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POVZETEK

V diplomskem delu se ukvarjam s sistemskim pristopom k vedenjskim težavam v osnovni
šoli. Otrok ali mladostnik z vedenjskimi težavami prihaja v nasprotje s celotnim socialnim
okoljem. Sistemski pristop je ustrezen način obravnavanja vedenjskih težav, saj je usmerjen v
ustvarjanje kvalitetnih interakcij med otrokom in okoljem, ki jih posameznik nujno potrebuje
za zadovoljevanje temeljnih psihosocialnih potreb po varnosti, sprejetosti in potrditvi.
Sistemski pristop je zelo skladen s paradigmo socialno pedagoškega delovanja. Pomembna
sistema, ki vplivata na razvoj vedenjskih težav, sta družina in šola. Šola je lahko ogrožajoči
ali varovalni dejavnik za razvoj vedenjskih težav. V empiričnem delu diplomske naloge sem
opravila kvalitativno raziskavo: s štirimi svetovalnimi delavkami iz različnih osnovnih šol v
Slovenji sem opravila delno strukturirane intervjuje. Raziskovala sem njihovo razumevanje in
delovanje na področju vedenjskih težav.

KLJUČNE BESEDE: sistemski pristop, vedenjske težave, socialna pedagogika, družina,
šola, preventiva.

ABSTRACT

This thesis deals with the systemic approach to behavioural difficulties in primary school. A
child or an adolescent with behavioural difficulties comes in contradiction with the entire
social environment. The systemic approach is a suitable way of approaching behavioural
difficulties because it is directed towards creating quality interactions between the child and
the environment, which an individual necessarily needs to satisfy fundamental psychosocial
needs for safety, acceptance and validation. The systemic approach is very much in line with
the paradigm of social pedagogical practice. Important systems which influence the
development of behavioural difficulties are family and school. School can be a risk or a
protective factor for the development of behavioural difficulties. For the empirical part of this
thesis I carried out a qualitative research: I conducted semi-structured interviews with four
counsellors from different primary schools in Slovenia. The focus of my research was their
understanding and functioning in the area of behavioural difficulties.

KEY WORDS: systemic approach, behavioural difficulties, social pedagogy, family, school,
prevention.
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UVOD

V pričujočem diplomskem delu obravnavam sistemski pristop k vedenjskim težavam v
osnovni šoli. Vedenjske težave opredeljujem znotraj 2. skupine Bregantove (1987) etiološke
klasifikacije disocialnih motenj, ki je sekundarno peristatična motnja kot posledica motenega
čustvenega razvoja. Pri otrocih in mladostnikih iz te skupine gre za resnejšo in dolgotrajnejšo
prizadetost osnovnih psihosocialnih potreb, ki vključujejo potrebe po varnosti, sprejetosti in
potrditvi (uspešnosti) (prav tam). Disocialnost je v primeru vedenjskih težav vezana na
določeno osebnostno strukturo, zato so vedenjske težave stabilne in celostne; kažejo se v
celotnem vedenju (prav tam). Tak otrok prihaja v nasprotje s celotnim socialnim okoljem
(prav tam). Med otrokom in okoljem se ustvari začaran krog: odklonilne reakcije okrepijo
motečnost vedenja, to pa spet izzove odklanjanje okolja (Bečaj 1987b). Individualni pristop k
reševanju vedenjskih težav se je izkazal za relativno neučinkovitega (Bečaj, 1988; Connor,
2002). Bolj učinkovito je, če vedenjske težave rešujemo sistemsko ali celostno, kar pomeni,
da vedenje razumemo v kontekstu sistema, katerega del je. Na ravni intervencij poskušamo
spreminjati problematične interakcije v sistemu, na ravni preventive pa ustvarjati okoliščine
za dovolj dobre ali kvalitetne interakcije, za katere Bečaj (1987a) poudarja, da jih posameznik
nujno potrebuje za zadovoljitev svojih osnovnih psihosocialnih potreb.
V prvem poglavju teoretičnega dela podajam kratek pregled zgodovinskega razvoja sistemske
teorije ali sistemskega pristopa. Nato predstavim temeljne koncepte sistemskega pristopa, v
sklepnem delu pa še štiri doprinose sistemskega pristopa, za katere ocenjujem, da so zelo
skladni s paradigmo socialno pedagoškega delovanja.
V drugem poglavju opredeljujem vedenjske težave znotraj Bregantove Etiološke klasifikacije
disocialnih motenj, in sicer v okviru 2. skupine: sekundarno peristatična motnja kot posledica
motenega čustvenega razvoja. Posebno pozornost namenjam problemu odklonilnih reakcij
socialnega okolja, ki vedenjske težave poglabljajo in pomenijo grožnjo za razvoj čustvene
motenosti tudi pri otrocih iz preostalih treh skupin Bregantove (1987) etiološke klasifikacije.
V tretjem poglavju sistemski pristop povezujem z Bronfenbrennerjevo (1979) ekološko
teorijo razvoja. Oboje uporabljam kot izhodišče za razumevanje in delovanje na področju
vedenjskih težav pri otrocih in mladostnikih. V nadaljevanju se osredotočam na dva sistema
ali mikrosistema, ki pomembno vplivata na razvoj vedenjskih težav: družino in osnovno šolo.
7

Osnovno šolo predstavljam kot možen ogrožajoči ali varovalni dejavnik za razvoj vedenjskih
težav. V zadnjem delu raziskujem še vlogi svetovalnega delavca in učitelja ter odnos med
njima.
V empiričnem delu diplomske naloge sem opravila delno strukturirane intervjuje s štirimi
svetovalnimi delavkami, ki so zaposlene v različnih osnovnih šolah. Intervjuje sem analizirala
po kvalitativni metodi. Zanimalo me je, kje vidijo vzroke za vedenjske težave, kakšne so
njihove intervencije pri vedenjskih težavah in kako na tem področju delujejo preventivno.
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I.TEORETIČNI DEL

1 SISTEMSKI PRISTOP

1.1 UVOD

Že 500 let pr. n. št. je Aristotel trdil, da znanje izvira iz razumevanja celote, in ne njenih
posameznih delov. Od takrat dalje so se raziskovalci ukvarjali z vsebino in dinamiko sistemov
in njihovih delov. V prvi polovici prejšnjega stoletja se je ta trud številnih odrazil v t. i.
sistemski teoriji (Mele, Pels in Polese, 2010).

Največji preboj na področju sistemskega razumevanja, ki se je vzpostavilo tudi kot kritika
redukcionizma1, je uspel avstrijskemu biologu Ludwigu von Bertalanffyju, ki je razvil splošno
sistemsko teorijo in jo v celoti objavil leta 1968 v knjigi z naslovom General System Theory:
Foundations, Development, Applications (Gostečnik, 2010). Von Bertalanffy je postavil novo
znanstveno paradigmo; »z namenom, da bi odkril splošne principe, ki bi veljali za vse
sisteme, je spodbujal sistemsko razmišljanje v vseh disciplinah.« (Mele idr., 2010, str. 127)
Temeljni princip splošne sistemske teorije je osredotočenost na interakcije, kar je pripeljalo
do sklepa, da »je vedenje posameznega avtonomnega elementa drugačno od vedenja tega
istega elementa, ko je le-ta v interakciji z drugimi elementi [poudarek dodan].« (prav tam)
Naslednje temeljno načelo je razlikovanje med odprtimi, zaprtimi in izoliranimi sistemi.
Odprti sistemi z zunanjim okoljem izmenjujejo energijo, snovi, ljudi in informacije. V zaprtih
1

Gostečnik (2010) pojasnjuje, da je redukcionizem »teorija oziroma proces, ki skuša zapletene in kompleksne
podatke poenostaviti oziroma prevesti v enostavno terminologijo [...], gre za izjemno močno metodo
razumevanja realnosti, ki naj bi omogočila znanstvenikom, da razgradijo še tako kompleksen mehanizem v
njegove konstitutivne dele, ki jih lahko nato posamično študirajo« (prav tam, str. 19). Avtor opozarja, da gre za
zgrešeno sklepanje, ki morda velja za enostavnejše mehanizme, za bolj zapletene, kot je npr. družina, pa
nikakor. Če hočemo namreč razumeti družino, moramo »predvsem opazovati odnose med vsemi člani družine,
saj so ravno odnosi tisti, ki naredijo določeno družino unikat« (prav tam, str. 20).
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sistemih prihaja v odnosu z zunanjim okoljem zgolj do izmenjave energije. V izoliranih
sistemih ni nikakršne izmenjave elementov z okoljem (prav tam).

Pomembne elemente k splošni sistemski teoriji je dodal ameriški matematik in filozof Norbert
Weiner, ki je razvil kibernetsko teorijo (Gostečnik, 2010). Le-ta »predpostavlja, da
organizem, tudi človeški, skuša nadzorovati disorganizacijo v sistemih, in sicer na osnovi
feedbackov [poudarek dodan], ki vplivajo in organizirajo funkcioniranje. Na osnovi
kibernetike2 je torej mogoče razložiti in utemeljiti osnovno organizacijo in temeljno
funkcioniranje vsakega sistema.« (prav tam, str. 20, 21)
Kibernetska teorija je imela velik vpliv na raziskovanje angleškega antropologa Gregoryja
Batesona, ki je združil splošno sistemsko teorijo in kibernetiko ter ju prenesel na področje
dela z ljudmi (prav tam). Med letoma 1952 in 1962 je v kalifornijskem Palu Altu okrog sebe
zbral tim znanstvenikov (J. Haley, J. Weakland, D. Jackson, W. F. Fry), ki so proučevali
komunikacijske procese3 (Čačinovič Vogrinčič, 1992). Njihovo proučevanje je prineslo
dramatičen preobrat v pojmovanju psihičnih motenj in v terapiji:
»[N]a mesto mehancistično-kavzalnega pojmovanja fenomenov je stopilo
sistemsko. [...] Vedenje posameznika je bilo odtlej mogoče razumeti zgolj v
kontekstu sistema, katerega del je. Klasična psihiatrična klasifikacija na bolnike je
izgubila svoj pomen, saj so se simptomi spremenili v vedenje, ki ustreza nekemu
komunikacijskemu okvirju.« (prav tam, str. 59)

Za razvoj sistemskega pristopa je zelo pomembno tudi raziskovanje dveh čilskih
znanstvenikov: Humberta Maturane in Francisca Varele. »V 70. letih prejšnjega stoletja sta k
sistemski teoriji prispevala povsem nove principe: samoučenje, samoorganizacija in
avtopoeza.«4 (Mele idr., 2010, str. 128) Z njune perspektive sistem prevzame lastno identiteto

2

»Izraz izhaja iz grške besede kubernetes, ki pomeni voziti, krmariti ali vladati – zanima jo organizacija sistema
in mehanizem, ki je prisoten, da sistem lahko ustrezno funkcionira.« (Gostečnik, 2010, str. 20)
3
Eden od zelo pomembnih prispevkov je koncept dvojne vezi (angl. double bind), ki je primer paradoksne
komunikacije, pogoste v shizofrenih družinah (Čačinovič Vogrinčič, 1992). Gostečnik (2010) navaja najbolj
poznan primer te teorije: gre za interakcijo med mamo in njenim shizofrenim sinom, »ki ji hoče izkazati
ljubezen, ko ga le-ta obišče v bolnišnici [...]. V tem primeru sin objame mater, mati pa odstrani njegove roke in
ga vpraša, če je nima več rad.« (str. 13)
4
Izrazi so prevedeni iz angleških auto-learning, auto-organization in autopoiesis.
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na podlagi razlik med sabo in okoljem. Sistem je sposoben dvojega: organizirati odnos med
lastnimi deli in generirati svojo lastno reprodukcijo. Avtopoetski sistem je glede na lastno
organizacijo zaprt sistem, obenem pa od okolja ni izoliran, saj si z njim izmenjuje energijo.
»Sistem se ne prilagodi na svoje okolje, temveč se sistem in njegovo okolje eden ob drugem
razvijata in drug drugega določata.« (prav tam)

1.2 SISTEMSKA TEORIJA ALI SISTEMSKI PRISTOP

Sistemski pristop se je razvijal v skladu z omenjeno Bertalanffyjevo vizijo, saj se je razvil v
interdisciplinarno znanstveno paradigmo. Tako danes poznamo različne vrste sistemskih
perspektiv, npr.: ekonomske sisteme (ekonomija), žive sisteme (naravoslovne znanosti (angl.
natural sciences)), socialne sisteme (sociologija), institucionalne sisteme (pravo), tehnološke
sisteme (kibernetika), konceptualne sisteme (psihologija) in ekosisteme (ekologija) (Mele idr.
2010).
Možina (2005) razlaga, da »[...] ni bilo in ni ene sistemske teorije, temveč se je porajala in se
še razvija na stičiščih raznih področji znanosti in v okviru popolnoma novih znanstvenih
disciplin. Nekateri uporabljajo pojem sistemske znanosti, da bi poudarili pluralnost teoretskih
nastavkov.« (prav tam, str. 21)
Na osnovi zadnje razlage bom v nadaljevanju uporabljala besedno zvezo sistemski pristop,
besedno zvezo sistemska teorija pa le izjemoma (npr. zaradi večje skladnosti z izvirnim
besedilom).

1.3 TEMELJNI KONCEPTI

Sedem temeljnih konceptov sistemske teorije, ki jih navajam v tem poglavju, je izbrala
Minuchinova (1985; povz. po Gostečnik 2010). Elemente in značilnosti sistemov, ki veljajo
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za sisteme nasploh, Gostečnik (prav tam) dodatno pojasnjuje na primeru družin. Za lažje
razumevanje tudi sama uporabljam nekaj njegovih pojasnil.

1. Vsak sistem je organizirana celota, elementi v sistemu so nujno medsebojno soodvisni
Sistem je sestavljen iz treh elementov: (1) objekti5 (družinski člani); (2) lastnosti objektov
(cilji, energija, etičnost in ostale značilnosti družinskih članov); (3) odnosi med njimi v
določenem okolju (način komuniciranja med člani družine). To okolje objekti medsebojno
ustvarjajo, hkrati pa okolje vpliva nanje (Hecker in Wetchler, 2003; povz. po Gostečnik
2010).
»Na vsako družino pa vplivajo tudi t. i. nadsistemi; to so sistemi s politično, ekonomsko,
kulturno, versko vsebino, pa tudi sistemi, ki dnevno vplivajo na družino in posameznike v
njej.« (prav tam, str. 22)
Sistemi »so notranje odvisni, soodvisni, kar pomeni, da vsak del sistema vpliva na druge in da
sistemi ne bivajo v izolaciji. Sprememba v enem delu sistema tako vpliva na celoten sistem ali
v vseh delih sistema.« (prav tam, str. 23) Če npr. mati ali oče izgubita službo, to najprej vpliva
nanju, sčasoma pa tudi na celotno družino in vsakega posameznega člana. Nemir pa lahko
čutijo tudi stari starši, ostali sorodniki in pogosto tudi prijatelji (prav tam). Stritih in Možina
(1995) opozarjata, da »z vidika sistemske teorije torej ni smiselno govoriti o tem, kdo je kaj
povzročil ali kdo je kriv [poudarek dodan].« (str. 304)

2. Celota je večja kot vsota njenih delov
Ta temeljni koncept lahko ponazorimo z enačbo 1 + 1 = 3 in ga razložimo na primeru družine:
»[K]ljub temu da več članov ustvarja družino, ima družinski sistem tudi svoje življenje, ki se
pokaže, ko se družina združi – tedaj družinski sistem postane več kot samo skupek njenih
članov.« (Gostečnik, 2010)

5

Avtor na drugih mestih besedila namesto izraza objekt uporabi izraz podsistem, ki je na splošno pogosteje
uporabljen(gl. Čačinovič Vogrinčič, 1992; Kantor in Lehr, 1976; Minuchin, 1991).
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3. Odzivanje na spremembe; homeostaza, pozitivni in negativni feedback
»Koncept homeostaze [poudarek dodan] v družini pomeni, da družinski sistem
deluje tako, [...] da vedno znova vzpostavlja ravnotežje. Mehanizem, ki omogoča
homeostazo, je vzet iz kibernetike – to je feedback, po naše povratna informacija.
Pojem se nanaša na informacijsko sprego, kjer output podatki vplivajo na input.«
Tako »informacijska veriga ni več linearna – a vpliva na b, b na c itd. – temveč
krožna – c vpliva nazaj na a, a na b itd. Po teoriji sistemov sleherni socialni sistem
potrebuje za preživetje dva mehanizma feedbacka – tako imenovani negativni
feedback in tako imenovani pozitivni feedback.« (Čačinovič Vogrinčič, 1992, str.
117)
Pozitivni in negativni feedback ne izražata pozitivnega oziroma negativnega pomena, ampak
pokažeta, ali se je zgodila sprememba v sistemu (Gostečnik, 2010). »Negativni feedback
vzdržuje stabilnost in stalnost sistema, služi kontroli napak, minimizira deviacije.« (Čačinovič
Vogrinčič, 1992, str. 118) Pozitivni feedback pa, nasprotno, v sistemu ustvarja neravnovesje
in omogoča njegovo spreminjanje. Povečuje deviacije. (prav tam)
Kot že rečeno, potrebuje sistem za delovanje oba feedbacka: brez negativnega feedbacka, ki
nadzoruje pozitivnega in zagotavlja stabilnost, lahko sistem propade. »Vsekakor pa družinski
sistem potrebuje tudi spremembe, včasih radikalne, kar pa omogoča pozitivni feedback, ki
družino spodbuja k rasti [...].« (Gostečnik, 2010, str. 25)

4. Vzorci v sistemu so krožni, in ne linearni
Ponavljam, kar sem že zapisala o feedbacku: »[P]ojem se nanaša na informacijsko sprego,
kjer output podatki vplivajo na input.« Tako »informacijska veriga ni več linearna – a vpliva
na b, b na c itd. – temveč krožna – c vpliva nazaj na a, a na b itd.« (Čačinovič Vogrinčič,
1992, str. 117) Dogajanja oziroma dinamike v celotnem sistemu so torej večvzročne in
recipročne, kar je nasprotno razumevanje od ustaljenega gledanja na stvari in dogodke, ki je
linearno vzročno (Gostečnik, 2010). Avtor (prav tam, str. 28) pojasnjuje koncept z naslednjim
primerom: V družini se zakonca ne razumeta. Svoj konflikt prikrivata, a je napetost kljub
temu mogoče čutiti in jo njun sin nenehno absorbira, kar se pokaže na njegovih slabih ocenah
v šoli. Zaradi slabih ocen mož krivi ženo, češ da je sina popolnoma razvadila.
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5. Kompleksni sistemi so sestavljeni iz podsistemov
Vsak kompleksni sistem je sestavljen iz podsistemov, ki pa so hierarhično organizirani v
sistem višjega reda (Hecker in Wetchler, 2003; povz. po Gostečnik, 2010).
Primeri podsistemov v družini so naslednji: mati-oče, brat-sestra, mati-hči, mati-sin, oče-sin
itd. Podsistem pa je tudi vsak posameznik. Vsak od teh sistemov ima nabor svojih idej, pravil,
mej, ciljev (prav tam).

6. Sistem ima mehanizem ravnovesja, ki vzdržuje stabilnost vzorcev v sistemu
Vsi sistemi so sestavljeni iz interakcijskih vzorcev, ki se ponavljajo in s tem ustvarjajo načine
vedenja, čutenja, mišljenja in komuniciranja v določenem odnosu. Obenem pa vsi sistemi
težijo k ustvarjanju ravnovesja (Gostečnik, 2010). »Zato ti vzorci vodijo tudi v predvidljivost,
da se bodo interakcije končale enako, ne glede na to, kako so se začele ali kakšna je njihova
vsebina.« (prav tam, str. 29) Npr. partnerja že zelo dobro vesta, kako se bo drugi odzval na
določene izzive (prav tam).
K stabilnosti bistveno pripomorejo tudi pravila in vloge. Pravila so dogovorjeni sporazumi in
soglasja v družini, na osnovi katerih le-ta organizira svoje interakcije. Ta pravila so lahko
dokaj jasna in jih je lahko odkriti (npr. sladico jemo po glavnem obroku), lahko pa so bolj
»prikrita, kar pomeni da niso javno izrečena (npr. ne izzivaj svojega očeta).« (prav tam, str.
29) Satirova (1995) pojasnjuje, da nenapisana, prikrita pravila urejajo svobodo izražanja vseh
članov družine: kaj lahko v svoji družini povemo o tem, kako se počutimo, kaj mislimo, kaj
smo videli, slišali itd. Čačinovič Vogrinčičeva (1992, str. 72, 73) poudarja, »da je razvidnost
družinske skupine odvisna od vpogleda v pravila igre«, in sklepa, »da se družinske skupine
razlikujejo po tem, koliko omogočajo, da se [...] vzpostavijo pravila, ki jih je mogoče uvideti
in spremeniti«.
Vloge6 »so individualno predpisani vzorci obnašanja, okrepljeni s pričakovanji in normami
družine. Te vloge so lahko določene glede na več kriterijev: glede na vrstni red rojstva [...];
glede na spol, talente, sposobnosti itd.« (Gostečnik, 2010) Opredeljene so tudi glede na
posameznikov položaj v družini (oče, mati, sin, hči) ali pa so določene glede na specifične
6

Zelo poglobljen vpogled v vloge v družini najdemo pri psihoanalitiku H. E. Richterju (gl. Čačinovič Vogrinčič, str.
44–50) ali pa v teoriji simboličnega interakcionizma, ki razlaga oblikovanje vlog nasploh, in ne samo v družini
(prav tam, str. 87–91).
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značilnosti (»črna ovca«, »klovn« itd.) (prav tam). Ti položaji, pozicije imajo svoj status (prav
tam).
Gostečnik (prav tam) pravi, da lahko meje »v sistemu razumemo kot parametre, po katerih
prehaja tok podatkov iz enega sistema v drugega, kot npr. od zunaj v družino, pa tudi iz
družine v svet okoli nje« (str. 30). Čačinovič Vogrinčičeva (1992) primerja mejo s
polpropustno membrano celice ali s kožo. »Meje določajo pravila o tem, kdo lahko sodeluje v
neki interakciji in kdo ne, kdo ima informacijo in kdo ne.« (prav tam, str. 63) Meje
razmejujejo podsisteme, generacije in identiteto določene družine (Gostečnik, 2010). Avtorji
– psihoanalitičnih ali sistemskih smeri – so si edini: družina potrebuje ali jasno izdelano
hierarhijo moči (dominacijo očeta ali matere) »ali pa zadovoljiv sistem, ki uravnava
sodelovanje med staršema bodisi tako, da določa delitev moči, ali tako, da jasno definira obe
vlogi« (Čačinovič Vogrinčič, 1992).

