelovanju. Prav tako je pomembno sodelovanje staršev pri izboljšanju 

discipline.); 

 načelo načrtovanja preventivne discipline, ki zajema naslednja področja:  

odnose (oblikovanje pozitivnih medsebojnih odnosov), pripravo na pouk in 

izvajanje pouka ter razredni menedžment (organizacija, vodenje in upravljanje 

razreda); 

 načelo načrtovanja korektivne discipline, ki temelji na principu najmanjše 

stopnje posredovanja. Wolfgang in Glickman (1989, prav tam) sta z raziskavo 

odkrila pet načinov učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje učencev: nebesedni 

signali, nevelelne povedi, vprašanja, velelne povedi (z obljubljanjem posledic) in 

modeliranje, uporaba podkrepitev ter fizično posredovanje. 

 

 

 

Clark (2010) navede, da je glavna zahteva discipline učencem razložiti, naj »gradijo« svoje 

življenje, ključna učiteljeva etična obveza pa gradnja zavedanja učencev, da jim bo učitelj 

pomagal v vsaki situaciji. 
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2.3 Pristopi, strategije in stili vodenja razreda 

2.3.1 Pristopi vodenja razreda 

Po Glickmanu in Tamashiri (1980, v Sahin, 2015) se pristopi razrednega vodenja delijo na: 

 učiteljev pristop z nizko stopnjo nadzora (neintervencionistični/neposredovalni 

nadzor); 

 učiteljev pristop s srednjo stopnjo nadzora (interaktivni/medsebojno vplivajoči 

nadzor); 

 učiteljev pristop z visoko stopnjo nadzora (intervencionistični/posredovalni nadzor). 

 

Za pristop z nizko stopnjo nadzora je značilno, da učitelji verjamejo v učenčeve 

sposobnosti pravilnega odločanja zase in da ne glede na (ne)pravilnosti te služijo učenčevemu 

razvoju. Učitelj ne nadzoruje vedenja in ne uveljavlja svojih pravil, temveč ustvarja okolje, 

kjer lahko učenci nadzorujejo svoja vedenja in uveljavljajo svoja pravila. Po Burdnu (2006, v 

Sahin, 2015) tako učiteljeva nizka stopnja nadzora omogoča učenčevo visoko stopnjo 

avtonomije; to ne pomeni zmede v razredu, temveč učenci določijo standarde vedenja, ki jih 

mora učitelj vpeljati tako, da učencem omogočajo učenje v disciplinskem okolju. Takšni 

disciplinski modeli so: Harrisov transakcijsko analitični model (1969), Kouninov valovalni 

učinek in upravljalni model skupine (1970), Ginottova disciplina skozi model kongruentne 

komunikacije (1972) in Gordonov model treninga učiteljeve učinkovitosti (2003) (prav tam). 

 

Drugi pristop ima značilnosti prvega in tretjega; ključni zanj so notranji in zunanji dejavniki, 

ki vplivajo na učenčev razvoj. Priznava učenčeve notranje dejavnike, za nadzor vedenja meni, 

da je odgovornost tako učitelja kot učenca. Učitelj je usmerjen na vedenje in učne potrebe 

celotne skupine. Delovanje in pravila skupaj razvijajo učenci in učitelj. Za ta pristop sta 

značilni sodelovalna disciplina in demokratična praksa. K temu pristopu discipline sodijo: 

Dreikursov model socialne discipline (1972), Glasserjev model realitetne terapije (1969) in 

model sodelovalne discipline L. Albert (2003) (v Sahin, 2015).  

 

Tretji pristop zagovarja vpliv zunanjih dejavnikov na učenčevo rast in razvoj, saj ga ti 

oblikujejo in preoblikujejo; učenec naj bi imel malo notranjega potenciala in (ne)pravilno 

vedenje določa učitelj. Pomembna je torej krepitev primernega vedenja (nagrada) in 

učiteljevo posredovanje ob neprimernem vedenju (kazen); učitelj z visoko stopnjo nadzora 

usmerja k ustreznemu vedenju. Takšen pristop zagovarjata: Canterjev (1976) model asertivne 

discipline in Jonesov (1987) model pozitivne discipline (v Sahin, 2015). 

Kot omenja Sahin (2015), eden od zgoraj naštetih načinov pri posameznem učitelju dominira, 

pomembna je skladnost med disciplinskim pristopom, v katerega učitelj verjame, in tistim, ki 

ga pretežno izvaja v razredu. M. Pšunder (2011) meni, da nek model ni nujno vselej 

učinkovit, saj je treba upoštevati več dejavnikov pri vodenju razreda, in Brophy (1988, v 

Kayikci, 2009) meni, da se mora način vodenja spreminjati glede na značilnosti razreda in 

učencev, ki se tudi spreminjajo. 
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Več avtorjev (v Pšunder, 2006) zagovarja najmanjšo stopnjo posredovanja. Ob neprimernem 

vedenju naj učitelj uporabi najmanjšo stopnjo nadzora (možnost, da učenec sam spremeni 

svoje vedenje), če to ni uspešno, se naj zateče k uporabi tehnik z več nadzora. Z 

dogovarjanjem naj učitelj in učenci skušajo doseči skupno rešitev, toda če rezultata ni, učitelj 

uporabi tehnike z najvišjo stopnjo nadzora. To spodbuja odgovornost in samodisciplino 

(omogoča primerno stopnjo avtonomije glede na razvojne značilnosti učencev). Ista avtorica 

(prav tam) pove, da se danes učitelji sami odločajo o disciplinskem pristopu, kar jim 

predstavlja odgovornost in privilegij. Za to zahtevno nalogo potrebujejo obširno didaktično, 

pedagoško in psihološko znanje.  

 

Sahin (2015) za raziskavo o nadzornem pristopu s 119 osnovnošolskimi učitelji navede, da ni 

pokazala statistično pomembnih razlik med izbiro nadzornega pristopa, kot tudi ne vpliva let, 

spola, izkušenj, zakonskega stanu in predmeta poučevanja. Če učitelj pozna in ponotranji 

svojo stopnjo nadzora, je njegovo poučevanje učinkovito (prav tam). Druga raziskava (Ünal 

in Ünal, 2012) je razkrila, da bolj izkušeni učitelji uporabljajo več nadzora pri pouku kot 

učitelji začetniki, toda oboji (tudi glede na spol) uporabljajo več nadzora za upravljanje 

vedenja kot za poučevanje. 

Razredna klima, v kateri so najbolj zadovoljni tako učitelji kot učenci, nastane pod vodstvom 

učitelja interakcionista in tudi učenčevi dosežki so takrat najvišji, pri učitelju 

intervencionistu so dosežki najnižji (Martin in Baldwin, 1993, v Djigic in Stojiljkovic, 2011). 

 

2.3.2 Strategije vodenja razreda 

M. Pšunder (2011) strategije v kontekstu vodenja razreda opredeljuje kot »načine oziroma 

poti, s katerimi spravimo posamezne modele v prakso v razredu« (str. 20). 

 

Preventivna disciplina vsebuje področja skrbi za odnose, pripravo in izvajanje pouka, 

organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. Dobri medsebojni odnosi so možni v sproščeni 

šolski klimi in to preprečuje ali zmanjšuje neprimerno vedenje. Poudarja se tudi učiteljevo 

skrb za učence, ki se kaže v obliki pogovora z učenci, upoštevanja njihovih potreb, 

vključevanja različnih dejavnosti, materialov. Učiteljevo dobro načrtovanje pouka in uporaba 

učinkovitih metod poučevanja prav tako vplivata na vedenje učencev. Vodenje razreda sloni 

na postavljenih in upoštevanih pravilih, kjer je pomembno sodelovanje učencev, saj jih tako 

spodbujamo k prevzemanju odgovornosti za svoja vedenja (Peček Čuk in Kroflič, 2009). 

Preventivna strategija vodenja razreda predstavlja torej učiteljeva vedenja za zmanjšanje 

učenčevega neprimernega vedenja.  

Proaktivne strategije pomenijo, da učitelj skuša spremeniti situacijo, preden pride do težav, 

neprimernega vedenja, toda preventiva ne omogoča, da do problemov ne bi prišlo (Pšunder, 

2011).  

Reaktivne strategije pomenijo reakcijo, ko že pride do motečega vedenja in ga skuša učitelj 

ustaviti, saj se drugače po Kouninovo (Pšunder, 2011) razleze po celotnem razredu. Pri 

načrtovanju korektivne discipline se po Wolfgangu in Glickmanu (1986, v Peček Čuk in 

Kroflič, 2009) ob neprimernem vedenju najprej uporabi minimalno stopnjo nadzora (daje 
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možnost poprave vedenja) in kasneje, če ni uspeha, učitelj uporabi disciplinske tehnike z več 

nadzora (Peček Čuk in Kroflič, 2009).  

Literatura omenja še podporno disciplino, ki pomeni, da učitelji pomagajo učencem zopet 

pridobiti samonadzor ali da jih, če zopet začnejo kazati znake neprimernega vedenja, usmerijo 

na pravo pot (Charles, 1996; Singh, 2001, oba v Dunbar, 2004).  

 

Taylor (1996, v Dunbar, 2004) omeni dve komponenti discipline: posredno vodenje 

(usmerjeno na opolnomočenje učenca; tam, kjer sta ljubezen in pripadnost, sledi manj 

disciplinskih problemov; če so učenci del odločanja in disciplinskega programa, mu bodo 

verjetneje sledili) in neposredno vodenje (značilnejše v razredu vsak dan; opis primernega in 

neprimernega vedenja in pomoč učencem izbrati pravšnjega). 

 

2.3.3 Stili vodenja razreda 

V današnjem času se učitelji srečujejo z nedisciplino, neredom in neubogljivostjo, zato je zelo 

pomembno, da poznajo različne stile vodenja razreda in se tako glede na situacijo odločijo za 

najustreznejšega (Pšunder, 2011).  

 

Po V. Zabukovec in D. Boben (2000) so stili vodenja vedenjski vzorci, s katerimi vplivamo 

na druge. Na učiteljev stil vodenja vplivajo njegova osebnost, znanja, izkušnje in prepričanja, 

kako je treba voditi učence. 

Svoj stil vodenja učitelj izoblikuje le s pomočjo trdne osnove – dobrega (delovnega) odnosa z 

učenci, ki upošteva potrebe vseh udeležencev in dogovarjanje brez manipulacije (Prgić, 

2007). 

 

 

Lewin, Lippit in White (1939, v Peklaj idr., 2009) opredelijo tri stile vodenja: demokratično, 

avtoritarno in »laissez faire«.  

Pri prvem vodja/učitelj upošteva mnenja članov/učencev in skupine, spodbuja k aktivni 

udeležbi in dajanju predlogov (Peklaj idr., 2009). Znanje, izkušnje in sposobnosti so temelj 

njegove avtoritete; zna poslušati, sodelovati, sprejemati nasvete in priznava različnost 

posameznika. Želi si sodelovanja in ustvarjanja dobrih odnosov (Marentič Požarnik, 2008). 

Skupino želi usposobiti za delovanje brez njega in zato mora slabiti svoj položaj in krepiti 

položaj skupine (Valentinčič, 1987). Učence uči prevzemanja odgovornosti za lastne 

odločitve in samostojnosti (Peklaj idr., 2009) ter uporablja demokratične metode vodenja, 

zlasti pozitivne zunanje spodbude – pohvale, nagrade (Valentinčič, 1987). Brajša (1995) 

navede, da na področju komunikacije ta stil vodenja pomeni spontanost, uspešno sporočanje, 

v medsebojnih odnosih odprtost, zaupanje, samozavest, na področju organizacije sodelovanje 

z uresničitvijo vsebin in na področju ciljev samoopredeljevanje. 

 

Pri avtoritarnem učitelju je komunikacija večinoma enosmerna in oblika dela frontalna, 

postavlja jasna pravila in jih ni pripravljen spremeniti; sam načrtuje, organizira in nadzoruje 

učenje. Za tak način vodenja je značilna višja učinkovitost, a je manj privlačen učencem 

(Peklaj idr., 2009). Valentinčič (1987) meni, da onemogoča ustvarjalnost in kritično, 
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samostojno mišljenje. Ne sloni na zaupanju in iskrenosti, na področju ciljev pomeni 

manipulacijo, grožnje, prisilo, na področju organizacije nadzor, formalnost, hierarhijo in na 

področju komunikacije pomeni prikrivanje in izkrivljanje (Brajša, 1995). 

 

Stil vodenja »laissez faire« pomeni, da učitelj ne uspe vzpostaviti ustrezne skupinske 

dinamike (Kovač, Mayer in Jesenko, 2004), njegova vloga je malo opazna, pravila so ohlapna 

in učencem pušča veliko svobode (Valentinčič, 1987). Brajša (1995) meni, da vodi k 

individualizmu in slabemu sodelovanju.  

 

Prgić (2007) omenja stil vodenja, ki presega demokratičnega, in sicer odgovorni – dogovorni 

stil vodenja, kjer je učitelj vodja in moderator, ima znanje in veščine s področja skupinskega 

dela, je vešč tehnik komunikacije in reševanja konfliktov, postavlja meje, pozna izvor 

motivacije in vire avtoritete ter situacijsko vodenje, razvija svoj stil vodenja in obvlada del 

svetovalnih spretnosti. Ta stil vodenja od učenca zahteva prevzemanje odgovornosti za 

reševanje problema, a je zahteven tudi za učitelja, saj predstavlja odgovornost, da se bo 

izobraževal, uril v vodenju razreda. Isti avtor (prav tam) meni, da je vzgojno delo 

najučinkovitejše, če učenci sooblikujejo načela vedenja in je hkrati vsebina dela manj 

pomembna kot odnos z učencem. Tako je treba izbrati stil vodenja, ki vključuje gradnjo 

medsebojnih odnosov, razreševanje konfliktov in skupinsko dinamiko, a hkrati dopušča 

učitelju delitev njegovega nadzora in je pripravljen prepustiti odločitve tudi učencem.  

 

2.4 Teorije vodenja razreda 

Empirične raziskave so se do sredine 20. stoletja opirale na ekološko teorijo vodenja razreda 

(Brophy, 2006), po kateri učitelji pripravijo konkreten načrt, vzpostavijo pravila in postopke, 

utečejo postopke in aktivnosti, organizirajo razredne aktivnosti in posredujejo pri 

neprimernem vedenju ter spodbujajo učenje (Doyle, 2006, v Christofferson in Sullivan, 2015).  

 

Tako kot že Kounin (1970, v Christofferson in Sullivan, 2015) tudi Doyle (1986, v Peklaj idr., 

2008) meni, da učinkovitega vodenja ni mogoče obravnavati ločeno od aktivnosti 

poučevanja. O takšni povezanosti preko citata Oserja govori tudi Kroflič (1997): »Učitelj, ki se 

usmeri le na didaktična in vsebinska vprašanja poučevanja, bo kratkoročno uspešnejši, 

dolgoročno pa bo uspešnejši tisti, ki v poučevanje vključuje tudi skrbi in odgovornost za lastna 

dejanja« (str. 8). 

 

Behavioristična (vedenjska) teorija razrednega vodenja je nasprotno osnovana v delovnih 

pogojih in pojmuje razredno vodenje kot predhoden nadzor, ojačitvene strategije, načrte 

vedenja in nagrade za oblikovanje učenčevega vedenja (Landrum in Kauffman, 2006, v 

Christofferson in Sullivan, 2015). 

 

Perspektiva procesne teorije o razrednem vodenju je, da je pojmovano kot zaporedje 

postopkov učitelja, da spodbuja učenčevo sodelovanje in vključenost (Gettinger in Kohler, 

2006, v Christofferson in Sullivan, 2015). 
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2.5 Raziskave o vodenju razreda 

 Raziskava Marzana, J. S. Marzano in Pickeringa (2003, v Korpershoek, Harms, de 

Boer, van Kuijk in Doolaard, 2014) je temeljila na 101 raziskavi (objavljene med leti 

1967 in 1997) o učinkovitem razrednem vodenju. Rezultati so pokazali, da je bilo v 

razredih z učinkovitim razrednim vodenjem znatno manj motenj. Avtorji (prav tam) so 

odkrili štiri komponente učinkovitega razrednega vodenja (te so vključene tudi v 

definicijo razrednega vodenja Evertsona in Weinsteina, 2003, prav tam): pravila 

(splošno o vedenju eden do drugega) in postopki (vedenja v specifični situaciji), 

disciplinske intervencije (ravnanje z motečim vedenjem), odnos učitelj – učenec 

(vzpostaviti primerno raven nadvlade in sodelovanja), miselna pripravljenost 

(»withitness«) in emocionalna objektivnost (prepoznavanje morebitnega 

problemskega vedenja in hitro ukrepanje na emocionalno objektiven način). Marzano 

idr. (2003, v Korpershoek idr., 2014) poudarijo tudi pomen navajanja učencev na 

odgovornost za svoje vedenje.  

 

 Fokus raziskav Oliverja, Wehbyja in Reschlyja (2011, v Korpershoek idr., 2014) je bil 

usmerjen na postopke celotnega razreda za zmanjšanje problematičnega vedenja 

(moteče, deviantno, agresivno razredno vedenje). Ugotovili so, da ima učiteljeva 

praksa vodenja razreda pomemben pozitiven učinek na zmanjšanje problematičnega 

razrednega vedenja. Kontrolni razred je pokazal več motečega vedenja učencev in več 

neustreznega in agresivnega vedenja kot obravnavani razred (prav tam). 

 

 Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor in Schellinger (2011, v Korpershoek idr., 2014) 

so v raziskavi 213 šol glede socialnega in emocionalnega učenja (povečanje učenčevih 

kognitivnih, afektivnih in vedenjskih kompetenc, kot so samozavedanje in odgovorno 

odločanje) prišli do podobnih zaključkov kot Marzano idr. (2003, prav tam), Oliver 

idr. (2011, prav tam), in sicer o pozitivnih učinkih intervencij vedenja. 

 

 Po Erdoganu in Kurtu (2015) se raziskave vodenja razreda osredotočajo na štiri 

področja: opis vedenja učitelja, učiteljevo učinkovitost, disciplinske probleme razreda 

in strategije razrednega vodenja.  

 

 

Korpershoek idr. (2014) navedejo pogosto izvajane programe vodenja razreda v osnovni šoli: 

School-Wide Positive Behavior Support ter The Good Behavior Game (usmerjena sta na 

vedenje učitelja in učenca), Promoting Alternative Thinking Strategies ter Second Step 

(usmerjena sta na vedenje učenca in njegov socialno-emocionalni razvoj), Zippy’s Friends 

(usmerjen je na učenčev socialno-emocionalni razvoj).  
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2.6 Uspešno vodenje razreda in lastnosti kakovostnega vodje 

2.6.1 Uspešno vodenje razreda 

»Učitelji igrajo bistveno vlogo pri kognitivnem in socialno-emocionalnem razvoju otrok, in 

sicer s tem, da jim dajejo priložnost za učenje. Učinkovito vodenje razreda je predpriprava za 

takšno učenje. Brez njega so razredi dezorganizirani in kaotični, v takšnem okolju pa težko 

pride do kakovostnega učenja.« 

(Elias in Schwab, 2006, str. 309, v Korpershoek idr., 2014, str. 5) 

 

Obširna obravnava razrednega vodenja daje pozornost učenčevim karakteristikam in 

individualnim razlikam, pripravi razreda (učinkovito učno okolje), organizaciji snovi in 

podpornih aktivnosti (povečanje učenčevega udejstvovanja), razvoju delovnih postopkov 

(urejanje razreda), izvajanju pravil vodenja skupine, aktivnemu poučevanju, tehnikam 

motivacije in reševanja konfliktov, ukvarjanju z učenčevimi osebnimi problemi … Posamezen 

pristop ne zajame elementov vsestransko (Brophy in Putnam, 1978). 

 

Brophy in Putnam (1978, str. 101–113) podata značilnosti oziroma elemente uspešnega 

vodenja razreda: 

1. Osebne značilnosti in zahteve poučevanja 

Uspešen vodja razreda bo učitelj z osebnostnimi značilnostmi: prijaznost, vesel značaj, 

čustvena zrelost, zanesljivost, iskrenost, mirnost v krizi, odzivanje z aktivnim poslušanjem 

(brez avtoritarnosti, obrambne drže in ohranjanja stila načina reševanja problemov – na 

primer – ne izgubiti) – to opisuje karakteristike »ego moči«, kar je nujno za učinkovito 

vodenje razreda. 

2. Upravljanje poučevanja 

Pomemben vidik preventivnega razrednega vodenja je premišljeno in natančno načrtovanje 

poučevanja. 

3. Vodenje skupin 

Na primer dajanje individualnih navodil in osredotočenost na šolsko nalogo celotnemu 

razredu, uravnavanje prehajanja razreda (npr. v telovadnico), ohranjanje pozornosti vseh (med 

skupinskim pogovorom). 

4. Upravljanje individualnih vedenjskih problemov 

Večinoma osredotočanje na nadzorovanje po dejanju, a boljše je preventivno reševanje 

problemov in učenčeva odgovornost (za svoje vedenje) in rast. 

5. Upravljanje individualnih vedenjskih problemov kot posledica prevladujočih problemov 

Kako naj se učitelji pripravijo na pogoste probleme? 

Spretnosti same niso dovolj; uspeh zahteva splošno mentalno zdravje, predvsem moč ega. 

 

Na podlagi raziskav nasilja in drugega neprimernega vedenja, ki za šolski prostor potekajo že 

trideset let, so v zadnjih letih oblikovali različne priročnike učinkovitega vodenja razreda. 

Programi v večini sledijo načelom učinkovitega vodenja razreda: 

več možnih strategij (za spodbudno učno okolje je pomembna struktura razreda – postavitev 

miz in ustrezni načini odzivanja – pohvala), izpostavljanje dobrih plati (dobra razredna in 

šolska klima pripomoreta k večji povezanosti učencev), učenje odgovornosti 
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(samoobvladovanja; učencem se pokaže ustrezne načine vedenja in ne le, da se odzivamo na 

neprimerno vedenje), nadziranje lastnih čustev (tudi na agresivno vedenje se mora učitelj 

odzvati mirno, brez jeze, drugače prispeva k začaranemu krogu stopnjevanja nasilja, torej naj 

se konstruktivno in na miren način odziva na konflikte), konsistentnost (učence učimo 

primernega vedenja z jasnimi pravili in njihovim doslednim upoštevanjem), zgodnje 

odzivanje (neprimernega vedenja ne smemo ignorirati, saj to učencem kaže, da pravila v 

resnici ne veljajo, učenci morajo biti seznanjeni s posledicami kršitev pravil in da do njih res 

pride) (Skiba idr., 2011). 

Programi uspešnega vodenja razreda celotne šole so po poročanju avtorjev (prav tam) 

zmanjšali osip, izključitve iz šole, učiteljevo izgorelost in povečali učni uspeh učencev. 

Izvajanje programov zahteva od učiteljev predanost in vztrajnost. Zaradi preizkušanja meja 

učencev se lahko neprimerno vedenje na začetku še poveča, a se na dolgi rok izplača vložen 

čas za preprečevanje in obvladovanje neprimernega vedenja. Manj časa se porabi za 

ukvarjanje z motečimi učenci in klima celotne šole se izboljša. 

 

2.6.2 Lastnosti kakovostnega vodje 

   »… Učitelji morajo biti prinašalci upanja …«  

(Dunbar, 2004, str. 10) 

 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003) lastnosti vodje opišejo preko kategorij: kdo vodja je 

(osebnostne poteze, vrednote, motivi, inteligenca, značaj), kaj vodja ve (veščine, znanje, 

sposobnosti) in kaj vodja počne (navade, stili, kompetence, obnašanje).  

Za reševanje in preprečevanje motečega vedenja in s tem uspešnejše poučevanje in vodenje 

razreda učitelji kot svoje dolžnosti navajajo: učitelj pride pripravljen v razred; dobro pozna 

učence; je dober model, vodja in prijatelj; aktivira učence; prizadeva si najti vir problemov; 

nadzoruje distanco do učencev; je potrpežljiv. Interakcije učitelj – učenec vplivajo na učni 

uspeh in na vedenje učencev (Demir, 2009). 

 

Učinkoviti so tisti učitelji, ki na začetku šolskega leta veliko časa namenijo oblikovanju 

pravil in učenju postopkov prehajanja med določenimi aktivnostmi, saj to omogoča pozitivno 

klimo razreda in sodelovanje učencev (več avtorjev v Košir in Habe, 2013). 

 

 

D. Spruk (2004) navede, da ločijo uspešnega od neuspešnega vodje tudi njegove sposobnosti, 

kompetence, da zna uporabiti znanje za reševanje problemov; da zna povezovati teorijo in 

prakso ter da se uči iz izkušenj; popolno je, da ima bogate izkušnje in številne kompetence. 

 

Z začetkom šolskega leta učitelj postane vodja določeni skupini učencev in po Račniku (2008) 

so značilnosti kakovostnih vodij (posameznikov, podjetij), v našem primeru učiteljev, 

naslednje:  

pogum – vodja mora biti pogumen in zaupati vase, sicer mu ljudje ne bodo sledili; 
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samoobvladanje – vodja mora obvladati najprej samega sebe in šele tako bo v stresnih in 

konfliktnih situacijah lahko obvladoval druge; 

občutek za pravičnost – vodja brez razvitega občutka za pravičnost nima spoštovanja niti 

zaupanja vodenih; 

suverenost pri odločitvah – pomembno je, da si vodja zaupa in zna hitro sprejemati 

odločitve;  

sposobnost načrtovanja – uspešno doseganje ciljev in rezultatov zahteva načrtovanje dela;  

optimizem – s svojim razpoloženjem vodja vpliva na motivacijo in to vpliva na rezultate; 

simpatija in razumevanje – pomembno nam je in cenimo, če je nekomu mar za naše težave 

in nas skuša razumeti; 

pripravljenost na sprejemanje odgovornosti – vodja kaže svojo kakovost s prevzemanjem 

odgovornosti za rezultate svoje skupine, skupaj s pomanjkljivostmi in napakami;  

sodelovanje – pri uspešnih vodjih je sodelovanje sprejeto kot pričakovan način vedenja v 

skupini. 

 

Brophy (2006) je prišel do zanimivega spoznanja, kako je razumevanje pojma vodenja 

razreda odvisno od učiteljeve uspešnosti: uspešni učitelji ga zaznavajo kot ustvarjanje 

podpornega, sodelovalnega, učinkovitega okolja učenja in socializiranje učencev; manj 

uspešni učitelji ga vidijo kot vzdrževanje avtoritete in discipliniranje. 

 

Najučinkovitejši vodje so učitelji, ki med disciplinskimi problemi ohranjajo mirnost in 

reagirajo trezno, ne jemljejo vedenja učencev osebno. V razredu se s spodbujanjem 

občutka skupnosti pri učencih kaže naravnanost k prosocialnosti (skrb za druge, pripravljenost 

pomagati, sodelovanje) in manj motečega vedenja (Battistich, Solomon, Watson in Schaps, 

1997). 

 

Moreno Rubio (2009) pride do zaključka, da je biti učinkovit učitelj kompleksen proces in ni 

lahka naloga, saj zahteva profesionalne in osebne spretnosti, znanje vsebine, dobro 

načrtovanje, jasne cilje in komunikacijo, dobro organizacijo in vodenje razreda ter realistična 

in stalna visoka pričakovanja do učencev. Mora biti odgovoren za proces učenja učencev, 

predstavlja vzor vseživljenjskega učenja in mora vlagati v svoje znanje. Mora povezovati 

profesionalnost z razumevanjem, skrbjo, pravičnostjo in prijaznostjo, kazati navdušenje, strast 

in motiviranost za učenje in poučevanje. Razred naredi prijeten učencem, da imajo ti občutek 

pripadnosti, in okolje ustrezno učenju. Prav tako je inovativen, zna pritegniti učence in ceni 

raznolikost. Povzeto – učinkovit učitelj je tisti, ki ima sposobnost navdušiti učence k 

doseganju njihovih največjih potencialov učenja. 
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Brajša (1995, str. 18) poudarja pomen ljubezni v šoli in strinjamo se s Prgićem (2007, str. 52), 

ki bistvene elemente kakovostnega vodenja vidi prav v brezpogojni ljubezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Vpliv vodenja razreda na učenje 

Za kognitivne procese je glede na dolgoletne raziskave v primerjavi z domačim okoljem, 

podporo družine, šolsko kulturo, obliko programa in demografsko strukturo šole, 

najpomembnejši dejavnik razredno vodenje (Cummings, 2000, v Kayikci, 2009). Tudi 

Marzano (2003), G. Djigic in S. Stojiljkovic (2011) kot glavni dejavnik za učenčeve dosežke 

navajajo razredno vodenje, pri čemer se opirajo na raziskavo Wanga, Haertela in Wallberga 

(1993) (prav tam).  

 

2.8 Kakovost odnosa učitelj – učenec za vodenje razreda 

Çelik (2005, v Kayikci, 2009) pravi, da je vsak učitelj v svojem času poučevanja soočen s 

težavnimi odnosi in tisti, ki nima zadosti znanja in spretnosti razrednega vodenja, uporabi 

avtoriteto in najlažje, a najnevarnejše načine – prisilo, nasilje, grožnje. Toda tako se ne rešuje 

problemov, celo pokvari se vzdušje v razredu in pojavijo se novi problemi. Naravno stanje 

razreda se uniči ravno s čezmernim osredotočanjem na neželeno vedenje. 

 

Kot meni Gordon (1983), je za razredno vodenje ključnega pomena kakovost odnosa učitelj 

– učenec, zato mora biti ta odprt, neposreden, zaupen in mora temeljiti na medsebojni 

hvaležnosti, saj to omogoča dobro komunikacijo in odnos. Tudi Marzano (2003) ponudi 

podatek, da preko 100 študij za ključno pri vodenju razreda navaja kakovosten odnos učitelj 

učenec, saj je to osnova drugim oblikam razrednega vodenja.  

 

Slika 1: Pomen ljubezni v šoli (Prgić, 2007, str. 52) 
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2.9 Pomanjkljivo izobraževanje o vodenju razreda 

Po poročanju več učiteljev je bilo njihovo izobraževanje o vodenju razreda nezadostno ali 

neučinkovito.  

V izobraževanju učiteljev je usposabljanje za razredno vodenje, kljub pomembnosti njegove 

učinkovitosti in koristi njegovega usposabljanja, spregledano. Učitelji poročajo o 

neustreznem in neučinkovitem izobraževanju med študijem (Evertson in Weinstein, 2006; 

Jones, 2006; Stough, 2006, vsi v Christofferson in Sullivan, 2015). Le 37 odstotkov 

programov izobraževanja učiteljev je ponujalo izobraževanje o razrednem menedžmentu 

(Wesley in Vocke, 1992, v Christofferson in Sullivan, 2015). Hammerness (2011, prav tam) 

je z novejšo raziskavo o programih izobraževanja učiteljev v New Yorku odkril, da manj kot 

polovica programov zahteva izobraževanje o vodenju razreda. 

 

V raziskavi so učitelji izrazili mnenje, da bi jim dodatno usposabljanje o vodenju razreda 

pomagalo pri učni praksi (Romano, 2008, v Christofferson in Sullivan, 2015).  

 

Učitelji začetniki že desetletja poročajo, da potrebujejo največji profesionalni razvoj v 

vodenju razreda (Rollin, Subotnik, Bassford in Smulson, 2008, v Christofferson in Sullivan, 

2015) in se počutijo nepripravljene (več avtorjev v Ünal in Ünal, 2012). Ključne ovire 

poklicnemu uspehu učitelji začetniki pripisujejo slabim spretnostim razrednega vodenja 

(82 odstotkov) in motečim učencem (57 odstotkov) (Fideler in Haskelhorn, 1999, prav tam). 

Enako sta ugotovila tudi tudi Diamond (1992, v Morris-Rothschild in Brassard, 2006) in 

Jones (1996, v Sutton in Wheatley, 2003).  

Manj izkušeni učitelji iščejo pomoč preostalega osebja (Gutkin in Ajchenbaum, 1984, v 

Morris-Rothschild in Brassard, 2006). 

 

Težavno vodenje razreda je po Ingersollu in Smithu (2003 v Morris-Rothschild in Brassard, 

2006) glavni razlog zapustitve poklica po nekaj letih, pri izkušenih učiteljih pa povzroča 

veliko stresa in izgorelosti (Schottle in Peltier, 1991, v Morris-Rothschild in Brassard, 2006). 

Naraščajoče izgorevanje učiteljev in njihovo zapuščanje poklica omenja tudi več avtorjev (v 

Jennings in Greenberg, 2009) in kot razlog navedejo vedno večje čustvene zahteve in le malo 

podpore. 

 

 

Učiteljem primanjkuje znanj o vodenju. Prgić (2007) predlaga interdisciplinarnost, 

povezanost različnih znanj in strok, saj se učitelji ubadajo tudi s težavami, ki so primarno 

področja poklicnega ukvarjanja socialnih delavcev, psihologov in psihoterapevtov. Teh znanj 

na pedagoških programih niso dobili. 

Povzemamo temeljne vsebine vodenja razreda (Prgić, 2007, str. 13): 

 ustvarjanje pozitivne klime; 

 metode dela z učenci (sodelovalno učenje …); 

 oblikovanje pravil, vzdrževanje discipline; 

 komunikacija z in med učenci; 

 reševanje konfliktov; 
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 dajanje povratnih informacij; 

 ureditev razreda in sedežni red. 

 

Poglavje zaključujemo z mislijo, ki bi se je tudi po našem mnenju morali zavedati učitelji – 

poleg vseh znanj igrajo ključno vlogo učiteljev odnos, zanos in človečnost. 

 

 

»Vodenje je poglavitni element uspešne vzgoje in izobraževanja. Poleg znanja in strokovnosti 

mora imeti učitelj tudi vse lastnosti kakovostnega in uspešnega vodje. Ni dovolj, da učencem 

da naloge, zanje jih mora tudi navdušiti. Ni dovolj, da uporablja znanje in sposobnosti 

učencev, mora jih tudi navdušiti. Ni dovolj, da znajo učenci naloge rešiti, to morajo tudi 

hoteti. Tukaj pa smo že na ravni vodenja. Samo vodja v pravem pomenu besede lahko učence 

navduši.«  

(Brajša, 1995, str. 88) 
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3 KONFLIKTI 

Terminološko povezujemo pojme konflikt, nesporazum, nesoglasje, spor, nasprotje, spopad, 

vojna. Konflikti so nezaželeni, negativno vrednoteni in del skritega kurikula ter tako v družbi 

njihova odsotnost velja za ideal. Asociacije nanje so negativne in učimo se napačnih 

prepričanj o njih: enači se jih z nasiljem, v njihovem izogibanju vidimo vrednoto, za njih 

uporabljamo neustrezna poimenovanja – konfliktna osebnost, označujemo jih za uničevalce 

odnosov in prepričani smo, da je vsak konflikt rešljiv. Treba je ločevati, kaj konflikt je 

(sestavljen je iz dveh nasprotujočih, izključujočih si želja, ni nasprotno, različno mnenje), in 

način njegovega reševanja (prepir je poskus reševanja konflikta) (Aničić, 2009). 

 

Že Whitman (1860, v Johnson in Johnson, 2009) nas nagovarja in sprašuje, ali smo se lekcij 

učili le od nam naklonjenih ljudi, ali nas niso večjih spoznanj naučili tisti, s katerimi smo se 

»spustili« na pot spora. Johnson in Johnson (2009) navajata, da tudi učitelji konfliktom 

večinoma dajejo negativen predznak in več avtorjev (prav tam) navede škodo, ki jo takšno 

doživljanje konflikta povzroči. Posledice izogibanja konfliktom so namreč slabši odnosi, 

slabše sodelovanje in povečana tekmovalnost.  

 

3.1 Opredelitev pojma konflikt 

Beseda konflikt izhaja iz latinske besede »conflictus« in pomeni »nasprotje, napetost; 

nesoglasje, spor« (Veliki slovar tujk, 2002, str. 599). 

 

Po psihološki definiciji je konflikt nasprotje, napetost, boj med motivi, izbirami, težnjami, 

odločitvami in te se hkrati dopolnjujejo in izključujejo (Mayer, 2006). 

 

Fischalek (1977, v Brajša, 1993) pojmuje konflikt kot nasprotovanje različnih želja, potreb, 

interesov, čustev, ravnanj.  

 

Cole (1998, v Owusu-Mensah, 2007) razloži, da do konflikta pride, ko posameznikovi interesi 

nasprotujejo interesom drugega, pri tem se namreč vzbudijo močna čustva in ni možnosti 

kompromisa. Posameznika torej izražata nek boj, trud, napor in da pride do razrešitve 

konflikta, morata o problemu komunicirati. Prav tako doživljata nezdružljivost lastnih ciljev s 

cilji drugega (Owusu-Mensah, 2007). 

 

V literaturi torej zasledimo več definicij konflikta (npr. Brajša, 1993; Gordon, 1983; več 

avtorjev v Iršič, 2004; Lamovec, 1993; Lipičnik, 1996).  

Nam je blizu razlaga M. Ule (2005), ki pravi, da v odnosu pride do konflikta, ko vpleteni 

čutijo, da ne morejo zadovoljiti svoje potrebe, odnosi niso iskreni in nastopi manipulacija. Gre 

za neusklajenost namer in ne pride do zadovoljive rešitve za oba partnerja. Torej konflikti 

predstavljajo neusklajenost misli, prepričanj, vrednot zunaj ali znotraj nas, med posamezniki 

ali med skupinami. Način reševanja konflikta in njegov rezultat sta odvisna predvsem od 
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naših reakcij. Prav tako se strinjamo: »Konflikti so indikatorji problemov, oziroma posledice 

neusklajenosti, ki ležijo pod njimi.« (Iršič, 2004, str. 127) 

 

3.2 Vrste konfliktov 

Vrste konfliktov po Iršiču (2004) so: glede na stopnjo ali fokus (problem, oseba, odnos); 

odkritost (potlačen, prikrit, odkrit); aktivnost (pasiven ali aktiven); ozadje (samostojen, 

posledica globljih konfliktov, prenesen); ravni (spor, podpovršinski, globoko zakoreninjen, 

dediščina preteklosti); notranji, medosebni, medskupinski; vrste neusklajenosti.  

 

Pedagoška enciklopedija (1989) jih deli glede na to, kdo ima nasprotujoče nagibe (osebni, 

skupinski, družbeni), in glede na vsebino (konflikti interesov, potreb, motivov, želja, stališč, 

vrednot, razumevanja, idej, ideologij …). 

 

Zanimajo nas medsebojni konflikti in Peterson (1983 v Iršič, 2004) razloži, da je konflikt 

medosebni proces, katerega začetek so dejanja ene osebe, ki ovirajo drugo pri njenem 

delovanju. 

Cohen (1995) navede parametre medsebojnih konfliktov: zgodovina (na konflikt vplivajo 

preteklo vedenje, zaznave, izkušnje in to vsakega posameznika ter njihova skupna 

zgodovina), stopnjevanje (dejanj posameznikov je v konfliktu več, saj ta sprožajo reakcije, 

odzive drugih in to lahko veča napetost), psihološke potrebe (njihova osnovna 

nezadovoljenost vodi v spore), sprožilci konflikta (nek dogodek konflikt sproži in na površje 

pridejo pretekle napetosti, zamere), zaznave (zaradi razlik med realnim in zaznanim pride do 

nesoglasij; dogodke zaradi prejšnjih izkušenj različno presojamo in to vodi do konfliktov), 

vloga vpletenih (ljudje, ki niso del konflikta, lahko nanj vplivajo – ga povečujejo npr. s 

širjenjem govoric, ali blažijo – v vlogi mediatorja).  

 

M. Horvat (1998) navaja še intrapersonalne (znotrajosebne) konflikte (neusklajenost dveh 

ali več teženj; vplivajo na vedenje in doživljanje posameznika) in ker potekajo v 

posamezniku, jih je treba poznati, se jih zavedati, saj so v šoli lahko tudi izvor medosebnih 

konfliktov. Tudi po mnenju Weeksa (1994, v Stolnik, 2010) je notranji konflikt možen vzrok 

konfliktov z drugimi. 

Intrapersonalni konflikt Larson in Mildred (2000, v Owusu-Mensah, 2007) razložita kot 

konflikt v osebi, ki se pojavi glede na upoštevanje količine virov osebe pri poslušanju 

notranje nasprotujočih si glasov. Orlich idr. (2001, prav tam) razložijo, da posameznik skuša 

zgladiti konflikt glede na svoj vrednotni sistem, Hart (2001, prav tam) doda, da konflikt ne 

prevzame nadzora le nad telesom, ampak povzroči veliko čustev in okupira misli. Do te vrste 

konflikta pride, ko vedenje osebe pripelje do pozitivnih, negativnih ali neskladnih rezultatov. 

 

 

K. Aničić (2009) razlikuje še stopnje konfliktov: razlika, nelagodje, nesporazum, napetost, 

kriza in tri ravni konfliktov (pozicija: kaj hočem; interes: zakaj to hočem; identiteta, skrite 

potrebe: kdo sem). 
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Dobro je poznati faze konflikta, saj vsaka zahteva svoj pristop, stil komunikacije in razrešitev 

problema. Konflikt ima svojo dinamiko in prikažemo ga lahko skozi tri faze: začetna faza, 

faza eskalacije in faza rešitve (Cimerman Petrovič, Dolamič, Kociper in Novak, 2007). 

Poleg dinamike konflikta (model »ledene gore«) nas mora zanimati njegovo ozadje 

(posameznikovo vedenje, interesi, potrebe v konfliktni situaciji), saj to omogoča iskanje 

rešitve konflikta. Prav nevidni del »gore« vpliva na delovanje konflikta; videno navzven nam 

ne pomaga pri razreševanju konflikta. Natančno raziskovanje prikritega dela (potrebe, 

interesi, neusklajenosti) nam omogoča najti vsebine, ki prinesejo rešitve. Dogajanje 

konfliktov poteka na dveh ravneh: raven delovanja (izrečena vsebina konflikta, 

posameznikovo vidno vedenje v konfliktu, vidna dejstva), ki je vrh ledene gore, in 

psihosocialna raven (strahovi, želje, negotovost, občutki, tabu teme; navzven, prikrito, 

nevidno). Na delovanje konflikta zelo vpliva vsebina te ravni. Za razumevanje in reševanje 

konfliktov je treba prepoznati psihosocialno raven konflikta in vsebine, vzroke narediti vidne 

in transparentne (prav tam). 

 

3.3 Vzroki konfliktov 

»Sprožilci so vidni in neposredni vzroki konfliktne situacije, ki so lahko v obliki verbalnega ali 

neverbalnega vedenja in dogodkov, povzročijo močne čustvene reakcije vpletenih strani (jezo) 

ali nasilno izražanje nesoglasja. Zelo pogosto se zamenjujejo s pravimi vzroki konfliktov, do 

katerih je veliko težje priti in ki včasih in po napornih analizah ostanejo skriti in 

nerazumljivi« (Šarenac in Begu, 2006, str. 17). 

 

Vzroki odnosnih konfliktov so po Cannie, Sasse in CFCS (2002, v Owusu-Mensah, 2007): 

osebnost posameznika, situacije iz posameznikovega življenja in potreba po moči.  

Faktorji osebnosti: individualnosti in razlike, ki so del posameznika (Cannie in CFCS, 2002, 

v Owusu-Mensah, 2007) in vsak ima svoj vrednotni sistem, karakteristike, stališča in način 

življenja. 

Situacijski faktorji so premagani, ko se spremenijo okoliščine; konflikt je lahko intenziven, a 

ponavadi ne traja dolgo (Tizard, Blatchford in Burke, 2000, v Owusu-Mensah, 2007). 

Faktorji moči se kažejo v konfliktu, ko je nekaj pomembno obema stranema in vsaka hoče, 

da se druga strinja z njenim mnenjem (Cannie in CFCS, 2002, v Owusu-Mensah, 2007). 

 

M. W. Isenhart in Spangle (2000) kot najpogostejše vzroke konfliktov vidita elemente: 

informacije (imamo različne predstave informacij in na njihovi podlagi si ustvarimo različna 

mnenja o dogodkih, stvareh, osebah); interese (naša različna zanimanja si med seboj lahko 

nasprotujejo); postopke (v postopek reševanja konflikta moramo verjeti, da pri njem 

sodelujemo); vrednote (imamo različne vrednote); odnose (če izgubimo spoštovanje, 

zaupanje, je lahko konec odnosa, sodelovanja); vloge (do konflikta pride, če z našo družbeno 

vlogo ne igramo tako, kot pričakujejo drugi); komunikacijo (povedano lahko napačno 

razumemo).  
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3.4 Konflikti v šoli 

Upoštevati je treba, da je vsak posameznik osebnost zase in ima tako specifične lastnosti, 

cilje, želje, izkušnje, znanja … Te različnosti v šoli med tolikimi ljudmi seveda povzročajo 

trenja, konflikte. A. Kobolt (2010a) poudari, da tako družina kot šola lahko s ponavljajočimi 

izkušnjami naučita, pokažeta, dokažeta, da imamo možnost razreševanja konflikta in pri tem 

ne izgubljamo.  

 

V Conflict and confrontation (2006) so vzroki, zakaj so nekateri otroci in odrasli večkrat 

udeleženi v soočanja, naslednji: za njih predstavljajo bolj naravno stanje (po Dreikursu 

pomeni, da konflikt uporabijo za iskanje pozornosti, moči, maščevanja), imajo pomanjkljive 

spretnosti izogibanja soočanjem (ne poznajo alternativnih načinov reševanja problemov; s 

konfliktom dosežejo, kar želijo), odvračanje pozornosti od drugih tematik, pritisk 

vrstnikov (konfliktnost je sprejet način vedenja v skupini; »zabavno« je gledati odrasle pri 

soočanju s problemi), so pod trenutnim stresom (situacije doma, razni strahovi in skrbi). 

 

Problematika motenja pouka nam postane jasnejša z vpogledom v teorijo socialnih domen. 

Ta medosebne konflikte deli na moralne, konvencionalne in takšne, ko si dijak (učenec) 

učiteljevo pravilo razlaga kot poseganje v njegovo svobodno odločanje. Raziskave 

potrjujejo, da otrok ne nasprotuje pravilom, ki preprečujejo dejanja ogrožanja oseb ali 

nepravične situacije (če stori moralno sporno dejanje, bo ob opozorilu skušal odpraviti škodo 

svojega dejanja), konvencionalne norme pa vidi kot neprimeren poseg v lastne osebne izbire. 

Do konfliktov, v okviru različnega zaznavanja dopustnega in nedopustnega vedenja, prihaja 

torej pri uveljavljanju konvencionalnih pravil. Pravila v šoli so namenjena zaščiti učencev ali 

so družbeno sprejete vrednote, a učenci se jim upirajo, saj jih ne vidijo kot take. Za večje 

upoštevanje takšnih pravil je treba sprejeti dogovor z vsebinsko razlago, da v šoli 

potrebujemo pravila, prepovedi in posledice za njihovo neupoštevanje (Štirn Janota in Štirn 

Koren, 2012).  

 

Z učiteljeve strani pride do konflikta, ko njegove potrebe v poučevanju niso zadovoljene – 

npr. ko učenec ne upošteva razrednih pravil. Prav tako pride s strani učenca do konflikta, ko 

njegove potrebe niso zadovoljene – npr. ne dobi želene ocene. Po Thomasu, Karmosu in 

Altekrusu (1981, v Bowman, 2007) da pobudo za rešitev konflikta tisti, ki ima konflikt. 

 

Do konfliktov pride tudi zaradi učiteljevega avtoritarnega odnosa, negativnosti in slabega 

razumevanja učencev (Pianta idr., 2005). Na odnose lahko vpliva tudi učiteljevo psihično 

zdravje in Hamre in Pianta (2004) omenjata raziskavo, kjer so bili učitelji z več simptomi 

depresije manj razumevajoči in so se verjetneje zapletali v negativne odnose z mlajšimi 

učenci.  

 

Literatura kot skupne izvore konfliktov v osnovni šoli navaja vodenje razreda, motnje in kazni 

(Owusu-Mensah, 2007). 
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Kot vzrok konflikta v razredu Gordon (1983) navaja dve možnosti: da so pri učencu motivi, 

ki povzročajo nesprejemljivo vedenje, tako močni, da ne moremo vplivati nanje, ali zaradi 

slabega odnosa med učencem in učiteljem; gre za neke vrste konflikt potreb. 

 

Prav tako je vzrok konfliktov lahko vsebina vzgojno-izobraževalnih vsebin, čustva ali 

medsebojni odnosi in v šoli M. Horvat (1998) med vzroke za nastanek konflikta uvršča: 

različnost posameznikov v sistemu vrednot, zaznavanju, različni interesi, stališča, navade, 

potrebe … 

 

Različni položaji posameznikov v šoli povzročajo različne smeri konfliktov. Konflikt na 

horizontalni ravni – konflikt med posamezniki ali skupinami v enakopravnih odnosih (med 

učenci, učitelji, učencem in skupino, učencem in razredom, med skupinami, med razredi). 

Konflikt na vertikalni ravni nastane, kjer med posamezniki ali skupinami ni enakopravnih 

odnosov (učitelj – učenec, učitelj – skupina učencev ali razred, učitelj – ravnatelj, skupina 

učiteljev – ravnatelj) (Horvat, 1998). 

 

Učitelji poročajo o konfliktih z učenci, ki se vedejo težavno, saj s tem motijo potek pouka, 

ustvarjajo probleme med vrstniki in otežujejo opravljanje dela učitelju (LaPointe, 2003, v 

Hamre, Pianta, Downer in Mashburn, 2008). Tudi raziskave v Berryju (2012) nakazujejo 

večjo stopnjo konfliktov zaradi visoke stopnje eksternaliziranih oblik vedenja, in to po D. 

Stipek in S. Miles (2008) v veliki meri v osnovni šoli. 

 

Konflikti med učitelji in učenci v osnovni šoli imajo lahko škodljiv vpliv na učenje, 

poučevanje in njihovo nereševanje slabša odnose (Owusu-Mensah, 2007).  

 

Osnovnošolski učitelji v več raziskavah (Dyson, 2000, v Morris-Rothschild in Brassard, 

2006; Iordanides in Mitsara, 2014) ocenjujejo konflikte za negativne.  

 

L. Golob (2013) je v raziskavi učiteljevih stališč do konflikta ugotovila, da 68 odstotkov 

učiteljev meni, da je konflikt normalen pojav, preostalim predstavlja stres ali pa priložnost za 

osebni razvoj. V primerjavi med razrednimi in predmetnimi učitelji se je več razrednih 

učiteljev opredelilo, da je zanje konflikt normalen pojav. Glede na delovno dobo učiteljev 

ni prihajalo do velikih razlik – učitelji z do deset let delovne dobe vidijo konflikt v primerjavi 

s kolegi z dvajset ali več leti delovne dobe kot priložnost za osebni razvoj. Večinoma učitelji 

v konfliktu dosegajo kompromis, kar potrjuje tudi Iršič (2004), saj se za ta način v konfliktu 

odločimo, ko nam primanjkuje časa. 

 

Na pomen konfliktov v šoli kaže odgovor na vprašanje o najbolj negativni življenjski izkušnji, 

kjer je tretjina ljudi omenila interpersonalne odnose ali konflikte z učitelji (Branson, 1972, v 

Bowman, 2007). 

 

Za konfliktne situacije, izvirajoče iz motenj, naj: »… učitelji najprej upoštevajo 

enakovrednost položajev v skupnosti, brez vnaprejšnjih obsodb in ocen, kako naj bi bilo in kaj 

je vredno, temveč si prizadevajo slišati zgodbo drugega, njegov pogled na situacijo in ga 
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sprejeti kot pomembnega in legitimnega ter skupaj z njim iskati načine, kako bi zmanjšali 

motnjo, kako bi presegli obstoječe, nelagodno stanje in krepili pripadnost, ki jo Strike v 

nasprotju z odtujenostjo, kot sovražnikom discipline, okliče kot njeno zdravilo« (Štirn Janota 

in Štirn Koren, 2012, str. 9). 

 

3.5 Pogledi na konflikt  

3.5.1 Tradicionalen in novejši pogled na konflikt 

Povečanje konfliktnosti znotraj posameznikov, med skupinami in organizacijami je povečalo 

tudi zanimanje zanje, kar se kaže v socialnih in političnih znanostih, komunikaciji, akademski 

kulturi … Stališče šol je na eni strani tradicionalno – konflikt je nekaj slabega, na drugi pa 

sodobno – konflikt je uporaben, saj kaže na probleme in jih rešuje ter omogoča 

sporazumevanje, daje zagon družbi in združuje skupino (Banner, 1995). Podobno navaja 

Lipitt (1983, v Newhouse in Neely, 1993), da tradicionalen pogled literature vidi v konfliktu 

uničenje morale, polarizacijo posameznikov in skupin, poglabljanje razlik … in drugi pogled, 

ki vidi v konfliktu možnost kreativnosti (odpre tematiko na način soočanja, poveča vpletenost, 

izboljša kakovost reševanja problemov …). Čeprav učitelji načelno sprejemajo drugi način 

razumevanja konfliktov, pretežno uporabljajo prvega. 

 

Gledišče na konflikt s transformacijskega načina predvideva, da konflikt ni ne neizogiben niti 

nujen, temveč je rezultat navezanosti, lojalnosti (na primer: fizična navezanost otroka na 

igračo, odraslega na avto; razuma na svoje ideje, prepričanja na vrednote …). Skozi razlago 

transformacije pride Banner (1995) do zaključka – možnost odstranitve konflikta iz 

posameznikovega sveta je, da ta prevzema identiteto vsega. Avtor (prav tam) poda predloge: 

prenehaj obsojati ljudi in situacije, prevzemaj stoodstotno odgovornost za svojo realnost, živi 

sedanji trenutek, v konfliktnosti prepoznaj sporočilo zase. 

 

3.5.2 Teoretični pogledi na konflikt 

Atribucijska teorija (teorija pripisovanja) razlaga reakcije v konfliktnih situacijah in več 

raziskovalcev (v Isenhart in Spangle, 2000) opredeli perspektivo pripisovanja kot človekov 

način osmišljanja sveta z dodeljevanjem vzrokov in kvalitet situacijam in ljudem glede na 

lastno pomembnost pripisovanja. Dogodkom iščemo vzrok in zato delamo pripise, s katerimi 

si razložimo, zakaj je do nekega dogodka prišlo. Ljudje po Finchamu, Bradburyju in Scottu 

(1990, prav tam) uporabljamo šest dimenzij pripisovanja: obsojanje (dodeli odgovornost za 

neuspeh), globalnost (vzrok problema se vidi ozko in specifično situaciji ali širše in razloži 

mnogo situacij), namera (prepričanje, da je bila vključena zavestna odločitev ali 

načrtovanje), lokus (domneve, kje je problem), sebičnost (prepričanje, da so motivi 

koristoljubni), stabilnost (prepričanje, da je to enkratni ali večkratni dogodek). 

S teorijo atribucije lažje razumemo reakcije, odzive in vedenja v konfliktnih situacijah. 

Pogosto namreč pripisujemo pozitivne posledice svojim dejanjem in negativne dejanjem 

drugih (Bradley, 1978, v Isenhart in Spangle, 2000). Sillars in Scott (1983, prav tam) sta 
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odkrila, da najobširneje pripisujemo s predsodki med čustveno izraznimi konflikti, v zelo 

stresnih interakcijah in kjer imamo različna stališča.  

 

Več raziskovalcev (v Isenhart in Spangle, 2000) s teorijo pravičnosti razloži, da nas 

spoznanje neprejemanja pravične porazdelitve nečesa, kar cenimo, onesreči, jezi. Roloff 

(1981, prav tam) meni, da z drugačnim pogledom na odnos, s spoznavanjem ljudi ali situacij 

spreminjamo tudi naše predstave pravičnosti. M. W. Isenhart in Spangle (2000) možnost 

ponovne vzpostavitve pravičnosti vidita: s povečanjem zavedanja nastale škode, udeleženca 

lahko popravita nepravilnosti; s ponovno vzpostavitvijo psihičnega ravnovesja z opravičilom 

za storjeno škodo; s spremembo pravil, ki določajo, kako razdeliti sredstva. 

 

Teorija polja v M. W. Isenhart in Spangle (2000) govori, da situacija z nasprotujočimi se 

elementi sproži še več napetosti in to povzroči še več neskladja med elementi. Zato nekdo 

sodeluje ob občutku sprejetosti (med prijatelji), a je tekmovalen ob občutku ogroženosti (na 

delovnem mestu).  

 

Interakcionistična teorija govori o konfliktu kot procesu pogajanj, kaj je vredno, o 

ovrednotenosti dejanj in o pripisovanju pomena dogodkom (Isenhart in Spangle, 2000).  

 

Razvojna teorija  

Za konflikt je značilna določena dinamika in njegov potek je večfazen. Fazi konflikta, ki ju 

loči Walton (1969, v Isenhart in Spangle, 2000), sta: diferenciacija (potek opredelitve 

konflikta, položaja udeležencev, vzrokov za nastanek) in integracija (iskanje strategij 

reševanja konflikta). Prepoznavanje faz konflikta omogoča izbiro ustreznega pristopa 

reševanja in iskanja najustreznejših rešitev za vse vpletene. 

 

Psihodinamična teorija  

Freud, Adler in Erickson (v Isenhart in Spangle, 2000) kot predstavniki psihodinamične 

teorije razlagajo, da ljudje pristopamo k problemom preko notranjih nezavednih stanj 

(anksioznost, ego, strah, krivda, agresivnost). Gre za preusmeritev uničujoče energije (npr. 

agresije) v konstruktiven rezultat.  

Sodobna smer omenjene teorije je teorija objektnih odnosov in po Krofliču (1997) so 

frustracije pomembne za normalen razvoj osebnosti. Tako poudarja pomen konflikta za 

otrokov razvoj ter ga v šoli vidi kot idealno priložnost, učno situacijo, ki vpliva na otrokovo 

moralno razsojanje. 

 

Teorija socialne izmenjave govori o tem, da iz odnosa dobimo manj, kot smo vanj vložili, in 

to privede do konflikta (ekonomski pogled na konflikt). Za rešitev je treba vzpostaviti pogoje, 

ki bodo zadovoljili vse vpletene. Več avtorjev (v Isenhart in Spangle, 2000) omenja taktike, ki 

vplivajo na izmenjavo sredstev: obljube, grožnje, maščevanje, prepiranje, fizično nasilje, 

odpuščanje, moledovanje, žaljenje, jokanje, kujanje. 
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Sistemska teorija  

Von Bertalanffy (1955, v Isenhart in Spangle, 2000) skupine, družbeni sistem primerja z 

biološkim organizmom, in sicer v smislu, da eden ali drugi delujeta optimalno, če dosežeta 

homeostatično stanje (uravnovešeno delovanje vseh elementov). Cupach in Canary (1997, 

prav tam) navedeta kategorije padca sistema: ohranjanje neučinkovitih vzorcev vedenja; 

neučinkovitost delovanja enega sistema, podsistema; neizvrševanje vlog članov. Torej je treba 

opredeliti vedenja, ki uničujejo skladno delovanje skupine (rušijo harmonijo). 

 

Transformacijska teorija kaže na spreminjanje konflikta in poudarja njegov razvoj skozi 

različne faze, ki za uspešno razrešitev konflikta zahtevajo različne strategije. Perspektiva 

transformacije definira konflikt kot napetost med tem, kar je, in tem, kar ljudje mislijo, da bi 

moralo biti. Po tej teoriji konflikt sprošča napetost in daje možnosti vzpostavljanja novih 

norm, zato se ga vidi kot nujnega za uspešno delovanje socialnega sistema (Isenhart in 

Spangle, 2000). 

 

 

K. Stolnik (2010, str. 17) povzame prevladujoče poglede na konflikt: konflikt je neizogiben 

del življenja, vzorci konfliktnega vedenja se ohranjajo, mnoge elemente konflikta lahko 

opredelimo, konflikt definira odnos vpletenih, komunikacija igra osrednjo vlogo pri reševanju 

konfliktov (s pogovorom lahko rešimo neusklajenosti, ki so privedle do konflikta, in potrebna 

je komunikacija z drugimi in s samim seboj). 

 

 

Kar nekaj avtorjev (na primer Brajša, 1993; Iršič, 2004; Kroflič, 1997; Lamovec, 1993) ima 

»moderen« pogled na konflikt, saj v njem vidijo vzgojno korist.  

 

T. Lamovec (1993, str. 61–62) vidi možne koristi konfliktov:  

 pripomorejo ozavestiti probleme v odnosu, ki potrebuje reševanje; 

 spodbujajo spremembe; 

 mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo za soočanje s problemi; 

 razbijajo monotonijo; 

 pripomorejo k ustreznejši odločitvi; 

 znižujejo napetost v odnosih;  

 spoznavanje sebe; 

 poglabljanje in obogatitev odnosa.  

Iršič (2004, str. 99–100) dodaja koristi konfliktov: 

 boljše spoznavanje drugega; 

 spodbujanje osebnostne rasti; 

 povečevanje in utrjevanje sposobnosti razreševanja in obvladovanja konfliktov; 

 širjenje znanja in poglabljanje razumevanje življenja; 

 višanje ravni kulture v interakciji, intenzivnejše sodelovanje; 
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 ponujanje večjega zaupanje sebi in drug drugemu. 

Ghaffar (2010) meni, da je konflikt celo potreben, in sicer zato, ker pomaga ozaveščati o 

problemih ter jih obravnavati; da je delo osredotočeno na konkretne težave; ljudem pomaga k 

realnosti (motivira k udeležbi); pomaga jim prepoznati in imeti korist zaradi lastnih 

drugačnosti. Po M. Tschannen-Moran (2001, prav tam) je konflikt problem v primeru oviranja 

produktivnosti, znižanja morale, povzročanju več in kontinuiranih konfliktov, povzročanju 

neprimernih vedenj.  

Tudi Lipičnik (1991) vidi konflikte koristne, in to za ustvarjanje prihodnosti, ter meni, da bi si 

jih glede na njihove pozitivne lastnosti lahko celo želeli. Korist konflikta vidi v tem, da kaže 

na probleme, zahteva rešitve, izhaja iz različnih interesov, odpravlja stagnacijo, vodi do novih 

spoznanj, utrjuje skupino in je izhodišče za spremembe. 

 

Isti avtor (prav tam) razloži, da je spoznanje prakse privedlo do zaključka o pametnejšem 

ravnanju tistih, ki se konfliktom ne izogibajo, so jih pripravljeni reševati in se jih trudijo 

naučiti reševati, za razliko od tistih, ki se jim izogibajo oz. bi mogoče celo hoteli oblikovati 

družbo brez konfliktov. Takšno ravnanje potrebuje zadostitev naslednjih pogojev – 

razumevanje nastanka konflikta (konflikt nastane, kjer pride do boja med hotenji, ljudje pa so 

zaradi konflikta aktivni) in ustvarjanje klime, ki v večini poudarja pozitive lastnosti konfliktov 

(kaže na probleme …). 

Po Schmucku in P. Schmuck (1988, v Newhouse in Neely, 1993) je dober učitelj pripravljen 

na pedagoški in ustvarjalen način usmerjati in voditi energijo, ki se »drži« konflikta.  

 

 

Nasprotna kulturi tekmovanja, nadvladovanja in kritiziranja je kultura razumevanja in 

cenjenja konfliktov. »Nova kultura spoštuje obstoj človeka, človeštva, okolja in sveta, podpira 

pozitivno potrjevanje, sodelovanje, ustvarjalnost, razvoj in zadovoljstvo.« (Aničić, 2009, str. 

17) 

 

3.6 Konfliktni krog 

Učiteljem so dolgo dopovedovali, da njihovo vedenje vpliva na učence, a danes vemo, da tudi 

učenci vplivajo na učitelja. Predvsem težavni učenci zelo vplivajo na vedenje učitelja, tako da 

se do izbranih učencev tudi predani, izkušeni in topli učitelji lahko vedejo zavračujoče, 

sovražno. Na ta način se zapletejo v konfliktni krog, ki je sestavljen iz komponent stresa, 

čustev, vedenja in reakcij (Long, 2015). Gre za konflikt nasprotujočih strani, kjer otrokove 

potrebe trčijo ob pričakovanja drugih. Prilagoditev je zdrava, ko se nasprotni sili zmanjšata ali 

rešita, neprilagojenost se pokaže, če nasprotujoči se sili nadaljujeta konflikt (Wood in Long, 

1991). Agresivna čustva so med konfliktom normalna in spretnost je, da jih prepoznamo za 

resnična in si jih priznamo, toda glede na njih ne ukrepamo (učitelj se tako z učencem ne 

bojuje za moč). Učitelju je omogočen pogled preko učenčevega nadležnega in vznemirljivega 

zunanjega vedenja in boljše razumevanje učenca samega. Model kroga konflikta tako 

omogoči nov odnos med vpletenima ter učitelju ponudi nov pogled in nadzor nad situacijo 

(Long, 2015). 
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Poznavanje konfliktnega kroga nam torej ponudi razumevanje, da se intervencije učenčevega 

vedenja začnejo pri učitelju (nadzor lastnih odzivov na otrokovo neprimerno vedenje in 

zavedanje svojih občutljivih točk lahko preprečita poslabšanje napete situacije ali jo ustavita) 

(Obid in Rapuš Pavel, 2009). Za agresivnost, neprilagodljivost, neprimerno vedenje in 

konflikte je več vzrokov, zato tudi ni unikatnega pristopa za vse otrokove načine vedenjskih 

reakcij. Kot menita M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009): » … je posameznikovo doživljanje 

dostopno drugim predvsem prek njegovega vedenja, ki je osnova za doživljanje in vedenje 

drugega« (str. 439). 

 

3.7 Pojmi, povezani s konfliktom 

Občutljivost na konflikt 

Hitrejše prepoznavanje konflikta omogoča hitrejše reševanje problema, ki leži pod njim, in to 

povečuje možnosti za uspešno rešitev. Občutljivost za konflikt Iršič (2004) razloži kot 

sposobnost, pripravljenost zaznati, prepoznati konflikt, kar ima pomemben vpliv na kakovost 

odnosa. Večja možnost konstruktivnega reševanja konfliktov je omogočena, če se zniža prag 

občutljivosti za konflikt in tako poveča prostor adaptacije (prav tam). 

 

Toleranca za konflikt 

Sestavlja jo sposobnost funkcioniranja navkljub konfliktu, zmožnost prezreti manjše 

konflikte, sposobnost opustiti manj pomembne spore, sposobnost preklopa v drugo aktivnost, 

tako da nas prejšnja konfliktna situacija ne ovira … (Iršič, 2004). 

 

Smernici za obvladovanje konflikta: 

 

 Razvijanje sposobnosti za konflikt 

Potrebujemo jo v vseh medsebojnih odnosih. Po G. Čačinovič-Vogrinčič (1998) gre za 

naučeno sposobnost posameznika zaznati konflikt z motenimi interakcijami in 

komunikacijami, njegovo prepoznavanje in soočanje z njim – da ga začne reševati ali zmore z 

njim živeti. Torej posameznikova zmožnost zaznavanja konfliktne vsebine v interakciji, 

komunikaciji in metakomuniciranje teh vsebin. 

 

 Prevzemanje odgovornosti 

Pri konfliktu pogosto krivimo drug drugega ali obtožujemo sebe, kar ni pot do rešitve in 

poslabša odnos. Potrebno in pomembno je prevzeti odgovornost. Pri krivdi se sprašujemo – 

»kdo naj bo kaznovan«, pri odgovornosti – »kaj lahko naredimo, da se stanje izboljša«. 

Naravnanost odgovornosti je na spremembo, medtem ko pri krivdi ne pride do nobene 

izboljšave. Torej gre pri krivdi za pasivne naravnanosti do problema, pri odgovornosti pa 

aktivne (Iršič, 2004). 

Powel (1994) loči med »lastniki« (»Kaj v meni je povzročilo tak odziv?«) in »obtoževalci«, ki 

svoj odziv pripisujejo posledici vedenja drugih (kar je resna motnja v komunikaciji).  
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»V viharju prepira po vsej verjetnosti tako ali tako ne bomo našli rešitve, ki bi bila dobra za 

oba – rešitev bomo morali poiskati kasneje, ko se bo prepir že polegel. Lahko pa se zgodi, da 

bomo po prepiru, če bomo sposobni poročati o svoji bolečini, drug drugega razumeli bolje 

kot prej.« 

(Iršič, 2005, str. 26)  
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4 REŠEVANJE KONFLIKTOV 

4.1 Opredelitev reševanja konfliktov 

Folberg in A. Taylor (1984) podata definicijo reševanja konfliktov: »Udeleženci konflikta 

izolirajo temo, razvijejo opcije, upoštevajo alternative in dosežejo sporazumno poravnavo, ki 

ugodi udeleženčevim potrebam, ali med njimi samimi ali z nevtralno tretjo stranjo« (str. 7, 8). 

 

»Konstruktivno reševanje konflikta je pot uravnoteženosti in razvoja osebe in odnosov« 

(Aničić, 2009, str. 8, 9). Problem predstavljata skrajnosti: deficitarnost konfliktov 

(izogibanje konfliktom za vsako ceno) in destruktivno reševanje konfliktov (pozicija 

nasprotovanja ob vsaki priložnosti) (prav tam). 

 

Reševanje konflikta lahko privede do rešitve in ta pomeni spremembo. Tem se ljudje večkrat 

izogibamo, saj menimo, da niso mogoče. Torej je ključna naša pripravljenost sprejeti 

spremembo, ki jo rešitev konflikta predvideva, saj to zelo vpliva na pripravljenost za 

reševanje konflikta (Lipičnik, 1996). 

 

4.2 Učiteljevi načini reševanja konfliktov  

Učiteljev način izbire reševanja konflikta lahko obogati ali škoduje izidom učnega procesa in 

odnosu z učenci. 

Interpersonalne konflikte se rešuje na različne načine (Rahim, 2011, v Pinchevsky in Bogler, 

2014) in dejavniki, ki vplivajo na stil reševanja, so: narava konflikta (Lin, 2003, prav tam), 

vzroki, ki so pripeljali do konfliktne situacije (Rahim, 2011, prav tam), osebnostne lastnosti 

vpletenih (več avtorjev, prav tam), prejšnji odnosi vpletenih strani in njihovo mentalno in 

socialno stanje (Friedman idr. 2000, prav tam).Večinoma učitelji izberejo enega od načinov 

(Cornille idr., 1999, v Pinchevsky in Bogler, 2014), saj na izbiro vpliva več dejavnikov in 

ustreznost stila izberejo tudi glede na situacijo (Rahim, 2002, prav tam).  

 

Pri reševanju konfliktov zlasti mlajši učenci potrebujejo učiteljevo pomoč in zato naj jim ta 

predstavlja pozitiven zgled, razloži pravila in pričakovanja na začetku šolskega leta ter se 

zaveda vloge mediatorja v sporih. Za doseganje pozitivnega razrednega okolja je treba 

razvijati medsebojno spoštovanje in takoj na začetku šolskega leta je pomembno učencem dati 

občutek pripadnosti razredni skupini (Dayton, 2012, v Pollan in Wilson-Younger, 2012).  

 

Pomembni učiteljevi veščini sta znanje in volja do reševanja konfliktov, da ne prerastejo in 

postanejo neobvladljivi. Pomen njihovega reševanja je ključen, saj k nesoglasjem in prepirom 

pripelje predvsem nesposobnost reševanja. (Lamovec, 1993). 

 

Učitelj v svoji vlogi strokovnjaka ob konfliktu skuša odreagirati razumsko in formalno 

ukrepati. Največkrat ob motečem vedenju kot sredstvo razreševanja izbere pogovor (Kobolt, 

2010b; Rapuš Pavel 2010), in sicer z učencem takoj in kasneje še s svetovalno delavko in 
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starši. Tudi Brajša (1993) ima pogovor za osnovni instrument vzgoje in izobraževanja ter M. 

Bratanić (1993) komunikacija predstavlja ključ vzgoje. 

M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) ob opisu pristopa LSCI (angl. »Life Space Crisis 

Intervention« – intervencija v življenjskem prostoru neposredno po dogodku) prav tako 

navedeta pogovor kot način reševanja konfliktov. S pogovorom učencu pomagamo do 

spoznanja razlogov izgube nadzora nad svojim vedenjem in ga vodimo v razmišljanje, kako 

naj prihodnjič v podobni situaciji odreagira. 

A. Kobolt (2010b) navaja, da učitelji pogosto uporabijo opozorilo učencu, mu namenijo 

dodatno pozornost in zanima jih, kaj učenec s svojim vedenjem sporoča. 

 

Uspešnejše od ukazovanja je postavljanje vprašanj (Scherer, 1992). 

 

Iršič (2005) navede smernice za razreševanje konfliktov: 

Zavezništvo, ki pomeni ohranjanje skrbi za drugega, delovanje v njegovo dobro in 

poskušanje »premagati« konflikt, in ne partnerja v konfliktu. Pomembno je upoštevati 

različnost, saj si tako olajšamo reševanje konfliktov. Namesto pripisovanja krivde drug 

drugemu moramo prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Kljub konfliktu je treba ohraniti 

komunikacijo, je ne prekinjati, saj to otežuje pot do rešitve. Stabilizacija interakcije 

pomeni, da konfliktu ne pustimo iti svojo pot (odzivamo se glede na naše predstave, ki niso 

vedno pravilne, in besede ter čustva, ki prav tako zmotijo naše zaznavanje). Ker so konfliktne 

situacije napete, je smiselno poročati o počutju (izraziš, kaj čutiš, ne pričakuješ in zahtevaš 

spremembe vedenja drugega). Razdelitev konflikta pomeni zavedati se, da je konflikt 

posledica manjših konfliktov in te je treba prepoznati ter jih posamično, ne hkrati reševati. 

Potrebno je odkrivanje disfunkcionalnih vzorcev, njihovo ozaveščanje v interakciji, h kateri 

vsak udeleženec prispeva svoj del. Na vedenje drugega se odzivamo samodejno in smo 

prepričani, da je drugi povzročil naš odziv. Za svoje vedenje in odzive je odgovoren vsak 

sam, a nezavedanje tega vodi v disfunkcionalno interakcijo. Potrebno je postopno ozaveščanje 

destruktivnih vzorcev, da postanejo razvidni in se o njih pogovarjamo. Z njihovim 

zavedanjem jih lahko začnemo spreminjati (prav tam). 