7. Evolucija in spremembe so neločljiv del odprtih sistemov
Sistemi so lahko zaprti (npr. stroji) ali pa odprti (npr. rastline, živali, družine) (Mele idr.
2010). »Sistemi imajo neko notranjo stabilnost, urejenost, hierarhijo in so v stiku s stalnimi
spremembami v okolju.« (Gostečnik, 2010, str. 31) Družinski sistem mora biti v ravnotežju
prepustnih mej, tako da je lahko odprt, da sprejme informacije za preživetje, in zaprt, da ne
prepušča informacij, ki ogrožajo integriteto tega sistema. (prav tam)

1.4 SISTEMSKI PRISTOP IN SOCIALNA PEDAGOGIKA

Schiepek (2001; povz. po Možina, 2005) je izbral štiri doprinose sistemskega pristopa k
razvoju psihoterapevtske prakse in širše k razvoju psihosocialne pomoči. Prispevki, ki jih
izpostavi, so zelo skladni s paradigmo socialnopedagoškega delovanja in so naslednji:
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1. Dosledno vključevanje klientovih pomembnih bližnjih v terapevtsko obravnavo
V 50-ih letih prejšnjega stoletja so začeli prvi terapevti, ki so jih vodila stališča sistemske
teorije, da moramo pri razumevanju posameznikovega razvoja ter pri svojem delovanju
upoštevati socialno mrežo, v katero je posameznik vpleten, vključevati tudi pacientove
družinske člane (Možina in Solarovič, 2002). Od 80-ih let se je fleksibilnost tega vključevanja
povečala: v terapijo so začeli vključevati tudi pomembne klientove bližnje iz drugih zanj
pomembnih sistemov (prav tam). Tako se je vse bolj utrdilo spoznanje o vpletenosti bližnjih
pri psihičnih motnjah in problemih, telesnih boleznih ter travmah in o tem, da je to možno
tvorno izkoristiti za doseganje terapevtskih ciljev (Možina, 2005). Možina (prav tam) opozori
na pomemben preobrat: »Danes sistemski terapevti (še posebej tisti, ki delajo usmerjeno na
rešitve) razmišljamo drugače: ne več o tem, kdo so osebe, ki so vključene v izvorni problem,
ampak kdo so osebe, ki jih lahko vključimo v iskanje rešitev.« (str. 6)

2. Upoštevanje in vključevanje socialnega konteksta, še posebno konteksta pomoči
Terapevti v sistemski psihoterapiji pa se niso omejili le na klientov ožji socialni krog
(partnerji, družinski člani, bližnji sorodniki idr.), ampak so začeli vse bolj dosledno upoštevati
»tudi celoten sistem pomoči, mreže sodelovanja, organizacijske strukture in oblike timskega
dela, da bi pri delu s klienti dosegli čim boljše rezultate« (Možina 2005, str. 5). Avtor (prav
tam) pojasnjuje, da se z razvojem poklicev pomoči povečuje njihova (sub)specializacija.
Zaradi tega je v primerih, v katere je vključenih več institucij, težko doseči preglednost nad
tem, kaj kdo počne. Pogosto se pri tem pokaže, »da podporni sistemi in njihova
subspecializacija še stopnjujejo probleme pri uporabnikih, saj razdrobijo problematiko
določene družine, dajejo nasprotujoče si nasvete ali celo nasprotujoče ukrepajo« (prav tam,
str. 9). Zato je eno temeljnih izhodišč, ki ga narekuje sistemski pristop, naslednje: terapevt naj
pri obravnavi konkretnega primera upošteva tudi vse druge sisteme podpore, ki so vključeni v
pomoč (zdravniki, socialni delavci, psihologi, prostovoljci idr.).

3. Usmerjenost na vire
Tretjemu prispevku sistemskega pristopa nameni Možina (2005) največ prostora. Usmerjenost
na vire (kompetence, želje, fizične značilnosti, smiselne ideje in verovanja, materialni pogoji
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itd.) je, kot pravi, »osrednja značilnost sistemske filozofije pomoči [...] tako, da je za številne
praktike sistemski pristop sinonim za 'k virom in rešitvam' usmerjen pristop« (prav tam, str. 9
in 12). Sistemski terapevti, pojasnjuje naprej, morajo imeti tudi znanje o motnjah in patologiji
ter ga po potrebi tudi uporabijo, a je obravnava prvenstveno usmerjena na perspektivo
»njihove moči, sposobnosti, kompetentnosti in razvojnih potencialov, kar nenazadnje pri
klientih krepi njihov občutek lastne vrednosti in konstruktivno vpliva na razvoj (delovnega)
odnosa med terapevtom in klientom. [...] Za največjo vrednoto pojmujemo lastno odgovornost
klientov, da sami oblikujejo svoje življenje, kar tudi pomeni, da jim v številnih vidikih dajemo
možnost izbire.« (prav tam, str. 5)
Če terapevtsko delujemo na osnovi deficitov, se pri tem neizogibno srečujemo s skušnjavo, da
delujemo z vidika eksperta: klientu odredimo zanj primerno zdravilo, terapevtske cilje,
primeren način življenja (prav tam). Nasproti takšnemu delovanju postavi Možina (prav tam)
terapevtske koncepte, ki so usmerjeni na vire in kjer so v središču klientovi cilji. »Ti se lahko
menjajo, vendar ostajajo njegovi cilji, tako da terapevtskega dogovora ne določajo terapevtov
model, diagnoza ali neka terapevtova idealna predstava. Gotovo glede tega obstajajo izjeme in
omejitve, npr. v primeru neprostovoljnih klientov, kjer cilje določi sodišče, vendar izhodišče
ostaja jasno.« (prav tam, str. 15)
Avtor (prav tam) poudari, kar se zdi tudi meni zelo pomembno, da se moramo z orientacijo na
vire izkazati predvsem tam, kjer jih je malo, kjer so klienti zelo omejeni ali živijo v neugodnih
pogojih. (prav tam, str. 14)

4. Odprtost in dostopnost za kliente z različnimi pričakovanji, potrebami in naročili
Možina (2005) razlaga, da se sistemski pristop fleksibilno prilagaja uporabnikom:
-

primeren je tudi za ljudi iz nižjih socialnih slojev (ljudje v getih, barakarskih naseljih);

-

uporabljamo ga tako v t. i. visokopražnih kot tudi nizkopražnih programih (npr. na
področju odvisnikov od drog se lahko uporablja v okviru »zmanjševanja škode«, kjer
cilj pomoči ni abstinenca, uporablja pa se tudi v visokopražnih programih, kjer je
abstinenca pogoj);

-

sistemski pristop ne temelji na idealih o zdravi, funkcionalni osebnosti, »predvsem pa
taki teoretični konstrukti ne diktirajo sistemske prakse. Tako lahko glede na potrebe
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uporabnikov in glede na kontekst cilje terapije (in s tem tudi stroške) omejujemo«
(prav tam, str. 5).

2 VEDENJSKE TEŽAVE

2.1 OPREDELITEV VEDENJSKIH TEŽAV

Vedenjske težave bom opredelila na osnovi Bregantove Etiološke klasifikacije disocialnih
motenj7. Izhajamo iz dela Psihoterapija 15 (Bregant, 1987), in sicer iz 1. poglavja:
Disocialnost pri otrocih in mladostnikih, ki je bilo objavljeno leto dni po smrti velikega
teoretika in praktika ter poznavalca disocialnosti dr. Leopolda Breganta. Izbor Bregantovih
tekstov je opravil in opremil z dodatnimi pojasnili še en velik poznavalec področja vedenjskih
težav dr. Janez Bečaj.

Bregant uporablja pojem disocialnost, ki ga pojasnjuje kot neskladnost posameznika s
socialnim okoljem, kar implicitno pomeni »neustreznost posameznika glede na 'ustrezno
večino'« (Bregant, 1987, str. 17). Gre torej za »neskladje med normami, pričakovanji in
pravili določene družbe ter otrokovim manifestnim vedenjem« (prav tam). Opisano neskladje
je osnovna značilnost vse obravnavane populacije (prav tam). Posameznikovo razhajanje z
normami oz. pričakovanji okolja je, kot razlaga avtor, po vsebini in po intenziteti lahko
različno, kar je mogoče izraziti s terminoma asocialno in antisocialno. Asocialno je vedenje,
ki ni skladu z družbenimi normami (npr. pohajkovanje, lagodnost itd.), antisocialno pa je
»anti-normativno« vedenje; gre za »direktno poseganje v interese drugih oz. za direkten
spopad z okoljem (tatvina, vandalizem, fizična agresivnost)« (prav tam, str. 17). Norme oz.
normativna urejenost, kot razloži Bregant, ne pomeni formalnih predpisov, »ampak resnično
prepričanost večine članov socialnega sistema o ustreznosti nekega vedenja« (prav tam). Ne
7

Bečaj (2003) je Bregantovo klasifikacijo nekoliko preuredil in jo s štirih razširil na pet kategorij. Dodal je
kategorijo normalno vedenje, ki je sicer disocialno, vendar se v običajni populaciji pojavlja v takem obsegu, da
ga lahko razumemo kot »normalno« vedenje.
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glede na vzroke za otrokovo vedenje bo okolje od takega otroka zahtevalo prilagoditev oz. ga
bo odklonilo (prav tam). Bregant te otroke imenuje tudi izjemni otroci8, ki so tisti otroci,
»katerih vedenje je tako različno od običajnega, da je za dosego polnih razvojnih možnosti
potrebno posebno obravnavanje« (prav tam, str. 13).
Bregant (prav tam) poudarja, da lahko vsak otrok ali mladostnik v določenem obdobju,
situaciji ali stiku z določenimi osebami postane težaven, pa ga zato še ne uvrščamo v skupino
izjemnih otrok. »Kriteriji, ki določajo obseg skupine in vrsto mladine, ki jo je treba zajeti
zaradi motenj, so naslednji:
-

neobičajno vedenje, ki je precej drugačno od povprečnega,

-

posebni, neobičajni razlogi za tako vedenje,

-

ogroženost in nevarnost za nadaljnji razvoj,

-

potreba po posebnem obravnavanju.« (Bregant, 1987, str. 11)

Bečaj (prav tam, str. 18) podaja glavne oblike disocialne simptomatike po Bregantu: kraje,
tatvine, laganje, ki resno ogroža človeško sožitje, nasilnost (fizično in verbalno), nastopaštvo
(vse oblike goljufij, varanja), prostitucija, delovne motnje, moteno vzpostavljanje čustvenega
stika z okoljem.

S pojasnjevanjem disocialnega vedenja smo bili na ravni simptomov. S prehodom na
Bregantovo etiološko klasifikacijo pa vstopamo na področje vzrokov. Iz te klasifikacije je
razvidno, da »so vzroki za nastanek disocialnega vedenja različni. Med drugim je lahko tudi
rezultat specifične osebnostne strukture, do katere je prišlo zaradi motenega čustvenega
razvoja, in samo v tem primeru govorimo o motnjah vedenja in osebnosti (MVO).« (prav tam,
str. 18)
Motnje vedenja in osebnosti, ki jih omenja Bečaj (prav tam), ustrezajo, kot bomo videli,
Bregantovi 2. skupini, tj. sekundarno peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega
razvoja. Namesto oznake motnje vedenja in osebnosti, ki se po mojem mnenju glede
razumevanja izvorov in vzrokov preveč omejuje samo na posameznika in ne vključuje okolja,

8

Danes te otroke imenujemo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. (Bečaj, 2003)
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uporabljam izraz vedenjske težave9, za katerega ocenjujem, da je bolj nevtralen: izraža zgolj
predpostavko, da gre za posameznika, ki ima iz nekih, ne določenih, razlogov težave z
vedenjem. Obenem pa ne zavaja s preveč milim izrazom, saj vendarle »sodijo med najtežje
motnje v psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov« (Bečaj, 2003, str. 12).

2.1.1 ETIOLOŠKA KLASIFIKACIJA DISOCIALNIH MOTENJ (povz. po Bregant, 1987)

1. Situacijska, to je reaktivno pogojena motnja kot posledica izjemne obremenitve pri
normalni osebnostni strukturi
2. Sekundarno peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja:
- pri nevrotični osebnostni strukturi
- pri disocialni osebnostni strukturi
3. Primarno peristatična motnja kot posledica direktne okvarjenosti okolja in zavajanja
4. Primarno biološko pogojena motnja kot posledica okvar centralnega živčnega sistema

1. Otroci iz prve skupine so sicer normalno prilagojeni in disocialno ravnanje ni v skladu z
njihovo osebnostno strukturo; »disocialno reagirajo le v izjemnih primerih zaradi neobičajnih
in za njihovo razvojno stopnjo prevelikih obremenitev« (Bregant, 1987, str. 19). Otrok izgubi
nadzor zaradi stresne situacije, npr. ločitve staršev, smrti v družini ... Vedenje navadno
preneha, ko preneha pritisk (Svetin Jakopič, 2005).
2. Otroci iz druge skupine so zaradi različnih prognostičnih in rehabilitacijskih razmer
razdeljeni na dve podskupini, sicer pa je to etiološko enotna skupina (Bregant, 1987). Osnova
te skupine, ki jo, kot sem že omenila, poimenujem otroci in mladostniki z vedenjskimi
težavami, je, da je disocialna simptomatika posledica motenega čustvenega razvoja, tj.
dolgotrajnejše in resnejše prizadetosti osnovnih potreb (doživetje varnosti, sprejetosti in
9

Polemika glede uporabe pojmov je precej aktivna. Gl. npr.: Metljak (2010), Razpotnik (2011).
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uspešnosti) (prav tam). Disocialnost v primeru vedenjskih težav je v nasprotju z ostalimi
kategorijami

vezana

na

določeno

osebnostno

strukturo

(pomanjkljiv

superego,

dezorganizacija ega ...). Zaradi tega so vedenjske težave stabilne in celostne: kažejo se v
celotnem vedenju, in ne samo na posameznih življenjskih področjih. »Tak otrok ne prihaja v
nasprotje s svojim okoljem le z disocialno simptomatiko (tatvine, agresivnosti, laž ipd.),
ampak z vsem ravnanjem in s celotnim socialnim okoljem.« (prav tam, str. 28)
Bečaj (2003) našteva naslednje glavne posebnosti vedenjskih težav: nizka frustracijska
toleranca, slab nadzor nad lastnim vedenjem, pomanjkanje strukture (ne znajo samostojno
načrtovati svojih ciljev in jim slediti), kratkotrajna motivacija, nesposobnost izražanja finih
čustev (čustveni izbruhi so podobni pri izražanju veselja, žalosti ali jeze), strah pred
zavrnitvijo (težave pri navezovanju stikov, lepljivost, nesposobnost prepoznavanja potreb
drugih, čakanja, odpovedovanja itd.), negotovost vase, strah pred neuspehom itd. Avtor (prav
tam) pravi, da je osrednja težava nizka samopodoba, ki pa se lahko navzven kaže ravno
obratno (otrok je predrzen in agresiven), zato okolje slabe samopodobe praviloma na
prepozna.
Pri nevrotični osebnostni strukturi, ki je blažji del kontinuuma sekundarno peristatičnih
motenj, se po Bregantu (prav tam) začne disocialna simptomatika kazati v predpubertetnem
obdobju, pri disocialni osebnostni strukturi pa že zgodaj v otroštvu. Dokončno pa se le-ta
strukturira po 15. letu. »To pomeni, da npr. osnovna šola skoraj ne pozna te kategorije.« (prav
tam, str. 29) To je populacija, ki naj bi prevladovala v zavodih (prav tam, str. 55).
Pri nastajanju nevrotične osebnostne strukture »ni tako hudega zanemarjanja in neupoštevanja
razvojnih potreb, tolikšnega odklanjanja ter surovosti ali tako ekstremnega razvajanja in
brezbrižnega nudenja in dovoljevanja kot pri sekundarni disocialni osebnostni strukturi« (prav
tam, str. 20–21). Na drugem mestu (str. 24) Bregant pravi, da se druga podskupina le
izjemoma razvije kot posledica ekstremne oblike razvajanja. Spet drugje (str. 45) bolj
natančno opredeljuje razvajanje, ki ga imenuje »posebno razvajanje«: dovoljuje se
nenadzorovano in samovoljno življenje.
Pomembna razlika med podskupinama je po mojem mnenju to, da pri nevrotični osebnostni
strukturi otrok še sam od sebe išče čustveni stik z odraslim in si želi, da bi se notranje
spremenil (prav tam). Otroci z disocialno osebnostno strukturo pa se ne navezujejo na
vzgojitelje in »so bodisi obupali nad tem, da bi se lahko z enakimi upanji vključili v življenje
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ali pa so zaradi doživetega nasilja in sovražnosti sami postali tako odklonilni, da doživljajo
predvsem potrebo po maščevalnosti in destruktivnosti« (prav tam, str. 58, 59).
Kritična točka, ki si jo po mojem mnenju velja zapomniti, je, »da sta emocionalna distanca in
pomanjkljiv emocionalni kontakt z nosilci socializacijskih norm tisti ogrožajoči dejstvi, ki
vodita v deviantno vedenje« (prav tam, str. 36). Zaradi zgodnje oškodovanosti čustvenega
kontakta se ne razvije prazaupanje (prav tam). Zato je »otežena identifikacija in pride do
distanciranja, oviran je razvoj samostojnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti. [...] [P]rimanjkuje
tudi izkušenj, da bi se ob frustracijah izplačalo čakati in da je mogoče upati na izpolnitev
potreb. Posledica tega nezaupanja je težnja po takojšnji zadovoljitvi.« (prav tam, str. 64)
3. Otroci iz tretje kategorije odraščajo v zavajajočem okolju, ki ima značilnosti
kontrakulturnega okolja (Bregant, 1987). Ti otroci so socialno oškodovani in s psihološkega
stališča običajno niso moteni (prav tam). Gre torej za to, da se je otrok »v svojem okolju
naučil 'napačnega vedenja'.« (Svetin Jakopič, 2005, str. 398)

4. V zadnjo kategorijo je Bregant (1987) uvrstil disocialne pojave, ki so posledica psihotičnih
in organskih cerebralnih okvar. Avtor (prav tam) opozarja, da moramo biti pri primarno
biološko pogojenih motnjah pozorni »na možnost dodatne čustvene motenosti. Primarna
dezorganizacija psihičnega in organskega funkcioniranja namreč ovira otrokovo vključitev v
procese psihosocialnega učenja in ustvarja interpersonalne težave, katerih posledica so
dodatne čustvene motnje.« (prav tam, str. 26)10

2. 2 PROBLEM REAKCIJ SOCIALNEGA OKOLJA

V tem poglavju se podrobneje posvečam reakcijam t. i. ustrezne večine. Razlikovala bom med
spontanimi, običajnimi, zdravorazumskimi reakcijami in strokovnimi odzivi na disocialno
vedenje oz. vedenjske težave.

10

V zvezi s tem v literaturi naletimo na primere povezav med otrokovim temperamentom in vedenjskimi
težavami. Gl. Connor, 2002, str. 119–122; Mikuš Kos, 1999, str. 23, 24.
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Že v spremni besedi k poglavju o disocialnosti Bečaj (v Bregant, 1987) pravi, da je vedenjsko
težavnega otroka izjemno težko prenašati in da je Bregant »v zvezi s tem rad rekel, da je pri
delu z disocialnimi najtežje vzdržati ob njih« (str. 9).
Cooper (1999) v zvezi z reakcijami na otroka z vedenjskimi težavami (angl. emotional and
behavioural difficulties) pravi, da ti otroci v vseh okoliščinah potrebujejo tisto, »kar jim ljudje
okrog njih najtežje dajo: skrb, podporo in razumevanje. Eden od osrednjih izzivov, ki ga
predstavljajo vedenjske težave, je preseči zdravorazumski pristop k negativnemu ali
deviantnemu vedenju, tj. preseči željo, da bi otrok trpel.« (str. 11)
Vec (1999) zagovarja nevtralno pozicijo do teh otrok ob našem prvem stiku z njimi. Pravi, da
je pri njej težko vztrajati zaradi lastne kontratransferne problematike: v primeru, ko smo
zasipani s pritožbami v zvezi z otrokovim vedenjem, se ni težko poistovetiti z reakcijo
socialnega okolja »'saj to se pa res ne sme početi'« (prav tam, str. 72). Lahko pa se, nasprotno,
poistovetimo z otrokovo stisko, ko se vsi obrnejo proti njemu in so slepi za kakršnokoli
pozitivno lastnost otroka (prav tam).

Problem, ki ga za poglabljanje vedenjskih težav pomenijo odklonilne reakcije socialnega
okolja, zasledimo v Bregantovem tekstu (1987) tudi na drugih mestih, npr. v zvezi z
destruktivno agresivnostjo, ki je
»ena od najbolj značilnih potez disocialne populacije in zanjo tudi najbolj usodna,
ker sproži toliko negativnih reakcij v okolju, ki disocialnost še krepijo. Gotovo ni
mogoče, da bi vsi ljudje, ki pridejo v vsakdanje stike s takimi otroki in
mladostniki, imeli dovolj dober strokovni vpogled v mehanizem oblikovanja
agresivnosti. Iz tega razloga bodo njihove reakcije bolj ali manj spontane,
'zdravorazumske', in zato za otroka tudi ogrožajoče. Povprečen človek pač ne
more videti in vedeti, da se za manifestnim agresivnim vedenjem skriva tako
bistveno drugačna vsebina. Drugače pa bi moralo biti z vsemi tistimi, ki se s to
populacijo srečujejo poklicno – ne le vzgojitelji v vzgojnih zavodih, ampak tudi
učitelji v šolah bi morali poznati to dinamiko.« (prav tam, str. 46)
Bistveno drugačna vsebina, ki se skriva za manifestnim agresivnim vedenjem, so, kot pojasni
Bečaj (prav tam), občutki krivde in umetno sestavljena idealizirana podoba o sebi; v odnosu z
drugimi ti otroci občutijo strah, »ki jih sili k umiku ali k napadu in izhaja iz občutkov
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ogroženosti in težnje varovati že tako majhno samospoštovanje [poudarek dodan]. Zato
vsakdo, kdor je v stikih z ljudmi doživel veliko neprijetnosti, teži k begu pred njimi. Če pa to
ni več mogoče, postane napadalen.« (prav tam, str. 47) Ta napadalnost je izražena različno:
lahko pride do neposrednega, grobega fizičnega napada ali pa do bolj prikritih oblik
sovražnosti, kot so draženje, dolgočasenje in izmikanje (prav tam).
Bečaj svari pred spontanim, »zdravorazumskim« reagiranjem na provokativno agresivnost, ki
omogoča vzdrževanje otrokove patologije: »'Vi niste nič boljši. Če ste vi taki, sem lahko tudi
jaz. Kakršni ste vi do mene, tak sem lahko tudi jaz do vas.'« (prav tam, str. 50)
Bečaj pravi (prav tam), da je poznavanje dinamike destruktivne agresivnosti zlasti pomembno
zaradi pogoste strokovne naivnosti, ki jo imenuje strokovni voluntarizem:
»[O]troka je treba imeti rad, ga sprejeti takega, kot je, pa bo vse v redu. Tovrstni
strokovni voluntarizem zmeraj prinese velika razočaranja. Kadar gre res za motnje
vedenja in osebnosti, otrok [...] velika čustvena vlaganja odraslega plačuje [...] z
vedno večjimi provokacijami. Brez poznavanja dinamike motnje je to izredno
težko prenašati, saj je, gledano z vidika normalne populacije, v nasprotju s
pametjo: dobro se plačuje s slabim, večje je žrtvovanje za otroka, slabši je. Ta
voluntarizem navadno povzroči ekstremna nihanja: ali težnjo po popolni svobodi,
tj. pedocentrizem (vse, kar potrebujejo, je naša ljubezen, zato se je potrebno
izogniti vsakemu omejevanju, ki jih lahko frustrira), ali pa izjemno trdost in
zahtevnost, ki sta pogosto posledici razočaranj zaradi slabih izkušenj pri ravnanju
po prvem vzorcu.« (prav tam, str. 50)

Bregant (1987) pojasnjuje, da otroka z vedenjskimi težavami prek našega odnosa z njim
učimo konstruktivne dejavnosti in vsega, česar se vse doslej ni imel priložnosti naučiti in
navaditi. Otroku odkrivamo realne zahteve življenja. Pri tem ga ne smemo spravljati v stisko
ter v njem vzbujati odpora in občutka ogroženosti. Konfrontacija z realnostjo ne sme biti
nasilna in žaljiva. Otrokov doraščajoči okvir mora biti trden, a ne trd (prav tam, str. 49, 50).