 

Za doseganje varne šolske klime je treba izvajati primarne preventivne ukrepe in mednje 

sodita tako učinkovito vodenje razreda kot konstruktivno reševanje konfliktov. S strani 

mnogih predstavnikov šol je prišla pobuda, da se preventivne dejavnosti preprečevanja nasilja 

in spretnosti reševanja konfliktov vnese v učne načrte. Tako bi učitelj preko pogovora in 

posredovanja veščin pomagal učencem k večji usposobljenosti za reševanje konfliktov in s 

tem prispeval tudi k spremenjenemu odnosu do nasilja. Izvajanje programa zahteva 

doslednost in vztrajnost. Učitelji, ki so program izvajali, so poročali o večjem sodelovanju 

med učenci in zmanjšanju pogostosti fizičnega nasilja po izteku programa (Kroflič, Klarič, 

Štirn Janota in Stolnik, 2011).  

 

Lipičnik (1996) meni, da postavitev pogojev pred začetkom reševanja konfliktov olajša samo 

reševanje. Dobro je poznati nastanek konflikta – praviloma konflikt nastane kot posledica 

boja med različnimi hotenji. Pomembno je ustvariti ustrezno klimo oziroma razumevanje 
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pozitivne vloge konfliktov, saj nas njihovo dobro razreševanje osebnostno gradi, omogoča 

pozitivne spremembe trenutnega stanja in s tem doseganje boljše prihodnosti.  

 

4.3 Dejavniki, ki vplivajo na učiteljeve odzive v konfliktnih situacijah  

4.3.1 Osebnost 

Posameznikova osebnost se oblikuje in strukturira na edinstven način; na neponovljiv, a 

prepoznaven način reagira, doživlja in čuti (Mayer, 2006).  

 

»Osebnost so vse lastnosti, značilnosti, ki jih ima človek kot posameznik.« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1997, str. 790)  

Musek in Pečjak (2001) jo opredeljujeta kot celoto duševnih, vedenjskih, telesnih značilnosti, 

po katerih se ljudje razlikujemo.  

Obnašanje človeka je pogojeno z njegovimi notranjimi izviri duševnosti – vedenja, osebnosti 

in zunanjimi – zunaj posameznika, v obdajajoči situaciji. Nemški psiholog Lewin (prav tam) 

je obnašanje opisal kot funkcijo osebe in okolja ter upošteval medsebojno interakcijo osebe in 

okolja (sovplivno in ne ločeno delovanje).  

 

Cattell (1975, v Musek, 1993) poda definicijo osebnosti kot »nekaj, kar nam pove, kaj bo 

posameznik naredil v dani situaciji« (str. 320). In podobno je situacija dejavnik, ki sovpliva 

na to, kaj bo posameznik naredil pri dani osebnostni strukturi. Situacijski in osebnostni 

dejavniki vplivajo na človekovo vedenje in čim več dejavnikov poznamo, točneje bomo 

predvidevali posameznikov odziv. Vedenje drugih razlagamo z osebnostnimi značilnostmi, a 

svoje s situacijskimi vzroki. Gre torej za razliko v pripisovanju (atribuciji) vzrokov med 

opazovalci in vršilci vedenja. 

Različne situacije izzovejo v nas različne odzive in tudi isti človek se v podobnih situacijah 

lahko vede različno, saj na nas vplivajo različna stanja, vloge, razpoloženja. Družbeno okolje 

močno vpliva na razvoj osebnosti in del tega so poleg družine in vrstnikov tudi učitelji 

(Musek,1993). 

 

Učiteljev osebnostni razvoj 

 

Refleksija omogoča učitelju, da se uči iz izkušenj, zato mora biti pripravljen prepoznavati, 

spreminjati svoja stališča, predsodke, vedenjske vzorce; to mu omogoča vzpostavljanje 

podpornih odnosov z učenci. Proces refleksije je nazorno prikazan z modelom Joharijevega 

okna (model zavedanja v medosebnih odnosih), kjer Luft in Ingham (1955, v Košir, 2013) s 

štirimi kvadranti pokažeta posameznikove motive, čustva, mišljenja in vedenje (1. 

kvadrant je odkrito okno, vedenje poznano sebi in drugim; 2. kvadrant je slepa pega, vedenja, 

ki jih drugi vidijo, sami pa ne; 3. kvadrant je skrito področje, ne razkrijemo notranjih stanj 

drugim, a se jih zavedamo; 4. kvadrant je področje neznanega, značilnosti, ki jih ne poznaš 

sam in ne drugi). Sredstvo profesionalnega razvoja učitelja – refleksija, mu omogoča 

zavedanje lastnih notranjih stanj in vedenj z namenom, da se je prihodnjič zmožen soočiti z 

novo izkušnjo z več širine, se lotiti stvari z višjega izhodišča.  
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Slika 2: Model zavedanja v medosebnih odnosih: Joharijevo okno (Luft in Ingham, 1955, v Košir, 2013, str. 122) 

 

Jedrna refleksija 

 

Korthagen (2009, v Košir, 2013) predlaga model jedrne refleksije APZUP (angl. ALACT): 

akcija (delovanje), premislek o dejanju (učiteljevo razmišljanje, čustva, hotenja), zavedanje 

(raziskovanje (ne)skladnosti lastnih prepričanj in vedenj), ustvarjanje drugačnih metod 

delovanja (načrtovanje alternativnih vedenjskih vzorcev), poskus (načrtovane pristope učitelj 

preizkusi pri svojem delu). Omenja različne ravni refleksije – se nanaša na dejavnike zunaj 

posameznika (okolje) in znotraj njega, kot so: vedenje, kompetence, prepričanja, identiteta in 

poslanstva. Pomen vprašanj o smislu učiteljevega delovanja, povezava njegovega vedenja v 

razredu z njegovo poklicno in osebno identiteto ter njegovim poslanstvom (Košir, 2013).  

Kot ključno, jedrna refleksija ozavešča in aktivira vse plasti posameznikove osebnosti in 

njena posledica je zavedanje svojih kvalitet, prepričanj, globoko ukoreninjenih v naše plasti 

osebnosti (Šimonka in Košir, 2014). 

Predelava dogodkov je pomembna, saj tako učitelj lažje razume, dojame, kaj njegov poklicni 

razvoj ovira in kaj ga pospešuje. S cikličnim procesom, kot je refleksija, učitelj svojo prakso 

pregleduje, vrednoti in razvija. Vzpostavitev pedagoškega odnosa je mogoča z učiteljevo 

jasno opredelitvijo lastnih prepričanj, osebnega poslanstva in identitete; z vsem tem je učitelj 

v pomoč učencu, da ta spozna svoje kvalitete. Pri samoanalizi dogodkov večkrat spregledamo 

ključne podrobnosti, a te nam lahko pomagajo pri iskanju rešitev. Treba je spremeniti 
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nezavedne vidike osebnosti v zavedne, saj tako postanemo občutljivejši za pomembne vidike 

različnih situacij in bolj razumemo svoja pozitivna in negativna čustva (Šimonka in Košir, 

2014). 

 

Slika 3: Korthagen, čebulni model ravni sprememb v učiteljevem delovanju (Korthagen, 2004. str. 80, v Kroflič, 

2011a, str. 197) 

 

Kompetence so le del učiteljevega delovanja v vzgoji in izobraževanju. Korthagen (2004) 

meni, da si mora učitelj odgovoriti na vprašanja glede svojega poslanstva, osebne in poklicne 

identitete ter prepričanj, ki jim želi slediti. Te ravni – jedrne kvalitete (angl. »core reflection«) 

so za razliko od kompetenc (pridobljene od zunaj) prisotne od vedno. Jedrnih kvalitet se mora 

učitelj zavedati na kognitivni in emocionalni ravni ter jih zavestno uporabljati v procesu 

vzgoje (Korthagen, 2004). 

Kroflič (2007) pravi, da z vzgojo posegamo v otroka, zato mora učitelj najprej sam zgraditi 

spoštljive odnose, etično zavest in poklicno poslanstvo. Poleg znanja in kompetenc, po 

njegovem mnenju, še kako potrebujemo vrnitev k osebni naravnanosti v procesu vzgoje in 

izobraževanja. 

 

Supervizija 

Predstavlja metodo poklicne refleksije in strokovne podpore delavcu. Supervizor vodi 

supervizanta po področju problema, ga usmerja v raziskovanje dogajanja in v refleksijo 

ključnih strani situacije, kot so vrednote, skrita prepričanja, čustva, medosebni odnosi (Rupnik 

Vec, 2005).  
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Intervizija 

Tudi to je metoda poklicne refleksije in je vrsta supervizije. Manjša skupina strokovnih 

delavcev s podobnimi izkušnjami in stopnjo profesionalne usposobljenosti vodi supervizijo z 

vprašanji iz njihovega delovnega okolja. Nobeden nima vloge supervizorja, je pa dobrodošla 

predhodna izkušnja supervizije. Učenje poteka tako iz lastnih izkušenj kot izkušenj drugih 

(Žorga, 1999). 

 

Čuječnost (angl. »mindfulness«) 

Kot sredstvo osebnostnega in profesionalnega razvoja v zadnjem desetletju se uporablja 

koncept čuječnosti, ki jo Černetič (2005) opredeli: »… sprejemajoče zavedanje tega, kar 

doživljamo v sedanjem trenutku« (str. 73). Njen namen je raziskovati svoj um, spoznati in 

razumeti svoje notranje dogajanje neposredno in takoj (Košir, 2013) in Tremmel (1993, prav 

tam) je ne enači z refleksijo, ampak jo razume kot udejanjanje refleksije (angl. »reflection-

in-action«). Je neka oblika meditacije, saj posameznik opazuje dogajanje v sebi (čustva, misli, 

telesne pojave) in ne gre za analizo in ne evalvacijo, temveč razumevanje svojega 

notranjega dogajanja.  

 

 

Gogala (1975, 2005) poudarja, da učitelj pomembno vpliva na učenčevo sprejemanje šole oz. 

njeno posredovano učno in vzgojno znanje. Učencem predstavlja model učenja in da se kot 

tak »izkaže«, mora imeti neke vrste notranjo moč, osebnost »na mestu«. Kroflič (2000) 

navede Gogalove oblike pedagoškega erosa (čustvena bližina in zaupanje med učiteljem in 

učencem, kar kasneje vpliva na učenčev odnos do učne snovi), in sicer osebni pedagoški eros 

(učiteljeva čustvena naklonjenost učencem – da jih ima rad; učitelj to ima ali nima), stvarni 

pedagoški eros (posredovano učno snov mora imeti učitelj rad, da lahko navduši učence), 

pedagoški eros do oblikovanja (učitelj ima pedagoško delo zelo rad).  

 

»Kot osebnost človek nikoli ni zaključen in popoln; on je bitje pomanjkljivosti. On nima druge 

poti, da se izpopolni, to pomeni razširi in poglobi, kot da pride v stik z drugimi ljudmi, ki so 

drugačni od njega. Samo od njih se lahko nauči nekaj drugega, da se spremeni in razvija v 

smislu razumevanja sveta okoli sebe in samega sebe. Sprememba v svetu je sprememba v 

njem: če člani skupnosti sodelujejo v razgovorih, potem se vsi učijo in napredujejo v 

razumevanju sveta in sebe.« 

(Šušnjić, 2002, str. 33, v Šarenac in Begu, 2006, str. 51) 

 

4.3.2 Odnosi 

Medsebojni odnosi nas naučijo prevzemanja različnih socialnih vlog in te vključimo v 

predstave o sebi. Pri navezovanju, razvijanju in ohranjanju zadovoljivih medosebnih odnosov 

so potrebne spretnosti s področij: medosebnega poznavanja in zaupanja (samorazkrivanje, 

samozavedanje, sprejemanje sebe, zaupanje), komuniciranja (posredovanje misli in čustev), 

medsebojnega sprejemanja in potrjevanja (obojestransko sprejemanje, potrjevanje, podpora), 

konstruktivnega reševanja konfliktov v zvezi z odnosom (zbliževanje udeležencev, ohranjanje 

in razvijanje odnosa) (Lamovec, 1993). 
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Največji vpliv v življenju posameznika imajo odnosi z drugimi (Connie in CFCS, 2002, v 

Owusu-Mensah, 2007). Odnosi so zadovoljujoči, izpolnjujoči, nudijo užitek in rast, a so tudi 

neprijetni, razočarljivi, boleči in zato jih Kyriacou (1999, prav tam) označi za ključne v šoli in 

hkrati navede, da je dober odnos odvisen od tega, kako se učitelj poveže z učenci, kako se 

učitelji povežejo med seboj in kako se šola poveže s starši in skupnostjo. 

Siann in Uswuegbu (2000, v Owusu-Mensah, 2007) menita, da mora odnos učitelj – učenec 

temeljiti na prijateljstvu. Takšen pomen poudarja tudi Kyriacou (1999, prav tam), saj je to 

ključno za učinkovito poučevanje in učenje. Učitelj, ki uspe razviti visoko toleranco, bo 

sposoben večino konfliktov, v katerih je v razredu vpleten, ignorirati do točke, ko bodo šli 

predaleč (Saounders, 1980, prav tam). 

 

Potrebno je vzpostavljanje takšne razredne klime in odnosov, ki preprečujejo, omilijo 

vedenje, ki vodi do konfliktov. Na razvoj osebnosti vplivajo medosebni odnosi in to v 

čustvenem, kognitivnem, socialnem pomenu, svojo identiteto pa si prav tako ustvarimo v 

odnosu z drugimi (Lamovec, 1993). 

 

Razširjeno mnenje je, da osebnostni odnosi z otroki učitelju predstavljajo notranje 

zadovoljstvo in osmišljajo njegovo delo. Kot bistven razlog ostati v poklicu je pogosto 

omenjen odnos učitelj – učenec (Hargreaves, 1998 in O’Connor, 2008, v Spilt idr., 2011). Za 

učinkovito poučevanje so osnovni pogoj zdravi odnosi. Ti učitelju pomagajo motivirati in 

nadzorovati vedenje otrok in njihov odnos do učenja (Pianta, 2006, v Spilt idr., 2011).  

 

Kvalitete, ki omogočajo učinkovite medsebojne odnose, so pozitivna naklonjenost (več 

avtorjev v Sava, 2002), topel odnos (Elmore in LaPointe, 1975, v Sava, 2002), način 

poučevanja (Van Manen, 1991, v Sava, 2002), učiteljeva neposrednost in moč (več avtorjev 

v Sava, 2002), njegova odločnost in odzivnost (Wanzer in McCroskey, 1998, v Sava, 2002). 

Bližina, veliko topline, odprta komunikacija in podpora učitelja so značilnosti 

pozitivnega odnosa učitelj – učenec, medtem ko negativen odnos vsebuje veliko konfliktov, 

negativnih čustev, neharmoničnih interakcij in pomanjkanje odnosa (Birch in Ladd, 1998; 

Pianta, 2001, vsi v Drugli, 2013).  

Pianta (1999, v Berry in O'Connor, 2010) poudari pomen otrokovega zaupanja v učitelja, saj 

to pomeni, da ima v njem oporo, kar otroku nudi varnost za raziskovanje socialnega okolja in 

notranji občutek, da se lahko na učitelja zanese (predstavlja mu varnost med čustveno 

nestabilnostjo).  

Po M. Peček Čuk in Krofliču (2009) je ključna učiteljeva naklonjenost, kar kaže z 

zanimanjem za učence, reakcijo na konflikt, posredovanjem med konflikti … 

 

Bližje in bolj podporne odnose z učitelji prvih razredov so imeli otroci s preteklostjo varne 

materinske navezanosti, kar je v skladu s teorijo navezanosti in razvojno sistemsko teorijo 

(Lerner, 1998). To je prispevalo k boljšim učnim dosežkom in posledično so dobri odnosi z 

učiteljem povezani s pozitivnimi odnosi z vrstniki (pozitivna socialna kompetenca) (Hughes, 

2012). Po Bowlbyju (1969, v Morris-Rothschild in Brassard, 2006) teorija navezanosti 

pomeni, da si otrok v odnosih z osebo, na katero je navezan, oblikuje modele, ki so okvir za 

kasnejši ustroj osebnosti. Na dolgoročno prilagoditev šoli po teoriji navezanosti vplivajo 
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mentalne predstave otrok o odnosih z odraslimi skrbniki v zgodnji starosti, ki jih otroci 

prenašajo tudi v odnose v odraslosti (več avtorjev v Wu, Hughes in Kwok, 2010). Da ta vpliv 

obstaja tudi pri odnosih v osnovni šoli, sta v raziskavi potrdila Hamre in Pianta (2001, prav 

tam). Ista avtorja (2006, prav tam) tudi navajata, da učenci dosegajo višje učne rezultate in se 

bolje vedenjsko prilagajajo v odnosu z učiteljem, ko je prisotno veliko podpore in malo 

konfliktov, za razliko od učencev, ki imajo z učitelji manj pozitivne odnose. 

 

Ugotovitev raziskave (Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009) je, da otrokov 

temperament in spol direktno prispevata h konfliktu učitelj – učenec in k bližini med njima. 

Za uspešno oblikovanje odnosa učitelj – učenec je treba poznati, kaj ga dejansko omogoča, saj 

je ta odnos pomemben za otrokov razvoj. Ko učitelji bolje razumejo, kaj omogoča 

kvalitetnejše odnose z učenci, lahko povečajo in spodbujajo bolj kakovostne odnose z več 

otroki (Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009).  

 

Učitelji socializatorji (vloga nadomestnih staršev) so do motečih učencev pozornejši, učitelji, 

ki se bolj vidijo v vlogi inštruktorja, se do takšnih učencev odzovejo strožje (Brophy, 1988, 

v Spilt idr., 2011).  

 

Otrokove antisocialne oblike vedenja pogosto povzročajo negativne odnose z učiteljem in 

po Laddu idr. (1999, v Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009) takšno vedenje vodi v več 

konfliktov in manj bližine.  

Drugli (2013) je v raziskavo vključil poročanje učiteljev o odnosu z učenci (konflikt in 

bližina), demografske faktorje (spol otroka in učitelja, razred), delovanje šole (prilagoditev na 

šolo in učni dosežek), otrokovo mentalno stanje (introvertiranost in ekstravertiranost 

problemov). Odkril je močno povezavo konflikta učitelj – učenec z otrokovimi 

pozunanjenimi problemi in neskladnost demografskih faktorjev za bližino v odnosu učitelj–

učenec. Ugotovil je tudi, da imajo dekleta in mlajši otroci boljše odnose z učitelji, kar 

potrjuje tudi več raziskav, navedenih v njegovem članku. Prišel je še do rezultata glede spola 

– učiteljice v odnosih z učenci razvijejo več bližine in manj konfliktov od učiteljev (prav 

tam). 

Prav tako več avtorjev (v Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009) piše, da je pri dekletih 

opažene več bližine v odnosu z učiteljem, a pri fantih več konfliktov. Slednje zaznavajo tudi 

Jerome, Hamre in Pianta (2009, v Skalicka, Stenseng, in Wichstrøm, 2015) ter več drugih 

avtorjev (v Hamre idr., 2008), medtem ko so otroci z dobro razvitimi socialnimi spretnostmi 

uspešnejši v izogibanju konfliktnih odnosov z učitelji (Ladd idr. 1999, v Skalicka idr., 2015). 

 

Odnos z učiteljem je odvisen tudi od števila učencev, saj manjše število pomeni več 

kontaktov, lahko tudi pozitivnejših (NICHD Early Child Care Research Network, 2002; 

Pianta idr., 2005, vsi v Hamre idr., 2008). 

 

Avtorji (2002, v Hamre idr., 2008) poročajo, da imata učiteljeva stopnja izobrazbe in leta 

izkušenj po mnenju učiteljev in učencev malo vpliva na odnos med omenjenima 

skupinama in tudi na učiteljevo razumevajoče vedenje do učencev (Pianta idr., 2005, v 

Hamre idr., 2008). Stališča učiteljev so bolj v povezavi z razrednimi odnosi; kot pomembno 
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za odnose označujejo stopnjo vpliva, ki ga imajo na učence, in sicer učitelji, ki se v službi 

počutijo učinkovite, tvorijo odnos, ki poveča učenčev vložek in dosežek (Midgley, Feldlaufer 

in Eccles, 1989, v Hamre idr., 2008). 

 

 

Odnos učitelj – učenec razloži transakcijski model, ki omogoča jasnejši, svetlejši pogled na 

pojav vedenjske težavnosti učenca (Stangvik, 1998; Sutherland in Oswald, 2005, vsi v Peček 

Čuk in Lesar, 2010). Čustvene in vedenjske težave učencev model razume v kontekstu 

socialne konstruiranosti in soodvisne dinamike socialne interakcije. Na to, kar posameznik je, 

ne vplivata le individualnost in okolje, ampak je produkt kompleksnih odnosov med njima 

skozi čas. Raziskave potrjujejo obstoj transakcij vedenja z učenca na učitelja in vpliv 

učiteljevih pričakovanj in njegovega vedenja na odzive učenca (Sutherland in Oswald, 2005, 

prav tam). Zavedanje pomembnosti medsebojnih interakcij na vedenje v šoli učitelju omogoča 

iskanje možnosti za večjo povezanost z učenci in grajenje odnosov ter manj izstopajočega 

vedenja. Napačen odziv na težave je prav gotovo učiteljev agresivni nastop, saj ustvarja nove 

disciplinske probleme (Pšunder, 2004). 

 

Dolgo trajajočo stisko v učitelju ne povzroči učenčevo neprimerno vedenje na splošno, ampak 

obseg, do katerega spodkoplje odnos učitelj – učenec (Spilt, Koomen in Thijs, 2011). 

 

V intervjuju s Strikeom (doktor filozofije in filozofije vzgoje) Kroflič (2005) kot zadnje 

vprašanje zastavi, kako naj se v šolah lotevajo reševanja disciplinskih problemov in v odgovor 

dobi tri sogovornikove ideje. Prva je, da je večina problemov z disciplino posledica 

problemov, s katerimi se učenci soočajo doma in v skupnosti. Učiteljem svetuje, naj v 

reševanje discipline vključijo družino in skupnost. Kot drugo navede pomen demokratičnih 

razredov, in sicer da učenci sodelujejo pri ustvarjanju lastnih pravil. Učiteljem svetuje 

zavedanje vloge šole in razreda kot skupnosti.  

 

Le v okolju, ki otroku dopušča polno doživljanje, sprejemanje samega sebe in kjer ga tudi 

drugi sprejemajo, čeprav včasih njegovo vedenje ni »najustreznejše«, bo otrok imel možnost 

zdravega razvoja »sebe« (Košir in Habe, 2013).  

 

»Medčloveški odnos je tisti mikroelement vzgojnega dogajanja, od katerega je odvisen uspeh 

vzgojnega delovanja. Če to sprejmemo kot aksiom, bomo medčloveški odnos, ki se vzpostavlja 

med vzgojiteljem in vzgajancem, sprejeli kot temelj, na katerem se gradi vzgojno delovanje.« 

(Bratanić, 1991, str. 31, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 129) 

 

4.3.3 Komunikacija 

Po M. Ule (2005) komunikacija lahko spodbuja konflikte ali pa harmonizira odnose. 

»Konflikti so posledice slabe komunikacije, njihovo razreševanje pa je možno z dobro 

komunikacijo.« (Novak, b.d.)  

Fisher (2000, v Šarenac in Begu, 2006) navede načine komunikacije v konfliktu: pasivna, 

agresivna, pasivno-agresivna in asertivna.  
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Komunikacijske spretnosti, ključne za pozitiven odnos učitelj – učenec: aktivno poslušanje 

(tudi odzivanje na slišano) (Sutton in Stewart, 2008, v Košir, 2013), spretno posredovanje 

povratne informacije (pohvala in graja), ti in jaz sporočila (Gordon, 1983).  

 

Medsebojni odnosi se gradijo s komunikacijo, ki je medosebna in tudi znotrajosebna. Kot 

meni Kroflič (2003), je konflikt idealna vzgojna situacija, če smo vešči komunikacije za 

njegovo reševanje.  

 

Novak (b.d.) meni, da konflikti nastanejo v slabi komunikaciji (asimetrična, enosmerna, 

zaprta, egocentrična in avtokratska) in se razrešujejo z dobro (simetrična, dvosmerna, odprta, 

socialna (sodelovalna), dejanska, demokratska, medosebna in ne samo neposredna, temveč 

tudi posredna). Prav tako meni, da je za nekatere pomembno učenje usmerjenosti zunaj sebe, 

k drugim, nekaterim pa usmerjenosti k sebi, k svojemu notranjemu svetu. Navede pomen 

učenja interakcijske komunikacije, saj pripomore k timskemu sodelovanju, medsebojnemu 

zaupanju in ustvarjalnemu prilagajanju. Poudari tudi učenje asertivne komunikacije, ki 

izhaja iz lastnih občutij (drugemu upamo reči ne na osnovi kritične distance in kognitivne 

koherentnosti). 

 

V šoli je pomembna kongruentna komunikacija med učiteljem in učencem. Torej morata biti 

verbalna in neverbalna komunikacija usklajeni. Potrebno je učiteljevo znanje zaznavanja 

in prepoznavanja lastnih neverbalnih sporočil in njegova sposobnost metakomuniciranja 

(Brajša, 1993).  

 

Če delujemo impulzivno, reaktivno kažemo negativno naravnanost tako do drugih kot do 

sebe (tako naše prilagajanje ni ustvarjalno, temveč pasivno). »Mi in svet se razpolovita, s tem 

pa tudi komunikacija in dejavnost.« (Novak, b.d.)  

V komunikaciji med učiteljem in učencem je potrebno ohranjati dinamično ravnotežje 

psihosocialnih odnosov. Odrasli (učitelji, starši) naj bi otrokom pri svetovanju poudarjali te 

vidike komunikacije; bolj bi morali komunikaciji vdihniti empatičnost, avtentičnost in 

dvosmernost (v interakciji je pomembna povratna informacija) (prav tam). 

 

Učinkovita komunikacija 

 

Po Johnsonu in Johnsonu (1997, str. 140–141, v Vec, 2002) je »učinkovita komunikacija med 

dvema osebama tista, pri kateri si prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot je ta 

želel, da bi si« (str. 68) in enakega mnenja je tudi T. Lamovec (1993). Tako K. Košir (2013) 

govori, da morata biti vsebina in način poročanja usklajena, da je komunikacija učinkovita.  

 

Za neučinkovitost komunikacije niso krive slabe verbalne sposobnosti, ampak motnja, šum, ki 

je emocionalne ali socialne vrste. Vir večjih nesporazumov v komuniciranju je pomanjkljivo 

zaupanje. Ključno je tudi poslušanje, odzivanje na povedano, saj s tem kažemo zanimanje; 

povedanega ne ocenjujmo, ampak raje izražajmo razumevanje (Lamovec, 1993). 

»Poslušanje je lahko globoko vzgojno. Je eden od vodilnih načinov, s katerim se učimo o 

svetu in ljudeh, razvijamo občutek sebstva preko odnosov z drugimi ter tako širimo svoje 
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moralne in intelektualne zmožnosti.« (Burbules in Rice 2011, str. 2740, v Štirn Janota in Štirn 

Koren, 2012, str. 89) 

 

Z dobro komunikacijo damo podlago kakovostnemu izobraževanju in kot meni Buber (1993, 

v Novak, b.d.), »je moč edukacije v komunikaciji«. 

 

Dobra komunikacija nam ni kar dana, zato bi se morali spoznavanja, ozaveščanja, upoštevanja 

in uporabe zakonov komunikacije, njenih ovir in učinkovitih načinov pošiljanja in prejemanja 

sporočil učiti celotno življenje, začenši zelo zgodaj. A upoštevati je treba, da šele v 

neposredni interakciji, s pridobivanjem lastnih ugodnih in neugodnih izkušenj pridemo do 

dobre komunikacije (Vec, 2002).  

Za učitelja so pomembne veščine komunikacije in učinkoviti učitelji so vedno učinkoviti 

komunikatorji (Moreno Rubio, 2009). 

 

Po mnenju M. Bratanić (1993) pride do medsebojnega nerazumevanja zaradi učiteljeve 

nesposobnosti razumevanja učenca. Za dobro komunikacijo v šoli je torej osnovni pogoj 

sposobnost empatije, saj omogoča vzpostavljanje dialoga. Učitelj mora biti senzibilen in po 

M. Skalar (1997) se kot empatičen kaže tako, da se vživlja v otroka, v njegove misli, hotenja, 

želje, občutja, in učenca tudi z zgledom, razumevanjem in empatičnim odzivanjem uči 

empatije in demokratične komunikacije.  

 

Konflikt ni nujno rešljiv z dobro komunikacijo, toda slaba komunikacija ga verjetneje še 

poslabša. Komunikacijo spremlja kompleksnost in z njeno zlorabo lahko konflikt povzročimo 

ali zaostrimo, poslabšamo (Krauss in Morsella, 2014).  

 

V medsebojnih odnosih večkrat pride do problema zaradi naše nesposobnosti komuniciranja o 

našem komuniciranju (Šugman Bohinc, 2003). Brajša (1993) tako svetuje, da se lahko s 

pomočjo metakomunikacije (komuniciranje o komunikaciji s samim seboj) in 

metakomunikacijskega povratnega sporočila (angl. »feedbacka« – komuniciranje s samim 

seboj o tem, kako dajemo, sprejemamo in iščemo povratne informacije o naši komunikaciji)  

naučimo nenehno izpolnjevati lastno komunikacijo. Učiteljevo znanje komuniciranja pomeni, 

da svojo komunikacijo prilagodi konkretni situaciji, konkretnim partnerjem in 

konkretnim ciljem. 

 

4.3.4 Čustva 

S. Shapiro (2010) meni, da je v učiteljevem profesionalizmu čustvo vplivnejši faktor od 

kognitivnega, in navede: »čustva so srce poučevanja« (Hargreaves, 1998, str. 835, prav tam). 

 

Čustva Milivojević (2008) opredeli kot odziv na določeno dogajanje in za čustvene odzive 

meni, da niso odzivi na kakršnekoli okoljske dražljaje, ampak le na tiste, ki jih subjekt 

čustvovanja zazna kot pomembne. 
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H. Smrtnik Vitulić (2007) strne, da so čustva zapleteni, sestavljeni procesi in vključujejo 

kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive. Čustva ti procesi sestavljajo le, če so si v 

določenem zaporedju (zaznano spremembo zunanjega sveta zavestno/nezavedno kognitivno 

ocenijo, temu sledi fiziološka obdelava podatka, ponovna sprožitev procesa mišljenja, 

priprava na delovanje in izražanje čustev s telesom in delovanje oz. potreba po delovanju). 

Čustva niso zaporedje ločenih procesov, temveč posameznikov celoten odziv v zanj 

pomembni situaciji. V podobnih okoliščinah ne doživljamo enakih čustev. Bolj kot je situacija 

za posameznika pomemba, intenzivnejša so čustva. 

Po mnenju H. Smrtnik Vitulić (2007) in Milivojevića (2008) je odziv na nekaj prijetnega 

vzrok pojava pozitivnih, prijetnih čustev, medtem ko neprijetni dogodki v nas vzbudijo 

negativna, neprijetna čustva. 

 

Stein, Trabasso in Liwag (1994, po Oatley in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007) 

navedejo faze v zaporedju čustvenih procesov: 

 dogajanje ocenimo (zaznavanje, pripis pomena pomembnosti situaciji); 

 spremembe v organizmu (na telesni ravni) in izražanje čustev; 

 miselno načrtovanje, pripravljenost za delovanje ali po možnosti akcija. 

 

Z modelom krožne emocionalne reakcije (model KER, kompleksen kognitivno-fiziološko-

vedenjski sklop) Milivojević (2008) razloži zaporedje procesov za nastanek čustev: 

1. dražljajska situacija; 

2. zaznavanje dražljajske situacije (percepcija); 

3. pripis pomena dražljaju (apercepcija); 

4. pripis pomembnosti dražljaju (valorizacija); 

5. emocionalna telesna reakcija; 

6. težnja k akciji; 

7. mišljenje; 

8. akcija.  

 

Prepoznavanja čustev se predvsem naučimo preko izkušenj, in sicer s spoznavanjem 

pomena različnih situacij, čustvenih izrazov, ki jih povežemo z ustreznim vedenjem. Čustva iz 

različnih vzrokov prekrivamo (Lamovec, 1991), zato je dobro poleg vedenjskih izrazov in 

situacije poznati kontekst (objektivna situacija, namerna dejavnost osebe, spol in zgradba 

telesa ter obraza opazovane osebe …), časovno razporeditev izrazov (zaigrani, spontani), 

neusklajenost med kanali sporočanja in kanali ter kontekstom (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Čustveno nadziranje je definirano kot »sposobnost uspešno upravljati čustveno vzburjenje in 

spretnost v nadzorovanju svojih notranjih stanj in zunanjih izrazov stanja« (Thompson, 1991, 

v Garner, 2010, str. 302). 

H. Smrtnik Vitulić (2007) opozori na zavestno ali nezavedno nadziranje čustev. Po T. 

Lamovec (1991) čustva nadziramo na tri načine – ekspresiven (za spremembo doživljanja 

spremenimo vedenje, izraz), kognitiven (za spremembo doživljanja spremenimo misli), 

telesen (skušamo spremeniti telesne znake čustva). Milivojević (2008) iz modela KER izpelje 

načine nadziranja čustev: nadzor dražljajske situacije, nadzor mentalizacije, nadzor 
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apercepcije, nadzor valorizacije, nadzor telesne reakcije (do tu je potekala sprememba 

doživljanja čustev), sledi še nadzor akcije (pomeni nadzor izražanja čustev).  

 

Dva načina nadziranja čustev po Milivojeviću (2008) sta: nadzorujemo, kako čustva 

izražamo, nadzorujemo samo občutenje emocij ali njihovo doživljanje. Za nadziranje čustev 

uporabljamo načine: zmanjšanje jakosti neželenega čustva, spodbujanje želenega čustva, 

povečanje jakosti želenega čustva, spreminjanje neželenega čustva, spreminjanje neželenega 

čustva v ravnodušnost. 

 

Adaptivno/prilagoditveno vedenje je posameznikovo učinkovito odzivanje na zanj pomembno 

dogajanje. To vedenje je posebej pomembno pri neprijetnih čustvih, saj s svojim vedenjem 

posameznik vpliva na situacijo (jo spremeni, zapusti, se ji izogne) (Milivojević, 2008). 

 

Ustrezno prepoznavanje čustev nam omogoča, da se ustrezno odzovemo v situaciji, saj po 

Milivojeviću (2008) konflikte z ljudmi povzroči ravno napačno prepoznavanje čustev. Isti 

avtor (prav tam) pove, da čustva nadzorujemo ravno preko njihovega izražanja in doživljanja. 

 

Šolski prostor je poln socialnih interakcij in s tem prostor, poln čustev; čustev, s katerimi je 

pomembno znati ravnati. Kot meni M. Ule (2005), jih je treba znati izražati in pomagati 

drugim pri njihovem izražanju. Čustva so po njenem ne le notranja stanja in fiziološki odzivi 

na dražljaje okolja, ampak edinstvena oblika komunikacije.  

 

 

Zadnja leta se veliko govori o tem, da ima, še posebej v medsebojnih odnosih in poznavanju 

sebe, pomembno vlogo čustvena inteligentnost, ki jo Weisinger (2001) opredeli kot 

»inteligentno uporabo čustev« (str. 17). Pet osnovnih čustvenih kompetenc po Golemanu 

(1995, 1998), ki omogočajo učiteljevo visoko učinkovitost: vedeti, kako izraziti svoja čustva, 

upravljati svoje razpoloženje, empatičnost do čustvenih stanj drugih, samomotivacija in 

motivacija drugih in urjenje v različnih socialnih veščinah.  

 

Učiteljevo delo je večinoma delo z odnosi in zato tudi čustveno delo (Hargreaves, 2000; 

Phillipp in Schüpbach, 2010). Učitelj mora v komunikaciji z učenci, starši in sodelavci 

pogosto skrivati čustva ali izražati dejansko neobčutena čustva. Tako se poslužuje 

površinskega delovanja (čustev, ki jih pokaže, dejansko ne čuti, jih igra) ali globinskega 

delovanja (čustvene odzive aktivno oblikuje in jih skuša čutiti) (Hochschield, 1993, v 

Phillipp in Schüpbach, 2010). Uporaba površinskih strategij čustvenega dela vodi v čustveno 

izčrpanost, uporaba globinskih strategij čustvenega dela pa v nižjo stopnjo izčrpanosti in višjo 

stopnjo predanosti delu (Phillipp in Schüpbach, 2010). 

 

Učitelje se opominja naj ne postanejo obrambni ali izgubijo nadzora nad čustvi (Gathercoal, 

1993, v Sutton in Wheatley, 2003) in svetuje se jim, da je moč v mirnosti, šibkost pa v 

vznemirjenosti (Wong in Wong, 1998, v Sutton in Wheatley, 2003). Torej naj bi maskirali 

svoja čustva (več avtorjev v Chang, 2009a), a kot piše Lamovec (1991), čustev tako ne 
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prepoznamo, kar lahko vodi v anksioznost, saj česar ne izražamo in ne občutimo, ne moremo 

obvladati. 

Čustvena obremenjenost poklica se kaže v situacijah, ki od učitelja zahtevajo čustveno 

zavzetost, empatijo, predelovanje negativnih čustev in samoobvladovanje. Po prepričanjih 

družbe in kulture naj negativnih čustev ne bi kazal, niti o njih govoril (Žarkovič Adlešič, 

2000).  

 

V Conflict and confrontation (2006) je svetovano, da jasna rutina in pravila ter razred, zaznan 

kot čustveno in fizično varno okolje, ponujajo manj konfliktov med učenci in med učiteljem 

in učenci. Pri situacijah, ki na hitro izbruhnejo, je ključno poznavanje sebe in otrok ter 

njihovih odzivov, saj takšnim situacijam tako odvzamemo nekaj nepredvidljivosti. 

 

Učitelju koristi znanje »upravljanja« in prepoznavanja čustev, predvsem tistih, ki jih 

Milivojević (2008) navaja kot neustrezna (povzročijo jih »napačne« predstave o ljudeh, 

svetu; patološko doživljanje, izražanje čustev), pretirana (človek doživlja zelo močna čustva, 

a ne v skladu z dražljajsko situacijo) in čustveni primanjkljaj (posameznikova čustva, ki se 

jih v situaciji od njega pričakuje, a do njih ne pride).  

 

Razumevanje čustev, njihovo izražanje in nadziranje niso ločeni koncepti, ampak sta 

razumevanje in izražanje pomembni fazi čustvenega nadziranja (Gross in Thompson, 2006, v 

Fried, 2011). Posamezniku omogoča nadzor vedenja (Melnick in Hinshaw, 2000, v Fried, 

2011) in ohranjanje vključenosti v okolje.  

 

C. Bizjak (2000) meni, da se je treba naučiti sprejemanja čustev (tudi tistih, s katerimi se ne 

strinjamo, ki nas prizadenejo). To pa ne pomeni strinjanja z vedenjem, s katerim učenec ta 

čustva izraža. Zavedati se moramo, da ima vsak pravico do svojih čustev, toda pomembna je 

socializacija načina izražanja čustev, in ne njihova prepoved. 

 

Raziskave o čustvih učitelja 

 

M. L. Chang (2009b) je odkrila močno povezavo med učiteljevimi presojami o incidentu in 

intenzivnostjo čustev; prav odnos učitelj – učenec v učitelju sproži intenzivna čustva. Kot 

najvišji dejavnik učiteljevega izgorevanja so v več raziskavah (prav tam) prepoznali moteče 

vedenje učencev. Nadziranje čustev s potlačitvijo je bilo prepoznano kot prispevek k 

učiteljevi izgorelosti.  

Za teoretično ozadje je avtorica (prav tam) vzela socialno-kognitivno teorijo; Bandura 

(1986, v Chang, 2009b) piše, da smo se ljudje sposobni učiti tudi iz tujih izkušenj, in 

prikaže transakcijski model medsebojnih odnosov posameznika in družbe. 

 

Med 26 poklici je učiteljski uvrščen kot najbolj stresen in razlog je čustvena vpletenost 

učitelja z učenci (Johnson idr., 2005). 

 

Raziskava učiteljevih čustev (Sutton in Conway, 2001) je pokazala, da trikrat pogosteje v 

tednu učitelji doživljajo čustva frustracije (razočaranja) kot jeze. Med čustvi jeze in 
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frustracije so učitelji v sebi opažali telesne spremembe: napetost, želodčne težave, potenje, 

hitrejši srčni utrip, vročino, tresenje in spreletavale so jih misli: pomisleki o lastni 

nesposobnosti, premišljevanje o novi karieri, maščevanju, ponovna obuditev spomina na 

incident iz preteklosti in kaj se v zvezi s poučevanjem lahko zgodi v prihodnosti … 

Najpogosteje niso mislili na nič; bolj moteče misli so imeli med čustvom jeze.  

 

V raziskavi japonskih učiteljev sta R. Hosotani in Imai–Matsumura (2011) prišla do 

zaključkov, da 75 odstotkov učiteljev pri svojem delu občuti veselje (najpogostejši vzrok je 

uspeh učencev), 62 odstotkov jih občuti žalost (vzrok so osebni razlogi) in 21 odstotkov jih 

občuti strah ter 83 odstotkov jezo (vzroka sta nesodelovanje in neubogljivost učencev).  

 

Pred nekaj leti so pri nas podobno raziskavo izvedle S. Prosen, H. Smrtnik Vitulić in O. 

Poljšak Škraban (2011) in prav tako ugotovile jezo in veselje kot najpogostejši čustvi 

učiteljev. Omenjene avtorice pišejo, da je učiteljeva čustva v razredu koristno preučevati, saj 

se tako poveča kakovost dela z učenci. Raziskave učiteljevih čustev so se lotile, ker menijo, 

da niso dovolj predstavljena v pedagoških raziskavah, a so pomemben del šolskega življenja.  

Prav tako menijo, da bi morali programi izobraževanja učiteljev vsebovati vsebine o čustvih 

in enako svetuje M. L. Chang (2009a). 

 

Da so najpogostejša negativna čustva, ki jih učitelji doživljajo v razredu (občutijo jih redko), 

jeza in razočaranje, najredkejša pa gnus, poročata tudi Z. Šimonka in K. Košir (2014). 

 

Težave z obvladovanjem, izražanjem jeze na »pravi« način je omenjal že Aristotel (v 

Goleman, 1997. str. 7): »Vsakdo se lahko ujezi – to res ni težko. Toda težko se je ujeziti na 

pravo osebo, ravno prav, v pravem trenutku, iz pravega razloga in na pravi način.« 

 

T. Spruk (2012) je raziskala, o katerih čustvih razredni učitelji največ razmišljajo v 

vsakdanjem življenju (ne le na delovnem mestu), in prišla do zaključkov: največ razmišljajo o 

veselju, sledijo jeza, ljubezen, žalost, strah.  

 

V diplomi je T. Jerič (2013) ugotovila, da razredne učiteljice ob nastajanju čustev 

uporabljajo naslednje strategije uravnavanja: kognitivne, telesno-fiziološke in strategije 

spremembe situacije; strategije uravnavanja, ki jih uporabljajo pri doživljanju čustev: 

kognitivne, telesno-fiziološke, socialno in izrazno vedenjske. 

 

R. E. Sutton (2004) je v prišla do ugotovitev, da učitelji v trenutnih situacijah uporabijo 

različne strategije v pomoč k spreminjanju izraznih, fizioloških, izkušenjskih komponent 

čustev, in sicer so bile uporabljene vedenjske strategije (umikanje, premor, globoko dihanje, 

nadzor obraznih izrazov), pošolske vedenjske strategije (zmanjšanje ali povečanje 

aktivnosti), kognitivne odzivne strategije (refleksija prejšnjih izkušenj, misel na spokojen 

prostor). 

 

Ugotovitev raziskave (Hargreaves, 2000) je, da je večja čustvena intenzivnost značilna v 

osnovni šoli, in sicer je označena s fizično in profesionalno bližino. 
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Woods in Jeffrey (1996, v Zembylas, 2003) navedeta ugotovitev raziskave o tem, kaj naredi 

angleške osnovnošolske učitelje posebne in zelo kreativne. Naredili so korak naprej in ne 

sledijo le tehnikam in standardom, ampak vlagajo v ustvarjanje čustvenih vezi z učenci.  

 

Žalec (2012) opozarja, da ima zaradi vse večje čustvene nepismenosti mladih čustvena 

vzgoja velik pomen. Pomanjkanje te vzgoje prispeva k nasilnim dejanjem, apatiji, 

ravnodušnosti. Meni, da je vzrok slaba komunikacija med otroki na eni strani in odraslimi na 

drugi. Z učiteljevim zgledom – načinom doživljanja in izražanja čustev na ustrezen način, 

lahko postane tudi medsebojna komunikacija boljša in posledično tudi odnosi v razredu. 

 

Čustva so dogajanja s skritim namenom in prinašajo tudi sporočila. Pomembno si je 

zastavljati vprašanja: »Kaj mi to čustvo sporoča?«, »Kako to, da se ob tem tako počutim?«, 

»Kaj skušam s tem (nevede) doseči?« (Iršič, 2004, str. 150) 

 

Obvladovanje čustev ne pomeni možnosti izbire, kaj bomo čutili, in tudi ne odklopa, 

potlačitve čustev. Predstavlja izbiro načina odziva na določena čustva, da na njih do neke 

mere vplivamo in da jih kultiviramo (Iršič, 2004) oz. kot pravi Zembylas (2007), da se 

kompetenten učitelj ukvarja s čustvi, jim prisluhne, tako svojim kot učenčevim. 

 

4.4 Odzivi 

»… reagiranje v konfliktnih situacijah tvori jedro vzgoje in discipliniranja v javni šoli. 

Kakršenkoli razmislek o vzgoji brez konfliktov in potrebe po kaznovanju je zato neustrezen, 

kakor tudi nenehni poskusi pedagogike dvajsetega stoletja, da bi iznašla »brezkonflikten 

model vzgoje« in »nadomestek za kaznovanje v disciplinskih situacijah«. (Kroflič, 2011, str. 

15) 

 

V teoriji je vzgojnih pristopov veliko in P. Štirn Janota in D. Štirn Koren (2012) povzameta, 

da ni enotno podano, kdo daje pozitivne vzgojne učinke. Za primer navedeta kognitiviste, ki 

so prepričani v učinkovitost vzgajanja le na način reševanja konfliktov s pomočjo moralnega 

presojanja in uporabo moralnih načel, medtem ko Strike (v Kroflič, 2005) meni, da 

upoštevanje različnih etičnih teorij pri reševanju discipline ponudi različne, toda enakovredno 

utemeljene rešitve. Kompleksnost vzgojno-disciplinskih težav ne dopušča enotnega recepta 

za njihovo reševanje in tako je nujno poznavanje različnih konceptov in znanje pojasnitve 

njihove uporabe. Po mnenju P. Štirn Janota in D. Štirn Koren (2012) reagiranje v konfliktnih 

situacijah zahteva razmišljanje o treh plasteh: o nosilcu vedenja in njegovi nameri (se je 

nosilec vedenja za svoje dejanje zavestno odločil ali so ga povzročili sociološki in psihološki 

faktorji), o ustreznem načinu lastne reakcije (kako naj določeno ravnanje discipliniramo) in 

o učinku (ali je v tej kazni kaj, kar bi po možnosti vplivalo na osebnostno naravnanost 

storilca in vedenje). 
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Wheeler (1995, v Owusu-Mensah, 2007) v konfliktni situaciji vidi priložnost izbire 

posameznika, kako bo upravljal s konfliktom oz. kateri odzivni stil, ustrezen konfliktu, bo 

izbral.  

 

Odziv na konflikt se kaže na treh ravneh, in sicer na miselnem, čustvenem in telesnem. 

Kognitivni odzivi so: naše predstave, misli o konfliktu v obliki notranjih glasov ali notranjih 

opazovalcev sredi situacije (About Conflict, b.d.). Čustveni odzivi so jeza, neprijetnost, 

frustracija, strah, umik in iz odnosa med čustvi in vedenjem sledi, da običajno lahko 

nadzorujemo vedenje, če smo sposobni nadzorovati čustva. Telesni odzivi našega telesa 

(solze, potne dlani, pordela lica …) nas lahko opozorijo na naš čustven odziv in izberemo 

alternativno dejanje; pri odzivu uporabljamo znane vzorce, ki jih težko prekinemo (Conflict 

and confrontation, 2006). 

 

Mediatorka E. Raider (v Scherer, 1992) pravi, da je odlaganje običajni odziv odraslih na 

konflikt. M. Scherer (1992) je pogosto v svojih izobraževanjih učiteljev in menedžerjev 

opazila, da odrasli zamenjajo pogajanje s pogovorom.  

Za pogajanje je potrebno veliko poguma – jasno in iskreno izraziti svoje želje in poslušati 

nasprotnike, se zavedati svoje vloge v sporu in pristopiti k drugim z odkritostjo, empatičnostjo 

in spoštovanjem do njihove perspektive (About Conflict, b.d.). 

 

M. Scherer (1992) kot uspešnejše od ukazovanja predlaga postavljanje vprašanj, saj se 

tako pride v človekovo notranjost (npr. »zakaj se počutiš tako« ali »kaj naj naredim, da 

izboljšam najin odnos«). S treniranjem načinov reševanja konfliktov pridobijo tako učitelji 

kot učenci, a koristi vidijo, šele ko zares poskusijo.  

 

Za razreševanje si je treba vzeti čas in obe strani morata sodelovati. Iršič (2004) predlaga 

gledanje na pomembnost lastnega interesa in pomembnost odnosa (če je pomembno oboje, 

iščemo čim boljšo rešitev, če je pomembnejši odnos, popustimo, če je pomembnejši lasten 

interes, uveljavimo svoje, če ni pomembno ne eno ne drugo, se umaknemo). Ključno je 

vzdrževanje ravnovesja med pomembnostjo dobrih odnosov in svojo pomembnostjo, 

pomembnostjo svojih interesov.  

Isti avtor (prav tam) navede smernice za obvladovanje konfliktov: razvijanje sposobnosti za 

konflikt, osveščenost in večanje razvidnosti, ohranjanje konstruktivnosti, prevzemanje 

odgovornosti, širjenje informacijskega prostora, stabilizacija ali upočasnitev interakcij ali 

reakcij, zamejitev konflikta, spreminjanje konflikta v problem, fleksibilna rigidnost, 

zavezništvo in vzpostavljanje pravil za ravnanje s konflikti in tehnike obvladovanja 

konfliktov: strateško in akcijsko obvladovanje. 

 

Odzivi na konflikt se razlikujejo od posameznika do posameznika in celo pri posamezniku se 

razlikujejo glede na okoliščine (Iršič, 2004; Isenhart in Spangle, 2000; Lamovec, 1993). Po 

Iršiču (2004) vplivajo: naravnanost v zvezi s konfliktom, okoliščine, odnos z drugimi,  

razpoloženje, socialno okolje. T. Lamovec (1993) poleg odnosa poudari še naš osebni cilj.  
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V primeru stresne situacije reagiramo na najbolj domač način in na način najmanjšega 

zavestnega nadzora (hujši je stres, manjša je zmožnost odločanja). Med konfliktom 

odreagiramo torej tako, kot smo navajeni, in v impulzivnem trenutku presoje nismo ravno 

sposobni. Konflikt pri ljudeh pomeni stresno situacijo, ki ji sledijo nezavedni, samodejni 

vedenjski programi, ki jih težko spremenimo (Iršič, 2004). 

»Napačno« postopanje v in po prepiru: osredotočanje na vsebino in ne način; med 

prepirom pride do napetosti in bolečin, kar nas odvrne od trezne presoje oz. zavedanja, kaj se 

v resnici dogaja; po prepiru o njem ne maramo govoriti, da ponovno ne pride do prepira in se 

mu raje izognemo; težko odkrijemo jasen vzorec, po katerem pride do disfunkcionalnih 

vzorcev interakcije; svojih napak in vedenja ne opazujemo, ampak to opazimo pri drugem, in 

se tudi ne ukvarjamo s tem, kako vedenje in napake obeh tvorijo disfunkcionalne vzorce; sebe 

zaznavamo kot nemočno žrtev in spremembo pričakujemo od nasprotnika ter se ne zavedamo 

svojega prispevka k ohranjanju disfunkcionalnih vzorcev. Iz tega začaranega kroga stopimo, 

ko smo sposobni metakomunicirati (prav tam). 

 

Otrokovo agresivno vedenje v učitelju lahko sproži zrcalno agresijo. To še poveča otrokovo 

agresivnost in možnost je, da pride do problemov odtujevanja (Obid in Rapuš Pavel, 2009). 

 

V več kot 600 konfliktnih krogih so odkrili štiri neustrezne odzive učitelja na vedenje 

učencev: maščevalno-agresivne reakcije (68 odstotkov), učiteljeva stroga in nerealna 

pričakovanja (7 odstotkov), učiteljeva negativna razpoloženja (20 odstotkov) in škodljivi 

odnosi do težavnih učencev (5 odstotkov) (D'Oosterlinck in Broekaert, 2003). 

 

»Če ljudje nekoga sprejmejo kot posebnega, 

neodvisnega posameznika, ta ne teži k zanikanju svojega doživljanja. Kjer pa 

posameznik iz okolja dobiva sporočila, da je njegovo vedenje slabo in da je slab 

on sam, je prisiljen zanikati lastna doživetja, kadar koli so v nasprotju s predstavo 

o sebi.« 

(Košir in Habe, 2013, str. 184)  

 

4.5 Reševanje konfliktov 

V 90. letih prejšnjega stoletja je bila funkcija vzgoje na preizkušnji, saj so med drugim 

zahtevali njen umik iz šole. Toda po Krofliču in M. Peček Čuk (2009) to ni mogoče, saj 

učitelj že s svojo podobo, odnosom in discipliniranjem vzgaja.  

 

Tudi avtorji Skiba idr. (2011) navajajo koristi programov preprečevanja nasilja in 

razreševanja konfliktov (zlasti so bili rezultati pozitivni v programu Resolving Conflict 

Creatively). Kot navajata Kroflič in M. Peček Čuk (2009): »Da bi torej preprečili prikrito 

ideološko dimenzijo izobraževanja, moramo vzgojo načrtovati in dati dijakom in njihovim 

staršem jasno vedeti, kaj počnemo, ko vzgajamo, in za katere vrednote oblikujemo 

posameznika« (str. 14).  
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T. Metelko Lisec (2008) kot temeljno veščino današnjega posameznika za njegovo 

produktivno in kakovostno življenje v družbi poudari ravno sposobnost reševanja konfliktov. 

Kot del socialne opremljenosti navede posebna znanja in veščine ter pozitivne izkušnje 

razreševanja sporov; za mlade je to zelo pomembno, saj tako prevzamejo oz. se naučijo 

pozitivnega vzorca reševanja konfliktov in za skupno rešitev uporabijo sodelovanje namesto 

nasilja, groženj, izsiljevanja. 

 

Faze soočanja s konfliktom: priprava (učitelj mora premisliti, kaj bo naredil, ko bo prišlo 

do soočanja in to preden pride do njega; zavedati se mora osebnega odziva na konflikt, tehnik 

samosproščanja in samospodbujanja); akcija (na začetku soočanja je treba zmanjšati njegove 

učinke – nadzorovano in neogrožujoče premikanje, ostati miren, mirno in tiho govoriti, 

čimvečja zasebnost prerekanja); zavzemati se za zmagam – zmagaš rešitev (treba je priznati 

otrokova čustva in hkrati ponovno formulirati, kaj mora narediti, in sicer ponuditi izbiro in ne 

ultimata); sklepanje dogovora (paziti, da te učenec ne spelje drugam, biti osredotočen in mu 

dati čas za razmislek o izbiri, po potrebi ga spomniš na posledice) (Conflict and confrontation, 

2006).  

 

Veliko avtorjev (med njimi Iršič, 2004; Isenhart in Spangle, 2000; Lamovec, 1993; Owusu-

Mensah, 2007) navaja spodaj naštete stile odzivanja na konflikt oz. njegov način reševanja.  

Umik – doseganje cilja in ohranitev odnosov nista pomembni. Oseba se raje umakne 

konfliktni situaciji in tudi osebi, s katero je v konfliktu.  

Prevlada – pomembna ni ohranitev odnosa, ampak doseg cilja. Oseba je pripravljena narediti 

vse, da doseže svoj cilj.  

Zglajevanje (prilagajanje) – ni pomemben doseg cilja, temveč ohranitev odnosov. Oseba se 

strinja z drugimi in ker so ji pomembni odnosi, v konfliktu popusti.  

Kompromis – doseči cilj in ohraniti kolikor toliko dobre odnose, je srednje pomembno. 

Osebi je pomembno doseganje osnovnih ciljev vseh in ohranjanje dobrih odnosov.  

Razreševanje – pomembno je ohraniti dobre odnose in doseči cilje. Oseba ugotavlja vzroke 

nasprotij, izmenjuje informacije ter išče ustrezne rešitve. Meni, da so potrebe in cilji vseh 

pomembni, zato ji veliko pomeni sodelovanje. 

 

Raziskave ponudijo informacijo, da je najmanj učinkovita prevlada (79 odstotkov), 

sodelovanje z učenci je v 59 odstotkih učinkovito (Cimerman Petrovič, Dolamič, Kociper in 

Novak, 2007). 

 

Posledice konstruktivno rešenega konflikta so: trdnejši odnos, večja pripravljenost 

sodelovanja in komuniciranja; večje medsebojno zaupanje in naklonjenost; oba udeleženca 

imata občutek pridobitve; boljša sposobnost nadaljnjega reševanja skupnih konfliktov 

(Lamovec, 1993). 

 

Negativne posledice nerazrešenih konfliktov: upad komunikacije in slabitev kakovosti 

odnosa, razpad sistema ali odnosa, stagnacija sistema ali odnosa, nasilje in zatiranje, 

izključitev ali izobčenje, duševne motnje, psihosomatske bolezni, motnje optimalne 

interakcije, prenos in dezintegracija (Iršič, 2004). 
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H konstruktivnemu načinu reševanja konfliktov vodi novi, interaktivni model konfliktnih 

situacij, pri katerem si vključene strani delijo odgovornost za rezultat (Šarenac in Begu, 

2006). Po Hammerichu (1996, prav tam) lahko primerjamo stari in novi model konfliktne 

situacije: 

 

STARI MODEL NOVI MODEL 

Objektivna, prava rešitev obstaja 

Individualni nasprotnik 

Produkt 

Zmaga – poraz 

Konflikti so moteči in mora se jih odstraniti 

 

Nasprotniki lahko prevalijo krivdo na druge 

 

Odprto in prikrito izkoriščanje moči, sankcij  

Subjekt–objekt 

»Človek je otok« 

Nihče nima monopola nad resnico 

Strani v medsebojnem sporu 

Proces 

Zmaga – zmaga 

Konflikti so naša realnost, s katero se 

moramo soočiti  

Vključene strani so aktivne in delijo 

odgovornost 

Moč ni v igri  

Subjekt–subjekt  

»Vsi otoki so pod oceanom povezani« 

Tabela 1: Razumevanje konfliktne situacije (Hammerich, 1996, str. 14, v Šarenac in Begu, 2006, str. 25) 

 

V novem modelu razmišljanja o konfliktnih situacijah so sprte strani na enaki ravni, enako 

odgovorne za potek procesa in pomembno je, da imajo vse strani zadovoljene potrebe. Je 

oblika sodelovanja, omogoča konstruktivno reševanje konfliktov in skrbi za ohranjanje 

dobrih medsebojnih odnosov (Šarenac in Begu, 2006). 

 

 

Pri reševanju disciplinskih problemov z učenci mora učitelj vzpostaviti odnos sodelovanja z 

učencem in starši, saj ta omogoča dogovarjanje, aktivacijo, motivacijo in izražanje mnenja 

posameznikov (Rapuš Pavel, 2010).  

 

4.5.1 Modeli reševanja konfliktov  

V šolskem prostoru so nekateri modeli reševanja konfliktov: restitucija, mediacija, model 

LSCI (intervencija v življenjskem prostoru neposredno po dogodku) ter asertivnost.  

 

Restitucija pomeni povračitev škode – oseba, ki je povzročila materialno ali moralno škodo, 

to popravi. Vzgojni ukrepi smiselno izhajajo iz povzročene škode (Kroflič, Klarič, Štirn 

Janota in Stolnik, 2011). D. Gossen (1993) kot glavna cilja restitucije navaja krepitev 

storilca oz. otroka, ki je napako storil, in povračilo žrtvi oz. prizadeti osebi.  

 

Kroflič idr. (2011) mediacijo opišejo kot način reševanja konflikta, pri katerem odgovornost 

in naloge za konflikt prevzamejo udeleženci konflikta.  

V kompleksno in individualistično okolje mediacija vnaša dolgotrajne rešitve, je proces, 

usmerjen v prihodnost, omogoča pristno komunikacijo, kar je za današnji čas zelo pomembno. 

Ko posameznik prevzame odgovornost za lastno dejanje in izrazi iskreno obžalovanje, je za 
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žrtev in storilca dragocena izkušnja. Učencu omogoča reševanje sporov v praksi, izboljša 

odnose na šoli in najpomembneje, učencu predstavlja popotnico za življenje (Cremin, 2011).  

 

Model LSCI 

Metodo sta začetno oblikovala Redl in Wineman (v Obid in Rapuš Pavel, 2009), gre pa za 

intervju v življenjskem prostoru (angl. »Life Space Interview«; kasneje »Life Space Crisis 

Intervention«). Nudi načine dela s konfliktnimi situacijami otrok v šoli ali v drugem 

socialnem okolju. Ključna je dejavnost odraslega in ponuja refleksijo lastnega prispevka h 

konfliktni situaciji. Omogoča razumevanje, kaj žene neprožne vzorce mišljenja, čustvovanja, 

zaznavanja in vedenja v ponavljanje obrambnega vedenja. Pozornost namenja kriznemu 

dogodku, ki vodi v medsebojni konflikt otroka z drugimi. 

M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) poudarita pomen odraslega, da zna gledati na situacijo z 

otrokovega vidika in ga naučiti odločitve za prihodnje ravnanje ter da se ta uči prevzemati 

odgovornost; v šoli je pri reševanju sporov in konfliktov to naloga učitelja. 

Po Longu in Fescerju (2000, prav tam) so prednosti te metode: agresivni otroci so s strani 

pomembnih odraslih obravnavani s spoštovanjem, začnejo zaupati odraslim in jih prositi za 

podporo, zavejo se samouničujočih vzorcev lastnega vedenja, za svoja neprimerna dejanja 

sprejmejo odgovornost … 

 

Asertivnost 

Asertivnost po M. J. Chalvin (2004, str. 6) pomeni »uveljavljanje samega sebe.« Gre za 

preprosto tehniko, katere temelj je proučevanje in spreminjanje vedenja ter upati si biti, kar si. 

Na težave se odzivamo z načinom pasivnosti, agresivnosti, manipulacije in asertivnosti (daje 

možnost boljše komunikacije). Te vloge menjavamo. Če se učitelj odziva pasivno, ima težave 

z avtoriteto, če se odziva agresivno, ima težave z nestrpnostjo in avtoritarnostjo (torej s 

toleranco), pri manipulativnem odzivu ima težave z nezaupanjem. Pri asertivnosti pa gre za 

sozvočje umirjenosti, dinamičnosti in takta; značilno je naravno vedenje v prijaznem okolju in 

treba ga je posnemati in uporabiti tudi v stresnih situacijah. Avtorica (prav tam) navede 

lastnosti asertivnega učitelja: obvladati mora razred, sodelovati s sodelavci, imeti v razredu 

tišino in učence, ki vestno opravljajo delo, zagotoviti si mora dobre materialne pogoje za delo, 

pridobiti priznanje nadrejenih, sodelavcev in staršev.  

Asertiven učitelj je še odločen in jasen, svoja pričakovanja jasno izraža, premisli o posledicah 

svojega vedenja in zna ravnati v situaciji. Čustvom ne pusti vplivati na vedenje in na ta način 

ostane miren, govori razumsko in tiho (Conflict and confrontation, 2006). 

 

Uveljavljeni so še drugi modeli reševanja konfliktov: 

 

Za boljše razreševanje konfliktov in krepitev otrokove moralnosti in prosocialnosti K. Stolnik 

(2010) predlaga novejše koncepte: koncept opolnomočenja, koncept pripoznanja, etiko 

obličja oz. osebno srečanje E. Levinasa, induktivni pristop M. Hoffmana. 

 

Kroflič idr. (2011) razložijo, da »z opolnomočenjem krepimo občutek samozavesti, 

posameznika spodbujamo k uporabi lastnih vzvodov moči« (str. 270). Posamezniku 
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pomagamo pridobiti občutek zmožnosti za sprejemanje lastnih odločitev in obvladovanje 

problemov. 

 

Seznanjenost s konceptom pripoznanja učiteljem koristi ravno pri soočanju s konfliktnimi 

situacijami, saj pomeni, da znamo poslušati zgodbe drugega, da nas ne zavedejo predsodki; 

tako kljub drugačnosti drugega sprejmemo za enakovrednega (izognemo se vnaprejšnjim 

sodbam o učencih in njihovih vzrokih kršenja pravil; ne damo možnosti samoizpolnjujoči se 

prerokbi). V konfliktnih situacijah je nujna pripravljenost poslušanja zgodbe vseh vpletenih 

ter priprava udeležencev situacije, da se med seboj slišijo (Stolnik in Klarič, 2011).  

 

Isti avtorici (prav tam) omenjata še Levinasovo etiko obličja oz. osebnega srečanja, kjer je 

poudarjen odgovoren odnos, razvoj spoštljivosti (v odnosu učitelja do učenca in obratno), teza 

o sočloveku kot radikalno nespoznavnem bitju (pristop s spoštovanjem in zaupanjem). S 

posredovanjem v konkretni konfliktni situaciji pokažemo na obličje žrtve (oseba, ki je s strani 

učenca doživela bolečino); pride do spodbude pri storilcu in ta vzpostavi povezavo med 

svojim dejanjem in žrtvino prizadetostjo. Pride tudi do emocionalnega vzburjenja in sočutja in 

to storilca lahko nagovori k popravi storjene krivice. 

 

Avtorici K. Stolnik in T. Klarič (2011) navedeta tudi Hoffmanov induktivni pristop 

discipliniranja, ki izraža nestrinjanje z otrokovim dejanjem (izpostavimo moralno obsodbo 

dejanja), otroku prikažemo distres žrtve in vzbudimo empatični odziv, z indukcijo pride do 

nastanka občutenja empatične krivde (Hoffman, 2000, v Kroflič, 2008) in do razrešitve 

konflikta. Empatično krivdo spodbujamo, da povzročitelj konflikta popravi storjeno napako. 

Induktivni pristop z vzgojnimi dejavnostmi – zmanjševanje strahu pred drugačnostjo, 

spodbujanje prosocialnih aktivnosti, spodbujanje skupinskega sodelovanja deluje preventivno 

(prav tam).  

 

 

Čeprav je konflikt neizogiben, pa ni treba, da je negativen pojav. Konflikt kot dogodek lahko 

bolje zaznavamo z večanjem razumevanja, kateri konflikti obstajajo; z raziskovanjem našega 

odziva in upravljanja s konfliktom si lahko razširimo znanje o njih. Med učiteljem in učencem 

v razredu bodo vedno konflikti, a pomoč obema vpletenima stranema pri uspešnejšem 

reševanju njunih konfliktov je v našem večjem razumevanju konflikta (Bowman, 2007). 

 

 

 

»Bolj kot iskanje resnice v nekih situacijah je pomembno prepoznanje kontekstualnosti 

situacije in razmišljanje, kako bi lahko glede na situacijo pogledala drugače […], ključno je 

samospraševanje in spraševanje z drugimi.« 

(Mac Naughton, 2009, str. 54, v Štirn Janota in Štirn Koren, 2012, str. 4) 
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5 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo na začetku orisali spoznanja razrednega vodenja. 

Učitelj s svojim načinom vodenja v sodelovanju z učenci začrta smer in kakovost 

medsebojnih odnosov. Drugi in tretji del teoretičnega dela sta bila usmerjena v konflikte v 

šolskem prostoru, saj so ti del učiteljevega vsakdana in vplivajo na učenje, poučevanje, 

odnose in razredno klimo. Z raziskavami in teorijami smo prikazali učiteljevo soočanje s 

konflikti, njihovo sprejemanje, odzivanje in reševanje. 

 

 

Koncept vodenja razreda je bil prvotno razvit za reševanje disciplinskih problemov in je 

pomenil nadzor vedenja učencev. Toda po Iflazoglu Sabanu (2009) vodenje vključuje 

učiteljeve strategije, ki nudijo pozitivno, podporno, inkluzivno, produktivno in skrbno okolje, 

in ne le posredovanja ob neprimernem vedenju učencev. Sahin (2015) po Glickmanu in 

Tamashiri (1980) navede tri pristope razrednega vodenja: neintervencionistični (z nizko 

stopnjo nadzora), interaktivni (s srednjo stopnjo nadzora) in intervencionistični (z visoko 

stopnjo nadzora). Če učitelj pozna in ponotranji svojo stopnjo nadzora, je njegovo poučevanje 

učinkovito (Sahin, 2015). Strategije vodenja razreda po M. Pšunder (2011) so preventivne, 

proaktivne in reaktivne, slogi vodenja, ki nam jih literatura najpogosteje ponudi, pa 

demokratičen, avtoritaren in »laissez faire«. Pojem šolske discipline se pojavlja v povezavi z 

vodenjem razreda in še vedno se jo enači s kaznijo (Skiba in Peterson, 1999). Resnične 

funkcije discipline so zagotavljanje varnosti učencev in učiteljev, omogočanje učenja 

(primerne razredne klime) in vplivanje na zniževanje bodočega neprimernega vedenja 

(Evertson in Weinstein, 2006). Jones (1996, v Sutton in Wheatley, 2003) in še mnogo drugih 

avtorjev ugotavlja, da učiteljem začetnikom največje težave predstavljajo slabe sposobnosti 

vodenja razreda in moteči učenci. Po Marzanu (2003) je kakovosten odnos učitelj – učenec 

ključna dimenzija vodenja razreda. Za cilj razrednega vodenja Iflazoglu Saban (2009) navede 

omogočanje poučevanja, podporne razredne klime, ki nudi pomoč pri nastajanju primernega 

vedenja in preprečuje neprimerno vedenje. 

 

Konflikte povezujemo s pojmi nesoglasje, spor, nesporazum … Do njih pride zaradi 

nasprotnih želja, potreb posameznikov. V družbi veljajo za nezaželene in K. Aničić (2009) 

poudari pomen ločevanja, kaj je konflikt in kaj način njegovega reševanja. Šola je prostor, 

kjer se pojavlja veliko priložnosti in vzrokov za konflikte, ki v njej nastanejo ali so vanjo 

prinešeni. Med posamezniki prihaja do razlik v vrednotah, interesih, zaznavanju, navadah, 

potrebah, stališčih … (Horvat, 1998). M. W. Isenhart in Spangle (2000) ponazorita poglede na 

konflikt preko več teorij in nekatere izmed njih so: teorija atribucije, teorija pravičnosti, 

teorija polja … Na splošno zaznavamo konflikte kot negativne za odnos, a v resnici 

neukvarjanje z njimi vodi v slabšo komunikacijo in slabše medsebojne odnose. V Bransonu 

(1972, v Bowman, 2007) je kar tretjina oseb omenila odnose, konflikte z učitelji za najbolj 

negativno življenjsko izkušnjo. 
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Na način reševanja konfliktov v interpersonalnih odnosih po N. Pinchevsky in Boglerju 

(2014) vpliva več faktorjev: narava konflikta, vzroki, osebnostne lastnosti, prejšnji odnosi, 

mentalno in socialno stanje vpletenih, zato se jih rešuje na različne načine (Rahim, 2011, v 

Pinchevsky in Bogler, 2014). Učitelji si izberejo enega od načinov reševanja in ta predstavlja 

njihov slog (Cornille idr., 1999, v Pinchevsky in Bogler, 2014).  

 

Dejavniki vplivanja na učiteljevo ravnanje v konfliktnih situacijah, ki smo jih opisali v 

teoretičnem delu, so osebnost, odnosi, komunikacija in čustva.  

 

Na razvoj osebnosti po T. Lamovec (1993) vplivajo medsebojni odnosi. Korthagen (2004) s 

konceptom čebule prikaže delovanje soodvisnih vplivov na učitelja, ki v učnem procesu 

pripomorejo k vzgojni in osebni naravnanosti. Avtor (prav tam) poudari pomen učiteljevega 

zavedanja jedrnih kvalitet – poslanstva, prepričanj, osebne in poklicne identitete, in ne le 

kompetenc.  

Medsebojni odnosi so del našega življenja in vanje vstopamo različno, saj so posledica naših 

individualnih značilnosti in istočasno razlik med nami. Teorija navezanosti (Bowlby, 1969, v 

Morris-Rothschild in Brassard, 2006) razlaga, da si otrok v odnosu z bližnjo osebo oblikuje 

okvir za kasnejši ustroj osebnosti in tako avtorici (prav tam) menita, da učiteljeve odzive na 

konflikt z učencem vodijo njegova stališča o sebi in drugih. Hamre idr. (2008) značilnostim 

otroka, učitelja in socialnega okolja pripisujejo vplivanje na odnos učitelj – učenec. Več 

avtorjev v Drugli (2013) kot značilnosti pozitivnega odnosa učitelj – učenec navede bližino, 

odprto komunikacijo, podporo učitelja; negativen odnos vsebuje negativna čustva in veliko 

konfliktov.  

Del medsebojnih odnosov predstavlja komunikacija (medsebojna in znotrajosebna), ki lahko 

odnosom pomaga ali v njih spodbuja konflikte (Ule, 2005). V konfliktu posameznika 

uporabljata pasivno, agresivno, pasivno-agresivno ali asertivno komunikacijo (Fisher, 2000, v 

Šarenac in Begu, 2006).  

Čustva imajo v konfliktu velik pomen, saj intenzivirajo jezo, strah, razočaranje … M. Obid in 

J. Rapuš Pavel (2009) za pomoč pri razumevanju, da se pobude za vedenje učencev začnejo 

pri učitelju, ponudita poznavanje konfliktnega kroga (stres, čustva vedenje, reakcije). 