Izjemno pomembno se mi zdi Bečajevo opozorilo (v Bregant, 1987), da poleg druge
kategorije etiološke klasifikacije tudi ostale tri pomenijo bolj ali manj resno grožnjo za
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otrokov psihosocialni razvoj: »Disocialna simptomatika otroka v njegovem okolju vedno
izpostavi, četudi ne gre za motnje vedenja in osebnosti. Negativne reakcije socialnega okolja,
tako ožjega kot širšega, lahko sčasoma povzročijo tudi čustvene motnje [poudarek dodan] in
sprva npr. reaktivno pogojena disocialnost lahko sekundarno preide v prave motnje vedenja in
osebnosti.« (str. 29)
Dovolj pogoste odklonilne reakcije začnejo otroka dodatno ogrožati v izpolnjevanju njegovih
osnovnih psihosocialnih potreb. Povzročijo ali poglobijo čustveno motenost, kar se
neposredno pokaže tudi v vedenju. Tako se ustvari začaran krog: »otrok zaradi nekih svojih
značilnosti, posebnosti ali čustvene motenosti povzroči v okolju negativne, odklonilne
reakcije, ki vzvratno ojačajo motečnost vedenja in ta spet odklanjanje okolja.« (Bečaj, 1987b,
str. 79) Zaradi odklonilnih reakcij in začaranih krogov je ogrožena otrokova vključenost ali
integracija v okolje oziroma kvaliteta socialnih interakcij. Bečaj (1987a) poudarja, da lahko
posameznik zadovoljuje svoje osnovne psihosocialne potrebe zgolj prek socialne interakcije.
Temeljno vprašanje, ki si ga v zvezi z otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami lahko
zastavimo, je,
»kakšne možnosti ima posamezen izjemen otrok, da kljub svoji posebnosti postane
ali ostane sposoben za normalno socialno izmenjavo s svojim okoljem, se pravi,
sposoben vzdrževati take socialne stike, prek katerih uspešno zadovoljuje svoje
osnovne psihosocialne potrebe. To mu omogoča, da si ustvari ugodno podobo o
sebi, doživlja lastno vrednost in ohranja zaupanje tako vase kot v okolje
[poudarek dodan].« (prav tam, str. 30)

3 SISTEMSKI PRISTOP K VEDENJSKIM TEŽAVAM

3.1 SISTEMSKO RAZUMEVANJE IN DELOVANJE

V tem poglavju bom temeljne koncepte sistemske teorije iz prvega poglavja povezala z
Bronfenbrennerjevo (1979) ekološko teorijo razvoja, »ki razlaga razvoj posameznika v luči
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kompleksne medsebojne povezanosti socialnih okolij, v katerih ta živi« (Pečjak in Košir,
2012, str. 24). Oboje bom uporabila kot izhodišče za razumevanje in delovanje (preventivno
in intervencijsko) na področju vedenjskih težav pri otrocih in mladostnikih.
Pri Bronfenbrennerjevi sistemski teoriji in ekološki teoriji razvoja, ki združuje spoznanja
ekološke psihologije in sistemske teorije, je bistveno to, da poudarjata interakcijski model
razvoja posameznika (Gorišek in Hribar, 2006; Pečjak in Košir, 2012; Downer in Myers,
2010). Ali kot natančneje pojasnjuje Bronfenbrenner (1979): »[O]snovna trditev je, da se
vedenje razvije kot funkcija medsebojnega vplivanja [interplay] med posameznikom in
okoljem [...] pričakujemo torej, da bo psihologija, definirana kot znanost o vedenju, izdatno,
če ne enakovredno, poudarila oba elementa [...] posameznika in okolje, s posebno pozornostjo
na interakciji med njima.« (str. 16)

Bronfenbrennerjevo ekološko teorijo o razvoju človeka sestavljajo številni okoljski sistemi, ki
so kontekst, v katerem se razvije posameznikovo vedenje (Downer in Myers, 2010).
Posameznikovo okolje (angl. ecology) sestavlja pet notranje povezanih, ugnezdenih sistemov
(angl. nested systems), ki se širijo od otroka v koncentričnih krogih vplivanja (prav tam).
Krogi, ki so bližje otroku, pomenijo več neposrednih interakcij, ki jih otrok vzpostavlja s
posameznim sistemom (Pečjak in Košir, 2012).
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MIKROSISTEM
neposredno
okolje
OTROK

Vrste socialnih sistemov po Bronfenbrennerju (The Psychology Notes HQ, b.l.).

1. Mikrosistem »je vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih odnosov, ki jih izkusi razvijajoči se
posameznik v danih okoliščinah z določenimi fizičnimi in materialnimi značilnostmi«
(Bronfenbrenner, 1979, str. 22). Mikrosistemi so glavni konteksti, v katerih se pojavi vedenje,
in pomenijo katerokoli okolje, v katerem posameznik vzpostavlja neposredne interakcije in
izkušnje, ki torej najbolj neposredno vpliva na njegov razvoj (Downer in Myers, 2010).
Mikrosistemi so lahko vrstniki, izvenšolska dejavnost, družina (starši in njihove vrednote,
zdravje, odnos z zakoncem, vzgojni stil, sorojenci ...) in šola (sošolci, učitelji) (prav tam).
Delovanje med posameznikom in mikrosistemi je vzajemno (Pečjak in Košir, 2012).

2. Mezosistem je sistem mikrosistemov (Bronfenbrenner, 1979). »Oblikuje ali razširi se
vsakič, ko se posameznik v razvoju premakne v novo okoliščino.« (prav tam, str. 25)
Mezosistemi se sicer nanašajo na mikrosisteme, a pomenijo neko novo celoto (Downer in
Myers, 2010). »Za delovanje posameznika je pomembno, da so mikrosistemi med seboj
usklajeni« (Pečjak in Košir, 2012, str. 25). Za otroka pomembna mikrosistema v šoli sta šolski
in družinski ter šolski in vrstniški mikrosistem (prav tam). Nepovezanost posameznih
mikrosistemov ali konflikt vrednot med predstavniki posameznih mikrosistemov je lahko
dejavnik tveganja za otrokov razvoj (prav tam).
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3. Eksosistem so posamezna okolja, s katerimi posameznik sicer ni v neposredni interakciji,
pa vseeno vplivajo na njegov razvoj (Downer in Myers, 2010). Eksosistem je npr.
zaposlovalna politika v podjetju staršev, šolske reforme itd. (Pečjak in Košir, 2012).

4. Makrosistem je družbeno-kulturni kontekst, znotraj katerega delujejo mikro-, mezo-, in
eksosistemi. To so npr. stereotipi o spolih, stopnja brezposelnosti, rasizem, tradicije, pravila in
zakoni (Downer in Myers, 2010; Pečjak in Košir, 2012).

5. Kronosistem je Bronfenbrenner dodal kasneje. Pomeni spremembe skozi čas tako znotraj
posameznika kot v vseh ostalih sistemih (Downer in Myers, 2010). Te spremembe so lahko
predvidljive (prehod v drugo šolo) ali nepredvidljive (smrt starša) (prav tam).

Razumevanje in delovanje na področju vedenjskih težav na osnovi sistemskega pristopa in
ekološke teorije razvoja se mi zdi primerno, ker je »teoretična razlaga motnje, predvsem pa
ravnanje s takim otrokom [...] uspešno takrat, ko je dovolj upoštevano tudi vsakokratno
okolje« (Bečaj, 1987b, str. 9).
Bečaj (1988) pojasnjuje vedenjske težave kot simptom socialnega okolja, a ne v absolutnem
pomenu, saj pri nastajanju disocialne simptomatike sodelujejo tudi nesocialni dejavniki, tako
individualno psihološki kot biološki. Vedenjskih težav torej ne razume zgolj kot otrokovo
individualno značilnost, »ampak tudi kot odraz značilnega delovanja posameznih socialnih
podsistemov, katerih član je, in njihovega medsebojnega odnosa« (prav tam, str.10).
Bečaj (1987b) zelo jasno prikaže sociodinamsko značilnost vedenjskih težav. Pravi, da otrok
v svojem okolju ustvari cel kup začaranih krogov, ki so za otroke z vedenjskimi težavami
usodni, saj se zaradi začaranih krogov vedenjske težave vzdržujejo, tudi če »prvotni razlogi za
otrokovo neprimerno funkcioniranje odpadejo« (Bečaj, 1987a, str. 29). Na vzdrževanje dobro
razvitih vedenjskih težav vplivajo: otrokova zgodovina (izkušnje iz zgodnjega otroštva – v
ožjem socialnem okolju so torej gotovo posebej pomembne); aktualna družinska situacija;
individualne značilnosti (intelektualne sposobnosti, fizične značilnosti (atraktivnost, štrleča
ušesa ...)); širše socialno okolje (je v soseski sprejet ali odklonjen, (ne)včlanjenost v lokalna

28

društva in klube ...); vrstniki (ali ga sprejemajo prosocialni vrstniki ali se druži s sebi
podobnimi); šola (odnos s sošolci in učitelji, (ne)uspešnost); klapa (Bečaj, 1987b).
Vsa našteta področja sooblikujejo vedenjske težave: lahko jih poglabljajo ali pa otroka ščitijo
(prav tam). Področja odražajo otrokovo vpetost v socialno okolje in če smo pozorni na
opisano sociodinamsko značilnost vedenjskih težav, se zavedamo svojega omejenega vpliva
pri delu s to populacijo, saj je nemogoče, da bi imeli pod nadzorom otrokov celoten socialni
prostor (prav tam).

Bečaj (1988) pravi, da imamo teoretično dve možnosti terapevtskega delovanja. Prva možnost
je individualni ambulantni pristop, pri katerem svoje delo omejimo na ukvarjanje s
posameznikom in pričakujemo, da se bodo s spremembo njegovega vedenja sčasoma
spremenile tudi reakcije okolja. Druga možnost pomeni obratno pot: prek sprememb okolja
poskušamo vplivati na spremembo posameznikovega vedenja (prav tam). Zopet je treba
opozoriti, da »skladno s sistemskoteoretičnimi izhodišči predpostavljamo, da lahko moteče
vedenje utrjujejo prav tiste reakcije posameznih podsistemov [...], s katerimi se formalno
poskuša disocialnost odpraviti« (prav tam, str. 10). Avtor (prav tam) izbere drugo možnost, ki
jo utemeljuje z relativno neučinkovitostjo individualnega ambulantnega pristopa v primeru
vedenjskih težav. Podobno ugotavlja Connor (2002, str. 327 in 355), ki pravi, da obstajajo
nekateri dokazi o manjši učinkovitosti psihoterapevtskih intervencij v primerjavi s tistimi, ki
so usmerjene v socialne sisteme otrok in mladostnikov. Najučinkovitejši sodobni
intervencijski programi na področju vedenjskih težav so multisistemski in multimodalni.
Usmerjeni so v delo z otrokom, starši in učitelji ter v odnose med njimi. Ti programi so npr.:
LIFT, Fast Track, STOP4-7, Incredible Years (De Mey in Breat, b. l.). V preteklem letu
(2015) so intervencijski program Incredible Years, ki ga je razvila ameriška klinična
psihologinja Carolyn Webster-Stratton, začeli izvajati tudi pri nas. Nosilec projekta je
ljubljanska Pediatrična klinika in poteka do aprila 2016 (Neverjetna leta, b. l.).

V nadaljevanju se bom osredotočila na dva sistema ali mikrosistema, ki pomembno vplivata
na razvoj vedenjskih težav: družino in osnovno šolo (Svetin Jakopič, 2005, str.396).

29

3.2 DRUŽINA

V družini oblikuje otrok temeljni odnos do življenja in samega sebe (Bečaj, 1987a). To je
njegova »podlaga za kvantiteto in kvaliteto socialnih odnosov v širšem socialnem prostoru«
(prav tam, str. 31).
Med dejavniki za nastanek in razvoj vedenjskih težav je na prvem mestu nedvomno družina,
saj najbolj odločilno vpliva na zadovoljenost otrokovih temeljnih psihosocialnih potreb in na
oblikovanje otrokove osebnostne strukture (Bečaj, 2003).
Iz Bregantovega teksta (1987) povzemam, da otroci z vedenjskimi težavami pogosto izhajajo
iz družin, v katerih so naslednji značilni obremenjujoči življenjski pogoji za otroka: starši ali
eden od njih otroka izrazito odklanjajo; »starši jih bolj zapostavljajo ali odklanjajo, zaradi
česar otroci ne morejo doživeti pripadnosti domu in ne morejo razviti občutka lastne
vrednosti« (str. 24); izpostavljeni so surovosti in sovražnosti okolja; ekstremne oblike
razvajanja; nezadostne ali kaotične izkušnje pri doživljanju naklonjenosti, sprejetosti, topline,
mehkobe, zanimanja, skrbi in nežnosti; ni zanesljive in trajne sreče v sožitju z ljudmi. Vec
(2011, str. 140) navaja spoznanje iz sistemske teorije in teorije komunikacij, da je najbolj
neučinkovit in škodljiv kaotični vzgojni stil. V njem se pojavlja kontinuum stilov: od
popustljivega do avtoritarnega (prav tam). Avtor (prav tam) navede več posledic kaotične
vzgoje in ena od njih je tudi moteče ali celo disocialno vedenje. Webster-Strattonova in
Reidova (2010, str. 205) pišeta, da so z razvojem vedenjskih težav povezane prakse staršev,
kot so: nedosledna in stroga disciplina (angl. harsh discipline), slab nadzor (angl. low
monitoring), slaba vključenost v šolo in slaba kognitivna stimulacija doma.
Avtorici (prav tam) govorita o družinskih rizičnih dejavnikih, ki povečujejo verjetnost za
nastanek vedenjskih težav: nizka izobrazba staršev, družine, ki so pod velikimi pritiski (angl.
highly stressed), in izolirane družine, enostarševske družine, konflikti ali zloraba med
partnerjema, depresivna mati, zloraba drog. Naštete dejavnike raziskovalci konstantno
potrjujejo (prav tam). Vec (2011, str. 130) navaja podobne rizične dejavnike, ki jih je odkril s
sodelavci na podlagi raziskave v enem od slovenskih vzgojnih zavodov: starši so poklicno
neuspešni, zlorabljajo alkohol, pomanjkanje aktivnih interesov pri celotni družini in zatekanje
v pasivnost ter lagodnost, nevključenost ali celo konfliktnost družine v socialnem okolju,
konfliktnost in nestalnost v partnerskih odnosih, kaotičen vzgojni stil.
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Bečaj (2003, str. 18) poudarja, »da obstajajo družine tudi z več ogrožajočimi dejavniki, otroci
pa ne kažejo disocialne simptomatike«. Obrnjeno pa ne velja: »ni namreč res, da se lahko
otroci z motnjami vedenja pojavijo kjerkoli« (prav tam).

Na vzroke za takšne razmere v družinah gleda Bregant (1987) z vidika širše družbene
realnosti in tako opozarja, da se posameznikova disocialnost oblikuje znotraj splošnih
življenjskih pogojev, ki jih določa celotna družba. Vzroke razlaga s pojmom anomije, ki je
posebno stanje v »konkretni socialni skupini, ko niso dane resnične možnosti za doseganje
ciljev, ki jih postavlja kot vredne širša družba« (prav tam, str. 32). Anomija je torej stanje
frustracije za vso socialno skupino ter ne ustvarja le socialne in ekonomske prizadetosti,
ampak tudi osebni poraz in izgubo samospoštovanja (prav tam). Anomija ne deluje le na
posameznike, ampak na cele podsisteme:
»Znotraj bolj izpostavljenih podsistemov ustvari težje pogoje za normalno
funkcioniranje majhnih socialnih enot, kot je družina, kar se kaže v večji vzgojni
disfunkcionalnosti. Celotna družina, njena struktura in funkcioniranje, je namreč
'zaznamovana' z neuspešnostjo, neučinkovitostjo in splošno 'nevrednostjo'. S tem
je celoten proces socializacije pri otroku že avtomatično ogrožen, njegova
pripravljenost za sprejemanje deviantnih oblik vedenja je večja. Neprivilegirani iz
takih

družin

niso

dorasli

storilnostnim,

motivacijskim

in

vedenjskim

pričakovanjem, ki se določajo po merilih bolj privilegiranih. Zato so zahteve po
uspešni socialni vključitvi (npr. zahteve šole) za to populacijo neustrezne, zlasti še
ob spoznanju neenakih tekmovalnih možnosti. V bistvu so ogroženi že otrokovi
starši in ta dejavnik tudi otroku onemogoča ustrezen stik z okoljem [poudarek
dodan].« (prav tam, str. 35 in 36)
Dearing in Tangova (2010) pišeta, da so otroci, ki živijo v družinah z nizkim
socialno-ekonomskim statusom (SES), v slabšem položaju kot otroci iz družin z
višjim SES. Večina socialnih znanstvenikov je enotna, da so s tem povezani trije
medsebojno prepleteni dejavniki: človeški kapital, finančni viri, družinski stres
(angl. family stress) (prav tam). Slabše izobraženi starši, ki so v finančno
negotovem položaju, imajo omejene veščine in finančne zmožnosti za vlaganje v
domače učno okolje (otroci imajo omejen dostop do knjig, umetniškega gradiva,
puzel, igrač, glasbenih inštrumentov; občutno manj učnih stimulacij; starši
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otrokom manj berejo, manj jih spodbujajo za interesne dejavnosti ...) (prav tam).
Stres, ki ga povzročata finančna negotovost in revščina, slabi mentalno zdravje
staršev, kar ovira učinkovite starševske prakse, kot so toplina, odzivnost in
doslednost (prav tam).

3.3 OSNOVNA ŠOLA

Osnovna šola je drugi pomemben dejavnik, ki intenzivno vpliva na vedenjske težave, saj je
šola prostor, kjer mladostnik takoj za družino preživi največ svojega časa (Svetin Jakopič,
2005). Obdobje šoloobveznosti je čas, ko se vedenjske težave razvijejo (Bečaj, 2003).
Osnovna šola je pomemben ogrožajoč ali varovalni dejavnik (prav tam). Najprej jo bom
predstavila s prvega vidika, potem pa bolj poudarila možnost zaščitne funkcije šole oz.
možnosti iskanja virov v šolskem prostoru za zmanjšanje vedenjskih težav, kar je ena od
prednosti sistemskega pristopa, ki sem jo obravnavala v poglavju 1.4, in pomemben element
socialno pedagoškega delovanja.

3.3.1 ŠOLA KOT OGROŽAJOČI DEJAVNIK

V šolo ne pride homogena skupina prvošolcev, ampak gre za otroke, ki so za šolo različno
motivacijsko pripravljeni. Zanimajo me tisti učenci, ki so, kot piše Bregant (1987),
motivacijsko neprivilegirani in nepripravljeni na tekmo za statusne pozicije, ki so določene po
merilih srednjega sloja družbe. Šola pa vse vrednoti po dveh glavnih kriterijih: primernost
vedenja in učna uspešnost (Bečaj 1987a, 1987b, 2003). V šoli priznan in sprejet otrok (oboje
sta osnovni psihosocialni potrebi) mora torej biti dovolj miren, tih, nemoteč in učno uspešen
(Bečaj, 1987b). V nasprotnem primeru je otrok deležen odklonilnega odnosa (ogrožajoč
dejavnik): svaril, pridiganja, kaznovanja in čustvenega odklanjanja (prav tam). Ta dva
kriterija sta pogosto tudi cilj (discipliniran in vsaj minimalno uspešen otrok), ki si ga učitelji
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zastavijo v zvezi z motečimi učenci (prav tam). Ker je cilj postavljen previsoko oz. so
pričakovanja učiteljev do teh otrok in glede lastnega vpliva na njih nerealna, je učitelj do
otrok bolj nestrpen, kot bi bil sicer, s tem pa tudi manj uspešen (prav tam). Za krivca naredi
učenca: on je tisti, ki je len in nesramen, nehvaležen ter neodgovoren (prav tam). Taka
naravnanost pripelje učitelja »v avtokratski odnos, ki pa pri učencu oblikuje vedno močnejši
odpor do učitelja in šole« (prav tam, str. 84). Prevelik vpliv in odgovornost, ki si ju pripisujejo
učitelji sami, je zelo stabilno prepričanje, saj je v jedru šolske ideologije oz. šolske kulture in
ga je težko spremeniti (Bečaj, 1994, str. 5). Bregant (1987) razlaga, da si previsoke cilje pri
obravnavanju vedenjskih težav neredko postavljajo tudi strokovni delavci. Meni (prav tam),
da do tega pride zaradi pritiska širšega okolja in zaradi slabega poznavanja motnje.
V šoli je tudi velik poudarek na tekmovalnosti (Bečaj, 1987b). Ocene so glavno motivacijsko
sredstvo (prav tam). Tekmovalna situacija sili posameznika v stalno dokazovanje, primerjanje
z drugimi (prav tam). Tako je lastna vrednost vedno znova na preizkušnji in jo je potrebno ves
čas dokazovati (prav tam). Otroka z (nastajajočimi) vedenjskimi težavami je takih situacij
strah: boji se, da se bo subjektivno doživljana manjvrednost ponovno potrdila (prav tam).
Za šolo je značilna tudi togost, nesposobnost prilagajanja (Bečaj 1987b). Učitelji težko
pristajajo na izjeme, »češ 'če bomo to dovolili njemu, potem bodo hoteli tudi drugi'« (Bečaj,
2003, str. 24). Težko odstopajo od »disciplinskih« zahtev, kot so dosledno in redno
obiskovanje pouka, način spraševanja in izdelava nalog (Bečaj, 1985).
Ogrožajoč dejavnik je tudi stigmatiziranje otroka kot problematičnega, neperspektivnega in
krivega za vsakršne težave na šoli (Bečaj 2003). Ko se enkrat ustvari takšna stigma o otroku,
jo je izredno težko spremeniti (prav tam). Prostor, kjer se pogosto ustvarjajo negativna
mnenja, je zbornica (prav tam). Avtor (1987b) pravi, da se negativen odnos do motečih
učencev pogosto utrjuje tudi na konferencah. Ker so te dolgotrajne in se vsem mudi, strokovni
delavci največkrat govorijo le o tistem, kar je pri učencu slabo (prav tam). Bečaj (prav tam)
predlaga temeljito analizo, »ki bi pokazala tudi otrokove dobre lastnosti ali pa morda
minimalen napredek« (str. 96).
Iz omenjenih kriterijev in značilnosti šolskega prostora je mogoče sklepati, da lahko »šola
sama z neustreznim pristopom (avtokratski stil vodenja, poudarjena tekmovalnost, kaznovanje
kot glavno vzgojno sredstvo ipd.) poveča število motečih učencev« (Bečaj, 1987b, str. 79).
Lahko bi rekli tudi, da je šola dejavnik stabilnosti (Bečaj, 2003). Na povečano število motečih
učencev se šola pogosto odzove s stopnjevanim pritiskom, češ da je vedenjskih težav na šoli
33

več zaradi prevelikega popuščanja, ki pa tako vedenje le utrjuje. Ustvari se začaran krog.
(prav tam) Na drugem mestu Bečaj (1999) omenja storilnostno naravnanost šole (poudarek na
uspešnosti), s katero samo po sebi, kot pravi, ni nič narobe. Problem je, ko postane
storilnostni pritisk na učence prehud, saj se njegove posledice lahko kažejo v povečani
psihosomatiki in povečanih vedenjskih težavah (prav tam).

Ob koncu osnovnega šolanja se pri nekateri učencih oblikuje disocialni vedenjski sindrom, ki
že zahteva specialno znanje (Bečaj b. l., 2003). Kaže se kot (prav tam):

1. Šolska neuspešnost: običajno je otrok učno neuspešen, ima negativne ocene, ponavlja
razred. Ob koncu šoloobveznosti pogosto ugotovimo tudi slabo predznanje. Lahko je tako
slabo, da otrok ne bi izdelal niti katerega od že zaključenih razredov. Značilen vzorec je, da
učenec postane učno neuspešen v 5. ali na začetku 6. razreda, čemur sledi hitro povečanje
vedenjskih težav (Bečaj b. l.; 2003). Vzrok je v otrokovi negativni samopodobi: okrepljena
neuspešnost in intenzivno doživet nizek status v skupini vrstnikov povzroči odpor do šolskega
prostora in dela (Bečaj, 2003). Pri tem ne gre za izgubo motivacije (»Ti bi lahko, če bi se vsaj
malo potrudil.«), kot se pogosto napačno sklepa, ampak za izgubo vsakršnega zaupanja vase
(prav tam).

2. Pomanjkanje interesov: odsotni so interesi, ki zahtevajo napor in dolgotrajnejše vlaganje.
Prisotni so le pasivni interesi: gledanje televizije, igranje računalniških igric, kajenje, uživanje
psihoaktivnih snovi itd. Ti otroci se v šolskem obdobju včasih radi vključujejo v različne
interesne dejavnosti, ki jih pogosto menjajo. To lahko ustvari napačen vtis o interesni
razgibanosti, dejansko pa otrok nima interesov. V tej populaciji ne najdemo otrok, ki bi radi
brali (Bečaj, 2003).

3. Pomanjkanje delovnih navad: otrok pri nobeni aktivnosti (učenje, igra) ne kaže ustrezne
vztrajnosti. Da bi prišel do zaželenega cilja, ni sposoben premagati utrujenosti, naveličanosti
in drugih frustracij (Bečaj, 2003).
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4. Pomanjkanje stikov z normalnimi vrstniki: ob koncu šoloobveznosti se ti otroci družijo
predvsem s sebi enakimi. »Motivacije za druženje ni tudi z nasprotne strani, deloma tudi
zaradi vpliva staršev 'normalnih' otrok, ki tega vsaj ne odobravajo, če že ne prepovedujejo.«
(Bečaj, 2003, str. 21) Webster-Strattonova in Reidova (2010) pravita, da agresivne in moteče
(angl. disruptive) otroke ostali otroci hitro socialno izključijo. Tako imajo manj priložnosti za
socialno interakcijo in učenje prijateljskih veščin. Izsledki raziskav, ki jih navajata (prav tam),
kažejo podobno, kot je ugotovil že Bečaj (2003): zavrnitev vrstnikov sčasoma pripelje do
druženja z deviantnimi vrstniki. Avtor (prav tam) pravi, da je povezanost teh družb bolj
posledica odklanjanja in skupne usode kot pa notranje povezanosti. Zaradi značilnih težav v
socialnem in čustvenem delovanju je vzpostavljanje kakovostnih medsebojnih odnosov, tudi v
družbi sebi enakih, oteženo (prav tam).

5. Izločenost iz širšega socialnega okolja: otrok ali mladostnik nima več stikov s širšim
socialnim okoljem. Nikamor več ni vključen. Morda je bil v preteklosti član katerega od
lokalnih društev ali klubov, sčasoma pa je vse to opustil. »Tak otrok dobesedno beži pred
'normalno populacijo', ob kateri vse bolj doživlja svojo manjvrednost.« (Bečaj, 2003, str. 22)
Pogosto se zgodi, da širše okolje otroka izloči zaradi njegove družine, ker je ta na slabem
glasu, in niti ne toliko zaradi njegove vedenjske motečnosti (Bečaj, b. l.). Otrok npr. ni
dobrodošel kot prijatelj drugim otrokom (prav tam). Izključenost iz širšega okolja ga ogroža,
ker otrok zato ne pridobi drugačnih izkušenj in socialnih informacij, kot jih ima doma (prav
tam).

6. Pomanjkanje pozitivnih čustvenih stikov z odraslimi: otrok ali mladostnik nima več
odraslega človeka, ki bi mu lahko resnično zaupal, se nanj navezal in zanesel (Bečaj b. l.).

Kljub posamični obravnavi področij ne gre pozabiti, da so le-ta medsebojno povezana in
sprememba enega področja pomeni spremembo vseh (Bečaj, b. l.). Zaradi tesne medsebojne
prepletenosti področij ne moremo preprosto določiti vzrokov in posledic, lahko pa pokažemo
na področje, ki je, kot kaže, bistvenega pomena: to je socialna interakcija (prav tam).
Osiromašena socialna interakcija ali socialna izključenost »nujno eksistenčno ogroža vsakega
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posameznika – posebej seveda, če se nahaja sredi pomembnega dela socializacijskega
razvoja« (prav tam, str. 12).
Orisani disocialni vedenjski sindrom se oblikuje na predmetni stopnji (Bečaj b. l., 2003). Proti
koncu šoloobveznosti je stabilen in težje spremenljiv (prav tam). Običajno smo pri učencih,
pri katerih se vedenjske težave razbohotijo v vseh razsežnostih, zadovoljni že s tem, da se
stanje ne poslabša ali pa da smo z njim nekako preživeli čas, ki je še manjkal do končane
šoloobveznosti (Bečaj, 1987b, str. 97).

3.3.2 ŠOLA KOT VAROVALNI DEJAVNIK

V tem poglavju se bom usmerila na varovalne dejavnike oz. preventivno delovanje na
področju vedenjskih težav. Vseskozi bom zasledovala cilj, kako v šoli kot sistemu in v otroku
z nastajajočimi težavami poiskati, spodbujati in negovati zaščitne dejavnike, prek katerih bi
otrok (po)ostajal čim bolj vključen (varovalni dejavnik) v šolski sistem, zlasti v družbo
preostalih otrok, s čimer mu omogočimo za njegov razvoj tako pomembne konstruktivne
socialne interakcije ter s tem vplivamo na njegovo boljšo samopodobo. Zaradi številnih
kontekstov, v katere je poleg šole otrok vpet in ki vsakodnevno vplivajo na razvoj motnje, se
zavedam, da strokovni delavci v šoli ne morejo prevzeti odgovornosti za vsa področja in
sisteme, ki vplivajo na otroka, in zato tudi ne morejo zagotoviti, da bo otrok iz šole prišel z
minimalnim znanjem in ustreznim vedenjem (varovalni dejavnik) (Bečaj, 1987b). Takšno
realno, sistemsko razumevanje motnje pa strokovnega osebja ne odvezuje od tega, da za
učenca glede na njegove težave ustvari optimalne pogoje (varovalni dejavnik) za njegov
razvoj (prav tam). Optimalni razvoj otroka je temeljni, skupni cilj vseh sodelujočih v vzgojnoizobraževalnem procesu (Pečjak in Košir, 2012). Pod optimalnimi pogoji ne mislim »le na to,
kaj bi bilo za učenca najboljše, ampak tudi na objektivne pogoje, ki jih ima šola na razpolago«
(Bečaj, 1987b, str. 83). Cilji dela z otrokom, ki jih izpeljemo z realne perspektive vedenjskih
težav in v okviru optimalnih pogojev, »so običajno precej pod tistimi, ki jih šola priznava kot
vredne in jih postavlja tako sebi kot otrokom. Imajo pa odločilno prednost: so uresničljivi!«
(prav tam, str. 88) Z njimi tudi ne povečujemo vedenjskih težav; šola ni dejavnik stabilnosti
oz. ogrožajoči dejavnik.
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Otroci z nastajajočimi vedenjskimi težavami niso enotna skupina in zato v zvezi z njimi ne
moremo zastavljati enakih ciljev. Bečaj (1987b, str. 84) pravi, da si lahko šola ob različnih
učencih postavlja približno te različne cilje: preprečiti nastanek vedenjske motenosti (npr.
učenec ima dobre sposobnosti, pričakujemo lahko vsaj minimalno angažiranje njegovega
doma, uspešno je vključen v izvenšolsko dejavnost); odpraviti motnjo; ublažiti motnjo, ki je
ne moremo odpraviti; obdržati motenost na isti ravni oz. preprečiti poslabšanje (npr. učenec
ima slabše sposobnosti, nikamor ni vključen in na domače razmere ne moremo vplivati);
»preživeti« (»v najhujših primerih, ko oddaja v zavod ali kakšno drugo institucijo še ni
mogoča, je cilj, ki ga je možno še doseči, morda le to, da šola poskuša 'preživeti' ob učencu, ta
pa ob šoli, tisti čas, ki učencu manjka do končane šoloobveznosti.« (prav tam, str. 84)).
Na podlagi disocialnega vedenjskega sindroma lahko sklepamo, kdaj je pomembno začeti
preventivo in kam naj bo usmerjena.
Glede vprašanja časa začetka je odgovor čim prej. Iz pregleda psihosocialnih intervencij, ki ga
je opravil Connor (2002), je razvidno, da so bile dolgoročno najučinkovitejše tiste, ki so jih
začeli izvajati pri ogroženih nosečih ženskah – torej že pred otrokovim rojstvom. Na splošno
pa velja, da so najučinkovitejše tiste intervencije, ki jih izvajamo pred 8. letom (prav tam, str.
329), torej že v predšolskem obdobju in takoj na začetku šoloobveznosti (Bečaj, 2003;
Connor, 2002; De Mey in Breat (b. l.); Webster-Stratton in Reid, 2010).
Za preventivno delovanje na področju vedenjskih težav na razredni stopnji so ugodna
naslednja dejstva:
-

vedenjske težave so še v nastajanju;

-

učenec ima ves čas bolj ali manj le enega učitelja, ki se čuti odgovornega za otroka in
zato dobi več individualne pomoči, razumevanja in več je možnih izjem (Bečaj, b. l.);

-

otrok je v tem obdobju s svojimi osnovnimi psihosocialnimi potrebami (varnost,
sprejetost, potrditev/uspešnost) vezan na odraslega in zato, kljub motečemu vedenju,
išče stik z njim. S tem se poveča tudi učiteljeva pripravljenost za angažiranje (prav
tam);

-

izolacija je še redka. Otroci še niso tako odvisni drug od drugega. Učitelj v veliki meri
določa medsebojne odnose in učenci se med seboj ravnajo še dokaj v skladu z
njegovimi hotenji, navodili in pritiski (prav tam);

-

ob vstopu v šolo imajo več interesov (prav tam);
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-

starši mlajših otrok so bolj pripravljeni za sodelovanje s šolo (Downer in Myers, 2010;
Peklaj in Pečjak, 2015)

Bečaj (b. l., str. 19) opozarja na pomembne značilnosti varovalnih dejavnikov pri rizični
populaciji za razvoj vedenjskih težav, ki so: zaščitni dejavniki so praviloma šibki; ni možno
pričakovati, da bodo otroka ščitili avtomatično; ko izginejo, jih je izjemno težko obnoviti;
treba jih je dovolj zgodaj negovati, da bi sploh lahko opravili svojo zaščitno funkcijo.

Glede usmerjenosti preventivnega delovanja v šolskem prostoru, izhajajoč iz disocialnega
vedenjskega sindroma, lahko rečemo, da smo usmerjeni na preprečevanje šolskega neuspeha,
spodbujanje in ohranjanje interesov, pomoč pri oblikovanju delovnih navad ter pomoč otroku,
da ostane v stiku s prosocialno populacijo (Bečaj, 2003). Objektivne možnosti za preventivno
delovanje, ki jih ima šola, gredo torej v dve smeri: v smislu boljšega socialnega
funkcioniranja otroka in v smislu boljših možnosti na storilnostnem področju. (Bečaj, 1987b)
Peklajeva in Pečjakova (2015) pravita, da raziskovalci od začetka 90. let preteklega stoletja
poskušajo povezati tradicionalno ločeni področji – socialno in motivacijsko. Njihovo
izhodiščno vprašanje je, »ali ima socialna uspešnost v vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih
odnosov z udeleženci v pedagoški situaciji kakšno povezavo z učno uspešnostjo učencev«
(prav tam, str. 13). Zaradi boljšega pregleda bom področji obravnavala ločeno.

3.3.2.1 Področje socialnih odnosov in socialnega funkcioniranja

Otroci z nastajajočimi vedenjskimi težavami se srečujejo z ovirami na področju socialnega
funkcioniranja, npr. ne zmorejo na ustrezen način vzpostavljati in vzdrževati socialnih stikov
(Bečaj, 1987b). Za njihovo čim boljšo vključitev v okolje je torej pomembno, da podpremo
njihovo delovanje na tem področju že na začetku šolanja (prav tam). V svoja prizadevanja
zajamemo vse tiste učence, za katere ocenimo, da jim bo samim to težko uspelo, »bodisi
zaradi njihovih specifičnih težav ali zaradi socialno ekonomskih razmer, iz katerih prihajajo«
(prav tam, str. 97). Razumljivo je, da v tako široko postavljeno kategorijo zajamemo tudi
neogrožene otroke, vendar gre za neškodljiv prijem, ki ga lahko uporabimo brez skrbi, da bi
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kogarkoli stigmatizirali (prav tam). Bečaj (prav tam) poudarja pomen vrste zunajšolskih
aktivnosti (gasilci, taborniki, športne dejavnosti itd.); pri njih prihaja otrok v stik z vrstniki v
takšnih okoliščinah, v katerih se lahko uveljavi na področjih, kjer ni pomembna šolska
uspešnost. Tako ima priložnost biti v družbi drugih otrok, ne da bi se moral ob njih počutiti
manjvredne, kot se na žalost običajno dogaja v šoli (prav tam). Kot manj ugodne, a še vedno
podporne, omenja (prav tam) razne šolske svobodne aktivnosti (npr. lutkovni krožek), s
katerimi utrjujemo interese in pomagamo razvijati delovne navade. Kot pomembne varovalne
možnosti, ki jih ima šola, navaja (prav tam) še letovanja, šolo v naravi, izlete, ekskurzije ...
Tovrstne aktivnosti morajo biti dobro načrtovane, v primeru težavnega razreda pa je
pomembna pomoč vsaj enega, še bolje pa dveh sodelavcev (prav tam). Pri vseh teh
dejavnostih je bistveno, da z njimi ustvarjamo priložnosti za boljše spoznavanje in razvijanje
medosebnih odnosov v okolju zunaj šole, kjer se lahko ustvarijo pozitivne izkušnje med
različnimi učenci pri kakšni igri ali drugi neučni aktivnosti (prav tam). To je vredno »več kot
celoletno učiteljevo pridiganje o tem, kako morajo imeti radi svojega sošolca in mu
pomagati« (prav tam, str. 99).
Danes je velik poudarek na razvijanju socialnih veščin pri učencih (Peklaj in Pečjak, 2015;
Webster-Stratton in Reid, 2010). V šoli jih najlažje in najbolj učinkovito razvija učitelj, lahko
pa tudi svetovalni delavec, ki lahko učitelje in starše ozavesti o njihovi vlogi pri razvoju
socialnih veščin učencev (Peklaj in Pečjak, 2015). To lahko naredi z različnimi predavanji na
pedagoških konferencah, predavanjih za starše na roditeljskih sestankih ter drugimi
formalnimi in neformalnimi pogovori (prav tam). Lahko pa skupaj z učiteljem pripravi načrt
za trening socialnih veščin v razredu (prav tam). Učitelj razvija socialne veščine pri učencih:
(1) s svojim vedenjem do socialno nesprejetih učencev, s katerim vpliva na predstave o teh
učencih pri njihovih sošolcih (prav tam). Odnos do takšnega otroka mora biti pristen, realen in
demokratičen (Bečaj, 1987b). Metljak (2010) pravi, da glavni elementi odnosa do otroka s
težavami ne smejo izhajati iz njegovih težav, temveč iz enakih elementov, kot veljajo za vse
otroke. Meni (prav tam), da prevelika usmerjenost na odpravljanje težav prinaša dodatno
stigmatizacijo; (2) z določenimi načini vodenja pouka (npr. sodelovalno učenje dokazano
izboljšuje odnose v razredu) (Peklaj in Pečjak, 2015); (3) z izvedbo treningov socialnih veščin
(prav tam).
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3.3.2.2 Področje storilnosti

Ob upoštevanju dejstva, da se vedenjske težave okrepijo, včasih pa tudi šele pojavijo, potem
ko pride do učne neuspešnosti, se zavemo, kakšnega izrednega pomena je preprečevanje
neuspešnosti (Bečaj, 2003). Vlaganje v učno uspešnost je smiselno, kadar imamo dobre
možnosti, da bomo uspešni, in sklepamo, da bomo s tem preprečili krepitev disocialne
simptomatike (prav tam).
Bečaj (1987b) meni, da bi morali učenci v 5. razredu dobiti učinkovito učno pomoč:
intenzivno in vsakodnevno. V tem obdobju predznanje še ni tako slabo in učenec še ni izgubil
upanja in volje (prav tam). Še vedno se navezuje na odraslega, ta stik pa se lahko nadaljuje in
igra svojo vlogo tudi v 6. in naslednjih razredih (prav tam).
Avtor meni, da npr. tovariška pomoč ali dopolnilni pouk za te otroke nista najboljši možnosti.
Večjo priložnost za preventivno delovanje vidi v podaljšanem bivanju, kjer je pomemben
dejavnik v prid otroka, da se tu srečuje z drugimi učitelji kot pri pouku (s katerimi tisti dan še
ni prišel v konflikt, jih še ni razjezil ...). Poudarja (prav tam), da mora biti preventivno in
deloma že tudi korekcijsko delo v podaljšanem bivanju drugačno od klasičnega: bolj načrtno,
predvsem pa bi morali imeti učitelji več znanja o takem korektivnem delu. Predlaga (prav
tam), da bi za te otroke organizirali poseben način dela, morda posebne oddelke le za določen
del dneva. Za take vzporedne alternative dela mora šola pokazati fleksibilnost in
organizacijsko sposobnost (prav tam). Bečaj (prav tam) je prepričan, da bi se ta dodaten napor
šoli gotovo povrnil, saj bi tako odpadlo pomembno število problemov, ki bi čez nekaj let – ko
bi ti učenci prišli v višje razrede – povzročali glavobole vsem strokovnim delavcem na šoli.
Menim, da je podaljšano bivanje tudi dobra priložnost za vključitev prostovoljcev, npr.
študentov različnih pedagoških smeri. Mogoče bi lahko izvajali aktivnosti na področju
utrjevanja jezika in bralnih navad, ki jih ti učenci, kot sem že omenila, nimajo.
Proti koncu šoloobveznosti, ko so vedenjske težave stabilne ali povsem oblikovane ter so
mladostniki brez delovnih navad in potrebnega predznanja ter imajo odpor do učenja, je bolje
odstopiti od vseh zahtev v zvezi s šolskim delom (Bečaj, 2003). Za njih je bolj podporna
plastičnost in prilagoditev šolskega dela: ne vztrajamo pri nalogah in minimalnem znanju,
delajo naj, »kolikor zmorejo in naj imajo pravico, da niso pri pouku, če tega ne zmorejo«
(prav tam, str. 23). V tem času so lahko npr. pri svetovalni službi, v knjižnici, pri hišniku, v
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telovadnici itd. (prav tam). To šole ne obvezuje, da bi otroku podarila pozitivne ocene, kadar
si jih ne zasluži (prav tam). Takšnemu pristopu praviloma sledi hiter padec motečega vedenja,
kar koristi mladostniku, ker se mu ne kopičijo nove slabe izkušnje, in tudi učitelju ter
sošolcem, da lahko normalno delajo (prav tam). Sploh v tem obdobju je pomemben cilj
preprečevanje poslabšanja, ki zahteva precej napora in ga ni lahko doseči (prav tam). Takšen
cilj je za šolo neobičajen in težko sprejemljiv (prav tam).

3.3.3. VLOGA ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA IN VLOGA UČITELJA
TER ODNOS MED NJIMA

V luči sistemskega pristopa razume svetovalni delavec otroka kot odprt podsistem, ki ima
kontinuirane, medsebojne izmenjave s celotnim kontekstom, ki ga obdaja (šolski razred,
družina) (Downer in Myers, 2010). Ta dinamični, recipročni proces med posameznikom in
njegovim okoljem vodi v boljšo ali slabšo prilagojenost tako posameznika kot okolja (prav
tam). To pomeni, da je treba problem posameznega učenca, o katerem na primer učitelj
poroča šolskemu svetovalnemu delavcu, postaviti v kontekst celotnega razreda (Pečjak in
Košir, 2012). Področje svojega delovanja mora torej od obravnave posameznega učenca in
morda še oseb, ki so neposredno vpletene ali jim učenčevo vedenje predstavlja problem,
razširiti na preučevanje celotnega sistema, v katerem se pojavlja določeno problematično
vedenje (prav tam). V šolskem kontekstu kot sistem pojmujemo celotno organizacijo: učence,
učitelje, vodstvo in šolsko svetovalno službo, ki kot posamezni elementi predstavljajo
podsisteme šolskega sistema (prav tam). Pri delu šolskega svetovalnega delavca je pogosto
smiselno kot sistem pojmovati razred oziroma oddelek, torej učence in njihove učitelje (prav
tam). V skladu s sistemskim pristopom je razred celota, v kateri vsaka sprememba pri
posamezniku (podsistemu) povzroči spremembe tudi pri drugih članih (podsistemih) razreda
(sistema) (prav tam). K homeostazi razreda tako mirni, vestni učenci prispevajo enako kot
moteči učenci (prav tam). »Homeostaza celotnega razreda je pogosto odvisna ravno od
motečega vedenja določenih učencev, kar pojasnjuje, zakaj so številni poskusi pomoči
problematičnim učencem pogosto neuspešni: člani celotnega sistema po principu negativne
povratne zanke preprečujejo, da bi se to vedenje spremenilo.« (prav tam, str. 42)
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V praksi učitelji pogosto pričakujejo, da bo svetovalni delavec individualno obravnaval,
»popravil« otroke, ki učitelju predstavljajo problem, in bodo oni s tem razbremenjeni
(Metljak, 2010; Peklaj in Pečjak, 2015). »Če psiholog pristaja na vlogo, ki mu jo vsiljuje
sistem šole (npr. individualne obravnave učencev, psihološko testiranje), bo neuspešen pri
spreminjanju problematičnih interakcij v sistemu. Ta neuspeh drugim članom sistema
omogoča, da psihologu pripišejo krivdo za probleme, ki se pojavljajo.« (Peklaj in Pečjak,
2015, str. 23) Za učinkovito delo na področju vedenjskih težav mora torej svetovalni delavec
ostalim

strokovnim

delavcem

postaviti

vprašanje,

kaj

pričakujejo

od

njegovih

intervencij/pomoči (prav tam). »Psiholog lahko na osnovi poznavanja pričakovanj sistema
postavi meje svojega delovanja ter korigira določena neustrezna pričakovanja.« (prav tam, str.
23)
V skladu s sistemskim pristopom ni pomembno, da poznamo vzroke problema; treba je
poznati različne subjektivne teorije o vzrokih težav (razumevanje) in o potrebnih ukrepih
(delovanje), ki si jih izoblikujejo udeleženci problemske situacije (Pečjak in Košir, 2012).
Svetovalni delavec spreminja percepcijo teh subjektivnih teorij (preokvirjanje) »glede na
preprost pragmatičen kriterij: ali nam naš način osmišljanja situacije pomaga pri reševanju
problema ali ne« (prav tam, str. 43). Če je npr. naša razlaga, da je učenčevo vedenje v razredu
posledica alkoholizma njegovih staršev, nam to ne bo pomagalo pri spreminjanju situacije,
temveč nas bo najverjetneje imobiliziralo pri poskusu pomoči učencu (prav tam). Bečaj
(1988) pojasnjuje, da poskušamo pri učitelju, kadar nam podrobno opisuje učenca, razgraditi
njegovo običajno poenostavljeno in shematizirano predstavo o otroku in njegovi družini. Ob
pomoči vprašanj »spomniti se« je učitelj prisiljen govoriti o tistem, kar sicer morda odriva;
videti nove zveze itd. (prav tam).
Povedala smo že, da je pomemben element pomoči socialno nesprejetim učencem tudi
osredotočanje na njihov odnos z učitelji, ki pomembno vpliva na odnos sošolcev do tega
učenca (učitelj kot model za učence) (Peklaj in Pečjak, 2015). Učitelj je s tem postavljen pred
zelo zahtevno nalogo, saj je vedenje motečih učencev v razredu (ne sledijo pouku,
nesamostojnost, verbalno nasilje do vrstnikov, ugovarjanje, odvračanje drugih od dela,
sprehajanje in tekanje po razredu, fizično izzivanje vrstnikov (Kobolt, 2010)) zanje resnično
naporno (Peklaj in Pečjak, 2015). Za učitelja je zato zelo ugodno, če ima možnost šolskemu
svetovalnemu delavcu izraziti svoja morebitna čustva do teh učencev (prav tam). Na splošno
lahko sklenem, da so dobri medsebojni odnosi med učiteljem in svetovalnim delavcem
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varovalni dejavnik za otroka. Bistvo takega odnosa je jasnost vlog: »vedeti moramo kdo je za
kaj na šoli, kaj lahko kdo dela, kaj mora delati in česa ne sme« (Bečaj, 1987b, str. 90).
Pečjakova in Koširjeva (2012) razlagata, da je v ospredju sodobnega pojmovanja šolskega
svetovalnega dela posvetovanje: »svetovalec pomaga posvetovancu (učitelju, staršu) pri
neposrednem delu s svetovancem (učencem, otrokom) tako, da odkriva in spodbuja strokovne
pristope posvetovanca. Posvetovanci torej neposredno delajo s svetovancem in imajo nanj
direkten vpliv, svetovalec pa preko posvetovanca le indirektno vpliva na svetovanca.« (str.
70) Raziskave so pokazale, da je v primeru posvetovanja med svetovalcem in učiteljem prišlo
do pomembnega izboljšanja vedenja, prilagojenosti ali uspešnosti učencev (prav tam).
Posvetovanje poudarja skupno opredeljevanje in reševanje problema med svetovalcem in
učiteljem (prav tam). Kljub temu je v nekaterih situacijah dajanje nasvetov umestno in
utemeljeno (od šolskega svetovalca jih učitelji sicer pogosto pričakujejo) (prav tam). »Pri tem
je pomembno, da svetovalec posreduje nasvete na način, ki ne zanika učitelja kot
strokovnjaka, temveč spodbuja njegov poklicni napredek in učinkovito reševanje problemov.«
(prav tam, str. 81) Vsak predlog je lahko zaznan kot nasvet ali kot ideja (prav tam). Dajanje
nasvetov je po navadi bistveno manj produktivno kot skupno razvijanje idej (prav tam).
Posvetovalni odnos torej »predpostavlja enakovreden partnerski odnos med učiteljem in
psihologom pri doseganju določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev« (Peklaj in Pečjak, 2015,
str. 267).