Hargreaves (2000) omenja čustveno delo učitelja, pri katerem ta uporablja površinsko ali 

globinsko delovanje (Hochschield, 1993, v Phillipp in Schüpbach, 2010). Pri svojem delu 

mora učitelj znati uravnavati svoja čustva, kar pomeni, da je sposoben uspešno upravljati 

čustveno vzburjenje in kaže spretnost pri nadzoru notranjih stanj in zunanjih izrazov stanja 

(Thompson, 1991, v Garner, 2010). Milivojević (2008) poudari pomen tudi dogajanja pred in 

po čustvenem doživetju in tako z modelom krožne emocionalne reakcije (KER) razloži, da je 

vsako čustvo del zapletenega mehanizma. Načinov odzivanja na konfliktne situacije se učimo 

v družini in jih uporabljamo tudi kasneje v življenju (Iršič, 2004). Odzivi se med posamezniki 

razlikujejo, toda tudi posameznik se odzove različno glede na okoliščine (Lamovec, 1993). 

D'Oosterlinck in Broekaert (2003) navedeta učiteljeve neustrezne odzive na vedenje učenca: 

maščevalno-agresivne reakcije (68 odstotkov), stroga in nerealna pričakovanja (7 odstotkov), 

negativna razpoloženja (20 odstotkov) in škodljivi odnosi do težavnih učencev (5 odstotkov). 

Učiteljev uspešen odziv na pogovor z učencem je po A. Kobolt (2010b) in J. Rapuš Pavel 

(2010) pogovor. Raider (b.d., Scherer, 1992) kot običajni odziv odraslih na konflikt navede 
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odlaganje. Za učitelja je pomembno, da ima znanje in voljo za reševanje konfliktov, saj v 

drugačnem primeru lahko postanejo neobvladljivi.  

 

 

V šolskem prostoru se za reševanje konfliktov uporablja modele: restitucija, mediacija, LSCI 

(intervencija v življenjskem prostoru neposredno po dogodku), asertivnost ... Iršič (2004) 

navede negativne posledice nerešenih konfliktov (zmanjšanje komunikacije, slabša kakovost 

odnosa, nasilje …) in po T. Lamovec (1993) so posledice konstruktivno rešenega konflikta: 

trdnejši odnosi; večje zaupanje; boljše sodelovanje, komunikacija in sposobnost nadaljnjega 

reševanja konfliktov. 
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6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

Tako v družbi kot v šolah veljajo konflikti še vedno za nekaj slabega, za nekaj, čemur se je 

treba izogibati. Drugačno mnenje o konfliktih in njihovem reševanju bi lahko dosegli z delom 

v medsebojnih odnosih, s samorefleksijo učitelja, boljšo povezanostjo učitelja in učencev ter 

staršev z učiteljem. Pri tem je ključno prevzemanje odgovornosti vsakega posameznika za 

svoja dejanja. Učiteljev pogled na problem konfliktnosti je po našem mnenju treba temeljito 

proučiti in podpreti z njihovimi izkušnjami, opažanji, nasveti. Glede na povedano smo 

oblikovali naslednje raziskovalne cilje: 

- ugotoviti, katere situacije učitelji v osnovni šoli (razredniki na razredni stopnji in 

učitelji podaljšanega bivanja) zaznavajo kot konfliktne; 

- ugotoviti, katere vrste konfliktov učitelje močno zaznamujejo; 

- proučiti vpliv odnosa učitelj ‒ učenec na potek konflikta; 

- raziskati, kako se učitelji soočajo s konflikti, kako jih rešujejo in kako konfliktne 

situacije v učiteljih odzvanjajo, kje poiščejo podporo po konfliktu; 

- preveriti, kako kompetentne se učitelji čutijo pri reševanju konfliktov in ali bi 

potrebovali dodatna znanja o razreševanju konfliktov. 

 

Podatke o konfliktih v šoli in njihovem reševanju bomo pridobili od učiteljic razrednega 

pouka – razredničark in učiteljic v podaljšanem bivanju. Na podlagi pogovorov, izvedenih z 

učiteljicami iz ljubljanskih in kranjskih osnovnih šol, bomo pridobili odgovore, in sicer s 

kvalitativno analizo vsebin pogovorov.  

 

6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi postavljenih ciljev bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV1: Kako sogovornice opišejo pojem konflikt in za katere situacije menijo, da vodijo 

do konfliktnosti? Katere situacije sogovornice doživljajo kot situacije lastne 

nemoči? 

 

RV2: Glede na izkušnje sogovornic nas zanima, kateri so primeri konfliktov, ki jih 

učiteljice opredelijo za najbolj zaznamujoče v svoji karieri? S katerimi občutji so 

se takrat spopadale in katere načine reševanja so uporabile? Kako iz oddaljenosti 

ocenjujejo odnose z učenci, s katerimi so bile v konfliktih? 

 

RV3: Kako se sogovornice odzivajo na konfliktne situacije in kako reflektirajo te 

izkušnje: 
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RV3a: Kako opišejo svoje odzive v konfliktni situaciji? Ali je njihov odziv na podlagi 

pedagoških izkušenj drugačen in kako svoje odzive sprejemajo (zadovoljstvo z 

odzivom)? 

RV3b: Kakšne so reakcije sogovornic v konfliktih (telesne, miselne, čustvene) in kako 

zaznavajo sebe v konfliktnih situacijah? 

RV3c: Kako potekajo njihove samorefleksije konfliktnih dogodkov?  

 

RV4: Kako konfliktne situacije vplivajo na doživljanje odnosa učiteljic z učenci: 

RV4a: Kako sogovornice opisujejo življenjske situacije učencev, s katerimi so izkusile 

konflikt? Povezujejo vpliv domačega okolja s konfliktnostjo otroka in kakšne 

značilnosti pripisujejo otroku, s katerim so pogosto v konfliktu? 

RV4b: Kako pogosto konflikti vplivajo na odnos učiteljica – učenec? Ali učiteljice 

zaznavajo spremembo v odnosu?  

 

RV5: Kako sogovornice ocenjujejo lastne kompetence razreševanja konfliktov in kje po 

konfliktu poiščejo podporo? 

 

6.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabili smo deskriptivno metodo raziskovanja na kvalitativnem raziskovalnem področju. 

Prvo načelo kvalitativne metodologije pravi, da mora raziskovalec prisluhniti raziskovancu 

(Mesec, 1998). Raziskovalec ne sme raziskovati le tega, kar zanima njega, ampak tudi to, kar 

je pomembno raziskovancu. Slednji mora priti do besede o stvarnih življenjskih problemih in 

v pogovoru ne sme biti raziskovalčevih vnaprejšnjih sodb (prav tam). Za našo raziskavo je 

bilo torej ustrezno kvalitativno raziskovanje, saj omogoča preverjanje učiteljevega 

razumevanja konfliktnosti z učencem; doživljanja, zaznavanja, soočanja s konflikti, njihovim 

reševanjem in sorodnimi tematikami. Izvedli smo nestandardiziran delno strukturiran intervju 

z izbranimi osnovnošolskimi učiteljicami razrednega pouka (razredničarkami) in z 

učiteljicami podaljšanega bivanja. V intervjuju mora biti spraševalec pozoren ne samo na 

verbalno komunikacijo sogovorca, temveč tudi na neverbalno, na vedenje, mimiko obraza, ton 

govora, saj le tako dobi odgovor v pravi obliki (Vogrinc, 2008).  
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6.2.1 VZOREC 

Vzorec je namenski, kar po Vogrincu (2008) pomeni, da je pri takšnem vzorčenju vsaka enota 

izbrana s točno določenim namenom in prav tako raziskovalci izberejo primere, ki po svoji 

tipičnosti, najbolje predstavljajo proučevano situacijo. Intervjuje smo tako izvedli z 10 

učiteljicami, in sicer s 5 učiteljicami razrednega pouka razredničarkami in 5 učiteljicami 

podaljšanega bivanja. Učiteljice poučujejo v osnovnih šolah v Kranju in Ljubljani in imajo od 

12 do 30 let delovnih izkušenj. 

 

Učiteljica Spol/Starost Izobrazba Poklic Delovna 

doba 

Regija 

osnovne 

šole 

Trajanje 

intervjuja 

UR1 Ž, 40 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

razredničarka 

(3. razred) 

16 let Ljubljana 49 min  

UR2 Ž, 53 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

razredničarka 

(5. razred) 

30 let Ljubljana 29 min 

UR3 Ž, 49 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

razredničarka 

(1. razred) 

29 let Kranj 26 min 

UR4 Ž, 37 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

razredničarka 

(2. razred) 

12 let Kranj 22 min 

UR5 Ž, 41 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

razredničarka 

(2. razred) 

17 let Kranj 41 min 

Tabela 2: Podatki o sogovornicah – učiteljicah razredničarkah 

 

Učiteljica Spol/Starost Izobrazba Poklic Delovna 

doba 

Regija 

osnovne 

šole 

Trajanje 

intervjuja 

UPB1 Ž, 43 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

podaljšanega 

bivanja (1. 

razred) in 2. 

učiteljica v 

1. razredu 

20 let Kranj 27 min  

UPB2 Ž, 36 Mag. 

znanosti 

Učiteljica 

podaljšanega 

bivanja (3. 

razred) 

12 let Kranj 35 min 
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UPB3 Ž, 48 Dipl. vzg. 

predšolskih 

otrok 

Učiteljica 

podaljšanega 

bivanja (1. 

razred) in 2. 

učiteljica v 

1. razredu 

29 let Kranj 29 min 

UPB4 Ž, 41 Dipl. vzg. 

predšolskih 

otrok 

Učiteljica 

podaljšanega 

bivanja (1. 

razred) in 2. 

učiteljica v 

1. razredu 

12 let Kranj 43 min 

UPB5 Ž, 47 Prof. 

razrednega 

pouka 

Učiteljica 

podaljšanega 

bivanja (3. 

razred) 

25 let Ljubljana 30 min 

Tabela 3: Podatki o sogovornicah – učiteljicah podaljšanega bivanja 

 

Podatki o sogovornicah so prikazani na splošno in zaradi ohranjanja anonimnosti smo 

učiteljice poimenovali s črkami in zaporednimi številkami (UR_ = učiteljica razredničarka, 

UPB_ = učiteljica podaljšanega bivanja). Takšne zapise ohranjamo med celotno analizo in 

interpretacijo rezultatov. 

 

6.2.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Z nestandardiziranimi in delno strukturiranimi intervjuji smo zbirali podatke petih učiteljic 

razrednega pouka razredničark in petih učiteljic podaljšanega bivanja. Skupaj z mentorico 

smo skladno s cilji raziskave in njenim namenom ter z upoštevanjem pravil kvalitativne 

metodologije oblikovali vprašanja. V PRILOGI 3 sta primera intervjuja z učiteljico 

razredničarko in učiteljico podaljšanega bivanja.  

Učiteljice smo izbirali prek osebnih poznanstev in jim osebno predstavili temo in namen 

raziskovanja ter se dogovorili za pogovore (kraj, datum in uro). Zbiranje podatkov je potekalo 

v februarju in marcu 2016.  

Pogovori so potekali na domu ali v mirnejših delih šole. Vsako učiteljico smo zaprosili za 

dovoljenje, da pogovor snemamo, in zagotovili varstvo osebnih podatkov. Intervjuji so trajali 

od 22 do 49 minut. Tematika konfliktov je zelo osebna in nekatere od vprašanih učiteljic niso 

želele sodelovati oz. so rekle, da nimajo konfliktov z učenci (bolj s starši). Pred pogovorom 

smo izrazili hvaležnost za sodelovanje pri tako osebni temi in zagotovili anonimnost 

povedanega. Učiteljice, ki smo jih intervjuvali, so se med pogovorom večinoma sprostile in 

razgovorile o temi. Več so želele govoriti o konfliktih med otroki in omenjale konflikte s 
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starši, a med pogovorom so nam zaupale tudi osebne »težje« konflikte z učenci in nekatere so 

se razgovorile in razkrile bolj, druge manj. 

Dobesedni prepis pogovora je vsaka od intervjuvank dobila v branje za potrditev strinjanja z 

napisanim. Po potrebi smo postavili dodatno vprašanje na kakšen manj natančen odgovor, da 

smo dobili potrebne podatke.  

 

6.2.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke intervjujev bomo analizirali po zakonitostih kvalitativne vsebinske 

analize. Za vsak pogovor z učiteljico smo naredili dobesedni prepis. Intervjuvane učiteljice 

smo zaradi zagotavljanja anonimnosti označili s črkami in številkami (učiteljice razrednega 

pouka razredničarke z UR1, UR2, UR3, UR4, UR5 in učiteljice podaljšanega bivanja z UPB1, 

UPB2, UPB3, UPB4, UPB5). Po prepisu smo intervjuje zapisali v knjižnem zbornem jeziku 

zaradi lažje berljivosti (veliko mašil), a pazili na pristnost zapisa in zato ohranili slengovske 

izraze ter v oklepajih z ležečim tiskom ohranili opažanja med snemanjem intervjuja 

(premislek, barva glasu, geste …).  

V analizo smo zajeli celotne zapise intervjujev, ki smo jim pripisovali pojme, in tako določili 

teme. V prvem delu bomo predstavili teme in jih ilustrativno podkrepili z izjavami 

sogovornic, in sicer najprej z učiteljicami razredničarkami in nato z učiteljicami podaljšanega 

bivanja. 

V drugem delu bomo s primerjalno analizo in združevanjem tem oblikovali odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

Postopek obdelave je potekal po naslednjih korakih: 

- Dobesedni prepis 10 intervjujev (čistopis v knjižni zborni jezik z odstranitvijo mašil)  

- Pripis pojmov celotnim zapisom 

- Določitev tem in podtem pojmovno pomenskim delom besedila  

- Predstavitev tem in podtem z izjavami sogovornic, vnesenih v tabeli (tabeli 

tematskih področij sta v PRILOGI 1 in celotni zapisi zaznamujočih konfliktov v 

PRILOGI 2) 

- Analiza besedila po temah  

- Oblikovanje odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja  

 

Tematska področja smo najprej analizirali v dveh delih – za skupino učiteljic razredničark in 

za skupino učiteljic podaljšanega bivanja, ker smo predvidevali nekatere razlike tako v 
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konfliktih kot odzivih nanje, glede na naravo obeh pedagoških kontekstov. Predvidevali smo 

namreč, da je kontekst podaljšanega bivanja manj vnaprej določen in omogoča drugačne, bolj 

spontane odzive tako učiteljic kot učencev. Pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja smo 

vključevali oz. primerjali mnenja, ocene in odgovore tako med skupinama in v nadaljevanju 

med vsemi sogovornicami, saj so se stičnosti in razlike pojavljale ne oziraje se na situacijo – 

razred, podaljšano bivanje.  

Med intervjuvanjem učiteljic se ni pokazalo, kje se pojavlja več konfliktnosti (to je omenila le 

ena učiteljica) — med poukom ali v podaljšanem bivanju. Na koncu vsakega intervjuja smo 

zato sogovornicam zastavili dodatno vprašanje, kje in zakaj po njihovem mnenju nastaja več 

konfliktov. 

 

6.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.3.1 OBLIKA PRIKAZA REZULTATOV  

V 10 intervjujih so se izoblikovala nekatera podobna tematska področja. Posamezne tematike 

so vseeno pri eni učiteljici izstopajoče, zato jih bomo na koncu analize tudi navedli. Prav tako 

bomo povzeli proste opise zaznamujočih konfliktov v karieri posamezne učiteljice (njihovi 

celotni zapisi so v PRILOGI 2), saj so primeri dober kazalnik, kaj za učiteljice pomenijo 

zaznamujoči in stresni konfliktni dogodki. 

 

Prepletajoče se teme 10 intervjujev so naslednje: 

 

1. OPREDELITEV POJMA KONFLIKT; 

2. SITUACIJE, KI VODIJO V KONFLIKT; 

3. OPIS VZNEMIRLJIVIH SITUACIJ (TRK VLOG UČITELJICA – UČENEC); 

4. DOŽIVLJANJE NEMOČI; 

5. VPLIV DOMAČEGA OKOLJA NA OTROKOVO KONFLIKTNOST; 

6. ODZIV UČITELJICE V KONFLIKTNI SITUACIJI: 

- (danes in včasih); 

- sprejemanje odziva (zadovoljstvo; danes, včasih); 

- osebni odziv; 

7. (SAMO)REFLEKSIJA DOGODKA; 

8. OCENE ZNAČILNOSTI UČENCA V POGOSTEM KONFLIKTU Z UČITELJICO: 

- opis procesa odnosa (takrat, pozneje); 

9. UČITELJIČINO ZAZNAVANJE KONFLIKTA: 

- danes (izkušnje) in v trenutku; 

- zaznavanje sebe v konfliktu (danes, včasih); 

10. PODPORA UČITELJICI: 

- po konfliktu, med konfliktom 
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- pomoč strokovnjaka; 

11. KOMPETENCE UČITELJICE ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV; 

12. POMEN DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA O KONFLIKTIH, REŠEVANJU      

KONFLIKTOV; 

- znanja konstruktivnega reševanja konfliktov; 

13. ZAZNAMUJOČI KONFLIKT V KARIERI. 

 

Druge teme (razredniki = R):  

- učiteljičino razumevanje učenca (empatičnost, pomoč), (UR1 – UR5); 

- osamljenost učiteljice (UR1, UR2, UR4);  

- pomanjkljivo znanje s fakultete (vsebin, povezanih s konflikti), (UR3, UR5); 

- medsebojno učenje (učitelj – učitelj), (UR5); 

- učenje reševanja konfliktov učencev (UR2); 

- pogovor o počutju učiteljice in učencev po konfliktu (UR1); 

- pogovor o drugačnosti, empatičnost (UR1); 

- učiteljičina »vsemogočnost« (UR1); 

- šolstvo včasih (UR2); 

- učenje o vrednotah (UR2); 

- problem razhajanja teorije in prakse (UR4). 

 

Druge teme (podaljšano bivanje = PB):  

- učiteljičino razumevanje učenca (empatičnost, pomoč), (vse UPB, UPB4 celo 

globoko razumevanje učenca); 

- osamljenost učiteljice (UPB1, UPB2, UPB4, UPB5);  

- pomanjkljivo znanje s fakultete (vsebin, povezanih s konflikti), (UPB2); 

- medsebojno učenje (učiteljica – učenec; vzajemnost učenja), (UPB4); 

- učenje reševanja konfliktov učencev (UPB4, UPB5); 

- problematika dela v podaljšanem bivanju (UPB2); 

- notranje zavedanje svoje vloge (UPB3); 

- zavedanje svoje notranje vloge (notranji konflikt), (UPB4); 

- želja po pravičnosti (UPB3); 

- večkratna omemba učenca v zaznamujočem konfliktu (5x), (UPB5); 

- poseganje v učiteljičino zasebnost (UPB5). 

 

Vse druge teme so prav tako vključene v analizo; tema učiteljičino razumevanje učenca se 

pojavi v vseh intervjujih in tema osamljenost učiteljice v sedmih. Omenjeni temi smo zaradi 

pogostosti pojavljanja vključili tudi v raziskovalni vprašanji RV4a in RV5. 
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6.3.2 REZULTATI PO TEMATSKIH SKLOPIH – UČITELJICE 

RAZREDNIČARKE (UR_) 

 

1. OPREDELITEV POJMA KONFLIKT 

Učiteljice razredničarke konflikt z učencem vidijo kot nestrinjanje, nesoglasje in UR4 že v 

opredelitvi konflikta omeni, da ne zaznava vsakega konflikta za nekaj negativnega, temveč ji 

pomeni možnost učenja.  

Mnenje UR2 edino povzame, da je konflikt zanjo spor, nasilje (besedno, psihično, fizično) in 

doda: »Konflikti med učenci povzročajo tudi konflikt med učencem in učiteljem, ki mora biti 

'razsodnik' in mora primerno ukrepati (pogovor, graja, kazen …).« Torej nam učiteljica že 

navede enega od razlogov, zakaj nastane konflikt učitelj – učenec, kar se tudi v intervjujih 

kaže kot pogost razlog začetka konflikta med omenjenima posameznikoma. Prikaže tudi že 

možne odzive v takšni situaciji. 

 

2. SITUACIJE, KI VODIJO V KONFLIKT 

Med poukom in odmori nastajajo v šoli raznovrstni spori in učiteljice navajajo vzroke, 

situacije, ki vodijo v konflikte.  

Za splošen opis možnih situacij, v katerih nastane konflikt v odnosu učiteljica – učenec UR2 

navede: » … neprimerno, nespoštljivo vedenje učenca, neupoštevanje razrednih in šolskih 

pravil, neodgovorno vedenje učenca do lastnega dela (opravljanje oz. neopravljanje nalog, 

domačih nalog …) in pa nedisciplina.«  

 

UR1 navede situacijo postavljanja v kolono (pri odhodu na kosilo, k pouku športa), in sicer 

zaradi občutka krivičnosti nastane spor med učenci, v katerega se mora učiteljica (kot je pri 

definiciji konflikta navedla že UR2) vplesti sama. Kot letošnji primer navede učenca, pri 

katerem prihaja v spor zaradi posledic vedenja, katerega vzrok je njegova razburjenost oz. 

nerazumevanje razlage, navodil: »Začne stvari metati po tleh: 'učiteljica, vi ste rekla tako' in 

si kar nekaj izmisli zato, ker nečesa ni razumel.«  

 

Pri UR3 so situacije, ki vodijo v konflikte neupoštevanje navodil, pravil; ko učenci nočejo 

narediti, kar od njih želi, zahteva (ne pospravijo igrač, ne delajo nalog) ali so skregani med 

seboj in mora učiteljica (tako kot sta navedli že UR1 in UR2) posredovati.  

 

Motenje pouka (igranje med razlago) ali šolsko nedelo sta za UR4 situaciji, ki vodita v 

konflikt. Navede še nasilje med učenci ali do nje ter neprimerno vedenje učenca (zavijanje 

z očmi).  

Upiranje, negiranje UR5 pomeni »pot« v konflikt oz. konfliktno situacijo. Ko otroku da 

navodilo za delo in on reče, da ne bo delal. Poudari današnje razmere v šoli, razredu: »Dovolj 

pogost primer mogoče danes, ko otroci zelo radi rečejo ali pa preprosto rečejo: »ne, ne 

bom.«  

Kot je povzela UR2, obstaja kar nekaj vzrokov, situacij, ki vodijo v konflikte, in pokaže se 

nam v večini (razen pri UR1), da učiteljice prihajajo v konflikt z učencem zaradi 

neupoštevanja navodil (učenci ne naredijo, kar želi učiteljica). 
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3. OPIS VZNEMIRLJIVIH SITUACIJ (trk vlog učiteljica – učenec) 

Učiteljice najbolj zmotijo, vznemirijo situacije, v katerih učenec ne uboga oz. ne upošteva 

pravil (UR1, UR3, UR5), in pri treh učiteljicah so se kot zelo moteče situacije pokazale tiste, 

v katerih otroci delajo slabo drug drugemu. Prav to, v obliki poniževanja, navedeta UR4 in 

UR2 in slednja navede še zasmehovanje; pri UR3 se ta situacija slabega ravnanja med učenci 

pokaže v primeru medsebojnega verbalnega nasilja.  

Izjava UR2: »… ko učenci … delajo slabo eden drugemu. Recimo preko mobitela, ko se 

obtožujejo ali pa grdo govorijo eden čez drugega, pa potem naredijo 'hajko' proti učencu ali 

pa proti učenki. Ga ponižujejo, zasmehujejo. Tak odnos med njimi.« 

 

Kot nervirajoče dve učiteljici navedeta stalnost ponavljanja navodil (UR3 in UR5) in UR2 

ponavljajoče situacije konfliktov. 

 

UR1 poda: »Da v bistvu otrok začne kričati ali metati stvari po tleh, ali ne uboga, ali 

kakorkoli. Tudi takšen izbruh, da je jok, kričanje in ne vem kaj, kar me grozno vznemiri in je 

to zame zelo težko in psihično obremenjujoče, groza.« In iz zaznamujočega konflikta omeni 

celo najhujšo izkušnjo – grožnjo učenca celotnemu razredu, da jih bo vse pobil. 

 

Nespoštljivo vedenje je za UR2 (»… laganje, tega ne prenesem. Da se učenec laže, pa te 

gleda v oči in taji.«), UR3 (»Vznemiri me žaljenje učitelja …«) in UR4 (»… da me otroci 

gledajo, pa mi z očmi zavijajo (rahel smeh) pa da mi jezikajo nazaj.«) vznemirjajoče. Prav 

tako UR3 omeni učenčevo jezikanje in večkrat poudari njegovo trmarjenje. 

 

Pri UR5 iz izjave zasledimo, da jo zelo moti nezmožnost izpeljave zastavljenega cilja: 

»Mene najbolj znervira, če pridem v konflikt, da vidim, da nekaj ne gre tako, kot sem si jaz kot 

učiteljica zamislila (rahel smeh). Da kljub pogovoru ali pa kljub moji energiji, ki jo vložim v 

to, ne uspem. Ne uspem pri enem otroku ali pa enega otroka tako daleč pripeljati, da bi 

zafunkcioniral takrat.«  

 

Poleg neupoštevanja navodil (kar je seveda tudi del odnosa) se tu pojavita pomembni 

ugotovitvi, ki gradita odnos in vplivata nanj: učiteljeva empatičnost v zvezi z 

neodobravanjem in motečnostjo neprimernega odnosa učencev med seboj (nasilje, 

zasmehovanje, poniževanje) in nespoštljiv odnos do njih samih (kričanje, žaljenje, 

jezikanje).  

 

4. DOŽIVLJANJE NEMOČI 

Učiteljice se počutijo nemočne ob učenčevem negiranju, da nečesa ne želi, ne bo naredil. 

UR1 in UR4 govorita, da učiteljica v nekaterih primerih nima mehanizmov, ukrepov, da pri 

učencu doseže želeno, primerno vedenje.  

UR1: »Dejansko učitelj nima nobene, mislim, ne more nič narediti. Glej, če se pogovoriš s 

staršem to … ponavadi ne obrodi nobenih sadov.« In UR4: »Do tega, ker ne vem, do katere 

meje smem iti. Kje bodo potem že starši v šolo prileteli, kaj smem otroku reči, ker dejansko 

danes mu ne smem nič več reči. // V bistvu ne odgovarjajo več za svoja dejanja in … v bistvu 
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mu sploh nič več ne smeš reči. // Torej do kam lahko grem, da ustavim, preprečim učenčevo 

neprimerno vedenje.«  

 

Tudi UR1 in UR3 se počutita nemočni v situacijah, ko učenec jezika (nespoštljiv odnos) in 

UR3 navede še neposlušnost ter trmarjenje učenca. Slednja učiteljica nemoč začuti tudi pri 

razsojanju konfliktov, ki so se zgodili med učenci in pri katerih ni bila navzoča, ter pri 

ponavljajočih se situacijah: »Pa prepiri med njimi glede lastništva igrač, preden jim to 

razložiš, da oni pridejo do tega, da je to skupna last, da si lahko delijo. To je kar en proces, 

velikokrat pridigati eno in isto.«  

 

Kot UR1 tudi UR5 omeni problem negiranja učiteljice, in sicer UR5 omeni učence z 

vedenjskimi motnjami. »Da ti zelo negira ali pa te zelo blokira, da ne odobrava nič. Tam se 

mogoče včasih zgubim, da nimam dobrih strategij ali pa da jih ne najdem takoj, v momentu.«  

 

Pri tej temi izstopa UR2, saj edina odločno odgovori: »Z leti izkušenj sem čedalje bolj 

suverena pri reševanju konfliktov, zato skoraj ni situacije, ko bi se čutila manj opremljena 

oz. nemočna v konfliktu z učencem. Nastopim kot avtoriteta.« 

Učiteljica ima glede na starost, delovno dobo res največ izkušenj, a tu lahko rečemo, da med 

učiteljicami prav pogosto ne najdemo tako samozavestnih (to je stvar predvsem 

posameznikove osebnosti, profesionalnosti in njegovih izkušenj). 

 

5. VPLIV DOMAČEGA OKOLJA NA OTROKOVO KONFLIKTNOST 

Odnosi se oblikujejo najprej doma in tam jih otrok začne ustvarjati, se o njih učiti. Njegov 

prenos »domačega« vedenja v šolsko okolje je razumljiv in zato se učiteljice zavedamo 

velikega vpliva družine na otrokov odziv, konfliktnost in splošno vedenje. Otrok v šolo 

prenaša, kar ga bremeni, in to izraža z njemu znanim načinom vedenja. Uspešno sodelovanje 

staršev s šolo vsem vpletenim omogoča kakovostno delo in zadovoljujoče odnose.  

 

Otrok, ki ima doma zaznamujočo situacijo, v šoli prihaja v konflikte z učiteljem (UR1). 

Prav tako je UR1 mnenja, da ima učenec, ki v šoli ne uboga, dostikrat starše, ki zagovarjajo 

njegovo vedenje. Takšen način starševskega ravnanja omenja tudi UR4. 

 

Razlog učenčevega mišljenja, da lahko fizično obračunava s sošolci, je razvidno iz izjave 

UR2: »Imel je vplivne starše. Zato je menil, da lahko dela, kar hoče, saj mu nihče nič ne 

more.« 

 

UR3 meni, da je poznavanje družinskega ozadja (alkohol, nasilje, bolezen, tujejezičnost …) 

včasih dobro.  

 

UR4 pove: »Z otrokom že najdeš skupno točko, medtem ko s starši jo je pa težje najti. Sploh 

pa s tistimi, ki nimajo reda (tišji glas), in to so potem posledično takšni otroci – doma ni reda 

potem ga pa ti pričakuješ … je pa narobe, težko, saj ne vedo, kaj je to, niso navajeni.«  
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Posledica očetovega navduševanja nad orožjem je bila otrokovo nasilno vedenje (UR5: // 

»Mogoče ga je ata res malo preveč v to … orožje pa te stvari. // Saj ga je ata verjetno nehote, 

se mu je 'fajn' zdelo – jaz imam dediča fanta, ki bo to nesel naprej.«). UR5 navede še en 

primer, povezan z nasiljem, in sicer učenca z vedenjskimi težavami, ki ga je opisala v 

zaznamujočem konfliktu, in je bil doma priča nasilju. Učiteljica izjavi še, da sodelovanja s 

starši otroka ni bilo, saj mame niti spoznala ni, oče pa je vedno prišel opit v šolo.  

 

6. ODZIV UČITELJICE V KONFLIKTNI SITUACIJI 

- (danes in včasih) 

Vse učiteljice za svoj odziv v konfliktu navajajo pogovor z učencem in vse, razen UR2, pri 

tem navedejo svojo umirjenost oz. ga poskusijo reševati na takšen način. 

Možnost kazni kot odziv na konflikt navajajo UR1, UR2 in UR3, a to le v primeru, če 

prejšnji ukrepi (opozorilo, pogovor) ne učinkujejo. UR3, UR4 in UR5 rešujejo konflikte z 

učenci posamično, torej na štiri oči. Seznanjanje učencev s svojimi občutki v konfliktu je 

način odzivanja učiteljic UR1, UR4 in UR5. 

 

Strnjeno navede UR1: »Ponavadi se jaz z učencem poskušam vedno pogovoriti, dogovoriti, ga 

razumeti, se postaviti v njegovo kožo. Tako, da vedno poskušam z nekim sodelovalnim 

odnosom in z odprtim odnosom, s pogovorom, zelo demokratično.« Tukaj razberemo 

učiteljičino zavzetost pri reševanju konflikta oz. v odnosu z učencem, saj poudari tako pomen 

razumevanja učenca kot empatičnost. Na primer pri postavljanju v kolono, da učenec ne 

občuti krivičnosti, učiteljica določi sprejemljiv kriterij (abecedni vrstni red, hitrost 

pospravljanja delovnega prostora).  

Za odziv na učenčevo neupoštevanje pravil kot možnost uspešne rešitve navede pogovor s 

starši in nam pove o sodelovanju z mamo učenca iz zaznamujočega konflikta: »Smo bili z 

mamo takrat dogovorjeni, da če pride do takega izbruha, da on ne zmore več sebe 

kontrolirati, da jo pokličemo, da ga pride iskat, če se ne zmore umiriti.« (UR1) 

 

Primer dobre prakse UR1 nakazuje tudi to, da govori o svojem počutju z učenci, in takšen 

odziv je pri učiteljicah najbrž preredek.  

 

Ukrepanje UR2: »Moji odzivi so takojšnji: opozorilo (ustno), pogovor, obvestilo staršem 

(pisno). Ponavadi so že ti ukrepi dovolj, da se konflikt reši. Redkokdaj posežem po kazni.« 

Učiteljica omenja svoj ponotranjeni način reševanja konflikta, ki ga po potrebi spremeni, in 

kot še en primer dobre prakse navajamo njeno podajanje znanja restitucije kot načina 

reševanja konflikta z učencem: // »Da učence tudi naučim, kako se rešuje konflikt, da 

prepoznajo konflikt. Največkrat je problem, ker sploh ne prepoznajo, da je nekaj narobe, in je 

potrebno potem to ozavestiti, videti, prepoznati. Potem pa gremo lahko naprej. Včasih se njim 

ne zdi nič narobe. Da jih potem poskušam 'sprovocirati', če je vse to prav, to vedenje.« // 

 

Odziv UR3 v konfliktu je: »Jaz najprej vztrajam, nato zahtevam in v končni fazi izrečem 

kazen (mogoče, da se tisti dan ne bo igral).« Tako kot UR1 se ob neuspelem reševanju 

konflikta z učencem obrne na starše. Učiteljica odreagira tudi s povzdignjenim glasom in 

izrazno »nasilno« (za slednje se po potrebi tudi opraviči). Prav tako se zaveda svojih 
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nestrokovnih pristopov: »Tako včasih odneham in ignoriram otroka ter nadaljujem s poukom. 

// Mogoče včasih po krivici nisem stopila na njegovo stran oz. nisem šla reševati situacije, kot 

bi morala, ampak sem kar rekla »daj mir …« (UR3) 

Tako se učiteljice občasno odzivamo, vendar že zavedanje tega lahko pripomore k 

ustreznejšemu odzivu v prihodnosti.  

 

Prav tako uporabi povzdignjen glas UR4 ali otroka izolira. Situacije poskuša reševati 

umirjeno, a tudi edina navede: » … če si v konfliktu tako ali tako – trikrat mu lepo rečeš, v 

četrto pa znoriš. // Včasih ne veš, ali bi ga prijel, pa pred vrata postavil, včasih (premor) si 

tudi misliš, da bi tudi kakšnega 'nekam pritisnil'.« Vznemirjenost, jezo izrazi še: »… včasih 

bi res tudi treščil kakšno stvar nekam, na mizo, tako da …«  

Učencem zna svoje občutke prikazati s humorno obliko odziva: »Jaz včasih rečem, 'da mi 

skozi eno uho že ven piha', pa je nasmešek pa potem da mir (smeh).« Podoben način uporabi 

UR5.  

 

UR5 edina omeni, da si vzame malo časa za premislek in da uporablja različno 

komunikacijo, način reševanja pri različnih otrocih.  

Kot UR2 tudi UR5 pripisuje pomen učenju reševanja konfliktov učencev. UR5: »Mi 

moramo pomagati otrokom reševati konflikte, sploh prvim razredom, ker oni ne znajo teh 

tehnik, kako ti z nekom rešuješ konflikte. To oni itak ne znajo. Razen tega, da udarijo, so 

impulzivni, ampak to ni način.« 

UR5 edina omeni razliko v svojem odzivu od včasih: » … so bile tam moje učiteljice, ki so 

mene učile in jaz sem bila navajena njihovih vzorcev reševanja konfliktov. To, da se zadereš 

tista orto, gor dol, da z dnevnikom butneš po mizi, da zaloputneš z vrati, da se učenci umirijo. 

Ampak jaz sem hitro začutila, da je to butasto …« V stiku z učencem iz zaznamujočega 

konflikta navede, da je za odziv uporabila tehnike pomirjanja. 

 

- sprejemanje odziva (zadovoljstvo; danes, včasih) 

Vse učiteljice so s sprejemanjem svojega odziva večinoma oz. vedno bolj zadovoljne. In 

sicer UR1 kot razlog navede boljšo pripravljenost na odziv, UR2 govori o občasnem 

premišljevanju o svojem odzivanju, toda konfliktov ne jemlje osebno.  

UR3 povezuje zadovoljstvo z odzivom glede na učinkovito rešeno situacijo in se zaveda 

pomena izkušenj, ki pripomorejo k ustreznejšim odzivom. UR4 pove, da s svojo vztrajnostjo 

otroke prepriča, da jim hoče dobro. UR4: // »V bistvu … velikokrat so to eni in isti otroci, ki si 

v konfliktu z njimi. In ko to narediš prvič, mogoče še ne zaleže, ko narediš drugič, tudi še ne, 

ampak počasi pa otroci potem ugotovijo, da pa pelje pot tja, kamor bi rad.« // Tudi UR5 

meni, da ustrezno rešuje konflikte, saj se število konfliktov ne povečuje.  

 

- osebni odziv 

Zanimalo nas je, kaj vse se dogaja v sogovornicah v trenutku konflikta. To vprašanje je zelo 

osebno, a so bile pripravljene govoriti o svojih mislih in občutkih. UR1 in UR5 tudi o telesnih 

reakcijah. Prav vse učiteljice navajajo čustvi jeze in nemoči, UR1, UR2 in UR5 tudi strah.  

V trenutku konflikta se UR1 in UR3 zavedata, da ju opazujejo drugi otroci, in UR1 tudi 

njihove razlage dogodka staršem.  
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UR1 se zaveda svojih telesnih reakcij med konfliktom, in sicer razbijanja srca in da ji je zelo 

neprijetno.  

UR1: »Zelo me to spravi iz tira. Sicer poskušam, da ne (premor). Poskušam ves čas misliti na 

to, da se otrok počuti nemočnega, da zato tako odreagira. Potem sama sebe spravim v eno 

tako normalno situacijo, da nazaj enako ne odreagiram.«  

Za misli UR1 še navede: »Tako da se z mojimi mislimi (smeh) takrat sproti 'dogaaaja' vse 

živo.« Poleg sočutja do otroka (kar smo že zasledili) tudi: » … velikokrat pa si rečem: 'Kaj je 

meni tega treba, tole poslušati, pa tole gledati.' In v bistvu čutim kot, tudi velikokrat kot 

nasilje nad mano.« // Tudi kot nek odpor, kaj se moram s tem ubadati, in ker je toliko drugih 

stvari ...« Učiteljica še deli z nami občutke, da po takšnem dogodku težje spelje pouk do 

konca in da je v zaznamujočem konfliktu občutila strah, jezo, nemoč in obup. 

 

Tudi pri UR2 so prisotna negativna čustva, a se jim ne prepusti in prav tako ne mislim. Spet 

zaznamo njeno izkušenost in izoblikovano osebnost: »Seveda moram kot učitelj med 

konfliktom z učencem ravnati razumsko, s premislekom, ne smem slediti lastnim čustvom. 

Tako sem v notranjem konfliktu sama s seboj. Ker pa jemljem službo kot službo, sem se 

izurila, da mi taki notranji konflikti ne porušijo notranjega ravnovesja in da me ne 

izčrpavajo.« 

 

UR3 poskuša biti mirna, ne preveč čustvena in ureja misli. Poleg omenjenih čustev nemoči in 

jeze edina omenja občasno žalost. Zaveda se izkušenj, osebnosti, počutja … na trenutni 

učiteljev osebni odziv.  

 

Tako kot UR3 tudi UR4 poskuša biti umirjena, saj se zaveda škodljivosti preburnega odziva 

in poudari pomen zavedanja doslednosti in vztrajnosti. Poleg negativnih čustev (jeze, 

nemoči) o mislih pravi: »Marsikaj mi gre pa čez misli takrat, ogromno (rahel smeh).« 

 

Omenili smo že, da nam poleg UR1 tudi UR5 zaupa svoje telesne odzive. UR5: » … Se mi 

zdi, da se mi najprej tukaj (smeh) vidi tista rdeča barva (pokaže na obraz), v grlu naredi 

'mglu' (spusti takšen glas ob smehu), da bi najraje, ne vem kaj.« In navede nasvet za 

pomirjanje: »Se mi zdi, da mi pomaga tisto, kar mi je enkrat ena rekla, da daj roke na hrbet, 

stisni pesti skupaj, poskusi prešteti do tri, če se da, do pet (smeh). Da si daš res en čas, da se 

pomiriš, potem pa da (vdihne) vdihneš in da poskusiš to zelo tako …« V mislih se sprašuje, 

zakaj niso zadeve rešili do konca že prejšnji dan, in do nje ne bi prišlo danes. Občuti pa jezo 

in nekakšen strah, nemoč zaradi možnosti ponovnega reševanja konflikta. 

 

7. (SAMO)REFLEKSIJA DOGODKA 

O konfliktih, svojih odzivih in počutju vse učiteljice razredničarke veliko razmišljajo. 

Sprašujejo se o možnem učinkovitejšem reagiranju v trenutni situaciji in navajajo, da bi 

včasih lahko ravnale drugače. 

 

UR1 in UR5 delata analizo šolskih situacij že takoj po pouku, UR3 na poti domov, doma in 

med rekreacijo. UR4 in UR5 jo prav tako delata doma. UR2 le omeni, da o dejanju premisli, 

ga oceni in ne pove, kdaj to stori.  
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UR1 razmišlja o dogodku z učencem, zakaj ga ni znala preprečiti, in izrazi razumevanje 

učenca ter poudari svoje slabo počutje, prizadetost in občutek neuspešnosti. V okviru 

razmišljanja o učencu, njegovem razumevanju, doda pomen lastnega neimpulzivnega, 

racionalnega odziva, kar se je naučila doslej in k čemur pripomore tudi poznavanje otrokove 

domače situacije. Pri sebi se sprašuje: »… ali sem jaz del tega konflikta ali pa je to samo 

posledica neke frustracije? Zakaj se otrok počuti tako, kot se počuti, ali to res izhaja samo 

iz otroka? Ali sem tudi jaz del tega konflikta in sem jaz recimo povzročila nek tak konflikt? 

Vedno je to potem v moji glavi pod strogo analizo (smeh), kaj se je sedaj zgodilo. Ker je to 

negativna izkušnja in se poskušaš temu čim bolj izogniti. Ne želim si ponavljanja tega, zato se 

vedno vprašam, ali sem del tega konflikta ali ne. Poskušam ne biti.« 

 

Prav tako se UR1 v analizi situacije poglobi v svoje in učenčeve reakcije, njegovo zaznavanje 

nje in njegovo počutje. V svojem nadaljnjem razmišljanju o konfliktnih situacijah z več 

učenci v celem letu in vseh teh letih se zave pridobivanja izkušenj in poznejše hvaležnosti teh 

učencev. UR1: // »Da so v bistvu hvaležni za ves odnos, ki si ga z njim imel, in potem lažje 

vstopiš v naslednji takšen odnos. Ko vidiš, da bo težaven …, a veš, da se bo dalo nekaj 

narediti. Kljub temu da se ti v tisti dani situaciji zdi – tole je pa nemogoče, ampak zato, ker 

imaš že izkušnje, da se da, da stvari gredo naprej in da … so otroci čez leta hvaležni.« // 

 

Iz zadnjega zapisa vidimo, da UR1 v svojem razmišljanju pride do ugotovitve pozitivnosti 

reševanja konfliktov z učenci, saj to vpliva na nadaljnje odnose, ponudi izkušnje in učitelja 

motivira za reševanje podobnih situacij.  

 

Splošno razmišljanje v konfliktnih situacijah poda UR2, in sicer, da nanje nisi pripravljen, 

odreagiraš kot odreagiraš, po premisleku šele ovrednotiš svojo reakcijo, ki bi bila lahko 

drugačna.  

UR2 poda še eno izjavo, v kateri ne navede konkretnega razmišljanja o konfliktnem dogodku, 

temveč: »Včasih me prešine kot preblisk med konfliktom, predvsem pa kasneje premišljujem 

naslednje: Kam gre ta svet? Da je otroke potrebno kaj naučiti, kaj drugega in jim dati druge 

vrednote, jim povedati, kakšni naj bodo do drugih, drug do drugega. Da to, kar počnejo, da ni 

v redu. Da se pogovarjamo, kako biti srečen, kako biti v življenju srečen. (Premislek) kaj te 

osreči, da te ne osreči samo neka stvar, ampak da te osreči, če si dober do drugega, če mu 

pomagaš. Neko učenje, razlaganje sočutja, empatije, nekih vrednot. V bistvu premišljujem, 

kako bi jaz tem otrokom zdaj še kakšna druga vrata odprla ...« 

UR2 želi pokazati učencem pomen vzajemnejših medsebojnih odnosov, in to z načinom 

reševanja konfliktov s pogovorom in poudarjanjem vrednot. 

UR2 omeni dilemo v zvezi z zaznamujočim konfliktom, ki ji je povzročil notranji nemir in 

samoizpraševanje, kako naj ravna z učencem (na taboru se je učenec oddaljil od skupine …). 

 

UR3 svoje pravilno ravnanje uvidi glede na učinkovitost situacije, in če po razmisleku svoj 

odziv obžaluje, se zanj opraviči. Tako kot UR2 meni, da odreagiraš po občutku, saj časa za 

razmislek ni. Svoje razmišljanje o dogodku usmeri v urejanje misli. Izkušnje ji omogočajo, da 

se s konfliktom ne obremenjuje preveč (razen v težavnejših primerih, ko so vpleteni še starši). 
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Premišljevanje UR3 o učencu, ki ga je opisala tudi v zaznamujočem konfliktu, pokaže njeno 

skrb za vse udeležene: »Gledam s sočutjem na otroka, ki mu očitno ne znamo nuditi, kar rabi. 

Toda sprašujem se tudi, v kakšno situacijo postavljamo ostale otroke in kako to vpliva na nas 

učiteljice ...« 

 

Za konfliktne dogodke UR4 poda razmišljanje glede svojega odziva, ki je odvisen od 

razpoloženja. Kot UR3 ugotavlja, da izkušnje naredijo svoje (na vse ne moreš vplivati), zato 

takrat naredi, kot naredi, in se s situacijami ne obremenjuje tako kot včasih. 

 

V konfliktnih dogodkih UR5 pripisuje pomen času, ki omogoči pomiritev. Samorefleksijo 

naredi že takoj po pouku in doma, kjer ima možnost razglabljati o šolskem dogajanju tudi s 

svojim partnerjem. V svoje razmišljanje je vključila še pomen posvetovanja s kolegi in s tem 

pridobivanje različnih izkušenj. 

 

8. OCENE ZNAČILNOSTI UČENCA V POGOSTEM KONFLIKTU Z UČITELJICO 

Učenci, ki s svojim vedenjem prihajajo v konflikt, iščejo pozornost, in sicer z neprimernim, 

največkrat nasilnim vedenjem.  

 

Po mnenju UR1 otroci, ki imajo doma urejene razmere, ne iščejo ljubezni in pozornosti in ne 

zapadajo v konfliktnost z učiteljem. 

 

Glede vzroka učenčevega vedenja nam UR4 poda razlago: »V glavnem vedno najdeš odgovor, 

zakaj so otroci tako konfliktni. Pa dejansko na koncu ugotoviš, da niti ne želijo biti, ampak …, 

da dejansko iščejo eno pozornost. Pa jo pač ne znajo na en drug način dobiti, kakor tako da 

(krajši premor) pač padejo v konflikt in dobijo tisto pozornost. // Bolj kot ne, ti otroci iščejo 

pozornost. V veliki večini, v 90. odstotkih.« 

 

Za letošnjega učenca UR1 omeni, da je bister, a ga že malenkost, ki je ne razume, iztiri, kriči 

in meče stvari po tleh, si nekaj izmisli (obtoži učiteljico). To vpliva na učiteljico in druge 

učence. UR1 otroka v konfliktu razume: »… da v bistvu otrok niti ni, v tistem trenutku ni 

osebno name jezen. Ima sam s seboj problem, sam s seboj je v konfliktu oz. je v življenjski 

situaciji, kjer nima idealnega domačega okolja.« 

V zaznamujočem konfliktu je s preostalimi učenci doživela nepozaben verbalni napad: »… 

samo še enkrat pokličite domov, vas bom tukaj vse pobil« (s spremenjenim glasom, oponašaje 

učenca).« 

 

UR2 se znajde v pogostem konfliktu z učencem zaradi njegovega motenja pouka, slabo 

opravljenega šolskega in domačega dela, nenehne želje po govorjenju (čeprav nima kaj 

povedati) in užaljenosti (če ne dobi priložnosti za govorjenje). Z neustreznim iskanjem 

pozornosti povzroča konfliktne situacije v razredu.  

Prav tako učiteljica omeni primer nasilnega učenca iz zaznamujočega dogodka, pri katerem je 

prišla do spoznanja: »Takrat me je prešinilo, da je fant zelo prestrašen in negotov deček, ki se 

skriva za svojo fizično močjo.« 
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Torej je vzrok takega vedenja znotraj otroka; lahko je to posledica njegovega okolja in na tak 

način opozarja nase, kliče pomoč. Z učiteljevim prepoznavanjem vzroka njegovega vedenja 

mu je dana možnost drugačnega zaznavanja in ustreznejšega ravnanja z njim. 

 

Kot tipičnega otroka v pogostem konfliktu z učiteljem UR3 navede učenca, ki je verbalno 

izzival sošolce in se neprimerno vedel do nje (jezikanje). Poda tudi podroben opis otroka, s 

katerim je letos v konfliktu, in odnos z njim izpostavi v zaznamujočem dogodku v karieri. 

Poleg nasilja in grdega vedenja (kazanja sredinca) je problem neznanje jezika in nesocialno 

vedenje (spuščanje glasov, mrmranje). Učiteljevih navodil ne upošteva, pobegne in se nasilno 

vede do učiteljic (kričanje, brcanje proti njim). 

Pri tem učencu mnogo dejavnikov vpliva na njegovo vedenje in posledično na odnos z 

okolico. Že samo nasilje nad drugimi otroki (in učiteljicami) ustvarja nove konflikte. S pobegi 

ogroža sebe in druge otroke, saj mora učiteljica poskrbeti za varnost vseh. 

 

Mnenje UR4 je poleg zgoraj navedenega vzroka takšnega vedenja — v iskanju pozornosti tudi, 

da je učitelj v konfliktu večinoma z istimi otroki. Kot druge učiteljice tudi ona v 

zaznamujočem konfliktu omeni enega od primerov nasilnega učenca (brcal je učence in njo) 

in doda: »Ta učenec je ob vsakršnem opozorilu začel jezikati, skakati v besedo, oči so mu 

dobesedno švigale. Imel je prav ubijalski pogled.«  

Kot možnost konfliktnosti navede: »… da so danes tudi otroci tako razvajeni in veliko 

konfliktov pride iz te njihove razvajenosti.«  

 

UR5 poleg jeze v takšnem otroku zazna tudi strah. Omenja lanski primer učenca, ko se je 

njegovo vedenje spremenilo na bolje. Vzrok njegovega vedenja prepoznava v družinski 

situaciji, ker ga je oče »navduševal« za orožje. UR5: // »Učenec je bil, kot bi imel malo 

zamegljen um. V bistvu ni sam sebe zorel, a ne, ali pa tisto, kar bi lahko, ampak je mogoče … 

Samo za fanta pa ni bilo ustrezno, ker je on v bistvu čustven. Učenec je bi poškodovan od 

tega.« Obe s sodelavko sta se zavedali njegove »dobre« plati in pomoči, ki jo je potreboval.  

Iz zaznamujočega konflikta opiše nesocialno vedenje učenca (živalsko skakanje in spuščanje 

glasov, tuljenje, rjovenje) in koleričnost. 

 

- opis procesa odnosa (takrat, pozneje) 

Učiteljice povedo, da z učenci, s katerimi so bile pred leti v konfliktih, danes večinoma 

ohranjajo zadovoljujoče odnose, in sicer jih učenci pozdravljajo. Kaže se njihova hvaležnost 

za učiteljičin odnos do njih. Pridobivanje učenčevega zaupanja v takšnem odnosu poudarijo 

UR2, UR4 in UR5. 

UR1 te izkušnje pomenijo lažje vstopanje v takšen odnos danes, saj se zaveda možnosti 

izboljšanja odnosa.  

Prav tako omenja možnost povezanosti s takšnim učencem že med šolskim letom, ko učenec 

uvidi namen učiteljičinega ravnanja v takšnih trenutkih. UR1: »S tem učencem se ponavadi 

res zelo povežeš … Prav opazim potem, ko se poslavljamo, da je tem učencem še najbolj hudo 

(smeh). Nekako največ interakcij imaš s temi učenci, ki so konfliktni. Z njimi se največ 

pogovarjaš in v bistvu najbolj vzpostaviš eno tako povezavo, eno tako vez, ki ostane. Nekdo 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

71 
 

mu je posvetil dodatno pozornost, nekdo se je ukvarjal z njim, nekdo se je z njim pogovarjal 

in to … to otroku ostane.« 

 

Če otrok začuti pomoč učiteljice, se potrudi in ji pride naproti ter da možnost odnosu. (UR2) 

Tudi za primer zaznamujočega konflikta UR2 navede, da se je z učenčevim uvidom, da ga 

razume, mu želi dobro, spremenil njun odnos. Podobno navaja pri letošnjem primeru: »Sprva 

je imel učenec občutek, da ga imam na piki, da le njega vidim in opozarjam. Sčasoma pa 

pridobivam njegovo zaupanje, ko spoznava, da učitelj skrbi za nemoteno delo, učenci pa se 

učijo upoštevati pravila in se ustrezno vesti.«  

Iz svoje kariere navede primer, ko je imela razred z več »konfliktnimi« učenci in si je želela 

čimprejšnjega konca šolskega leta. UR2: // »Nikakor ni šlo, vsa pravila so kršili, vse 

dogovore, vse dogovore so kršili. Doma in v šoli … Niti pogovori, niti individualno delo, niti 

sestanek s starši ... nič ni zafunkcioniralo.« //  

 

Tako kot UR2 tudi UR3 meni, da se v odnosu zbližajo, ko otrok vidi v učiteljičinem ravnanju 

pomoč in poštenost. Otrok si mora to želeti in tudi UR3 ima izkušnje z zadovoljivo zgrajenim 

odnosom s »konfliktnim« učencem in takšnim, kjer se razlike niso zgodile. Prav slabo 

izkušnjo, ki žal dandanes v šolstvu ni redkost, nam zaupa UR3: »Še en faktor je, in sicer jaz 

mislim, da je tu tudi vpliv domačega okolja včasih. Ker, če starši sodelujejo z učiteljem, če se 

trudijo, se je tudi otrok bolj pripravljen umirjati, te poslušati. Če pa sliši, da starši govorijo 

proti učitelju, proti šoli, mu pa dajo krila. In potem pa res … na koncu pride do kdo bo koga. 

Neko merjenje moči učitelj – učenec in učitelj — starši. Tako da pri teh otrocih je tudi veliko 

od ozadja pa od njihove osebnosti odvisno. Ni vse samo učitelj, na učitelju.« V konfliktu se 

UR3 zaveda pomena svojega reagiranja, saj to ključno vpliva ne le na odnos z učencem, 

temveč s celotnim razredom.  

 

UR4 meni, da se odnos spreminja, in sicer se to doseže z učiteljičino vztrajnostjo in 

doslednostjo (učenec se začne zavedati posledic svojega ravnanja). Prav tako učiteljica omeni 

učenčevo nezamerljivost, kadar se nanj razjezi, saj mu je pomembno, da je pravična, in v 

»ukvarjanju« z njim učenec lahko prepozna, da je učiteljici zanj mar. Ravno tako ima UR4 

izkušnjo s celoletno nespremenjenim odnosom z učencem. 

UR4 in UR5 poudarita, da ju pozneje (v višjih razredih) pozdravljajo ravno otroci, s katerimi 

sta imeli največ konfliktov, in ne odličnjaki.  

 

UR5 nam veliko pove o izboljšanem odnosu z učencem od lani, kar vpliva na celoten razred. 

Zazna, da jo bolj upošteva (v njem ne vzbuja več strahu), je mirnejši, odnos je osebnejši 

(zaupa ji svoja čustva, je spoštljivejši). Z izjavo: »Jaz sem pa do njega že vedno, to pa moram 

reči, že tudi v 1. razredu sem vedno čutila, da je fajn fantek. Samo da je imel verjetno ta 

notranji konflikt.« kaže na pozitiven odnos do učenca že od začetka in na razumevanje 

njegove situacije.  

Primer vedenjsko težavnega učenca, ki ga navede v zaznamujočem konfliktu, kaže, da je 

sprememba njenega vedenja, njenih tehnik v konfliktu, dala možnost boljšemu odnosu. UR5: 

//»In res, ko jaz nisem več toliko kričala, je bilo tudi pri njem … On je potem tudi prišel in me 

kar objel. To je bilo pri njem že znanstvena fantastika.« // 
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9. UČITELJIČINO ZAZNAVANJE KONFLIKTA 

- danes (izkušnje) in v trenutku 

Vse učiteljice navedejo, da danes, z razdalje in izkušnjami vidijo konflikt kot pozitivno 

izkušnjo, možnost učenja. Kot trenutno zadevo, zaznavajo konflikt za negativno situacijo 

UR1, UR3 in UR5. 

 

UR1 torej vidi pozitivnost preteklih konfliktov ravno v učenju, osebnostni rasti in 

razmišljanju o svojem drugačnem ravnanju, da se v prihodnje takšne situacije preprečijo. 

 

Zaradi vsakič drugačnega reagiranja ima UR2 konflikte za pozitivne izkušnje, učenje, in ne 

jemlje jih več osebno kot včasih, ampak kot del službe. 

 

UR3 v tistem trenutku konflikt prepozna kot negativno izkušnjo. // »Po premisleku in po času, 

čas je tu res pomemben, in po pogovoru s kolegico, je stvar videti drugače in jo skušam vzeti 

kot učno lekcijo. Kot priložnost za boljše reagiranje v prihodnje in spoznavanje sebe, 

učencev.« // 

 

Že v opredelitvi konflikta je UR4 navedla, da vsak konflikt zanjo ni negativen, in to vidi tudi 

v odnosu z učenci: // »Zanimivo je to, da tudi kasneje te na hodniku pozdravijo tisti otroci, s 

katerimi si nekako vedno bil v enem konfliktu.« Kot edina navede: // »Jaz bi rekla, da so bolj 

negativne izkušnje potem s starši kot z otroki. Da oni iz vsega skupaj večji 'halo' delajo. Z 

otrokom že najdeš tisto, medtem ko s starši jo je pa težje najti.« //  

 

Kot možnost učenja v konfliktu, njegovem reševanju UR5 navede tudi za otroka. Prav tako 

kot preostale učiteljice vidi pozitivno izkušnjo konflikta, a v njegovi konstantnosti prepozna 

hudo situacijo, ki povzroča slabo klimo v razredu. V začetku konflikta vidi negativnost in 

zaradi obremenjenosti z več stvarmi omeni problem časa, ki ga ima na voljo za reševanje 

konflikta. 

 

- učiteljičino zaznavanje sebe v konfliktu (danes, včasih) 

Učiteljičino zaznavanje sebe navajamo posamično, saj se vsaka učiteljica doživlja po svoje.  

 

UR1 je na začetku kariere mnogo bolj osebno zaznavala svojo »vpletenost« v konflikt z 

učencem. Zdaj zaradi boljšega razumevanja otroka v takšni situaciji lažje, mirneje ukrepa. 

Trudi se, da ni del konflikta, in se o tem tudi sprašuje. 

 

UR2 se zaveda pomoči izkušenj, da se je konflikti ne dotaknejo več toliko. Njena izjava: 

»Sigurno delujem s pozicije učitelja in enega, ki je nad otrokom. Nikoli se ne spustim na isti 

nivo, da bi z otrokom imela enak nivo. Vedno mora vedeti in mu dam vedeti, da sem jaz nad 

njim in da bo upošteval tisto, kar bom rekla. Kot sem že omenila, sebe doživljam kot 

avtoriteto, kot osebo, ki vodi učenca, da bo razumel, da je njegovo neustrezno vedenje, ki je 

ustvarilo konflikt, potrebno 'popraviti' in da je za to odgovoren on sam.« 
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Doživljanje sebe v konfliktu UR3 opiše z občutkom negotovosti in pove, da jo zmede takšen 

odnos z učencem. Pozornost usmerja k svojim mislim in čustvom ter se zaveda opazovanja 

drugih otrok.  

 

UR4 opiše konfliktne situacije kot zoprne in kot takšno zaznava tudi sebe v konfliktu ter se 

zaveda prikrajšanosti drugih otrok. Ti so večinoma del takšne situacije, ker se marsičesa ne da 

posamično obravnavati. Torej se kot UR3 zaveda sovpletenosti preostalih otrok. Občasno 

UR4 ne ve, kako bi odreagirala, in občuti nemoč. 

 

V konfliktu UR5 sebe na začetku vidi brez energije za ponavljajoče se situacije. Nato se 

zave nujnosti reševanja, saj se drugače problemi le kopičijo. Doživlja negativna čustva, a čez 

čas vidi pozitivnost zase, za učenca in druge učence.  

 

10. PODPORA UČITELJICI 

- po konfliktu, med konfliktom 

Vse učiteljice poiščejo pomoč po konfliktu pri sodelavkah. Tri učiteljice, UR1, UR4 in UR5, 

težave zaupajo tudi doma, s tem da prvi dve vedno manj, UR5 pa ima za takšne primere 

zmeraj oporo v partnerju. 

UR1 se zaupa sodelavki v aktivu, s katero se lahko najprej pogovori o situaciji. Podobno 

gredo po nasvet k sodelavkam UR2, UR3, UR4 in UR5, s tem da UR2 poišče pomoč še v 

literaturi o vzgoji. 

UR5 predvsem poudarja, da se z zaupanjem takšnih težav med sodelavci učimo in da se sama 

veliko nauči iz lastnih in tujih izkušenj. Zlasti ceni pomoč kolegice, ki ji je na začetku 

kariere pomagala, in to v konfliktu, ki ga je navedla za zaznamujočega. 

 

- pomoč strokovnjaka 

Za težje primere se učiteljice po pomoč obrnejo k šolski svetovalni službi, a UR4 in UR5 s 

tovrstno pomočjo nista zadovoljni.  

UR4: »Na žalost pa (premor) svetovalna služba (premor) veliko govori, pa je zelo malo 

učinka. Tako da na koncu ugotoviš, da si bolj kot ne sam. // Zdaj razen, če gre za kakšno 

drugo zadevo, ozadje. Potem pa itak mora biti svetovalna služba vključena.«  

 

UR1 izrazi željo po možnosti sodelovanja s strokovnjakom (psihologom) med konfliktom, ki 

bi se z otrokom pogovoril in bi ona lahko nemoteno nadaljevala pouk. 

 

11. KOMPETENCE UČITELJICE ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV 

V večini primerov se učiteljice čutijo dovolj kompetentne za reševanje konfliktov. Pojavita 

se primera občutka nekompetentnosti s starši (UR2 in UR3).  

 

UR1 poleg ustrezne kompetentnosti vseeno navede, da ji to vzame veliko energije, in bi ji 

pomoč nekoga, ki bi se z otrokom takrat pogovoril, prišla prav. Zaveda se svoje manjše, 

slabše učinkovitosti po takšnem dogodku v nadaljevanju dneva in prikrajšanosti preostalih 

otrok zaradi tega. 
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Pri UR2 je prisotna kompetentnost pri reševanju konfliktov z učenci, a zaveda se 

pomanjkljivih znanj komuniciranja s posameznimi starši. //»A po konfliktu, če naletim na 

kakšne takšne starše (premor in vzdih), takrat se mi pa zdi, da sem bosa. Na takšne starše, ki 

ne slišijo, ne razumejo, nočejo sprejeti, da je to njihov otrok in bo njihov vedno, jaz ga bom 

pa pač imela eno leto. In da jaz jim samo sporočam, kaj se dogaja. Ko začnejo potem udrihati 

čez mene, čez moje metode … tu se mi zdi, da nisem dovolj opremljena, da bi bila bolj ostra in 

odločna, da jim ne bi pustila toliko, da se oni razgovorijo …« //  

 

Pri vsakem konfliktu se UR3 ne čuti kompetentna in kot edina poudari, da so situacije težje na 

začetku šolskega leta, saj otrok značajsko še ne pozna. Meni, da izkušnje pomagajo, a bi ji za 

določenega učenca nasvet strokovnjaka vseeno prišel prav. Podobno kot UR2 navede 

nekompetentnost ravnanja z nekaterimi starši.  

Podobni primeri kot omenjena primera UR2 in UR3 so danes problem marsikaterega učitelja, 

saj šola žal vedno bolj popušča pritisku staršev in dopušča njihovo vmešavanje v učiteljevo 

strokovnost, kar seveda ruši njegovo avtoriteto in avtonomnost.  

Zanimivo je, da imata učiteljici UR2 in UR3 največ delovne dobe, izkušenj, a edini navajata 

nekompetentnost pri soočanju z nekaterimi starši. 

 

Za manjše konflikte se UR4 čuti kompetentna, pri hujših družinskih zadevah, ki vplivajo na 

otroke, pa sodeluje s šolsko svetovalno službo.  

 

UR5 čuti svojo kompetentnost v reševanju konfliktov, toda včasih jo občuti takoj, včasih 

nekoliko pozneje. Zaveda se pomena izkušenj, ki so jo do tega pripeljale.  

 

12. POMEN DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA O KONFLIKTIH, REŠEVANJU 

KONFLIKTOV 

Vse učiteljice se izobražujejo na seminarjih in s prebiranjem literature.  

 

UR1 pravi: »… sama veliko stvari preberem ravno zato, da bi znala v taki situaciji 

odreagirati. Vse to me zelo zanima, kako, na kakšen način komunicirati, komunikacija z 

otrokom, odnosi.« 

 

Tudi UR2 prebira literaturo, in sicer o vzgoji v naši družbi. Koristnost vidi v načinu reševanja 

konfliktov z restitucijo.  

 

UR3 se poleg prebiranja strokovne literature zdi pomembno poznavanje tipov otrok z raznimi 

motnjami, in sicer to, da ga sploh prepozna ter zna z njim ravnati.  

 

Tudi UR4 se izobražuje iz knjig in člankov na spletu. Glede seminarjev, izobraževanja izjavi: 

// »... ja izobraževanje je super, ampak oni spet ene svoje teorije 'gonijo'. Karkoli greš na 

seminar, poslušaš teorije, teorije in na koncu delavnice izmenjava izkušenj med učitelji, 

mislim. Nikjer pa ne dobiš …, saj vem, recepta ne moreš dobiti. Dejansko ti nobeden nič dosti 

ne pomaga pri tem. Smo pa tudi mi tako različni – kaj je meni red, pa enemu drugemu red, je 
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to zelo različno, ali pa konflikt. Veliko faktorjev vpliva – smo različne osebnosti, tekom dneva 

menjamo razpoloženja, otroci so različni …« 

 

UR5 se je izobraževala, kako do učinkovitega vedenja otrok, in se naučila tehnik pogovora in 

umirjanja, kar je tudi uspešno uporabila pri učencu, opisanem v zaznamujočem konfliktu.  

Navede še: »Pa berem knjige omenjenega J. Juula, on mi je, kako bi rekla temu, biblija 

(smeh).« 

 

- znanja konstruktivnega reševanja konfliktov 

Učiteljice so pri tej temi navajale znanje komunikacije (UR1, UR2 in UR3) in (razvojne) 

psihologije (UR1, UR2, UR3 in UR4) ter druga znanja. Zanimivo UR4 navede uporabo 

zdrave pameti in UR5 poudari izkušnje. 

 

UR1 poudari pomen zavedanja, kako otrok doživlja stvari, sočustvuje, komunicira. 

Pomembno se ji zdi tudi: // »… kako, na kakšen način pogledaš otroka, pa kako ga gledaš. 

Otrok takoj čuti tvojo 'prezenco', na kakšen način ti njega obravnavaš. Pa glas pa vse. To so 

take malenkosti, na katere je treba biti pozoren. Dejansko se moraš opazovati in se v bistvu 

nadzorovati. Ker če je to brez nadzora, je to … Nekako analiziraš se, se moraš.« 

 

UR2 poleg restitucije navaja še: znanje o nasilju, čustveni inteligentnosti in osebnostnem 

razvoju.  

 

Poznavanje tipov otrokovih motenj, poznavanje sebe (razmišljanja, čustev, odzivov) in 

poznavanje (v nekaterih primerih) družinskega okolja, so področja, za katera UR3 meni, da 

pripomorejo h konstruktivnejšemu reševanju konfliktov. 

 

Drugačno mnenje navede UR4: »Jaz bom sedaj čisto po domače rekla – največ zdrave 

pameti. Ne morem reči teorija o tem, o onem, o tretjem, ampak meni se zdi, da velikokrat 

deluje zdrava pamet. Pa trma, doslednost. Kar in ne vem …, če otroku rečeš to, potem mora 

biti to. Držati se moraš ti pravil, tega, kar rečeš, in šele potem lahko pričakuješ to od njih. 

Torej bi rekla doslednost. Doslednost, absolutno.« 

UR4 od znanja omeni poznavanje otrokove stopnje razvoja (razvojna psihologija). Za 

konfliktnost danes »krivi« tudi razvajenost otrok in poudari pomen poznavanja otrok, ker: 

// »… otroci so različni, kot sem rekla, in pri dveh ne deluje ena in ista zadeva (smeh). Ker pri 

enem zelo pomaga, da ga na trdo primeš, pri ta drugem pa »bog ne daj«, gre pa samo na 

nežno.« // 

 

Posebno mnenje o znanju konstruktivnega reševanja konfliktov ima poleg UR4 tudi UR5, in 

sicer, da potrebuješ izkušnje.  
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Predstavitev drugih tem
1
: 

 

- učiteljičino razumevanje učenca (empatičnost, pomoč)  

Vse učiteljice razredničarke imajo razumevanje za otroka. 

 

- osamljenost učiteljice 

Učiteljice (UR1, UR2 in UR4) omenjajo učiteljičino »končno« osamljenost v vsaki 

težki situaciji. 

 

- pomanjkljivo znanje s fakultete (vsebin, povezanih s konflikti) 

UR3 in UR5 poudarita, da sta na fakulteti dobili premalo znanja v zvezi z vsebinami, 

povezanimi s konflikti. 

 

- medsebojno učenje učiteljica – učiteljica 

UR5 večkrat poudari koristnost medsebojne izmenjave izkušenj in svetovanja med 

sodelavci. 

 

- učenje reševanja konfliktov učencev 

UR2 učence uči reševanja konfliktov z učenjem restitucije. 

 

- pogovor o počutju učiteljice in učencev po konfliktu 

UR1 se z učenci pogovori, kako konflikt vpliva na razred. 

 

- pogovor o drugačnosti, empatičnost 

Dober primer prikazovanja medsebojne različnosti in njenega sprejemanja prikaže 

UR1. 

 

- učiteljičina »vsemogočnost« 

Vsesplošno mnenje o učiteljevem znanju, da je strokovnjak na vseh področjih, 

navede UR1. 

 

- šolstvo včasih  

Spremembe v šolstvu so pri UR2 zamajale prepričanje o lastni ustreznosti za ta 

poklic. 

 

- učenje o vrednotah 

UR2 želi učence naučiti gledati na življenje z drugačne perspektive, kot je njihova. 

 

- problem razhajanja teorije in prakse 

Pri izobraževanju UR4 moti, ker v njem ne vidi dosti pomoči za praktično reševanje 

situacij. 

                                                             
1
 Druge teme so vključene v tabeli tem (PRILOGA 1) in analizo, glede na pogostost pojavljanja je tema 

učiteljičinega razumevanja učenca (vse učiteljice) vključena v odgovor na raziskovalno vprašanje RV4a in 

tema osamljenost učiteljice (3 učiteljice) v odgovor na raziskovalno vprašanje RV5. 
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Zaradi pomembnosti našega raziskovanja in kot primere dobre prakse podajamo 

popolne odgovore najbolj zaznamujočih konfliktov v karieri učiteljic razredničark v 

PRILOGI 2, na tem mestu pa jih argumentiramo.
2
 

 

13. Analiza zaznamujočih konfliktov učiteljic razredničark: 

 

Vseh pet učiteljic razredničark nam je zaupalo konflikt z učencem, ki je bil nasilen.  

Pri učencu UR1 in UR5 se kaže verbalno nasilje, pri UR3 fizično in verbalno, drugod (UR2 in 

UR4) fizično.  

Prav vse so navajale občutenje negativnih čustev v konfliktu, in sicer sta UR1 in UR2 

občutili jezo, strah, nemoč in UR1 še obup, UR4 in UR5 omenjata nemoč. UR3 opiše 

dogodke z učencem kot stresne in v katerih občuti osamljenost v situaciji. Opisani učenci so 

bili pri UR1, UR3 in UR4 nasilni do učencev in učiteljev, pri UR2 je bil učenec nasilen do 

sošolcev, UR5 omenja učenčevo nesocialno vedenje, usmerjeno na celoten razred z učiteljico.  

Glede razvoja odnosa med učiteljico in učencem po zaznamujočem dogodku nam UR1 ne 

pove nič, pri UR2 se je nekoliko spremenil (// »Zdi se mi, da je videl, da sem mu šla v opisani 

situaciji naproti, in mogoče, da ga bolje razumem.« // Tudi do konca osnovnega šolanja me je 

na hodniku vedno pozdravljal ...«). UR3 vidi v odnosu z učencem trajno konfliktnost in 

izboljšave (če sploh so) so počasne, UR4 govori o nespremenjenosti odnosa v celem šolskem 

letu in UR5 je edina, ki pove, da se je odnos z učencem izboljšal.  

Za reševanje konflikta so učiteljice (UR1, UR2, UR4 in UR5) uporabile pogovor, UR1 in 

UR2 še umirjanje ter UR4 tudi pogovor s starši in šolsko svetovalno službo. 

UR3 v trajajočem konfliktu z letošnjim učencem uporablja spodbude in pohvale.  

UR5 je pogovor uporabila po izobraževanju in učenju tehnik pogovora in pomirjanja, prej je 

bil njen odziv agresiven (vpitje na učenca, naj se umiri). 