Pri vedenjskih težavah vidimo, da je lahko svetovalni delavec izredno učinkovito dopolnilo
učiteljevemu delu (Bečaj, 1987b). Manjši delež časa je tudi svetovalni delavec v neposrednem
stiku z otrokom (učna pomoč, individualna obravnava ni povsem izključena, delo v razredu
...). Bečaj (prav tam) pojasnjuje, da svetovalni delavec ni vezan na šolsko hierarhijo v smislu,
da bi bil dolžan prenašati naprej vse informacije, ki jih dobi. Učenec mu zato lahko pove tudi
stvari, za katere bi bil sicer kaznovan, če bi zanje izvedeli učitelji (prav tam). V nasprotju z
učiteljem je brez vsakih avtoritarnih lastnosti (ne kaznuje, molči o tem, kar izve od učenca, je
prijazen, učenca brezpogojno sprejema ...) (prav tam). A tak odnos, ki je po eni strani sicer
prednost, ni življenjski in ni dovolj učinkovit – sploh ob upoštevanju dejstva, da ti otroci v
sebi ne čutijo t. i. »bolezenskega pritiska«; »ne zdi se jim, da je z njimi nekaj tako narobe, da
bi si sami od sebe želeli pomoč« (prav tam, str. 91). Iz tega sledi, da je edini na šoli, ki lahko
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učinkovito dela neposredno z učenci, le učitelj (prav tam). On je tisti, ki je skupaj z učencem
vsak dan v realnih situacijah, in edino on lahko z učencem vzpostavi pravi odnos (prav tam).

Poleg skladnega delovanja mezosistema učitelj-svetovalni delavec je varovalni dejavnik na
področju vedenjskih težav tudi skladno delovanje mezosistema šola-starši (Peklaj in Pečjak,
2015), ki pa je v šoli pogosto prezrt in premalo upoštevan11 (Downer in Myers, 2010).
Različne tuje in domače študije so pokazale ugoden vpliv starševske vključenosti v
izobraževanje otroka na njegove dosežke v šoli in boljšo socialno prilagojenost (Peklaj in
Pečjak, 2015). Peklajeva in Pečjakova (prav tam) nanizata naslednje ugotovitve: učinki
sodelovanja staršev so bili najvišji za učence nižjih razredov; v tem obdobju je vključevanje
staršev v delo za šolo največje. S pomikanjem otrok po izobraževalni vertikali se neprestano
zmanjšuje, narašča pa kritičnost staršev do učiteljev in šole nasploh. Razlike v sodelovanju
obstajajo tudi glede na izobraženost staršev; bolj izobraženi starši so do dela učiteljev bolj
kritični, hkrati pa so tudi bolj pripravljeni sodelovati.
Dobro sodelovanje ima poleg koristi za otroka tudi korist za učitelja (na osnovi informacij, ki
jih o otroku dobijo od staršev, ga bolje spoznajo in razumejo) in starše (informacije o
otrokovem učnem, emocionalnem in socialnem razvoju jim pomagajo pri njihovih vzgojnih
prizadevanjih) (prav tam).
Kalin idr. (2009, str. 100)) po Liontosu (1992) navajajo nekatere možne ovire za sodelovanje
med domom in šolo. Ovire pri starših so: občutki neuspeha in nizka samopodoba; slabe
izkušnje in negativen odnos do lastnega šolanja; občutek, da niso sprejeti in spoštovani kot
ostali starši; prepričanje, da je otrokovo delo v šoli stvar šole; kulturne in jezikovne ovire;
socialnoekonomske in čustvene zadrege; logistične težave: pomanjkanje časa, nimajo varstva
za otroke, nimajo prevoza, delovni čas ... Ovire pri strokovnih delavcih so: vključevanje
staršev jemljejo kot neprijetno obveznost; občutek, da niso sposobni delati z družinami v
stiski; stereotipi o revnih, marginalnih družinah, češ da jim ni mar za otroke in nočejo

11

Sodelovanje s starši je osrednji cilj večine sodobnih poskusov za zmanjšanje vedenjskih težav pri otrocih.
Najpogostejši intervenciji sta vedenjski trening za starše in družinska terapija. Pri delu so strokovnjaki
osredotočeni na zmanjšanje ogrožajočih in promoviranje zaščitnih dejavnikov. Cilj je, da namesto strogega
(harsh) in disfunkcionalnega vzgojnega stila vpeljejo bolj pozitivne vzgojne prakse (toplina in odzivnost,
dosledno postavljanje mej, starševski nadzor (parent monitoring) z namenom zmanjšati nenaklonjene
(aversive) in prisilne (coercive) interakcije v družini. Delo temelji na predpostavki, da bodo izboljšane starševske
veščine zmanjšale vedenjske težave pri otrocih in povečale ubogljivost (compliance) ter socialno kompetentno
vedenje. (Ogden, 2013)

44

sodelovati s šolo; nezanimanje in pasivnost šole pri vključevanju staršev v dejavnosti šole, da
bi se ti počutili dobrodošle ...

V zgodovini so se razvili različni modeli vzpostavljanja odnosov med šolo in starši (Peklaj in
Pečjak, 2015). Kot velja za sodelovanje z učitelji, velja tudi za sodelovanje s starši: najboljši
je partnerski model sodelovanja, ki predvideva delitev ekspertnosti in odgovornosti učiteljev
in staršev (prav tam). »Partnerstvo je sodelovanje, kjer ni načelnega podrejanja ene strani
drugi; to je pot, ki v klientski položaj ne postavlja niti staršev niti šole. Odgovornost za
uspehe in neuspehe mora biti do določene stopnje vzajemna.« (Kalin idr., 2009, str. 23)
Raziskava o sodelovanju med šolo in starši (prav tam), ki je bila izvedena pri nas na vzorcu
20 mestnih in 20 podeželskih šol, je pokazala prevladujoč ekspertni in transmisijski model
odnosov. V prvem so učitelji eksperti v vseh vidikih razvoja in izobraževanja otrok, starši pa
so postavljeni v podrejen položaj: poslušali naj bi učitelja, sprejemali informacije in napotke
ter naj ne bi dvomili v odločitve učitelja (prav tam). V transmisijskem modelu so učitelji sicer
še vedno največji vir ekspertnosti, vendar že vidijo, da so tudi starši lahko pomembni
spodbujevalci otrokovega napredka (prav tam). Informirajo jih o pomembnih vidikih razvoja
in učenja ter spodbujajo za njihovo uporabo pri delu z otrokom (prav tam). Vec (2009) piše,
da se ob zastavljanju sodelovanja s starši vedno znova ponavlja napaka: k njim se pristopa z
moralističnega in večvrednostnega stališča. Pri tem uporabljajo enosmerno komunikacijo
(nasveti in napotki), ki ne deluje na spremembe v funkcioniranju: starši se ob njih soočajo z
lastno nekompetentnostjo in neustreznostjo; počutijo se negotove in se še manj zavedajo
svojih močnih strani (prav tam). Peklajeva in Pečjakova (2015) zaključita, da bo za razvijanje
resničnih partnerskih odnosov na slovenskih šolah potrebna sprememba v smeri večje
pripravljenosti za spoznavanje drug drugega in tudi večja pripravljenost priznavanja
kompetenc drug drugemu.

Svetovalni delavci imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju partnerskega odnosa med starši
in šolo (Peklaj in Pečjak, 2015). S starši se srečujejo v okviru svojih nalog svetovanja (pri
učni in vzgojni problematiki, pri oblikovanju ustreznega učnega okolja, v primeru konfliktov
z učitelji, pri iskanju pomoči v drugih institucijah, pri iskanju štipendij, socialnih pomoči ...),
pri že omenjenem posvetovanju (sodelovanje s starši za otrokovo korist, npr. soglasje staršev
za delo z učencem, obvešča jih o delu z učencem, s starši načrtuje intervencije za učence (v
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šoli in doma), sodelovanje pri odločitvah o prešolanju, ponavljanju, usmerjanje v nivojske
skupine ...), pri vlogi koordinatorja med starši in šolo (svetovalni delavec upravlja in vodi
posamezne aktivnosti v zvezi z rastjo, razvojem, življenjem in delom posameznika). Njegova
koordinacijska vloga je še posebej pomembna pri delu z učenci s posebnostmi, ko poskuša
vključiti starše kot pomembne partnerje pri delu z učencem: zbiranje podatkov, sodelovanje v
timu, sodelovanje z drugimi institucijami, izdelava individualiziranega programa za otroka.
Koordinacijsko funkcijo lahko prevzame tudi pri oblikovanju različnih formalnih in
neformalnih oblik sodelovanja med starši in šolo: načrtovanje roditeljskih sestankov, dnevov
odprtih vrat, odprtih učnih ur, vključevanje v razne šolske projekte, interesne dejavnosti (prav
tam).
Iz različnih virov povzemam nekaj smernic za delo svetovalnega delavca za spodbujanje
partnerstva med šolo in starši:
-

svetovalni delavec naj bi pri svojem delu upošteval načela vidnosti, dostopnosti oz.
dosegljivosti in fleksibilnosti (Peklaj in Pečjak, 2015), ki so osnovni pogoji za
oblikovanje sodelovalnega oziroma partnerskega odnosa (Kalin idr., 2009). Vključuje
se v različne aktivnosti na šoli, na različne načine predstavlja svoje delo (predavanja,
spletne strani, brošure in knjižice, za katere je zaželeno, da jih pošlje staršem ter
otrokom na dom) (prav tam); na prošnje staršev se odziva hitro in primerno (prav
tam); dostopen mora biti po telefonu, elektronski pošti ali pa za individualni pogovor
(prav tam); za starše je dosegljiv tudi v popoldanskem času, ko pridejo starši iz službe
(prav tam);

-

zagovarja in razvija procedure in aktivnosti za vključitev družin, ki se prilagajajo
znanju, sposobnostim, času, energiji in kulturi različnih družin (Hoover-Dempsey,
Whitaker in Ice, 2010; Peklaj in Pečjak, 2015; Vec, 2009);

-

vodstvo šole in učitelji ne stopijo v stik s starši samo takrat, ko se v šoli pojavi
problem, ampak jih periodično obveščajo o učnem, socialnem in čustvenem napredku
njihovih otrok ter o pozitivnih učinkih medsebojnega sodelovanja (Peklaj in Pečjak,
2015);

-

Vec (2009) se osredotoča na prvo fazo vzpostavljanja stika s starši, v kateri je po
njegovem mnenju pomembno, kako šola staršem predstavi svoje videnje sodelovanja.
Šola mora prilagoditi sporočanje, saj je že uporaba izrazov, ki jih starši ne razumejo,
del izgrajevanja hierarhije vlog (prav tam). V tej fazi je vsebina drugotnega pomena
(prav tam). Pomembno je, da vzpostavimo varnost in zaupanje; ne silimo jih v nobene
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spremembe, ki zanje niso sprejemljive (razen v primeru ogrožene varnosti, zlorab itd.)
(prav tam). Avtor (prav tam) pravi, da bi moral biti osnovni cilj sodelovanja s starši
vzpostavljanje in ohranjanje komunikacijskega prostora. Svetovalni delavec (učitelj) si
mora torej vzeti čas, kar ni v skladu z naravnanostjo šole v storilnost in časovno
učinkovitost, »ki sili, tiste, ki se srečujejo s starši [...], da poskušajo v času, ki jim je na
razpolago, narediti čim več« (prav tam, str. 78). Opisana komunikacija je usmerjena v
ustvarjanje demokratične skupnosti (prav tam). Takšen pristop do staršev se mi zdi še
zlasti pomemben za starše otrok, ki so ogroženiza razvoj vedenjskih težav, saj, kot
pravi Bečaj (1984), tudi zanje, tako kot za njihove otroke, velja pomanjkanje
bolezenskega pritiska; pomanjkanje lastne motivacije za spremembo, prevzgojo.
Znano je, da so v osnovni šoli na roditeljskih sestankih najpogosteje odsotni prav
starši otrok z motečim vedenjem (prav tam). Davisova (2005; povz. po Kalin idr.,
2009, str. 101) predlaga, da svetovalni delavec s starši, ki redko ali nikoli ne obiščejo
šole, stik vzpostavi tako, »da prilagodi govorilne ure, ponudi obisk na domu ipd. Ter
jasno izrazi, da jih šola potrebuje kot sogovornike in soustvarjalce otrokovega
življenja in dela na šoli«;
-

Vec (2009) pojasnjuje, da je iz večine raziskav razvidno, da bodo starši, ki imajo
občutek, da s sodelovanjem resnično vplivajo na otrokov učni uspeh in počutje,
spremembe v šoli in delovanje učitelja, s šolo sodelovali tudi v prihodnje. Če starši
svojega vpliva ne vidijo, bodo s šolo prenehali sodelovati oz. bodo sodelovali le
toliko, kolikor bodo ocenili, da je potrebno za ohranjanje neke zunanje oblike (prav
tam);

-

Kalin idr. (2009) pravijo, da je pomemben prispevek svetovalnih delavcev k dobremu
sodelovanju med šolo in starši tudi pomoč oz. sodelovanje z učitelji pri njihovem delu
s starši.

V omenjeno raziskavo o sodelovanju med šolo in starši (Kalin idr, 2009) so bili vključeni tudi
svetovalni delavci. Pokazalo se je naslednje: večina se jih zaveda pomembnosti sodelovanja s
starši; starše redno vključujejo v svoje delo in sodelovanje z njimi načrtujejo v letnih delovnih
načrtih; s starši večinoma sodelujejo v okviru formalnih oblik sodelovanja (svet staršev,
roditeljski sestanki, govorilne ure učiteljev); ocenjujejo, da za delo s starši porabijo 10
odstotkov svojega časa (prav tam). Glede teh izsledkov Peklajeva in Pečjakova (2015) menita,
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da je na področju dela s starši, sploh glede na ocenjeno količino časa, pri svetovalnih delavcih
še veliko možnosti za izboljšanje.
Za konec se mi zdi primerna tale Bečajeva (2003) misel: pomoč svetovalnega delavca bo tem
bolj učinkovita, čim več dejavnikov, ki motnjo pogojujejo in vzdržujejo, je pod njegovim
nadzorom. Zato je pomembno, da v svoje delo vključi šolo (on sam, razrednik, nekateri drugi
učitelji, oddelčna skupnost, vodstvo šole) in starše (če je le mogoče, mater in očeta) ter da se
mu posreči med njimi vzpostaviti dobro sodelovanje.

II. EMPIRIČNI DEL

1. OPREDELITEV PROBLEMA

Sistemski pristop, ki razlaga razvoj in vedenje posameznika kot rezultat interakcij med njim
in njegovim socialnim kontekstom (Pečjak in Košir, 2012), mi predstavlja okvir za celostno
razumevanje in delovanje na področju vedenjskih težav, ki se razvijejo kot posledica
motenega čustvenega razvoja v otroštvu: otrok v svoji družini ne more zadovoljiti svojih
osnovnih psihosocialnih potreb po varnosti, sprejetosti in potrditvi (Bregant, 1987).
Vedenjske težave se lahko razvijejo tudi sekundarno (prvotni vzroki ne izvirajo iz značilnih
procesov in odnosov v družini), zaradi negativnih reakcij socialnega okolja (sčasoma
povzročijo čustvene motnje) na moteče vedenje (prav tam).
Poleg družine je pomemben dejavnik, povezan z vedenjskimi težavami, šola (Svetin Jakopič,
2005). Vedenjske težave so vezane na določeno osebnostno strukturo, zato so stabilne in
celostne (Bregant, 1987). Otrok tako prihaja v nasprotje s svojo okolico z vsem svojim
ravnanjem in s celotnim socialnim okoljem (prav tam). Individualni ambulantni pristop k
reševanju vedenjskih težav se je izkazal za relativno neučinkovitega (Bečaj, 1988; Connor,
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2002). Veliko večje možnosti za uspešno delovanje imamo, če vedenjske težave obravnavamo
v okolju oziroma sistemsko in pri tem poskušamo vključiti čim več dejavnikov, ki motnjo
pogojujejo in vzdržujejo (učenci, učitelji, starši, vodstvo šole) (Bečaj, 1988; Connor, 2002, De
May in Breat, b. l.). Pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj ogroženih otrok je
pomembno tudi skladno delovanje na ravni mezosistemov. Osredotočam se na mezosistem
svetovalni delavec-učitelj in mezosistem svetovalni delavec-starši.
Zaradi določenih značilnosti in prepričanj je šola lahko ogrožajoči dejavnik: vedenjske težave
se lahko povečajo (Bečaj, 2003, Bregant 1987). Pri nekaterih od teh otrok se ob koncu
šoloobveznosti razvije disocialni vedenjski sindrom, ki se kaže kot nezadostno funkcioniranje
na področju storilnosti in na področju socialnega delovanja (Bečaj, b. l.). Otrok z razvitim
disocialnim vedenjskim sindromom je v svojem socialnem okolju vključen v vrsto začaranih
krogov, ki vedenjske težave dodatno stabilizirajo in vzdržujejo, čeprav je prvotni razlog zanje
morebiti že prenehal (Bečaj, 1987a). Zato tem otrokom težko pomagamo pri korekciji
njihovega vedenja v smeri boljše socialne vključenosti in kakovostnih socialnih interakcij
(prav tam). Veliko boljše možnosti za vplivanje v to smer imamo na začetku šolanja, na
razredni stopnji, ko vedenjske težave šele nastajajo in se razvijajo (Bečaj, 2003; Connor,
2002; De Mey in Breat (b. l.); Webster-Stratton in Reid, 2010). Pomembno je, da se v tem
obdobju usmerimo v iskanje virov, ki je osrednja značilnost sistemske filozofije pomoči, in v
preventivno delovanje v šolskem prostoru (Bečaj, 1987b; Možina 2005). S tem lahko
preprečimo pomembno število vedenjskih težav, ki bi se sicer pojavile na predmetni stopnji
(Bečaj, 1987b).

2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVALNEGA DELA

Namen kvalitativne raziskave diplomske naloge je raziskati elemente sistemskega pristopa k
vedenjskim težavam pri štirih svetovalnih delavcih na različnih osnovnih šolah.
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Moja cilja sta naslednja:
- raziskati elemente sistemskega razumevanja vedenjskih težav pri svetovalnih delavcih v
osnovnih šolah;
- raziskati elemente sistemskega delovanja pri svetovalnih delavcih na osnovnih šolah v
primeru vedenjskih težav na naslednjih področjih: (1) intervencij; znotraj le-teh raziskati še
področje sodelovanja z učitelji in področje sodelovanja s starši ter (2) preventivnega dela.

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Ali svetovalni delavci na osnovni šoli razumejo vzroke za vedenjske težave v kontekstu
sistemskih usmeritev?
2. Kako svetovalni delavci pristopajo k vedenjskim težavam v osnovni šoli; ali pri tem
uporabljajo elemente sistemskega pristopa, katere in kako jih uporabljajo?
3. Kako svetovalni delavci delujejo na področju preventive vedenjskih težav v osnovni šoli?

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Empirični del temelji na kvalitativnem postopku.
1. Pripomočki
Podatke za raziskavo sem dobila na podlagi štirih delno strukturiranih intervjujev. Kot
spraševalka sem na osnovi predpostavk iz teoretičnega dela, raziskovalnih ciljev in vprašanj
pripravila okviren vprašalnik (vrstni red vprašanj sem med intervjujem po občutku
prilagajala).
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2. Vzorec
Vzorec so sestavljale štiri svetovalne delavke iz različnih slovenskih osnovnih šol. Izbrala
sem svetovalne delavke, ki so zaposlene v osnovnih šolah v bližini mojega kraja bivanja
(Vrhnika, Logatec in Ljubljana). K sodelovanju sem jih povabila prek dopisa po elektronski
pošti ali po telefonu. Intervjuje sem snemala in jih izvedla v maju 2016.
3. Postopek obdelave podatkov
Vsak intervju posebej sem obdelala po postopku kvalitativne analize, kot ga opisuje Mesec
(1998, str. 101–149): (1) posnete intervjuje sem najprej dobesedno prepisala; (2) določila sem
enote kodiranja (dele besedila, ki sem jih kodirala sem oštevilčila z zaporednimi številkami);
(3) tem delom sem najprej pripisala kode 1. reda (to so vsi pojmi, ki nam pridejo na misel, ko
prebiramo izbrane odlomke empiričnega gradiva). Sorodne kode 1. reda (prva raven
abstrakcije) sem združila v kode 2. reda (druga raven abstrakcije). Precejšen del kod 2. reda
sem združila v nadrejene kategorije (ki jo razumem kot tretjo raven abstrakcije), nekaj pa jih
je ostalo zunaj kategorij. Kode 2. reda sem razvrstila v 5 kategorij, ki so skupne vsem štirim
intervjujem in so skladne z raziskovalnimi cilji. Nanašajo se torej na: razumevanje vzrokov za
vedenjske težave, intervencije na področju vedenjskih težav, sodelovanje z učitelji in
sodelovanje s starši na področju vedenjskih težav ter preventivno delovanje na področju
vedenjskih težav.
V zadnjem koraku sem med seboj primerjala rezultate analiziranih intervjujev in odgovorila
na zastavljena raziskovalna vprašanja.

5. ANALIZA IN INTERPRETACIJA POSAMEZNIH INTERVJUJEV

5.1 OSEBA A
59 let, psihologinja, delovne izkušnje: center za socialno delo, zakonska svetovalnica, dodatno
izobraževanje: družinska terapevtka, 29 let zaposlena kot svetovalna delavka na šoli.
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Razumevanje vzrokov za vedenjske težave
Na vprašanje, kje vidi vzroke za vedenjske težave, je oseba A navedla vrsto različnih
vzrokov: čustvene težave, napačni vzorci, hiperkinetični sindrom, vzgojni slog staršev. Pri
čustvenih težavah, vzgojnih stilih staršev in napačnih vzorcih gre za vzroke, ki izvirajo iz
»otrokove izpostavljenosti določenemu okolju« (Bregant, 1987, str. 19). Na razumevanje
vedenjskih težav (tudi) v sistemskem kontekstu pri intervjuvanki kažeta tudi njeni razlagi, da
lahko šola zaradi nerazumevanja vpliva šolskih pravil na otroka in nerazumevanja otrokovih
potreb vpliva na povečanje vedenjskih težav ter da lahko negativne reakcije učiteljev
povečujejo vedenjske težave. Oseba A npr. pove: »In tud niso si sami nekje v enem
laboratoriju težav nrdil ampak so nastale iz napačnih interakcij, ne al pa narobe spelanih ne,
in tm je pol torišče. [...] In s tem, ko je tok manj povratnih vplivov se vse skp mal umiri celo.

Intervencije na področju vedenjskih težav
Svetovalna delavka k vedenjskim težavam na osnovni šoli, kjer je zaposlena, pristopa
predvsem sistemsko, saj si prizadeva, da se, če je le mogoče, vedenjske težave rešujejo v
razredu. Prepričana je, da sam v svoji pisarni vedenjskih težav ne moreš reševati: » [P]a se mi
zdi prva stvar, da se zavedaš, da sam ne morš čist nč, da če nimaš tm otroke v razredu 6 ur na
dan, če tam nimaš sodelavca, si lohk veliki rešitelj pa ga vabiš v svojo pisarno, pa se tle neki
pogovarjaš, ampak to ni to, ne.« Otroka odpelje iz razreda samo v primeru »pregretega
ozračja«. Pri njej je toliko časa, dokler se dovolj ne pomiri, da se lahko vrne v razred.
Ko vstopi v razred, kjer je prišlo do konflikta, poskuša najprej umiriti situacijo in omogočiti
varen prostor za pogovor. V ta namen druge učence v razredu povpraša o tem, kaj se je
zgodilo. Navadno začne pogovor z učencem, ki je zrelejši in nevtralen. Tako začne v razredu
in z razredom analizirati, kaj je pripeljalo do konflikta. Ob pomoči analize poskuša priti do
bistva: do otrokovih in učiteljevih čustev. Cilj njenega dela v razredu torej je, da udeleženci
spoznajo čustva, ki so v ozadju njihovih odzivov. Iz tega sklepam, da svetovalna delavka
razume, da se, kot pravi Bregant (1987), za manifestnim vedenjem skriva bistveno drugačna
vsebina, kar kaže na njeno razumevanje dinamike vedenjskih težav (prav tam). Ves čas si
prizadeva, da je komunikacija v razredu na osebni ravni, pravila pa so v ozadju: »[P]a da jim
pomagam sploh, sploh vzpostavt na ta pravem nivoju komunikacijo, se prav na enem osebnem
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nivoju, ne iz pravil ven, ker pravila so za okvir, niso pa zato, da bi urejala odnose med nami.«
Včasih učitelju v razredu s svojim zgledom pokaže, kako komunicirati z motečim učencem.
Iz besedila sklepam, da svetovalna delavka dobro pozna svoje sodelavce učitelje, saj
upošteva, da se nekateri od njih v razredu niso pripravljeni osebno izpostaviti. V tem primeru
se z učiteljem pogovori zunaj razreda. Intervjuvanka je povedala, da s svojo osebno in
strokovno avtoriteto ter v primeru, da ji učitelj zaupa, lahko vpliva na njegovo ravnanje z
otrokom in učitelju pomaga, da ozavesti svoja čustva, ki so bistvena (in ne to, kaj je otrok
naredil).
Oseba A se včasih udeleži tudi razrednih ur, na katerih se z otroki »za zares pogovarja«:
prisluhne, kaj ji otroci sporočajo, in se z njimi iskreno pogovarja: »[V] bistvu je to, če se
odprto pogovarjaš z otroki, profit tvoj [...] Jst celo rečem: Lej, zlo slabo tole prenašam, men
se lohk zgodi, da bom zdejle tko jezna, tko da dejva, dejva mal, pejva narazen pa čez 2 min
spet. Mirno. In to zastopjo, res zlo dobro to razumejo, tko da... tle mamo največjo moč, no.
Zagotov. Vsi, ki z otroki delamo.«

Sodelovanje s starši na področju vedenjskih težav
Oseba A je takoj na začetku vprašanj glede sodelovanja s starši povedala, da si v šoli
(ravnateljica in učitelji) sodelovanje s starši pogosto predstavljajo po svoje; po njihovem to
pomeni, da staršem v šoli naročijo, kaj morajo delati doma, starši pa potem to izvršijo.
Odločno pove, da se njej to zdi sporno: »Ampak tist del, k ga včasih pod to skrivamo, k pa
mene moti, je pa ta, da si predstavljamo, šola sevede, da sodelovanje pomen, da mi naročimo
starši pa izvršijo, no, ta del je pa mal problematičen, ker to pa pač [vzdih], to pa ni
sodelovanje.«
Dober in učinkovit način sodelovanja s starši je po njenem mnenju tak, ki je karseda
neformalen. Prizadeva si, da je za starše in druge, ki jo potrebujejo, čim bolj dostopna. V ta
namen med svojim dopoldanskim delovnim časom nima določenih in na vrata prilepljenih
uradnih govorilnih ur; popoldanske govorilne ure ima vsak ponedeljek, ko je na šoli do 17.
ure popoldne. Pozorna je tudi na to, da s sabo ves čas nosi službeni mobitel. Načelo
dostopnosti Peklajeva in Pečjakova (2015) poleg načela vidnosti in fleksibilnosti omenjata kot
osnovni pogoj za oblikovanje sodelovalnega oziroma partnerskega odnosa med šolo in starši.
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Starše, ki se izogibajo sodelovanju s šolo, svetovalna delavka povabi k sodelovanju na čim
bolj neuraden in spodbuden način. Navedla je primer: »Znašli smo se v neprijetni situaciji.
Gospa že nekaj časa toži, da vas ne more dobit. Od mene pričakuje, da bova, da bom jest bolj
uspešna, mi lahko kej pomagate, recimo. Je problem v času al kej tazga, kje se je zataknil?«
Zdi se ji pomembno, da je, ko je treba staršem sporočiti manj prijetne zadeve, na govorilnih
urah prisotna skupaj z učiteljem, saj se navadno zatakne pri tem, kako vsebino, glede katere se
z učiteljem običajno strinjata, posredovati staršem. Povedala je, da se učiteljem običajno zdi
dovolj, da staršem sporočijo, kaj je narobe in kaj od njih pričakujejo. Sama se zaveda, da to ni
učinkovito, zato je tudi pri pogovoru s starši osebna in pozorna na njihov kontekst, ki se tako
razkriva tudi učiteljem; ti potem lažje razumejo, zakaj ima otrok določene težave.
Glede predstavljenega sodelovanja s starši sklepam, da svetovalna delavka zavrača ekspertni
model odnosov med šolo in starši, ki je sicer, poleg transmisijskega, na naših šolah
prevladujoč (Kalin idr., 2009). Kot razumem iz njenih odgovorov, oseba A k staršem ne
pristopa z moralističnega in večvrednostnega stališča, ki je, kot opaža Vec (2009), pogosta
napaka ob zastavljenem sodelovanju s starši. Na podlagi vsega, kar je oseba A povedala o
svojem sodelovanju s starši, bi njen pristop do staršev označila za partnerskega (Peklaj in
Pečjak, 2015), saj si oseba A po mojem mnenju prizadeva, da bi se starši v šoli čutili sprejete
in dobrodošle kot enakovredni partnerji.

Sodelovanje z učitelji na področju vedenjskih težav
V zvezi s sodelovanjem z učitelji na področju vedenjskih težav ugotavljam, da je svetovalna
delavka postavila meje svojega delovanja, kar omogoča učinkovito delo na področju
vedenjskih težav (Peklaj in Pečjak, 2015). »Jah, kakšni, en del vedno prčakuje servis: tle ga
maš, pa ga poštimej jst nism za to tuki, jst morm učit. Teh je čedale mnj, z leti. [...] Ej aa, ne
bo šlo. Ne želim, ne deluje, nisem mehanik, predvsem pa ta človk nima knofa, tko da ne bo
šlo.« Po drugi strani pa se ji zdi pomembno razumeti, da je učitelju težko, ko nekdo moti delo
v razredu, in mu zato pomaga: »da razumeš, da veš, da je učitlu težko, da je drgač, ko si sam z
otrokom, al pa ko je tam, ko je un ves na krilih, ko ma tam cel razred, ki ga občuduje, k si upa
pa tko naprej. Pa zlo pomembn se mi zdi, da če te učitli pokličejo zraven, da jst enostavno
otroka odpeljem ven, če vidim, da je pregreto ozračje, rečem pejva, pa se midva odzun
pomenva.« Učiteljem pomaga, kar sem sicer zgoraj že omenila, tudi na področju sodelovanja
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s starši, za kar Kalin idr. (2009) pravijo, da je pomemben prispevek svetovalnih delavcev k
dobremu sodelovanju med starši in šolo.

Preventivno delovanje na področju vedenjskih težav
Na moje vprašanje: »Kako znotraj različnih vplivov, ki delujejo na vedenjske težave,
razumete svoj vpliv na zmanjšanje le-teh?« je svetovalna delavka izpostavila svoje
razumevanje svetovalne službe kot centra, ki vpliva na šolsko klimo, na stališča šole in
kolektiva do posameznih področij in prek tega tudi na zmanjšanje vedenjskih težav. V
teoretičnem delu se pomena šolske klime v zvezi z vedenjskimi težavami sicer nisem
dotaknila, sem pa pri Koboltovi (2010) naletela tudi na ta vidik, ko pravi, da celostni
interventni modeli z motečimi učenci temeljijo na oblikovanju inkluzivne šolske kulture. Med
celotnim najinim pogovorom in dogajanjem, ki ga je spremljalo (trkanje otrok, študentov in
strokovnih sodelavcev na njena vrata, zvonjenje službenega mobitela), sem pri svetovalni
delavki opazila prizadevanje za oblikovanje takšne inkluzivne kulture. Mogoče ni najbolj na
mestu, pa vendarle bi sem vključila tole njeno izjavo, za katero se mi zdi, da zelo dobro
zajema temelj njenega delovanja: »Tist, kar pa deluje, se mi zdi, da je pa, tko med odraslimo
kt med otroci, no … osebni stik. [...] Ampak jst res verjamem v to, da deluje ta, kva, stalna
prisotnost, al ne vem, no, kako bi reku, no. Da si tam, da si del dogajanja.« Rdeča nit, ki sem
jo pri njej zasledila med najinim pogovorom, je njena vseprisotna in sistematična skrb za
odnose ter dialog med vsemi na šoli in med šolo ter starši.
Pred 20 leti so zaradi pojava medvrstniškega nasilja v šoli med otroke razdelili vprašalnike na
to temo. Vprašalnik so sistematično ponavljali na tri ali štiri leta. Na osnovi dobljenih
odgovorov so strukturirali pravila in na šolske hodnike uvedli aktivna dežurstva, ki jih še
vedno izvajajo: »Mi smo pač upošteval, pa smo začel s sistemom dežuranja, ki ga prej ni blo,
ampak tazga aktivnega, da si na hodniku na razpolago za otroke, da se z njimi tud
pogovarjaš, pohecaš, karkoli že, in to delamo zdej zadnjih 20 let in se je, no, zlo poznal.«
Zadnja leta oseba A in njene kolegice, ki so pridobile licenco, na šoli intenzivno (»Če bi ta
program, seštela ure, je že to tolk, da se novih in naslednjih ne grem, ker to je pol, to je
časovno kar zalogaj.«) izvajajo licenčni preventivni program CAP (Child Assault Prevention
Program) za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Program vključuje aktivnost za učence,
učitelje in starše. V tretjem, petem in osmem razredu (na šoli je do pet oddelkov na
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generacijo) izvajajo delavnice za učence dvakrat po dve šolski uri na razred. Delavnic za
učitelje ne izvajajo vsako let, ker le-ti program že dobro poznajo. Delavnice za starše izvajajo
v drugem, tretjem, petem in osmem razredu. Udeležba in odziv staršev sta po oceni osebe A
dobra: »[V]elik jih pride no, tm okrog 80 %. Tisti, ki pridejo, so običajno po pravilu zlo, zlo
zadovoljni ... pa rečejo: to bi pa mogli še. Jah, evo nas, kle smo! Kaj še? [se posmeje]«
Za preventivno delovanje na razredni stopnji je svetovalna delavka povedala, da ena od njenih
kolegic izvaja pomoč pri opismenjevanju, v tretjem razredu pa delujejo skupinice za pomoč
pri branju. Po njeni oceni se na razredni stopnji pogosto lotevajo socialnih iger, ki jih pretežno
izvajajo kolegica svetovalna delavka in kolegice specialne pedagoginje, učitelji pa bolj redko.
To je v nasprotju s priporočili Peklajeve in Pečjakove (2015), ki pravita, da socialne veščine v
šoli najlažje in najbolj učinkovito razvija učitelj. Na moje vprašanje glede izvajanja načrtnega
dela za otroke, ki jim grozi razvoj vedenjskih težav, v podaljšanem bivanju je intervjuvanka
odgovorila, da je bila v tem pogledu pred leti aktivna njena kolegica pedagoginja, danes pa
tega ne izvajajo več.
V nasprotju z Bečajevim (2003) priporočilom, da je proti koncu šoloobveznosti, ko so
vedenjske težave stabilne ali povsem oblikovane, bolje odstopiti od vseh zahtev v zvezi s
šolskim delom (ne vztrajajmo pri nalogah in minimalnem znanju), oseba A in njeni strokovni
sodelavci v takšnih primerih ne pokažejo plastičnosti v zahtevah ter vztrajajo pri nalogah in
minimalnem znanju: »Ampak v resnic se mi zdi pa točno pr teh pa prou to zlo pomembn:
pršou boš sem, en napor boš vložu pa tolk pa tolk boš ti prspevu. Se prav, vsaj tolk, da prideš
sem pa da nekej nrdiš. Lahko se pa zmenmo, da bo to minimum, da bo to tolk da bo za dve al
pa to kar ti zdejle rabš, ampak tolk, da zase poskrbi, da seb v škodo ne dela pa zagotov.
Mislm, da tle učitli s tem sploh nimajo težav, tud ne: zlo lahko razumejo, da je nekje en
optimum, no, nek minimum, k je za tega otroka taprav.«
Na osnovi slišanega in videnega menim, da predvsem svetovalna delavka in tudi ostali
strokovni delavci na šoli na splošno dobro in intenzivno delajo na področju preprečevanja
vedenjskih težav. Možen dokaz za to je lahko tudi tale izjava osebe A: »Mah ... men se zdi, da
jih je skoz manj. Tu se tudi včas z vsemi kolegi ne strinjamo, ampak večino pa. Da, kaj jest
vem, ja mal se pojavne oblike spreminjajo, ampak v resnic men se zdi da smo v teh 30-ih letih,
da smo napredval, ne.«
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5.2 OSEBA B
32 let, pedagoginja, 7 let delovnih izkušenj: pripravništvo v svetovalni službi, eno leto v
podaljšanem bivanju, dodatno izobraževanje: opravlja diferencialne izpite iz specialne
pedagogike, 3 leta zaposlena kot svetovalna delavka na šoli

Razumevanje vzrokov za vedenjske težave
Na vprašanje, kje vidi vzroke za vedenjske težave, je oseba B navedla naslednje vzroke:
genetske predispozicije, starši otrokom ne postavijo mej, neustrezni odzivi staršev na
frustracije, ki se jih potem naučijo tudi otroci, temperament. Oseba B kot glavna vzroka za
vedenjske težave razume genetske predispozicije ter vzgojo staršev. Glede genetskih
predispozicij za vedenjske težave Vec (2011, str. 136) pojasnjuje: »[K]ljub razširjenemu
(laičnemu) prepričanju bi težko trdili, da obstaja neposredna genetska predispozicija za
agresivno (in s tem moteče) vedenje.«
Meni, da šola ne more prispevati k povečanju vedenjskih težav, saj so njen cilj lepo vzgojeni
otroci: »Jst menm, da šola kot taka ne prispeva k porastu vedenjskih težav, a ne, jst mislm, da
vsaka šola ima za cilj to, da se učenci znajo primerno vest, da znajo primerno izražat svoja
čustva, mnenja in tako naprej, am, ampak, da pač otroci nosijo svoj karakter s sabo in svoje
reakcije in da šola pri tem nima nekega vpliva na povečanja, a ne.«
Iz odgovorov osebe B sklepam, da vzroke za nastanek in razvoj vedenjskih težav v otrokovih
interakcijah z okoljem razume na omejen način, saj jih v tem smislu povezuje zgolj z vzgojo
staršev. Enak pomen kot vzgoji staršev, če ne celo večjega, pripisuje genetskim
predispozicijam in temperamentu, torej vzrokom, ki izvirajo iz otroka.

Intervencije na področju vedenjskih težav
Oseba B vedenjske težave, ki se pojavljajo v razredu, najpogosteje rešuje tako, da motečega
učenca obravnava individualno. Postopek, ki ga je večkrat navedla, je naslednji: (1) učenca
odpelje iz razreda in z njim opravi razgovor po splošnih načelih svetovalnega razgovora.
Prizadeva si pridobiti zaupanje učenca, poiskati vzroke, zakaj do takšnega vedenja prihaja, in
učenca (kasneje pa tudi starše) usmeriti v odpravljanje neprimernega odzivanja; (2) obvestijo
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starše in jih povabijo na govorilne ure, ki jih v primeru večjih težav vodi ona: »Pr težjih
primerih običajno jst vodim sestanke [...] kadar pa gre za kakšne lažje primere, takrat pa
razrednik spelje zadevo in sem običajno samo prisotna zraven, mogoče tudi zaradi tega
občutka, ker vedno, ko je svetovalna služba zraven, a ne, starši že začutjo eno, am, večjo težo
resnosti, am, mogoče problematike.«; (3) v primeru ponavljajočih se vedenjskih težav ali
izdanega vzgojnega ukrepa svetovalna delavka ob sodelovanju razrednika in posameznih
učiteljev (strokovni tim) pripravi individualni načrt dela z učencem; (4) v primeru nastale
škode se z učencem in starši dogovorijo za popravilo škode.
O prevladujoči individualni obravnavi učenca, ki je v primeru vedenjskih težav relativno
neučinkovita (Bečaj, 1988; Connor, 2002), sklepam tudi iz naslednjih odgovorov osebe B: (1)
na moje vprašanje, kako se na šoli odzovejo v primeru povečanja vedenjskih težav, je
odgovorila: »Am, predvsem smo dosledni, a ne, da če pride do kršitev, da se otroka takoj
vzame v individualno obravnavo, da se obvešča starše, da mamo te skupne timske sestanke
učitelji in svetovalni delavci na šoli, da imamo govorilne ure s temi starši, a ne, na ta način in
da iščemo potem neke načine potem vsi skup kako stvari izboljšat.« (1) na moje neposredno
vprašanje, ali otroke bolj individualno obravnava: »Ja, ja. Tm v razredu majo občinstvo, a ne
in potem, am, so vedenjsko še bolj moteči, a ne.«
V določenih primerih oseba B k vedenjskim težavam pristopa tudi sistemsko. Povedala je, da
v razredu »hospitira« v primerih, ko jo za to zaprosijo učitelji ali učitelju to predlaga sama in
ko so na šoli, ob vpisu ali prepisu, opozorjeni na vedenjsko težavnega otroka. Opazuje
vedenje otroka in učitelja. Po t. i. hospitaciji učitelju pove, kaj se ji je pri njegovem delu zdelo
dobro in kaj ter kako bi lahko izboljšal oziroma kako bi lahko drugače odreagiral. Kot
razumem iz odgovorov osebe B, je pri svojem občasnem delu v razredu pozorna predvsem na
način, kako se učitelj odziva na motečega učenca in kako dela v razredu na splošno, nato pa v
individualnem pogovoru z učiteljem poskuša vplivati in spremeniti določene neustrezne
reakcije učitelja.
Treninge socialnih veščin v razredu na šoli izvajajo v primeru, ko imajo težave z motečimi
učenci: »Zdej letos mamo precej mirne učence, tko da te potrebe ni blo. Zdej, če pa je
potreba, pa seveda, ja.«
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Sodelovanje s starši na področju vedenjskih težav
Po določenih odgovorih intervjuvanke na moja vprašanja s področja sodelovanja s starši
ocenjujem, da gre pri njej in njenih strokovnih sodelavcih za ekspertni model odnosov do
staršev, pri katerem so učitelji eksperti, starši pa so postavljeni v podrejen položaj: poslušali
naj bi učitelja, sprejemali informacije in napotke ter naj ne bi dvomili v učiteljeve odločitve
(Kalin idr., 2009). Na moje vprašanje, ali upoštevajo predloge staršev, je oseba B odgovorila:
»Če se nam zdi smiselno, potem upoštevam tudi to, a ne, če pa nekak nismo enakega mnenja,
pa potem se pač zgodi tudi, da ne upoštevam, a ne.« Ko sem svetovalno delavko vprašala, ali
se starši držijo dogovorov (»A se vam zdi tko, da se držijo nekih vaših dogovorov, tega kar se
zmente al mate težave, da ...«), je v svojem odgovoru svetovalna delavka besedo dogovor
zamenjala z besedo navodila: »Eni se zelo dobro držijo navodil, tud zelo resno pristopajo k
stvari, am, mamo pa tud starše, ki se ne držijo dogovorjenega, am, in pač vozijo stvari, tko kot
se pač njim zdi.«
Svetovalna delavka je v dopoldanskem času, po predhodnem dogovoru, za starše dostopna
kadarkoli. Popoldanske govorilne ure za starše ima enkrat na mesec. Pravi, da starši lahko
pridejo na govorilne ure popoldne tudi, ko le-te niso predpisane. Na moje vprašanje,
kolikokrat naredi to izjemo, je oseba B odgovorila, da enkrat na leto. Menim, da je oseba za
starše zelo slabo dostopna, saj ima večina staršev čas za obiske oziroma govorilne ure na šoli
bolj v popoldanskem času. Oseba B se glede časa ne prilagaja staršem, ampak pričakuje, da se
bodo starši prilagajali njenemu urniku. Dostopnost in prilagajanje času staršev sta dva izmed
osnovnih pogojev za spodbujanje partnerstva med šolo in starši (Hoover-Dempsey, Whitaker
in Ice, 2010; Peklaj in Pečjak, 2015; Vec, 2009).