 

 

6.3.3 REZULTATI PO TEMATSKIH SKLOPIH — UČITELJICE PODALJŠANEGA 

BIVANJA (UPB_) 

 

1. OPREDELITEV POJMA KONFLIKT 

Intervjuvanke so v okviru tematskega področja podajale definicijo konflikta, in sicer na 

splošno ter konkretno v odnosu z učencem. V primerjavi z literaturo podajajo podobne 

interpretacije pojma konflikt. Tako v literaturi kot pri izjavah učiteljic gre za nasprotujoče 

želje, hotenja, norme posameznikov v odnosu. Dve na splošno podani definiciji: 

UPB2: » … konflikt je takrat, ko nekdo nekaj hoče narediti po svoje, kljub dogovoru.«  

UPB3: »Zame je konflikt neko nestrinjanje, nek spor. Da dva ne znata rešiti problema.« 

  

                                                             
2
 Opise zaznamujočih konfliktov smo dali v PRILOGO 2, ker se nam zdijo pomembni in dobri primeri prakse 

soočanja učiteljic v konfliktnih situacijah. Iz popolnih opisov smo že med uvrščanjem besedila v tabele odlomke 

umestili v določeno temo. 
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V zvezi z učenci učiteljice navajajo: 

UPB1: »… da učenec ne upošteva navodil in pretirano odstopa od pričakovanih norm.« 

UPB2: »… ko mi otrok reče, da nekaj ne bo naredil, da nekaj noče, ne zna, ne ve, pa vidim, 

da se pretvarja, da je kaj drugega v ozadju.« in »… ko se mi upre, ko ne upošteva pravil, 

dogovorov  … ko se ve za ene stvari, da se jih sme ali pa ne sme, pa kar preizkušajo, mogoče 

bom pa zdaj smel to narediti.«  

UPB3: »… kot nasprotovanje učitelju, neupoštevanje pravil in neko upiranje učitelju.«  

UPB5: »… da nekaj jaz rečem oz. zahtevam od njega in potem se mi on upre na tak ali 

drugačen način.« 

Povzemamo, da učiteljice zaznavajo konflikt z učencem, če ta ne upošteva njihovih navodil, 

pravil, zaznavajo ga kot nekakšno nasprotovanje, upiranje učitelju.  

 

Omenjamo izjavo učiteljice, ki konflikt z učencem vidi z drugačne perspektive:  

UPB4: »Ampak dejansko verjamem v to, da ko gre za konflikt, kot mi rečemo na splošno 

'joj imata dve osebi konflikt', jaz verjamem, kar se mene osebno tiče, da imam jaz takrat 

sama s seboj konflikt, znotraj sebe.« Učiteljica med intervjujem večkrat poudari, da nima 

konflikta z učencem, ampak da v sebi čuti konflikt, problem; da ne zna, ni dovolj taktna v 

odnosu z učencem. Učenca vidi kot nekoga, ki tisti trenutek ne zna, ne zmore drugače 

odreagirati, in je to v njem sprožila ona sama, to pa je povzročilo reakcijo.  

 

2. SITUCIJE, KI VODIJO V KONFLIKT 

V šolskem prostoru je situacij za konflikte veliko. Zanimalo nas je, katere vodijo v konflikte.  

Kot takšne so se izkazale tiste, v katerih učenec ne upošteva učiteljičinega navodila, se 

upira. 

UPB1: »… ko nekaj rečem in tisto ne ubogajo, v bistvu ignorirajo. //…da nekako ni reda v 

razredu. // Da je treba vedno glas povzdigovati in večkrat ponoviti zadeve, da se otroci 

umirijo in da ubogajo. // Da mu moraš večkrat povedati, pa ne vem, če je tudi to uspešno. 

Tako da to je najbolj zoprno, ker ne upoštevajo navodil, opozoril in nenehno samo opozarjaš 

in si utrujen, naveličan že.«  

 

Tudi UPB2 vidi začetek konflikta v učenčevemu negiranju — nečesa noče narediti, ne 

upošteva pravil. Zanimivo omeni še problem pravičnosti: »Konflikt je torej, ker ne upošteva 

šolskega reda (zaradi prilagoditev) in to začne izkoriščati! In jaz tega ne prenesem, da on 

lahko, drugi pa ne.« Torej zaradi učenca, ki ima prilagoditve in jih izkorišča, ima učiteljica 

problem v sebi, saj jo takšno učenčevo vedenje moti (torej konfliktnost privede lahko v nov 

konflikt).  

UPB3 in UPB5 prav tako konfliktne situacije vidita v nasprotovanju, upiranju učitelju.  

UPB5 poda še mnenje, da učenca v konfliktu konflikt preneseta nanjo, saj mora pri njunem 

sporu posredovati. Prav tako jo kakršnokoli nasilje na splošno zmoti in se zato zavzema za 

ničelno toleranco do njega.  

 

Pri UPB4 zaznamo konflikt interesov: »… da jaz nekaj ne morem ta moment doseči, kar sem 

si zapičila, zamislila in hočem tisto doseči. Pa ne morem, ker ima tista oseba na drugi strani 

drugačno vizijo. //… da jaz nekaj hočem od učenca, ali sedaj on ne zmore, ali se mi upre … // 
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… ali ne dosežem avtoritete pri njem, se pravi me ne sprejme // … ker stalno nekaj v razredu 

želimo in neka skupna pravila postavljamo in se trudimo za neko prijetno socialno klimo, pa 

ta učenec ne zmore, pa ne zmore, pa ne zmore.« Učiteljica nam poda svoje videnje učenca v 

tej situaciji, in sicer razloge, zakaj on njene zahteve v tistem trenutku ne izvede (poleg upora 

in drugačnih potreb navede še možnost, da učenec ne zmore). 

 

3. OPIS VZNEMIRLJIVIH SITUACIJ (trk vlog učiteljica – učenec) 

V intervjujih smo prišli do ugotovitve, da je konflikt v odnosu učiteljica – učenec pogosto 

posledica nesporazuma med učencema. Tega nato rešuje učiteljica in tako postane del 

konflikta, se vanj vplete. Kot potrjuje tudi UPB1: »Veliko je v konfliktu predvsem z učenci, 

toda to jaz rešujem in je zame to konfliktno, sem udeležena.« Kot pogost vzrok se kaže tudi 

neposlušnost učenca oz. njegovo neprimerno vedenje do učitelja. 

 

Vznemirljive situacije, ki vodijo v konflikt: 

 

UPB1: »… pri postavljanju v kolono (kdo bo kje, s kom), nagajanje drug drugemu, kreganje 

zaradi igrač … // … gre na stranišče, tam vpije, in če tam koga sreča, ga kar malo namlati 

…« 

V zaznamujočem konfliktu je nastala situacija, v kateri je učenec ogrožal sebe in zaradi 

nujnosti učiteljičinega posredovanja so bili pod manjšim nadzorom in manj varni tudi drugi 

učenci. »… me je pa res zelo 'iritiralo', ker je enkrat splezal čez ograjo in skočil na pločnik, 

torej zraven glavne ceste. Tako da … to me je zelo pretreslo takrat.« 

 

UPB2 tudi omenja situacije, v katerih učenec nečesa ne želi narediti (domače naloge), se 

upre ali je nepravičen (med igro). UPB2: »Torej moti me učenec, ki noče narediti domače 

naloge, ker bi se raje igral, in tudi pri igri krši pravila. Učenka, ki med nalogo gleda na uro, 

kdaj bo šla lahko domov, da ji ne bo treba naloge v šoli narediti. Pa učenec, ki kljub več 

opozorilom ne neha klepetati med domačo nalogo in sega v besedo. Želim torej mir in red pri 

domači nalogi in upoštevanje navodil, pravil. // … ko se otroci 'mečejo ven'. To pomeni, 

namenoma izzovejo kakšno situacijo ali pa pridejo koga tožariti samo zato, da pridobivajo na 

času (na primer jim ni treba iti takoj še naloge delati, da zavlačujejo) … pa 'ta mi je pa to pa 

to naredil', ker se točno ve, da takrat, ko se naloga dela, se ne rešuje konfliktov. Te jaz potem 

k sebi pokličem, pa mi to potem rešimo, pogovor pa to …«   

V zaznamujočem konfliktu učiteljica navede nasilnega učenca: »… da je mize po tleh metal, 

stole. Vrgel se je na tla v jedilnici, če ga je zmotila ena malenkost, da ni bil v koloni tretji, 

ampak četrti, ali pa, da ga je en prehitel ali pa bedarija. Se je na tla vrgel, začel dreti, tolči, 

jokati, v bistvu je imel takšne izbruhe, grozne. Če si ti k njemu stopil, pa si ga hotel tako 

fizično pomiriti, samo da si se ga dotaknil, te je v bistvu udaril nazaj ali pa brcal, tudi brcal 

je.« 

 

Kot vznemirjajoče situacije, v katerih nastanejo trenja med učiteljico in učencem, UPB3 vidi 

med drugim v učenčevi neposlušnosti in upiranju kot UPB2. Navede primere učenčevega 

neprimernega vedenja (izražanje jeze) in odnosa (jezikanje) do učiteljice.  
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- » … sem mu rekla, naj jed samo poskusi. Ker mu kosilo ni bilo všeč, je odreagiral tako, da je 

hotel ves pladenj zagnati po tleh, in sem ga jaz v zadnjem trenutku prijela, da ni vsa hrana 

padla po tleh. Učenec je nato vstal od mize in tekel iz jedilnice, tako da sem morala za njim. 

Sem se želela z njim pomeniti o situaciji, pa me ni želel poslušati in je rekel, da sem 

nesramna, da me ne mara.« 

- »Eden od učencev mojih navodil nikoli ni upošteval. Rekla sem mu, da ga bom izključila iz 

igre, in po dveh opozorilih sem to res naredila. Učenec je prijel klop, jo dvignil in vrgel na 

tla. Z njim sem se želela pogovoriti, pa je vpil nazaj name, da to ni pravično, da je on z žogo 

lepo ciljal sošolce, da ne bo več hodil v OPB … Tudi verbalno nasilje, učenčevo vpitje me 

zelo vznemiri.« 

 

UPB5 omeni situacije nasilja med otroki, saj mora posegati vmes, in takšne situacije jo 

prizadenejo. Navede tudi upiranje učitelju: »… odgovarjanje v smislu ne, ne bom ('ne bom 

naredil domače naloge', 'ne bom pobral smeti', 'ne bom se pogovarjal')«. Učiteljica je 

poudarila zaznamujoč konflikt, v katerem je bila udeležena v fizičnem napadu učenca nanjo. 

Učenec sicer ni vedel, da je ona za njim.  

UPB5: »In je z glavo treščil nazaj vame, tako da me je kar močno tudi poškodoval. // … jaz 

sem ga potem prijela, položila na tla in sem mu povedala, da on takole pa ne bo. Ostalo se 

čisto več točno ne spomnim, kako je bilo. Vem, da potem smo se nekaj v razredu pogovarjali o 

tem. Da mali se je še kar tresel nekaj časa. Jaz tudi.« Konflikt z učiteljico je bil posledica 

konflikta oz. pretepanja z nekim učencem. Tu vidimo primer zelo nasilnega učenca, ki je z 

neprimernim vedenjem ogrožal druge otroke in učiteljico. 

 

Pri UPB4 se pokaže njeno drugačno razmišljanje (vzrok za nastanek konfliktnih situacij vidi v 

sebi): »… da si jaz naložim preveč dela za določen moment … pa imam naenkrat toliko otrok 

pa vsak hoče, da mu malo pomagam. Vmes se pa ene par otrok stepe pa podivja. Pa nimam 

kontrole nad celim razredom. // Takšen moment meni zna lase dvigniti, ja. // Ampak to si jaz 

ustvarim, to ni nič v zvezi z njimi. To si jaz ustvarim, ker jaz delo tako postavim.«  

V prvem od zaznamujočih konfliktov je bila prav tako kot UPB5 deležna fizičnega napada, in 

sicer učenke. UPB4: »Ker ona je imela toliko agresije v sebi in toliko moči v sebi. Stoli so 

leteli po celi učilnici, pa so bili 3. razred. Otroci so hodili domov brez šopov las, torbe so 

letele po razredu. Ona je mene enkrat tako ugriznila v nogo, da sem …, sem jo morala 

'fejst' odriniti, sem morala fizično poseči.«  

 

4. DOŽIVLJANJE NEMOČI 

Primeri učiteljeve nemoči v konfliktnih situacijah nastanejo zaradi nezadostnega znanja, 

kako ravnati z učencem v določenem trenutku (lahko tudi zaradi neustrezne ali prepozne 

pomoči strokovnjakov), občutka nelagodja za reševanje različnih situacij (učitelj nima 

orodja, nima pristojnosti, da bi lahko ukrepal) in naveličanosti (stalno ista opozorila in 

navodila več učencem). Veliko število učencev gotovo vpliva na kakovost in število možnosti 

reševanja konfliktov. S tem v povezavi je še pomanjkanje časa (določene ure odhoda na 

kosilo, interesne dejavnosti, različne ure odhoda učencev …), kar otežuje pravočasno in 

kakovostnejše reševanje konfliktnih situacij. Vse bolj se kaže nemoč učiteljev v povezavi z 

nasiljem učencev med sabo in verbalno velikokrat tudi z učiteljem, saj nima možnosti 
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uporabe drugega kot pogovor. Čedalje večje vmešavanje staršev v učiteljevo delo zmanjšuje 

njegovo avtoriteto in na žalost uničuje možnosti za večjo pomoč učencu ravno z medsebojnim 

sodelovanjem staršev in učitelja. 

Učiteljice so izražale tudi željo po več in boljšem sodelovanju s šolsko svetovalno službo. 

 

UPB1 občuti nemoč, ker ji že sami konflikti povzročajo negativna čustva. Izjavi: »… da me to 

v bistvu zelo vznemirja, zelo žalosti in se počutim kar dosti nemočno, kadarkoli imam 

katerikoli konflikt z učenci.« Primer učenca, ki ga poda: »Problem je, ker ne zna našega 

jezika, je pa zelo nasilen in kako komunicirati s takšnim … // Nimam takšne pomoči, ki bi si jo 

želela. Da bi mi povedali, kako in kaj ravnati s takšnim učencem, kako postopati, kako 

napredovati ..., ker ne pridemo nikamor.« Tu se res postavlja vprašanje, kako ravnati, saj je 

bistvo reševanja konfliktov ravno komuniciranje in s tem grajenje odnosa, zaupanja, ki ponuja 

možnost za izboljšanje vedenja. 

 

Tudi UPB2 navede nasilnega učenca in kaj narediti: » … ker moram jaz drugim zagotoviti 

varnost v razredu, hkrati pa nimam zagotovljenih mehanizmov in drugih pogojev, ki bi bili 

učinkoviti, ko gre za omenjenega učenca. // Ne more samega sebe nadzirati, ampak ne veš 

sploh, kako mu pomagati. Enostavno nimaš oprijema, nimaš ga s čim 'prijeti'. Ker pogovor 

takrat odpade, ker je v nekem takšnem stanju, v afektu mogoče, tudi na nek način, da ne sliši, 

ne posluša, se pravi pogovor že po 'celi črti' odpade. Stran odpeljati ga ne moreš, ker imaš še 

druge otroke in ne moreš tistih drugih pustiti, da se še oni med seboj stepejo, ko tebe ne bo 

zraven, pa enega ven odpeljati.« Torej, v obeh primerih (UPB1 in UPB2) je vzrok učiteljeve 

nemoči nasilje oz. pomanjkljivi mehanizmi operiranja z njim. 

UPB2 navaja tudi veliko število otrok, ki med domačo nalogo potrebujejo pomoč, in ker jim 

je ne more nuditi, to doživlja kot konflikt. Pomagati ne more tudi zaradi pomanjkanja časa: 

»… manj opremljena sem s časom (smeh) …, če bi jaz v razredu imela več časa, bi lahko 

problem, ki bi nastal, sistematično rešila.« Poudari še: »… ko se posvetim eni težavi, enemu 

konfliktu, ki ga rešujemo 'na račun drugih otrok'. Ker ta čas, ko jaz nekaj rešujem, ne morem 

dati navodil za druge stvari …«  

 

Pri UPB3 se pokaže nemoč v ravnanju v primeru učenca, ki si je želel pozornosti, pretirane 

pozornosti: »… in od mene je potem hotel zelo veliko, ampak to je zelo težko, mislim, zelo 

težko. On je ves čas potem tudi slabo voljo stresal name, če nisem dosti poskrbela zanj, se mu 

konstantno posvečala. Ja, bilo je že zelo utrujajoče. Saj učitelj rad pomaga takšnemu otroku, 

je pa problem, ker se to vsakodnevno dogaja in si izčrpan. Postaneš izčrpan, ker te hoče 

celega, celega, poleg tega imaš pa še toliko in toliko drugih. Tu nekako nisem vedela, kako se 

lotiti situacije.«  

UPB3 kot primere nemoči navede še učenčev verbalni napad: »… je težko v tistem 

presenetljivem trenutku hitro in kakovostno odreagirati. Čutiš zmedenost in ne veš, kako in 

kaj. // S svojim odgovarjanjem je kazal nespoštljiv odnos, kar se te dotakne, in zaradi 

neupoštevanja navodil in kljub pogovoru … ne veš, kako postopati, kaj narediti. Kako sploh 

vzpostaviti pogoje za boljši odnos.« Pomoč kolegic in strokovnjakov poišče za učenca:  

»… ki ni socializiran in je nasilen, ne zna jezika … zanj pa res ne vem, kako …« 
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Nenavaden, zanimiv način odzivanja na situacije, v katerih ne veš, kako ravnati, navede 

UPB5, in sicer predlaga: »… sem se vedno izmazala z nekim humorjem …, če sem čutila 

stisko, recimo, da nekaj nisem točno vedela, kako bi jaz odreagirala … Ker ponavadi me ta 

njihova jeza, tista huda jeza vznemiri, zelo. Ko so otroci jezni drug na drugega, nase in 

posredno name (jaz sem kriva za njihovo neznanje …). // …, če sem videla, da mogoče z 

drugimi zadevami sploh ne bom mogla rešiti.« Nemoč navede tudi v ravnanju z nasilnim 

fantom, ki ga je omenila v zaznamujočem dogodku.  

 

Nasilne situacije so pogosto vzrok učiteljeve stiske in nemoči, kako ravnati. Tudi UPB4 

navaja primer agresivnega učenca: » … ampak se je izkazalo, da v bistvu je šlo za strah, za 

njegov strah in njegovo negotovost. // In mi smo imeli grozne situacije. Teh izbruhov jeze, 

agresije, metanja, (smeh) enkrat je šel skoraj nag domov ...« Kot vzrok za neopremljenost v 

situacijah z učenci navaja nepoznavanje ozadja ter navede še: »Otrok je bil zame nov. Ko 

rabiš čas …«  Učiteljica čez celoten intervju in tudi tu pokaže razumevanje, empatičnost do 

učenca in svojo vlogo v situaciji: »… zato, ker prvič ne zmore slediti, drugič ni opremljen z 

nobeno veščino, z nobenim mirom, z nobeno koncentracijo. S samopodobo, kje, 'halo'. Nič 

nima, na čemer bi on lahko bil on. Takrat imam spet jaz konflikt, ker mu ne znam pomagati, 

ampak dejansko to izpade tako, da je on nemiren in da gre on meni na živce in jaz ne vem, kaj 

naj z njim, in cel razred je 'rasturen' in … Takrat jaz to doživljam kot tečno stanje. Ampak 

spet, a ne – on ne zmore, jaz sem tista, ki ne znam z njim ta moment.«  

 

Pri vseh 5 učiteljicah se je pokazalo nasilje kot vzrok nemoči, nevednosti, kako ravnati. Tu se 

pokaže, kako sam je učitelj v tistem trenutku v situaciji, in sam jo mora znati strokovno in 

karseda mirno rešiti. Situacije so stresne in hkrati mora učitelj zavarovati žrtev in druge ter se 

z nasilnežem pogovoriti. Zraven se zaveda, da je na odru (drugi učenci ga opazujejo in od 

odziva je odvisna njegova avtoriteta v prihodnje, tudi starši bodo izvedeli za vsak njegov 

odziv). Toda kakorkoli, učitelj je samo človek, s svojimi skrbmi, s svojo situacijo in odreagira 

kot odreagira. Dobro je, da se zaveda svojih misli in čustev v takšnih situacijah in jih zna 

nadzirati. 

 

5. VPLIV DOMAČEGA OKOLJA NA OTROKOVO KONFLIKTNOST 

Otroka oblikujeta vzgoja staršev in njegova okolica. Vpliv družine določa otrokovo vedenje in 

odnose z drugimi. Mera avtoritete in spoštovanja iz domačega okolja vplivata na otrokovo 

zaznavanje, odnos, vedenje do učitelja in drugih otrok. Več učiteljic navaja, da konfliktni 

odnosi učenca z učiteljem izvirajo iz »poškodovanih« domačih razmer. 

UPB1 ima konflikten odnos, v katerem ne ve, kako ravnati z učencem, ki poleg socialne 

nezrelosti nima znanja slovenskega jezika. Izjavi: »Težava je tudi, ker starša ne znata jezika 

…«, saj je komunikacija s starši osnova za reševanje nasilnega vedenja učenca in 

neprecenljiva pomoč pri otrokovem boljšem vključevanju v razredno okolje. 

 

Prav tako ima UPB2 konflikt z učencem iz tujejezičnega okolja, pri katerem sicer ni tolikšna 

ovira jezik, ampak kulturne razlike. UPB2: »Doma je taka in taka vzgoja, ni enaka šolski ali 

pa mogoče na sploh. Pravila so drugačna doma, kot jih šola zahteva, in ker se to ne poenoti, 

nekako ne pridemo do skupnega jezika.« Prilagajanje v dobro otroka, tudi drugih učencev in 
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učitelja mora priti z obeh strani, drugače učinka ni in delo in počutje v šoli nista takšna, kot bi 

morala biti.  

 

O domačih razmerah učenca se sprašuje UPB3: »… kaj je pri takšnem učencu doma … 

Ozadje, kakšno je ozadje. Kakšni so vplivi okolja pri njem. // … je sigurno imel neke težave, 

neko pomanjkljivo vzgojo …« Poznavanje družinskega ozadja učiteljem pojasni in olajša 

marsikaj in omogoči, kako ravnati z otrokom, mu pomagati. 

 

V ponavljajočih konfliktih UPB5 vidi: »Če se ti konflikti kar naprej ponavljajo, to pomeni, da 

se nekaj hujšega v otroku dogaja in tukaj jaz sama in šola ne moremo narediti nič. Tukaj so 

starši, tukaj je starševska problematika oz. ta njihova klima odnosov.«  

 

Vzrok otrokove agresije UPB4 vidi kot posledico strahov: »… Ta agresija in ta groza, ki jo 

otrok doživlja, je ponavadi sad nekih močnih strahov. Od doma, mislim, mogoče ne od doma, 

ampak iz njegovega zasebnega življenja.«  

Nasilje doma pusti posledice na otroku in v navedenem primeru se je deklica v šolskem 

okolju odzivala na način, ki ga je poznala od doma. UPB4: »… Prihajala je iz družine, v 

kateri je velikokrat videla spolno nasilje nad svojo mamo, fizično nasilje nad svojo mamo, 

kjer je bilo totalno vse, kar je bilo, samo teror. In orožje je bilo tam in vse je bilo. Ta punčka 

je to dnevno doživljala. In v razredu se je to poznalo, kot dnevna bitka ostalih otrok za 

preživetje.«  

UPB4 ni imela pravega stika z razredom, v katerem so bili večinoma otroci iz ločenih 

družin. Navede: »Ločeni vsi, mislim, da samo dva nista bila iz ločenih družin. A si ti 

predstavljaš, takšen razred?«  

 

Tudi v tej tematiki se je nasilje pokazalo kot krivec za slabe odnose (v prejšnji točki nemoč 

učiteljice) in dve učiteljici (UPB1 in UPB2) sta navedli problem kulturnih razlik (neznanje 

jezika in pogled na vzgojo). 

 

6. ODZIV UČITELJICE V KONFLIKTNI SITUACIJI 

- (danes in včasih) 

Učiteljice se na konfliktne situacije odzivajo s pogovorom. Z učencem se poskušajo umirjeno 

pogovoriti in rešiti konflikt. Prav tako za reševanje konfliktov med učenci poudarijo 

pomen pogovora in jih na to tudi navajajo.  

 

Učiteljica UPB1 po pogovoru občasno izreče tudi ukrep, kazen ali prepoved.  

 

UPB2 je edina, ki omeni, da bi ji več časa omogočilo bolj sistematično reševanje problemov, 

saj občasno v takšnih trenutkih pusti učencema, da situacijo rešita sama. Njen odziv je lahko 

tudi ignoranca, saj meni, da to včasih pomaga, ali zaigra jezo in zavpije. Če je učenec 

nevaren, bi najraje poklicala starše, saj sama nima možnosti drugih ukrepov, mora pa 

zavarovati druge učence. Pri nasilnem vedenju učenca najprej zaščiti otroke in kot možnost 

navede fizični pristop k pomiritvi. UPB2: »… če bi bila jaz moški, malo bolj tako, močna … 

bi ga jaz upala prijeti, pa bi ga čisto stisnila k sebi, tako za roke pa noge, da ne bi mogel 
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brcati, pa bi rekla: 'V redu je, v redu, greva midva zdaj …, dobro je'.« Pa po mojem bi to 

pomagalo …«  

 

Tudi učiteljici UPB3 in UPB4 v nekaterih trenutkih uporabita povzdignjen glas.  

 

Poleg pogovora UPB5 navede, da pri mlajših učencih konfliktne situacije rešuje s 

humorjem, z dodatno nalogo (da ga »nujno« pošlje na stranišče). Predvsem da čas otroku za 

pomiritev in nato s pogovorom rešujejo situacije (učenci sami ali z učiteljico). Pri 

zaznamujočem dogodku, v katerem je doživela pravi šok, saj jo je učenec tudi poškodoval (ni 

vedel, da je ona za njim), je uporabila fizični kontakt, da ga je pomirila. Kot svoj odziv 

navede še: »Ja, kakšen konflikt z otrokom pa mi tudi potem še cel dan odzvanja v glavi. In 

potem sem se zjutraj spomnila in poklicala tistega otroka, pa sva se še enkrat pomenila. Da 

je za oba minilo nekaj časa. In če sem recimo bila preveč …, da sem preveč stvari povedala, 

ki mu jih ne bi bilo treba, se znam tudi opravičiti. Ali pa rečem: 'Glej, sem jaz premislila, pa 

se mi zdi, da ti tudi jaz nisem prav tega povedala, daj ti meni povej še enkrat to.' Da sva 

obnovila potek konflikta oz. njegovega reševanja.«  

 

UPB4 svoj nekdanji odziv opiše kot grozen, histeričen. Danes ji je pomembno, da počaka in 

da se vsi umirijo ter dopusti, da učenci sami začnejo reševati situacije. Vmes jim kima, kaže 

razumevanje in sočutje. Na tem mestu se učiteljica pokaže kot nekakšna mediatorka in to je 

v intervjuju navedla tudi UPB5. Za pomiritev učenca uporabi nežnost, bližino, saj ga 

objame. Zanimivo poudari pomen povezanosti skupine, in sicer v primeru (enem od 

zaznamujočih), ko ji je razred, s katerim ni imela stika (in tudi učenci med seboj ne), uspelo 

povezati s skupnim projektom (knjiga, strip). Skupno delo jim je dvignilo samopodobo, jih 

povezalo. 

 

- sprejemanje odziva (zadovoljstvo; danes, včasih) 

Učiteljice so s svojim odzivom zadovoljne včasih bolj, včasih manj.  

UPB1 in UPB3 navedeta, da je sprejemanje odziva odvisno od tega, ali deluje, ali je 

učinkovit. Če učinka ni, UPB1 in UPB5 razmišljata o svojem boljšem odzivu, UPB3 pa si želi 

v takem primeru svojega bolj strokovnega odziva in poudari pomen izkušenj za mirnejši 

odziv.  

 

UPB2 meni, da je s svojimi odzivi zadovoljna, le v primeru povzdigovanja glasu ne (zaradi 

glasilk) in v pomanjkanju časa.  

Poleg UPB3 še UPB4 omeni pomen izkušenj, saj je včasih želela pomagati učencem tako, da 

je reševala konflikte namesto njih, zdaj vidi, da učenci marsikaj znajo rešiti sami, le zraven 

mora biti. In je zadovoljna s svojim mirnim odzivom in čakanjem. UPB4: »Kadar tako 

reagiram, kot sem sedaj rekla – z mirom in počakam in nič ne poskušam reševati in nič ne 

poskušam posegati, takrat se počutim tako 'fajn' (miren, blažen glas). Takrat tudi učenci 

(poudarjeno) odidejo od mene nič 'znervirani', hitro najdejo rešitev, takoj so spet najboljši 

prijatelji.« 
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- osebni odziv 

Učiteljice ne vedo natanko, kakšne misli imajo med osebnim odzivanjem, nekatere 

poskušajo razumeti otroka. Ne navajajo telesnih odzivov. Prav vse omenjajo negativna 

čustva (jezo, nemoč), a UPB4 in UPB5 navajata tudi empatičnost. 

UPB1 poskuša učenca razumeti in misli na svoj odziv, čeprav se trenutnih ne zaveda. Svoja 

čustva opredeli z žalostjo, jezo in nemočjo, zaradi katere si želi pomoči.  

 

UPB2: »Meni je to res stresno, naporno. Taki konflikti mene obremenjujejo, sigurno. Niso 

breme samo zame, tudi na razred vplivajo …« Za izjemne situacije, kot je že omenila, 

pomisli, da bi najraje poklicala starše. Poleg čustev, ki jih je navedla že UPB1, omeni še 

obup in strah ter se zaveda pomena zagotavljanja varnosti drugim učencem. 

 

Begajoče misli, ki jih poskuša urediti zaradi potrebe po hitri reakciji, so osebni odziv 

učiteljice UPB3. Prav tako omenja nemoč, obup, strah, jezo in se zaveda njihovega 

uravnavanja.  

 

UPB5 najbolj prizadene medsebojno nasilje otrok in med svojim posredovanjem razmišlja 

o otrokovem tako jeznem odzivu, vzroku zanj in se poskuša vanj vživeti. Torej premišlja o 

otroku in se zaveda podzavestne reakcije: » … Sicer se človek potem ustavi, pa si reče: 'Ej, 

tukaj smo sedaj profesionalni. Odreagiraš pa malo drugače. Ampak v tistem trenutku, tako 

kot sem odreagirala, sem lahko samo tako. Ker sem samo to znala. Ne glede na vse, kar sem 

doživela in kar sem dala čez. To se pravi, se ne morem sedaj bičati zaradi tega, kar sem 

naredila.'«  

Oseben odziv zaznamujočega konflikta opiše zelo nazorno: »In potem, ko sem jaz zagledala 

tiste oči, tiste ne jeze (s poudarjenim glasom), ampak strahu (glasnejši glas). Tisti strah, tak, 

tak hudimani strah, prastrah. Jaz ne vem, tistih učkov ne bom nikoli pozabila (vznemirjen, 

rahlo tresoč glas). V bistvu mi je vse dol padlo. Sem mu povedala: ampak ti se ne boš dotaknil 

nikogar več iz mojega razreda, niti mene.' Prav to so bile tiste moje besede. In potem, sploh 

ne vem več točno, kaj je bilo. Vem, da potem se je umiril. Skratka, to sliko imam še zmeraj v 

sebi … // Da mali se je še kar tresel nekaj časa. Jaz tudi. // Grozno, grozno sem se počutila. // 

Bolelo me je ... Bolel me je udarec in samo dejanje tudi. No, v bistvu mogoče takrat pa res 

čisto takoj nisem vedela, kaj bi. Ker tukaj je bilo pa le nasilje nad učiteljem.« Kljub bolečini 

zaznamo učiteljičino sočutje, razumevanje otroka, a hkrati prisebno reakcijo.  

Učencem tudi zaupa svoje občutke med konfliktom. Kot UPB3 navaja v trenutku konflikta 

begajoče misli in čustvo jeze. O »nepravilnosti« svojega odziva premišljuje in naslednjič želi 

odreagirati bolje. 

 

UPB4 navede pomen časa za reševanje konflikta in potrebo po pomirjanju, preden 

odreagiramo. Izjavi: »Zato pa pravim, da si sedaj zmeraj skušam čas vzeti, pa iti preko svojih 

čustev, pa iti preko svoji racionalnih misli, pa iti preko svojega znanja pogledati, kdo je na 

drugi strani mene. Kakšno je njegovo ozadje. Ker jaz sem tukaj res orodje. // A, so pa čustva – 

od jeze do sočutja, vse.«  

Kljub agresivnosti učenca do nje (tepež po obrazu, davljenje) pokaže razumevanje do otroka 

in omeni svojo prvotno nezadostno opremljenost za ravnanje z njim. UPB4: »… Ne, ne, 
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absolutno nisem vzela osebno, sploh ne. Sem vedela, da pač ni zmogel drugače. Tudi kregala 

ga nisem, le rekla sem mu, da se to ne dela. In tudi podpisa mu nisem dala, nič.«  

 

7. (SAMO)REFLEKSIJA DOGODKA 

Pri tej temi se vse učiteljice pogovarjajo v sebi, razmišljajo o učencu in dogodku, delajo 

samoanalizo svojega in učenčevega vedenja. Predvsem razmišljajo o »težjih« konfliktih in 

zavedajo se svojega trenutnega »človeškega« odziva (UPB1, UPB2, UPB4 in UPB5).  

Ker otroci niso navajeni počakati in ker v šoli res ni časa na pretek, je odziv takšen, kakršen je 

(UPB1 in UPB2) in UPB1 omeni pomen izkušenj, saj se je kot začetnica veliko soočala s 

konflikti; danes ji je veliko lažje. 

 

UPB2 izrazi, da po premisleku obžaluje, da je vpila in za manjše konflikte navede, da se ji 

otrok smili. Pri letošnjem hujšem primeru odnosa z učencem se vsak dan sooča z vsebino 

konflikta.  

 

UPB3 v svojem razmišljanju izraža željo po pomoči učencu in se trudi, da do njega ni 

krivična. Razmišlja o svojem prispevku k vidno izboljšanemu vedenju učenca: »Za opisan 

primer v jedilnici sem kljub vsemu bila jaz tudi ena majhna kockica, prispevek k boljšim 

odnosom … Ker je sedaj drugačen ta otrok. Ko ga spremljam recimo, je napredoval. Očitno 

je moralo tudi to biti in mogoče sem tudi spet nekaj dala, dodala, da je tako …«  

 

UPB5 samoanalizira dogodke in se po potrebi naslednji dan še enkrat pogovori z učencem, 

zna se tudi opravičiti. Izjavi: »Vedno pa premišljujem, zakaj je sploh prišlo do tega, kje je 

vzrok, in potem se nekako skušam vživeti v otroka. Nekako v tem stilu. Kako je sploh prišlo do 

tega? Pa če vidim otroka, kakšen je bil že prej tekom dneva, in vidim, da se neke stvari 

stopnjujejo pri njem; torej vzrok.«  

UPB5 se je med intervjujem stalno naslanjala na najbolj zaznamujoč dogodek in večkrat 

omenjala tega učenca. Še dandanes, po več kot desetletju od dogodka, o njem premišljuje.  

 

UPB4 vsak večer predela šolske situacije in nenehno išče boljše, primernejše, ustreznejše 

rešitve. Ves čas se samoanalizira in poudari pomen izkušenjskega učenja: »Veš, ker na bazi, 

ker na tem, kar si danes doživel, gradiš jutri.«  

 

8. OCENE ZNAČILNOSTI UČENCA V POGOSTEM KONFLIKTU Z UČITELJICO 

V intervjujih so se otroci prikazali kot posledica vpliva socialnega okolja in imeli vedenjske, 

čustvene težave ter svojo situacijo reševali z nasiljem.  

 

Učiteljici UPB1 in UPB2 opišeta vsaka svoj primer učenca iz tujejezičnega okolja. Povzeli 

bomo značilnosti vsakega učenca, kot jih vidi učiteljica. 

UPB1 opiše učenca kot nasilnega in zaradi neznanja jezika z njim težko komunicira. Omeni 

čustveno, socialno in intelektualno nezrelost. Njegova stopnja razvoja ni enaka vrstnikovim 

in kaže oblike vedenja, kot so: spuščanje glasov, vpitje, tepež otrok, pobegi, skrivanje, 

kazanje sredinca, ignoriranje učiteljičinih navodil. Še večja konfliktnost se pokaže v 
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podaljšanem bivanju, in to zaradi njegove utrujenosti. Opazila je, da otrok malo že razume 

svoje »napačno« vedenje in ga obžaluje (skloni glavo). 

UPB1 navede še primer učenca v zaznamujočem konfliktu, ki je bil tudi nasilen (do učiteljev) 

in nekako čustveno moten, saj je z nasiljem, pobegi in grožnjami, kaj si bo naredil, iskal 

pozornost. 

 

UPB2 pove, da je pogosto v konfliktu z učenci s posebnimi potrebami, z odločbo, 

vedenjsko težavnejšimi in z učenci iz tujega jezičnega okolja. Za slednje omeni njihovo 

posebnost značaja, temperamenta. Tako tudi opiše dečka Albančka, s katerim je letos 

velikokrat v sporu. UPB2: »Nima delovnih navad, učno je slab in bi se le igral. Govori grde 

besede, ne upošteva šolskega reda in razrednih pravil. Tudi verbalno in fizično je zelo nasilen 

do otrok, tako da moram stalno paziti nanj in ga iskati po šoli, saj pobegne. Tudi meni 

odgovarja in se nespoštljivo izraža do mene ter fizično in večkrat verbalno se je tudi že na 

razredničarko spravil. Do žensk ima nespoštljiv odnos in slabo je socializiran, zato je z učenci 

stalno v sporu. Ko izbruhne njegova jeza, je v afektu in kar strah me je, kaj se bo še zgodilo 

…«  

 

UPB3 omeni prav tako nasilnega učenca iz prejšnjih let, ki je agresijo izražal tako, da je vpil, 

tepel, metal mize in stole po tleh, a je učiteljica razumela njegovo nezmožnost nadzorovanja 

izbruhov. Tudi ona ima izkušnjo z nasilnim tujejezičnim otrokom in poudari njegovo 

čustveno in socialno nezrelost. Za učenca, ki je želel njeno stalno pozornost, kar je bilo že 

dušeče, omeni njegove čustvene težave (občutek manjvrednosti) in nepriljubljenosti pri 

sošolcih.  

 

UPB5 za konfliktnega učenca pove, da je bil v afektu in se ni zavedal ničesar. Opiše: »Ta fant 

je bil že prej zelo moteč otrok. Otrok, poln jeze, poln strahu, in ni znal drugače odreagirati, 

kakor je. On je maltretiral sošolce, prav davil jih je. // Ne vem, kaj ga je tako razjezilo, ampak 

napadel je enega otroka, prav tisto – neobvladljivo (poudarjeno). Kot žival je trgal po tistem 

učencu … // … Pri sodelavki je šel celo na sredino ceste ležati, da bo samomor naredil ...« Po 

nasilni situaciji z učiteljico, v kateri ni vedel, da jo je močno udaril, je pokazal obžalovanje.  

 

Negovorečo deklico navede učiteljica UPB4 kot deklico, s katero sicer ni bila v konfliktu, a se 

ji ni znala približati, zato je imela konflikt v sebi.  

Do učencev, njihovega vedenja UPB4 pokaže veliko razumevanja in sočutja: »Jaz mislim in 

čutim, da je on čisto bogi (s sočutnim glasom), da je čisto nemočen. Glej, kaj je moral 

narediti. A ti veš, koliko mora biti njemu grozno, da je on moral mene udariti? Njega je bilo 

tako strah, kot eno najbolj plaho srnico, ampak zmore biti tudi lev. Vem, da takrat otrok išče 

izhod, on išče izhod …« 

 

- opis procesa odnosa (takrat, pozneje) 

Tu smo prišli do sklepa, da v odnosu pride do spremembe ali ne, saj je to odvisno od več 

dejavnikov. Učiteljice vidijo možnost izboljšanja odnosa, le da UPB2 zazna pri vedenjsko 

težavnih učencih malo spremembe, pri tujejezičnih pa sploh ne.  
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Odnos med učiteljico in učencem je odvisen od sodelovanja med njima, same situacije in 

pripravljenosti staršev za sodelovanje. (UPB5) 

 

UPB1 vidi letos izboljšanje odnosa z učencem. Meni, da se je nekoliko navezal nanjo in jo 

zato uboga.  

 

Zaradi posledic vzgoje UPB2 pri tujejezičnih otrocih ne vidi možnosti za spremembo odnosa, 

saj šolska pravila opredeljujejo drugačne zahteve in učenci se ne želijo prilagoditi skupini.  

UPB2: »…mečejo se ven in to je celo leto tako. // Jaz pač naredim vse, kar je, kar lahko, po 

najboljših močeh, ne morem pa, ne vem, ne morem pa iti preko te vzgoje, ki jo imajo otroci iz 

tujega jezikovnega okolja, preko tega nekako ne morem iti. Oni to tako imajo, pri njih to tako 

je in mislim, da tukaj nekako ni nekega učinka. Saj jaz sem prijazna do vseh, pa jim 

poskušam pomagati, ampak, če ni vzajemno, če ni neke povratne informacije tudi z njihove 

strani, potem je moj trud zaman, potem je brez zveze. Če jaz to vidim, da se zadeva nikamor 

ne premakne, potem jaz tudi ne bom šla z glavo skozi zid. Prav preveč energije vlagati v 

nekaj, kjer ni rezultata, tudi ni smiselno. // Tudi tisti učenci, ki imajo odločbe, pa to, ki so 

vedenjsko problematični, je zelo počasi viden napredek«.  

 

UPB3 je imela naporen odnos z učencem, ki je želel imeti njeno stoodstotno pozornost, kar 

je bilo zanjo že naporno in otrok je manipuliral z njo. Sedela je blizu njega, se z njim igrala in 

družila, saj ga učenci niso marali. Učenec je čutil njeno naklonjenost in se ji zaupal. 

Učiteljica ima občutek, da sta vseeno zgradila nekakšen odnos.  

Omeni tudi, da z letošnjim učencem še ni našla pravega stika, le malo lažje pride do nje.  

 

V odnosu s fantom v zaznamujočem konfliktu učiteljica UPB5 v celem letu ni opazila 

spremembe. Zaznala je distanco z njegove strani in spoštovanje ter v omenjeni konfliktni 

situaciji obžalovanje. Učenec se ji je še bolj zasmilil in včasih ga je tudi ignorirala. Glede 

sošolcev omeni: »Kar se je spremenilo, je bilo še višja toleranca ostalih otrok do njega.« Še 

danes se sprašuje: »Ne vem pa, ali on še vedno goji kakšne zamere zaradi tega ali onega. 

Pozdravi me ne, odzdravi mi ne.« 

 

Posebno razlago procesa odnosa nam razloži UPB4, saj vidi njegovo dvojnost. Po eni strani 

otrok najde pri njej podporo, nežnost, objem, na drugi strani zahteve, in tu zazna transfer. 

Zaradi naklonjenosti do nje in velike želje po pohvali: »… je pripravljen vse narediti, kar jaz 

postavim, ampak on ne zmore (s sočutnim glasom). // Ko je on v odnosu z menoj, mi bo že 

kimal v obraz (smeh), pa gledal, pa tako res bo predan, pa res mi bo dal vedeti, da mu je to 

pomembno (z razumevajočim in sočutnim glasom). Ampak, ko bo on v situaciji z drugimi, se 

pa to zgubi. In ne bo zmogel in je treba čisto drugje graditi, samo na samopodobi. In se ti dve 

stvari dogajata. Ko je on v situaciji z menoj, je vse v redu, ko je on v situaciji z drugimi, je on 

tam, kjer pač je.« // 

Po njenem mnenju se sprememba v odnosu vedno zgodi, toda kot začetnica ni zaznala 

spremembe odnosa z nasilnim dekletom in negovorečo učenko. 
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9. UČITELJIČINO ZAZNAVANJE KONFLIKTA 

- danes (izkušnje) in v trenutku 

Trenutne konfliktne situacije so učiteljice v večini (razen UPB2) navedle kot negativno 

izkušnjo. UPB2 opredeli stanje v konfliktu kot zmedenost, kaj narediti. Danes v preživetem 

konfliktu vidijo pozitivnost, možnost učenja tri učiteljice (UPB1, UPB3 in UPB5), preostali 

dve (UPB2 in UPB4) pa negativnost.  

 

UPB1 torej zaznava konflikt najprej kot negativen in pozneje kot možnost učenja, izkušnje.  

 

UPB2 v konfliktu najprej občuti začudenost, kako se je to zgodilo. Preden odreagira tako, da 

zaščiti druge učence, mine nekaj časa. Takrat bi potrebovala nekoga, da učenca odstrani iz 

razreda. Konflikt jemlje kot stresno in negativno izkušnjo.  

 

UPB3 in UPB5 v trenutku vidita konflikt kot negativno situacijo, drugače ga zaznavata kot 

pozitivno, ter UPB3 tudi kot priložnost za učenje.  

 

UPB5 opiše situacijo z nasilnim učencem, ki jo je tudi poškodoval, kot šok.  

 

Svoje vedenje v konfliktu UPB4 zaznava kot: »… takrat me malo 'ruka', seveda. Takrat iščem 

izhodno situacijo, takrat sem malo zmešana, takrat sem malo zmedena, takrat mora kakšen 

dan miniti (hitro, hitro poudarjeno govorjenje). Vsakič jaz malo na stres čudno reagiram. 

Malo časa rabim.« Tudi pozneje, sploh, če pride še eden od staršev v šolo, jemlje to za slabo 

stvar, a ne zaradi situacije same, temveč ker se ustraši.  

 

- zaznavanje sebe v konfliktu (danes, včasih) 

Oseben opis zaznavanja konflikta učiteljic ne moremo povzeti, zato bomo za vsako na kratko 

navedli njeno razmišljanje.  

 

UPB1 povezuje reševanje konfliktov s svojim počutjem – ob dobrem ji ne pomenijo težav, ob 

slabem jih težko rešuje. Časovno opredeli, da je imela na začetku kariere težave, saj se je s 

konflikti obremenjevala in jih zaznavala osebno, česar danes ne dela več.  

 

UPB2 svojo nalogo v konfliktu vidi kot omilitev stresa, in ker gre za otroke, ki potrebujejo 

posebno obravnavo, vidi svojo funkcijo razrednega učitelja kot: »… skrbeti za varnost v 

razredu, otrokom pregledati nalogo, pomagati, če je ne znajo narediti, jih peljati na igrišče, 

jih naučiti kakšne nove igrice, ustvarjati z njimi. Vse, kar je pa več kot to, pa, ali je premalo 

časa ali pa nekako ni v okviru mojih pristojnosti.«  

 

Za manjše konflikte se UPB3 doživlja izkušeno in jih rešuje s pogovorom, pri »hujših« se 

zaveda delovanja svojih čustev. Sprašuje se o svojem pravilnem ravnanju, ne želi biti 

krivična do nikogar. Izjavi: »… si en pomemben del procesa, ki zaznamuje tako učenca kot 

tebe in tega se je treba zavedati. Paziti na svoje odzive, ravnanja …« 
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»Kakorkoli imam malo več izkušenj kakor učenci. Tako jim lahko iz svojih izkušenj in s 

pogovorom nekaj dam, nekaj povem, nekaj odprem, mogoče,« na kratko poda bistvo 

zaznavanja sebe v konfliktu UPB5.  

 

Včasih je UPB4 menila, da mora konflikte reševati namesto otrok, danes se v konfliktu vidi 

kot pomoč, da se učenec lahko uči, napreduje. 

 

10. PODPORA UČITELJICI 

- po konfliktu, med konfliktom 

Po konfliktu učiteljice poiščejo pomoč pri sodelavkah, in sicer s pogovorom in izmenjavo 

izkušenj.  

Med konfliktom le UPB2 omeni težavo, da ne more poklicati staršev ali šolske svetovalne 

službe, saj nima službenega telefona, in ker šolske svetovalne službe lahko ni več na šoli, 

rešuje primer sama.  

 

UPB3 poleg kolegic navede še prijateljice iz enakega poklica, ki se jim zaupa in imajo 

podobne izkušnje. 

 

- pomoč strokovnjaka 

Učiteljice se po pomoč obračajo na šolsko svetovalno službo, psihologa, specialnega 

pedagoga za primere, v katerih potrebujejo tovrstno pomoč (hujši, ponavljajoči se primeri).  

 

UPB1 velikokrat izraža željo po pomoči, zlasti letos za nasilnega učenca potrebuje nasvete. 

Želela bi, da je pomoč zanj bolj kontinuirana.  

 

UPB5 izrazi, da se ne more več obrniti po pomoč na šolsko svetovalno službo, kot se je 

včasih, in zato rešuje situacije sama oz. ob pripravljenosti staršev tudi z njimi. 

 

11. KOMPETENCE UČITELJICE ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ 

Učiteljice podaljšanega bivanja se večinoma čutijo kompetentne za reševanje konfliktov in 

poudarijo izkušnje.  

 

Za letošnjega otroka (nesocializiran, nasilen, na nivoju triletnika, ne zna jezika) UPB1 navaja, 

da bi potrebovala pomoč (kar v intervjuju večkrat navede), saj še nima takšnih izkušenj.  

 

UPB2 meni, da ji manjši konflikti ne pomenijo težav, za otroke z motnjami in tiste iz 

tujejezičnega okolja pa meni, da učitelji nimamo dovolj znanja.  

 

UPB3 meni, da znanja nimaš nikoli dovolj, in doda, da se napotki v literaturi razlikujejo od 

resničnih situacij z otroki. 
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UPB5 kompetentnost razloži tudi z vidika, da ji drugega ne preostane, saj si v razredu sam 

in otroku ne moreš reči: »… daj, otrok, sedaj malo počakaj s to jezo, boš potem tistega 

prebutal, daj, grem jaz vprašat, kako naj pravilno odreagiram.« 

 

Za kompetentnost reševanja konfliktov UPB4 ponovno navede nekoliko drugačno 

razmišljanje. Za pretekle situacije meni, da se sedaj (takrat ne) čuti kompetentna, za tiste 

vnaprej, kdo bi vedel. Izjavi: »Veš, vsaka nova izkušnja je vsako novo zorenje. // Je pa res, 

da vse to, kar je bilo nazaj, pomaga naprej.« Njeno mnenje je, da v šoli ni nič absolutnega in 

da je treba z vsakim otrokom ravnati drugače, tako tudi v vsakem reševanju konfliktne 

situacije. Za slednje podobno meni tudi UPB3. 

 

12. POMEN DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA O KONFLIKTIH, REŠEVANJU 

KONFLIKTOV 

Učiteljice se izobražujejo na seminarjih in samoiniciativno, berejo literaturo.  

UPB1 omeni še učenje iz izkušenj kolegov in lastnih. UPB2 si želi na seminarjih 

konkretnih napotkov, navodil in meni, da imamo učitelji premalo znanja zlasti za pogovor 

s starši. Željo po več izobraževanja izrazita UPB1 in UPB5 in slednja navede pomen tega 

znanja za osebno rast. UPB4 zelo zanimajo socialni odnosi in se na tem področju izobražuje.  

 

- znanja konstruktivnega reševanja konfliktov 

Pri tej temi so UPB1, UPB3 in UPB4 poudarile znanje (razvojne) psihologije. Tudi drugo 

omenjeno znanje je v veliki meri del psihologije.  

 

UPB1 poudari poznavanje otroka, sočutje, empatijo in osebnostne kategorije.  

 

Drugače od drugih učiteljic je UPB2 mnenja, da tu ne igra ključne vloge znanje, temveč čas. 

Razloži: »Jaz bi preko pogovora marsikaj rešila boljše, kakor pa tako s kakšno kaznijo na 

hitro. To je pač zaradi časa, ker enostavno ne moreš vsega premleti, pa doreči in raziskati.«  

 

Za učiteljico UPB3 je pomembno poznavanje čustev in delo z njimi ter socialni razvoj otroka.  

 

UPB5 ima drugačno mišljenje: »Mogoče, da imaš pri sebi razčiščeno. Nekako, da veš, kje so 

tvoje vrednote, kakšne so. Kakšni sta tvoja morala in etika. Da imaš ta 'kaj je prav in kaj ni 

prav' za malo širši pojem. // To se mi zdi, ena širina, da je najbolj pomembno. Z več področij 

…«  

 

UPB4 poudari pomen oz. povezanost trojnosti: poznavanje faz razvoja otroka (// »Zato, da ti 

veš, kje imaš otroka na njegovi poti zorenja.« //), socialnega okolja in osebno zorenje, čemur 

je treba dodati še ščepec milosti. 
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Predstavitev drugih tem
3
: 

- učiteljičino razumevanje učenca (empatičnost, pomoč) 

Pri vseh učiteljicah se pojavi, lahko tudi večkrat, razumevanje otroka (pri 

UPB4 celo globokega).  

 

- osamljenost učiteljice 

Učiteljice (UPB1, UPB2, UPB4 in UPB5) navajajo osamljenost v ravnanju v 

konfliktni situaciji z učencem. 

 

- pomanjkljivo znanje s fakultete (vsebin, povezanih s konflikti) 

UPB2 omeni pomanjkljivo znanje s fakultete, in sicer za pogovor s starši. 

 

- medsebojno učenje učiteljica – učenec (vzajemnost učenja) 

UPB4 navede svoje in učenčevo učenje v konfliktni situaciji. 

 

- učenje reševanja konfliktov učencev (UPB4 in UPB5) 

Učiteljici dasta učencem možnost prvotnega samostojnega reševanja konfliktov. 

 

- problematika dela v podaljšanem bivanju 

Edino učiteljica UPB2 omeni več vzgojne problematike v podaljšanem bivanju 

(zlasti prvo leto kot začetnica v hudi situaciji). 

 

- zavedanje svoje notranje vloge (notranji konflikt) 

Zavedanje svoje notranje vloge navedeta UPB3 in UPB4, pri čemer slednja večkrat 

poudari svoj notranji konflikt in ne konflikta z učencem. 

 

- želja po pravičnosti 

UPB3 omeni željo po pravičnosti do otrok v reševanju konfliktov. 

 

- večkratna omemba učenca v zaznamujočem konfliktu (ukvarjanje še danes) 

Učiteljica UPB5 je med celotnim intervjujem omenjala fanta, ki ga je na koncu tudi 

opisala v najbolj zaznamujočem konfliktu. 

 

- poseganje v učiteljičino zasebnost 

UPB5 omeni prihod učenčeve babice na svoj dom, torej reševanje šolskih težav na 

domu učiteljice. 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Druge teme so vključene v tabeli tem (PRILOGA 1) in analizo, glede na pogostost pojavljanja je tema 

učiteljičinega razumevanja učenca (vse učiteljice) vključena v odgovor na raziskovalno vprašanje RV4a in 

tema osamljenost učiteljice (4 učiteljice) v odgovor na raziskovalno vprašanje RV5. 
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Popolni odgovori najbolj zaznamujočih konfliktov v karieri učiteljic razredničark so v 

PRILOGI 2, na tem mestu pa jih argumentiramo.
4
 

 

13. Analiza zaznamujočih konfliktov učiteljic podaljšanega bivanja: 

 

Samo UPB3 v zaznamujočem konfliktu ni navedla nasilnega učenca. Učenec pri UPB2, 

UPB4 in UPB5 je bil nasilen do obojih – učiteljice in učencev, pri UPB5 pa do učencev in 

nevede do učiteljice. Tako UPB2 kot UPB4 omenjata »težo« učitelja začetnika v takšnem 

odnosu z nasilnim učencem. Vsi omenjeni učenci so izvajali fizično nasilje. 

Za učenca UPB1 omenja, da je bil nasilen do otrok in učiteljev, do nje ne.  

UPB1 in UPB3 navedeta učenca s čustvenimi težavami, ki je iskal pozornost na neprimerne 

načine. Pri UPB1 s pobegom čez ograjo h glavni cesti in v primeru UPB3 z nenehnim, 

nadležnim iskanjem učiteljičine pozornosti.  

UPB2 omenja čustvo strahu, UPB3 je kljub napornemu odnosu imela učenca rada. UPB4 je v 

situacijah z nasilno deklico občutila nemoč, strah in imela osebno stisko. UPB5 po dogodku 

opiše grozno počutje in bolečini – zunanjo (zaradi udarca) in notranjo (zaradi samega 

dogodka).  

O odnosu z učencem nam učiteljice zaupajo naslednje. Pri UPB1 izvemo, da učenec do nje ni 

bil nasilen, UPB2 označi učenca za reveža (»Jaz sem vedela, da je revež, ker ima te izbruhe 

nenadzorovano. Ne more samega sebe nadzirati, ampak ne veš sploh, kako mu pomagati.«). 

UPB3 odnos z učencem opiše kot obremenjujoč. Bila mu je naklonjena, učenec ji je zaupal, 

zavedala pa se je njegovega manipuliranja. Odnos z nasilno učenko UPB4 označi za 

nespremenjen, s preostalim razredom pa ohranja odnos še danes. UPB5 se po več kot 

desetletju še vedno zanima za nekdanjega učenca in iz izjav razberemo, da jo nerazčiščenost 

odnosa bremeni.  

 

Zanimivo UPB3 in UPB4 podata še en zaznamujoč konflikt.  

Pri UPB3 je šlo za neubogljivega učenca, ki se je nespoštljivo vedel do nje in ker kljub 

pogovorom, pohvali, učiteljica ni bila uspešna. Tako kot UPB2 in UPB5 tudi UPB3 ni vedela, 

kako ravnati z učencem.  

UPB4 nam omeni izgubljen stik s celotnim razredom, kjer so učenci na začetku zavračali 

vse, kar je naredila, niso je upoštevali in bili so predrzni. To se je spremenilo, ko so delali pri 

skupnem projektu in s stripom zmagali na natečaju. Izjavi: »… povezala sem jih med seboj. 

Sploh ni šlo za to, da se jaz z njimi povežem. Končno so postali med seboj prijatelji, ker prej 

niso bili …« 

 

UPB1, UPB3 (za oba konflikta) in UPB5 so za reševanje konflikta uporabile pogovor, in 

sicer kot eno možnost. Poleg tega sta UPB1 in UPB5 fizično posredovali, UPB3 je namenjala 

pozornost in v drugem konfliktu poiskala pomoč šolske svetovalne službe. 

UPB4 je v prvem omenjenem konfliktu občutila nemoč in ni znala umiriti situacije; imela je 

konflikt v sebi. V drugem primeru ji je uspelo s projektom povezati razred.  

                                                             
4
 Opise zaznamujočih konfliktov smo dali v PRILOGO 2, ker se nam zdijo pomembni in dobri primeri prakse 

soočanja učiteljic v konfliktnih situacijah. Iz popolnih opisov smo že med uvrščanjem besedila v tabele odlomke 

umestili v določeno temo. 
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6.3.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Za odgovore na raziskovalna vprašanja smo v spodnji tabeli združili pomembna 

tematska področja. 

Raziskovalno področje Tematska področja 

RV1 - OPREDELITEV POJMA KONFLIKT 

- SITUACIJE, KI VODIJO V KONFLIKT 

- OPIS VZNEMIRLJIVIH SITUACIJ (trk 

vlog učiteljica – učenec) 

- DOŽIVLJANJE NEMOČI 

RV2 - ZAZNAMUJOČI KONFLIKT V KARIERI 

RV3a - ODZIV UČITELJICE V KONFLIKTNI 

SITUACIJI (danes, včasih) 

- SPREJEMANJE ODZIVA (zadovoljstvo; 

danes, včasih) 

RV3b - OSEBNI ODZIV 

- UČITELJIČINO ZAZNAVANJE ODZIVA 

DANES (IZKUŠNJE) IN V TRENUTKU 

 - ZAZNAVANJE SEBE V KONFLIKTU  

(danes, včasih) 

RV3c - (SAMO)REFLEKSIJA DOGODKA 

RV4a - VPLIV DOMAČEGA OKOLJA NA  

OTROKOVO KONFLIKTNOST 

- OCENE ZNAČILNOSTI UČENCA V  

POGOSTEM KONFLIKTU Z  

UČITELJICO 

- UČITELJIČINO RAZUMEVANJE  

UČENCA (empatičnost, pomoč) 

RV4b - OPIS PROCESA ODNOSA (takrat, 

pozneje) 

RV5 - PODPORA UČITELJICI (po in med  

konfliktom) 

- KOMPETENCE UČITELJICE ZA  

REŠEVANJE KONFLIKTOV 

- POMEN DODATNEGA  

IZOBRAŽEVANJA O KONFLIKTIH, 

REŠEVANJU KONFLIKTOV 

- ZNANJA KONSTRUKTIVNEGA  

REŠEVANJA KONFLIKTOV 

- OSAMLJENOST UČITELJICE 

Tabela 4: Tematska področja, vezana na odgovore posameznih raziskovalnih vprašanj 
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6.3.4.1  Odgovor na raziskovalno vprašanje 1 (RV1) 

 

RV1: Kako sogovornice opišejo pojem konflikt in za katere situacije menijo, da vodijo 

do konfliktnosti? Katere situacije sogovornice doživljajo kot situacije lastne 

nemoči? 

Opisi pojma konflikt 

 

Tako učiteljice razredničarke kot učiteljice podaljšanega bivanja opredelijo konflikt kot 

nestrinjanje, nesoglasje in učenčevo neupoštevanje navodil, upiranje učiteljici. Dve 

učiteljici navedeta pri opisu konflikta njegovo še nekoliko višjo stopnjo, in sicer spor (UR2 in 

UPB3) in UR2 še nasilje. Podobno v literaturi konflikt opredeljuje Fischalek (1977, v Brajša, 

1993), ki pravi, da gre za nasprotne želje, potrebe posameznikov oz. kot je zapisano v 

Velikem slovarju tujk (2002), da konflikt pomeni nasprotje, napetost, nesoglasje, spor. 

 

V intervjujih se je večkrat pojavilo mnenje učiteljic, da postanejo del konflikta med 

posredovanjem v konfliktu dveh učencev in da je neposrednih konfliktov učiteljica – učenec 

manj. Ali je konflikt nekaj pozitivnega ali negativnega, nam v njegovi definiciji poda le UR4, 

in sicer ne zaznava vsakega konflikta za negativnega (pomeni ji možnost učenja). 

 

Pozitivno, vzgojno korist konflikta vidijo Brajša (1993), Iršič (2004), Kroflič (1997), T. 

Lamovec (1993) in s tem kažejo moderen pogled na konflikt. Ghaffar (2010) meni, da je 

konflikt potreben, da prispeva k ozaveščanju o problemih in njihovemu obravnavanju. 

 

UPB4 že v opredelitvi konflikta in med intervjujem poda svoje drugačno videnje – nima 

konflikta z učencem, temveč v sebi. Ona ne zna z učencem »pravilno« ravnati in zato v njem 

sproži reakcijo, v kateri on ne zmore drugače odreagirati. Intrapersonalni konflikti so po 

mnenju M. Horvat (1998) lahko vzrok interpersonalnih konfliktov in zato jih je treba poznati, 

se jih zavedati. UPB4 se tega zaveda. O medsebojnem konfliktu ima drugačno mnenje in prav 

tako ima drugačen pristop k reševanju takšnih situacij z učencem.  

Nezadovoljenost potreb učitelja ali učenca privede do konflikta in tisti, ki ima konflikt, da 

pobudo za njegovo reševanje (Thomas, Karmos in Altekruse, 1981, v Bowman, 2007). 

Podobno menita še Cole (1998, v Owusu-Mensah, 2007) in M. Ule (2005). 

___________________________________________________________________________ 

 

Situacije, ki vodijo v konflikt 

 

Podobno navajajo učiteljice razredničarke in učiteljice podaljšanega bivanja, da so situacije, 

ki vodijo v konflikte, tiste, v katerih učenci ne upoštevajo navodil, nasprotujejo učiteljici, 

se ji upirajo in pri UPB5 je to še nasilje. UR2 in UR4 izpostavita še motenje pouka, 

učenčevo neprimerno vedenje ter UR4 še neodgovorno vedenje do lastnega dela in 

nedisciplino. 
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Konkretne situacije, ki jih učiteljice navajajo, so: spor pri postavljanju v kolono – kdo bo 

prvi (UR1), neopravljanje nalog, (UR2 in UR3), nepospravljanje (UR3), posredovanje v 

konfliktih učencev (UR1, UR2, UR3 in UPB5). Problem za UPB2 nastane, ko učenec s 

prilagoditvami te izkorišča (ne upošteva šolskega reda), in to se ji ne zdi pravično. 

UPB4 navede situacijo, ko od učenca nekaj zahteva, a tega pri njem ne doseže. Kot razlog 

poleg upiranja navede tudi možnosti, da ima učenec takrat drugačne potrebe ali da on tega ne 

zmore. 

Negativne odnose z učiteljem povzročajo antisocialne oblike vedenja učencev in po mnenju 

Ladda idr. (1999, v Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009) takšno vedenje privede do več 

konfliktov in manj bližine. Podobno navajata tudi Berry (2012) in J. M. LaPointe (2003, v 

Hamre idr., 2008). 

Vznemirjajoče situacije 

Poleg omenjenih situacij, ki povzročajo konflikte, so sogovornice naštele, kaj jih najbolj 

vznemirja. Pojavi se prav tako neupoštevanje pravil (UR1, UR3 in UR5), upiranje 

učiteljici (UPB2 in UPB3), nasilje med učenci (UR2, UPB2, UPB4 in UPB5) ter nasilje do 

učiteljice (UPB4 in UPB5).  

Spremenjen odnos do nasilja bi omogočile preventivne dejavnosti preprečevanja nasilja in 

spretnosti reševanja konfliktov, ki bi jih vnesli v učne načrte. S pogovorom in podajanjem 

veščin bi učitelj učencem pomagal k boljši usposobljenosti za reševanje konfliktov in 

posledično spremenjenemu odnosu do nasilja (Kroflič, Klarič, Štirn Janota in Stolnik, 2011). 

 

Učiteljice omenijo še slab odnos med učenci (poniževanje, zasmehovanje, nesprejemanje); 

zelo moteče se je pojavilo tudi neprimerno vedenje učencev do učiteljic: laganje (UR2), 

žaljenje (UR3), zavijanje z očmi (UR4) in jezikanje (UR3, UR4 in UPB3).  

Učiteljice so v primerih slabih odnosov med učenci pokazale, kako pomembni so za njih 

odnosi. To se vidi v njihovi empatičnosti in s kazanjem, kako moteči so za njih takšni odnosi. 

Prav tako so občutljive na nespoštljiv odnos učencev do njih samih.  

Izjava UPB3: »Med domačo nalogo je na glas govoril, se igral. Če sem ga opozorila, mi je 

rekel: »Pa kaj, saj nič nočem,« ali pa »Ne bom te poslušal. Ko sem se želela z njim 

pogovoriti, se je obrnil stran in se smejal. // Tudi situacija – iz OPB je hodil ob 15. uri, in ker 

ura še ni bila toliko, mu odhoda nisem dovolila. Rekel mi je, da me ne bo poslušal, drugače 

pa se bo zlagal.«  

Situacije, ki vznemirjajo so še kričanje učenca na učiteljico in metanje stvari po tleh (izbruh 

z jokom in kričanjem) ter grožnje z ubijanjem (UR1), ponavljanje navodil (UR3 in UR5), 

ponavljajoče se situacije konfliktov, nedelanje domačih nalog in klepetanje (UR2), 

učiteljičina nezmožnost pripraviti otroka, da v konfliktu začne delovati, kot zanj želi ona 

(UR5), namenoma izzvana situacija ali tožarjenje z namenom zavlačevanja (nedelanje 

domačih nalog) (UPB2), trpinčenje učencev, davljenje, pljuvanje v zvezek (UPB5). 

 

UR5 nam predstavi pogost problem v šoli, ko otrok preprosto reče: »Ne bom.« Tu gre za 

upiranje avtoriteti, kar je sicer del odraščanja, a zaradi množičnosti in predvsem konstantnosti 

takšnega pojavljanja pri nekaterih učencih pride do konfliktnosti in učiteljevega stresa. Lahko 

nastanejo primeri, ko učitelj ne ve več, kako postopati, zaveda se opazovanosti drugih 
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učencev (njihovo možno posledično »poročanje« staršem o dogodku) in to so naše 

sogovornice tudi večkrat omenjale. 

Vec (2007) meni, da problematičnega vedenja danes ni več kot včasih, a je najbrž bolj 

usmerjeno v učitelje. Zato priporoča upoštevanje načel dobrega vodenja, načel hkratnega 

izhajanja iz posameznega otroka, skupine in upoštevanje, razumevanje splošnih zakonitosti 

skupinske dinamike.  

Tudi Berry (2012), Ladd idr. (1999, v Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009) in J. M. 

LaPointe (2003, v Hamre idr., 2008) navajajo vzroke konfliktov med učiteljem in učencem v 

učenčevem neželenem vedenju. 

___________________________________________________________________________ 

 

Situacije učiteljičine nemoči 

 

Nemoč v situacijah doživljajo učiteljice razredničarke, kadar se učenec upira in ob njegovem 

neprimernem vedenju, saj menijo, da imajo dostikrat zvezane roke (takoj pridejo starši v 

šolo in ga zagovarjajo). Ne vedo natanko, kako reagirati in kaj sploh smejo narediti.  

Tudi nespoštljiv odnos učencev (jezikanje) (UR1 in UR3), razsojanje v konfliktih med učenci 

in ponavljajoče situacije (razlaganje pravil) (UR3) vzbujajo nemoč. 

Tu si UR4 postavi vprašanje: »V primeru, da mi zavija z očmi in klepeta med razlago – ali ga 

smem pustiti brez, na primer dopolnilnega pouka, brez dodatne razlage … Torej zaradi 

motenja pouka ali ga odstraniti iz razreda ali ne, saj s tem posledično drugim zagotovim 

pravico do razlage in miru med šolskim delom, učenjem.«  

 

Učiteljice podaljšanega bivanja navedejo nemoč ob nasilju, tako med učenci kot nad njimi 

samimi.  

 

UPB1 že sam konflikt povzroča negativna čustva in zato občuti nemoč. Navede težavo, 

nemoč reševanja konflikta z učencem, ki je nasilen, a ne zna našega jezika. S tem je reševanje 

situacije oteženo in začuti se učiteljičino stisko. V takšnih primerih velikokrat predstavlja 

oviro še neznanje slovenskega jezika staršev. 

 

Kot nemoč se je pokazal primer UPB3, in sicer v odnosu z učencem, ki je od nje pričakoval, 

izsiljeval pretirano pozornost. 

 

Kot edina UPB2 navede pomanjkanje časa za reševanje konfliktov. Oviro ji predstavlja tudi 

število učencev, saj vsem ne more ponuditi zadostne pomoči med domačo nalogo.  

 

UPB5 pri situacijah z mlajšimi učenci, kjer ne ve, kako v konfliktu postopati, občasno uporabi 

humor. Za ponavljajoče konflikte meni, da imajo izvor v otroku – so posledica stiske v njem 

oz. v povezavi z njegovim okoljem. Učiteljica in šola brez pomoči staršev v takšnem primeru 

ne moreta narediti ničesar.  
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Pri zaznamujočem konfliktu UPB5 navede: »Grozno, grozno sem se počutila. Bolelo me je ... 

Bolel me je udarec in samo dejanje tudi. No, v bistvu mogoče takrat pa res čisto takoj nisem 

vedela, kaj bi. Ker tukaj je bilo pa le nasilje nad učiteljem.« 

 

Edino UR2 meni, da skoraj ni situacije, v kateri bi občutila nemoč, in pravi, da v konfliktu 

nastopi kot avtoriteta. Vzroki učiteljičine samozavesti so lahko daljša delovna doba, 

izkušnje, profesionalnost, znanje, sama osebnost. Kot meni Musek (1993), se v različnih 

situacijah različno odzivamo, a zaradi različnih stanj, vlog, razpoloženj se tudi ista oseba v 

podobnih situacijah lahko vede različno. 

 

Tudi UPB4 omeni za letošnjega nasilnega učenca, da niso vedeli, kako ravnati, dokler niso 

odkrili pravilnih strategij (ne zahtevati preveč od učenca), saj je bil pomemben vzrok 

agresivnega vedenja strah. Navajamo učiteljičino zavedanje pomena učenčevega ozadja in 

iskanja načinov ravnanja z njim. // »A veš, ko najprej na prvo žogo tisto, kar jaz na prvo žogo 

mislim – ja, ta je pa agresiven, ja ta pa … stalno povzroča težave, kaj bomo z njim, kaj bomo 

z njim (glasen, zaskrbljen glas s pikico strahu). Ker potrebuješ tri mesece, da se lahko 

oddahneš in se v miru usedeš in si rečeš, v redu, ne gre za to. Ne moremo na površinski ravni 

delati, ne moremo ga na površinski ravni obravnavati, nekaj je v ozadju.« // 

Dogajanje konflikta vsebuje vidno raven delovanja (izrečena vsebina konflikta, vedenje 

posameznika v konfliktu) in psihosocialno raven (nevidno – strahovi, želje, negotovost, 

občutki). Vsebina slednje ravni zelo vpliva na delovanje konflikta in njeno prepoznavanje 

omogoča razumevanje in reševanje le-tega (Cimerman Petrovič, Dolamič, Kociper in Novak, 

2007). 

UPB4 je prepoznala vsebino psihosocialne ravni konflikta – ocenila je, da je strah pomemben 

vzrok otrokove nasilnosti.  

Pogosto pravih vzrokov konflikta ne prepoznamo, saj je do njih težje priti, so skriti (Šarenac 

in Begu, 2006), a UPB4 ga je uspelo prepoznati.  

Pri nasilnih učencih nas lahko zavedejo predsodbe in pomembno je, da je učiteljica v tem 

primeru znala »slišati« učenca, ga sprejeti kljub drugačnosti (koncept pripoznanja) in tako, 

kot omenjata K. Stolnik in T. Klarič (2011), ni dala priložnosti samoizpolnjujoči se 

prerokbi. 

 

Pod hudim pritiskom poskuša otrok ublažiti neprijetna, boleča čustva, kar največkrat doseže z 

negativnim vedenjem. Dodaten stres so zanj negativne reakcije drugih na njegovo vedenje. 

Potrebe otroka trčijo ob pričakovanja drugega in nastane konfliktni krog, ki ga lahko 

prekinemo le, če smo sposobni prepoznati, kaj se dogaja (Obid in Rapuš Pavel, 2009). Long 

(2015) dodaja, da so potrebne tudi učiteljeve spretnosti intervencije in znanje teorije. 

Pri UPB4 se je v omenjenem primeru konfliktni krog prekinil in to je omogočilo boljše 

odnose med učencem in učiteljico. 
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6.3.4.2 Odgovor na raziskovalno vprašanje 2 (RV2) 

 

RV2: Glede na izkušnje sogovornic nas zanima, kateri so primeri konfliktov, ki jih 

učiteljice opredelijo za najbolj zaznamujoče v svoji karieri? S katerimi občutji so 

se takrat spopadale in katere načine reševanja so uporabile? Kako iz oddaljenosti 

ocenjujejo odnose z učenci, s katerimi so bile v konfliktih? 

 

Zaznamujoči konflikti 

 

Z opisi zaznamujočih konfliktov v karieri so imele učiteljice v večini težave. Marsikatera je 

rekla, da ni imela »hudega« konflikta z učencem (bolj jih imajo učenci med seboj in da imajo 

izkušnje konfliktov s starši). Čez čas so se opogumile in bile pripravljene z nami deliti zelo 

osebno, čustveno obarvano doživetje. Zanimal nas je dogodek, ki je učiteljico pretresel in 

kakšno je njeno današnje videnje preteklega dogodka. 

Tako učiteljice razredničarke kot učiteljice podaljšanega bivanja so v zaznamujočem 

konfliktu navajale dogodek z nasilnim učencem. Nasilje je bilo verbalno in/ali fizično ter 

usmerjeno na učence, učiteljico ali vse.  

___________________________________________________________________________ 

Učiteljičina čustva v zaznamujočem konfliktu 

Učiteljice v raziskavi so v konfliktu občutile negativna čustva, kot so jeza, strah in nemoč 

(pojavila sta se še obup in bolečina) ter šok (UPB5).  

Sam dogodek UR3 opredeli za stresen in v katerem se počuti sama. UPB4 nam zaupa, da je 

imela v zvezi z dogodkom osebno stisko. Navkljub napornemu odnosu z učencem UPB3 

pove, da ga je imela rada. 

 

V tuji raziskavi o čustvih so prišli do rezultatov, da je učiteljevo najpogostejše čustvo pri 

delu jeza (83 odstotkov), sledijo si veselje (75 odstotkov), žalost (62 odstotkov) in strah (21 

odstotkov) (Hosotani in Imai–Matsumura, 2011). V slovenski raziskavi avtoric S. Prosen, H. 

Smrtnik Vitulić in O. Poljšak Škraban (2011) je podobno jeza (poleg veselja) ugotovljena za 

najpogostejšo čustvo učiteljev. Tudi Z. Šimonka in K. Košir (2014) sta navedli jezo (in 

razočaranje) kot največkrat občuteno čustvo učiteljev v razredu. 

___________________________________________________________________________ 

Načini reševanja konfliktnih situacij v zaznamujočih konfliktih 

Za reševanje konfliktnih situacij so učiteljice primarno uporabile pogovor. S tem so 

pokazale pripravljenost sodelovati z učencem, kar je v 59 odstotkih uspešen način reševanja 

konfliktov (Cimerman Petrovič, Dolamič, Kociper in Novak, 2007). Dve učiteljici sta v 

reševanje konfliktnosti vključili tudi starše (ena uspešno, druga ne) in dve šolsko svetovalno 

službo.  



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

100 
 

J. Rapuš Pavel (2010) poudari učiteljev odnos do sodelovanja z učencem in starši, saj je s tem 

dana priložnost za dogovarjanje, motivacijo in spodbujanje izražanja mnenja posameznika.  

Pogovor je naveden kot učiteljev odziv na moteče vedenje učencev tudi v A. Kobolt (2010b), 

Brajša (1995) in J. Rapuš Pavel (2010).  

Po M. Bratanić (1993) bistvo vzgoje pomeni komunikacija in Kroflič (2003) v konfliktu vidi 

popolno vzgojno situacijo, pri čemer navede pomen sposobnosti dobre komunikacije za 

reševanje konflikta.  

UPB4 in UPB5 sta morali pri zaznamujočem konfliktu uporabiti tudi fizičen pristop 

(preprečitev, omilitev poškodbe učenca ali sebe); učenec/učenka sta ju tudi poškodovala.  

Predlog odziva na vedenje nasilnega učenca poda UPB2, in sicer, da ga stisneš k sebi in ga 

pomiriš s prigovarjanjem. Meni, da to lahko izvede močnejši moški. 

UPB4 (za drugi zaznamujoči konflikt) in UPB2 sta navedli, da je situacija presegala njuno 

začetniško znanje (prva omenja konflikt v sebi, druga je poiskala pomoč šolske svetovalne 

službe). 

Tudi literatura navaja težave učiteljev začetnikov pri vodenju razreda, delu z motečimi učenci 

(Fideler in Haskelhorn, 1999, v Ünal in Ünal, 2012; Diamond, 1992, v Morris-Rothschild in 

Brassard, 2006; Jones, 1996, v Sutton in Wheatley, 2003).  

Pri pouku več nadzora uporabljajo bolj izkušeni učitelji, oboji – začetniki in izkušeni učitelji 

pa ga uporabljajo več za upravljanje vedenja kot poučevanja (Ünal in Ünal, 2012). 

 

O odzivu drugih otrok v takšnem trenutku nam pove UR1, in sicer, da so bili navajeni 

izbruhov in vsaj navzven niso odreagirali opazno (kljub grožnji s pobijanjem). Učiteljica je 

situacije reševala z učencem in nato še s celotnim razredom (pogovor o sprejemanju 

drugačnosti, vživljanju v drugega). Pri UPB1 je bil odziv otrok pomoč in sodelovanje z njo. 

___________________________________________________________________________ 

Ocena odnosa z učencem v zaznamujočem konfliktu  

Sam odnos z učencem v hujšem konfliktu štiri učiteljice navajajo za nespremenjen. Dve za 

malo spremenljivega (ena omeni trajno konfliktnost z letošnjim učencem, kar označi za 

stresno, in občutek ima, da je v situaciji sama). Tri učiteljice nam ne podajo informacij o 

spremenjenih odnosih.  

Pri UPB4 (v drugem zaznamujočem konfliktu) in UR5 se je odnos izboljšal. UR5 je z 

drugačno, verbalno neagresivno strategijo, s tehnikami umirjanja in pogovora dosegla 

izboljšanje odnosa z učencem. UPB4 je to dosegla s projektom, ki se ga je lotila z učenci 

(pisanje knjige in zmaga na natečaju za najboljši strip), saj je s tem povezala razred (izboljšala 

odnose med otroki in posledično s seboj). 

 

Pri UPB5 je učenec do nje čutil distanco, spoštovanje in obžalovanje po tem, ko jo je nevede 

udaril (v zaznamujočem konfliktu je učiteljica ustavila tepež učenca in sama dobila 
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poškodbo). Učenec se ji je po tem dogodku še bolj zasmilil, občasno ga je tudi ignorirala; 

spremenil se je odnos drugih otrok – do njega so imeli večjo toleranco. 

 

Pri UR5 je otrokovo vedenje najprej sprožilo zrcalno agresijo, ki jo omenjata M. Obid in J. 

Rapuš Pavel (2009). Zavedala se je svojega napačnega ravnanja (odziva z vpitjem). Odločila 

se je za izobraževanje – učenje tehnik pogovora, umirjanja in s tem izboljšala odnos z 

otrokom.  

Prav tako v literaturi zasledimo podatke o tem, kako pomemben je dober odnos med učiteljem 

in učencem, pri čemer je posledično manj konfliktov oz. so manj močni (Hamre in Pianta, 

2006, v Wu, Hughes in Kwok, 2010; Pianta, 2006, v Spilt idr., 2011; Pšunder, 2004; 

Saounders, 1980, v Owusu-Mensah, 2007). 

UR5 pri vedenjsko težavnih otrocih poudari pomen osebnega stika, saj otrok tako občuti, da ji 

je zanj mar; skuša ji ugajati. 

V pozitivnem odnosu med učiteljem in učencem so bližina, toplina, odprta komunikacija in 

podpora učitelja. Pri negativnem odnosu je prisotno veliko konfliktov, negativnih čustev, 

neharmoničnih interakcij in pomanjkanje odnosa (več avtorjev v Drugli, 2013). 

 

 

6.3.4.3 Odgovori na raziskovalno vprašanje 3 (RV3) 

 

RV3: Kako se sogovornice odzivajo na konfliktne situacije in kako reflektirajo te 

izkušnje: 

 

RV3a: Kako opišejo svoje odzive v konfliktni situaciji? Ali je njihov odziv na podlagi 

pedagoških izkušenj drugačen in kako svoje odzive sprejemajo (zadovoljstvo z 

odzivom)? 

 

Odzivi učiteljic v konfliktnih situacijah 

Del učinkovitega vodenja razreda je tudi zgodnje odzivanje. Neprimernega vedenja se ne 

ignorira in učenec mora biti seznanjen s posledicami kršitev pravil (Skiba idr., 2011). 

Učiteljice razredničarke in učiteljice podaljšanega bivanja povejo, da se v zaznamujočih 

konfliktih in tudi pri reševanju drugih konfliktov odzovejo tako, da se poskušajo umirjeno z 

učencem pogovoriti. Pogovor z učencem je po M. Peček Čuk in Krofliču (2009) ena od oblik 

učiteljeve skrbi za učenca.   

V pogovoru z učencem UR1 in UR5 poudarita zastavljanje vprašanj učencem.  

UR1: »… Kdo se slabo počuti ob takem vedenju? Ali samo tisti, ki se je vznemiril, ali vsi, ki to 

vedenje opazujemo? Koliko časa se pa potem tudi slabo počutimo, pa smo tudi malo 

prestrašeni, pa vznemirjeni, pa ne vemo čisto točno, kaj zdaj bi? 'Ja vsi, a učiteljica tudi? Ja 

tudi.' Ali se učiteljica tudi potem slabo počuti ...« 
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S takšnimi pogovori se učenci učijo izražati o lastnih občutkih, kar jih navaja na 

empatičnost. Omenjeno učiteljičino ravnanje je povezano z njeno osebnostjo, pomenom, ki 

ga pripisuje dobrim odnosom, izkušnjam in času, ki ga je pripravljena posvetiti reševanju 

konfliktov, in seveda profesionalnostjo. 

Tudi M. Scherer (1992) za reševanje konfliktov predlaga postavljanje vprašanj (in ne 

ukazovanje); meni, da je to način, kako se pride v človekovo notranjost.  

Učiteljice kot ukrep redko izrečejo kazen (le v primeru, da prejšnji ukrepi ne učinkujejo). 

Še danes se kazen enači z disciplino (Skiba in Peterson, 1999) in Kayikci (2009) meni, da je 

včasih potrebna, le v pravi meri in pravočasno, saj drugače bolj škodi kot koristi. 

 

UR4 edina izrazi, da bi učitelj v hudi jezi učenca včasih tudi udaril, pograbil kakšno stvar in 

jo vrgel v steno ali na tla.  

Kot primera dobre prakse odziva se kažeta učiteljičino seznanjanje učencev o lastnih 

občutkih, kar so navedle tri učiteljice, in povezovanje učencev s sodelovanjem (skupnim 

delom). 

Učiteljice (UR4, UR5 in UPB5) tudi s humorjem (da je bližje otrokom) učencem prikažejo 

svoje občutke. UR5: »Sedaj je pa meni pokrovko dvignilo, sedaj je pa konec, sedaj pa dosti.« 

Če smo po prepiru zmožni govoriti o svojih čustvih, jih izražati, bomo verjetno drug drugega 

razumeli bolje kot pred prepirom (Iršič, 2005) in ga tudi lažje reševali. 

 

Pet učiteljic (najprej) učencem omogoči, da sami rešijo konflikt (učiteljice jih opazujejo, 

poslušajo) in samo, če je treba, posredujejo še same (mediacija, restitucija in povezovanje s 

sodelovanjem).  

Nizka stopnja učiteljevega nadzora omogoča učenčevo avtonomijo (Burden, 2006, v Sahin, 

2015). To kaže odziv naših učiteljic z dajanjem priložnosti učencem, da samostojno rešijo 

konflikt.  

 

UR5 meni, da zlasti mlajši učenci potrebujejo učiteljevo pomoč pri reševanju konfliktov 

in to navaja tudi Dayton (2012, v Pollan in Wilson-Younger, 2012). Poudari, naj učitelj na 

začetku šolskega leta razloži pravila, daje pozitiven zgled ter se zaveda mediatorstva v 

konfliktih. 

Tri učiteljice občasno ignorirajo učenca, pet jih povzdigne glas in ena zaigra jezo. Slednje v 

literaturi omenjajo kot površinsko delovanje, saj učitelj ne kaže čustev, ki jih čuti tisti 

trenutek (Hochschield, 1993, v Phillipp in Schüpbach, 2010). Omenjena učiteljica edina 

navaja problem časa pri reševanju konfliktov, in sicer zaradi števila otrok v podaljšanem 

bivanju in drugega dela.  

Za svoje neustrezno vedenje se UR3 in UPB5 učencu tudi opravičita in sta tako zgled, kako 

reševati konflikte. UPB5 se po premisleku naslednji dan z učencem spet pogovori o 

konfliktu.  
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Edino UR5 navede, da za reševanje konfliktov uporablja različno komunikacijo, strategije 

reševanja težav z otroki. Po Brajši (1993) UR5 s tem kaže znanje komunikacije, saj jo zna 

prilagoditi konkretni situaciji, učencu in ciljem. 

 

Kot svoj način reševanja konfliktov UR5 in UPB4 navedeta oseben odnos. UR5: // »Že moja 

barva glasu je verjetno takrat čisto drugačna. Tudi on bolj prisluhne, zato ker je bolj oseben 

odnos, bolj si ti ... Takrat je dotik pomemben, se mi zdi, da se otrok pomiri. Dotik roke, 

recimo: 'Tako, sedaj se bova pa midva pomenila' …« //  

 

Edini učiteljici, ki navajata svoj nekdanji odziv v konfliktnih situacijah, sta UR5 in UPB4. 

Prva za svoje začetniške reakcije našteje vpitje, udarjanje z dnevnikom po mizi, loputanje z 

vrati, kot je to videla pri svojih kolegicah. Druga navede svoje histerične odzive in to, da je 

želela reševati probleme učencev namesto njih. 

___________________________________________________________________________ 

Učiteljičino zadovoljstvo z lastnim odzivom na konfliktno situacijo 

Učiteljice svoje odzive v konfliktih večinoma sprejemajo z zadovoljstvom. Zaradi izkušenj 

so na situacije vedno bolj pripravljene. Svoj odziv sprejemajo glede na učinkovitost rešene 

situacije. V nasprotnem primeru pa dve razmišljata o učinkovitejšem in ena o strokovnejšem 

odzivu.  

UPB2 pove, da ni zadovoljna, kadar dvigne glas (zaradi glasilk), in kadar zaradi pomanjkanja 

časa konflikt reši na hitro.  

 

 

RV3b: Kakšne so reakcije sogovornic v konfliktih (telesne, miselne, čustvene) in kako 

zaznavajo sebe v konfliktnih situacijah? 

 

Učiteljičin osebni odziv v konfliktu je odvisen od številnih dejavnikov: njene osebnosti, 

profesionalnosti, razpoloženja, domačih razmer in odnosov z učenci, sodelavci in vodstvom. 

Vprašanje je intimno, a vseeno so nam učiteljice zaupale svoja čustva. 

Sam konflikt prevzame nadzor nad telesom, okupira misli in povzroči veliko čustev (Hart, 

2001, v Owusu-Mensah, 2007). 

 

 

Telesni odziv učiteljic v konfliktni situaciji 

 

O telesnem odzivu v konfliktu nam povesta samo UR1 (razbijanje srca, neprijeten občutek) 

in UR5 (huda napetost, rdečica na licih, cmok v grlu oz. zvok iz grla).  

Učitelji so med čustvom jeze in frustracijo opažali naslednje telesne spremembe: potenje, 

napetost, želodčne težave, hitrejši srčni utrip, tresenje in vročino (Sutton in Conway, 2001). 
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Na naš čustveni odziv nas opozori odziv telesa (solze, potne dlani, pordela lica …) in nato 

izberemo alternativno dejanje. Reagiramo po znanih vzorcih, ki se jih težko znebimo 

(Conflict and confrontation, 2006). 

___________________________________________________________________________ 

Miselni odziv učiteljic v konfliktni situaciji 

 

Učiteljice med konfliktom niso vedele, kakšne misli imajo, bilo jih je veliko. 

V raziskavi R. E. Sutton in Conwaya (2001) piše, da učitelji med konfliktom najpogosteje ne 

mislijo na nič. Navajajo še, da so se počutili nesposobne, spomnili so se preteklega 

konfliktnega dogodka, premišljevali o zapustitvi poklica, maščevanju in o tem, kaj bo s 

poučevanjem v prihodnosti …  

Podobno slednjemu se je UR2 spraševala v 90. letih prejšnjega stoletja, ko so pri nas v šolstvu 

nastale velike spremembe. Spraševala se je, ali še spada v šolo in ali bo zmogla, znala delati v 

takšnih razmerah (učenci so se zavedali le pravic, ne pa tudi dolžnosti). 

V omenjenem obdobju je bila funkcija vzgoje v šoli na preizkušnji, zahtevali so celo njen 

umik. Kot navajata Kroflič in M. Peček Čuk (2009), je to nemogoče, saj učitelj vzgaja že s 

svojo podobo, odnosom in discipliniranjem. 

 

Pri UR5 se misli navezujejo na obžalovanje, zakaj situacije ni rešila že prejšnji dan in se mora 

danes z njo spet ukvarjati. 

UPB5 se poskuša v učenca vživeti. Pogosto razmišlja o učenčevi jezi, ki jo ta goji do drugega 

učenca. 

UR1 in UR3 se v konfliktnem trenutku zavedata, da ju opazujejo drugi otroci in tega, da 

njun odziv vpliva na odnos z učencem in drugimi učenci. 

___________________________________________________________________________ 

Čustveni odziv učiteljic v konfliktni situaciji 

Tako učiteljice razredničarke kot učiteljice podaljšanega bivanja med konfliktom občutijo 

negativna čustva. Najpogosteje jezo in nemoč, navajale so še strah, obup in žalost. Pojavita 

se tudi sočutje in veliko razumevanje učenca. 

Med konfliktom so negativna čustva normalna; treba jih je prepoznati, si jih priznati, a glede 

na njih ne ukrepati (tako ne pride do učiteljevega bojevanja za moč z učencem) (Long, 2015).  

 

 

Za svoje telesne, miselne in čustvene odzive ter s tem osebnostni in profesionalni razvoj 

učitelji lahko uporabijo čuječnost. Černetič (2005) jo razume kot udejanjanje refleksije, obliko 

mediacije, saj posameznik z opazovanjem dogajanja v sebi pride do njegovega razumevanja. 
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UR1 konfliktno situacijo z učencem zazna kot nasilje nad njo samo in kot nekakšen odpor, 

zakaj se mora s tem sploh ukvarjati. 

UR2 se čustvom in mislim ne prepusti, zaradi česar v njej nastane notranji konflikt, a službo 

jemlje kot službo in se je naučila ohranjati notranje ravnovesje. 

Kot stresne, naporne takšne situacije označi UPB2 in si želi pomoči staršev, saj v kakšnih 

primerih nima mehanizmov za ukrepanje. 

V komunikaciji z učenci, starši in sodelavci mora učitelj pogosto skrivati čustva, ne kazati 

čutenih. Pomeni, da se poslužuje površinskega delovanja, kar vodi v čustveno izčrpanost 

(Phillipp in Schüpbach, 2010).  

 

Čez čas osem učiteljic zazna konfliktno situacijo kot pozitivno izkušnjo, le UPB2 in UPB4 

jo imata za negativno. V trenutnem konfliktu učiteljice (razen ene) situacijo opišejo kot 

negativno. Vse učiteljice razredničarke imajo konflikt za možnost učenja in enakih misli je 

UPB3. Navedejo še osebnostno rast (UR1) in možnost učenja tudi za učenca (UR5 in 

UPB4). 

Iršič (2004) med pozitivnostmi konfliktov prav tako vidi spodbujanje osebnostne rasti, večje 

sposobnosti obvladovanja konfliktov in pridobivanje znanja. Tudi avtorji Ghaffar (2010), 

Lipičnik (1993) in T. Lamovec (1993) govorijo o koristnosti, potrebnosti konfliktov.  

Šole gledajo na konflikt tradicionalno (je slab) ali sodobno (je uporaben, kaže na probleme, 

jih rešuje …) (Banner, 1995). Učitelji sprejemajo drugi pogled na konflikt, a večinoma 

uporabljajo prvega (Lipitt, 1983, v Newhouse in Neely, 1993). 

 

Zaradi poznavanja konfliktnega kroga razumemo, da se intervencije učenčevega vedenja 

začnejo pri učitelju. Poslabšanje situacije se prepreči ali ustavi z nadzorovanjem lastnih 

odzivov na otrokovo neprimerno vedenje in zavedanjem lastnih občutljivih točk (Obid in 

Rapuš Pavel, 2009). 

 

Spoznanja prakse so, da pametneje ravnajo tisti, ki so konflikte pripravljeni reševati, se jim ne 

izogibajo (Lipičnik, 1991). 

___________________________________________________________________________ 

Učiteljičino zaznavanje sebe v konfliktni situaciji 

Učiteljičino zaznavanje sebe v konfliktni situaciji je osebna izkušnja, zato povzemamo, kar 

lahko, drugo na kratko navajamo.  

Nekdanje doživljanje sebe v konfliktu so omenile štiri učiteljice. Omenjajo takratno osebno 

vpletenost; danes tega ne čutijo več. UR1 to razloži z boljšim razumevanjem otroka in 

posledično mirnejšim odzivom.  

UR2 se ima z leti izkušenj za avtoriteto. Učenca uči sprejemanja lastne odgovornosti za 

svoja dejanja.  

Tudi UPB5 se vidi kot oseba z izkušnjami, od katere se učenci učijo. 
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UPB4 konfliktov ne rešuje več namesto otrok; danes se v konfliktni situaciji zazna: »Kot 

orodje, kot orodje. Zgolj kot orodje. Kot orodje, kot podporno palico. Kot nekaj mehkega 

(spremenjen glas), ki lahko nekaj pomaga. Samo tako. // Danes sem zato tam, da on gre 

lahko stopnico višje.« 

 

UR4 vidi sebe kot zoprno, kakršne se ji zdijo tudi te situacije. 

 

Ponavljajoče konfliktne situacije UR5 zaznava kot utrujajoče, a se hkrati zaveda 

pomembnosti njihovega sprotnega reševanja.  

 

Doživljanje sebe v konfliktnih situacijah tudi UPB1 povezuje s počutjem – ob dobrem ji ne 

delajo težav, drugače pa.  

 

V konfliktu UPB2 zaznava sebe kot nekoga, ki zmanjša stres in poudari vlogo sebe kot 

razredne učiteljice (za drugo ni pristojna in ni časa).  

 

UPB3 se čuti izkušeno za manjše konflikte, pri hujših se sprašuje o pravilnem ravnanju in 

zelo poudarja željo, da ne bi bila krivična do učencev. 

 

UR3 se čuti v konfliktu zmedena, negotova. 

 

 

RV3c: Kako potekajo njihove samorefleksije konfliktnih dogodkov?  

 

Učiteljičina samorefleksija konfliktnih dogodkov 

Učiteljice o svojem vedenju, odzivih, počutju v konfliktu, o dogodku samem in o učencu 

razmišljajo že takoj po pouku in doma.  

Več učiteljic razmišlja, da v trenutku odreagirajo kot odreagirajo in zaradi izkušenj se s 

konflikti ne obremenjujejo več toliko. Pri reševanju konfliktov se jim čas zdi pomemben – 

premislek omogoči drugačne reakcije.  

Tudi Iršič (2004) je mnenja, da je naše vedenje v konfliktu samodejno in ga težko 

spremenimo, saj predstavlja stresno situacijo. 

 

 

Osebnih refleksij ne moremo povzeti, zato jih prikazujemo posamično.  

 

UR1 – otroka poskuša razumeti; sprašuje se, zakaj konflikta ni znala preprečiti, občuti 

neuspešnost; noče biti del konflikta; zaradi izkušenj se čedalje bolj zaveda pomena 

neimpulzivnega odziva. Današnja hvaležnost učencev, s katerimi je bila pred leti v konfliktu, 

ji pomaga najti smisel za vstopanje v podobne situacije. 

 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

107 
 

UR2 – razmišlja, kako učencem drugače prikazati svet, približati vrednote medsebojnih 

odnosov (kako biti srečen, ne ceniti le materialno, ampak biti dober drug do drugega).  

 

UR3 – za odziv, ki ga obžaluje, se opraviči. Prav tako z razmišljanjem uredi misli in izkušnje 

s konflikti ji omogočajo, da se z njimi ne obremenjuje. Glede letošnjega učenca (trajna 

konfliktnost) se sprašuje, ali sploh lahko pomaga otroku in kako vse to vpliva na druge otroke. 

 

Odziv UR4 je odvisen od razpoloženja in bi se včasih odzvala drugače. Zaradi izkušenj teh 

obremenitev ne »nosi« domov kot včasih. Meni, da je v svojih razmišljanjih in z izkušnjami 

ugotovila, da se marsičesa ne da spremeniti. Zato v trenutku naredi najboljše možno. 

 

UR5 – poudari pomen časa za reševanje konfliktov. Izjavi: »Če je prišlo do konflikta, imam 

jaz to navado po pouku, da če imam prost razred, če ni OPB-ja noter (letos je to res balzam) 

da, ko gredo učenci iz razreda, se vse umiri in se usedem in si rečem 'aha', 'O. K'. tole smo 

naredili, tole sem z njim razpravljala ali pa 'tole je bilo fajn', nekako takojšnja refleksija, 

samorefleksija.« Tudi doma si postavlja vprašanja in naredi načrt, kaj bo naredila. Prav tako 

razmišlja o pomenu, koristnosti posvetovanja s kolegi v zvezi z izkušenimi konfliktnimi 

situacijami. To naredi v obliki izmenjave izkušenj in nasvetov za primernejše odzive v 

prihodnje. 

 

UPB2 – svoj odziv vpitja pozneje obžaluje. Razmišlja tudi o več časa, ki bi ga potrebovala za 

ustreznejše reševanje konfliktov. O hujših primerih premišljuje tudi ves teden, za manjše 

konflikte navede, da se ji otrok smili in da ni sam kriv za takšne odzive. Letos se zaradi več 

konfliktnosti z učencem stalno sooča s takšnimi situacijami in o njih premišljuje. 

 

UPB1 – konflikte jemlje kot del učnega procesa in jih mora reševati.  

 

UPB3 – razmišlja o želji pomagati učencu, o tem, da ne bi bila krivična, in o tem, koliko je 

sama pripomogla k vedenju učenca, ki se je od lani zelo izboljšalo.  

 

UPB5 – razglablja o vzrokih konfliktnega dogodka, vživlja se v otroka. Kadar je treba, opravi 

dodatni pogovor z učencem, da reši stvari prejšnjega dne. Za svoj neprimeren odziv se (kot 

UR3) opraviči.  

UPB5 je edina, ki med intervjujem stalno omenja učenca iz zaznamujočega konflikta. Še 

vedno razmišlja o tem dogodku. Njena izjava: »… samo se še vedno sprašujem, ali sem prav 

naredila ali ne. Ne glede na to, koliko sem stara, se še vedno dostikrat spomnim kaj za nazaj. 

Ravno konkretno pri tem fantu. Ali smo prav … Ker tu je bila potem cela reč. Ali smo prav 

odreagirali, ali sem jaz prav odreagirala. Ampak, kakor je zadnjič ena psihologinja rekla, 

»vseh rešiti ne moreš« (z resnim glasom), ne.« 

 

UPB4 – predela šolske situacije in poskuša najti boljše načine reagiranja za v prihodnje. 

Izjavi: »In mi je všeč, ja. Ta proces mene, ta proces mojega zorenja, s tem, ko hodim v šolo, 

mi je zelo všeč (zelo zadovoljen glas). // Ja, ves čas se samoanaliziram.« 
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K. Košir (2013) poudari pomen refleksije v učiteljevem prepoznavanju učenja iz izkušenj in 

omogočanje prihodnjega uspešnejšega soočanja z več znanja. To navajata tudi Z. Šimonka in 

K. Košir (2014).  

 

6.3.4.4 Odgovori na raziskovalno vprašanje 4 (RV4) 

 

RV4: Kako konfliktne situacije vplivajo na doživljanje odnosa učiteljic z učenci: 

 

RV4a: Kako sogovornice opisujejo življenjske situacije učencev, s katerimi so izkusile 

konflikt? Povezujejo vpliv domačega okolja s konfliktnostjo otroka in kakšne značilnosti 

pripisujejo otroku, s katerim so pogosto v konfliktu? 

 

 

Ocene življenjskih situacij učencev, ki so v pogostem konfliktu z učiteljico  

 

Učiteljice so v intervjujih na več mestih izražale, da razumejo otroke, s katerimi so pogosto 

v konfliktu. Omenjale so njihove čustvene in vedenjske težave, izkazovale razumevanje s 

sočutjem, z vživljanjem v otroka, željo pomagati in s prepoznavanjem iskanja pozornosti. 

Tudi A. Kobolt (2010b) navede, da učitelj učencu nameni dodatno pozornost in zanimanje, 

kaj mu otrok s takšnim vedenjem sporoča.  

Učitelj mora biti sposoben razumeti otroka in za dobro komunikacijo je po M. Bratanić (1993) 

osnovni pogoj sposobnost empatije. Tako učitelj otroka tudi z zgledom uči demokratične 

komunikacije in empatije (Skalar, 1997).  

 

UR1 reakcijo otroka v konfliktni situaciji povezuje z njegovo nemočjo, on ne more 

odreagirati drugače. Je sočutna, zaveda se njegovih negativnih čustev jeze in strahu. Zaradi 

izkušenj ve, da otrok ni osebno jezen nanjo. Je v konfliktu sam s seboj in v razburjenosti ga 

zaradi vpliva čustev ni zmožen reševati.  

 

Lastnosti najučinkovitejših vodij med reševanjem disciplinskih problemov so ohranjanje 

mirnosti, trezno reagiranje in neosebna prizadetost (Battistich, Solomon, Watson in Schaps, 

1997).  

Prav tako učiteljice v naši raziskavi omenjajo mirnost, urejanje misli in učenje neosebne 

vpletenosti v konflikt.  

 

Da razume konfliktnega otroka, pove UR3, in sicer, da on ni vedno glavni krivec, torej 

moramo paziti, da ga ne prizadenemo (se ne prepustimo halo efektu). Do letošnjega učenca 

prav tako pokaže razumevanje, izrazi sočutje, ker mu ne znajo pomagati.  

Do učenca v konfliktu UPB4 izraža globoko razumevanje, ima drugačne potrebe takrat, 

drugačno ozadje v življenju. Ker je brez socialnih veščin, so vsa njegova dejanja konfliktna. 

Želi si njene pohvale in narediti, kar mu reče, vendar v odnosu z drugimi mu to ne uspe. 
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Učiteljice skušajo razumeti vzrok otrokovega vedenja, otrok je v konfliktu sam s sabo, ima 

težave s čustvi. UPB4 zraven še navede, da gre tudi za njen notranji konflikt. 

Sklenemo lahko, da učiteljice s prepoznavanjem otrokovih čustev lažje razumejo njegovo 

vedenje, mu pomagajo ter poskušajo z lastnimi »neprizadetimi« čustvi reševati situacijo.  

Zaradi napačnega prepoznavanja čustev nastanejo med ljudmi konflikti in z učenjem 

ustreznega prepoznavanja čustev jih tudi bolje rešujemo (Milivojević, 2008). Po M. Ule 

(2005) je pomembno izražati svoja čustva in pomagati drugim, da jih izražajo. 

___________________________________________________________________________ 

Vpliv domačega okolja na otrokovo konfliktnost z učiteljico 

S. Sojč (1993) navaja, da učitelji vzroke za moteče vedenje iščejo v otrokovi družini 

(zanemarjenost otroka, dvotirna vzgoja, premalo ukvarjanja z otrokom …). 

Enega od vzrokov disciplinskih problemov tudi Singh (2001, v Dunbar, 2004) prepozna v 

domačem okolju. 

Zato Strike (v Kroflič, 2005) učiteljem svetuje, naj v reševanje disciplinskih težav vključijo 

družino.  

 

Učenje medsebojnih odnosov ima korenine v družini. Kar otrok vidi doma, prenaša v svoja 

druga okolja. Z vrstniki in odraslimi vstopa v odnose na način, ki mu je blizu in s katerim 

doseže želeno. Iz izoblikovane teme »vpliv domačega okolja na otrokovo konfliktnost« 

vidimo, da učiteljice v raziskavi prepoznajo vzroke otrokovega konfliktnega vedenja v 

njegovi družini. Te posledice otrok izraža z neustreznim vedenjem in tako opozarja nase. 

Odrasli to vedenje zaznavamo različno in po mnenju UR3 je poznavanje družinske 

problematike učitelju v pomoč. 

UR5 je uvidela vpliv domače situacije (primer očetovega navduševanja sina za orožje in v 

drugem primeru otroka, ki je bil priča domačemu nasilju; posledica obeh primerov je bil 

prenos nasilnega vedenja v šolo) in tako lažje razumela učenca (enako navaja tudi UR1).  

Bistveno povzame UR1: »Običajno so to otroci, ki imajo doma malo težjo situacijo. So otroci 

ločenih staršev, so otroci z mnogo enih skrbi. Situacije doma niso rožnate, niti slučajno, in 

vedno je ta povezava. Otrok pride v konflikt z učiteljem … zaradi situacije, v kateri on živi.« 

 

Otroci, ki ne upoštevajo učitelja, imajo pogosto za seboj starše, ki jih zagovarjajo. (UR1 in 

UR4) V teh primerih se opazi, da oboji ne prevzemajo odgovornosti. 

Kot problem, povezan z domom, se kaže prenos vedenja šolo; na primer nasilja, težav s 

tujejezičnostjo (oteženo je sodelovanje staršev z učiteljico - neznanje jezika) in pojavljajo 

se razlike pri vzgoji.  

Prav tako UPB5 izvor stalnih konfliktov vidi v družini, in torej tudi potrebo po sodelovanju 

šole in doma.  

UPB5 poda primer domačih razmer učenca, ki je bil zelo nasilen: »Mama je lagala, mama nas 

je nategovala kot satane. Z nekimi izmikanji, da ima raka, pa se je potem izkazalo, da sploh 
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nima nobenega raka. In ni bilo … Otrok je rasel v teh razmerah, ne glede na to, kar si ti v šoli 

lahko naredil. // Rasel je v enih zelo nezdravih razmerah.«  

Navede prav poseben primer – vmešavanje v učiteljičino zasebnost. Izjavi: »In je že prvo uro 

takoj dobil podpis. Nesel ga je babici, ne mami (poudarjeno) domov, in je babica na vrat na 

nos priletela k nam domov, k moji mami in začela težiti moji mami. Pazi ti to, halo. Dokler ji 

moja mama ni povedala, da mene sploh ni bilo v šoli tisti dan.«  

 

UPB4 vidi ključen vzrok agresivnega vedenja letošnjega učenca v njegovem strahu, ki 

izvira od doma. Tudi primer z nasilno deklico v zaznamujočem konfliktu odraža domačo 

situacijo, saj je bila priča fizičnemu in spolnemu nasilju nad svojo mamo, prisotno je bilo 

orožje, in to je učenka prenašala v šolo. V drugem zaznamujočem primeru so učenci najprej 

zavračali ves učiteljičin trud. Večinoma so bili to otroci ločenih staršev. Ko je učiteljica delala 

z njimi skupen projekt za njihovo večjo povezanost, je razred zaživel in razvili so se boljši 

medsebojni odnosi. 

 

Strike v pogovoru s Krofličem (2005) poda nasvet za reševanje disciplinskih težav v razredu – 

učitelj naj se zaveda pomena razreda kot skupnosti. In ravno to je UPB4 naredila v 

omenjenem primeru. 

Tudi Lipičnik (1991) eno od prednosti konflikta navede, da utrjuje skupino in predstavlja 

izhodišče za spremembe. 

 

Vplivi domačega okolja, ki so nam jih opisale učiteljice, potrjujejo, da starši s svojim 

pretiranim zagovarjanjem ali popolnoma obratno situacijo – nesodelovanjem s šolo, z 

nezdravo domačo situacijo otrokom otežijo odnose in s tem preprečujejo njihovo izboljšanje. 

Primeri kažejo, da je otrokovo vedenje v šoli prenos vpliva dogajanja domačega vedenja. 

Nam učiteljem se pokaže le del tega, kar otroci doživljajo doma. S svojim vedenjem nam 

želijo pokazati, kako ravnati z njimi. Dostikrat znamenj ne prepoznamo ali situaciji preprosto 

nismo kos, zato takrat oboji potrebujemo pomoč. 

___________________________________________________________________________ 

Ocene značilnosti učenca, ki je v pogostem konfliktu z učiteljico 

Zaradi neprimernega, največkrat nasilnega vedenja učenci prihajajo v konflikt z okolico. 

Njihovo vedenje je v resnici klic po pozornosti; nekaj nam želijo sporočiti ali se čemu 

izogniti. 

Učiteljice v raziskavi označujejo učence, ki so pogosto v konfliktu, kot vedenjsko težavne, s 

čustvenimi težavami. So (verbalno, fizično) nasilni, jezni (celo v afektu), prestrašeni. S 

svojim vedenjem navadno pridejo v spor najprej s sošolci, posredno pa še z učiteljico, ker 

situacijo rešuje, ali neposredno z učiteljico. Učiteljice menijo, da je za vsem tem nasiljem 

skrit predvsem strah. Torej je konflikt zaradi agresije v resnici notranji konflikt, oblika 

strahu, ki na površje pride v drugačni obliki zaradi zatiranja pravih čustev. Lahko se 

vprašamo, ali je to posledica nesposobnosti nas odraslih naučiti otroke prepoznavanja in 

izražanja pravih čustev in njihovega pristnega izražanja? 
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Učiteljice v pogovorih kažejo razumevanje, tudi sočutje za učenčevo vedenje, še posebej 

UPB4.  

 

Posameznikov odziv lažje predvidimo, če poznamo osebnostne in situacijske dejavnike, saj ti 

vplivajo na človekovo vedenje (Musek, 1993). Vzroki, zakaj se nekateri ljudje večkrat 

znajdejo v konfliktni situaciji: za njih predstavlja naravnejše stanje (iščejo pozornost, moč, 

maščevanje), imajo pomanjkljive spretnosti izogibanja soočanjem (ne poznajo alternativnih 

načinov reševanja problemov, s konflikti dosežejo, kar želijo …), so pod trenutnim stresom 

(situacije doma, strahovi, skrbi) (Conflict and confrontation, 2006). 

 

Splošno mnenje UR1: »Potem prihajajo ti otroci, ki so sicer ranjeni in … tako ali drugače 

poškodovani. Ti otroci ponavadi prihajajo z učiteljem v konflikt. Otrok, ki ima dovolj 

ljubezni, dovolj pozornosti, kjer ni nobenih travm v njegovi okolici, ponavadi ni otrok, ki … 

Se mi še ni zgodilo, da bi tak otrok potem prihajal v konflikt z učiteljem.« 

 

Dejanja otrok, ki so jih še navedle naše sogovornice: ker učenec nečesa ne razume, meče 

stvari po tleh in kriči ter obtožuje učiteljico; grozi razredu s pobijanjem; slabo opravlja delo; 

moti pouk; išče pozornost.  

In še nekaj značilnosti: neprimerno vedenje, nesocializiranost, nespoštljivost, razvajenost. 

V opisovanju značilnosti vedenjsko težavnih otrok vse učiteljice navedejo dečke (le UPB4 

navede primer dveh deklic).  

Boljše odnose in več bližine z učitelji imajo dekleta in pri fantih prihaja do več konfliktov 

(več avtorjev v Drugli, 2013; več avtorjev v Moritz Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009).  

 

 

RV4b: Kako pogosti konflikti vplivajo na odnos učiteljica – učenec? Ali učiteljice 

zaznavajo spremembo v odnosu?  

 

Vpliv pogostih konfliktov na odnos med učiteljico in učencem; zaznavanje sprememb v 

odnosu  

 

Osebni odnosi z učenci učitelju pomenijo notranje zadovoljstvo in dajejo smisel njegovemu 

delu ter so pogosto razlog za vztrajanje v poklicu (Hargreaves, 1998 in O'Connor, 2008, v 

Spilt idr., 2011). 

Skrb za odnose je del preventivne discipline. Dobre odnose omogoča sproščena šolska klima, 

kar preprečuje, zmanjšuje neprimerno vedenje (Peček Čuk in Kroflič, 2009). 

 

 

Povzeto navedeta: 

- UPB5: »So pa primeri, kjer učiteljevo razumevanje, naklonjenost do učenca in seveda 

otrokovo sodelovanje, želja po odnosu odnos izboljša. To vpliva na celoten razred. Je pa 

razvoj oz. nerazvoj boljšega odnosa s takšnim učencem odvisen od same situacije, vpletenih 

ljudi, sodelovanja domačih.« 
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- UPB3: »Z enim najdeš stik, z enim ne. Meni je fajn, da ga. Dobro je, da poiščeš dobre 

lastnosti tega učenca, da tisto pač potem pohvališ, kadar je možno. Samo so pa učenci, ki 

imajo redke, res malo takšnih lastnosti ali pa ko sploh …«  

 

UPB2 pri vedenjsko težavnih učencih vidi malo možnosti za spremembe, pri otrocih s 

tujejezičnega okolja pa te možnosti ne daje (navaja prevelike kulturne, vzgojne razlike).  

 

V pozdravljanju nekdanjih vedenjsko težavnih učencev učiteljice prepoznavajo današnji 

zadovoljujoč odnos z njimi (pridejo jih tudi pogledat v razred in vprašat po počutju). Prav 

tako v tem dejanju vidijo hvaležnost za pretekli odnos. Štiri učiteljice poročajo o 

pridobljenem zaupanju učenca že v takratnem odnosu. Ko učenec sprevidi učiteljičino 

naklonjenost, dobronamernost, se je pripravljen za dober odnos potruditi, in to zaznamo pri 

večini učiteljic. 

Kakovosten odnos učitelj – učenec mora biti po Gordonovem (1983) mnenju odprt, 

neposreden, zaupen in temeljiti na medsebojni hvaležnosti.  

Otrokovo zaupanje v učitelja je po Pianti (1999, v Berry in O'Connor, 2010) pomembno – 

pomeni, da v njem najde oporo. To mu omogoča varno raziskovanje socialnega okolja ter daje 

notranji občutek, da se na učitelja lahko zanese (učencu, ki ga prevevajo nestabilna čustva, 

učitelj pomeni varnost). 

 

Zanimivo dejstvo povesta UR4 in UR5, in sicer, da ju pozdravljajo in se ju razveselijo ravno 

učenci, s katerimi sta imeli pogoste konflikte, ne pa pridni učenci. 

 

Odnos s konfliktnim učencem UR1 označi kot povezanost, saj ima s takšnim otrokom največ 

interakcij, pogovorov, namenja mu dodatno pozornost, se z njim ukvarja, in otrok to vidi. 

Izkušnje ji pomagajo najti smisel za zdajšnje vstopanje v takšne odnose.  

 

UR2 in UPB4 imata izkušnjo z razredom, v katerem nikakor ni bilo stika. Razlika je, da se pri 

UR2 stanje ni spremenilo in si je le želela čimprejšnjega konca šolskega leta. Pri UPB4 so se 

zaradi skupnega projekta učenci povezali med sabo in razvili so se tudi boljši odnosi med 

njimi. 

Učitelj s spodbujanjem občutka skupnosti učence uči prosocialnosti (sodelovanje, skrb za 

druge, pripravljenost pomagati), zato je tudi manj motečega vedenja (Battistich, Solomon, 

Watson in Schaps, 1997). 

 

Učiteljice v raziskavi menijo, da na njihov odnos z učencem in razreševanje konflikta lahko 

močno vplivajo starši (če sodelujejo z učiteljico ali govorijo proti njej). 

 

UR5 omenja izboljšanje dveh odnosov, in to z lanskim učencem z vedenjskimi težavami, pri 

katerem letos opaža, da jo bolj upošteva, ji zaupa in je spoštljivejši. Drugi primer je z 

učencem iz zaznamujočega konflikta; UR5 je namreč s spremembo svojega vedenja dosegla 

spremembo vedenja pri učencu. Na tem mestu lahko izpostavimo dober primer učiteljice 

kot model učenja učencu, v literaturi pa nas na to opozarja Gogala (1975, 2005). 
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UR5 poudari tudi pomen vzajemnosti v odnosu: »Zdi se mi, da ti otroci, ki so vedenjsko 

težavni, tako kot sem prej rekla, če ne navežeš z njimi enega osebnega stika, te sploh ne bodo 

upoštevali. Če pa ti navežeš en oseben stik, pa da mu daš vedeti, da je tudi on tebi vreden kot 

oseba, kot človek, da on to takoj začuti in ti skuša ugajati. In se že zaradi tega potem začne 

avtomatsko drugače obnašati.« 

 

UPB4 navede razmišljanje o dvojnosti odnosa z učencem. Učenec želi narediti zahtevano, a 

ne zmore. Njej želi ustreči, toda v situaciji z drugimi odpove. Izjavi: »In potem se midva na 

dveh bregovih srečujeva. Srečujeva se v dveh različnih odnosih; v odnosu sprejemanja oz. 

potrditve, nežnosti in v odnosu nesprejemanja vedenja oz. omejevanja – 'Poslušaj, to ni v 

redu, to se ne dela.' Ta dvojnost se dogaja.«  

 

Mnenje UPB4 je, da se sprememba vedno zgodi in v odnosu ne želi otrokove navezanosti, 

temveč: »Hočem, da sam sebe sreča, da se najde, da se doživi.« Pouk zastavi ustvarjalnejše, 

da se ti otroci začutijo, izražajo in zato se vsi otroci bolj povežejo. Sprememba nastane, ko se 

takšen otrok začuti sposobnega (nekaj naredi, drugi mu ploskajo …).  

 

UR4 govori o spremenljivosti odnosa z učencem, in sicer pomen pripisuje svoji vztrajnosti in 

doslednosti (s tem učencu omogoči zavedanje posledic njegovega ravnanja). Poudari tudi 

svojo pravičnost (učencu je pomembna in ne zameri ji, ko se nanj razjezi) in s tem, ko se z 

učencem »ukvarja«, mu sporoča, da ji zanj ni vseeno. 

 

Učiteljice so v intervjujih govorile o izkušnjah z nespremenjenostjo pa tudi z izboljšanim 

odnosom. 

 

Po Spiltu, Koomenu in Thijsu (2011) splošno učenčevo vedenje ne povzroči dolgotrajnejše 

stiske v učitelju; povzroči jo razsežnost spodkopanega odnosa učitelj – učenec. 

Za zadovoljive medsebojne odnose potrebujemo spretnosti področij: medosebnega 

poznavanja in zaupanja, komuniciranja (posredovanje misli, čustev), medsebojnega 

sprejemanja in potrjevanja, konstruktivnega reševanja konfliktov (Lamovec, 1993). 

 

 

6.3.4.5 Odgovor na raziskovalno vprašanje 5 (RV5) 

 

RV5: Kako sogovornice ocenjujejo lastne kompetence razreševanja konfliktov in kje po 

konfliktu poiščejo podporo? 

 

 

Kompetentnost učiteljic za reševanje konfliktov 

 

Učiteljice so v pogovorih izražale svojo večinsko kompetentnost za reševanje konfliktov z 

učenci, pri čemer so poudarile pomen izkušenj. Pri hujših konfliktih poiščejo pomoč šolske 

svetovalne službe. 
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Na začetku šolskega leta, ko učiteljica še ne pozna značaja učenca, je reševanje konfliktov 

težje. (UR3) 

Kljub občutku, da je dovolj usposobljena, UR1 pravi, da ji reševanje konfliktov vzame veliko 

energije, in bi takrat potrebovala nekoga, da bi se z učencem pogovoril, ga odstranil iz 

razreda.  

Zaradi konfliktnega dogodka se v nadaljevanju pouka čuti manj učinkovito. 

 

Učiteljici UR2 in UR3 vidita svojo nekompetentnost v odnosu z nekaterimi starši. UR2 

poudari pomanjkljivo znanje komuniciranja, prav tako UPB2. 

Izjava UR3: »Dočim so pa specifični primeri, ko stopijo zraven starši … tisto je pa težko. S 

starši je težko, ker starši pa … tisti, ki stopijo zraven, zagovarjajo svojega otroka. Če so 

starši, jaz v takih primerih ponavadi kar malo nazaj stopim, ali pa kakšnega od svetovalne 

službe zraven povabim. Začnem sebe kriti in se ne pustim kar tako.«  

 

Glede na to, da imata UR2 in UR3 največ delovne dobe in izkušenj, a navajata 

nekompetentnost pri soočanju z nekaterimi starši, prepoznamo očiten vpliv drugih dejavnikov 

(učiteljeve osebnosti, samozavesti, znanj, stopnje profesionalnosti …). 

 

UR3, UR5 in UPB2 izrazijo nezadovoljstvo s pridobljenim znanjem na fakulteti v povezavi z 

vsebinami konfliktov. UPB2 izpostavi nezadostno znanje dela z otroki z motnjami ter z otroki 

iz tujejezičnega okolja. 

Prav tako več avtorjev (v Christofferson in Sullivan, 2015) poroča o pomanjkljivem 

študijskem izobraževanju učiteljev glede vodenja razreda. 

Prgićev (2007) nasvet je interdisciplinarnost, saj se mora učitelj danes ukvarjati s problemi 

področij, katerih znanj nima.  

 

Svojo kompetentnost v reševanju konfliktov UR5 začuti takoj ali z zamikom. Pomen pripisuje 

izkušnjam in izjavi: »Danes mi kompetenca predstavlja tudi veliko večjo odgovornost. V 

primeru, da začutim notranje nesoglasje, se tega hitro zavem in znotraj sebe iščem odgovore, 

če jih ne najdem, pa si osvežim spomin na besede J. Juula, avtorja knjig, v katerih sem našla 

do sedaj še največ odgovorov na lastna vprašanja.«  

 

O svoji kompetentnosti suvereno odgovori UPB5 in navede, ko si v razredu sam, ti nič 

drugega ne preostane, kot da situacije na najboljši način rešiš sam. 

 

Kompetence, sposobnosti, da pri reševanju problemov uporabiš svoje znanje, povezovanje 

teorije in prakse in učenje iz izkušenj ločijo uspešnega vodjo od neuspešnega (Spruk, 2004). 

Zembylas (2007) poudari, da je značilnost kompetentnega učitelja ukvarjanje s čustvi in 

poslušanje čustev (svojih in učenčevih). 

___________________________________________________________________________ 
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Izobraževanje učiteljic na področju reševanja konfliktov 

 

Učiteljice se izobražujejo na seminarjih in samoiniciativno s prebiranjem literature. Zanimajo 

jih predvsem področja komunikacije, odnosov z otrokom, poznavanje tipov otrok z 

različnimi motnjami, restitucija in poudarijo učenje iz lastnih izkušenj (ter izkušenj 

drugih). O sposobnostih učenja iz izkušenj drugih razlaga socialno-kognitivna teorija 

(Bandura, 1986, v Chang, 2009b).  

Očitno se učiteljice iz naše raziskave še kako zavedajo pomena znanja komunikacije za 

uspešno reševanje konfliktov.  

Tako UR4 kot UPB2 si na izobraževanjih želita konkretnih napotkov, in UR4 izrazi 

nezadovoljstvo s seminarji, saj je po njenem mnenju polno nekih teorij, na koncu pa 

izmenjava izkušenj med učitelji. Vseeno se zaveda, da napotkov ni in da si mora učitelj 

pomagati sam.  

Strike (2005, v Štirn Janota in Štirn Koren, 2012) omenja, da ni enotnega napotka za 

reševanje vzgojno-disciplinskih težav, zato je dobro poznati različne koncepte in znati 

pojasniti njihovo uporabo. Podobno več avtorjev (v Pšunder, 2006) navaja, da ni napotkov za 

reševanje problemov, ampak je potrebno razumevanje discipline. 

Tudi M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) menita, da so neprilagodljivost, agresivnost in 

neprimerno vedenje posledica več vzrokov in zato za otrokove vedenjske reakcije ni 

unikatnega pristopa.  

Za socialne odnose UPB4 izrazi veliko zanimanje in se o njih izobražuje tudi zasebno. Izjavi: 

»… in res nikoli ni nič na površinski ravni. Vse ima zgodovino, vse ima zgodovino 

(poudarjeno), kar privre tukaj kot momentalni konflikt. Mi je fajn to razumeti in vedno iti 

kakšen korak nazaj.«  

 

 

Današnja pomembna spretnost posameznika, ki mu omogoča produktivno in kakovostno 

življenje, je po mnenju T. Metelko Lisec (2008) ravno sposobnost reševanja konfliktov 

(posebna znanja, veščine in pozitivne izkušnje razreševanja sporov). 

___________________________________________________________________________ 

 

Pomembna znanja konstruktivnega reševanja konfliktov po mnenju učiteljic 

 

Za znanje konstruktivnega reševanja konfliktov so učiteljice najbolj poudarile področje 

(razvojne) psihologije. Omenjale so: sočutje in empatijo, čustveno inteligentnost, način 

obravnavanja otroka, poznavanje otrokovih motenj, seznanjenost z otrokovim družinskim 

okoljem, komunikacijo, restitucijo, znanje o nasilju, osebnostni razvoj. 

 

Posebna mnenja o znanju za konstruktivno reševanje konfliktov:  

- UR4 največ pomena pripisuje zdravi pameti z dodano trmo in doslednostjo, saj s 

tem, ko se učitelj drži pravil, lahko to pričakuje tudi od otrok.  
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- Drugačno mnenje ima tudi UR5: »Absolutno rabiš izkušnje. Izkušnje, izkušnje, to je 

tisto, da se ne smeš ustrašiti konfliktov. Tako da jih ne smeš vzeti za nekaj slabega. 

Če znaš to sprejeti, da je konflikt nekaj pozitivnega, da se lahko iz tega ogromno 

naučiš, je to, ne vem … si po moje že čisto na pravi poti.« 

 

- UPB5 deli z nami, da mora imeti učitelj pri sebi razjasnjeno – poznati svoje 

vrednote, moralo, etiko in stvari videti širše. 

 

- O povezavi trojnosti nam govori UPB4: poznati faze razvoja otroka, socialno okolje 

in osebno zorenje ter imeti še malo milosti.  

 

- Prav posebno mnenje izraža UPB2, in sicer ne vidi pomena v znanju, temveč v času, 

ki je pomemben za reševanje konfliktov. 

 

 

M. Pšunder (2006) v današnji samostojni učiteljevi odločitvi disciplinskega pristopa vidi 

privilegij in odgovornost. Za učitelja to pomeni širino znanja s področij didaktike, pedagogike 

in psihologije. 

___________________________________________________________________________ 

Podpora učiteljici po konfliktu 

Prav vse učiteljice podporo po konfliktu poiščejo pri sodelavkah. V pogovoru, svetujejo 

druga drugi. Tri učiteljice zaupajo težave tudi doma. 

Tudi G. Mac Naughton (2009, v Štirn Janota in Štirn Koren, 2012) pripisuje pomen 

samospraševanju in izmenjavi izkušenj ter podpori drugih. 

 

UR5 poudari pomen učenja iz lastnih in medsebojnih izkušenj in meni, da bi moralo biti 

tega več. Na začetku kariere ji je v opisanem zaznamujočem konfliktu pomagala kolegica, kar 

ceni še danes.  

V hujših konfliktih učiteljice poiščejo pomoč strokovnjaka – šolske svetovalne službe. Z 

njeno pomočjo tri učiteljice niso zadovoljne. UPB5: »… Včasih sem se lahko obrnila na 

svetovalno službo, danes se težko obrnem na svetovalno službo, ker te stvari ne delujejo, kot 

bi morale. Posebej, če se te stvari velikokrat dogajajo. Recimo, kot ena pomoč otroku – 

največkrat je tako, da potem sama uredim oz. s starši, če so pripravljeni to narediti.« 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE IN SMERNICE 

Razlogi za raziskovanje in kratek opis procesa raziskovanja  

 

V raziskovanje konfliktnosti med učiteljem in učencem nas je poklicalo lastno delo oz. 

vsakodnevne izkušnje s tega področja. Zanimalo nas je, kako literatura osvetljuje to področje 

in kako bi lahko z lastnim prispevkom prikazali, kaj danes učitelji uvrščajo med konfliktne 

situacije z učencem in kako se z njimi soočajo (lastno doživljanje in reševanje takšnih 

situacij).  

 

Literatura o konfliktih je obsežna in tudi o načinih njihovega reševanja. Manj smo zasledili 

pisanja o učiteljevem doživljanju in čustvih v takšnih trenutkih; kako zaznavajo takšne učence 

in odnos z njimi, kje iščejo pomoč, podporo.  

 

Pri iskanju sogovornic smo menili, da ne bo težav, toda pri nekaterih kolegicah se je 

pokazalo, da se počutijo nelagodno že ob sami tematiki in snemanju pogovora. Po razlagi, 

zakaj se nam zdi pomembno o tem govoriti in raziskovati res osebno, občutljivo, čustveno 

tematiko, in ob zagotovitvi anonimnosti so sogovornice privolile v pogovor. Tu vidimo, da je 

področje konfliktov tema, o kateri učitelji težje spregovorijo, čeprav se zavedajo 

pomembnosti takšnih situacij in koristnosti soočanja s tem delom učiteljevega poklica.  

Večina učiteljic je na začetku pogovora trdila, da nima konfliktov z učenci, vsaj hujših ne in 

da so pogostejši med učenci. Med pogovori pa smo skupno ugotovili, da le imajo takšne 

izkušnje. 

 

Izbrali smo pet učiteljic razredničark in pet učiteljic podaljšanega bivanja, saj smo 

predvidevali, da se bo pri slednjih pokazalo večje število konfliktov, morda tudi hujših.  

Toda pokazalo se je, da imajo vse učiteljice izkušnje z zaznamujočimi konflikti z učenci in da 

se ti pojavljajo tako pri pouku (med odmori) kot v podaljšanem bivanju.  

Ker imajo vse sogovornice izkušnje s poučevanjem in delom v podaljšanem bivanju, smo na 

koncu intervjujev vseeno podali vprašanje, kje opazijo več konfliktnosti in zakaj mislijo, da je 

tako. 

Vse sogovornice so navedle več konfliktnosti v podaljšanem bivanju in to pripisovale 

učenčevi utrujenosti po pouku, zmanjšani koncentraciji, motivaciji, manj usmerjeni 

interakciji med učenci in manjšem obsegu vodenih dejavnosti.  

 

 

 

RV1: 

Opredelitev konfliktov, situacije konfliktnosti in situacije učiteljeve nemoči 

 

Sogovornice pojem konflikt razložijo kot nestrinjanje, nesoglasje z učencem, njegovo 

neupoštevanje navodil, skratka upiranje, nasprotovanje učiteljici. V naši raziskavi se nam 

je tako potrdila misel avtorjev (Cole, 1998, v Owusu-Mensah, 2007; Fischalek, 1977, v 
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Brajša, 1993; Gordon, 1983; več avtorjev v Iršič, 2004; Lamovec, 1993; Lipičnik, 1996), kjer 

zaradi različnih potreb in nasprotnih želja pride do konflikta. Sklenemo lahko, da naše 

sogovornice konflikt opredelijo oz. zaznajo, kot ga opiše definicija v Velikem slovarju tujk 

(nasprotje, napetost, nesoglasje, spor) oz. Mayer (2006) v psihološki definiciji (nasprotje, 

napetost, boj med motivi). 

 

V intervjujih so učiteljice navajale, da z reševanjem konflikta med učenci pridejo v konflikt 

z učencem. Slednjih situacij je več kot neposrednih konfliktov z učiteljico. 

Pri sogovornicah torej konflikt na horizontalni ravni (med učenci) preide v konflikt na 

vertikalni ravni (učenec/učenci in učiteljica), kot smeri konfliktov v literaturi poimenuje M. 

Horvat (1998).  

Za manj konfliktnosti med učenci (in posledično med učiteljico in učencem) oz. njeno 

uspešnejše reševanje vidimo možnost, da se v razredih poudarja pomen odnosov. 

 

Vzroki zaznamujočih konfliktov v naši raziskavi so bili nasilni učenci (do sošolcev, učiteljic, 

obojih), učenčevo izsiljevanje učiteljičine pozornosti, ogrožanje učenčeve lastne varnosti in 

dve obliki motenja vzgojno-izobraževalnih vsebin.  

Pri problemu nasilja je poleg posvečanja kurativni disciplini treba povečati skrb tudi 

preventivni, oz. kot je že zgoraj omenjeno, je ključno delo na medsebojnih odnosih 

(spoštovanju, pomoči …).  

 

Literatura vzroke konfliktov v šoli poleg motenja pouka (Horvat, 1998; Štirn Janota in Štirn 

Koren, 2012) vidi še v učiteljevem avtoritarnem odnosu, negativnosti, slabem razumevanju 

učencev (Pianta idr., 2005), psihičnem zdravju učitelja (Hamre in Pianta, 2004), slabem 

odnosu med učiteljem in učencem (Gordon, 1983; Horvat, 1998), čustvih, vsebini vzgojno-

izobraževalnih vsebin (Horvat, 1998) ter nezadovoljenosti potreb učitelja ali učenca 

(Bowman, 2007). 

 

Ugotovitve naše raziskave se ujemajo z ugotovitvami Berryja (2012), ki več konfliktnosti 

pripisuje visoki stopnji eksternaliziranih oblik vedenja. Prav tako je Drugli (2013) odkril 

močno povezavo konflikta učitelj – učenec z otrokovimi pozunanjenimi problemi. Tudi po 

mnenju J. M. LaPointe (2003, v Hamre idr., 2008) prihaja do konfliktov z učitelji zaradi 

težavnega vedenja učencev, saj motijo pouk, povzročajo probleme med učenci in otežujejo 

učiteljevo delo. 

 

V intervjujih izstopa sogovornica, ki za konflikt z učencem meni, da ga nima z njim, temveč 

sama s sabo, v sebi (notranji konflikt). Tisti trenutek z učencem ni znala ravnati in zato je 

bila njegova reakcija takšna, kakršna je bila. Dobro je učiteljičino zavedanje znotrajosebnega 

konflikta, saj je ta po mnenju M. Horvat (1998) in Weeksa (1994, v Stolnik, 2010) lahko 

vzrok medosebnih konfliktov. Po Powelu (1994) spada UPB4 med »lastnike«, saj se sprašuje, 

kaj je v njej sprožilo tak odziv, in za svoj odziv ne »obtožuje« učenca. 

 

Tudi nekatere druge sogovornice so navedle, da imajo zaradi konflikta z učencem konflikt v 

sebi. Z nabiranjem izkušenj začnejo dojemati takšne dogodke neosebno. Omenjeno 
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razumevanje dogodka, otroka in sebe kaže na učiteljičino izkušenost, osebno naravnanost, 

profesionalnost, pripravljenost, delati na tem področju, in tako tudi osebno zoreti.  

Po našem mnenju je učitelj, ki ozavesti notranji konflikt, že naredil prvi korak k izboljšanju 

situacije. Pri nadaljnjem delu pa je dobro, da se zaveda nujnosti stalnega dela na sebi, 

iskanja znanj in pomoči (kolegic in šolske svetovalne službe) ter da si s prakso in izkušnjami 

povečuje samozavest. 

 

 

Do konfliktnih situacij pride, ko učenec noče upoštevati učiteljičinih navodil, pravil, se ji 

upira, je nasilen, moti pouk, se neprimerno vede. Sogovornice so konkretno navedle spor pri 

postavljanju v kolono, šolsko nedelo, nepospravljanje in posredovanje v konfliktih učencev. 

Tu vidimo, da je še kako dobrodošlo učiteljevo znanje o vodenju razreda.  

Kot menita Emmer in L. M. Stough (2001), ta zajema vzpostavljanje in ohranjanje reda, 

načrtovanje učinkovitega pouka, odzivanje na potrebe posameznika, ukvarjanje z učenci kot 

skupino, učinkovito prilagajanje posameznih učencev, reševanje discipline.  

Posebej dobrodošle so veščine področij za uravnavanje vedenja: zavedanje različnih 

dogodkov v razredu (»withitness«), časovno prekrivanje (»overlaping«), fleksibilna in 

ustrezna hitrost prehajanja med dejavnostmi in vsebinami (menedžment tempa) in ohranjanje 

skupine na »preži« (»group alerting«) (Kounin, 1970, v Košir in Habe, 2013).  

 

Kot najbolj vznemirjajoče situacije sogovornice zaznajo, ko pride do slabega odnosa med 

učenci (poniževanje, nesprejemanje), njihovega medsebojnega nasilja ter nasilja in 

neprimernega vedenja do učiteljic (laganje, žaljenje, zavijanje z očmi, jezikanje). Prav tako 

se pojavi neupoštevanje pravil in upiranje učiteljici.  

Učiteljice v naši raziskavi so pokazale, da jih slabi odnosi med učenci motijo, žalostijo in 

posledično ustvarjajo nove konflikte (tudi med njimi in učenci) ter slabšajo razredno klimo.  

Na tem mestu zopet lahko poudarimo pomembnost dela na odnosih. 

Owusu-Mensah (2007) v nereševanju konfliktov vidi slabšanje odnosov in možnost 

škodljivosti konfliktov za učenje in poučevanje.  

 

 

Kot situacije vznemirjenosti so navedle še: kričanje učenca na učiteljico in metanje stvari po 

tleh ter grožnje z ubijanjem, ponavljanje navodil, ponavljajoče se situacije konfliktov, 

učiteljičina nezmožnost pripraviti otroka, da v konfliktu začne delovati, kot zanj želi ona, 

klepetanje, neopravljanje domačih nalog, tožarjenje ali druge situacije, ki imajo namen 

odvračanja pozornosti od šolskega dela (domačih nalog). 

V nekaterih primerih sogovornice ne vedo, kako postopati (npr. da otrok ignorira njihove 

besede, njo oz. reče, da nečesa ne bo naredil). V takšnih trenutkih se zavedajo, da njihovo 

reakcijo opazujejo drugi učenci in od tega je odvisna njihova avtoriteta. To so situacije, ki 

vznemirjajo in kažejo na nemoč učiteljic. 

 

 

Občutki nemoči se pojavljajo, kadar učenec vztrajno ne naredi tistega, kar zahteva učiteljica, 

se neprimerno vede, je nasilen do učencev in učiteljice. Menijo, da v takšnih primerih ne 
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vedo, kako ukrepati, da jim primanjkuje znanja in pomoči staršev, strokovnih delavcev. 

Občutek nemoči je prisoten pri hujših ali ponavljajočih se konfliktih in tudi v zaznamujočih 

konfliktih so navajale nemoč, neznanje, saj ne vedo, kako ravnati v takšnem trenutku. Za 

sogovornice smo v takšnih primerih prišli do ugotovitve, da v disciplinskem ukrepanju čutijo 

nemoč, omejitve oz. kot pravi Singh (2001, v Dunbar, 2004), se učitelji srečujejo z omejitvijo 

- pomanjkanjem moči v zvezi z disciplino. 

Nemoč v situacijah kaže na potrebo po dodatnem znanju, izobraževanju, kot predlog pa bi 

poleg omenjene želene pomoči in sodelovanja (staršev, šolske svetovalne službe) omenili 

možnost tutorstva učiteljev z več izkušnjami. V pogovorih z učiteljicami smo zaznali pomen, 

ki ga pripisujejo učenju iz izkušenj (lastnih in tujih). Boljša opremljenost z znanjem in 

izkušnjami ter strokovna podpora kolegic učiteljici olajšujeta soočanje s situacijami in ji 

pomembno večata oz. krepita samozavest (in s tem tudi veselje do dela). 

 

 

Situacije nemoči so še: nespoštljiv odnos učencev, učiteljičino razsojanje v konfliktih med 

učenci, stalno ponavljanje pravil, reševanje konfliktov z nasilnim učencem, ki ne zna 

slovenskega jezika, učenčevo pretirano izsiljevanje pozornosti, pomanjkanje časa za reševanje 

konfliktov in ob nudenju pomoči pri domačih nalogah zaradi števila učencev.  

 

Svojo samozavest v zvezi z reševanjem konfliktov izrazi le ena sogovornica. 

Primer neznanja postopanja z nasilnim učencem opiše UPB4. Šele s spoznanjem ključnega 

vzroka nasilnosti (strah) so prepoznali način ravnanja z njim. Učiteljica je tu pokazala 

potrpežljivost, empatičnost, izkušnje, strokovnost, pozitiven odnos do učenca in predvsem 

sposobnost sprejemanja drugačnosti.  

Torej je UPB4 za temeljni vzrok negativnega vedenja učenca prepoznala neprijetno čustvo in 

prekinila konfliktni krog. To po mnenju M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) dosežemo s 

sposobnostjo prepoznanja, kaj se dogaja. 

 

 

 

RV2: 

Najbolj zaznamujoč konflikt v karieri sogovornic (občutja, načini reševanja 

situacije in odnos z učencem) 

 

Pripovedovanje o zaznamujočem konfliktu za sogovornice ni bilo lahko. Prvotno jih je 

večina rekla, da ni imela hujšega konflikta z učencem. Kasneje pa so nam ga bile pripravljene 

zaupati. Dogodek jih je pretresel in opisovale so ga čustveno. Večinoma so govorile o 

nasilnih učencih, ki so zaradi svojega vedenja prišli v konflikt z učenci in posredno z 

učiteljico ali neposredno z učiteljico.  

Vzrok za konflikte je tudi v primeru zaznamujočih konfliktov navedeno nasilje, ki kaže na 

bistven pomen izobraževanja učencev in učiteljev o nasilju (njegovem preprečevanju in 

reševanju). Pogoj za manj nasilja so ravno dobri odnosi in komunikacija in temu se moramo 

učitelji v razredu vedno bolj posvečati. 
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Prav vse sogovornice so takrat občutile negativna čustva, in sicer največ jezo, nemoč in 

strah. Občutile so tudi stres, osamljenost in osebno stisko. 

Jezo kot najpogostejše učiteljevo čustvo navajata tudi slovenski raziskavi (Prosen, Smrtnik 

Vitulić in Poljšak Škraban, 2011; Šimonka in Košir, 2014) in tuja raziskava (Hosotani in 

Imai-Matsumura, 2011). 

Po našem mnenju bi bilo glede na negativna čustva in sama občutja učiteljic v konfliktnih 

situacijah treba delati na čustveni pismenosti (samo prepoznavanje in izražanje čustev, kaj 

jih v nas sploh vzbudi …). Z znanjem si razjasnimo marsikaj; lažje razumemo sebe in druge v 

različnih življenjskih situacijah ter se strokovneje odzivamo. 

Za učitelja je koristno znanje »upravljanja« in prepoznavanja čustev, zlasti neustreznih, 

pretiranih, in čustvenega primanjkljaja (Milivojević, 2008). 

 

 

Reševanja zaznamujočega konflikta so se intervjuvane učiteljice lotile s pogovorom in dve 

sta uporabili fizičen pristop (za preprečitev nesreče in poškodbe). Pomoč sta dve poiskali pri 

starših in drugi dve pri šolski svetovalni službi.  

Več avtorjev (Brajša, 1995; Kobolt, 2010b; Rapuš Pavel, 2010) prav tako navaja pogovor kot 

odziv na moteče vedenje in po mnenju Morena Rubia (2009) zna učinkovit učitelj tudi 

učinkovito komunicirati. 

Kot enega izmed načinov učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje učenca Wolfgang in 

Glickman (1989, v Pšunder) prav tako navajata fizično posredovanje. 

Zlasti težka se je prikazala situacija »močnega« konflikta pri dveh učiteljicah, ki kot začetnici 

nista imeli izkušenj. Prva je poiskala pomoč šolske svetovalne službe, druga je imela notranji 

konflikt in bila obremenjena s sodelavci, starši in strahom, da bi zaradi svojega ravnanja lahko 

izgubila službo. Tako kot v primeru naših dveh učiteljic nam tudi literatura ponuja podatke, 

da učiteljem začetnikom največje probleme povzročajo moteči učenci in samo vodenje 

razreda (Diamond, 1992, v Morris-Rothschild in Brassard, 2006; Jones, 1996, v Sutton in 

Wheatley, 2003). 

 

Poleg soočanja s težko konfliktno situacijo učitelja obremenjuje še stalni »nadzor« okolice. 

To kaže na čustveno-stresni del njegovega poklica. 

V takšnih primerih menimo, da je za učitelja pomembna in potrebna supervizija (lahko 

enkratna supervizija ob dogodku). 

Omenjali smo že medsebojno učenje učiteljic in pri učiteljih začetnikih se nam zdijo še kako 

primerni pomoč, podpora in svetovanje bolj izkušenih učiteljev. Učitelj bi moral znati in si 

upati poiskati pomoč. Prek izkušenj zna vedno bolj pomagati sebi in nato lahko pomaga 

drugim. 

 

Po mnenju več avtorjev (v Jennings in Greenberg, 2009) so vedno večje čustvene zahteve in 

majhna podpora razlog naraščajočega izgorevanja učiteljev in njihovega zapuščanja poklica. 

Glavni razlog zapuščanja poklica po nekaj letih je po mnenju Ingersolla in Smitha (2003 v 

Morris-Rothschild in Brassard, 2006) težavno vodenje razreda. Enak razlog pri izkušenih 

učiteljih povzroča veliko stresa in izgorelosti (Schottle in Peltier, 1991, v Morris-Rothschild 

in Brassard, 2006).  
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Moteče vedenje učencev je v več raziskavah (Chang, 2009b) najvišji faktor učiteljevega 

izgorevanja. 