Sodelovanje z učitelji na področju vedenjskih težav
Svetovalni delavki učitelji pogosto potožijo, da jim je ob motečih učencih težko. Pravi, da
običajno potrebujejo zgolj to, da jim prisluhne in jim pove svoje mnenje, kar je za učitelja, kot
pišeta Peklajeva in Pečjakova (2015), zelo ugodno.
Oseba B je na moje vprašanje, kaj učitelji pričakujejo od nje na področju vedenjskih težav,
odgovorila: »Zdej kaj pričakujejo, am, predvsem v prvi fazi pričakujejo, da jim nekdo
prisluhne, da jih nekdo posluša in sliši, potem pričakujejo predvsem to, da se k situaciji
pristopa resno, da resno vzamemo problematiko in situacijo, da smo pripravljeni, am,
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pomagat, am, da obravnavamo učenca z vedenjsko problematiko, da sodelujemo pri
pogovorih s starši, da po potrebi starše kontaktiramo in jih povabmo, opozorimo na
problematiko. Pričakujejo od nas tudi, da se učenca po potrebi napoti naprej k drugim
strokovnjakom, v kolikor se to ugotovi. Am, potem pričakuje se potem tudi, da, am, če je
potrebno, opravimo neko mini diagnostiko am, da vidmo, a ne, kje je vzrok teh težav, am, tko
no, učitli mislm, da kr prčakujejo od svetovalnega delavca no, da ma en tak strokovn pristop,
ki v bistvu bi pripeljal do tega, da vedenjske problematike ne bi blo več, a ne, tukaj so kr
visoka pričakovanja.« Na moje naslednje vprašanje: »Am, in se vam zdi, da jih zadovoljite?«
je odgovorila: »Jst mislem, da ja.« Iz navedenega sklepam, da pedagoginja ni postavila mej
svojega delovanja oziroma sprejema vlogo, ki ji jo vsiljujejo učitelji. Peklajeva in Pečjakova
(2015) pravita, da je svetovalni delavec v tem primeru, ko privoli denimo v individualno
obravnavo, neuspešen pri spreminjanju problematičnih interakcij v sistemu. Svetovalni
delavec mora na osnovi poznavanja pričakovanj sistema postaviti meje svojega delovanja ter
korigirati določena neustrezna pričakovanja (prav tam).

Preventivno delovanje na področju vedenjskih težav
Iz odgovorov osebe B s področja preventivnega delovanja sklepam, da preventivnega dela na
področju vedenjskih težav ona in ostali strokovni delavci na šoli ne izvajajo. Na začetku
najinega pogovora (povsem neizzvano) je povedala: »[M]islem pa, da je zlo fajn, če šola dela
na preventivnih dejavnostih, kar se tiče vedenja [.]« Ko pa sem ji zastavila konkretna
vprašanja s področja njenega (in splošnega) preventivnega delovanja na šoli, je kot
preventivno delovanje navedla delovanje, ki je dejansko korekcijsko oz. kurativno. Navedla
je, da: na šoli izvajajo posamezna predavanja za starše in učitelje v primeru, ko se pojavijo
vedenjske težave; da letos treningov socialnih veščin, ki jih je uvrstila med preventivne
dejavnosti, ne izvajajo, ker na šoli nimajo vedenjskih težav; da imajo več preventivnega dela
na šoli, v primeru povečanja vedenjskih težav: »Ja, takrat pač ko se neka problematika
povečuje, takrat mamo tud več tega preventivnega dela, a ne...«
Tudi ob koncu šoloobveznosti so v primeru učenca, ki ima že dobro razvite vedenjske težave,
učitelji pripravljeni odstopiti samo od zahteve glede doslednega pisanja domačih nalog, kar je
po mojem mnenju premalo; tako namreč ne moremo govoriti, da na šoli tem učencem
zagotavljajo plastičnost in prilagoditev šolskega dela na način, kot ga zagovarja Bečaj (2003,
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str. 23), ki pravi, »naj delajo, kolikor zmorejo, in naj imajo pravico, da niso pri pouku, če tega
ne zmorejo«.

5.3 OSEBA C
38 let, psihologinja, delovne izkušnje: učiteljica otrok s posebnimi potrebami, 10 let
svetovalna delavka na osnovni šoli, dodatno izobraževanje: kognitivno-vedenjska terapija

Razumevanje vzrokov za vedenjske težave
Psihologinja je kot vzroke za vedenjske težave pri otroku naštela zgolj vzroke v okolju:
neskladje med vzgojo doma in vzgojo v šoli, neugodne družinske razmere, pretirano
zaščitniški starši, starši otroku ne postavijo mej.
Na moje vprašanje, ali lahko šola prispeva k povečanju vedenjskih težav, je odgovorila
pritrdilno. Razloge za to vidi predvsem v ravnanju učiteljev: učitelj se v določenih primerih
odzove neustrezno in je tako za učence slab zgled; učitelj ne ravna vzgojno; učenci so dlje
časa brez nadzora.

Intervencije na področju vedenjskih težav
Učitelj ali učiteljica v primeru težjih konfliktov v razredu, ki jim sam(a) ni kos, pošlje
nevtralnega učenca k svetovalni delavki, ki potem pomaga reševati nastali položaj. Če je
možno, svetovalna delavka teži k temu, da ostane v razredu, kjer poskuša naprej umiriti
situacijo in se nato pogovoriti o tem, kaj se je zgodilo. Če je otrok (ali dva otroka), ki je
udeležen v konfliktu, preveč razburjen, ga odpelje iz razreda v svojo sobo, kjer se mora otrok
najprej pomiriti, potem pa se svetovalna delavka pogovori z njim: pomaga mu razumeti, kaj
se je zgodilo: »Da razčistmo, kaj se jim je dogajalo, kaj se jim je po glavi takrat podilo. Torej
da pridejo do nekih sklepov.« Ko sem osebo C vprašala, ali pogovor z učencem opravlja po
kakšnih posebnih metodah, npr. metodah iz kognitivno-vedenjske terapije, za katero je
dodatno izobražena, je odgovorila: »Lejte, jst takrat, ko pač delam, ne razmišljam o tem, kaj
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uporabljam. Pač povlečem ta prvo stvar, ki mi pade na pamet ven, a ne. Tko, da ja, tudi a ne,
seveda.«
Po nastalem konfliktu se z učiteljem pogovori o vzrokih zanj, o tem, kdo in kako bo obvestil
starše in ali je treba narediti individualni načrt pomoči za otroka ali pa je šlo samo za enkraten
dogodek. Individualni načrt pomoči pripravita skupaj z učiteljem. Uporabljajo ga predvsem na
razredni stopnji, saj sistem opominov v tem obdobju, kot opaža psihologinja, na otroke še
nima tolikšnega učinka. Glede vzrokov za nastali konflikt je psihologinja povedala, da se
učitelji pogosto zavedajo, da jih včasih s svojimi neustreznimi odzivi spodbudijo sami, v
nasprotnem primeru pa jih na to opozori sama: »Ko je učitelj z učenci, je, ne bom rekla
razburjen, ampak vznemirjen, a ne, in ima, am, pač svoj pogled, tko da včasih učitelj
potrebuje nek razbremenitveni pogovor, kjer se mu včasih interpretira nek konflikt, zakaj je
učenec, npr. če je nek konflikt z učiteljem bil, a ne, zakaj je do tega pršlo, kako zdej naprej, a
ne, am, na tak način a ne.«
V primeru bolj težavnega razreda svetovalna delavka skupaj z učiteljem načrtuje socialne
igre, ki jih potem na razrednih urah skupaj tudi izvedeta. Po izpeljanih socialnih igrah se v
razredu razvije pogovor.

Sodelovanje s starši na področju vedenjskih težav
Glede sodelovanja s starši je oseba C povedala, da je z razrednikom pogosto prisotna na
govorilnih urah za starše. Običajno prisostvuje takrat, ko želijo starše pridobiti na svojo stran,
ki jo je imenovala »stran sodelovanja« ali »zavezništvo«. Težijo k temu, da bi skupaj s starši
spremenili otrokovo neustrezno vedenje: »[Z]godilo se je to in to, a ne, tukej vas rabmo, da
bomo tega otroka spravli na ta pravo pot, a ne, tko, na ta način blj. Torej, da res začutjo tisto
zavezništvo, ne.« Oseba C je povedala, da ona staršem v zvezi z njihovim otrokom ne pove
nič takega, česar niso slišali že od učiteljev, da pa se starši bolj zavejo resnosti težav, ki jih
ima njihov otrok, če je na govorilnih urah prisotna tudi ona. V primeru, ko tudi njena
prisotnost ne zadostuje in starši šolskih pravil še naprej ne jemljejo resno, relativizirajo ali
minimizirajo vedenjske odklone svojega otroka, se s starši pogovori še ravnateljica. Na
podlagi njenih odgovorov ocenjujem, da gre v primeru osebe C in njenih strokovnih
sodelavcev za ekspertni model odnosov do staršev (Peklaj in Pečjak, 2015): strokovni delavci
na šoli opredelijo problem in njegov način reševanja, s čimer se morajo starši strinjati, če se
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ne, pa na njih stopnjevano vršijo pritisk z namenom, da bi jih starši vzeli resno in jim
pomagali pri izvrševanju načrta, tj. »spraviti otroka na pravo pot«.

Sodelovanje z učitelji na področju vedenjskih težav
Oseba C na področju sodelovanja z učitelji zavrača vlogo »popravljalca« otrok, ki učitelju
predstavljajo problem (Metljak, 2010; Peklaj in Pečjak, 2015). Intervjuvanka je povedala, da
so na začetku njenega dela učitelji to pogosto pričakovali, zdaj pa se to dogaja le še občasno:
»Zdi se mi, da sem jasno postavla svojo vlogo pa pač dam vedet, da učitelj ima svoje delo, a
konc koncev je on tisti, ki bo tega otroka moral učit, ane, ga vodt, jst pa tud ne morem, a ne,
ga met od prve ure do šeste ure tlele, a ne.«

Preventivno delovanje na področju vedenjskih težav
Na osnovi odgovorov osebe C sem dobila vtis, da na področju preventive vedenjskih težav
kaže zelo šibek interes in je na tem področju aktivna, ker je to ena od njenih delovnih nalog,
in ne zato, ker bi se za preventivno dejavnost zares zavzemala. Na začetku mojih vprašanj o
preventivnem delovanju je povedala, da preventivnega programa s področja vedenjskih težav
na šoli ne izvajajo in da se ji ne zdi smiselno izvajati preventivnih dejavnosti na razredni
stopnji, če ni nobenih težav. To je popolnoma v nasprotju s priporočili številnih avtorjev
(Bečaj, 2003; Connor, 2002; De Mey in Breat (b.l.); Webster-Stratton in Reid, 2010), ki na
področju vedenjskih težav zagovarjajo začetek psihosocialnih intervencij pred osmim letom
starosti otrok. V nadaljevanju se je spomnila dveletnega mednarodnega projekta »antibullying«, ki ga izvajajo na šoli na pobudo učiteljice geografije in ga letos poleti zaključujejo.
Čeprav dejavno sodeluje pri izvajanju projekta, so bili njeni odgovori na moja vprašanja o
projektu po moji oceni skopi in nejasni, zaradi česar mi o vsebini in namenu programa ni
uspelo sestaviti smiselne celote. Navajam dva primera iz množice nejasnih odgovorov
intervjuvanke o projektu anti-bullying: »[T]a projekt mi je všeč, zato, a ne, ker ma zlo jasno,
ne, strukturo, vprašalnik začetni, a ne, evalvacijski, tko da 10 področji, ki naj bi bla
poštimana, a ne, na šoli, tko da lahko rečemo, da ni nasilja, am, tko da se pač potem vidi. Gre
pa za to, da pogledamo, kako so učenci osveščeni o nasilju, ne vem kako vodstvo podpira,
koliko dajemo, am, na izobraževanje učiteljev, skratka neki faktorji, ki jih kontroliramo pa
pogledamo, kako je.« In: »Aaam, gre za program, ki šolo usposobi, usposobi no, jo navaja k
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evalvaciji. To je, a ne, da ne ti samo na pamet govoriš, kaj je težava na tvoji šoli, ampak da
starše, učence, učitelje, v bistvu vse udeležence na šoli, vprašaš o tem, a ne, z intervjujem. Tle
je šlo za to, oziroma cilj projekta, eden od ciljev projekta je bil tud, da se izdela spletni
vprašalnik, torej, a ne, tak, kjer bo, am, s parimi, mislem z večimi kliki, a ne, se določlo neki,
a ne. V začetni fazi smo mi izvajali, am, poskusno tak, a ne, intervju, kje so prosto govorili,
am kjer smo dobili kvalitativne odgovore. In naprimer na naši šoli smo tako dobili, a ne, tud
par podatkov o tem, a ne.« Projekt se ji zdi le še eden med mnogimi projekti in programi, med
katerimi lahko izbirajo šole: »[N]e, sej tega je, lejte, projektov je en kup, a ne, tud ki se
ukvarjajo z nenasiljem od ta program, ki je CAP, pa ne vem, se mi zdi da je vsako leto, da
smo v neko stvar vključeni.«
Svetovalna delavka je v najinem pogovoru omenila tudi preventivni program Izštekani, ki ga
izvaja v 7. in 8. razredu in je preventivni program s področja uporabe drog, ki pa ima po njeni
oceni mnoge elemente, ki so preventivni tudi za področje vedenjskih težav. Oseba C je
izpostavila en tak preventivni element: spodbujanje in učenje otrok, da se odločajo z lastno
glavo.
Za primere učencev ob koncu šoloobveznosti, ki imajo že dobro razvite težave, je povedala,
da na šoli ne delajo nikakršnih izjem glede šolskega dela, za katere Bečaj (2003) pravi, da so
za te učence podporne: »Jah, tko kt pr vseh ostalih. Red je, kakršen je, a ne, in zdejle, če bomo
temu popustili, potem to pomen, da dobijo ostali svobodo, ne, kr tud unmu se ni nč zgodilo, a
ne.«

5.4 OSEBA D
50 let, psihologinja, delovne izkušnje: 1 leto v srednji šoli, 23 let v osnovni šoli svetovalna
delavka, dodatno izobraževanje: komunikacija (konflikti in mediacija) s področja nadarjenih

Za razumevanje določenih delov predstavljene analize se mi zdi pomembno, da natančneje
pojasnim, kako ima oseba D razdeljene delovne naloge v šoli. Psihologinja na šoli pokriva
zadnjo triado (7., 8. in 9. razred). Polovico dela opravi s področja prehoda v srednjo šolo,
druga polovica pa je razdeljena na DSP – dodatna strokovna pomoč psihologa (sem spada tudi
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individualno delo z učenci, ki imajo že dobro razvite vedenjske težave) – in sodelovanje z
razrednikom na razrednih urah (v vsakem oddelku od 5. do 9. razreda na leto opravi 9 ur).

Razumevanje vzrokov za vedenjske težave
Vzroke za vedenjske težave je oseba D nanizala v naslednjem vrstnem redu: družina,
pomanjkljive strategije komuniciranja v šolskem prostoru na relaciji učitelj-učenec in učenecučenec, v otroku: »En del je pa sigurn tud v otroku, a ne.«
Oseba D je edina od intervjuvank, ki je sama od sebe, ne da bi jo jaz to vprašala, kot vzrok za
vedenjske težave navedla šolo: »Glavnino vidm res v, v načinih komuniciranja, a ne, ki jih
majo določeni al pa redki učitelji do učencev in nazaj. Takrat pride do odprtga konflikta,
takrat pride do enih, am, bi rekla, pride do takih intervenc, k so v bistvu najblj, največji bum v
šoli predstavljajo, a ne. In rečeš, kaj je ta nardil al nrdila. Otrok. Vsi so pozorni na otroka,
namest da bi, tako kot pr otrocih delamo, ko greš gledat analizo, kako je pršlo do končnega
rezultata pa kaj je blo prej, kaj je blo prej, kaj si ti, kaj je on, da prideš nekak do izvora, a ne,
kje so se začele te slabše ne, slabši načini komuniciranja, ne, to je to.« Iz tega odgovora in
intervjuja v celoti je jasno razvidno, da je svetovalna delavka pozorna predvsem na
(problematične) interakcije v šolskem sistemu in ne (samo) na motečega učenca ali drugače
povedano: vedenje razume kot simptom, ki ustreza nekemu komunikacijskemu okvirju
(Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 59). Konfliktov med učiteljem in učencem ter med učenci ne
razume v mehanicistično-kavzalnem kontekstu, ampak v sistemskem (prav tam).

Intervencije na področju vedenjskih težav
Svetovalna delavka ima po moji oceni in glede na ostale svetovalne delavke zelo jasno in
natančno določen potek intervencij na področju vedenjskih težav, ki se v veliko delih pokriva
s preventivnim delom na tem področju. Organizacija dela na šoli me nekoliko spominja na
organizacijo v vojski; mogoče tudi za to, ker je intervjuvanka med temeljitim in jasnim
razlaganjem, kako je na šoli organizirano delovanje na področju vedenjskih težav, uporabljala
npr. naslednje besedne zveze: »na več frontah«, »prva frontna linija«, »hrbet si kriješ«,
»taktika za odstranjevanje učencev«. Med najinim pogovorom sem ji zastavila le nekaj
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vprašanj, saj mi je svoje delo na področju vedenjskih težav bolj kot z odgovarjanjem na moja
vprašanja približala s samostojnim pripovedovanjem.
Psihologinja in ostali strokovni delavci na šoli imajo jasno postavljeno vodilo, da mora učitelj
avtoriteto in disciplino v razredu vzpostaviti sam. Vendar pa oseba D učiteljem pri tem
pomaga in jih podpira na sistemsko urejen, načrten, strokoven in kontinuiran način: učiteljem
svetuje, ponuja treninge komuniciranja in intervizijsko skupino. To svojo posredno pomoč
učitelju pri vzpostavljanju avtoritete in discipline v razredu postavlja oseba D na prvo in
temeljno mesto na področju intervencij (in preventive) v primeru vedenjskih težav.
Za skrajne primere, ko učenec ne zmore biti v razredu, so na šoli razvili t. i. sistem/taktiko za
odstranjevanje učencev (SOU), ki je, kot je pojasnila oseba D, zgolj pomožen ukrep, a so ga,
ker se je izkazal za izredno učinkovitega, na šoli obdržali in ga razširili navzdol vse do 6.
razreda. Ideja za SOU se je porodila pred osmimi leti na aktivu razrednikov kot ukrep za – z
vedenjskega vidika – izredno zahtevno generacijo učencev na šoli. Pri SOU gre za to, da je
vsak dan za vsako uro pouka eden od učiteljev (ki takrat nima pouka) dežuren za omenjene
skrajne primere, ko določen učenec ne zmore biti v razredu.
V primeru ponavljajočih se hujših oblik vedenjskih težav pri učencih se relativno kmalu
neposredno vključi oseba D; med pogovorom je pojasnila, da imajo na šoli trenutno štiri
učence (tri fante in eno dekle) od 7. do 9. razreda, za katere ocenjuje, da imajo težave z
obvladovanjem jeze: »[T]e moje štiri, a ne, res z izjemno hudo obliko, al pa z nikakršnim
obvladovanjem, strategijami obvladovanja jeze, ne.« Na moje vprašanje, kje vidi vzroke za
tovrstne težave, je odgovorila: »Ja, jst mislem, da gre za ene notranje stiske, za eno agresijo,
k je pač drgam usmerjena, a ne.« Torej gre po moji oceni za sekundarno peristatično motnjo
kot posledico motenega čustvenega razvoja (Bregant, 1987), ki je fokus moje diplomske
naloge, in presenečena sem, da je oseba D edina, ki je v najinem pogovoru opredelila to
skupino. V takšnih primerih svetovalna delavka v obravnavo navadno vključi tako učenca kot
njegove starše. Povedala mi je, da poskuša najprej doseči spremembe v otrokovem okolju; v
prvi vrsti kot problem predpostavi otrokovo okolje in šele nato otroka: »Jst mam celo rajše, se
prav najprej, da ni otrok problem, dejmo pogledat, kaj lohk zdej v okolju mal drgač nrdimo.«
Pri individualni obravnavi otroka je prvi cilj, ki si ga oseba D zastavi, ta, da z otrokom
vzpostavi zaupen odnos, za kar po lastnih besedah porabi veliko časa. Pri individualni
obravnavi uporablja metode dela s področja kognitivno-vedenjske terapije in učinkovitih
strategij komuniciranja. Naslednji cilj je ozavestiti, kaj je narobe. Psihologinja zato preveri
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otrokovo zadovoljstvo z odzivi okolja in obratno. Če otrok ne čuti bolezenskega pritiska
(Bečaj, 1987b), pelje psihologinja pogovor tako daleč, da otrok v svojem vedenju najde nekaj,
kar bi bil pripravljen spremeniti: »Tko da jst res vedno poizkušam pomagat otoku najdt motiv,
zakaj bi se sploh ukvarjal s svojim vedenjem al pa s spremembo učnih tehnik svojih, ne tko.
Pol pa včasih to rata, včasih pa tud ne, a ne.« S tistim delom otrokovega vedenja, ki je za
strokovne delavce na šoli moteč, se ukvarjajo strokovni delavci, in sicer prek različnih
strokovnih razprav, individualnega dela svetovalne delavke z učitelji in razredniki ter
intervizijskih skupin.

Sodelovanje s starši na področju vedenjskih težav
Kot sem omenila zgoraj, oseba D v primeru zahtevnejših in ponavljajočih se vedenjskih težav
pri učencu v obravnavo vključi tudi starše teh otrok. Svetovalna delavka opaža, da starši v
primeru vedenjskih težav pri njihovem otroku še vedno pričakujejo, da bo svetovalna služba
otroka »popravila«. Psihologinja ima po mojem mnenju v tem primeru, kot bo razvidno tudi v
nadaljevanju, dobro postavljene meje svojega delovanja in korigira določena neustrezna
pričakovanja (Peklaj in Pečjak, 2015). Staršem ponuja svojo strokovno pomoč v obliki rednih
srečanj. Po moji oceni je proces podoben kot pri otrocih. Oseba D si tudi pri starših prizadeva
zgraditi zaupanje. Prvi dve srečanji običajno porabi za to, da bi starši ozavestili tisti del
svojega vedenja, ki bi ga bili pripravljeni spremeniti, saj le na ta način lahko po njenem
mnenju vplivajo na spremembo vedenja pri otroku. Pri tem uporablja tehnike mediacije: »Jst
sebe izpraznim, kt se reče, torej tako: s čim ste zdej pršli, prčakvanja, bi radi, da bi otrok
drgač, aha, pravm, je otrok zadovoljn s temi, zdej krajšam te verzije, aha kdo pa ni zadovoljn
s takimi situacijami? Ja, pravjo, ja mi pa v šoli. Ja kaj pr celi zadevi je pa vam najblj moteče
v vedenju, a ne, vašga otroka in od te točke gre potem dalje. Pa bi bli vi kej prpravljeni, ka
mate vpliv, lohk, s čim lohk vi kej nrdite, da bi blo lohk drgač pri otroku. Jah, v bistvu ga
prsilt ne morm. Pravm, ja kaj pa kšna druga varianta, čigavo vedenje pa lohk ... a ne, tko, ni
tko zasliševalno, a ne, to običajno tud čez dve srečanji gre taka stvar, a ne.« Oseba D je
ocenila, da se za nadaljnja srečanja odloči 90 odstotkov staršev, kar se mi zdi zares veliko in
menim, da je tako (tudi) zato, ker je, kot pravi Vec (2009), opisana komunikacija usmerjena v
ustvarjanje demokratične skupnosti: svetovalna delavka si, kot razumem na podlagi intervjuja,
prizadeva vzpostaviti varnost in zaupanje ter staršev ne sili v spremembe, ki zanje niso
sprejemljive (prav tam). Ocenjujem tudi, da si oseba D za starše vzame čas, kar, kot pravi Vec
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(prav tam), ni v skladu z naravnanostjo šole v storilnost in časovno učinkovitost. Svetovalna
delavka je povedala, da kot strokovna delavka na šoli za nekatere starše predstavlja del
problema, in ne del rešitve. V tem primeru staršem predlaga, naj se obrnejo na samoplačniško
strokovno pomoč v društvo Vezal. Z njihovimi storitvami ima sama zelo dobre izkušnje. Za
zdaj so se za to možnost odločili trije starši in dva sta ji že sporočila, da sta zelo zadovoljna.