Glede na našo raziskavo in raziskave v literaturi je za poučevanje v današnjem času 

pomembno, da ima učitelj znanja s področja otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Za 

lastno zdravje, počutje in zadovoljstvo v poklicu se mora prav tako naučiti tehnik sproščanja, 

saj tako poskrbi za lastno zaščito. 

 

Vse sogovornice niso navedle, kakšen je bil nadaljnji odnos z učencem; pogosteje se odnos ni 

spremenil, redkeje pa izboljšal. Za izboljšanje je bila ključna sprememba učiteljičinega 

vedenja do učenca (izobraževanje) in povezovanje razreda (sodelovanje pri projektu). 

 

Odnos učitelj – učenec v učitelju vzbudi intenzivna čustva (Chang, 2009b) in pri konfliktu 

lahko pride do zrcalne agresije (Obid in Rapuš Pavel, 2009). Naša učiteljica se je ob 

prepoznanju takšnega ravnanja odločila za izobraževanje, kar je dalo možnost izboljšanju 

odnosa.  

Iz tega sklepamo, da je širjenje znanja in kompetenc prava pot; pot k boljšim odnosom in h 

konstruktivnejšemu reševanju konfliktov. 

 

 

 

RV3: 

Odzivi sogovornic v konfliktnih situacijah, njihovo spreminjanje skozi čas 

in zadovoljstvo učiteljic z lastnim odzivom 

 

Naše sogovornice se tako kot v zaznamujočem konfliktu tudi na splošno v konfliktih 

odzovejo s pogovorom in z umirjenostjo rešujejo probleme.  

Po M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) učencu s pogovorom ponudimo pomoč, da spozna, zakaj 

je izgubil nadzor nad lastnim vedenjem. Tako ga usmerimo v razmišljanje, kakšen naj bo 

njegov odziv v prihodnji podobni situaciji.  

Način reševanja konfliktov je po ugotovitvah naše raziskave pogovor in to navajajo tudi že 

omenjeni avtorji (Brajša, 1995; Kobolt, 2010b; Rapuš Pavel, 2010). 

K. Stolnik (2010) v povzetku prevladujočih pogledov na konflikt poudari pomen 

komunikacije za reševanje konfliktov. S pogovorom lahko odpravimo neusklajenosti, ki so 

pripeljale do konflikta. Pogovor je potreben z drugimi in s seboj (prav tam). 

 

Iz intervjujev je razvidno, da imajo učiteljice do učencev v konfliktu razumevanje, zlasti 

željo po pomoči in izkazovanje sočutja. Učenje vživljanja v drugega in s tem zgleden, 

poučen način reševanja konflikta uporabita sogovornici, ki vključujeta spraševanje o počutju 

preostalih vpletenih in tudi o svojih občutkih govorita z učenci.  

Ugotovitev naše raziskave glede odzivanja učiteljic na konfliktne situacije s postavljanjem 

vprašanj je v skladu z mnenjem M. Scherer (1992). Avtorica (prav tam) predlaga takšen 

način, saj se z njim prepozna človekova občutja. Prav tako sta Wolfgang in Glickman (1989, 
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v Pšunder, 2006) v raziskavi odkrila, da so vprašanja eden od načinov učiteljevega odzivanja 

na učenčevo neprimerno vedenje.  

Zatiranje konfliktnih situacij in s tem čustev le stopnjuje napetost, agresijo v posamezniku, ki 

nato izbruhne v še hujši obliki. Človek nam z zaupanjem svoje notranjosti pomaga razumeti 

zunanje reakcije, kar pripomore k boljšim medsebojnim odnosom. 

 

Kazen kot ukrep ni pogost način odzivanja učiteljic v intervjuju. Pri kazni je pomembno, da 

se učitelj zaveda, zakaj jo je dal oz. še pomembneje, vprašati se mora, kaj želi z njo doseči (da 

ne uniči odnosa).  

Kroflič (2011) pravi, da je od posameznika, ki mu je ukrep namenjen, odvisno, ali tega zazna 

za negativnega (kazen) ali pozitivnega (spodbuda). 

P. Štirn Janota in D. Štirn Koren (2012) menita, da ima kazen vzgojno vrednost v primeru, ko 

imamo učenca za odgovorno in avtonomno osebo. Ob dodelitvi naše kazni zna presoditi, kaj 

je prav in kaj ne (na takšen način lahko krepimo njegovo odgovornost). 

Pri krivdi sprašujemo, koga je treba kaznovati, pri odgovornosti pa, kaj se da narediti za 

izboljšanje stanja (Iršič, 2004). 

 

 

O svoji hujši jezi kot možnem odzivu je poročala le ena od sogovornic (… da bi udaril učenca 

ali kakšno stvar vrgel kam …). Tudi tu vidimo obliko zrcalne agresije. V Conflict and 

confrontation (2006) je razlaga, da se v konfliktni situaciji res odzovemo z močnimi čustvi, a 

nam običajno z njihovim nadziranjem uspe nadzirati tudi vedenje. Koristno je znanje 

sprejemanja čustev (tudi z učencem v konfliktu), kar ne pomeni, da se strinjamo z njegovim 

vedenjem (Bizjak, 2000).  

 

Načini odzivanja naših sogovornic v konfliktu z učencem so še: občasna ignoranca učenca, 

opravičilo učiteljice ob spoznanju »neustreznega« vedenja, po potrebi dodaten pogovor 

z učencem naslednji dan, občasno povzdignjen glas, igranje jeze, odzivanje z načinom 

samostojnega učenja reševanja konfliktov učencev (prikaz restitucije, mediacija), uporaba 

različne komunikacije pri različnih otrocih, odziv z osebnim odnosom in fizični odziv.  

 

Primer dobre prakse je izražanje čustev sogovornic (z namenom zavedanja občutkov 

drugega, vživljanje vanj; spoznanje, da je učitelj le človek). Takšno ravnanje po mnenju 

Zembylasa (2007) kaže na njihovo kompetentnost, saj se ukvarjajo z lastnimi čustvi in čustvi 

učencev. Še en primer dobre prakse se izkaže povezovanje razreda s sodelovanjem 

(projekt).  

Izpostavili bi rezultat naše raziskave, ki pove, da polovica učiteljic učencem ponudi 

priložnost samostojnega reševanja konfliktov (same jih opazujejo, poslušajo in mogoče 

kasneje posredujejo). Učence tako navajajo na samostojno, odgovorno reševanje konfliktov in 

jim izkazujejo zaupanje.  

S poslušanjem se odzovemo na povedano, kažemo zanimanje (Lamovec, 1993) in po 

Burbulesu in Ricu (2011, v Štirn Janota in Štirn Koren, 2012) je poslušanje lahko zelo 

vzgojno. 
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Naše sogovornice tudi uresničujejo dolgoročen cilj discipline – učence usposabljajo za 

razumno reševanje konfliktov (Rogers, 1998, v Pšunder, 2006) in jim omogočajo pridobiti 

občutek sposobnosti sprejemanja lastnih odločitev in obvladovanja problemov. To po 

Krofliču idr. (2011) pomeni opolnomočenje učenca. 

Kot dober model učenja reševanja konfliktov in prikaz zmotljivosti vsakogar se pokaže 

dejanje dveh učiteljic, ki se po neustreznem odzivu učencu opravičita. Dober zgled prikaže 

tudi učiteljica, ki se po premisleku (dan po konfliktu) z učencem ponovno pogovori (o 

možnem napačnem odzivu in boljši rešitvi situacije). 

 

Po mnenju ene od sogovornic je za mlajše učence ključna učiteljeva pomoč pri reševanju 

konfliktov in to potrjuje tudi Dayton (2012, v Pollan in Wilson-Younger, 2012). 

 

Ena od učiteljic občasno za odziv uporabi igranje jeze in pri tem gre po mnenju Hochschielda 

(1993, v Phillipp in Schüpbach, 2010) za površinsko delovanje (prikrivanje resničnih čustev), 

kar vodi v izgorevanje. 

Na tem mestu zopet vidimo nujnost učiteljevega znanja o čustvih. 

 

Sogovornice so se z izkušnjami naučile ustreznejših odzivov v konfliktnih situacijah (dve 

omenita svoj nekdanji neustrezen odziv) in zato so zdaj bolj zadovoljne z njimi kot včasih. 

 

Za strokovne delavce je potrebno učenje strategij reševanja konfliktov, in sicer so potrebne 

kompetence v vseh fazah konflikta (prepoznavanje, iskanje pristopov …). Izobraževanje na 

področju konfliktov je koristno in učitelju v pomoč pri njihovem reševanju. Pripomore k večji 

samozavesti in avtonomiji v nadaljnjih takšnih situacijah. 

 

 

Telesne, miselne in čustvene reakcije učiteljic v konfliktu in zaznavanje sebe v takšni 

situaciji 

 

O telesnih reakcijah sta poročali učiteljici, in sicer o razbijanju srca in neprijetnem občutku, 

druga pa o hudi notranji napetosti, rdečici in cmoku v grlu. Prav tako se v literaturi (Sutton in 

Conway, 2001; Conflict and confrontation, 2006) poleg drugih pojavijo tudi našteti znaki 

telesnega odziva. 

 

Pri miselnem odzivu na konflikt so sogovornice povedale, da se misli ravno ne zavedajo, saj 

jih je bilo veliko in so begale. V raziskavi R. E. Sutton in Conwaya (2001) učitelji 

najpogosteje niso mislili na nič. 

 

Vse učiteljice so naštele negativna čustva jezo in nemoč, omenjale so še strah, obup, žalost 

in sočutje.  

Že omenjene raziskave R. Hosotani in Imai-Matsumure (2011), S. Prosen, H. Smrtnik Vitulić 

in O. Poljšak Škraban (2011) ter Z. Šimonka in K. Košir (2014) so kot najpogostejše 

negativno čustvo učiteljev ugotovile jezo.  
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Opazimo koristnost učenja o lastnih čustvih za učiteljice v naši raziskavi, navedene 

raziskave pa navajajo podobno. 

Učitelj z načinom izražanja in doživljanja čustev na ustrezen način predstavlja zgled 

učencem; možno je izboljšanje komunikacije v razredu ter s tem tudi medsebojnih odnosov 

(Žalec, 2012). 

S. Prosen, H. Smrtnik Vitulić in O. Poljšak Škraban (2011) razlog za svojo raziskavo 

utemeljijo z mnenjem, da so čustva v šoli zelo pomembna, a ne dovolj predstavljena v 

pedagoških raziskavah. Avtorice (prav tam) še menijo, da bi se morali bodoči učitelji 

izobraževati o čustvih, kar svetuje tudi M. L. Chang (2009a), in s tem se še kako strinjamo.  

 

Ena od učiteljic samo doživljanje takšnega dogodka zaznava kot nasilje nad seboj, kot odpor, 

zakaj se mora s tem ukvarjati. Pri eni učiteljici pride do notranjega konflikta in druga zaznava 

takšne situacije za stresne.  

Učitelje se opozarja, naj bodo mirni, ne obrambni, naj nadzorujejo čustva (Wong in Wong, 

1998, v Sutton in Wheatley, 2003), naj jih prikrivajo (več avtorjev v Chang, 2009a; Žarkovič 

Adlešič, 2000). 

Situacije v šoli od učitelja zahtevajo čustveno zavzetost, empatijo, predelovanje negativnih 

čustev, samoobvladovanje in vse to kaže na čustveno obremenjenost poklica (Žarkovič 

Adlešič, 2000). 

 

Učiteljice v raziskavi poskušajo ohranjati mirnost, notranje ravnovesje in razumeti učenca. 

 

 

Konflikt v trenutku je za sogovornice negativna situacija (stres) in pozneje pozitivna 

izkušnja (možnost učenja – lastnega in učenčevega; osebnostna rast). Tako kot naše 

sogovornice koristnost konflikta vidi tudi Iršič (2004), in sicer v pridobivanju znanja in 

spodbujanju osebnostne rasti. Prav tako diplomsko delo L. Golob (2013) poda rezultate 

raziskave, v kateri se je pokazal konflikt kot naraven pojav in za učitelje z do deset let 

delovne dobe priložnost za osebni razvoj. 

 

V raziskavah (Dyson, 2000, v Morris-Rothschild in Brassard, 2006; Iordanides in Mitsara, 

2014; Johnson in Johnson, 2009) so učitelji konfliktom pripisali negativen pomen.  

 

Učiteljice v intervjujih nekdanje doživljanje, zaznavanje sebe v konfliktu opišejo kot osebno 

vpletenost, česar štiri danes ne čutijo več (posledica izkušenj in razumevanja otroka). 

Ravno izkušnje so jih pripeljale do današnje vloge v konfliktu, kjer se zaznavajo kot pomoč 

učencu in od katerega se lahko učenci učijo; ena učiteljica se ima za avtoriteto. 

 

Učiteljice iz naše raziskave opišejo doživljanje sebe še kot: zmedena, zaveda se opazovanja 

drugih otrok; kot zoprna in nevedna, kako reagirati; utrujena; lažje jih rešuje ob boljšem 

počutju; za nekoga, ki zmanjša stres, za drugo ni pristojna; izkušena za lažje konflikte in ne 

želi biti krivična do učencev. 
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Potek učiteljičine samorefleksije konfliktnega dogodka 

 

Prav vsem učiteljicam v pogovorih je v navadi razmišljanje o konfliktu, in sicer po pouku 

ali doma. Polovica se jih zaveda svojega trenutnega odziva, da je bil, kakršen je bil.  

Na tem mestu bi dodali, da učitelj kaže profesionalnost z učenjem ustreznih reakcij in 

obvladovanja čustev. To seveda ni lahko, je pa zanj koristno. 

 

Učenca poskušajo razumeti, razmišljajo o počutju (svojem in otrokovem), o poteku dogodka, 

svojih in učenčevih odzivih ter možnem lastnem učinkovitejšem odzivu.  

Poleg razumevanja otroka predlagamo, da se učitelj nauči iskati vzroke učenčevih 

negativnih čustev. Ko jih najde, uspešneje rešuje konflikt z učencem in mu tako pomaga 

(hkrati tudi sebi in ostalim učencem – boljši odnosi, razredna klima ter posledično 

poučevanje in učenje). Dobro je vključiti še šolsko svetovalno službo. 

 

Razmišljanja sogovornic so še: spraševanje, ali bi konflikt lahko preprečila; pomembnost 

neimpulzivnega odziva; lastna vloga v konfliktu; smiselnost vstopanja v takšne situacije 

zaradi dobrega odnosa s konfliktnimi učenci v preteklosti; prikazati učencem druge 

vrednote (odnos, dobrota do drugega); o problemu trajajoče konfliktnosti – nezmožnost 

pomoči otroku (o vplivu tega na celoten razred); o koristnosti posvetovanja s kolegi; o potrebi 

po več časa za reševanje konfliktov; želja po pomoči in nekrivičnosti do učenca; ponovni 

pogovor z učencem po premisleku o napačnem ravnanju; o vzroku konflikta; iskanje boljših 

načinov reagiranja; načrt za prihodnje ravnanje.  

Zavedanje naše učiteljice o pomenu neimpulzivnosti odziva je skladno z literaturo, kjer 

Novak (b.d.) v impulzivnem odzivu prepozna negativno naravnanost do drugega in sebe. Po 

Iršičevem (2004) mnenju odreagiramo, kot smo navajeni, in takrat presoje nismo sposobni.  

Sogovornica v naši raziskavi učence uči o vrednotah. S tem po mnenju Rogersa (1998, v 

Pšunder, 2006) pokaže svojo pozornost na enega od dolgoročnih ciljev discipline. Isti avtor 

(prav tam) navede še spoštovanje pravic drugih, spodbujanje odgovornosti za vedenje … 

 

Sogovornice razmišljajo o različnih stvareh; vidi se želja pomagati otroku in sebi v takšnih 

situacijah, saj se s tem vzpostavi odnos, ki omogoča lažje delo v razredu.  

 

S predelavo dogodkov – refleksijo je učitelju jasneje, kaj mu omogoča in kaj zavira poklicni 

razvoj; svojo prakso pregleduje, vrednoti in razvija (Košir, 2013; Šimonka in Košir, 2014). 
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RV4: 

Učiteljičino razumevanje življenjske situacije učenca, s katerim je pogosto v 

konfliktu; zaznavanje povezave vedenja z učenčevo domačo situacijo in 

ocene značilnosti tega otroka 

 

- Razumevanje učenčeve življenjske situacije 

Intervjuji na več mestih ponudijo učiteljičino razumevanje učenca, s katerim so v konfliktu.  

Tej naši ugotovitvi pripisuje pomen tudi literatura (Cimerman Petrovič, Dolamič, Kociper in 

Novak, 2007), kjer je navedeno, da nas mora poleg dinamike konflikta (model ledene gore) 

zanimati njegovo ozadje (posameznikovo vedenje, interesi, potrebe v konfliktni situaciji). 

Tako lažje najdemo rešitev za konflikt. 

Odrasli mora dojeti situacijo z otrokovega vidika, mu pomagati pri odločanju za naslednje 

ravnanje in ga učiti prevzemanja odgovornosti (Obid in Rapuš Pavel, 2009). 

 

Učiteljice v raziskavi se zavedajo, da je vedenje učenca posledica nekih čustvenih stisk in 

vpliva družine, zaznati je njihovo sočutje. Za konfliktnim ravnanjem učenca prepoznajo 

njegovo nemoč, strah, iskanje pozornosti, neznanje socialnih veščin. Izražajo tudi željo po 

pomoči učencu, a hkrati stisko zaradi neznanja. Razumejo učenčevo nezmožnost 

kontroliranja vedenja v konfliktu in v učenca se skušajo vživeti.  

Sogovornici razumeta, da učenec ni osebno jezen nanju, ampak da ima problem v sebi in ga 

tako rešuje. Posebno razumevanje izraža UPB4, in sicer, da ona nima konflikta z učencem, 

temveč v sebi.  

Omenili smo že, da obstajajo vzroki za določeno vedenje, ki jih je treba raziskati. Tako 

imamo jasnejši pogled na posameznikovo vedenje in odzive v odnosu. 

 

Učiteljice v pogovorih skušajo razumeti učenca, njegovo čustveno stisko in življenjsko 

situacijo ter reševati konflikte z lastno čustveno neprizadetostjo. Prav tako avtorja 

(Milivojević, 2008 in Ule, 2005) prepoznavanju in izražanju čustev pripisujeta ključen pomen 

za uspešno reševanje konfliktov. 

 

- Povezava vedenja z učenčevo domačo situacijo 

Singh (2001, v Dunbar, 2004) med drugim vidi vzroke disciplinskih problemov tudi v 

domačem okolju (pomanjkanje discipline doma ali pomanjkanje socialno-emocionalne 

podpore) in permisivnosti (starševska permisivnost). Otrokova situacija doma je zanj lahko 

stresna (Conflict and confrontation, 2006). 

Za stiske, ki privrejo navzven, se sogovornice zavedajo, da v večini izhajajo iz domačega 

okolja. Navedle so domače situacije: ločeni starši, nasilje, alkohol, bolezen, tujejezičnost, 

starševo zagovarjanje otrokovih dejanj.  

Te situacije učenci prenašajo v šolo prek vedenja, s katerim želijo rešiti svojo stisko. 

Odraščanje v težkih razmerah otroka zaznamuje in zaradi nesodelovanja staršev z učiteljem je 

pomoč otroku zelo otežena. 

 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

128 
 

Učiteljice v naši raziskavi si želijo sodelovanja s starši. Pomen takšnega sodelovanja vidita 

tudi Strike (2005, v Kroflič, 2005) in J. Rapuš Pavel (2010). 

 

Sogovornice so navedle situacije prenosa domačega vedenja v šolo: očetovo navduševanje 

sina za orožje in v drugih primerih nasilja doma (posledica primerov je bilo nasilno vedenje v 

šoli), starši, ki zagovarjajo otroke (učenčevo neupoštevanje učiteljice), tujejezičnost (težave 

reševanja konfliktov zaradi neznanja jezika in razlik v vzgoji), otroci ločenih staršev (kot 

posledico je učiteljica prepoznala nepovezanost učencev v razredu). 

Zavedati se moramo, da je neprimerno vedenje posledica več dejavnikov, zato ni smiselno 

iskati krivca, temveč kaj se da narediti (ne krivda, temveč odgovornost). Učitelj s svojim 

vedenjem, delom vpliva na večanje ali manjšanje disciplinskih težav (Lewis, 2001, v Pšunder, 

2004). 

 

- Ocene značilnosti otroka 

Sogovornice pri otroku, ki je pogosto v konfliktu z njimi, navajajo: vedenjske in čustvene 

težave, neprimerno vedenje, nasilnost, (močna) jeza, strah, težave s samopodobo, iskanje 

pozornosti, slaba socializiranost, razvajenost.  

Nekaj podobnih značilnosti otroka v konfliktu z učiteljem (iskanje pozornosti, doseganje 

želenega s konflikti, strahovi in domače situacije) najdemo tudi v Conflict and confrontation 

(2006). 

 

V večini primerov (razen dveh) so učiteljice v naši raziskavi navajale konflikte s fanti, kar 

potrjuje tudi literatura (več avtorjev v Drugli, 2013; več avtorjev v Hamre idr., 2008; Jerome, 

Hamre in Pianta, 2009, v Skalicka, Stenseng in Wichstrøm, 2015). 

 

 

Vpliv pogostega konflikta na odnos učiteljica – učenec 

 

Nereševanje konfliktov povzroča slabšanje odnosov (Owusu-Mensah, 2007).  

 

Učiteljice v raziskavi navajajo, da imajo danes v večini z učenci, s katerimi so bile pogosto v 

konfliktu, zadovoljiv odnos in čutijo njihovo hvaležnost. Razlog takšnemu odnosu 

pripisujejo več stikom, pogovorom s temi učenci. Menijo, da če otrok zazna učiteljevo 

naklonjenost, dobronamernost, je pripravljen sodelovati, se razvije povezanost, zaupanje 

in s tem boljši odnos. UR1 pove misel, da ji nekdanje izkušnje (dober odnos z nekdanjimi 

»konfliktnimi« otroki) pomenijo lažje vstopanje v današnje takšne odnose. 

 

Stične točke z ugotovitvami naše raziskave o vplivu hvaležnosti, naklonjenosti in zaupanja v 

odnosu najdemo tudi v literaturi. Za kakovosten odnos učitelj – učenec Gordon (1983) 

pripisuje pomen hvaležnosti, M. Peček Čuk in Kroflič (2009) naklonjenosti (zanimanje za 

učenca, reakcija na konflikt, posredovanje med konfliktom) in Pianta (1999, v Berry in 

O'Connor, 2010) zaupanju v učitelja. Naklonjenost poudari tudi več avtorjev v Savi (2002). 

 

Na odnos učiteljica – učenec vpliva tudi odnos staršev do učitelja.  
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Ravno tako več avtorjev (v Pšunder, 2006) daje pomen sodelovanju s starši, in sicer kot vpliv 

na učenčevo učenje in vedenje, lažje reševanje težav (ko do njih pride) in za izboljšanje 

discipline. 

 

Sprememba vedenja sogovornice do učenca je povzročila spremembo njegovega vedenja. 

Odnos je spremenil tudi učiteljičin osebni odnos z učencem. Prav tako se sprememba odnosa 

zgodi s prepoznavanjem vzroka vedenja in učiteljičin drugačni pristop. V enem od 

intervjujev je podan primer, da učiteljica z vztrajnostjo in doslednostjo pri učencu doseže 

spremembo vedenja in odnosa, druga vidi v odnosu dvojnost (odnos sprejemanja/potrditve, 

nežnosti in odnos nesprejemanja/omejevanja, zahtev).  

 

V dveh primerih sta imeli sogovornici izkušnjo z nepovezanim razredom in eni je razred 

uspelo povezati s skupnim delom na projektu. Posledica so bili boljši odnosi med učenci in 

ravno to je bil namen. Učiteljica je tako pokazala zavedanje pomena povezanosti skupine za 

boljše odnose in delo v razredu. Tudi Strike (2005, v Štirn Janota in Štirn Koren, 2012) daje 

velik pomen pripadnosti; meni, da je zdravilo za disciplino.  

 

Učiteljice v naši raziskavi navajajo izkušnje, kjer je in kjer ni bilo sprememb v odnosu. Pri 

zaznamujočem konfliktu se je odnos izboljšal v dveh primerih. Za izboljšanje odnosa sta 

potrebna želja in delo obeh vpletenih. 

 

 

 

RV5: 

Učiteljičina ocena lastnih kompetenc razreševanja konfliktov, pomen 

dodatnega izobraževanja in vrste znanj konstruktivnega reševanja 

konfliktov ter vir učiteljičine podpore po konfliktu 

 

- Ocena lastne kompetentnosti 

V večini konfliktov se sogovornice čutijo dovolj kompetentne (posledica izkušenj) za 

njihovo reševanje, pri težjih poiščejo pomoč šolske svetovalne službe. Dve učiteljici sta 

podali odgovor, da se čutita nekompetentni za reševanje konfliktov s starši (problem 

komunikacije). To sta izpostavili učiteljici z največ delovne dobe in izkušnjami.  

Tri učiteljice izpostavijo pomanjkljivo znanje področja reševanja konfliktov pridobljenega s 

fakultete. Prav tako učitelji v tujih raziskavah navajajo neustrezno izobraževanje, 

usposabljanje za razredno vodenje v času študija (več avtorjev v Christofferson in Sullivan, 

2015). 

 

Korthagen (2004) meni, da so kompetence le del učiteljevega delovanja. Zavedati se mora 

tudi svojega poslanstva, osebne in poklicne identitete ter prepričanj. Kroflič (2007) svetuje, da 

je v vzgoji in izobraževanju poleg kompetenc in znanja potrebna vrnitev k osebni 

naravnanosti.  
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Za nekompetentnost reševanja konfliktov s starši bi predlagali več učenja komunikacije in 

retorike že v času študija. Pogovor je eno od glavnih orodij učitelja, a nam primanjkuje znanj 

s tega področja. 

 

- Dodatno izobraževanje 

Vse sogovornice pripisujejo pomen dodatnemu izobraževanju, udeležujejo se seminarjev in 

berejo literaturo. Področja, ki jih zanimajo so komunikacija (pogovori s starši), odnosi z 

otrokom, vzgoja v naši družbi, restitucija, poznavanje tipov otrok z motnjami; učenje iz 

lastnih in tujih izkušenj, socialni odnosi. 

Učiteljice v naši raziskavi se zavedajo pomembnosti znanja komuniciranja, kar v literaturi 

poudarijo tudi Gordon (1983), Kroflič, (2003), Moreno Rubio (2009), Sutton in Stewart 

(2008, v Košir, 2013).  

 

Na izobraževanjih si dve učiteljici želita napotkov za ravnanje v določenih situacijah (sicer se 

ena zaveda, da to ni mogoče in da je v situaciji sama). Literatura (več avtorjev v Pšunder, 

2006) pojasni, da ni napotkov za reševanje problemov, ampak je potrebno razumevanje 

discipline. 

 

- Znanje konstruktivnega reševanja konfliktov 

Za znanje konstruktivnega reševanja konfliktov največ pomena sogovornice pripisujejo 

(razvojni) psihologiji in omenjajo še komunikacijo, restitucijo, znanje o nasilju, čustveni 

inteligentnosti (čustva, sočutje, empatija), poudarijo osebnostni razvoj, poznavanje sebe 

(razmišljanj, čustev, odzivov) in otrokovega družinskega okolja. 

 

Nekoliko drugačna mnenja učiteljic v naši raziskavi: pomen zdrave pameti ter trma in 

doslednost; izkušnje, da se konflikta ne ustrašiš; poznavanje svojih vrednot, etike in 

morale ter trojnost odnosa (poznavanje faz otrokovega razvoja, socialno okolje, osebno 

zorenje in nekaj milosti). 

Posebno mnenje izraža učiteljica, ki meni, da ni ključno znanje, temveč čas, ki ga imaš za 

reševanje konfliktov.  

 

Za medsebojne odnose in poznavanje sebe Weisinger (2001) poudari čustveno inteligentnost 

in tudi komunikacijske spretnosti ključno vplivajo na odnos med učiteljem in učencem 

(Gordon, 1983; Sutton in Stewart, 2008, v Košir, 2013).  

 

- Podpora po konfliktu 

Podpora sogovornicam po konfliktu je pogovor s sodelavko. Oporo doma jih išče malo. Ena 

od učiteljic meni, da bi se morale učiti bolj iz svojih in tujih izkušenj. Bosch (2006, v Ünal 

in Ünal, 2012) meni, da se z usposabljanjem in veliko izkušnjami pridobi spretnosti 

razrednega vodenja (tudi reševanja konfliktov). 

Pri hujših in ponavljajočih se primerih, učiteljice poiščejo pomoč šolske svetovalne službe.  

Tri učiteljice z njeno pomočjo niso zadovoljne. 
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Pri reševanju konfliktnih situacij je opaziti osamljenost učiteljic. V intervjujih jo omenja 

kar sedem učiteljic. Izražajo nemoč, ne pomoč staršev, šole, šolske svetovalne službe.  

Menimo, da učiteljice izražajo svojo kompetentnost s tem, da se zavedajo obstoja konflikta 

(ga opazijo, se zanj zmenijo), ga skušajo s svojim znanjem, profesionalnostjo in človeško 

noto rešiti (poiskati tudi vzrok vedenja) in po potrebi poiščejo pomoč za njegovo 

razreševanje (ga znajo prekiniti, odložiti in nato s pomočjo/več znanja rešiti).  

 

 

 

7.1 Povzetek sklepnih ugotovitev in smernic 

 

Učiteljice v raziskavi izpostavijo, da do konfliktnosti z učencem največkrat pride zaradi 

posredovanja v konfliktu med učencema. Za boljšo klimo razreda in posledično manj 

(močnih) konfliktov oz. njihovo uspešnejše razreševanje je torej pomembno delati na 

medsebojnih odnosih in se o njih izobraževati.  

 

Vzrok konfliktov je pogosto nasilje učencev (tudi v zaznamujočem konfliktu) in zato je 

potrebno izobraževanje tudi s tega področja. Ključno je pridobiti veščine razrednega vodenja 

in s preventivno disciplino onemogočati, minimalizirati neprimerno vedenje, ki se lahko 

razširi po razredu in škoduje odnosom.  

Konflikt z učencem v učiteljici lahko povzroči notranji konflikt in pri slednjem pomaga delo 

na sebi (izobraževanje, samorefleksija) in pomoč, podpora kolegic, šole. 

 

Med situacijami, ki vodijo v konfliktnost, izstopa slab odnos med učenci, kar tudi kaže na 

pomembnost dela z odnosi (sodelovanje, povezovanje skupine). 

 

Nemoč sogovornice občutijo ob učenčevem upiranju (da nečesa ne bo naredil …) in ne vedo, 

kako postopati, ter navajajo stresnost situacije. Primanjkuje jim znanj, kako ravnati v takšnih 

trenutkih, in sicer s področja vodenja razreda oz. disciplinske problematike. Želijo si pomoči 

staršev in šolske svetovalne službe. Menimo, da bi bila tu priporočljiva pomoč kolegov z več 

izkušnjami. 

 

V konfliktih so učiteljice občutile negativna čustva.  

Pri samorefleksiji se sogovornice zavedajo trenutnega odziva (da je bil, kakršen je bil). 

Profesionalno se je naučiti ustreznih reakcij in obvladovanja čustev. Iz povedanega 

prepoznamo potrebo po čustveni pismenosti. 

Konfliktne situacije in stalna izpostavljenost učiteljevih reakcij kažejo na čustveno stresnost 

poklica (možna pomoč s supervizijo). V stresnih dogodkih se učiteljice čutijo osamljene, 

imajo osebno stisko in koristilo bi jim znanje tehnik sproščanja. 

Zlasti težke situacije motečega vedenja kažejo na učiteljevo, danes nujno znanje o vedenjskih 

in čustvenih težavah otrok. 
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Sogovornice se v konfliktu odzivajo različno (s pogovorom, ignoranco, površinskim 

delovanjem, povzdignjenim glasom, z načinom samostojnega učenja reševanja konfliktov, 

izražanjem čustev). Koristno bi bilo učenje strategij reševanja konflikta. 

 

Poleg razumevanja učenca, kar poudarjajo učiteljice v raziskavi, je dobro poiskati vzroke 

vedenja, kaj nam učenec z njim sporoča. Potrebna je tudi vključitev šolske svetovalne službe. 

 

Otrokovo notranje okolje (doživljanje domačih situacij …) se učiteljem pokaže le delno in s 

svojim vedenjem nam učenec skuša dopovedati, kaj si želi. Učiteljevo znanje z več področij je 

obema v pomoč. 

Slabša kompetentnost komuniciranja s starši zahteva več učiteljevega znanja s tega področja, 

kar bi mu morala ponuditi že fakulteta. 

 

Iz omenjene osamljenosti in nezadostne pomoči (staršev, šole, šolske svetovalne službe) je 

zaznati željo sogovornic po večji kompetentnosti in samem sodelovanju. 

Tudi s tem, ko učitelj pokaže, da nečesa (kljub trudu) ne obvlada, ne zmore in poišče pomoč, 

predstavlja realni model učenja. Ali ni to ena potrebnejših popotnic, ki jih lahko ponudi 

otroku? 

 

 

 

Naše sogovornice preko pogovora skušajo mirno reševati konflikte, jih doživljati neosebno 

(neprizadeto) in učence z lastnim zgledom učiti in navajati na medsebojno sodelovanje. 

Kažejo razumevanje, tudi sočutje do učenca s katerim so v konfliktu in s tem, po ugotovitvah 

literature (Battistich, Solomon, Watson in Schaps, 1997; Spruk, 2004) in s človeške plati, 

kažejo spretnosti najučinkovitejših vodij.  
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Shema 1: Prikaz dobre prakse učenja reševanja konfliktov z učenci (glede na raziskavo) 

 

ZGLED UČITELJA: 

 - umirjeno reševanje konflikta s pogovorom 

 - oseben odziv na konflikt (nežnost, objem) 

 - podajanje lastnih izkušenj učencem 

 

 - po potrebi ponovni pogovor z učencem 

 - opravičilo učencu ob nepravilnem odzivu 

 

 - izkazovanje razumevanja učencu (empatičnost, sočutje, pomoč) 

 - izražanje učiteljevih čustev (tudi s humorjem; otroku bližje, razumljivejše) 

 - povezovanje učencev s sodelovanjem (projektom) 

 - dajanje priložnosti samostojnega reševanja konfliktov učencem (sami vodijo  

 pogovor o dogodku, starejši učenci naredijo zapis dogodka, po potrebi še skupni pogovor z 

učiteljem) 

 - učenje reševanja konfliktov z restitucijo, mediacijo 

 

 - pogovor o občutkih drugih, vpletenih v konfliktno 

situacijo; postavljanje vprašanj 

 - pogovor o konfliktnem učencu 

 

 - učenje o vrednotah (medsebojni odnosi, medsebojna pomoč, pomembnost nematerialnih stvari v 

življenju) 

 

 

 

 

POMEMBNOST

ODNOSA 

MEDSEBOJNO 

UČENJE ZA 

ŽIVLJENJE 

(učiteljevo učenje 

učencev, 

učenje med učenci, 

učenčevo učenje 

učitelja) 

UČENJE 

EMPATIČNOSTI, 

SPREJEMANJA 

DRUGAČNOSTI 

»A veš, saj jaz ga tudi polomim, madona, saj jaz nisem svetnica. Jaz ga res polomim včasih s kakšnimi odnosi v šoli, v razredu, kakorkoli. 

Ampak potem si res tako želim še najmanj tri izkušnje, zato da to lahko popravim, pa se mi zmeraj zgodijo (glasneje in navdušeno), res 

(smeh). Zmeraj jih prikličem. Ker se potem tudi oni učijo, a veš, ne samo jaz. To je tako vzajemno, a ni dobro.« (UPB4) 
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Interpretacija SHEME 1 (Prikaz dobre prakse učenja reševanja konfliktov z učenci – glede  

 na raziskavo) 

 

»… reagiranje v konfliktnih situacijah tvori jedro vzgoje in discipliniranja v javni šoli« 

(Kroflič, 2011, str. 15) in pomembno je videti vlogo današnje discipline v pomoči učencu 

doseči samodisciplino, razvijanju večje odgovornosti zase in pridobivanju nadzora nad svojim 

vedenjem (več avtorjev v Dunbar, 2004). 

 

Naše sogovornice preko reševanja konfliktov z učenci pridobivajo lastne izkušnje in znanja s 

tega področja. Prav tako s svojim odzivom na konflikt, soočanjem z njim, učencem 

predstavljajo zgled za reševanje konfliktov med učenci samimi in v življenju nasploh. S tem 

jim dajejo popotnico za vnaprej, kažejo na pomembnost medsebojnih odnosov, učijo 

empatičnosti in sprejemanja drugačnosti. Skupek naštetega je medsebojno učenje za 

življenje vseh vpletenih. 

 

Kot ključni zgled so se pokazali odzivi učiteljic v konfliktu z učencem, ki so temeljili na: 

umirjenem pogovoru, osebnem odzivu (nežnost in objemi kažejo na pomen ljubezni, ki jo 

omenjajo tudi Brajša (1995), Gogala (v Kroflič, 2000) in Prgić (2007)), podajanju lastnih 

izkušenj učencu; potrebnem ponovnem pogovoru z učencem in učiteljičino opravičilo ob 

neustreznem odzivu (pomembnost odnosa);  

razumevanju učenca (empatičnost, sočutje, pomoč), (humornem) prikazovanju čustev (otroku 

razumljivejše; z doživljanjem in izražanjem čustev na ustrezen način lahko po mnenju Žalca 

(2012) izboljšamo komunikacijo in nato odnose), povezovanju učencev s sodelovanjem 

(projekt), omogočanju samostojnega reševanja konfliktov učencev (s pogovorom o dogodku, 

z zapisom dogodka), reševanju konfliktov z restitucijo in mediacijo;  

medsebojnem razumevanju občutkov oseb, vpletenih v konflikt (s pogovorom, postavljanjem 

vprašanj), pogovoru o konfliktnem učencu (poskušanju razumeti njegovo vedenje) (učenje 

empatičnosti, ki po M. Bratanić (1993) omogoča boljšo komunikacijo, dialog; sprejemanja 

drugačnosti); 

učenju o vrednotah (medsebojni odnosi in pomoč, pomembnost nematerialnega v življenju). 

 

Učiteljica tako vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Zgoraj napisano ponuja dobro možnost 

medsebojnega učenja za življenje vseh vpletenih – učiteljevo učenje učencev, učenje med 

učenci, učenčevo učenje učitelja. 

 

Tudi v literaturi več avtorjev (Bandura, 1998, v Chang, 2009b; Sutherland in Oswald, 2005, v 

Peček Čuk in Lesar, 2010; Šušnjić, 2002, v Šarenac in Begu, 2006) poudari pomen učenja od 

drugih. 

Učencu se na tak način pomaga pridobiti občutek zmožnosti za sprejemanje lastnih odločitev 

in obvladovanje problemov, kar po Krofliču idr. (2011) pomeni opolnomočenje učenca. 

 

Zaključni citat pod shemo opredeljuje naše nenehno učenje; učenje na napakah, porazih (in 

zmagah), ki nam predstavljajo izkušnje, in te so naše učiteljice. 
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Shema 2: Prikaz učiteljevih ovir pri reševanju konfliktov in možne oblike pomoči 

 

SAM z učencem v trenutku dogodka in tudi pri kasnejšem  

razreševanju konflikta 

 

 

NJEGOV ODZIV vpliva na odnos z učencem, učenci in posledično starši 

 

OMEJENE MOŽNOSTI UKREPANJA (do kod segajo njegove pristojnosti; vmešavanje staršev) 

 

NESODELOVANJE STARŠEV ali celo pozicija nasprotnika  

 

POMANJKLJIVO ZNANJE SODELOVANJA S STARŠI 

 

 

 

 

 

 

- več in boljše medsebojno sodelovanje, izmenjava izkušenj med kolegi (učenje iz napak in iskanje boljših rešitev) 

- praktična izobraževanja, delavnice 

- delo s sabo (izobraževanje, samorefleksija, prepoznavanje in uravnavanje čustev, komunikacija, odnosi, konflikti, reševanje konfliktov, 

poznavanje svoje osebnosti) 

- izboljšanje sodelovanja s šolsko svetovalno službo (učitelj poišče pomoč za učenca in tudi zase) 

- izboljšanje odnosov s starši (delavnice, pogovori o izkušnjah situacij z otroki, medsebojna pomoč z nasveti) 

- INTERDISCIPLINARNOST (povezovanje različnih znanj in strok; učitelj se mora ukvarjati s težavami področja poklicnega ukvarjanja 

socialnih delavcev, psihologov, psihoterapevtov, a teh znanj na fakulteti ni pridobil) (Prgić, 2007) 

- DELO na področju ODNOSOV z učenci 

OSAMLJENOST 

UČITELJA 

NEMOČ 

UČITELJA 

MOŽNOSTI 

POMOČI 
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Interpretacija SHEME 2 (Prikaz učiteljevih ovir pri reševanju konfliktov in možne oblike  

 pomoči) 

 

Tako iz lastnih izkušenj kot iz pogovorov s kolegicami je zaznati naslednje ovire pri reševanju 

konfliktov z učenci: osamljenost v dogodku z učencem in kasneje pri njegovem razreševanju; 

pomen trenutnega odziva na nadaljnji odnos z učencem (učenci, starši);  

omejeni možni načini ukrepanja (pristojnosti učiteljice, vmešavanje staršev), nesodelovanje 

(ali premajhno sodelovanje) staršev (nemoč učitelja; tudi Singh (2001, v Dunbar, 2004) 

omeni pomanjkanje učiteljeve moči v zvezi z disciplino);  

pomanjkljivo znanje sodelovanja s starši.  

 

Našteto kaže na občutek učiteljeve osamljenosti; da je oz. ostane v situaciji oz. njenem 

razreševanju pogosto sam. 

 

 

Podajamo možne oblike pomoči za izboljšanje učiteljevega položaja v takšnih situacijah:  

več in boljše medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj med kolegi, praktično 

izobraževanje, delo na sebi (izobraževanje, samorefleksija, razumevanje čustev, 

komunikacija, odnosi …), boljše sodelovanje s šolsko svetovalno službo in starši (medsebojna 

pomoč, učenje iz izkušenj), interdisciplinarnost (povezovanje različnih znanj in strok), delo 

na področju odnosov z učenci. 

 

 

 

Konflikti med učenci in učitelji bodo vedno, a pomoč obojim pri njihovem uspešnem 

reševanju je v našem večjem razumevanju konflikta (Bowman, 2007). 
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8 ZAKLJUČEK 

Tematika konfliktov v literaturi in praksi prikaže vrsto dejavnikov, ki so povezani z njihovim 

reševanjem.  

V šoli ima velik pomen učiteljevo dobro vodenje razreda skupaj z učenci, kar oblikuje 

kakovost medsebojnih odnosov.  

V današnjem času se mora učitelj pri pouku in v času podaljšanega bivanja poleg 

izobraževanja ukvarjati tudi z vzgojo, neprimernim vedenjem, disciplino. Veliko časa mu 

vzame birokracija, stalno naj bi bil dostopen staršem, imel ogromno potrpežljivosti in 

razumevanja do vseh in za vse situacije ter bil vešč znanj z raznovrstnih področij. Kot omenja 

ena izmed učiteljic v intervjuju, naj bi bil učitelj odgovoren za vse in tudi znal reševati vrsto 

nastalih situacij. Tako smo v raziskavi kot drugo izoblikovano temo omenili učiteljevo 

»vsemogočnost«. Literatura (Gordon, 1983; Šimonka in Košir, 2014) pa govori o mitu 

učitelja. Pogosto se učitelji sami ujamemo v ta prepričanja, pričakovanja; posledice so 

negativna čustva, nezadovoljstvo in posledično utrujenost, celo izgorelost. Glede na rezultate 

raziskave o učiteljevi preveliki odgovornosti in pričakovanjih pri delu z učenci Z. Šimonka in 

K. Košir (2014) učitelju predlagata refleksijo (za premagovanje in preprečevanje negativnih 

čustev). 

 

 

Za razumevanje konfliktov in njihovo reševanje v šoli je pomembno, da izvemo, kaj 

učiteljem sploh predstavlja konflikt oz. konfliktno situacijo z učencem. Naše sogovornice 

podobno kot literatura (Fischalek, 1977, v Brajša, 1993; Veliki slovar tujk, 2002) zaznavajo 

konflikt kot nestrinjanje, upiranje, spor … Poudarijo, da v konflikt z učencem pridejo s 

posredovanjem v konfliktu med učencema.  

Konflikti med učenci in med učenci in učitelji vedno bodo, a z izobraževanjem oz. delom na 

odnosih situacijo lahko izboljšamo. Z večjo medsebojno povezanostjo se konflikti lažje in 

hitreje rešujejo. Kot primer navajamo angleške osnovnošolske učitelje, ki sledijo tehnikam in 

standardom, a tudi vlagajo v ustvarjanje čustvenih vezi z učenci (Woods in Jeffrey, 1996, v 

Zembylas, 2003). S tem prav gotovo pripomorejo k boljšim odnosom in boljšemu počutju 

vseh v razredu. 

 

Naravnanost na konflikt (ali je pozitiven ali negativen) nam pokaže učiteljev pogled nanj in 

način njegovega soočanja z njim. Torej, ali se mu zdi konflikt uporaben (kaže na probleme) 

ali slab (negativen) (Banner, 1995). V raziskavi z našimi sogovornicami smo prišli do 

zaključkov, da je v trenutku konflikt za njih negativna, pozneje pa pozitivna izkušnja 

(priložnost za učenje in osebni razvoj). Kot priložnost za osebni razvoj jih vidijo tudi učitelji 

v slovenski raziskavi (Golob, 2013). Tuji raziskavi (Dyson, 2000, v Morris-Rothschild in 

Brassard, 2006; Iordanides in Mitsara, 2014) podata negativne ocene osnovnošolskih učiteljev 

glede konfliktov. Učiteljev negativni pogled na konflikt in njegovo izogibanje konfliktom 

slabšata odnose in sodelovanje ter povečujeta tekmovalnost (Johnson in Johnson, 2009).  
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V intervjujih se je pokazalo, kako učiteljice gledajo na konflikt v odnosu: devet učiteljic je 

razlagalo konflikte z učenci in ena izmed njih konflikt v sebi. Takšen konflikt je lahko vzrok 

medsebojnemu konfliktu (Horvat, 1998; Weeks, 1994, v Stolnik, 2010) in zato je bistveno 

učiteljičino zavedanje svojega notranjega konflikta.  

 

Sogovornicam so odnosi pomembni in to prepoznamo tudi iz naštetih vznemirljivih situacij. 

Poleg učenčevega neupoštevanja pravil, upiranja … so učiteljice občutljive na nasilje in 

drugo neprimerno vedenje (oboje usmerjeno v učence in učiteljico) ter slabe odnose med 

učenci.  

Za samo zmanjšanje konkretnih konfliktnih situacij, ki so jih navedle učiteljice (postavljanje v 

kolono, neopravljanje nalog in pospravljanje, posredovanje v konfliktih), so potrebne 

spretnosti razrednega vodenja. Po Emmerju in L. M. Stough (2001) je treba vzpostaviti in 

ohraniti red, načrtovati učinkovit pouk, se odzivati na posameznikove potrebe, se ukvarjati z 

učenci kot skupino, učinkovito prilagoditi posamezne učence in reševati disciplino.  

 

Za reševanje konfliktov je pomembna učiteljeva »moč« v zvezi z disciplino. To mu 

omogočajo znanje, izkušnje, podpora, pomoč in sodelovanje sodelavcev in staršev. 

 

Vodenje razreda vpliva na učenčev kognitivni, socialni in čustveni razvoj. Zato je učiteljevo 

znanje vodenja razreda še kako pomembno. Učitelj z zastavljenim načinom poučevanja, 

razrednimi pravili in soočanjem z motečim vedenjem vpliva na medsebojne odnose. Dobra 

organizacija razrednega vodenja zmanjša možnost problemov in nanje oz. na njihovo 

reševanje je učitelj bolj pripravljen. Z znanjem in dobrimi strategijami vodenja razreda 

učencem kaže ravnanje v konfliktu in jih uči konstruktivnega soočanja z njim. Discipline 

učitelj ne sme zaznavati kot kazni, ampak, kot pravi literatura (Everston in Weinstein, 2006), 

v njej videti omogočanje varnosti učitelju in učencem, okolje za učenje, učenje učencev 

spretnosti uspešne interakcije in zmanjšanje možnosti neprimernega vedenja. Več avtorjev (v 

Dunbar, 2004) temu dodaja še pomoč učencu doseči samodisciplino, razvijanje večje 

odgovornosti zase in pridobivanje nadzora nad svojim vedenjem.  

Preventivna disciplina kaže skrb za učence v obliki pogovora z njimi in s pravili, kjer je 

potrebno sodelovanje. S tem spodbuja učence k prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja 

(Peček Čuk in Kroflič, 2009). Prav tako odgovorni – dogovorni stil vodenja učence uči 

prevzemanja odgovornosti za reševanje problemov, od učitelja pa zahteva izobraževanje o 

razrednem vodenju (Prgić, 2007). 

 

Tridesetletne raziskave so dokazale manj motenj v razredih z učinkovitim razrednim 

vodenjem (Marzano, Marzano in Pickering, 2003, v Korpershoek idr., 2014).  

Kakovosten vodja pozna učence, je dober model, išče vir problemov (Demir, 2009), ima 

kompetence, da uporabi znanje za reševanje problemov, povezuje teorijo in prakso, se uči iz 

izkušenj (Spruk, 2004). S simpatijo in razumevanjem kaže učencem, da mu je mar za njihove 

težave in jih skuša razumeti (Račnik, 2008). Med samim disciplinskim problemom je takšen 

vodja miren, reagira trezno, vedenje jemlje neosebno, spodbuja občutek za skupnost – navaja 

na prosocialnost in manj moteče vedenje (Battistich, Solomon, Watson in Schaps, 1997). Za 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

139 
 

Brajšo (1995), Gogalo (v Kroflič, 2000) in Prgića (2007) je poleg zgoraj naštetega v šoli 

pomembna tudi ljubezen. 

Brajši (1995) je vodenje glavni element uspešne vzgoje in izobraževanja. Poglavitno vlogo 

poleg znanja, strokovnosti in lastnosti kakovostnega vodje pripisuje navduševanju učencev. 

Kakovosten odnos učitelj – učenec je ključna dimenzija vodenja razreda (Marzano, 2003).  

 

 

Nemoč naše intervjuvanke občutijo v primerih učenčevega upiranja, neprimernega, 

nespoštljivega vedenja, v ponavljajočih konfliktnih situacijah in nasilju.  

V omenjenih situacijah učiteljice nimajo dovolj znanja, želijo si pomoči staršev in strokovnih 

delavcev. Torej, pomembno je nenehno izobraževanje. 

 

V intervjujih pogosto omenjano nasilnost učencev v (zaznamujočih) konfliktih bi bilo 

smiselno intenzivneje preprečevati (delo na preventivni disciplini, odnosih) in se o njej dobro 

podučiti (izobraževanje učiteljev in učencev). 

 

Poleg nasilja so bili vzroki zaznamujočih konfliktov tudi iskanje pozornosti, ogrožanje lastne 

varnosti, motenje pouka. Literatura poleg motenja pouka (Horvat, 1998; Štirn Janota in Štirn 

Koren, 2012) izvor konfliktov vidi še v samem učiteljevem odnosu (Gordon, 1983; Horvat, 

1998; Pianta idr., 2005). 

 

Dejavnik, ki zelo vpliva na učinkovito reševanje konfliktov in boljše počutje, je razumevanje 

svojih čustev in čustev drugih; njihovo prepoznavanje, izražanje, ustrezno sprejemanje in 

ravnanje z njimi. Raziskave (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011; Prosen, Smrtnik Vitulić in 

Poljšak Škraban, 2011; Šimonka in Košir, 2014) ugotavljajo učiteljeva negativna čustva pri 

delu. Z našo raziskavo smo ugotovili, da se v konfliktu z učencem učiteljice prav tako soočajo 

z njimi. 

Potrebna je večja čustvena pismenost učiteljic, saj ta omogoča uspešnejši, manj stresen odziv 

na konfliktne situacije ter posledično manjšo psihično utrujenost.  

 

Učiteljice v naši raziskavi se v konfliktu (tudi zaznamujočem) najpogosteje odzivajo s 

pogovorom in te vrste reakcije navaja tudi literatura (Brajša, 1995; Kobolt, 2010b; Stolnik, 

2010; Rapuš Pavel, 2010). V zaznamujočem konfliktu so uporabile še zastavljanje vprašanj 

in seznanjanje o svojih občutkih, s čimer učence navajajo na empatičnost. Za svoje 

neustrezne odzive nekatere učiteljice navedejo lastno opravičilo in o situaciji so se 

pripravljene pogovoriti še naslednji dan. Učence navajajo na samostojno reševanje 

konfliktov in učiteljica je s sodelovanjem povezala razred.  

Kazen učiteljice v naši raziskavi uporabijo redko. Literatura (Iršič, 2004; Štirn Janota in Štirn 

Koren, 2012) omenja, da se z njo uči odgovornosti, če posameznik zna presoditi, kaj je prav 

in kaj ne. 

 

Več avtorjev (v Christofferson in Sullivan, 2015) navaja manjše spretnosti učiteljev 

začetnikov v vodenju razreda in upravljanju z motečim vedenjem učencev. Tudi učiteljici v 
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naših pogovorih sta imeli kot začetnici težave in sta pri zaznamujočem konfliktu potrebovali 

pomoč.  

Sama konfliktnost situacije je zahtevna in učiteljica začetnica je bila še pod pritiskom zaradi 

mnenja okolice. Naše mnenje je, da je v tem primeru ustrezna pomoč v obliki supervizije, 

lahko tudi tutorstva, saj izkušnje in podpora pomagajo in hrabrijo za nadaljnje situacije. 

 

Več avtorjev (v Morris-Rothschild in Brassard, 2006) učiteljev stres in izgorelost pripisuje 

težavnemu vodenju razreda in motečemu vedenju učencev. 

 

 

Na konfliktnost med učiteljem in učencem vpliva njun odnos. Dober odnos čez čas pomeni 

manj konfliktov oz. manj močnih (Pšunder, 2004; Saounders, 1980, v Owusu-Mensah, 2007). 

Odnos naših sogovornic z učenci iz hujšega konflikta se je sčasoma izboljšal ali ostal 

nespremenjen.  

Učitelj potrebuje znanja tehnik ravnanja s takšnim otrokom, poznavanje in razumevanje 

vedenjskih in čustvenih težav otrok in v pomoč mu je tudi poznavanje otrokove domače 

situacije. Prav tako je pomembno učiteljevo znanje komunikacije, saj vpliva na sam potek 

konflikta. O tem pišejo tudi Kroflič (2003), Moreno Rubio (2009) in Vec (2002). M. Bratanić 

(1993) in M. Skalar (1997) pišeta o potrebi po empatičnosti v komunikaciji. Učiteljice v 

naši raziskavi so jo kazale in učile njenih veščin tudi učence (poročanje o svojih občutkih, 

postavljanje vprašanj v konfliktu).  

 

S svojim odzivom v konfliktih z učenci so učiteljice večinoma zadovoljne. Pomembno se 

nam zdi premišljevanje, refleksija lastnega dela. Tako si omogočimo uvid v zadovoljivo 

opravljeno delo, ki kaže želene rezultate in nam hkrati veča samozavest. Poleg tega 

spoznamo, kje moramo svoje znanje še izpopolniti.  

 

Sčasoma učiteljice iz naše raziskave ne čutijo več osebne vpletenosti v konflikt in to 

pripisujejo izkušnjam in razumevanju otroka. Sebe vidijo kot pomoč učencu, da se od njih uči.  

V konfliktu je po našem mnenju vedno prisotne nekaj osebne vpletenosti, saj v stresnem 

trenutku odreagiramo avtomatično. Res pa je, da z izkušnjami, znanjem in zrelostjo 

izoblikujemo svoje odzive in napredujemo v svoji profesionalnosti. 

 

 

Samorefleksija vpliva na učiteljevo reševanje konfliktov z učencem. S premišljevanjem o 

svojem delu, učenju iz lastnih izkušenj, odzivu in z iskanjem potrebnega znanja ter pomoči po 

dogodku prispeva k osebnemu in profesionalnemu razvoju. Pri naših sogovornicah poteka 

samorefleksija o dogodku takoj po pouku ali doma in z leti izkušenj se s konflikti ne 

obremenjujejo več toliko. Menijo, da je njihova trenutna reakcija pač bila, kakršna je bila. 

Iršič (2004) opredeli naše vedenje v konfliktu za samodejno, saj je za nas stresno in težko 

odreagiramo drugače. 

Ključno se nam zdi zavedanje svoje (impulzivne) reakcije, njeno preučevanje. Kot 

profesionalci se učimo ustreznejših reakcij, obvladovanja čustev in premagovanja stresa. 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

141 
 

Premišljevanje dogodka učiteljic vključuje razumevanje otroka, pripisovanje pomena 

neimpulzivnosti reakcije. V kasnejši hvaležnosti konfliktnih učencev iz preteklosti prepoznati 

smiselnost vstopanja v zdajšnje konfliktne situacije z učencem, približevanje vrednot 

medsebojnih odnosov učencem, učiteljičina sposobnost opravičila obžalujočega odziva, 

pomen časa za premislek o dogodku, koristnost izmenjave izkušenj med kolegi, želja 

pomagati otroku in ne biti krivična do njega, ponovni pogovor naslednji dan, vživljanje v 

otroka, iskanje boljših načinov odzivanja v prihodnje. 

Poleg razumevanja učenca se nam zdi koristno, da učitelj poišče vzroke učenčevega vedenja 

in negativnih čustev.  

 

V konfliktu in iskanju rešitve zanj je prav tako v pomoč učiteljevo poznavanje in 

razumevanje življenjske situacije otroka, ki je v pogostem konfliktu z učiteljem. Učiteljice 

v naših pogovorih so izražale razumevanje otrokove situacije, njegove čustvene in vedenjske 

težave, kazale vživljanje vanj in željo pomagati. Prav tako so govorile o prepoznavanju 

učenčeve nemoči, strahu, iskanju pozornosti, neznanju socialnih veščin.  

Enega od vzrokov konfliktnosti učiteljice prepoznajo v otrokovem domačem okolju. Navaja 

ga tudi literatura (Singh, 2001, v Dunbar, 2004; Sojč, 1993). Prenos domačih situacij v šolo so 

intervjuvane učiteljice videle v obliki nasilja in težav s tujejezičnostjo (težavno 

sporazumevanje z učencem in starši ter vpliv drugačne kulture, vzgoje). 

Mislimo, da je pomemben vzrok kakršnegakoli neprimernega vedenja človekova notranja 

bolečina. Pri otroku skušajmo na ustrezen način odkriti, kako mu pomagati.  

 

Značilnosti otroka, ki je v pogostem konfliktu z učiteljico (v naših intervjujih) so: vedenjske 

in čustvene težave, nasilnost, iskanje pozornosti, notranja stiska/konflikt, slaba socializiranost, 

razvajenost (omenjata jo le dve učiteljici). Učitelj potrebuje znanja s teh področij, da otroku 

pomaga, izboljša odnose in s tem zmanjšuje, uspešneje rešuje konflikte. Bistveno se nam zdi 

zavedanje, ki ga iz lastnih izkušenj navede ena izmed učiteljic v pogovoru. Meni, da otrok, ki 

mu je dana ljubezen, ki ima pozornost in živi v okolici brez travm, z učiteljem ne prihaja v 

konflikt. Iz tega se lahko naučimo oz. si obnovimo večkrat slišano, da občutek ljubljenosti in 

pripadnosti omogoča boljše odnose in posledično manj (močne) konflikte. 

Učiteljice v naši raziskavi so skoraj v vseh primerih (razen dveh) navedle zaznamujoč konflikt 

z dečkom. Do enakih rezultatov sta prišli raziskavi (Drugli, 2013; več avtorjev v Moritz 

Rudasill in Rimm-Kaufman, 2009). Glede na lastne izkušnje in prebrano literaturo sklepamo, 

da imajo lahko vpliv različne faze v razvoju otroka (dosegajo jih različno, tudi glede na spol). 

Vzrok lahko pripisujemo tudi vzgoji, ki otežuje bližino s fantki (družbeno prepričanje o 

(ne)izražanju čustev »močnejšega« spola). 

 

 

Vpliv pogostega konflikta med učiteljico in učencem naše sogovornice razložijo. Za učence, 

s katerimi so bile v preteklosti v konfliktu, omenjajo zadovoljujoč odnos. Prepoznajo ga v 

njihovem pozdravljanju, izražanju hvaležnosti za takraten odnos. Pomen za takšen odnos 

pripisujejo zaupanju in menijo, da učiteljica z naklonjenostjo, dobronamernostjo in 

osebnejšim stikom pripomore k izboljšanju odnosa. Učenec vidi, da učiteljici zanj ni vseeno, 
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in tudi sam se začne drugače vesti, truditi za boljši odnos. Prav tako Gordon (1983) poudarja 

zaupanje in hvaležnost v odnosu.  

Učiteljica v intervjuju navede večjo povezanost s tem učencem, saj se z njim veliko 

pogovarja, namenja mu dodatno pozornost, imata več interakcij. S spremembo svojega 

vedenja (posledica izobraževanja) je druga učiteljica vplivala na spremembo učenčevega. Na 

tak način je bila učencu model učenja in v tem vidi učiteljevo vlogo tudi Gogala (1975, 

2005). V njenem primeru vidimo korist v širjenju znanja in kompetenc za boljše medsebojne 

odnose in konstruktivno reševanje konfliktov. S sodelovanjem skupine je bila tretja učiteljica 

uspešna v povezovanju razreda. Občutek skupnosti v razredu pripomore k manj motečemu 

vedenju (Battistich, Solomon, Watson in Schaps, 1997). Po mnenju učiteljic imajo starši 

velik vpliv na odnos med učiteljico in učencem. 

Učiteljica v naši raziskavi omenja dvojnost odnosa z učencem, in sicer ji on želi ugoditi, a 

tega ne zmore (med njima je odnos sprejemanja in nesprejemanja). Poda mnenje, da se 

sprememba v odnosu zgodi; ne želi otrokove navezanosti, temveč da najde sam sebe. Pomaga 

mu s kreativnejšo obliko pouka, saj se tako učenec začuti, izraža in poveže z drugimi učenci. 

Meni, da v odnosu pride do spremembe, ko otrok občuti lastne sposobnosti. 

Druga učiteljica vidi spremembo v odnosu zaradi svoje vztrajnosti in doslednosti (učenec se 

zave posledic svojega ravnanja) ter pravičnosti. Učencu z zanimanjem zanj daje vedeti, 

koliko ji pomeni.  

 

Svojo kompetentnost za reševanje konfliktov z učenci intervjuvane učiteljice pripisujejo 

izkušnjam; v hujših situacijah iščejo pomoč pri šolski svetovalni službi. 

Najstarejši učiteljici sta nam zaupali nekompetentnost v nekaterih odnosih s starši. Zavedata 

se pomanjkljivega znanja komunikacije.  

Tri učiteljice izrazijo nezadovoljivo znanje komunikacije, pridobljeno na fakulteti, ena tudi za 

spretnosti dela z učenci z motnjami in za učence s tujejezičnega okolja. 

Neustreznost znanja samega razrednega vodenja, pridobljenega na fakulteti, omenjata tudi 

Christofferson in A. L. Sullivan (2015). D. Spruk (2004) vidi kompetentnost v znanju 

reševanja problemov, povezovanju teorije in prakse in učenju iz izkušenj. Zembylas (2007) pa 

vidi učiteljevo kompetentnost v ukvarjanju s čustvi (poslušanju svojih in učenčevih). Prgić 

(2007) svetuje, da je potrebno povezovanje različnih znanj in strok. 

 

Podpiramo predlog učenja spretnosti razrednega vodenja, komunikacije in čustev že v času 

študija. Tudi preko praktičnih izobraževanj in morebiti samoiniciativnih pobud s strani 

učiteljev za izobraževanja s teh področij.  

 

Z izobraževanjem preko seminarjev in literature si učiteljice iz raziskave pridobivajo znanja 

s področij komunikacije, odnosov z otroki, poznavanjem tipov otrokovih motenj, restitucije; 

zanje je pomembno učenje iz izkušenj. Pomen komunikaciji za reševanje konfliktov 

pripisujejo tudi učiteljice v naši raziskavi in literatura (Gordon, 1983; Kroflič, 2003; Moreno 

Rubio, 2009; Sutton in Stewart, 2008, v Košir, 2013). 

Po mnenju učiteljic iz naše raziskave so potrebna znanja za konstruktivno reševanje 

konfliktov: (razvojna) psihologija, sočutje, empatičnost, čustvena inteligentnost, poznavanje 
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otrokovih motenj, seznanjenost z družinskim okoljem, komunikacija, restitucija, znanje o 

nasilju, osebnostni razvoj. 

Podporo po konfliktu našim sogovornicam ponudijo sodelavke, pri hujših konfliktih pa se 

posvetujejo s šolsko svetovalno službo.  

 

Zavedati se moramo, da učitelj nima in ne more imeti vseh znanj s področij, s katerimi se 

danes srečuje.  

Treba je premisliti tudi o dognanjih literature (Korthagen, 2004), da si mora učitelj poleg 

kompetenc, ki so pridobljene od zunaj, razjasniti tudi svoje poslanstvo, osebno in poklicno 

identiteto in prepričanja. 

 

 

 

Za izboljšanje raziskave podajamo predloge, da bi zaradi občutljivosti teme raziskovanja, 

njene osebne naravnanosti, mogoče kljub predhodnemu pogovoru, razlagi o namenu in temi 

raziskave dali učiteljem najprej vprašalnik in po branju odgovorov izpeljali še intervju.  

Kot druga možnost, ki jo vidimo je, da bi najprej naredili narativni intervju in glede na 

odgovore naslednjič zastavili bolj usmerjena vprašanja. 

Tretjo možnost vidimo v intervjuvanju otrok s katerimi so imele učiteljice konflikte. 

Primerjavo bi nato delali med odgovori učiteljic in učencev, ne pa učiteljic razredničark in 

učiteljic podaljšanega bivanja. 

Področje bi bilo mogoče bolj smiselno tudi ožje zastaviti. 

 

 

Izpostavili bi še zaskrbljujoč problem v zvezi s šolskimi konflikti in odnosi v današnjem času. 

Zaradi manjše zaposljivosti učiteljev in (večletnega) zaposlovanja za določen čas lahko 

učitelji »potujejo« od šole do šole več let. Posledično se ne morejo razviti pristni odnosi z 

učenci. Tako težje prihaja do ključnih dejavnikov zmanjševanja disciplinskih težav: 

poznavanja učencev, povezanosti z njimi, sodelovanja s sodelavci in starši.  

Posledica zgoraj omenjene situacije je tudi delo podaljšanega bivanja v kombiniranih 

oddelkih z velikim številom otrok. To otežuje delo (domače naloge in pomoč učitelja pri 

njih), disciplino in medsebojno povezovanje učencev in učencev z učiteljem. Problem 

povezanosti in discipline se kaže tudi v primerih, kjer se učitelji podaljšanega bivanja v 

oddelku menjavajo dnevno (ali celo urno). Učenci so deležni različnih pravil, zahtev, 

pričakovanj, vzgoje … Vse našteto onemogoča kakovostno delo in sam razvoj odnosov. 

Ravno ti pa predstavljajo temelj za ustreznejše vedenje in manjše število problemov. 
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8.1 Sinteza dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo reševanje konfliktov z 

učenci 

 

 

Učiteljeva pripravljenost, govoriti o konfliktu, reševanju konflikta 

 Tema je osebna; ali je učitelj sploh pripravljen zaupati dogodek in svoje odzive nanj 

(telesne, miselne, čustvene)? 

 

Učiteljevo razumevanje konflikta 

 Kaj zanj je konflikt, kako ga definira; kaj mu predstavlja konflikt, zaznamujoči 

konflikt z učencem? 

 

Učiteljev pogled na konflikt 

 Kakšna je njegova naravnanost, odnos do konflikta (ima tradicionalno ali sodobno 

prepričanje o njem – predstavlja zanj pozitivno ali negativno izkušnjo); kakšen namen 

pripisuje dogodku; ali vidi smisel govorjenja o takšnih izkušnjah? 

 

Učiteljevo zaznavanje konflikta v odnosu 

 Je to zanj konflikt z osebo ali mu predstavlja konflikt s samim seboj (notranji 

konflikt)? 

 

Učiteljevo vodenje razreda 

 Ali in kako obvlada njegove spretnosti; kaj mu predstavlja disciplino, ali dela na 

preventivni disciplini; kakšen vodja je in kaj je pripravljen narediti na tem področju? 

 

Učiteljev odnos do učenca v konfliktu 

 Kakšen je odnos in koliko mu pomeni; katerim vrednotam v odnosu daje prednost; kaj 

naredi za medsebojne odnose v razredu in kakšen zgled v medsebojnih odnosih 

predstavlja učencem; koliko učenca pozna in ga želi spoznati, ali ga zanimajo vzroki 

njegovega vedenja ter življenjska situacija, v kateri se nahaja; mu je reševanje 

konflikta za sam odnos pomembno?  
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Učiteljev odziv v konfliktu 

 Ali se je pripravljen odzvati v konfliktu; je to zanj pozitivno ali negativno soočanje; 

kakšen je njegov trenuten odnos v odzivu do učenca, s katerim je v konfliktu; ali v 

konfliktu pokaže svoje telesne, miselne in čustvene odzive; ali je s svojim odzivom 

zadovoljen? 

 

Učiteljevi načini reševanja konfliktov  

 Ali mu je za odnos pomembno reševanje konfliktov; ali ima voljo, moč in si vzame 

čas za reševanje konfliktov; ali ima znanja in izkušnje reševanja konfliktov in je 

strokoven; kako osebno vpletenega se čuti v konflikt; kakšne strategije reševanja 

konfliktov uporablja; ali se počuti kompetentnega, samozavestnega v situaciji; kakšen 

pomen pripisuje znanju komunikacije, čustev …; ali ponudi pomoč učencem pri 

reševanju sporov, jih navaja na samostojno reševanje konfliktov, uči odgovornosti za 

vedenje, odnosa in spoštovanja do drugega, pomoči, sočutja (predstavlja model 

učenja); ali skrbi za nadaljnji odnos – se sprašuje, kaj mu bo razreševanje konflikta 

povzročilo; kakšna je njegova kurativna disciplina? 

 

Pomoč, podpora učitelju pri reševanju konflikta z učencem 

 Ali jo išče in kje; kakšne odnose ima s kolegi, starši, šolsko svetovalno službo, 

vodstvom (ali z njimi sodeluje, mu je to pomembno); se uči iz izkušenj kolegov in deli 

svoje; se (samoiniciativno) izobražuje (razvojna psihologija, komunikacija, čustvena 

inteligentnost, prepoznavanje otrokovih motenj …), dela na osebnem razvoju, 

reflektira svoje delo, povezuje znanje teorije in prakse; uporablja tehnike sproščanja; 

ima podporo bližnjih? 

 

Značilnosti učitelja, ki vplivajo na reševanje konflikta z učencem  

 Njegova osebnost, značajske lastnosti, socialne veščine (ljubezen, empatija, altruizem; 

čustvena inteligentnost), vpliv domačih in službenih razmer na njegovo počutje; meni, 

da je poklic zanj poklic ali poslanstvo. 

Čuti pedagoški eros: ima rad otroke; ima rad snov, ki jo poučuje; ali rad poučuje 

(Gogala, v Kroflič, 2000). 

 

 

 

Ob koncu magistrskega dela izražam hvaležnost kolegicam za zaupane osebne izkušnje ter 

pripravljenost, da s svojimi opažanji in nasveti pripomorejo k boljšemu razumevanju 

učiteljevega zaznavanja in reševanja konfliktov. 
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Ključna ugotovitev, spoznana v teoriji, iz lastnih izkušenj in v empiričnem delu z izkušnjami 

kolegic je, da sta za odnos učitelj – učenec odločujoča zavedanje, kako pomembno je 

sprotno seznanjanje s problemi in izbira primernih načinov reševanja konfliktov.  

Razumevanje odnosa učitelj – učenec lahko najdemo v besedah: »Glej, ti moraš te stvari, ki 

jih počneš, res imeti rad, ampak se ti zgodi dan, ko si samo človek, ko ti gre vse lahko 

narobe, ko ne zmoreš odnosov, ko se ne zmoreš lepo pogovoriti. To se nam zgodi, saj nismo 

roboti. Saj imaš potem še naslednji dan pa še naslednji, da to popraviš. To se vse da, ker 

smo vsi mehka bitja.« (UPB4) 

 

In si zastavimo vprašanje – ali sploh in kje se konča učiteljeva vpetost v poklic? 

»Ja, ves čas doma premišljujem. Ja, seveda. Glej, ta naša služba se nikoli ne neha. Glej, greš 

ti v muzej, gledaš – kako boš vse to uporabila v šoli, greš ti v trgovino, gledaš – kaj, če bi mi 

to delali jutri. Pogledaš nekaj po televiziji, pogledaš nekaj po internetu. Mi vedno delamo. Mi 

samo, ko si kosilo kuhamo, mogoče, pa ko se s kom pogovarjamo, ne delamo. Mi smo vedno v 

tem poklicu.« (UPB4) 
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10 PRILOGE 

PRILOGA 1 – Tabeli tem 

 

UČITELJICA RAZREDNIČARKA 2 (UR2) 

TEMA IZJAVA UČITELJICE 

 

 

1. opredelitev 

pojma konflikt 

- … so v glavnem med učenci, včasih tudi med učiteljem in učenci, 

učencem. Konflikt razumem kot spor, pa nasilje, vrste nasilja, besedno, 

večinoma besedno, psihično, fizično. 

Konflikti med učenci povzročajo tudi konflikt med učencem in učiteljem, 

ki mora biti »razsodnik« in mora primerno ukrepati (pogovor, graja, kazen 

…). 

 

2. situacije, ki 

vodijo v 

konflikt 

- … neprimerno, nespoštljivo vedenje učenca, neupoštevanje razrednih in 

šolskih pravil, neodgovorno vedenje učenca do lastnega dela (opravljanje 

oz. neopravljanje nalog, domačih nalog …) in pa nedisciplina. Vse to, vse 

te situacije vodijo v konflikte, ki jih mora učitelj reševati. 

Učenec M. je neprenehoma prižigal baterijo, svetil v oči drugim in motil 

razlago, zato mi je moral izročiti baterijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. opis 

vznemirljivih 

situacij 

 (trk vlog učitelj 

– učenec) 

- … laganje, tega ne prenesem. Da se učenec laže pa te gleda v oči in taji. 

 - … ko učenci … delajo slabo eden drugemu. Recimo preko mobitela, ko 

se obtožujejo ali pa grdo govorijo eden čez drugega, pa potem naredijo 

»hajko« proti učencu ali pa proti učenki. Ga ponižujejo, zasmehujejo. Tak 

odnos med njimi. Pa potem posredujem in sem nekako v konfliktu z njimi 

… 

Vznemirjajo me vsakodnevne konfliktne situacije z učenci, ki so 

neodgovorni do svojega dela in vedenja. In sicer ne opravljajo nalog in 

zadolžitev, potem so užaljeni, ker so kaznovani oz. grajani. Včasih potem 

čustveno izsiljujejo (z jokom), se izgovarjajo, da zaradi drugih niso 

opravili dela ali, da je bila naloga pretežka. Kot drugo pa neprimerno 

vedenje do vrstnikov in potem iščejo krivdo v drugih. Na primer sošolcu 

vrže copate v stranišče zato, ker je, po njegovem mnenju, pred tremi leti 

po krivici dobil podpis zaradi njega. 

Najbolj me vznemirjajo situacije, ki se ponavljajo – ko že enkrat ali 

dvakrat rešimo konflikt, pa se isto ponovi. 

 

Sedaj so pa te ne tako očitne stvari med njimi. Tako poniževanje, potem 

kakšne grožnje, včasih se mi zdi, da tudi glede socialnega statusa. Že tako 

otroci, ki nimajo ne vem koliko stvari, se mi zdi, da imajo (vzdih) en slabši 

občutek, potem pa jih še eni s tem materializmom … ponižujejo. To se mi 

zdi, da je tudi konflikt in (kratek premor) to me recimo bolj prizadene, kot 

če nekdo nekoga udari. Ker pri fizičnem gre za impulzivnost, jezo, pri tem 

drugem pa … neka »pritehlenost«, podtalnost, privoščljivost, oholost, 

takšne stvari. 

4. doživljanje 

(ne)moči  

Z leti izkušenj sem čedalje bolj suverena pri reševanju konfliktov, zato 

skoraj ni situacije, ko bi se čutila manj opremljena oz. nemočna v 

konfliktu z učencem. Nastopim kot avtoriteta. 

5. vpliv Imel je vplivne starše. Zato je menil, da lahko dela, kar hoče, saj mu nihče 
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domačega 

okolja na 

otrokovo 

konfliktnost 

nič ne more. 

6. odziv 

učiteljice v  

konfliktnih 

situacijah: 

- (danes, včasih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sprejemanje 

odziva 

(zadovoljstvo; 

danes,včasih) 

 

 

- osebni odziv  

Moji odzivi so takojšnji: opozorilo (ustno), pogovor, obvestilo staršem 

(pisno). Ponavadi so že ti ukrepi dovolj, da se konflikt reši. Redkokdaj 

posežem po kazni. 

 

Se mi zdi, da imam že nek postopek ponotranjen in mislim, da je to 

najbolj učinkovito. // Saj imam nek postopek, neko pot po kateri se rešuje 

te probleme, konflikte, ampak potem tudi včasih vidim, da ne gre, pa kaj 

drugega poskusim. 

 

Da učence tudi naučim, kako se rešuje konflikt, da prepoznajo konflikt. 

Največkrat je problem, ker sploh ne prepoznajo, da je nekaj narobe in je 

potrebno potem to ozavestiti, videti, prepoznati. Potem pa gremo lahko 

naprej, a ne. Včasih se njim ne zdi nič narobe. Da jih potem poskušam 

»sprovocirati«, če je vse to prav, to vedenje. 

 

 

S svojim odzivom sem večinoma zadovoljna. Res, da včasih še 

premlevam o ukrepih in odzivih, vendar konfliktov ne jemljem osebno. //  

Meni se zdi, da kar primerno odreagiram v situaciji. 

 

 

 

Včasih v takšni situaciji občutim jezo, strah, kot negativno. A se čustvom 

ne prepustim. Prav tako se ne pustim zmesti mislim, ampak hitro iščem 

načine, kako se stvari lotiti. 

 

Seveda moram kot učitelj med konfliktom z učencem ravnati razumsko, s 

premislekom, ne smem slediti lastnim čustvom. Tako sem v notranjem 

konfliktu sama s seboj. Ker pa jemljem službo kot službo, sem se izurila, 

da mi taki notranji konflikti ne porušijo notranjega ravnovesja in da me ne 

izčrpavajo.  

 

Po tem »močnem« dogodku, ki je tudi meni pognal strah v kosti, jezo, 

občutek nemoči nad dogajanjem … 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

(samo)refleksija 

dogodka 

 

V situaciji narediš oz. odreagiraš, kot takrat pač odreagiraš in nanje ne 

moreš biti pripravljen. Odziv je, kakršen je in nato »itak« premisliš in 

oceniš svoje ravnanje. Vedno bi potem kaj drugače naredil, ampak kot 

sem rekla, da v glavnem odreagiram zadovoljivo. 

 

Včasih me prešine kot preblisk med konfliktom, predvsem pa kasneje 

premišljujem naslednje: »Kam gre ta svet?« Da je otroke potrebno kaj 

naučiti, kaj drugega in jim dati druge vrednote, jim povedati kakšni naj 

bodo do drugih, drug do drugega. Da to kar počnejo, da ni v redu. Da se 

pogovarjamo, kako biti srečen, kako biti v življenju srečen. (Premislek) 

kaj te osreči, da te ne osreči samo neka stvar, ampak da te osreči, če si 

dober do drugega, če mu pomagaš. Neko učenje, razlaganje sočutja, 
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empatije, nekih vrednot. V bistvu premišljujem, kako bi jaz tem otrokom 

zdaj še kakšna druga vrata odprla ... 

 

Konflikt z M. je povzročil tudi moj notranji konflikt – ali ga pošljem 

domov ali ostane na taboru. Težko je biti odgovoren za nekoga, ki se ne 

drži dogovora in se oddalji od skupine – torej mora domov. Po drugi strani 

pa je ravnal iz strahu. Po pogovoru z njim sem se odločila, da ostane.  

8. ocene 

značilnosti 

učenca v  

pogostem 

konfliktu z 

učiteljico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opis procesa 

odnosa (takrat, 

pozneje) 

 

 

- … pogosto klepeta in s tem moti delo sošolcev in učitelja. Domače 

naloge večinoma opravi na hitro in nepopolno. Pri šolskem delu je 

površen in nezbran. Vedno želi povedati svoje mnenje, ki se začne z 

mašili, potem pa pove, kar je povedal sošolec pred njim ali še prej učitelj. 

Če ne dobi besede, je užaljen in glasno protestira, kar ustvarja 

vsakodnevne konflikte.  

Jaz ga vidim kot nenehnega »iskalca« pozornosti, na vse načine poskuša. 

Toda ti načini so moteči za celoten razred in pogosto se zapletava v razne 

konfliktne situacije. Je zahteven in moteč in res ni le on v razredu. 

 

- … ki je vrstnikom rad pokazal fizično premoč. // Zaradi njegovih 

napadov na sošolce … 

 

Takrat me je prešinilo, da je fant zelo prestrašen in negotov deček, ki se 

skriva za svojo fizično močjo. 

 

 

Sprva je imel učenec občutek, da ga imam »na piki«, da le njega vidim in 

opozarjam. Sčasoma pridobivam njegovo zaupanje, ko spoznava, da 

učitelj skrbi za nemoteno delo, učenci se učijo upoštevati pravila in se 

ustrezno vesti. 

 

Če se spomnim malo nazaj, je bila pa ena takšna generacija, da je bilo več 

takšnih učencev v razredu. Tisto sem nekako upala, da bo čim prej konec 

šolskega leta, ker ni nič kar sem naredila priletelo na plodna tla. Nikakor 

ni šlo, vsa pravila so kršili, vse dogovore, vse dogovore so kršili. Doma in 

v šoli … Niti pogovori, niti individualno delo, niti sestanek s starši ..., nič 

ni »zafunkcioniralo.« 

 

V večini primerov, ko je otrok začutil, da mu želim pomagati, mi je prišel 

potem naproti ali pa se je vsaj trudil. V večini, večini primerov je šlo v 

odnosu na boljše. Nekje več, nekje manj … Tako kot je vedno v življenju. 

 

Zdi se mi, da je videl, da sem mu šla v opisani situaciji naproti in mogoče, 

da ga bolje razumem. // … a se je videlo, da je bilo njegovo vedenje 

nekoliko drugačno in sva imela malce drugačen odnos. Tudi do konca 

osnovnega šolanja me je na hodniku vedno pozdravljal ... 

9. učiteljičino 

zaznavanje 

konflikta: 

- danes 

(izkušnje) 

- včasih 

Kot moja je absolutno pozitivna izkušnja, zato ker se naučim drugače, 

vsakič malo drugače odreagirati (premislek). Imam tudi bogate izkušnje in 

ker je vsak otrok nekaj posebnega in oni drugače odreagirajo, jaz pa tudi. 

Jaz to jemljem kot pozitivno izkušnjo. Da se nekaj naučim. Je pa res, da 

tega ne jemljem osebno.  

Ja (premislek), zadnja leta mogoče drugače kot sem na začetku. Na 
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- zaznavanje 

sebe v konfliktu 

(danes, včasih) 

 

 

 

 

začetku se mi zdi, da sem to bolj nosila v sebi, premlevala, jemala kot del 

mojega življenja. Zdaj to jemljem kot službo in se ne pustim več »k sebi 

jemati« … 

Ne, ni bilo od začetka kariere tako. Od začetka je pač (vzdih), kot mlad 

učitelj, je drugače, dosti drugače. // Saj takrat nisem tega vzela kot 

pozitivno izkušnjo. Takrat se mi je zdelo grozno, zdaj ko nazaj pogledam 

sem se ob takšnih primerih največ naučila (kratek premor), utrdila. Kot 

učiteljica, pa tudi kot človek. 

Pred 20. leti sem drugače doživljala situacije in konflikte z učenci, bolj 

osebno, bolj čustveno, četudi sem k reševanju sporov pristopila razumsko. 

 

 

Ti konflikti se me sigurno, sigurno, da se me malo dotaknejo, a zmeraj 

manj. Zaradi izkušenj, dela na sebi.  

 

Sigurno delujem s pozicije učitelja in enega, ki je nad otrokom. Nikoli se 

ne spustim na isti nivo, da bi z otrokom imela enak nivo. Vedno mora 

vedeti in mu dam vedeti, da sem jaz nad njim in da bo upošteval tisto, kar 

bom rekla. 

Kot sem že omenila, sebe doživljam kot avtoriteto, kot osebo, ki vodi 

učenca, da bo razumel, da je njegovo neustrezno vedenje, ki je ustvarilo 

konflikt, potrebno »popraviti« in da je za to odgovoren on sam. 

10. podpora 

učiteljici: 

- po konfliktu 

 

 

 

- pomoč 

strokovnjaka 

 

 

Je pa res, da se še vedno, kljub izkušnjam, pogovorim z drugimi, s 

sodelavkami, kako bi pa one ravnale. Grem po nasvet. 

 

 

Pri svetovalni službi (ali pa pri kolegicah s podobnimi izkušnjami poiščem 

pomoč. V pomoč mi je tudi redno prebiranje strokovne literature o vzgoji 

v naši družbi in poiščem članke na spletu.) 

 

11. kompetence 

učiteljice za 

reševanje 

konfliktnih 

situacij 

 

 

- manj 

kompetentna za 

delo s starši 

Ja, za soočanje s konfliktnimi situacijami z učenci se doživljam dovolj 

kompetentna. 

 

 

 

 

 

A po konfliktu, če naletim na kakšne takšne starše (premor in vzdih), 

takrat se mi zdi, da sem bosa. Na takšne starše, ki ne slišijo, ne razumejo, 

nočejo sprejeti, da je to njihov otrok in bo njihov vedno, jaz ga bom pa 

pač imela eno leto. In, da jaz jim samo sporočam kaj se dogaja. Ko 

začnejo potem udrihati čez mene, čez moje metode … tu se mi zdi, da 

nisem dovolj opremljena, da bi bila bolj ostra in odločna, da jim ne bi 

pustila toliko da se oni razgovorijo … Komunikacija s starši oziroma neka 

retorika, tu se mi zdi, da sem manj spretna, da bi tukaj potrebovala še neka 

znanja. 

12. pomen 

dodatnega 

V pomoč mi je tudi redno prebiranje strokovne literature o vzgoji v naši 

družbi in poiščem članke na spletu. 
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izobraževanja o 

konfliktih, 

reševanju 

konfliktov 

 

 

- znanja 

konstruktivnega 

reševanja  

konfliktov 

Mislim, da sem se kar dosti izobraževala. Spomnim se par seminarjev, 

veliko sem tudi brala o teh stvareh, ker me je zanimalo. Najbolj mi je pa 

restitucija prav prišla. Tam imaš, kako reševati konflikte. Da učence tudi 

naučim, kako se rešuje konflikt, da prepoznajo konflikt. 

 

 

Znanje reševanja konfliktov, kot sem omenila restitucijo, znanje o nasilju - 

kaj to je. Potem čustvena inteligentnost, nujno psihologija (razvojna). Pa 

tudi že omenjeno bi mi prav prišlo znanje retorike, komunikacije. In pa 

delo na sebi, osebnostni razvoj (v obliki branja, pogovorov z ljudmi s 

podobnimi izkušnjami …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opis 

zaznamujočega 

dogodka 

Razred je bil učno in vzgojno zelo zahteven. Med drugimi se spominjam 

učenca M., ki je vrstnikom rad pokazal fizično premoč. Imel je vplivne 

starše. Zato je menil, da lahko dela kar hoče, saj mu nihče nič ne more. 

Zaradi njegovih napadov na sošolce, sem bila seveda tudi sama kot 

učiteljica vpletena v konflikt. Pred 20. leti sem drugače doživljala situacije 

in konflikte z učenci, bolj osebno, bolj čustveno, četudi sem k reševanju 

sporov pristopila razumsko.  

Na raziskovalnem taboru smo šli na nočni pohod. Učenci so morali 

ugasniti baterije in hoditi v temi, opazovati zvezde, se po njih orientirati 

ipd. Učenec M. je neprenehoma prižigal baterijo, svetil v oči drugim in 

motil razlago, zato mi je moral izročiti baterijo. Jezno je zapustil skupino 

in se oddaljil. Prepričana sem bila, da se nam bo kmalu pridružil, zato se 

nisem preveč ukvarjala s tem. Navsezadnje je bilo tam še 27 njegovih 

sošolcev. Počasi smo se že bližali domu, M. pa nikjer. Postalo me je 

pošteno strah, a hkrati sem računala, da je pravzaprav strah tudi njega, 

samega v temi. Res je hodil na »varni« razdalji za nami. Takrat me je 

prešinilo, da je fant zelo prestrašen in negotov deček, ki se skriva za svojo 

fizično močjo. Ker ga je bilo strah teme, tega pa ni povedal, je prižigal 

svetilko. Konflikt z M. je povzročil tudi moj notranji konflikt – ali ga 

pošljem domov ali ostane na taboru. Težko je biti odgovoren za nekoga, ki 

se ne drži dogovora in se oddalji od skupine – torej mora domov. Po drugi 

strani pa je ravnal iz strahu. Po pogovoru z njim sem se odločila, da 

ostane.  

druge teme:  

- učiteljičino 

razumevanje 

učenca 

 

 

- šolstvo včasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takrat me je prešinilo, da je fant zelo prestrašen in negotov deček, ki se 

skriva za svojo fizično močjo. Ker ga je bilo strah teme, tega pa ni 

povedal, je prižigal svetilko. 

 

 

 

Včasih, če se jaz spomnim je bilo veliko več tega fizičnega nasilja, so se 

učenci stepli potem je bilo pa v redu, pa so bili spet prijatelji. 

 

Pa to so bili le drugi časi, takrat so tudi učitelje bolj spoštovali pa to. 

Potem z osamosvojitvijo in z demokratizacijo in liberalizacijo šole in s 

temi pravicami, ki so jih postavili nad vse dolžnosti. Takrat so samo to 

videli otroci in nobene dolžnosti, nobenih pravil in to je bilo potem skoraj, 

malo da ne kot anarhija. Takrat (kratek premor) sem se vprašala, če sem 

jaz še za v šolo. Ali bom jaz to zmogla, ali bom znala in takrat se mi zdi, 

sem se največ naučila (kratek premor), utrdila. Kot učiteljica, pa tudi kot 
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- učenje 

reševanja 

konfliktov 

učencev 

 

 

 

 

- učenje o 

vrednotah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osamljenost 

učiteljice 

človek. 

 

Spominjam se primera iz 90. let, ko se je Slovenija osamosvojila in je 

minister izdal knjižico s pravicami učencev. Takrat so vsi dobili krila – 

starši in učenci.  

 

 

Najbolj mi je pa restitucija prav prišla. Tam imaš, kako reševati konflikte. 

Da učence tudi naučim, kako se rešuje konflikt, da prepoznajo konflikt. 

Največkrat je problem, ker sploh ne prepoznajo, da je nekaj narobe in je 

potrebno potem to ozavestiti, videti, prepoznati. Potem gremo lahko 

naprej. Včasih se njim ne zdi nič narobe. Da jih potem poskušam 

»sprovocirati«, če je vse to prav, to vedenje. 

 

 

Včasih me prešine kot preblisk med konfliktom, predvsem pa kasneje 

premišljujem naslednje: »Kam gre ta svet?« Da je otroke potrebno kaj 

naučiti, kaj drugega in jim dati druge vrednote, jim povedati kakšni naj 

bodo do drugih, drug do drugega. Da to kar počnejo, da ni v redu. Da se 

pogovarjamo, kako biti srečen, kako biti v življenju srečen. (Premislek) 

kaj te osreči, da te ne osreči samo neka stvar, ampak da te osreči, če si 

dober do drugega, če mu pomagaš. Neko učenje, razlaganje sočutja, 

empatije, nekih vrednot. V bistvu premišljujem, kako bi jaz tem otrokom 

zdaj še kakšna druga vrata odprla ... 

 

 

Ja včasih sem razočarana (premislek) nad stanjem …, nad duhom v šoli, v 

šolstvu. Ker nekako, na koncu koncev si sam. Sam moraš rešiti zadevo. 

Nimaš staršev, dostikrat ti niso v pomoč, še celo stopijo ti v pozicijo, kot 

da si otroku in njim nasprotnik. V šoli ti ne bo nobeden kril hrbta, če boš ti 

uporabil, ne vem neko metodo, ki se zdi sporna komu drugemu. Oziroma 

niti ni sporna, ampak lahko pa za koga je, da nekoga nadereš. 

 

 

UČITELJICA PODALJŠANEGA BIVANJA 3 (UPB3) 

TEMA IZJAVA UČITELJICE 

1. opredelitev 

pojma konflikt 

Zame je konflikt neko nestrinjanje, nek spor. Da dva ne znata rešiti 

problema. Do konfliktov z učenci prihaja vsakodnevno. Večinoma so 

»lažji«, hitro rešljivi, pride pa tudi do takšnih, »hujših«. 

2. situacije, ki 

vodijo v 

konflikt 

- … kot nasprotovanje učitelju, neupoštevanje pravil in neko upiranje 

učitelju. 

 

 

 

 

 

 

 

- … ko te učenec ne posluša.  

 

- … sem mu rekla naj jed samo poskusi. Ker mu kosilo ni bilo všeč, je 

odreagiral tako da je hotel ves pladenj zagnati po tleh in sem ga jaz v 

zadnjem trenutku prijela, da ni vsa hrana padla po tleh. Učenec je nato 

ostal od mize in tekel iz jedilnice, tako da sem morala za njim. Sem se 

želela z njim pomeniti o situaciji pa me ni želel poslušati in je rekel, da 
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3. opis 

vznemirljivih 

situacij  

 (trk vlog učitelj 

– učenec) 

sem nesramna, da me ne mara. 

 

Eden od učencev mojih navodil nikoli ni upošteval. Rekla sem mu, da ga 

bom izključila iz igre in po dveh opozorilih sem to res naredila. Učenec je 

prijel klop, jo dvignil in vrgel na tla. Z njim sem se želela pogovoriti, pa je 

vpil nazaj name, da to ni pravično, da je on z žogo lepo ciljal sošolce, da 

ne bo več hodil v OPB … Tudi verbalno nasilje, učenčevo vpitje me zelo 

vznemiri. 

 

Slabo voljo od dopoldne je stresal name. Takrat je v bistvu bilo celo leto 

ogromno, ogromno pogovora z njim. 

- … se mi je kar skrival in sem ga morala iskati. In ko je šel domov on 

meni stokrat »učiteljica adijo«, stokrat mi je prišel pomahat, stokrat … ves 

čas. Potem me je včasih čakal, ker je vedel kdaj imam jaz konec, da me je 

pospremil do doma, da mi je ključe do dol nesel, ampak to je bilo potem 

že res kar obremenjujoče in nekako konfliktno. 

Ves čas sem se morala ukvarjati z njim. Začutil je, da mu nekako 

pomagam, bilo pa je naporno. In tam so bili še drugi otroci. 

 

Med domačo nalogo je na glas govoril, se igral. Če sem ga opozorila, mi 

je rekel »kaj, saj nič nočem« ali »ne bom te poslušal«. Ko sem se želela z 

njim pogovoriti, se je obrnil stran in se smejal. 

Tudi situacija - iz OPB-ja je hodil ob 15.00 uri in ker ura še ni bila toliko, 

mu odhoda nisem dovolila. Rekel mi je, da me ne bo poslušal, drugače pa 

se bo zlagal.  

 

 

 

 

 

 

 

4. doživljanje 

nemoči  

 

-   in od mene je potem hotel zelo veliko, ampak to je zelo težko, mislim, 

zelo težko. On je ves čas potem tudi slabo voljo stresal name, če nisem 

dosti poskrbela zanj, se mu konstantno posvečala. Ja, bilo je že zelo 

utrujajoče. Saj učitelj rad pomaga takšnemu otroku, je pa problem, ker se 

to vsakodnevno dogaja in si izčrpan. Postaneš izčrpan, ker te hoče celega, 

celega poleg tega imaš še toliko in toliko drugih. Tu nekako nisem vedela, 

kako se lotiti situacije.  

 

Pa tudi zgoraj omenjeni verbalni »napad« učenca in izražanje sile, jeze … 

- … je težko v tistem presenetljivem trenutku hitro in kakovostno 

odreagirati. Čutiš zmedenost in ne veš kako in kaj. 

S svojim odgovarjanjem je kazal nespoštljiv odnos, kar se te dotakne in 

zaradi neupoštevanja navodil in kljub pogovoru … ne veš kako postopati, 

kaj narediti. Kako sploh vzpostaviti pogoje za boljši odnos … 

 

- … ki ni socializiran in je nasilen, ne zna jezika … zanj pa res ne vem 

kako … Potrebujem pomoč strokovnjaka in nasvete kolegic. 

5. vpliv 

domačega 

okolja na 

otrokovo 

konfliktnost 

Pa vprašanje tudi, kaj je pri takšnem učencu doma … Ozadje, kakšno je 

ozadje. Kakšni so vplivi okolja pri njem. 

 

- …  je sigurno imel neke težave, neko pomanjkljivo vzgojo … 

6. odziv 

učiteljice v  

konfliktnih 
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situacijah: 

- (danes, včasih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sprejemanje  

  odziva 

(zadovoljstvo; 

danes,včasih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osebni odziv  

 

Z otrokom se pogovorim, da dosežem, skušam doseči premirje oz. spet 

odnos nazaj. 

 

Potem sem ga v razredu vzela v naročje in sem se želela o konfliktu, o tej 

situaciji še enkrat pomeniti. Šele po daljšem pogovarjanju mi je uspelo, da 

se je učenec pomiril. 

 

- … da se to dogaja, pa dogaja, pa dogaja, včasih tudi povzdigneš glas. 

Včasih si tudi mogoče manj strokoven zaradi tega, ker so to dnevno iste 

svari. Torej, če je konflikt, kjer moraš na hitro odreagirati, deluješ kot 

človek in mogoče nisi najbolj takten. Je to zate stresna, neprijetna 

situacija.  

 

Večinoma se z učencem pogovorim in gradim na nadaljnjem odnosu. 

 

Z učencem sem se ogromno pogovarjala, poizkušala sem s pohvalo, 

vendar je bilo ponavadi vse neuspešno. 

 

 

Ja, če opravim v redu sem zadovoljna, če pa … Vsak pač ve, kdaj ni prav 

strokovno odreagiral in takrat nisem najbolj zadovoljna in me potem to 

gnjavi. 

Tako da enkrat sem in enkrat nisem zadovoljna. Odvisno od primera in 

lastnega razpoloženja. Na primer pri konfliktu v jedilnici nisem bila 

najbolj zadovoljna. Potrebovala sem tudi potrditev sodelavk ali sem 

ravnala prav. Po nekem času pa sem si rekla, da sem odreagirala prav. 

Ti pa z leti službe tudi te izkušnje prav pridejo in se učiš o učencih, sebi 

in »ustreznejšega«, mirnejšega odzivanja. Se učim in sem, se mi zdi, sedaj 

uspešnejša in posledično zadovoljnejša kot v preteklosti. 

 

Če ti uspe, da lepo rešiš si pa tudi vesel, da ti je pa tudi uspelo. 

 

Če celo izveš, da delaš v redu, da kar nadaljuj tako, pa si sploh zadovoljen 

in upaš, da se bo stvar dobro odvijala. 

 

 

V konfliktu misli včasih begajo … »Pa kaj narediti« se sprašujem, želim 

seveda narediti najboljše možno. A odreagirati je največkrat treba hitro, a 

mirno. Tega se še učim. Skušam misli urediti in narediti najustrezneje. 

Čustva znajo biti … burna in z mislimi vred jih je treba urediti, nadzirati. 

Čutim neko nemoč, včasih obup, tudi jezo in … strah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi, sigurno bi včasih drugače reagirala, ker potem tisto podoživljaš in 

»itak« ti ni vseeno. Če je kakšna takšna situacija in jo tudi potem, še 

kasneje podoživljaš in bi verjetno res …, če bi se malo umiril, da bi imel 

več časa bi tudi odreagiral lahko drugače. Ne vedno, ampak včasih pa bi 

drugače odreagiral. Recimo v situacijah, kjer nisi pripravljen, je treba hitro 

odreagirati ali pri učencih, kjer … se iste stvari ves čas ponavljajo in ne 

vidiš učinka, ne veš več kako postopati … Premišljuješ o tem. 

Avtomatsko razmišljaš o takšnem učencu. Pa saj mislim, da bi vsak učitelj 
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7. 

(samo)refleksija 

dogodka 

 

rad pomagal, ampak včasih (premislek), so to tako posebni učenci, da mu 

je težko, da ne veš na kakšen način … 

 

Za opisan primer v jedilnici sem kljub vsemu bila jaz tudi ena majhna 

kockica, prispevek k boljšim odnosom … Ker je sedaj drugačen ta otrok. 

Ko ga spremljam recimo, je napredoval. Očitno je moralo tudi to biti in 

mogoče sem tudi spet nekaj dala, dodala, da je tako. Tako da jaz upam 

tudi za tega otroka letos, da bo pa tudi on… Da on rabi eno leto, dve leti 

mogoče in da sem lahko en kamenček v mozaiku, ki pa pripomore k temu, 

da bo pa nekoč boljše. Da se bo lažje vključil, mogoče tudi čisto drugače 

zaživel. 

 

Se, se, saj pravim, če so to malo bolj taki »hudi« konflikti se še vedno 

potem soočam z vsebino konflikta. 

 

In rada se potem s sodelavkami pogovarjam, ker mi ni vseeno, res. Jaz 

nočem biti, da sem …, da sem krivična do nekoga. To mene še vseeno 

mori, ker verjetno da kdaj tudi sem. Se trudim, da nisem do otrok krivična, 

da odreagiram tako … čimbolj prav, tako. Jaz vedno pri sebi hočem to, da 

ne bi bila do koga krivična in upam, da nisem, da nikoli nikogar po krivici 

… Ne rečem »sedaj si pa ti kriv za to«. Nočem tega in hočem čimbolj na 

miren način reagirati, kar pa včasih ne uspe. Se pa trudim. 

 

Tudi kasneje še … »premlevaš« te stvari potem, kadar so bolj intenzivne 

in ti ni vseeno. Si včasih tudi malo nemiren …  

8. ocene 

značilnosti 

učenca v  

pogostem 

konfliktu z 

učiteljico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opis procesa 

odnosa (takrat, 

pozneje) 

 

Nekateri učenci, tisti s čustvenimi težavami, s problemi doma, potrebujejo 

ogromno. 

 

Kot socialno nezrel, čustveno nekako zavrt bi rekla in nasilen. 

Se bojim, da on zelo slabo razume jezik, ker tukaj je problem še jezik in 

jaz se bojim, da on vsega sploh ne razume. Tukaj bo treba še kar nekaj 

časa … 

 

- … in ta otrok se je drugače tudi name zelo prilepil in je bilo potem 

(premislek), včasih je bilo to kar že zelo … Torej želel je mojo 100 

odstotno pozornost, kar me je nekako … dušilo. 

Ja, bil je tudi čustveno … Sošolci ga niso marali, se niso želeli z njim 

igrati. 

Vedno se je tudi manjvrednega počutil, kot ena žrtev. 

 

 

Od mene je vedno pričakoval da … da ga razumem, da ga pobožam in jaz 

sem se mu morala veliko posvečati. To meni ni bilo ravno problem, 

ampak …, če imaš ti dvajset učencev v razredu se je težko samo enemu 

posvečati. Tako da sem takrat rešila problem, da je sedel …, da je imel 

mizo zraven mene in sem se z njim tudi več pogovarjala. Z njim sem se 

šla tudi kakšne igrice … Več pozornosti je rabil, več časa, samo je včasih 

to težko v razredu, ker te pač tudi drugi otroci potrebujejo. Bilo je kar 

naporno ja in nekako, čez čas mogoče tudi že konfliktno znotraj mene … 

Me je ta odnos obremenjeval ja. 
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Ne vem, nekaj ostane … Jaz mislim, da sem mu nekako nekaj dala. 

Čeprav pač včasih nisem več vedela kako pa kaj, ampak sem mu nekaj 

dala … Nek odnos sva zgradila. 

Govoril je o razmerah doma, o svoji hiši … On se mi je kar dosti zaupal, v 

meni je našel nekoga, ki ga posluša. Mislim, da je tudi čutil, da ga imam 

rada, ampak je pa res tako, malo se je igral z menoj ... Manipuliral je 

potem že z menoj … 

Mislim ta otrok mi še sedaj včasih pomaha in me pride pogledat in je 

pustil na meni en … Verjetno tudi jaz na njem. 

Ja nekako nič tako …, ampak sva oz. sem imela odnos z njim, ki mi je bil 

naporen, obremenjujoč. Zame, bi lahko rekla konflikten, sem imela 

nekako konflikt v sebi posledično.  

Vedno, vedno je bil ob meni … Tako da je bilo, da je šlo malo čez mejo 

potem že tudi. 

 

Z enim najdeš stik, z enim ne. Meni je »fajn«, da ga. Dobro je, da poiščeš 

dobre lastnosti tega učenca, da tisto pač potem pohvališ, kadar je možno. 

Samo so pa učenci, ki imajo redke, res malo takšnih lastnosti ali pa ko 

sploh … Ta učenec sedaj recimo (premislek). Jaz še nisem, jaz še nisem 

našla povezave z njim ... Vem sicer, da je likovno zelo sposoben in ga na 

ta način nekako umirim, da mi kaj nariše ter ga pohvalim in pri tem 

spodbujam. 

Spremenil se je nekoliko od začetka leta. Mogoče malo lažje pride do 

mene, majčkeno stika sva že vzpostavila. Kljub vsemu rad vidi da ga 

pohvalim, da ga nekako, na nek način, da ga opazim …, sprejemam in 

nekako se vključuje v skupino. 

Moral se bo vživeti v skupino, da se bo nekako socialno vključil, da bo 

začel razumeti. Potem bo pa tudi lažje z menoj ali pa z eno drugo 

učiteljico navezal stik. Bo pa rabil on še kakšno leto, da se bo vključil v 

skupino, ko se bo enkrat vključil, bo lažje tudi za te odnose … Z znanjem 

jezika bo tudi začel razumeti, kaj mi želimo od njega, kako se mora 

obnašati. 

9. učiteljičino 

zaznavanje 

konflikta: 

- danes 

(izkušnje) 

 

 

in v trenutku 

 

 

 

- zaznavanje 

sebe v konfliktu 

(danes, včasih) 

 

 

 

 

Jaz kot pozitivno izkušnjo, ker iz vsakega konflikta se tudi jaz nekaj 

naučim. Ja, saj nekaj konfliktov, recimo ti, ki sem jih sedaj opisovala, ti 

ostanejo. 

Ampak kljub vsemu iz vsakega konflikta nekaj »potegneš.« 

 

 

 

Tako da meni so to kar pozitivne izkušnje. Mogoče ne v tistem trenutku, 

čez čas pa prav gotovo. 

 

 

Zdaj, če je to čisto tako konflikt imam tudi že toliko izkušenj, da 

odreagiram, se pogovorim. Če pa so to kakšni »težji« konflikti normalno, 

da vpliva tudi na tvoja čustva, da se včasih potem vprašaš »ali sem prav 

ravnal, ali nisem prav ravnal«. Ni mi vseeno drugače, ker nočem 

nobenemu otroku delati krivice. Normalno, da to vpliva tudi na moja 

čustva, na mene celo. Sebe kot del konflikta … (premislek), si en 

pomemben del procesa, ki zaznamuje tako učenca kot tebe in tega se je 
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treba zavedati. Paziti na svoje odzive, ravnanja … 

10. podpora 

učiteljici: 

- po konfliktu 

 

 

 

 

 

 

- pomoč 

strokovnjaka 

In rada se potem s sodelavkami pogovarjam, ker mi ni vseeno, res. 

Obrnem se na sodelavke in se pogovorimo, si svetujemo o takšnih 

primerih.  

Imam tudi prijateljice v tem poklicu in se pogovarjamo kdaj tudi o 

določenih primerih, brez imen seveda. Največ pa v službi, da se zaupaš 

kar te »nervira«, teži. Več ljudem, ki poznajo te otroke in ki imajo 

podobne izkušnje. 

 

 

Tudi na našo svetovalno službo se obrnem. Po nasvet in neko potrditev 

greš k strokovnjakom in tudi sama sem šla za omenjene primere. In ti je 

lažje. 

Letošnji primer učenca, ki ni socializiran in je nasilen, ne zna jezika … 

zanj pa res ne vem kako … Potrebujem pomoč strokovnjaka in nasvete 

kolegic. 

11. kompetence 

učiteljice za 

reševanje 

konfliktnih 

situacij 

Znanja bom rekla nikoli nimaš dovolj. Je pa eno strokovna literatura in 

tudi, ko smo imeli razne seminarje, predavanja, toda situacija, ki jo imaš z 

otroki, je vedno drugačna. Mislim ene so že podobne, ampak drugače je 

vsaka zase drugačna. Različni so otroci, jaz se tudi spreminjam …  

Drugače se pa počutim kompetentna za soočanje, ampak so situacije 

vedno različne ja in vsak otrok je drugačen. Tudi izkušnje nekoliko 

pomagajo … 

12. pomen 

dodatnega 

izobraževanja o 

konfliktih, 

reševanju 

konfliktov 

 

 

 

 

- znanja 

konstruktivnega 

reševanja  

konfliktov 

Preko seminarjev sem se ja, kar je bilo seminarjev sem se jih vedno 

udeležila. Smo imeli tudi že o konfliktih.  

- … sem hodila tudi na razna izobraževanja. Jaz pravim tako, iz vsakega 

seminarja odneseš nekaj. So kakšne take stvari, ki ti pridejo prav in jaz 

pravim, če je ena ali dve stvari, ki ti v življenju prideta prav, je to super. 

Tudi berem literaturo o tem. Saj to so vedno zanimive stvari, a pri otroku 

to lahko učinkuje, lahko ne, ker je vsak otrok, a ne drugačen. Je nekakšna 

podlaga, iz nje črpaš in povezuješ potem teorijo in prakso. 

 

 

Delo na svojih čustvih, poznavanje čustev.  

- … socialna zrelost otroka, poznavanje razvoja otroka ja. Razvojna 

psihologija torej, da poznaš njegov razvoj, ga razumeš. Vsako obdobje, 

stopnja razvoja otroka ima svoje značilnosti.  

- Socialni razvoj otroka in seveda delo na sebi. 

- … preko literature se učiš o otroku, spoznavaš načine reševanja 

problemov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamujoč dogodek 1 

Ta učenec v petem razredu (sem ga že omenila na začetku) me je nekako 

zaznamoval, pustil vtis … Ker sem bila jaz takrat celo leto v podaljšanem 

bivanju in ta otrok se je drugače tudi name zelo prilepil in je bilo potem 

(premislek), včasih je bilo to kar, že zelo … Torej želel je mojo 100 

odstotno pozornost, kar me je nekako … dušilo. Sedel je zraven mene, 

igrala sem se z njim in mu ogromno pomagala pri domači nalogi. Slabo 

voljo od dopoldne je stresal name. Takrat je v bistvu bilo celo leto 

ogromno, ogromno pogovora z njim. Govoril je o razmerah doma, o svoji 

hiši … On se mi je kar dosti zaupal, v meni je našel nekoga, ki ga posluša. 
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opis 

zaznamujočega 

dogodka 

Mislim, da je tudi čutil, da ga imam rada, ampak je res tako, malo se je 

igral z menoj ... Manipuliral je potem že z menoj … 

 

Zaznamujoč dogodek 2 
Je bil pa tudi učenec 4. razreda, ki pogosto ni ubogal. Med domačo nalogo 

je na glas govoril, se igral. Če sem ga opozorila, mi je rekel »kaj, saj nič 

nočem« ali »ne bom te poslušal«. Ko sem se želela z njim pogovoriti, se je 

obrnil stran in se smejal. Sledil je pogovor s svetovalno službo. Tudi 

situacija - iz OPB-ja je hodil ob 15.00 uri in ker ura še ni bila toliko, mu 

odhoda nisem dovolila. Rekel mi je, da me ne bo poslušal, drugače pa se 

bo zlagal.  

Z učencem sem se ogromno pogovarjala, poizkušala sem s pohvalo, 

vendar je bilo ponavadi vse neuspešno. Tudi ostali učitelji so imeli z njim 

enake težave. 

Ta primer, ta učenec je sigurno imel neke težave, neko pomanjkljivo 

vzgojo … S svojim odgovarjanjem je kazal nespoštljiv odnos, kar se te 

dotakne in zaradi neupoštevanja navodil in kljub pogovoru … ne veš kako 

postopati, kaj narediti. Kako sploh vzpostaviti pogoje za boljši odnos … 

druge teme:  

- učiteljičino 

razumevanje 

učenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- notranje 

zavedanje svoje 

vloge 

 

 

- želja po 

pravičnosti 

Nekateri učenci, tisti s čustvenimi težavami, s problemi doma potrebujejo 

ogromno.  

 

Tako da sem takrat rešila problem, da je sedel …, da je imel mizo zraven 

mene in sem se z njim tudi več pogovarjala. Z njim sem se šla tudi kakšne 

igrice … Več pozornosti je rabil, več časa …  

 

Ja, bil je tudi čustveno … Sošolci ga niso marali, se niso želeli z njim 

igrati. In sem ga potem morala pred sošolci … Imel je potem mene za 

igro. Vedno se je tudi manjvrednega počutil, kot ena žrtev. Ko smo se šli 

igro Lovci in zajci on nikoli ni imel žoge in sem potem skušala tako 

narediti, da je pač tudi on kdaj zmagal. 

 

Ta primer, ta učenec je sigurno imel neke težave, neko pomanjkljivo 

vzgojo … 

 

 

- … si en pomemben del procesa, ki zaznamuje tako učenca kot tebe in 

tega se je treba zavedati. Paziti na svoje odzive, ravnanja … 

 

 

 

Jaz nočem biti, da sem …, da sem krivična do nekoga. To mene še vseeno 

mori, ker verjetno da kdaj tudi sem. Se trudim, da nisem do otrok krivična, 

da odreagiram tako … čimbolj prav. Jaz vedno pri sebi hočem to, da ne bi 

bila do koga krivična in upam, da nisem, da nikoli nikogar po krivici … 

Ne rečem »sedaj si pa ti kriv za to«. Nočem tega in hočem čimbolj na 

miren način reagirati, kar včasih ne uspe. Se pa trudim. 
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PRILOGA 2 – Opisi zaznamujočih konfliktov 

UČITELJICE RAZREDNIČARKE – Opisi zaznamujočih konfliktov v karieri 

 

Učiteljica razredničarka 1 (UR1) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri. 

UR1: (Premišljevanje). Ja enkrat je bil en učenec pred leti … Bil je grozno, grozno iz sebe, 

nejevoljen, imel je izpade, izbruhe jeze. Na primer je padel svinčnik sošolcu na tla in tega on 

ni prenesel in je vstal in začel kričati in ne vem, groziti sošolcem. Skratka iz … na videz iz 

nič, jaz rečem iz nič, njega pa je to grozno zmotilo. Še danes ne vem zakaj. Smo bili z mamo 

takrat dogovorjeni, da če pride do takega izbruha, da on ne zmore več sebe kontrolirati, da jo 

pokličemo, da ga pride iskat, če se ne zmore umiriti. In, ko ga je naslednjič ponovno nekaj 

tako iz tira vrglo, sem ga vprašala »ali se boš lahko pomiril, ali kaj naj sedaj naredimo, a bo 

šlo tole, da se boš umiril« in to po pogovoru. No in najhujše od vsega, kar sem doslej doživela 

je bilo, »samo še enkrat pokličite domov, vas bom tukaj vse pobil« (s spremenjenim glasom, 

oponašaje učenca). To je res en takšen dogodek, ko … V bistvu ena takšna grožnja za katero 

niti ne veš, kaj če se uresniči, kaj če se v resnici lahko zgodi. Mogoče ne letos, kaj pa čez eno 

leto …V bistvu to je res ena taka stvar, ki je ostala v meni, dejansko, a ne … ne veš … 

S: In kaj si naredila v tistem momentu, se mogoče spomniš? 

UR1: V tistem momentu sem samo poskušala čimbolj mirno odreagirati, »glej vse je v redu, 

usedi se« (pove z mirnim, pomirjajočim glasom). Da dejansko samo globoko dihaš in rečeš 

»glej, če res ne gre, a bova poklicala domov, saj to tebi pomaga, glej, če se ne boš mogel 

umiriti, je to zate najboljše«. Skratka neko prigovarjanje, z zelo umirjenim glasom in 

umirjenim tonom, da nekako ublažiš celotno konfliktno situacijo, ki je nastala. 

S: Ampak to, kar si rekla mirno … kaj pa v tebi? 

UR1: (Dolg vzdih). Ahhh, v meni pa … to se ne da sploh opisati koliko, kako v bistvu … Res, 

prav strah in jeza, da si sploh v situaciji, kjer nisi ti naredil nič narobe, pa moraš doživljati v 

bistvu to (kratek premor) nasilje. Kljub temu, da verjetno otrok ne misli osebno nate, nad tabo 

izvajati nasilje, ampak učitelj ga pa pač tako doživlja. (Premor). Doživljaš … groza, groza, to 

je kot bi gledal grozljivko, film grozljivko in glej strah, strah me je bilo. Strah in jeza in 

nemoč in obup in da se ti nič hujšega ne more v življenju zgoditi kot to, da ti en učenec grozi, 

da bo vse tukaj naokrog pobil. 

S: Kaj so ostali otroci naredili v tistem trenutku? 

UR1: Ostali otroci so takrat … to se niti ne spomnim. So bili nekako že navajeni na vse te 

izbruhe. »Itak« se je bilo treba tudi v razredu pogovarjati o tem, da smo si med sabo različni, 

da je treba sprejemati tudi drugačnost in da če nekdo ne zmore drugače … Se spomnim, da 

sem dala eno tako primerjavo, da tisto kar se tebi ne zdi nič takega, je za tega učenca, ki tako 

izbruhne, enako kot, če bi recimo tebe pa s kladivom po prstu udaril in ti tudi takrat v tistem 

trenutku ne bi mogel ne zakričati, ne jokati, ne znoreti. On pač določene stvari tako doživlja in 

ga moramo razumeti in moramo sprejeti, da je to tako. Otroci so potem v bistvu (premor) to 

nekako sprejeli in se sploh niso odzivali na takšne izbruhe. Navajeni so bili, počakali so, da se 

učiteljica z otrokom pogovori, da stvari minejo, da gremo potem naprej. Sedeli so na svojih 

mestih in noben sploh ni praktično odreagiral.  

S: Pa kasneje? 
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UR1: Tudi kasneje ni nihče niti omenil tega dogodka in tako, ampak … Vprašanje kaj se je v 

resnici dogajalo v posameznem otroku. Recimo en sošolec je mogoče to doživel tudi kot 

travmatično izkušnjo, da mu nekdo na kakršenkoli način … grozi in kriči nanj … 

 

 

Učiteljica razredničarka 2 (UR2) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UR2: Spominjam se primera iz 90. let, ko se je Slovenija osamosvojila in je minister izdal 

knjižico s pravicami učencev. Takrat so vsi dobili krila – starši in učenci.  

Razred je bil učno in vzgojno zelo zahteven. Med drugimi se spominjam učenca M., ki je 

vrstnikom rad pokazal fizično premoč. Imel je vplivne starše. Zato je menil, da lahko dela, kar 

hoče, saj mu nihče nič ne more. Zaradi njegovih napadov na sošolce, sem bila seveda tudi 

sama kot učiteljica vpletena v konflikt. Pred 20. leti sem drugače doživljala situacije in 

konflikte z učenci, bolj osebno, bolj čustveno, četudi sem k reševanju sporov pristopila 

razumsko.  

Na raziskovalnem taboru smo šli na nočni pohod. Učenci so morali ugasniti baterije in hoditi 

v temi, opazovati zvezde, se po njih orientirati ipd. Učenec M. je neprenehoma prižigal 

baterijo, svetil v oči drugim in motil razlago, zato mi je moral izročiti baterijo. Jezno je 

zapustil skupino in se oddaljil. Prepričana sem bila, da se nam bo kmalu pridružil, zato se 

nisem preveč ukvarjala s tem. Navsezadnje je bilo tam še 27 njegovih sošolcev. Počasi smo se 

že bližali domu, M. pa nikjer. Postalo me je pošteno strah, a hkrati sem računala, da je 

pravzaprav strah tudi njega, samega v temi. Res je hodil na »varni« razdalji za nami. Takrat 

me je prešinilo, da je fant zelo prestrašen in negotov deček, ki se skriva za svojo fizično 

močjo. Ker ga je bilo strah teme, tega pa ni povedal, je prižigal svetilko. Konflikt z M. je 

povzročil tudi moj notranji konflikt – ali ga pošljem domov ali ostane na taboru. Težko je biti 

odgovoren za nekoga, ki se ne drži dogovora in se oddalji od skupine – torej mora domov. Po 

drugi strani je ravnal iz strahu. Po pogovoru z njim sem se odločila, da ostane.  

Po tem »močnem« dogodku, ki je tudi meni pognal strah v kosti, jezo, občutek nemoči nad 

dogajanjem, se je konflikt z M. omilil oz. razrešil. Zdi se mi, da je videl, da sem mu šla v 

opisani situaciji naproti in mogoče, da ga bolje razumem. Na taboru z njegovim vedenjem ni 

bilo več težav. Potem do konca šolskega leta sicer ni bilo več veliko časa, a se je videlo, da je 

bilo njegovo vedenje nekoliko drugačno in sva imela malce drugačen odnos. Tudi do konca 

osnovnega šolanja me je na hodniku vedno pozdravljal ...  

 

 

Učiteljica razredničarka 3 (UR3) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UR3: To je kar letošnji … Zaznamujoč je v smislu, da konfliktnost kar traja in se zelo, zelo 

počasi, če sploh, vidi kakšna izboljšava. Gre za učenca, ki ne govori slovensko, spušča 

glasove in nerazločno mrmra. Z otroki stalno prihaja v konflikte in nasilen je (brca jih in tepe, 

jemlje stvari, čečka po zvezkih). Izkoristi vsako priložnost na primer na igrišču ali stranišču, 

da je do koga nasilen ali se grdo vede (kaže sredinca). Težave ima z navodili, koncentracijo, 

jezikom. Socialno in čustveno je nezrel, ne upošteva postavljenih meja, ne pozna manir 

vedenja. Ne uboga, kriči name, mi kar pobegne in tudi že brcal je proti učiteljici v 
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podaljšanem bivanju. Ko mi kaj »dopoveduje« s kretnjami, je že razburjen, ker ga ne 

razumem in tako ga skušam preusmeriti na drugo dejavnost. Ima nihanja in je energičen ali pa 

utrujen in takrat je še bolj agresiven ter ima kratko koncentracijo. Skušam ga spodbujati, 

pobožam ga in povem mu, kadar je priden. Dobi tudi več igre, igrače, pobarvanke … 

Torej to je stalno neko reševanje konfliktov med njim in učenci in nato med menoj, kolegico 

in njim. Zelo stresne, vsakodnevne izkušnje, ki tudi zaradi jezikovne prepreke (tudi pri starših, 

le oče zna nekoliko slovensko, mama nič) kažejo na velik problem.  

Kaj narediti, kako postopati? Na koncu smo s kolegico in učiteljico podaljšanega bivanja 

prepuščene same sebi. Dobesedno vedno ga mora ena voditi naokoli za roko (do stranišča, do 

jedilnice, telovadnice) in to je stalno oprezanje ter pripravljenost … Naporno, stresno. Gledam 

s sočutjem na otroka, ki mu očitno ne znamo nuditi, kar rabi. Toda sprašujem se tudi, v 

kakšno situacijo postavljamo ostale otroke in, kako to vpliva na nas učiteljice ...  

 

 

Učiteljica razredničarka 4 (UR4) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri. 

UR4: Fantek je neprestano brcal druge sošolce. Ob »pravih« dnevih je bil sposoben brcniti 

tudi mene. Tega obnašanja so bili siti tako sošolci kot jaz sama. Kljub pogovoru z njim, s 

starši, svetovalno službo, ni bilo večjega učinka. Ta učenec je ob vsakršnem opozorilu začel 

jezikati, skakati v besedo, oči so mu dobesedno »švigale«. Imel je prav »ubijalski« pogled. 

Kmalu so ga, kljub konkretnim motečim dogodkom, začeli zagovarjati tudi starši. Ob tem se 

res počutiš nemočnega in kot da ne bi naredil nič. Težko je sploh, ko se za povrh začnejo čez 

tega učenca pritoževati še drugi starši. Ta situacija se je po dveh letih »elegantno« umirila, ko 

so otroka prešolali na drugo šolo. 

S: Se je odnos tekom leta med vama kaj spremenil? 

UR4: Ne, ne, odnos med nama se ni spremenil celo šolsko leto. Ostal je enak, niti malo se ni 

spremenil. Nikamor nisva prišla … 

 

 

Učiteljica razredničarka 5 (UR5) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UR5: (Daljše premišljevanje). Ko sem jaz začela delati, to je bilo tretje leto moje službe, sem 

prišla v razred, kjer bil res en fantič, ki je bil strašno poseben. Že v tistih časih. On je skakal 

dobesedno kot žival tam po razredu in glasove spuščal. Meni je bilo to čisto … nepopisno 

čudno. Pač prideš s faksa (ploskne z rokami), misliš kako bodo vsi pridno sedeli, tako kot so 

nas učili. Takrat sem jaz v bistvu šla na to prej omenjeno izobraževanje. Ker me je ta fant v 

bistvu na začetku »ziritiral«, nisem znala. Jaz sem se bila navajena »dreti«, tako kot so bile 

navajene moje učiteljice. Toda tukaj pri njem, kaj bi – on je že tako tulil in rjovel in če bi jaz 

na njega rjovela pa tulila, bi on mene po mojem še »zbutal«. Nisem vedela, kako ga pomiriti 

in sem se nazaj nanj drla »daj usedi se«, kot sem bila jaz kot otrok navajena, da sem slišala od 

učiteljev. Ampak to ni nič zaleglo in potem, ko sem prišla iz tega seminarja, sem te tehnike 

umirjanja uporabila. Pa takrat moram reči sem tudi veliko uporabljala Wanbachove tehnike. 

Imeli smo tudi ogromno izobraževanj in tam so bile tehnike gibanja na ritem in vse sorte. Te 

tehnike, se mi zdi, so njemu ustrezale, ker je bil takšen – konec koncev tudi kolerik, bil je 
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»svašta.« Pa še takšen močan glas je imel (oponaša), moški ne. Tukaj sem ga pa v bistvu tudi 

pridobila. Zdi se mi, da ti otroci, ki so vedenjsko težavni, tako kot sem prej rekla, če ne 

navežeš z njimi enega osebnega stika, te sploh ne bodo upoštevali. Če ti navežeš en oseben 

stik, da mu daš vedeti, da je tudi on tebi vreden kot oseba, kot človek, da on to takoj začuti in 

ti skuša ugajati. In se že zaradi tega potem začne avtomatsko drugače obnašati. (Kratek 

premor). Ja njega najprej sploh nisem mogla, potem je pa bilo, je nekako šlo. 

S: Kaj si čutila v tistih momentih, kaj narediti? 

UR5: Kaj sem čutila? Ko sem jaz prišla iz tega izobraževanja in sem te tehnike poskušala, 

sem takoj začutila razliko. Pri sebi tudi. 

S: Kaj pa prej, ko nisi vedela kako? 

UR5: Prej pa ... nemoč, to je bilo grozno to je bilo ... Pa še ne samo to, jaz nisem teh tehnik 

nič poznala. Nisem vedela, kako naj učim, imela sem 26 otrok, to je bilo meni kar, a ne … 

Lovila sem se še z učno snovjo, kaj šele ocenjevanje, cilji, to je bilo čisto noro. Dobro, da sem 

imela N. (kolegico) (smeh), pomoč kolegice. Samo res, to je takrat res balzam in če se ti je 

eden potem pripravljen toliko odpreti, svetovati, te poslušati, da ti pomaga. To je, to je, 

največ, kar lahko dobiš od sodelavca. Hvaležen si, res. 

S: In odnos s tem učencem. Kako je bil takrat, ko je bil problematičen in kaj potem kasneje? 

Se je kaj spremenilo? 

UR5: Kasneje sva imela boljši odnos. Bili smo tri leta skupaj. Ampak on je imel vedenjske 

težave. Prihajale so od doma, bilo je vse sorte doma. In njemu je bilo v šoli »fajn«, doma je 

doživljal nasilje, tukaj ga pa potem ni. In res, ko jaz nisem več toliko kričala, je bilo tudi pri 

njem … On je potem tudi prišel in me kar objel. To je bilo pri njem že znanstvena fantastika.  

S: Dober občutek, ne. 

UR5: Ja, je dober občutek, ko vidiš, da si tudi konec koncev sam nekaj naredil za to … Ko 

sem jaz začutila, da tako ne bo šlo … in delovala ter vsaj malo izboljšala situacijo.  

S: Si z njegovimi starši lahko kaj sodelovala? 

UR5: Z njegovimi starši v tem primeru zelo slabo, zelo slabo, ker je bil posredi tudi alkohol 

pa … Ne, mame sploh poznala nisem. Saj je bil oče, a je prišel zmeraj ves »nabrkljan«. Tako 

da ni bilo. Takrat mi je pomagala D. (svetovalna delavka). Se je vključila noter, ni bilo pa ne 

vem koliko pomoči. 

 

 

UČITELJICE PODALJŠANEGA BIVANJA – Opisi zaznamujočih konfliktov v karieri 

 

Učiteljica podaljšanega bivanja 1 (UPB1) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UPB1: Sem se že spomnila, to je že nekaj let nazaj, mogoče že deset. Je bil en učenec, ki je 

bil, bom rekla čustveno kar malo moten in je izsiljeval. Pozornost je želel vleči nase … 

staršev, učiteljev. Tako da me je res zelo iritiralo, ker je enkrat splezal čez ograjo in skočil na 

pločnik, torej zraven glavne ceste. Tako da … to me je zelo pretreslo takrat, no. 

S:In kaj si naredila? 

UPB1: Stekla sem hitro. Najprej sem rešila zadevo, da ne bi prišlo do nesreče, potem pa 

naprej. Najprej smo se morali z njim pogovoriti. Poiskala sem pomoč svetovalne službe. Do 

mene v bistvu ta otrok ni bil fizično nasilen, bil pa je nasilen do razredničarke, ki jo je ugriznil 
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v roko. Tako da mene pa to ni. Ampak je na takšen način odreagiral … Ker mu nekaj ni bilo 

prav … je kar skočil tam čez ograjo na pločnik in to šest let star otrok. Do sošolcev je bil tudi 

nasilen, ampak v bistvu bolj do učiteljev. Na takšen način je grozil kaj si bo, kaj bo sebi 

naredil. On se je potem razvil … Saj sedaj je že v srednji šoli in se je razvil v prav »fajn, fajn« 

fanta. Je potem na valeti super nastopal ... 

S: Kakšen odnos sta imela od takrat naprej? 

UPB1: Mene ni grizel ali tepel, ali kaj takšnega počel, ampak tako bolj … V bistvu on je imel 

mlajšo sestrico, ki je bila zelo razvajena … No in mislim, da je bil to en precej velik vzrok. 

Da je hotel nekako pozornost zase, saj prej je bil on edini otrok v tej družini potem pa so 

dobili še sestrico in to ga je zelo zmotilo. Je bila vsa pozornost bolj nanjo usmerjena … Ni se 

mogel sprijazniti in je potem delal takšne scene v šoli. 

S: Kaj pa odnos s starši? 

UPB1: Ja s starši smo se potem pomenili. So tudi potem povedali, da je doma gledal zelo 

nasilne filme. Streljanje, pobijanje in tako da se je nekako mislim zelo vživel v te junake. V 

bistvu je bil premajhen, da bi sploh takšne filme gledal … Je nekako zamenjal realnost in to. 

S: Kako so otroci sprejemali to njegovo vedenje ? 

UPB1: V bistvu ostali so bili kar zelo pridni, »fajn« otroci in so meni pomagali. Ali povedali 

kaj je naredil in kako, če nisem videla, vedela. Tako da moram reči, da so res sodelovali in mi 

pomagali. (Premor). Nihče se ni norčeval in kar tako so bili … še malo zaskrbljeni. 

 

 

Učiteljica podaljšanega bivanja 2 (UPB2) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UPB2: V spomin se mi je vtisnil zato, ker sem ga nekako doživela, ta primer, ravno prvo leto, 

ko sem začela delati na tej šoli. Na začetku je izkušenj vedno premalo in dati enega 

neizkušenega učitelja začetnika, s premalo prakse v PB, že to je težje kot biti prvo leto v 

razredu. Ker je popoldne več teh vedenjskih interakcij med učenci … Pač, otroci se 

združujejo, imaš ponavadi otroke iz dveh različnih oddelkov in potem se ponavadi »barabice« 

iz enega razreda povežejo, ali po domače povedano »zavohajo« z »barabicami« iz drugega 

razreda, in potem imaš v bistvu delo »krat tri« toliko kot bi ga imel dopoldne. Ta konflikt, ki 

se mi je res vtisnil v spomin je, ker sem dobila kombiniran oddelek drugi razred osemletke in 

drugi razred devetletke. To pomeni, da sem na dan pregledovala po štiri različne naloge, ker 

so imeli drugačne programe, »ta stare« in »ta nove« knjige. Poleg tega je bilo v oddelku 29 

otrok, kar sploh ni bilo dovoljeno in je bilo preveč, za kombiniran oddelek bi moralo biti 

precej manj, ampak dobro, meni začetnici so dali pač takšen oddelek, v redu. In poleg vseh 

teh številk, ki sem jih že prej povedala, je oteževalna okoliščina ta, da je bil v oddelek 

vključen en otrok, ki pa mislim, da je že imel odločbo. In ni bil ravno enostaven, že tako. Imel 

je dobre in slabe dneve in ko je imel ta fantek slabe dneve, je bil nasilen, kar pomeni, da se je 

drl, se pravi vpil, tepel ostale, bil je tako agresiven, da je mize po tleh metal, stole. Vrgel se je 

na tla v jedilnici, če ga je zmotila ena malenkost, da ni bil v koloni tretji, ampak četrti ali, da 

ga je en prihitel ali bedarija. Se je na tla vrgel, začel dreti, tolči, jokati, v bistvu je imel takšne 

izbruhe, grozne. Ta primer je presegal moje znanje. Takoj sem poiskala pomoč šolske 

svetovalne in tudi oni so ga težko obvladali. Moram pa povedati, da je bil to res težek primer, 

ker je šel potem ta fantek, mislim da že naslednje leto živet v neko skupnost. Zdaj ne vem ali 
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to pomeni, da so ga mami »vzeli«, da je šel nekam v eno hišo živeti še z enimi drugimi skupaj 

v bližino svojega doma. Mislim, da je potem šel tudi na eno drugo šolo, mislim, da je bilo 

tako. Zelo malo je takšnih primerov, ampak sem si ga res zapomnila, ker takrat pa, se tega 

fantka ni dalo fizično pomiriti, ker je bil nevaren. Če si ti k njemu stopil, pa si ga hotel tako 

fizično pomiriti, samo da si se ga dotaknil, te je v bistvu udaril nazaj ali brcal, tudi brcal je. 

Tako, res je bil hud takrat in smo se ga v bistvu vsi bali. Ampak on je imel tako težave, čisto. 

To psihologi z raznimi testi ugotavljajo. Potem so mu tudi neka pomirjevala dajali, mislim, da 

je bilo tako. 

 

S: Te potem lahko za tega učenca vprašam, če si ga hotela pomiriti in te je fizično hotel …, ali 

se mogoče spomniš, kaj ti je šlo takrat čez misli, kaj si čutila takrat v sebi? 

UPB2: Jaz sem vedela, da je revež, ker ima te izbruhe nenadzorovano. Ne more samega sebe 

nadzirati, ampak ne veš sploh, kako mu pomagati. Enostavno nimaš oprijema, nimaš ga s čim 

»prijeti«. Ker pogovor takrat odpade, ker je v nekem takšnem stanju, v afektu mogoče tudi na 

nek način, da ne sliši, ne posluša, se pravi pogovor že po »celi črti« odpade. Stran odpeljati ga 

ne moreš, ker imaš še druge otroke in ne moreš tistih drugih pustiti, da se še oni med seboj 

stepejo, ko tebe ne bo zraven, pa enega ven odpeljati. Pomoči takoj ni bilo vedno, čeprav 

takrat, ko sem jo poklicala je bila šolska svetovalna še slučajno, na srečo na šoli, ker je bilo v 

času kosila, ko se je to zgodilo. Potem so ga oni odpeljali gor v pisarno in so se tam z njim 

naprej ukvarjali in starše so poklicali. Načeloma pa (premor), nimaš kaj narediti, v bistvu, če 

bi bila jaz moški, malo bolj tako, močna, ene 180 višine pa tam ene 90, 100 kilogramov bi ga 

jaz upala prijeti, bi ga čisto stisnila k sebi, tako za roke in noge, da ne bi mogel brcati ter bi 

rekla »v redu je, v redu, greva midva zdaj …, dobro je.« Pa po mojem bi to pomagalo, ampak 

ena ženska nekako ne bo tega šla delati. Tako da, jaz mislim, če bi bilo v PB več moških, bi 

bilo bolj uravnoteženo tudi vzdušje, pa vse, da bi potem tudi otroci malo bolj ubogali, da bi 

bilo drugače. 

S:Torej si rekla, da si ga razumela, si ga poskušala razumeti, bila sočutna nekako do njega … 

UPB2: Vedela sem, da mu ne morem pomagati … Ja, jaz sem vedela. Sem tudi vedela, zakaj 

ima te težave, vedela sem, da je v obravnavi, da je v bistvu revček, da je tak. Ko kakšne take 

na silo tiščijo v te redne šole, potem pa samo trpijo tukaj, ker enostavno to je prezahtevno za 

njih. Njih zmotijo že najmanjši dražljaji, tako res malenkosti, ali če mu nekaj dovoliš danes, 

drugi dan pa ne, mu poskusiš razložiti zakaj danes ne, ne razume, ker misli, da vedno lahko. S 

takšnimi je treba res previdno in že kakšna beseda je lahko narobe postavljena, ali kakor sem 

rekla – dobri, slabi dnevi, malo slabše vreme ali, če sneg zapade, takrat jih čisto »okoli 

obrne«. Tako da, tukaj je veliko teh faktorjev, ki vplivajo na to. Ali kakšna slabša ocena ali 

preveč naloge za dokončat še od pouka, potem se nabira, vse sorte je lahko tukaj. 

S: Ali si vedela v tistem trenutku, kaj moraš narediti, si rekla »fizično bi ga morala prijeti«, ali 

pa z besedami … 

UPB2: Ja, jaz mislim, kakšen moški bi ga hitro »ukrotil«, če bi ga, bi ga hitro ukrotil. Z 

besedami ne toliko, ampak samo, da bi ga k sebi stisnil. Da bi se pomiril … Da bi on te gibe, 

to agresijo nekako ven ... Ali, ne vem, jaz se pomnim, da je šolska svetovalna rekla, da naj on 

kar gre takrat nekam ven. Da začne kričat, da to ven iz sebe da, to jezo, pa boksat v nekaj, ne 

vem, v eno vrečo, da to agresijo sprosti ven. To so take metode, da je to v PB težko se iti, ker 
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ti moraš skrbeti tudi za druge otroke, da naredijo nalogo, da so varni, da se grejo kakšno 

igrico, da se malo poigrajo. To potem postane naporno. 

S: Potem ti je bil to hujši primer, kakor kdajkoli v podaljšanem bivanju? 

UPB2: To je bil nepozaben primer, ampak, saj pravim, za takšnega veš, da mu v bistvu ne 

moreš pomagati. Ali zdravila ali čisto individualna obravnava. Saj on, čim je imel enega 

zraven sebe, pa da je bil miren, da je imel dober dan, on je delal, saj se je dalo, ampak to je 

tako … Enega imeti zraven, to je čisto individualen pouk, to so že inštrukcije, to ni več delo 

podaljšanega bivanja. Vedno si ga moral imeti na očeh, vedno je moral biti prvi v koloni, tebi 

na dosegu roke, da si ga videl, kje je, kaj dela, ali je kakšnemu kaj naredil. Tako ne vem … 

S: Ali si kdaj opazovala sebe v takšnem trenutku? 

UPB2: Ja, najprej sem presenečena in najprej gledam, kaj se sploh dogaja, ali je to možno, od 

kje zdaj to iz čistega mira. Najprej ne dojameš, da se je to sploh zgodilo, ali da se to dogaja, 

ali je to sploh možno in preden ti »pogruntaš«, kaj bi ti zdaj naredil, je pet minut lahko že 

mimo. Prvo pomisliš na to, da moraš zaščititi vse ostale, da ostale umakneš stran, da ga 

»probaš« čimbolj izolirati. Ko se ne umiri, pa ne umiri, takrat bi res rabil enega, ki bi ga v en 

drug prostor odpeljal. Saj njega smo potem tudi v druge razrede dajali, vse sorte smo 

»probavali«, tako da … Samo to ni način, takšen otrok rabi čisto drugo okolje, kjer bi lažje 

delal, kjer bi bilo manj težko za njega, to se pravi lažje učne vsebine pa tako. Saj takšnih 

primerov je malo, samo mi je pa zelo žal, da se je to zgodilo na začetku moje kariere, tak 

oddelek – kombiniran oddelek in toliko otrok ter še ni bil edini, ki je bil tako zahteven. 

Mislim, tak primer je bil edini, samo potem imaš zmeraj še katere takšne »posebneže« noter, 

ki tudi hočejo tvojo pozornost, ki so tudi po svoje zahtevni in potem imaš tako, več 

vedenjskega dela kot samega dela z oddelkom kot oddelkom, se pravi pregledovanjem nalog, 

peljati otroke na kosilo, na igrišče ... 

 

 

Učiteljica podaljšanega bivanja 3 (UPB3) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UPB3: Ta učenec v petem razredu (sem ga že omenila na začetku) me je nekako zaznamoval, 

pustil vtis … Ker sem bila jaz takrat celo leto v podaljšanem bivanju in ta otrok se je drugače 

tudi name zelo prilepil in je bilo potem (premislek), včasih je bilo to kar, že zelo … Torej 

želel je mojo 100 odstotno pozornost, kar me je nekako … dušilo. Sedel je zraven mene, 

igrala sem se z njim in mu ogromno pomagala pri domači nalogi. Slabo voljo od dopoldne je 

stresal name. Takrat je v bistvu bilo celo leto ogromno, ogromno pogovora z njim. Govoril je 

o razmerah doma, o svoji hiši … On se mi je kar dosti zaupal, v meni je našel nekoga, ki ga 

posluša. Mislim, da je tudi čutil, da ga imam rada, ampak je pa res tako, malo se je igral z 

menoj ... Manipuliral je potem že z menoj … Na primer, če je bilo dopoldne kaj narobe, se mi 

je kar skrival in sem ga morala iskati. In ko je šel domov on meni stokrat »učiteljica adijo«, 

stokrat mi je prišel pomahat, stokrat … ves čas. Potem me je včasih čakal, ker je vedel kdaj 

imam jaz konec, da me je pospremil do doma, da mi je ključe do dol nesel, ampak to je bilo 

potem že kar res obremenjujoče in nekako konfliktno. Mislim ta otrok mi še sedaj včasih 

pomaha in me pride pogledat in je pustil na meni en … Verjetno tudi jaz na njem.  

S: On je imel konflikt sam s seboj … 
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UPB3: Ja, bil pa je tudi čustveno … Sošolci ga niso marali, se niso želeli z njim igrati. In sem 

ga potem morala pred sošolci … Imel je potem mene za igro. Vedno se je tudi manjvrednega 

počutil, kot ena žrtev. Ko smo se šli igro Lovci in zajci on nikoli ni imel žoge in sem potem 

skušala tako narediti, da je pač tudi on kdaj zmagal. To je bilo povsod. Bilo je tako … Ves čas 

sem se morala ukvarjati z njim. Začutil je, da mu nekako pomagam, bilo pa je naporno. In tam 

so bili še drugi otroci. Učitelj »je« od vseh, ne le od enega učenca … 

S: Torej je bil to en takšen odnos – zelo težaven … 

UPB3: Ja nekako nič tako …, ampak sva oz. sem imela odnos z njim, ki mi je bil naporen, 

obremenjujoč. Zame, bi lahko rekla konflikten, sem imela nekako konflikt v sebi posledično.  

Vedno, vedno je bil ob meni … Tako da je bilo, da je šlo malo čez mejo potem že tudi. 

 

 

UPB3: Je bil pa tudi učenec 4. razreda, ki pogosto ni ubogal. Med domačno nalogo je na glas 

govoril, se igral. Če sem ga opozorila, mi je rekel »kaj, saj nič nočem« ali »ne bom te 

poslušal«. Ko sem se želela z njim pogovoriti, se je obrnil stran in se smejal. Sledil je pogovor 

s svetovalno službo.  

Tudi situacija - iz OPB-ja je hodil ob 15.00 uri in ker ura še ni bila toliko, mu odhoda nisem 

dovolila. Rekel mi je, da me ne bo poslušal, drugače pa se bo zlagal.  

Z učencem sem se ogromno pogovarjala, poizkušala sem s pohvalo, vendar je bilo ponavadi 

vse neuspešno. Tudi ostali učitelji so imeli z njim enake težave. 

Ta primer, ta učenec je sigurno imel neke težave, neko pomanjkljivo vzgojo … S svojim 

odgovarjanjem je kazal nespoštljiv odnos, kar se te dotakne in zaradi neupoštevanja navodil in 

kljub pogovoru … ne veš kako postopati, kaj narediti. Kako sploh vzpostaviti pogoje za boljši 

odnos … 

 

 

Učiteljica podaljšanega bivanja 4 (UPB4) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UPB4: Samo sem bila zelo mlada, veš … Z učenci, se veš kaj, takšni trdi, težki, močni 

konflikti verjetno veliko bolj intenzivno odražajo na predmetni stopnji. Pri nas je to tako – 

»vse se še da«. In … Nisem imela takšnega močnega konflikta z učenci, nikoli, imela sem ga 

s starši … (Premišljevanje). 

 

UPB4: Torej prvo leto sem delala še v Ljubljani - sem imela v razredu punčko, vidiš spet gre 

za ozadje. Prihajala je iz družine, kjer je velikokrat videla spolno nasilje nad svojo mamo, 

fizično nasilje nad svojo mamo, kjer je bilo totalno vse, kar je bilo, samo teror. In orožje je 

bilo tam in vse je bilo. Ta punčka je to dnevno doživljala. In v razredu se je to poznalo, kot 

dnevna bitka ostalih otrok za preživetje. Ker ona je imela toliko agresije v sebi in toliko moči 

v sebi. Stoli so leteli po celi učilnici pa so bili 3. razred. Otroci so hodili domov brez šopov 

las, torbe so letele po razredu. Ona je mene enkrat tako ugriznila v nogo, da sem …, sem jo 

morala »fejst« odriniti, sem morala fizično poseči. Jaz sem bila prvo leto, prvo leto so me dali 

v takšen razred. To kar malo ni bilo pošteno. Ta punčka je res rabila posebno pomoč, ena na 

ena človeka, neko nežnost. A veš jaz sem bila pa čisto sveža in še brez vse pameti, kar se tega 

tiče. Takrat sem bila prvič mlada, hotela sem se izkazati, strah me je bilo tega ali bo služba še 
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naslednje leto, potem tega kaj bodo starši rekli. »Itak« te vsi tako opazujejo, nisi enakovreden 

sodelavcem, ker ali se boš obnesel, ali se ne boš. Meni je bilo zelo težko. Nisem imela 

konflikta s punčko, ampak sem ga imela jaz v sebi, kot pravim. In z njo nisem znala nič 

narediti ... Nič. Nisem ji znala pomagati, nisem znala razreda umiriti, nič. Jaz sem bila tako 

prav nemočna. Agresija nič ne pomaga v takšnih primerih, nežnost še manj. Ne vem sploh, 

tisto je bilo res težko. Čeprav … Situacija je bila strašna. Situacija je bila strašna. Imela sem 

osebno stisko in strah … In karkoli smo počeli, kamorkoli smo šli …  

S:Te lahko vprašam s to punčko – se je v odnosu kaj spremenilo, si kaj dosegla? 

UPB4: Ne, kje pa, odnos med nama se ni spremenil. Ne. Potem so jo izpisali iz šole in so jo v 

sedmem spet nazaj vpisali, mislim ne vem. S to punčko … Mama je bila tudi čisto izgubljena, 

tako da … Ne, tam nisem v odnosu nič dosegla, kje pa.  

Ampak s temi učenci s tega razreda, sem pa še danes povezana. Se pa še vsako leto dobimo na 

začetku šolskega leta pa na koncu gremo na sladoled. Pa so že na faksu, vsi.  

 

 

UPB4: Sedaj sem se spomnila še nekaj. Enkrat sem prišla v en razred, za eno leto, kjer sem 

imela s celim razredom zgubljen stik. Dokler nismo nekaj »ušpičili«, dokler nismo na 

natečaju zmagali z enim stripom, potem smo skupaj zaživeli. Veš vedno moraš en projekt 

imeti, ki jih poveže, zaradi katerega se jim dvigne samopodoba ali malo ego (smeh). To je bilo 

tako težko. Vsi so bili iz ločenih družin, a veš, jaz se opravičujem, ampak to vedno je, takšna 

slika v ozadju. Ločeni vsi, mislim, da samo dva nista bila iz ločenih družin. A si ti 

predstavljaš takšen razred? Nihče ni upošteval učitelja karkoli je rekel, vsi so se rogali, 

pljuvali, bili so arogantni. Karkoli si rekel, karkoli si nežnega pripravil, karkoli si naredil, zato 

da bi bilo lepše in boljše, vsi so nergali in vse zavračali. To je bilo za znoret težko. Ne moreš 

jih pa nazaj užaliti in prizadeti. In potem sem imela to srečo, da je bil noter fantek, ki je bil 

tako en knjižni molj. In potem sem ga vzpodbudila, da napiše svojo knjigo. Začelo se je s tem, 

da je napisal svojo knjigo in potem smo jo vsi skupaj tipkali in vezali in ilustratorja (z 

navdušenim glasom) smo našli in potem smo jo na bazarju prodajali, ne vem koliko izvodov 

smo naredili. Noro je to zacvetelo, no potem smo še začeli stripe delati in smo jih poslali na 

natečaj in smo res zmago dobili.  

S: Si jih pridobila na svojo stran? 

UPB4: Ne, saj ne gre za pridobitev učencev na svojo stran. Povezala sem jih med seboj. 

Sploh ni šlo za to, da se jaz z njimi povežem. Končno so postali med seboj prijatelji, ker prej 

niso bili. Veš kakšna razdrta skupina je bila to. Potem je pa šlo, potem je pa šlo. Projekt moraš 

imeti. 

 

 

Učiteljica podaljšanega bivanja 5 (UPB5) 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UPB5: To je bil ta fantič, ki sem ga že omenjala. Rastel je v enih zelo nezdravih razmerah. Če 

za sedaj povem, ko je fant star 22 let. Ravno zadnjič sem o njem razmišljala in vprašala sem 

njegovo znanko, kako je. Ja še vedno me zanima, mi je uganka. Povedala je, da nimajo nič od 

njega, da je fant »zabluzil«, totalno, da je v drogah. Kakršnokoli pomoč so mu ponudili, je 

vedno vse naredil narobe. Recimo, so ga peljali na počitnice in je kradel sosedom in seveda ga 
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ne bodo več peljali. Kljub temu, da so se potem neke »inštance« vmešale, da bi temu otroku 

pomagale, pa mu očitno niso pomagale. Mama ga je potem prepisala iz naše šole v 4., 5. 

razred na bližnjo šolo in tam so se stvari ponavljale. Ravnateljica ga je naokoli z avtom iskala. 

Potem je šel v dom za otroke (»prevzgojni«), pa očitno tudi tam ni bilo … 

V šoli je bil en mali, mali dečko, prestrašen in jezen, hudo jezen. Tam je bila neka babica, ki 

je bila zelo nasilna, očitno. Ker je bilo tudi tako, da ko sem jaz enkrat manjkala, je bilo 

nadomeščanje. In seveda fantek je reagiral kot je znal (smeh), verjetno še huje, ker učiteljice 

ni poznal. In je že prvo uro takoj dobil podpis. Nesel ga je babici, ne mami (poudarjeno) 

domov in je babica na vrat na nos priletela k nam domov, k moji mami in začela »težiti« moji 

mami. Pazi ti to, halo. Dokler ji moja mama ni povedala, da mene sploh ni bilo v šoli tisti dan. 

Tako da …  

Ampak, takrat je bil mali zunaj, jaz sem bila malo stran z ostalimi in … Ne vem, kaj ga je 

tako razjezilo, ampak napadel je enega otroka, prav tisto - neobvladljivo (poudarjeno). Kot 

žival je trgal po tistem učencu in sem prišla od zadaj in sem ga potrepljala po »ramencih« in 

sem rekla »pa kaj je ti moj piščanček«, prav s temi besedami, vem. In on je v tistem butnil 

nazaj, jaz sem ga potem prijela, položila na tla in sem mu povedala, da on takole pa ne bo. 

Ostalo se čisto več točno ne spomnim, kako je bilo. Vem, da potem smo se nekaj v razredu 

pogovarjali o tem. Da mali se je še kar tresel nekaj časa. Jaz tudi.  

S: Kako si se takrat počutila in kaj si imela v mislih? 

UPB5: Grozno, grozno sem se počutila. Bolelo me je ... Bolel me je udarec in samo dejanje 

tudi. No, v bistvu mogoče takrat pa res čisto takoj nisem vedela kaj bi. Ker tukaj je bilo le 

nasilje nad učiteljem. Morala bi ga mogoče prijaviti ali kakorkoli že. Mogoče bi mu s tem 

pomagala, nimam pojma. Tu je tudi sociala in svetovalna, so odpovedali čisto. Ni bilo ene 

pomoči, v bistvu kar so oni … Prav poniževanje, kako mi ne znamo nič narediti. Smo rekli 

pridite vi in jih imejte 26, pa še s tem se ukvarjajte, kar je zraven vsak dan. In oni, da je fant 

bister … Za eno uro, ko so ga imeli oni, ja … Sem mislila prijaviti in tudi v šoli sem 

povedala, pa šola tudi ni nič odreagirala. Tako da sva midva sama reševala. Videla sem, da 

mu je žal malemu, takoj, ko je takrat videl, kdo je bil tisti, ki je bil zadaj. Da mu ni bilo 

vseeno. Ne vem pa, ali on še vedno goji kakšne zamere zaradi tega ali onega. Pozdravi me ne, 

odzdravi mi ne.  

Bil je res nasilen do ostalih otrok, zelo. To je bil vsak dan jok, vsak dan jok. Pri sodelavki je 

šel celo na sredino ceste ležati, da bo samomor naredil ... 
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PRILOGA 3 – Izbrana intervjuja 

INTERVJU 1 (7. 2. 2016)  

SPOL: ženski 

STAROST: 40 let 

IZOBRAZBA: profesorica razrednega pouka 

POKLIC: učiteljica razrednega pouka (razredničarka 3. r.) 

DELOVNA DOBA: 16 let 

OSNOVNA ŠOLA (regija): Ljubljana 

TRAJANJE: 49 min 

 

UR1 = učiteljica razredničarka 1 

S = spraševalka 

 

Ležeče v oklepaju = opomba spraševalke 

 

S: Kako bi opredelila in opisala konflikte z učenci? 

UR1: (Premišljevanje). Konflikt je zame neko nesoglasje, različne želje dveh, nastanejo iz 

različnih vzrokov. Konflikt z učenci … Ponavadi se jaz z učencem poskušam vedno 

pogovoriti, dogovoriti, ga razumeti, se postaviti v njegovo kožo. Tako da vedno poskušam z 

nekim sodelovalnim odnosom in z odprtim odnosom, s pogovorom, zelo demokratično. Tako 

da do konfliktov prav z učenci pride redko. Zdaj razmišljam, kdaj sploh … Aha, kadar se je 

treba postaviti v kolono, ko je treba iti na kosilo, ali na pouk športa lahko nastane konflikt, 

sicer med učenci, a posredno z menoj, saj moram ukrepati, posredovati. Ko ima učenec, 

občutek, da se mu je zgodila krivica, ker ni prvi pa ima občutek, da bi moral biti prvi in 

vztraja pri svojem. Takrat razrešimo situacijo na tak način, da postavljamo v kolono po 

abecednem vrstnem redu ali kdo je prej pospravil delovni prostor, ali po različnih kriterijih. 

Tako da vsekakor pa na nek način, da otrok nima občutka, da se mu je zgodila krivica. Če ima 

občutek, da se mu je zgodila krivica, se gremo pogovorit. Pogovorimo se, kaj točno, zakaj je 

občutil krivico in misli, da bi mogel biti prvi. Na nek način se potem da pogovoriti in urediti.  

 

S: Katere situacije te najbolj vznemirjajo?  

UR1: Predvsem, če otrok povzdigne glas (poudarjeno) nad mano in začne kričati name, takrat 

me to zelo vznemiri. Dobesedno fizične, se pravi telesne reakcije začnem dobivati, kar 

pomeni prav razbijati mi začne srce, prav grozno neprijetno. Misliš, da se ne boš vznemiril, če 

bo otrok kričal na tebe, ampak … 

S: Te spravi iz tira? 

UR1: Zelo me to spravi iz tira. Sicer poskušam da ne (premor). Poskušam ves čas misliti na 

to, da se otrok počuti nemočnega, da zato tako odreagira.  

S: Da si na tak način razložiš. 

UR1: Potem sama sebe spravim v eno tako normalno situacijo, da nazaj enako ne odreagiram. 

Da ga z enim umirjenim tonom skušam, poskušam umiriti, se z njim pogovoriti: »poglej v 

redu je, zakaj se zdaj tako počutiš« in tako. Ker, če se počutiš napadenega in začneš nazaj 
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kričati, je potem absolutno to samo še slabše in otrok ponavadi zmeraj takrat, kadar se počuti 

… Takrat kadar je najbolj nemočen, takrat nekateri vase zlezejo, nekateri pa začnejo takrat 

kričati na učitelja. 

S: Kaj pa misli, čustva? Si kaj pozorna na to, kaj se takrat s tabo dogaja?  

UR1: V bistvu, ja, (premor). Zadnjič sem tudi otrokom povedala, da se prav tako jaz ob tem 

slabo počutim. Sploh ni nujno, da je konflikt. Lahko otrok, ki je sicer zelo bister, izredno 

bister, ne razume ene malenkosti in ga to grozno iztiri in začne … Ravno letos imam en tak 

primer … Začne stvari metati po tleh: »učiteljica vi ste rekla tako« in si kar nekaj izmisli zato, 

ker nečesa ni razumel. Pa je lahko čisto neka brezzvezna stvar, ker je bilo treba nekaj 

podčrtati ali karkoli, pa ni pravilno podčrtal, ker je narobe razumel. In se je tako grozno 

vznemiril, da je začel po tleh metati stvari in potem sem bila jaz in vsi otroci seveda tudi 

vznemirjeni zraven zaradi take reakcije. In potem smo se pogovorili. »Kdo se slabo počuti ob 

takem vedenju? Ali samo tisti, ki se je vznemiril ali vsi, ki to vedenje opazujemo? Koliko časa 

se potem tudi slabo počutimo, smo tudi malo prestrašeni, vznemirjeni, ne vemo čisto točno 

kaj zdaj bi? Ja vsi, a učiteljica tudi? Ja tudi. Ali se učiteljica tudi potem slabo počuti ...« Že, 

ko se zaključi pouk in gre učiteljica domov in razmišlja o tem, kaj se je zgodilo. Zakaj ni 

znala tega preprečiti, čeprav je v bistvu tisto vznemirjenje izhajalo iz enega občutka nemoči 

pri otroku, ki sicer obvlada vse učne vsebine, tudi sicer, ampak v tistem trenutku …  Ko se je 

on počutil (premor) mogoče nemočnega ali, da ni uspešen, ker je ves čas uspešen, povsod 

»briljira«, a se v tistem trenutku ni počutil uspešnega, to mu ni bilo … To za njega ni domač 

občutek in ker ima tudi sicer čustvene težave, je na tak način odreagiral, kljub temu, da mu 

učiteljica ni naredila kakšne krivice, ni učiteljica povzročila tega, da se je učenec tako odzval. 

A se je in potem učiteljica razmišlja, kako bi lahko naslednjič to preprečila. Kako … Zato, ker 

se je sama slabo počutila oz. se vznemirila in se počutila neuspešno (poudarjeno). Lahko tudi, 

da ura ni uspela, zato ker se je en učenec tako grozno vznemiril.  

S: Dobro si jim prikazala … empatijo si jih učila, sočutja, da se znajo vživeti v drugega. To je 

super. Dober primer si dala. 

 

S: V katerih situacijah se čutiš manj opremljena (nemočna)? Ko ne veš, kaj narediti?  

UR1: Primeri, kjer se čutim nemočna so, če se učenec noče postaviti v kolono, noče 

sodelovati pri pouku, pisati v zvezke. Na prigovarjanje grdo odgovarja, se pri prepiru s 

sošolcem noče pogovoriti. Kot konkreten primer, če moramo v telovadnico in učenec ne želi v 

kolono (je slabe volje, skregal se je s sošolcem …), ga celoten razred čaka (gre čas na račun 

pouka), saj ga v razredu učitelj samega na sme pustiti. Takrat sem nemočna, saj ni ukrepa s 

katerim bi ga prisilila, da sodeluje. Otrok pa je takrat razburjen in je pričakovano, da ne bo 

sodeloval in razmišljal razumsko, takrat delajo čustva. Otrok takrat ni zmožen pogovora, 

reševanja zadeve. Gre torej za mojo strpnost in strpnost učencev in zato menim, da bi tukaj 

potrebovali strokovnjaka, na primer psihologa, ki bi stvar uredil z otrokom, ga individualno 

obravnaval in bi pouk lahko potekal naprej. 

Dejansko učitelj nima nobene, mislim, ne more nič narediti. Glej, če se pogovoriš s staršem to 

… ponavadi ne obrodi nobenih sadov. Zato, ker otrok, ki tudi sicer v šoli ne uboga …, 

običajno (smeh) so tukaj starši tisti, ki ga bodo zagovarjali. Bo staršem to smešno in zanimivo 

in ljubko, da je tekel po razredu, ljubček njihov, pa ni ubogal učiteljice (smeh). A dobesedno 

edina stvar je pogovor s starši, če otrok ne upošteva pravil, ne upošteva nekih dogovorjenih 
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pravil. V razredu je »itak« lahko posledica neupoštevanja pravil ali poškodba ali pretep z 

drugim sošolcem. Toda za to naj bi bil učitelj odgovoren, da se kaj takega ne zgodi in sicer v 

očeh staršev, v očeh kar vseh zunanjih opazovalcev se mi zdi. Da imamo mi učitelji eno 

čarobno palčko s katero naj bi potem rešili vse situacije. Vsak otrok ima svoje stvari v glavi 

kako se bodo stvari odvile in se zgodi seveda, da te ne uboga in ... (smeh). 

 

S:Kako bi opisala svoje odzive, reakcije, ukrepe v konfliktu? 

UR1: Kako pri sebi to doživljam? Vedno se odzovem zelo čustveno in me stvari zelo 

prizadenejo in še velikokrat, zelo pogosto popoldne, razmišljam o teh konfliktih. Razmišljam 

o tem, kako bi lahko drugič boljše odreagirala in tako naprej. Prva leta sem to še veliko težje 

vse skupaj, kako bi rekla »prefiltrirala«, vsaj na začetku ... Na začetku … svoje poklicne poti 

se mi je zdelo, da sem to še veliko težje prenašala kot pa sedaj, ko sem se že naučila, da v 

bistvu otrok niti ni, v tistem trenutku ni osebno name jezen. Ima sam s seboj problem, sam s 

seboj je v konfliktu oz. je v življenjski situaciji, kjer nima idealnega domačega okolja. Potem 

prihajajo ti otroci, ki so sicer ranjeni in … tako ali drugače poškodovani. Ti otroci ponavadi 

prihajajo z učiteljem v konflikt. Da se sploh upajo učitelju odgovarjati, se mu postavljati po 

robu. In zdaj, ko poskušam to razumeti, veliko lažje v bistvu ukrepam. Tudi moja čustva, moji 

odzivi so nekako bolj umirjeni. Mogoče v zadnjih letih bolj, kot pa na začetku, ko sem to 

veliko bolj osebno jemala. 

 

S: Kako si s svojim odzivom zadovoljna? 

UR1: V zadnjih letih sem vedno bolj zadovoljna, ker sem tudi bolj pripravljena na takšne 

situacije. Ko sedaj srečam učence, ki so že v višjih razredih in sem jih učila pa je prihajalo do 

konfliktov, kako lepo se zdaj pozdraviva. Kako mi na daleč, recimo kakšen tak otrok pomaha. 

Vidim, da te stvari minejo in da, če v bistvu z enim razumevanjem pristopiš, kljub temu, da 

pride do konflikta, da z nekim razumevanjem in sočutjem do tega otroka nekako pristopiš. 

Ves čas imam v mislih – saj ta otrok bo tudi zrasel, bo tudi šel naprej, bo nazaj pogledal pa … 

stvari minejo. Tudi to se mi zdi zelo pomembno, ko enkrat dobiš … več takšnih izkušenj, 

zaporednih, da si bil v konfliktu ves čas, celo leto z določenim učencem, potem gredo naprej. 

Otroci zrastejo, gredo v višje razrede, potem vidiš, da so v bistvu za vse, kar si naredil, kako  si 

se z njimi pogovarjal, kako si poskušal reševati te konflikte ... Da so v bistvu hvaležni za ves 

odnos, ki si ga z njimi imel in potem lažje vstopiš v naslednji takšen odnos. Ko vidiš, da bo 

težaven …, a veš da se bo dalo nekaj narediti. Kljub temu, da se ti v tisti dani situaciji zdi – 

tole je nemogoče, ampak zato ker imaš že izkušnje, da se da, da stvari gredo naprej in da … 

so otroci čez leta hvaležni. Te pozdravijo, pridejo in rečejo: »učiteljica, kako ste kaj« in 

pridejo k tebi v razred kaj vprašat recimo, na ta način. 

 

S: Ali meniš, da bi po razmisleku ravnala tako, kot si, ali drugače? 

UR1: Z leti se učiš v bistvu ravno to, da je v bistvu treba samo razumeti otroka in ne 

odreagirati impulzivno. Tako se vedno redkeje dogaja, da impulzivno odreagiraš. Odreagiraš 

vedno bolj racionalno in vedno bolj na tak način, da rečeš »ok«, tukaj je problem. Kako se 

bom približala zdaj temu učencu, kako ga bom poskušala razumeti. (Vzdih) pozanimaš se še 

dodatno kakšna je situacija doma, zakaj odreagira tako, zakaj imaš ti občutek, da se z njim ne 

da. In potem vedno redkeje pride do tega, da bi impulzivno odreagiral. 
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S: Kako bi opisala in ocenila učenca, s katerim si pogosto v konfliktu? 

UR1: Običajno so to otroci, ki imajo doma malo težjo situacijo. So otroci ločenih staršev, so 

otroci z mnogo enih skrbi. Situacije doma niso rožnate, niti slučajno in vedno je ta povezava. 

Otrok, ki pride v konflikt z učiteljem in … sicer zaradi situacije v kateri on živi. Otrok, ki ima 

dovolj ljubezni, dovolj pozornosti, kjer ni nobenih travm v njegovi okolici, ponavadi ni otrok, 

ki … Se mi še ni zgodilo, da bi tak otrok potem prihajal v konflikt z učiteljem.  

 

S: Kaj se v odnosu med teboj in učencem dogaja?  

UR1: S tem učencem se ponavadi res zelo povežeš … Prav opazim potem, ko se poslavljamo, 

da je tem učencem še najbolj hudo (smeh). Nekako največ interakcij imaš s temi učenci, ki so 

konfliktni. Z njimi se največ pogovarjaš in v bistvu najbolj vzpostaviš eno tako povezavo, eno 

tako vez, ki ostane. Nekdo mu je posvetil dodatno pozornost, nekdo se je ukvarjal z njim, 

nekdo se je z njim pogovarjal in to … to otroku ostane. Nekateri pa šele čez nekaj let recimo, 

če se to dogaja v tretjem razredu, šele v šestem razredu recimo začnejo gledati mene kot 

učiteljico s katero so ves čas prihajali v konflikt. Ne vem, kot da se šele takrat zavejo mogoče 

toliko bolj, a ne situacije, ki se je dogajala. Da sem hotela le dobro. 

 

S: Kako zaznavaš dogajanje konflikta – kot pozitivno ali negativno izkušnjo? 

UR1: Na dolgi rok, zdaj po dolgih letih bi lahko rekla, da so to pozitivne izkušnje, ki so me 

veliko naučile. Tudi za, ne vem, tudi za mojo osebnostno rast recimo. Veliko mi je dalo to 

misliti … Sprašuješ se, kako bi ti lahko naredil drugače, da ne bi do tega prišlo. Veliko se s 

tem ukvarjaš ravno zato, ker po drugi strani je bila trenutno tako grozno negativna izkušnja, 

da se več dni lahko počutiš zelo slabo zaradi nje. Kljub temu, da racionalno veš, da nisi sam 

povzročil tega konflikta, a je trenutno »zeeelo« negativna izkušnja. Daljnoročno, ko na dolgi 

rok pogledaš, za nazaj, so me vse te izkušnje v bistvu obogatile. Ko srečam te otroke, se jih 

zelo razveselim in zdaj imam v mislih prav določene učence. Ko se srečamo, ko odhajamo 

domov, se v bistvu v tistem trenutku prav iskreno razveselim, ko vidim, kako lepo me pridejo 

pozdravit. In sem jih vesela, ko jih srečam. Ko vidim, »evo« (potrka po mizi), gredo naprej, 

rastejo, tisto je bilo tako … 

 

S: Kako doživljaš sebe kot del konflikta z učencem? 

UR1: (Premor). Vedno se tudi vprašam »ali sem jaz del tega konflikta, ali je to samo 

posledica neke frustracije. Zakaj se otrok počuti tako kot se počuti, ali to res izhaja samo iz 

otroka. Ali sem tudi jaz del tega konflikta in sem jaz recimo povzročila nek tak konflikt. 

Vedno je to potem v moji glavi pod strogo analizo (smeh), kaj se je sedaj zgodilo. Ker seveda, 

ker je to negativna izkušnja in se poskušaš temu čim bolj izogniti. Ne želim si ponavljanja 

tega, zato se vedno vprašam, ali sem del tega konflikta ali ne. Poskušam ne biti. 

 

S: Se v sebi kasneje soočaš z vsebino tega konflikta? 

UR1: Ves čas, ves čas (poudarjeno) se soočam z vsebino konflikta. V glavi si zelo velikokrat 

ponavljam celoten scenarij. Kako sem odreagirala, kakšne so bile besede, kaj sem rekla, kaj je 

učenec rekel, kako sem odreagirala s telesom, z obrazno mimiko, kje sem imela roke … Na 

kakšen način je mene učenec videl, kako se je on počutil, ali se me je takrat bal, ali je razumel 

kaj sem hotela povedati, ali me je sploh poslušal kaj mu govorim. Skratka, s tem se učitelj 
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seveda zelo ubada. Kaj je bila vsebina konflikta in na kakšen način bi lahko obrnil v 

prihodnje, da se to ne bi več zgodilo. 

 

S: Kaj se v notranji komunikaciji dogaja s tvojimi mislimi in čustvi? 

UR1: Pogosto, pogosto se počutim tudi nemočno, ali popolnoma samo. Velikokrat si rečem, 

aha toliko enih težav – psihičnih, ne vem …, vse mogoče težave ima otrok in v razredu učitelj 

ostane sam z učencem, ki je konflikten. Vsaj z mojega vidika je učenec konflikten (smeh). In 

z vsemi ostalimi, ki ta konflikt opazujejo. Samo sebe poskušam zelo nadzorovati, ker vem, da 

sem pod strogim nadzorom in pod senzorji 25 drugih otrok, ki bodo to … zelo natančno 

opazovali. Ali bom pošteno odreagirala, ali bom dovolj sočutna do otroka, ali mu bom 

povedala tisto kar mu moram povedati - »to ni prav, tako ne smeš«, kar je »itak« naloga 

učitelja. In ostali otroci to pričakujejo, da učitelj pove otroku »glej tole ni v redu, da si se tako 

obnašal« in tako naprej. Tako da se z mojimi mislimi (smeh) takrat sproti »dogaaaja« vse 

živo. Ker posledica mojega odziva na konflikt je lahko potem v očeh teh drugih otrok …, kot 

kaj jaz predstavljam v očeh drugih otrok in potem spet kaj otroci, vsi (poudarjeno) razložijo 

svojim staršem doma. Vsak od sošolcev je lahko dojel to situacijo malo drugače. Nekdo, ena 

punčka, ki je zelo občutljiva, bo situacijo vzela drugače kot nekdo, ki ima drugačne 

osebnostne lastnosti.  

S: Če te lahko vprašam – čustva, kakšna čustva takrat zaznaš v sebi? 

UR1: (Vzdihljaj, premor) … Ja, občutek nemoči. Včasih tudi ja, da ostaneš sam, nemočen. 

Včasih tudi jeza, vedno bolj pogosto sočutje do otroka, ki ne zmore odreagirati drugače. 

Velikokrat pa si rečem: «kaj je meni tega treba, tole poslušati, pa tole gledati« in v bistvu 

čutim kot, tudi velikokrat kot nasilje nad mano. Da v bistvu otrok začne kričati ali metati 

stvari po tleh, ali ne uboga, ali kakorkoli. Tudi takšen izbruh, da je jok, kričanje in ne vem kaj, 

kar me grozno vznemiri in je to zame zelo težko in psihično obremenjujoče, groza. Tako da 

ja, različno .... 

Tudi kot nek odpor, kaj se moram s tem ubadati in ker je toliko drugih stvari ... Zelo težko je 

še to zraven ob vsem, ker je še veliko drugih stvari zraven. Moraš biti pozoren na sam potek 

ure, da bo didaktično vse ustrezno, pravilno, da res vsakega učenca vidiš kaj dela. To me 

spravi toliko iz tira, da dejansko zelo težko potem speljem dan do konca. »Itak« ga je treba, 

ampak težko, težko, težko. Mnogo težje spelješ potem do konca, pa ne uro, celoten dan, pouk 

naprej.  

 

S: Ali in kje poiščeš podporo po konfliktu?  

UR1: Vedno, vedno so to sodelavke. Sodelavka, ki je v aktivu je najbližja. Tista, ki jo najprej 

vidim, ko je prva možnost, da jo sploh lahko vidim, je to prva stvar, da ji povem o situaciji. 

Vidim, da v bistvu to vse naredimo na ta način - da povemo dogodek, kaj se je zgodilo, 

razložimo situacijo kaj in kako. Že samo to, da te posluša nekdo, ki točno ve kako je, ko si v 

tej situaciji, pomaga. Pomaga že samo to in da ti nekdo reče: »glej jutri boš že čisto drugače 

gledala na to situacijo, jutri boš že prespala, jutri bo že (smeh) dosti bolje, zdaj se ti zdi to tako 

grozno.« Doma včasih še razložim, a vedno manj. 
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S: Se doživljaš dovolj kompetentna za soočanje s konfliktnimi situacijami? 

UR1: (Dolg premor). Jaz se na konec koncev počutim dovolj kompetentna, da se soočam s 

takšno situacijo. Mi pa to vzame toliko energije, čustvene, psihične energije da bi v tistem 

trenutku absolutno rabila nekoga, ki bi se pogovoril z otrokom. Saj ta situacija pomeni, da se 

pouk ustavi in da ostali učenci opazujejo to dogajanje, namesto, da bi pouk tekel nemoteno 

naprej. In bi bilo veliko bolj pošteno tudi do drugih otrok in do mene, da bi se s temi 

konfliktnimi situacijami ukvarjal nekdo, ki je mogoče še malo bolj strokovno podkovan na 

tem področju. Se pravi prav psiholog, ki bi v tistem trenutku prišel po otroka in se z njim 

pogovoril. Da bi bil na razpolago ves čas. To bi bilo najbolj idealno in najbolj optimalno. Ne 

samo za mene osebno, ker pač jaz to doživljam. Posledica tega, da jaz doživljam to situacijo 

kot težko situacijo je, da potem naprej tekom dneva otroci sigurno nimajo več tega od 

učiteljice kot bi lahko imeli, če se ta konfliktna situacija ne bi zgodila. In, če bi bil nekdo na 

voljo, ki bi to situacijo potem razrešil, se pogovoril z otrokom in mu pomagal.  

 

S: Si se kdaj dodatno izobraževala na tem področju oz. ali bi se? 

UR1: Strokovno sem se izpopolnjevala letos, ko smo šli na seminar na Pediatrično kliniko in 

naslov seminarja je bil Nemirni otroci. No, meni se zdi, da kar vse učiteljice v bistvu ta tema 

zelo zanima. Iščem tudi literaturo na to temo in sama veliko stvari preberem ravno zato, da bi 

znala v taki situaciji odreagirati. Vse to me zelo zanima, kako, na kakšen način komunicirati, 

komunikacija z otrokom, odnosi. Da je pomembno kako on doživlja stvari, zakaj jih tako 

doživlja, kako je treba to razumeti, znati sočustvovati, čustva in tako naprej. Potem 

komunikacija steče čisto drugače. 

 

S: Za katera znanja meniš, da ključno vplivajo na konstruktivno reševanje konflikta? 

UR1: Vse to na splošno, vsa komunikacija. To (premor), ni samo verbalno je vse. Lahko je 

samo pogled, kako na kakšen način pogledaš otroka pa kako ga gledaš. Otrok takoj čuti tvojo 

»prezenco«, na kakšen način ti njega obravnavaš. In glas, vse. To so take malenkosti na katere 

je treba biti pozoren. Dejansko se moraš opazovati in se v bistvu nadzorovati. Ker, če je to 

brez nadzora je to … Nekako analiziraš se, se moraš. 

 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri. 

UR1: (Premišljevanje). Ja enkrat je bil en učenec pred leti … Bil je grozno, grozno iz sebe, 

nejevoljen, imel je izpade, izbruhe jeze. Na primer je padel svinčnik sošolcu na tla in tega on 

ni prenesel in je vstal in začel kričati in ne vem, groziti sošolcem. Skratka iz … na videz iz 

nič, jaz rečem iz nič, njega pa je to grozno zmotilo. Še danes ne vem zakaj. Smo bili z mamo 

takrat dogovorjeni, da če pride do takega izbruha, da on ne zmore več sebe kontrolirati, da jo 

pokličemo, da ga pride iskat, če se ne zmore umiriti. In ko ga je naslednjič ponovno nekaj 

tako iz tira vrglo, sem ga vprašala »ali se boš lahko pomiril ali kaj naj sedaj naredimo, a bo šlo 

tole, da se boš umiril« in to po pogovoru. No in najhujše od vsega, kar sem doslej doživela je 

bilo, »samo še enkrat pokličite domov, vas bom tukaj vse pobil« (s spremenjenim glasom, 

oponašaje učenca). To je res en takšen dogodek, ko … V bistvu ena takšna grožnja za katero 

niti ne veš, kaj če se uresniči, kaj če se v resnici lahko zgodi. Mogoče ne letos, kaj pa čez eno 

leto …V bistvu to je res ena taka stvar, ki je ostala v meni, dejansko, a ne … ne veš … 

S: In kaj si naredila v tistem momentu, se mogoče spomniš? 
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UR1: V tistem momentu sem samo poskušala čimbolj mirno odreagirati, »glej vse je v redu, 

usedi se« (pove z mirnim, pomirjajočim glasom). Da dejansko samo globoko dihaš in rečeš 

»glej, če res ne gre a bova poklicala domov, saj to tebi pomaga, glej če se ne boš mogel 

umiriti, je to zate najboljše«. Skratka neko prigovarjanje, z zelo umirjenim glasom in 

umirjenim tonom, da nekako ublažiš celotno konfliktno situacijo, ki je nastala. 

S: Ampak to, kar si rekla mirno … kaj pa v tebi? 

UR1: (Dolg vzdih). Ah, v meni pa … to se ne da sploh opisati koliko, kako v bistvu … Res, 

prav strah in jeza, da si sploh v situaciji, kjer nisi ti naredil nič narobe pa moraš doživljati v 

bistvu to (kratek premor) nasilje. Kljub temu, da verjetno otrok ne misli osebno nate, nad tabo 

izvajati nasilje, ampak učitelj ga pa pač tako doživlja. (Premor). Doživljaš … groza, groza, to 

je kot bi gledal grozljivko, film grozljivko in glej strah, strah me je bilo. Strah in jeza in 

nemoč in obup in da se ti nič hujšega ne more v življenju zgoditi kot to, da ti en učenec grozi, 

da bo vse tukaj naokrog pobil. 

S: Kaj so ostali otroci naredili v tistem trenutku? 

UR1: Ostali otroci so takrat … to se pa niti ne spomnim. So bili nekako že navajeni na vse te 

izbruhe. »Itak« se je bilo treba tudi v razredu pogovarjati o tem, da smo si med sabo različni, 

da je treba sprejemati tudi drugačnost in da če nekdo ne zmore drugače … Se spomnim, da 

sem dala eno tako primerjavo, da tisto kar se tebi ne zdi nič takega, je za tega učenca, ki tako 

izbruhne, enako kot, če bi recimo tebe s kladivom po prstu udaril in ti tudi takrat v tistem 

trenutku ne bi mogel ne zakričati, ne jokati, ne znoreti. On pač določene stvari tako doživlja in 

ga moramo razumeti in moramo sprejeti, da je to tako. Otroci so potem v bistvu (premor) to 

nekako sprejeli in se sploh niso odzivali na takšne izbruhe. Navajeni so bili, počakali so, da se 

učiteljica z otrokom pogovori, da stvari minejo, da gremo potem naprej. Sedeli so na svojih 

mestih in noben sploh ni praktično odreagiral.  

S: Pa kasneje? 

UR1: Tudi kasneje ni nihče niti omenil tega dogodka in tako, ampak … Vprašanje kaj se je v 

resnici dogajalo v posameznem otroku. Recimo en sošolec je mogoče to doživel tudi kot 

travmatično izkušnjo, da mu nekdo na kakršenkoli način … grozi in kriči nanj … 

___________________________________________________________________________ 

Dodatno vprašanje (PB): 

(S: Kje meniš prihaja do več konfliktov v PB ali pri pouku in zakaj? 

UR1: Mislim, da prihaja do več konfliktov učitelj - učenec v času podaljšanega bivanja. 

Učenci so v tem času mnogo bolj utrujeni, saj imajo za seboj od 4 do 5 ur pouka. Zato so 

manj pripravljeni upoštevati pravila in dogovore. Delo v podaljšanem bivanju je mnogo manj 

strukturirano, več je časa za neusmerjene dejavnosti. Pri tem si učenci izbirajo igre, ki so 

lahko tudi neprimerne, nasilne ali nevarne. Učitelj jih pri tem opozori in usmerja. Učenci se 

pri tem včasih tudi uprejo, saj napačno razumejo učiteljevo usmerjanje. V njihovih glavah 

lahko to pomeni: Učitelj nam je pokvaril igro. Pri tem lahko pogosto pride do konflikta.) 
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INTERVJU 9 (2. 3. 2016) 

SPOL: ženski 

STAROST: 41 let 

IZOBRAZBA: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

POKLIC: učiteljica podaljšanega bivanja in 2. učiteljica v 1. r. 

DELOVNA DOBA: 12 let 

OSNOVNA ŠOLA (regija): Kranj 

TRAJANJE: 43 min 

 

UPB4 = učiteljica podaljšanega bivanja 4 

S = spraševalka 

 

Ležeče v oklepaju = opomba spraševalke 

 

S: Kako bi opredelila in opisala konflikte z učenci? 

UPB4: »Fino« je, če imaš pred očmi en konkreten primer, saj potem lažje poveš kaj je 

konflikt. Kdaj imaš konflikt pravzaprav z učencem? Saj mogoče se to res tudi na dnevni bazi 

dogaja, tako za kakšno sekundo, dve pa hitro mine - se hitro reši in še veš ne, da je bil 

konflikt. Ampak dejansko verjamem v to, da ko gre za konflikt, kot mi rečemo na splošno »joj 

imata dve osebi konflikt«, jaz verjamem, kar se mene osebno tiče, da imam jaz takrat sama s 

seboj konflikt, znotraj sebe. Sedaj – zakaj? Teh razlogov je lahko več. Na primer eden je to, 

da jaz nekaj ne morem ta moment doseči, kar sem si zapičila, zamislila in hočem tisto doseči. 

Pa ne morem, ker ima tista oseba na drugi strani drugačno vizijo. Tisti moment ima drugačne 

potrebe, tisti moment ima drugačno ozadje v življenju. Če gre za konflikt med učencem in 

učiteljem je fino, da se zavedamo, da je na drugi strani neka oseba, ki ima svojo zgodovino, ki 

ima svoj socialen kontekst in ... »Fino« je, da se zavedamo iz kje prihaja, »fino« je, da ga 

poznamo, da malo več vemo o tem otroku. Potem ta konflikt lahko tudi hitreje (kratek 

razmislek) pretopimo v nekonflikt. V neko situacijo, ko začneš iskati pristope, rešitve, 

diskusijo, karkoli v zvezi s tem. No, da potegnem črto, za konflikt gre zame osebno zelo 

znotraj mene. 

S: Katere so zate konfliktne situacije, kaj si predstavljaš? 

UPB4: Kaj si jaz predstavljam pod konflikt? (Kratek premislek). No recimo, kaj bi lahko bila 

konfliktna situacija v razredu? Točno to, da jaz nekaj hočem od učenca, ali sedaj on ne zmore, 

ali se mi upre, ali ne dosežem avtoritete pri njem, se pravi me ne sprejme. Ali - imamo 

konflikte, ker stalno nekaj v razredu želimo in neka skupna pravila postavljamo in se trudimo 

za neko prijetno socialno klimo, pa ta učenec ne zmore, pa ne zmore, pa ne zmore in je tu že 

mesec april in se ti že malo »kravžlja«. No to bi znal biti konflikt, ampak to gre spet samo 

znotraj mene, ker jaz tega ta moment ne zmorem več normalno … prenašati (razmislek), 

predelati. 

 

S: Katere situacije te najbolj vznemirjajo?  

UPB4: Uuu, dobro vprašanje. Kar nekaj jih je, ja v bistvu res. (Daljše premišljevanje). Ja ena 

izmed teh, da si jaz naložim preveč dela za določen moment, recimo, potem imam naenkrat 
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toliko otrok in vsak hoče, da mu malo pomagam. Vmes se ene par otrok stepe pa podivja. Pa 

nimam kontrole nad celim razredom. Recimo tisti moment, ko nekaj zbrano, posvečeno 

nekomu delam, pomagam ali ko nas neka skupina nekaj skupaj dela, pa druga skupina 

podivja. Takšen moment meni zna lase dvigniti, ja. Takrat imam jaz konflikt z njimi (glasen 

smeh), ne sama s seboj. Ker jaz takrat delam in imajo, da ubogajo … (v krohotu z »odločnim« 

glasom). Ne, ne to sedaj pretiravam, ampak pričakuješ, da bi naredili, kar rečeš, a ne morejo, 

saj so otroci. Jih tudi nesejo njihove ideje po svoje. Ja, najbolj takšne stvari, ja. Da podivjajo 

ja, medtem ko jih jaz ne morem vse naenkrat … nadzirati. Ampak to si jaz ustvarim, to ni nič 

v zvezi z njimi. To si jaz ustvarim, ker jaz delo tako postavim.  

 

S: V katerih situacijah se čutiš manj opremljena (nemočna)? 

UPB4: Ja to so situacije … To sem imela letos izkušnjo, ko smo dobili v razred enega zelo, 

zelo poškodovanega, sedaj v navednicah, poškodovanega otroka. V smislu (kratek premislek), 

da je bil zelo agresiven, ampak se je izkazalo da v bistvu je šlo za strah, njegov strah in 

njegovo negotovost. A veš, ko najprej na prvo žogo tisto, kar jaz na prvo žogo mislim – ja ta 

je agresiven, ja ta … stalno povzroča težave, kaj bomo z njim, kaj bomo z njim (glasen, 

zaskrbljen glas s pikico strahu). Ker potrebuješ tri mesece, da se lahko oddahneš in se v miru 

usedeš in si rečeš: »v redu, ne gre za to«. Ne moremo na površinski ravni delati, ne moremo 

ga na površinski ravni obravnavati, nekaj je v ozadju. Seveda je prve tri mesece na površinski 

ravni obravnavan, zaradi tega, ker moraš ti vzpostaviti klimo v razredu, na drugi strani imaš 

starše, ki hočejo, da je takoj disciplina in da nobeden ne pride pretepen domov. To ne gre. 

Prvi trije meseci so posvečeni temu, da se res razred postavi in če dobiš takšne otroke, ki 

nimajo teh »mirnih« veščin, je to malo težje. No in ponavadi, tudi letos se je zelo izkazalo, da 

je v ozadju le takšen velik strah. Da ni agresija tista, ki je …, to vsekakor na vrhu vsega 

skupaj je, a to je posledica nečesa. Ta agresija in ta groza, ki jo otrok doživlja, je ponavadi sad 

nekih močnih strahov. Od doma, mislim mogoče ne od doma, ampak iz njegovega zasebnega 

življenja. In, če imaš čas in če je volja na strani učiteljev, staršev, da se tukaj usedejo, da 

pridejo do neke skupne točke kaj je srž, srčika tega problema. Pri tem fantu smo sedaj 

konkretno res našli …, da gre za velik strah in nesigurnost (globoko empatičen glas). Potem 

se to prenaša na vsa njegova področja – strah do tega, da on ne bo sposoben, strah pred vsako 

novo situacijo, strah pred vsakim novim človekom. In mi smo imeli grozne situacije. Teh 

izbruhov jeze, agresije, metanja, (smeh) enkrat je šel skoraj nag domov ... 

Kot je bilo vprašanje … neopremljena sem takrat, tisti moment, ko se soočam s situacijo, kjer 

ne poznam ozadja. Otrok je bil zame nov. Ko rabiš čas, ker v šoli nič ne moreš rešiti prvi dan, 

prvi teden. Tudi se je neumno stvari tako lotevati, vedno rabiš čas. Jaz mislim. Pa ne glede za 

kakšen primer gre. Tudi, če je otrok kaj ukradel. Tisti moment smo vsi hudi, bi »popenili«, 

mu dali podpis, ampak »ok« dajmo vdihniti, dajmo vdihniti. Prvi moment sem mogoče res 

vedno neopremljena. 

S: Če lahko vprašam, ko si rekla, da je bil učenec agresiven. Tudi do tebe? 

UPB4: Ja, ja, seveda, seveda, tudi do mene je bil agresiven. Sem takšno »flosko« dobila po 

obrazu, da … (smeh). Davil me je … A veš, samo sem bila neopremljena, nisem vedela, da 

mogoče ta otrok …, kaj vse rabi. 

S: Kako si to dojela, osebno ali si že takrat vedela …? 
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UPB4: Ne, ne, absolutno nisem vzela osebno, sploh ne. Sem vedela, da pač ni zmogel 

drugače. Tudi kregala ga nisem, le rekla sem mu, da se to ne dela. In tudi podpisa mu nisem 

dala, nič. 

 

S: Kako bi opisala svoje odzive, reakcije, ukrepe v konfliktu? 

UPB4: Ja to je zanimivo, ker sem prav o teh stvareh razmišljala zadnje štirinajst dni. Moram 

reči, da ko sem začela v šoli delati (premislek), sem grozno reagirala. Jaz nisem imela ene 

kilometrine, jaz sem histerično reagirala, takrat na začetku. Mene je kar malo sram, ampak 

tako je bilo. Očitno se moraš res narediti, z leti. Pa saj še za sedaj ne rečem, da vedno 

kvalitetno in dobro reagiram. Še vedno kdaj povzdignem glas, vedno tudi ni situacija, da imaš 

čas …, počepniti k otroku, si vzeti čas za njega, ker jih le moraš 28 tisti moment nekam 

prepeljati. Ni vedno situacija za to, da imaš čas. 

S: Mogoče še kakšna reakcija (rekla si mu npr., da se to ne dela, ali povzdigneš glas …)? 

UPB4: Ja, ja, kako še reagiram. (Premislek). Sedaj kar malo že počakam. Kar malo počakam, 

da … me malo pogledajo, da malo vidijo, da jaz pri miru stojim, da jih gledam. Se potem kar 

malo umirijo. Potem čakam še to, da kar sami začnejo pripovedovati, jaz kar malo kimam. Jih 

razumem, neko sočutje pokažem in tako. In potem tudi znajo kar sami malo rešiti. Se pa 

pojavim zraven, sem zraven, ni tako da od daleč vpijem: »daj ti vu vu vu« (globlji glas). 

Čeprav moraš kdaj tudi tako narediti. Saj pravim, ni vedno sveta situacija. Nimaš vedno te 

možnosti. Ampak se trudim zadnje čase da v miru počakam, da jih malo gledam, da jim dajem 

očesni kontakt. Da imam recimo, kako se temu reče strokovno, nekakšno disciplino, ki ni 

korektivna, ampak je (premislek) tista pred njo (smeh) … podporna (smeh). 

 

S: Kako si s svojim odzivom zadovoljna? 

UPB4: Kadar tako reagiram, kot sem sedaj rekla – z mirom in počakam in nič ne poskušam 

reševati in nič ne poskušam posegati, takrat se počutim tako »fajn« (miren, blažen glas). 

Takrat tudi učenci (poudarjeno) odidejo od mene nič »znervirani«, hitro najdejo rešitev, takoj 

so spet najboljši prijatelji. In če to primerjam s tistimi svojimi prvimi izkušnjami pred 

desetimi leti … Ko sem jaz skušala namesto njih reševati stvari in jim pomagati. Ker takrat je 

bila največja groza zame, da imajo oni stisko, sem hotela stisko reševati. A ne gre za to. Gre 

za to, da so oni tam čisto dovolj avtonomni. Pa kompetentni in takšne stvari. Čisto vse, vse 

imajo v sebi, vse te stvari. Samo biti zraven je čisto dovolj včasih. In se takrat zelo dobro 

počutim, zelo vesela. 

 

S: Ali meniš, da bi po razmisleku ravnala tako, kot si, ali drugače? 

UPB4: Ja še vedno se mi dogaja to, da jaz pridem domov in zvečer, ko že dan mine in ko se 

jaz že uležem v posteljo, se mi vsi ti dogodki iz šole odvrtijo in si rečem »joh dijo mijo« 

(smeh). »Lahko bi bilo boljše, tako recimo.« In potem zvečer res, jaz si ne morem pomagati, 

meni so to že deset let dogaja, da vsak večer grem skozi te situacije in vsakič znova skušam v 

sebi najti boljše rešitve. To na dnevni bazi počnem in vsakič znova tudi najdem kaj novega in 

še boljšega in še bolj mirnega in še bolj nežnega. In mi je všeč, ja. Ta proces mene, ta proces 

mojega zorenja, s tem, ko hodim v šolo, mi je zelo všeč (zelo zadovoljen glas).  

S: No super. Evo, potem se samoanaliziraš. 
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UPB4: Ja, ves čas se samoanaliziram. Pa ne, ni to tako ena patološka, ampak to res tako 

naravno pride. Veš, ker na bazi, ker na tem kar si danes doživel, gradiš jutri.  

Vedno premišljujem in vedno se najde primernejši, ustreznejši način ravnanja. Tako da 

seveda bi bil čez čas, po premisleku, odziv drugačen. 

 

S: Kako bi opisala in ocenila učenca, s katerim si pogosto v konfliktu? 

UPB4: Dve vrsti, ampak gre spet za moj notranji konflikt, izpade pa, kot da ga imam z njim. 

Gre za to, ker jaz ne vem kaj tisti moment narediti. Gre za to, ker po enem celem šolskem letu 

še vedno nemočno nisem uspela … nič doseči. Enkrat sem imela situacijo, ko deklica celo 

leto ni spregovorila besede z menoj. To je mene morilo, to je mene tako morilo. Ampak res 

(poudarjeno, z zaskrbljen glasom), ali sem bila na začetku celo kar malo groba. Ne sedaj 

fizično, ampak … Mislim, da sem se tudi ene dvakrat razjezila nanjo, ampak ona ni ust 

odprla. Pa ne samo z menoj, z nikomer. Tisto me je res tako prav … Moje osebne frustracije 

so zelo privrele na dan in mi ni bilo všeč to kar sem doživljala. S tem, da to ni imelo veze z 

njo. A veš to so, konflikti so zmeraj znotraj nas. Tisti na drugi strani jih je samo odprl. In ta 

punčka se je potem prepisala, čeprav jaz še danes ne vem, kako bi to rešili. Večkrat 

razmišljam o tem.  

Na drugi strani doživljam te fantke, pa meni je zelo žal, ker rečem sedaj fantki. Ponavadi niso 

punčke. Kjer je socialna klima doma zelo poškodovana. Taki potem prihajajo v šolo. V šoli se 

potem pozna, da (kratek premislek) vse kar naredijo je konflikt. Vsaka kretnja, ki jo imajo, 

vsaka situacija, ki jo imajo v šoli je konflikt. Ali s komerkoli v razredu ali z nami, zato ker 

prvič ne zmore slediti, drugič ni opremljen z nobeno veščino, z nobenim mirom, z nobeno 

koncentracijo. S samopodobo, kje, »halo«. Nič nima na čemer bi on, lahko bil on. Takrat 

imam spet jaz konflikt, ker mu ne znam pomagati, ampak dejansko to izpade, tako da je on 

nemiren in da gre on meni na živce in jaz ne vem kaj naj z njim in cel razred je »rasturen« in 

… Takrat jaz to doživljam kot tečno stanje. Ampak spet, a ne - on ne zmore, jaz sem tista, ki 

ne znam z njim ta moment. So pa tukaj potrebna leta, potrpežljivosti moraš imeti pet ton, ne 

štiri. Ker ni vedno situacija, da mu daš čas. Nismo neka Walfdorska šola, nismo neka šola, ki 

bi omogočala temu otroku, da dve leti samo dela na tem, da se najde. Da lahko teče po 

gmajnici, da gre lahko na hrib, da lahko zabija žeblje v desko. Da mu daš dve leti časa, zato, 

da se on ustavi, umiri, da se sreča, da začuti, da ima sposobnosti, da ni treba divjati. Šele 

potem mu daš možnost, da se vključi v pouk. Ker to ene šole dovolijo, razumejo. Mi tega, mi 

te situacije tukaj ne moremo tako na mehek način postaviti. Saj ima on čas tri leta, da se 

opismenjuje, ampak to ni niti slučajno primerljivo s temi šolami. Ali kakor Summerhill 

recimo ... 

 

S: Kaj se v odnosu med teboj in učencem dogaja? 

UPB4: Dve stvari se dogajata. Jaz razumem včasih to tako – da po eni strani on pri meni 

doseže pribežališče, mehke stvari, ki jih potrebuje, objem, podporo, nežnost. Vse to dobi. Po 

to prihaja. To vedno dobi vsak, kdor to rabi in po to prihajajo. Po drugi strani, ko jaz 

postavljam zahteve, mislim, da se začne ta transfer dogajati. Ko on mene vzljubi, ne zdaj ne 

vem kako. Pač ja, sprejme me in zato, da bo (poudarjeno) pohvaljen z moje strani in zato, da 

bo (poudarjeno) sprejet, ker otroci srkajo to, da so pohvaljeni (s čutnim glasom). Vsaj tam do 

- ne vem točno do katerega leta. Kar dolgo. To je baza zaradi katere oni lahko živijo in 
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preživijo. Ne vem, to je nekaj kar rabijo. Tako kot hrano tako kot zrak, rabijo tudi pohvalo in 

sprejetost. In zaradi tega on je pripravljen vse narediti, kar jaz postavim, ampak on ne zmore 

(s sočutnim glasom). On ima toliko zmede, pa da sedaj ne grem tja, kaj vse to pomeni. Ne 

zmore. Ko je on v odnosu z menoj mi bo že kimal v obraz (smeh), gledal, tako res bo predan, 

res mi bo dal vedeti, da mu je to pomembno (z razumevajočim in sočutnim glasom). Ampak, 

ko bo on v situaciji z drugimi, se to zgubi. In ne bo zmogel in je treba čisto drugje graditi, 

samo na samopodobi. In se ti dve stvari dogajata. Ko je on v situaciji z menoj, je vse v redu, 

ko je on v situaciji z drugimi, je on tam, kjer pač je. In potem se midva na dveh bregovih 

srečujeva. Srečujeva se v dveh različnih odnosih; v odnosu sprejemanja oz. potrditve, nežnosti 

in v odnosu nesprejemanja vedenja oz. omejevanja - »poslušaj, to ni v redu, to se ne dela«. Ta 

dvojnost se dogaja. 

S: Opaziš razliko npr. od začetka leta pa do konca ali vmes v tem odnosu? 

UPB4: Ja vedno, vedno pride do spremembe odnosa. Jaz ne želim, da se preveč naveže. 

Hočem da sam sebe sreča, da se najde, da se doživi. Jaz potem pouk čisto spremenim, čisto 

zastavim drugače sistem. Ko vidim, da je takšnih otrok dosti, jaz naredim pouk … pouk 

začnem delati v obliki delavnic zato, da je potem bolj kreativno. Recimo, veliko drame 

vključujemo, veliko dramskih, preddramskih iger začnem vključevati noter. Zato, da on sebe 

začuti, da se začne izražati. Pa ne samo on, vsi posledično in posledično se začnejo malo 

smejati drug drugemu in se tudi na drugačen način spoznajo in se začnejo na drugačen način 

družiti potem. In to vedno naredim, ko vidim, da so takšni otroci. In je sprememba. 

Sprememba je, da on sebe začuti kot sposobnega. Sprememba je, da on sebe začuti kot 

zvezdico, kot nek »superstar«. Ko nekaj naredi, pa mu vsi ploskajo. In ko nekaj njegovega 

obesimo in ko nekaj njegovega posnamemo in predvajamo preko računalnika. To je »top«, a 

veš tam aprila so oni že carji. No to, to je vsakič sprememba. Če ne prej, aprila, marca.  

 

S: Kako zaznavaš dogajanje konflikta – kot pozitivno ali negativno izkušnjo? 

UPB4: Kakšen moment tudi negativno, če še mama vsa zmedena »pridirka« v šolo. Pa misli, 

kaj se je zgodilo. Takrat, mislim negativno. Ne zato, ker je to slaba situacija, ne zato, ker 

deluje slaba, ampak, ker se jaz ustrašim. Jaz ne vem, malo sem še takšen človek, da se še malo 

ustrašim, kaj vse bo. Ampak to so tako, iluzije, to se nimam česa ustrašiti. Nikoli ne doživljam 

to kot dobro stvar, to tudi moram priznati. Nikoli si ne rečem: »o hvala bogu (plosk), da se je 

zgodila ta situacija, zdaj bomo pa zoreli« (s piskajočim glasom). Ne, takrat me malo »ruka«, 

seveda. Takrat iščem izhodno situacijo, takrat sem malo zmešana, takrat sem malo zmedena, 

takrat mora kakšen dan miniti (hitro, hitro poudarjeno govorjenje). Vsakič jaz malo na stres 

čudno reagiram. Malo časa rabim. Zato je tudi ta situacija v razredu, ko imajo otroci konflikt, 

če jaz kar malo počakam, tako balzamično deluje (smeh) na vse ...  

S: Doma ves čas premišljuješ … 

UPB4: Ja ves čas doma premišljujem. Ja seveda. Glej, ta naša služba se nikoli ne neha. Glej, 

greš ti v muzej gledaš - kako boš vse to uporabila v šoli, greš ti v trgovino gledaš – kaj, če bi 

mi to delali jutri, a veš. Pogledaš nekaj po televiziji, pogledaš nekaj po internetu. Mi vedno 

delamo. Mi samo, ko si kosilo kuhamo mogoče pa ko se s kom pogovarjamo, ne delamo. Mi 

smo vedno v tem poklicu. 
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Glede izkušenj pa … Na bazi desetih let razmišljanj in vsakič novih rešitev, danes drugače 

reagiram in danes spet dobim izkušnjo zato, da bom jutri lahko drugače reagirala. Imamo 

zanimiv poklic.  

 

S: Kako doživljaš sebe kot del konflikta z učencem? 

UPB4: Kot orodje, kot orodje. Zgolj kot orodje. Kot orodje, kot podporno palico. Kot nekaj 

mehkega (spremenjen glas), ki lahko nekaj pomaga. Samo tako.  

S: To že od prej? 

U9: Ne. Včasih, včasih sem bila jaz največja mati Terezija na tem svetu (smeh). Včasih sem 

jaz mislila, mislila (poudarjeno), da moram biti .... (mislim, saj sem bila tako vzgojena), da 

moram biti največji angel varuh in tako naprej. Danes sem zato tam, da on gre lahko stopnico 

višje.  

 

S: Se v sebi kasneje soočaš z vsebino konflikta? Rekla si, da premišljuješ … 

UPB4: Ja, vsekakor razmišljam in tudi ves čas berem tovrstno literaturo. Veš kaj, ti socialni 

odnosi meni pomenijo vse na tem svetu. Mene to tako srka, kot kakšnega srka, ne vem, 

smučanje. Jaz o teh socialnih odnosih res hočem veliko vedeti, ker so mi res tako interesantni. 

Sem že veliko prebrala, a sem še zmeraj znotraj sebe samo človek. A veš, ko kakšen dan 

moment, ko se nekaj zgodi, začutim samo svoje strahove, namesto strahov drugih. Ja, ampak 

meni je to področje všeč. Zato se ves čas s tem tudi malo zasebno ukvarjam. 

S: Ti potem to ni toliko stresno? 

UPB4: O, je pa stresno, brez skrbi, da je (krohot).  

 

S: Kaj se v notranji komunikaciji dogaja s tvojimi mislimi in čustvi? 

UPB4: Konflikt imam včasih, ja. A veš, jaz se zavedam, da če nimaš prijetne razredne klime, 

težko dobro delaš. Če ti ne pokažeš otrokom, da so lahko skupina, če oni tudi tega ne morejo 

začutiti, imaš lahko celo leto težave. Ne samo vedenjske, ampak tudi učni uspeh. Na vse se to 

prenaša. In moram reči, da kadar jaz nečesa …, ko nekaj dani moment doživim, imam na eni 

strani še vedno to »kako sedaj to racionalno razmišljanje« na drugi strani pa »uuu, to je težka 

situacija, čustva«, vse to se mi dogaja. Saj sem človek. Vse to se mi dogaja. Zato pravim, da si 

sedaj zmeraj skušam čas vzeti, iti preko svojih čustev, iti preko svoji racionalnih misli, iti 

preko svojega znanja pogledati, kdo je na drugi strani mene. Kakšno je njegovo ozadje. Ker 

jaz sem tukaj res orodje. In ne gre zato, to ni nek odnos znotraj moje družine, kjer jaz lahko 

izbruhnem (smeh), saj tudi tam ni prav, a ne. Ampak gre za to, da ta na drugi strani nekaj rabi 

tisti moment ali pa že en mesec ali že dve leti prej, pa tako. 

S: Torej misliš na njega … 

UPB4: Vse se mi dogaja. Takrat ne, dani moment ne mislim na učenca. Sigurno ne zmorem 

vsega naenkrat še. Mogoče kdaj že no, pa sem takrat lahko ponosna nase. Ampak, če si 

vzamem vsaj tako ene pet minut časa, ene deset minut časa. V danem momentu jaz samo 

vidim, da je kritična situacija. In čustva in znanje in … racionalne misli. Tisto sekundo, res 

ne. Nagonsko reagiram, tako da bom nekaj zaščitila. Zato se sedaj res trudim, da si vzamem 

čas, da je predah, da malo dihamo, da se malo gledamo. Potem v miru, ko si že vsi malo 

brišejo solze, »skomuniciramo«. »Fino« je, da preden kaj rečeš … najprej njih slišiš … 

S: Čustva bi rekla katera? 



Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo PeF Ljubljana 
 

195 
 

UPB4: A, so pa čustva - od jeze do sočutja, vse. 

 

S: Ali in kje poiščeš podporo po konfliktu? 

UPB4: Včasih grem do kakšne sodelavke, ja. Seveda ne do vsake. Vsaki tudi ne moreš tega 

razlagati. Ja seveda, poiščem kdaj sogovornico. Da mi je lažje, se zgodi tudi to. 

 

S: Se doživljaš dovolj kompetentna za soočanje s konfliktnimi situacijami? 

UPB4: Za te, ki so sedaj za menoj, definitivno. Za tiste nove konflikte, ki me še čakajo(smeh), 

bog ve kaj to so sploh. Ja tiste, ki so za menoj, ja. Takrat sicer ne, sedaj pa bi bila. Veš vsaka 

nova izkušnja, je vsako novo zorenje. Joj, ne upam ti dati takšnega odgovora, ko bi lahko 

rekla »absolutno« (poudarjeno v smehu). Ne morem, a veš, samo to je življenje, joj, to je 

življenje. Kje, ne upam si sploh dati takšnega odgovora. Vsaka nova situacija … Je pa res, da 

vse to, kar je bilo nazaj, pomaga naprej. Jaz tako mislim, da ko enkrat toliko časa delaš v šoli, 

vidiš da nič ni črno, nič ni belo. Nič ni absolutno, nič ne moremo zagotovo reči. Vse ima tako 

neke mehke prvine nečesa, ki je tako vse unikatno in ne moreš z vsemi enako. 

 

S: Si se kdaj dodatno izobraževala na tem področju oz. ali bi se? 

UPB4: Ja, to je kot nekakšen moj hobi. Ves čas se izobražujem na tem področju. Literatura, 

mislim, da sem celo na ene seminarje hodila. Pa zelo sem se poglobila … Veš ena moja 

prijateljica je študirala na Teološki fakulteti relacijsko družinsko terapijo. Tam sem jaz toliko 

stvari našla v tej njihovi literaturi. Prav profesorji pišejo knjige, takšne noro dobre knjige in 

res nikoli ni nič na površinski ravni. Vse ima zgodovino, vse ima zgodovino (poudarjeno), kar 

privre tukaj kot momentalni konflikt. Mi je »fajn« to razumeti in vedno iti kakšen korak nazaj. 

Veš ti socialni odnosi mene res zanimajo, zelo. 

 

S: Za katera znanja meniš, da ključno vplivajo na konstruktivno reševanje konflikta? 

UPB4: »Ok« definitivno ta strokovna znanja – kakšne so faze razvoja otroka. Definitivno to, 

razvojna psihologija, recimo. Zato, da ti veš, kje imaš otroka na njegovi poti zorenja. Druga 

stvar je njegovo socialno okolje - je fino, da malo več veš o tem. Tretja stvar - osebno zorenje. 

Te stvari so povezane. A veš, nič ni eno brez drugega. Pa to, da imaš potem še ščepec milosti 

v žepu. Ne glede na to, koliko ga ne prebavljaš, ker kakšnih ljudi pač ne, a ne, ker smo le 

ljudje. On je pač takšen … 

Včasih si tako rečem »ti imaš košaro hrčkov, vsi so »kjut« (krohot), kako boš enega ugriznil, 

ker je poreden«. Ne moreš, ne moreš (vpijoče), takšen je, takšen je. 

S: Torej odnosi, delo na sebi … 

UPB4: Osebnost seveda tudi ... Glej ti moraš te stvari, ki jih počneš res imeti rad, ampak se ti 

zgodi dan, ko si samo človek, ko ti gre vse lahko narobe, ko ne zmoreš odnosov, ko se ne 

zmoreš lepo pogovoriti. To se nam zgodi, saj nismo roboti. Saj imaš potem še naslednji dan 

pa še naslednji, da to popraviš. To se vse da, ker smo vsi mehka bitja. 

S: Je dobro, da se tega sploh zavedaš ... 

UPB4: Ja. A veš, saj jaz ga tudi polomim »madona«, saj jaz nisem svetnica. Jaz ga res 

polomim včasih s kakšnimi odnosi v šoli, v razredu, kakorkoli. Ampak, potem si res tako 

želim še najmanj tri izkušnje, zato da to lahko popravim, pa se mi zmeraj zgodijo (glasneje in 
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navdušeno), res (smeh). Zmeraj jih prikličem. Ker se potem tudi oni učijo a veš, ne samo jaz. 

To je tako vzajemno, a ni dobro. 

 

S: Prosto prosim opiši zate najbolj zaznamujoč konflikt v karieri.  

UPB4: Samo sem bila zelo mlada, veš … Z učenci, se veš kaj, takšni trdi, težki, močni 

konflikti verjetno veliko bolj intenzivno odražajo na predmetni stopnji. Pri nas je to tako – 

»vse se še da«. In … Nisem imela takšnega močnega konflikta z učenci, nikoli, imela sem ga 

s starši … (Premišljevanje). 

 

UPB4: Torej prvo leto sem delala še v Ljubljani - sem imela v razredu punčko, vidiš spet gre 

za ozadje. Prihajala je iz družine, kjer je velikokrat videla spolno nasilje nad svojo mamo, 

fizično nasilje nad svojo mamo, kjer je bilo totalno vse, kar je bilo, samo teror. In orožje je 

bilo tam in vse je bilo. Ta punčka je to dnevno doživljala. In v razredu se je to poznalo, kot 

dnevna bitka ostalih otrok za preživetje. Ker ona je imela toliko agresije v sebi in toliko moči 

v sebi. Stoli so leteli po celi učilnici pa so bili 3. razred. Otroci so hodili domov brez šopov 

las, torbe so letele po razredu. Ona je mene enkrat tako ugriznila v nogo, da sem …, sem jo 

morala »fejst« odriniti, sem morala fizično poseči. Jaz sem bila prvo leto, prvo leto so me dali 

v takšen razred. To kar malo ni bilo pošteno. Ta punčka je res rabila posebno pomoč, ena na 

ena človeka, neko nežnost. A veš jaz sem bila čisto sveža in še brez vse pameti, kar se tega 

tiče. Takrat sem bila prvič mlada, hotela sem se izkazati, strah me je bilo tega ali bo služba še 

naslednje leto, potem tega kaj bodo starši rekli. »Itak« te vsi tako opazujejo, nisi enakovreden 

sodelavcem, ker ali se boš obnesel, ali se ne boš. Meni je bilo zelo težko. Nisem imela 

konflikta s punčko, ampak sem ga imela jaz v sebi, kot pravim. In z njo nisem znala nič 

narediti ... Nič. Nisem ji znala pomagati, nisem znala razreda umiriti, nič. Jaz sem bila tako 

prav nemočna. Agresija nič ne pomaga v takšnih primerih, nežnost še manj. Ne vem sploh, 

tisto je bilo res težko. Čeprav … Situacija je bila strašna. Situacija je bila pa strašna. Imela 

sem osebno stisko in strah … In karkoli smo počeli, kamorkoli smo šli …  

S:Te lahko vprašam s to punčko – se je v odnosu kaj spremenilo, si kaj dosegla? 

UPB4: Ne, kje pa, odnos med nama se ni spremenil. Ne. Potem so jo izpisali iz šole in so jo v 

sedmem spet nazaj vpisali, mislim ne vem. S to punčko … Mama je bila tudi čisto izgubljena, 

tako da … Ne, tam nisem v odnosu nič dosegla, kje pa.  

Ampak s temi učenci s tega razreda, sem pa še danes povezana. Se pa še vsako leto dobimo na 

začetku šolskega leta in na koncu gremo na sladoled. Pa so že na faksu, vsi.  

 

 

UPB4: Sedaj sem se spomnila še nekaj. Enkrat sem prišla v en razred, za eno leto, kjer sem 

imela s celim razredom zgubljen stik. Dokler nismo nekaj »ušpičili«, dokler nismo na 

natečaju zmagali z enim stripom, potem smo skupaj zaživeli. Veš vedno moraš en projekt 

imeti, ki jih poveže, zaradi katerega se jim dvigne samopodoba ali pa malo ego (smeh). To je 

bilo tako težko. Vsi so bili iz ločenih družin, a veš, jaz se opravičujem, ampak to vedno je, 

takšna slika v ozadju. Ločeni vsi, mislim, da samo dva nista bila iz ločenih družin. A si ti 

predstavljaš takšen razred? Nihče ni upošteval učitelja karkoli je rekel, vsi so se rogali, 

pljuvali, bili so arogantni. Karkoli si rekel, karkoli si nežnega pripravil, karkoli si naredil, zato 

da bi bilo lepše in boljše, vsi so nergali in vse zavračali. To je bilo za znoret težko. Ne moreš 
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jih nazaj užaliti in prizadeti. In potem sem imela to srečo, da je bil noter fantek, ki je bil tako 

en knjižni molj. In potem sem ga vzpodbudila, da napiše svojo knjigo. Začelo se je s tem, da 

je napisal svojo knjigo in potem smo jo vsi skupaj tipkali in vezali in ilustratorja (z 

navdušenim glasom) smo našli in potem smo jo na bazarju prodajali, ne vem koliko izvodov 

smo naredili. Noro je to zacvetelo, no potem smo še začeli stripe delati in smo jih poslali na 

natečaj in smo res zmago dobili.  

S: Si jih pridobila na svojo stran? 

UPB4: Ne, saj ne gre za pridobitev učencev na svojo stran; povezala sem jih med seboj. 

Sploh ni šlo za to, da se jaz z njimi povežem. Končno so postali med seboj prijatelji, ker prej 

niso bili. Veš kakšna razdrta skupina je bila to. Potem je šlo, potem je pa šlo. Projekt moraš 

imeti. 

___________________________________________________________________________ 

Dodatna vprašanja: 

S: Ko si rekla, ko se nekdo fizično spravi nate … Tega ne smatraš kot konflikt, kot osebno. 

Spet vidiš njega kot … 

UPB4: Ne, ne, ne smatram fizičnega nasilja kot konflikt in ne jemljem učenčeve reakcije 

osebno. Pazi, on je otrok. On ni opremljen z ničimer s čimer smo opremljeni mi. Mislim na 

veščine in sposobnosti reševanja konfliktov … On tisti moment ne zmore drugače. Jaz sem v 

njem očitno nekaj prebudila, podžgala. Torej jaz nisem bila taktna. Saj glej, otrok je za božjo 

voljo. Ne, res ne vzamem osebno. 

S: Kaj takrat misliš, čutiš? 

UPB4: Ja mislim in čutim, da je on čisto »bogi« (s sočutnim glasom), da je čisto nemočen. 

Glej, kaj je moral narediti. A ti veš koliko mora biti njemu grozno, da je on moral mene 

udariti. Njega je bilo tako strah, kot eno najbolj plaho srnico, ampak zmore biti tudi lev. Vem, 

da takrat otrok išče izhod, on išče izhod in sem zmeraj nežno počakala, da se je umiril in sem 

ga nežno objela. Potem se je še trgal, raztegoval, krčil, a veš tisti napadi jeze, ko se po tleh 

valja. Ampak je vedno pač … Dokler nismo tudi mi našli lepših, drugačnih strategij do njega, 

se to ni umirilo. Ko je on začutil, da ni nič treba, da mi nič ne bomo zahtevali od njega, potem 

je lahko »sfunkcioniral«. Dokler je imel občutek, da on nekaj more, da se mora dokazovati, da 

ga vedno ocenjujemo, je bilo to tako. Smo »batine« mi dobivali. Otrok res ne zmore.  

___________________________________________________________________________ 

Dodatno vprašanje (PB): 

(S: Glede na izkušnje, kje se ti zdi konfliktnejše – dopoldne pri pouku ali podaljšano bivanje? 

UPB4: Popoldne, popoldne, ne vem kaj se v otrocih zgodi. To se en premik zgodi. Ko 

zazvoni, ko oni vidijo da učiteljica gre, niso več isti. V glavnem to se vedno sprašujem, zakaj 

je tako drugače, zakaj je čisto podivjano. Prvič je zato, ker res ne zmorejo več, drugič zato, 

ker imamo tako skoncentrirano zastavljeno prvih pet ur, da potem res ne morejo več (s 

poudarjenim glasom). Če bi imeli cel čas po malo in po malo, vmes malo tega divjanja, da se 

lahko igrajo, da so lahko kavbojci in indijanci, da lahko plezajo po drevesu, da se lahko igrajo 

Petra Pana, pa sedaj si izmišljujem, da se grejo lahko Mary Poppins. Tega jim mi ne damo. Mi 

od njih zahtevamo, da sedijo in res ne zmorejo potem več. Absolutno je popoldne več 

konfliktnih situacij. Ker tudi, če ti kot učiteljica hočeš vzpostaviti popoldne neko disciplino in 

red, se boš morala prekleto bolj »pomatrati »(poudarjeno), kakor tista učiteljica zjutraj. 

Sistem imamo tako narejen, ne more drugače biti. Mi tudi eno napako delamo; mi cel čas 
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iščemo kršitve in probleme pri otrocih. Ja, a lahko mi sistem spremenimo. A lahko mi kdaj 

rečemo otrokom »otroci nič vam ni treba, nič, a zastopite nič, samo to vam ponujamo, dajmo, 

akcija, gremo doživeti«. Nobeden si to ne upa narediti, samo na takšen način bi dosegli dosti 

več.) 





 

 

 

 

 

Vzgoja ni priprava na življenje; 

vzgoja je življenje. 

(J. Dewey)



 