Sodelovanje z učitelji na področju vedenjskih težav
Kot sem zapisala že pri intervencijah, svetovalna delavka (in njeni strokovni sodelavci) na
šoli zagovarja stališče, da morajo učitelji disciplino in avtoriteto v razredu vzpostaviti sami.
Ona jih pri tem s svojim strokovnim znanjem in na različne načine (nasveti, treningi
komuniciranja, intervizijska skupina) podpira zunaj razreda. Mislim, da je to lep primer
posvetovanja, ki je, kot razlagata Pečjakova in Koširjeva (2012, str. 70), v ospredju
sodobnega pojmovanja šolskega svetovalnega dela: »Svetovalec pomaga posvetovancu
(učitelju, staršu) pri neposrednem delu s svetovancem (učencem, otrokom) tako, da odkriva in
spodbuja strokovne pristope posvetovanca. Posvetovanci torej neposredno delajo s
svetovancem in imajo nanj direkten vpliv, svetovalec pa preko posvetovanca le indirektno
vpliva na svetovanca.«
Svetovalna delavka sodeluje z učitelji tudi na razrednih urah, kar bom podrobneje predstavila
v naslednjem poglavju o preventivnem delovanju. Oseba D aktivu razrednikov na začetku leta
predstavi, kaj ima v načrtu za razredne ure. Končen načrt za razredne ure pripravi in izvede
skupaj z razredniki. Posamezni razredniki včasih izpostavijo določen problem v svojem
razredu, ki ga potem skupaj s svetovalno delavko vključita v načrt za razredne ure.
Oseba D mi je v najinem pogovoru predstavila tudi t. i. sistem medsebojnega izobraževanja
(SMI) (tudi o tem več v naslednjem poglavju), ki so ga na šoli vpeljali v času gospodarske
krize, ko je v šolstvu zmanjkalo denarja za izobraževanje strokovnih delavcev na šoli, in v
katerem si učitelji med seboj izmenjujejo (najrazličnejša) znanja.
Na moje vprašanje: »Ali vam učitelji kdaj zaupajo, da jim je težko vzdržati ob motečih
učencih?« je oseba D odgovorila: »Ja. Pr nas je klima kar se tega tiče zlo odprta je, sta
mogoče od vseh strokovnih delavcev na šoli dva, mogoč trije od sedemdesetih, ki so v uni fazi,
da skrivajo, če majo težave v razredu.« Svetovalna delavka se le-tem poskuša približati ter
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zagotoviti, da bi se varno počutili in ubesedili svoje stiske. Zaveda, se da pri vseh tega ni
mogoče doseči.
Na osnovi tega, kar mi je svetovalna delavka povedala o svojem sodelovanju z učitelji in med
strokovnimi delavci nasploh, ocenjujem, da gre za partnerski model sodelovanja med
strokovnimi delavci, saj si le-ti po mojem mnenju med seboj delijo ekspertnost in
odgovornost (Peklaj in Pečjak, 2015).

Preventivno delovanje na področju vedenjskih težav
Glede preventivnega dela na šoli je oseba D ocenila, da pokrivajo celotno obdobje
šoloobveznosti. Podrobno pozna preventivno delo od 6. razreda naprej, ker je to del njenih
delovnih obveznosti. Za preventivo do 6. razreda je zadolžena njena sodelavka. Za razredni
del je povedala, da imajo zelo dobro razvite treninge socialnih veščin, za učno pomoč pa je,
kot je povedala, prav tako dobro poskrbljeno, ker je del formalne dodatne strokovne pomoči.
V nadaljevanju bom predstavila preventivni program, ki ga je svetovalna delavka sama razvila
v letih svojega delovanja iz različnih virov in dobrih praks. Ta program po njenih besedah ni
verificiran z izmerjenimi učinki, je pa po njenem mnenju koristen: »Zdej jst sem
napaberkovala skupej stvari prouzaprou, a ne, tko da ne gre za en verificiran preventivni
program z izmerjenimi učinki, ampak se mi zdi koristen [smeh].« Program je naslednji:
1. Kot sem že omenila, so strokovni delavci na šoli v času gospodarske krize vzpostavili
sistem medsebojnega izobraževanja, v katerem jim je uspelo akumulirati svoje lastno znanje
in veščine z najrazličnejših področij, ki si jih med seboj izmenjujejo. Na začetku šolskega leta
vsak strokovni delavec na šoli predstavi, kaj bo ponudil v okviru sistema medsebojnega
izobraževanja (SMI). Udeležba pri aktivnostih je prostovoljna. Oseba D ponuja v okviru SMI
učenje tehnik svetovalnega pogovora in intervizijsko skupino. Na leto organizira eno
intervizijsko skupino z največ šestimi člani. Vloge intervizorja se učijo tudi učitelji, saj je cilj,
ki si ga je oseba D zastavila, v kolektivu doseči kritično maso intervizorjev, da bodo učitelji
sami, znotraj svojih aktivov, organizirali intervizijske skupine. Oseba D ocenjuje, da se je ta
faza počasi že začela odvijati in da so na tak način organizirane intervizijske skupine dobra
kurativa in preventiva tudi za področje vedenjskih težav, saj ona, učitelji ter ravnateljica na ta
način dovolj dobro ozavestijo metakognitivni vidik ali t. i. helikopterski pogled in potem
hitreje ter bolje razumejo svoj prispevek k npr. konfliktom.
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2. Za razredne ure, ki jih, kot sem napisala že zgoraj, načrtuje in izvaja skupaj z razrednikom,
je svetovalna delavka povedala, da gre za načrten, kontinuiran preventivni program v
neposrednem stiku z učenci. To, da je načrten in kontinuiran, je po njenem mnenju možno
zato, ker predstavlja četrtino njene celotne delovne obveznosti. Za vsak oddelek od 5. do 9.
razreda ima določenih devet ur dela na leto. V 5. in 6. razredu z razrednikom pokrivata učenje
učenja, kar se po mojem mnenju ujema z Bečajevim (1987b) priporočilom, da bi morali
učenci v 5. razredu dobiti učinkovito učno pomoč. V 7. in 8. pa svetovalna delavka in
razredniki pokrivajo preventivno delo na področju nasilja (senzibilizacija za to, kaj nasilje
sploh je, vaje s področja vdora v osebni prostor, socialno izključevanje, učenje prevzemanja
odgovornosti za lastno vedenje itd.).
3. V primeru učencev ob koncu šoloobveznosti, ki imajo že dobro razvite vedenjske težave, se
zdi osebi D fleksibilnost šole nujno potrebna. Na šoli se zavedajo, da je otrokom pri pouku
dolgčas, da pa jim šola kot prostor in šolski ritem povsem ustrezata. Svetovalna delavka pravi,
da je zadovoljna že s tem, da otroci pridejo v šolo. Od sredine maja za te učence na šoli
izvajajo poseben program, ko jih poskušajo čim bolj umikati iz razreda, da v tem času
pomagajo hišniku ali knjižničarki.

6. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Ali svetovalni delavci na osnovni šoli razumejo vzroke za vedenjske težave v kontekstu
sistemskih usmeritev?

Oseba C je kot vzroke za vedenjske težave omenila samo vzroke iz okolja oziroma družine
(neskladje med vzgojo doma in vzgojo v šoli, neugodne družinske razmere, pretirano
zaščitniški starši, starši otroku ne postavijo mej). Oseba B enak pomen kot vzgoji staršev, če
ne celo večjega, pripisuje genetskim predispozicijam in temperamentu, torej vzrokom, ki
izvirajo iz otroka. Za genetske predispozicije Vec (2011, str. 136) pojasnjuje, da bi kljub
razširjenemu laičnemu prepričanju težko trdili, »da obstaja neposredna genetska
predispozicija za agresivno (in s tem moteče) vedenje«.
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Oseba D je edina, ki je brez mojega vprašanja »Ali menite in na kakšen način menite, da
lahko šola prispeva k povečanju vedenjskih težav?« kot vzrok za vedenjske težave navedla
šolo oz. pomanjkljive strategije komuniciranja v šolskem prostoru na relaciji učitelj-učenec in
učenec-učenec. Njena misel, navedena spodaj, po mojem mnenju lepo ponazarja njeno
razumevanje vedenjskih težav v kontekstu sistemskih usmeritev, ki je nedvomno tudi
posledica njenega dodatnega izobraževanja s področja komunikacije: »Glavnino vidm res v, v
načinih komuniciranja, a ne, ki jih majo določeni al pa redki učitelji do učencev in nazaj.
Takrat pride do odprtga konflikta, takrat pride do enih, am, bi rekla, pride do takih intervenc,
k so v bistvu najblj, največji bum v šoli predstavljajo, a ne. In rečeš kaj je ta nardil al nardila.
Otrok. Vsi so pozorni na otroka, namest da bi, tako kot pr otrocih delamo, ko greš gledat
analizo, kako je pršlo do končnega rezultata pa kaj je blo prej, kaj je blo prej, kaj si ti, kaj je
on, da prideš nekak do izvora, a ne, kje so se začele te slabše, ne, slabši načini komuniciranja,
ne, to je to.«
Osebi A in C sta, potem ko sem jima zastavila zgoraj omenjeno vprašanje, prav tako potrdili
šolo kot možen vzrok za povečanje vedenjskih težav. Oseba A je povedala, da lahko šola
zaradi nerazumevanja vpliva šolskih pravil na otroka in nerazumevanja otrokovih potreb
vpliva na povečanje vedenjskih težav ter da lahko negativne reakcije učiteljev povečujejo
vedenjske težave. Oseba C pa vidi razloge predvsem v ravnanju učiteljev: učitelj se v
določenih primerih odzove neustrezno in je tako za učence slab zgled; učitelj ne ravna
vzgojno; učenci so dlje časa brez nadzora.
Oseba B je edina, ki je odgovorila, da šola ne more prispevati k povečanju vedenjskih težav,
saj so njen cilj lepo vzgojeni otroci: »Jst menm, da šola kot taka ne prispeva k porastu
vedenjskih težav, a ne, jst mislm, da vsaka šola ima za cilj to, da se učenci znajo primerno
vest, da znajo primerno izražat svoja čustva, mnenja in tako naprej, am, ampak, da pač otroci
nosijo svoj karakter s sabo in svoje reakcije in da šola pri tem nima nekega vpliva na
povečanja, a ne.«
Iz odgovorov svetovalnih delavk bi sklenila, da vzroke za vedenjske težave deloma razumejo
v sistemskem kontekstu, saj nobena izmed njih na moje vprašanje, kje vidijo vzroke za
vedenjske težave, ni navedla samo vzrokov v otroku. Pomenljivo se mi zdi dejstvo, da je
samo oseba D neizzvano med vzroki poudarila tudi šolo. Osebi A in C sta šolo kot možen
vzrok sicer prav tako potrdili, a šele, ko sem ju po tem posebej vprašala, iz česar bi lahko
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sklepala, da šolo v primerjavi z družino in biološkimi vzroki razumeta kot bolj obroben in
redkejši vzrok za vedenjske težave.

2 Kako svetovalni delavci pristopajo k vedenjskim težavam v osnovni šoli; ali pri tem
uporabljajo elemente sistemskega pristopa, katere in kako jih uporabljajo?

Znotraj drugega raziskovalnega vprašanja sem se osredotočila še na dve področji, in sicer
sodelovanje svetovalnih delavk s starši ter sodelovanje svetovalnih delavk z učitelji, ki ju bom
predstavila ob koncu odgovora na drugo raziskovalno vprašanje.

Oseba B k vedenjskim težavam v osnovni šoli najpogosteje pristopa tako, da se z motečim
učencem ukvarja individualno, kar je v primeru vedenjskih težav relativno neučinkovit pristop
(Bečaj, 1988: Connor, 2002). O prevladujoči individualni obravnavi učenca po mojem
mnenju govorita naslednja odgovora intervjuvanke: (1) na moje vprašanje, kako se na šoli
odzovejo v primeru povečanja vedenjskih težav, je odgovorila: »Am, predvsem smo dosledni,
a ne, da če pride do kršitev, da se otroka takoj vzame v individualno obravnavo, da se
obvešča starše, da mamo te skupne timske sestanke učitelji in svetovalni delavci na šoli, da
imamo govorilne ure s temi starši, a ne, na ta način, in da iščemo potem neke načine potem
vsi skup kako stvari izboljšat.« (2) na moje neposredno vprašanje, ali otroke obravnava bolj
individualno: »Ja, ja. Tm v razredu majo občinstvo, a ne, in potem, am, so vedenjsko še bolj
moteči, a ne.«
V določenih primerih oseba B v primeru vedenjskih težav občasno uporablja tudi nekatere
elemente sistemskega pristopa: povedala je, da v razredu »hospitira«, kot se je izrazila, v
primerih, ko jo za to zaprosijo učitelji ali učitelju to predlaga sama in ko so na šoli, ob vpisu
ali prepisu, opozorjeni na vedenjsko težavnega otroka. Opazuje vedenje otroka in učitelja. Po
t. i. hospitaciji učitelju pove, kaj se ji je pri njegovem delu zdelo dobro, kaj bi lahko izboljšal
in kako ter kako bi lahko drugače odreagiral. Kot razumem iz odgovorov osebe B, je pri
svojem občasnem delu v razredu pozorna predvsem na način, kako se učitelj odziva na
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motečega učenca in kako dela v razredu na splošno, nato pa poskuša v individualnem
pogovoru z učiteljem vplivati na njegove neustrezne odzive in jih spremeniti.
Za osebi A in C ocenjujem, da k vedenjskim težavam v osnovni šoli pristopata predvsem
sistemsko in si prizadevata, da se vedenjske težave, če je le mogoče, rešujejo v razredu.
Izjemo naredita le v primeru »pregretega ozračja«, kot ga je poimenovala oseba A. Obe se
občasno udeležujeta razrednih ur. Na njih se oseba A z otroki, kot se je izrazila, »za zares
pogovarja«: prisluhne, kaj ji otroci sporočajo, in se z njimi iskreno pogovarja: »[V] bistvu je
to, če se odprto pogovarjaš z otroki, profit tvoj [...] Jst celo rečem: Lej, zlo slabo tole
prenašam, men se lohk zgodi, da bom zdejle tko jezna, tko da dejva, dejva mal pejva narazen
pa čez 2 min spet. Mirno. In to zastopjo, res zlo dobro to razumejo, tko da ... tle mamo
največjo moč, no. Zagotov. Vsi, ki z otroki delamo.« Oseba C pa v primeru bolj težavnega
razreda skupaj z učiteljem načrtuje socialne igre, ki jih potem na razrednih urah skupaj tudi
izvedeta. Po izvedenih socialnih igrah se v razredu razvije pogovor.
V takšni grobi primerjavi sta njuna pristopa, kot ju vidim sama, precej podobna. Če pa ju
primerjam podrobneje, se v njunih metodah po moji oceni razkrijejo bistvene razlike. Oseba
A v konflikt, ki se zgodi v razredu, poseže veliko globlje in bolj osebno kot oseba C. Oseba A
začne v razredu in z razredom analizirati, kaj je pripeljalo do konflikta. Z analizo poskuša priti
do bistva, kar so po njenem mnenju otrokova in učiteljeva čustva. Cilj njenega dela v razredu
torej je, da udeleženci (otrok in učitelj) spoznajo čustva, ki so v ozadju njihovih odzivov. Ves
čas si prizadeva, da je komunikacija v razredu na osebni ravni, pravila pa so pri tem v ozadju:
»[P]a da jim pomagam sploh, sploh vzpostavt na ta pravem nivoju komunikacijo, se prav na
enem osebnem nivoju, ne iz pravil ven, ker pravila za okvir, niso pa zato, da bi urejala odnose
med nami.« Včasih učitelju v razredu s svojim zgledom pokaže, kako komunicirati z motečim
učencem. S takšnim odkritim in neposrednim (pred vsemi in z vsemi) reševanjem konfliktov
»prizanese« samo tistim učiteljem, za katere ocenjuje, da se v razredu ne zmorejo osebno
izpostaviti. V tem primeru se z učiteljem pogovori zunaj razreda. Učitelju pomaga, da
ozavesti lastna čustva, saj so ta po njenem mnenju bistvena, in ne to, kaj je otrok naredil.
Oseba C poskuša najprej umiriti situacijo in se nato pogovoriti o tem, kaj se je zgodilo. Po
nastalem konfliktu se z učiteljem pogovori o vzrokih zanj, o tem, kdo in kako bo obvestil
starše, in o tem, ali je treba narediti individualni načrt pomoči za otroka ali pa je šlo samo za
enkraten dogodek. Individualni načrt pomoči pripravi skupaj z učiteljem. Glede vzrokov za
nastalo napetost psihologinja pravi, da se učitelji pogosto zavedajo, da jih včasih s svojimi
neustreznimi odzivi spodbudijo sami, če pa ne, jih na to opozori ona: »Ko je učitelj z učenci
73

je, ne bom rekla razburjen, ampak vznemirjen, a ne, in ima, am, pač svoj pogled, tko da
včasih učitelj potrebuje nek razbremenitveni pogovor, kjer se mu včasih interpretira nek
konflikt, zakaj je učenec, npr. če je nek konflikt z učiteljem bil, a ne, zakaj je do tega pršlo,
kako zdej naprej, a ne, am na tak način, a ne.«
Na tem mestu se mi zdi primerno opozoriti na pomembno lastnost sistemov, o kateri sem
pisala v poglavju o temeljnih konceptih sistemskega pristopa, in sicer mehanizem ravnovesja
(homeostaza), ki vzdržuje stabilnost vzorcev v sistemu (Gostečnik, 2010). Ali povedano
nekoliko drugače: razred je sistem, sestavljen iz interakcijskih vzorcev, ki se ponavljajo in
težijo k temu, da se ne spreminjajo (prav tam). In tu si zastavljam po mojem mnenju eno
bistvenih vprašanj, ki je vezano na intervencije v primeru vedenjskih težav (in intervencije
nasploh): kako spremeniti problematične interakcije v sistemu oz. razredu? Ali zadostuje, da
pridemo v razred, ko tam poči, in delujemo tako neposredno (z vsemi in pred vsemi) kot
oseba A ali se po nastalem konfliktu, tako kot oseba C, raje pogovorimo z učiteljem in ga
opozorimo ali pa mu mogoče samo omenimo, da težava ni samo otrokovo vedenje, ampak
tudi katera izmed njegovih reakcij? Ali, če se vprašam v sistemskem jeziku, je takšno
ravnanje pozitivna povratna informacija, ki v sistemu (razredu) ustvari neravnovesje in
omogoča spreminjanje interakcij v njem (Čačinovič Vogrinčič, 1992)? Menim, da ima
delovanje osebe A večji potencial za pozitivni feedback kot delovanje osebe C. Še boljši
potencial za pozitivni feedback, torej za spreminjanje problematičnih interakcij v sistemu
(razredu), kot oseba A pa ima po mojem mnenju interveniranje osebe D.
Oseba D ima po moji oceni v primerjavi z ostalimi svetovalnimi delavkami zelo jasno in
natančno določen potek intervencij na področju vedenjskih težav, ki se v veliko delih pokriva
z njenim preventivnim delom na tem področju. Oseba D in drugi strokovni delavci na šoli
imajo jasno postavljeno vodilo, da mora učitelj avtoriteto in disciplino v razredu vzpostaviti
sam. Vendar pa oseba D učiteljem pri tem pomaga in jih podpira na sistemsko urejen, načrten,
strokoven in kontinuiran način: učiteljem svetuje, ponuja treninge komuniciranja in
intervizijsko skupino. In ravno to, da je njena pomoč in podpora učiteljem sistemsko urejena,
načrtna, strokovna in kontinuirana, se mi zdi ključno in ima po mojem mnenju bistveno boljši
potencial za pozitivni feedback (spreminjanje problematičnih interakcij v razredu) kot pristop
osebe C in tudi osebe A. To svojo posredno pomoč učitelju pri vzpostavljanju avtoritete in
discipline v razredu postavlja oseba D na prvo in temeljno mesto na področju intervencij v
primeru vedenjskih težav. Za skrajne primere, ko učenec ne zmore biti v razredu, so na šoli
razvili t i. sistem/taktiko za odstranjevanje učencev (SOU), pri katerem gre za to, da je vsak
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dan za vsako uro pouka eden od učiteljev (ki takrat nima pouka) dežuren. Oseba D v primeru
ponavljajočih se hujših oblik vedenjskih težav pri učencih (lahko bi sklepala, da gre za
sekundarno peristatično motnjo kot posledico motenega čustvenega razvoja (Bregant, 1987))
otroka ali mladostnika in njegove starše relativno kmalu vključi v individualno obravnavo.
Trenutno imajo na šoli štiri učence (tri fante in eno dekle) od 7. do 9. razreda, za katere
ocenjuje, da imajo težave z obvladovanjem jeze: »[T]e moje štiri, a ne, res z izjemno hudo
obliko, al pa z nikakršnim obvladovanjem, strategijami obvladovanja jeze, ne.« Proces
individualne obravnave, ki ga uporablja oseba D, je po moji oceni pri obojih, otrocih in
starših, podoben. Pri obravnavi uporablja metode s področja kognitivno-vedenjske terapije in
komunikacije.

Na podlagi odgovorov osebe B in osebe C na moja vprašanja s področja sodelovanja s starši
ocenjujem, da gre v njunih primerih za ekspertni model odnosov do staršev, pri katerem so
učitelji eksperti, starši pa so postavljeni v podrejeni položaj: poslušali naj bi učitelja,
sprejemali informacije in napotke ter naj ne bi dvomili v učiteljeve odločitve. Ta model je
poleg transmisijskega na naših osnovnih šolah prevladujoč (Kalin idr., 2009). V njunem
primeru torej ne moremo govoriti, da gre za sodelovanje s starši, temveč za »delo s starši«.
Oseba A je takoj na začetku vprašanj glede sodelovanja s starši povedala, da si v šoli
(ravnateljica in učitelji) sodelovanje s starši pogosto predstavljajo tako, da staršem v šoli
naročijo, kaj morajo delati doma, starši pa potem to izvršijo. Odločno je povedala, da se zdi
njej to sporno: »Ampak tist del, k ga učasih pod to skrivamo, k pa mene moti, je pa ta, da si
predstavljamo, šola sevede, da sodelovanje pomen, da mi naročimo starši pa izvršijo, no, ta
del je pa mal problematičen, ker to pa pač (vzdih), to pa ni sodelovanje.« Oseba A torej
zavrača ekspertni model odnosov med šolo in starši. Namesto tega si prizadeva za čim bolj
neformalen način sodelovanja s starši, ki je po njenih izkušnjah najboljši in najučinkovitejši.
Za osebo D na podlagi njenega dela na srečanjih za starše in 90-odstotne udeležbe le-teh
menim, da sta njena komunikacija in odnos do staršev usmerjena v ustvarjanje demokratične
skupnosti (Vec, 2009); oseba D si po mojem mnenju prizadeva vzpostaviti varnost in
zaupanje ter staršev ne sili v nobene spremembe, ki zanje niso sprejemljive (prav tam). Če se
omejim na različne modele vzpostavljanja odnosov med šolo in starši, kot ju razlagata
Peklajeva in Pečjakova (2015), bi pristopa osebe A in D označila za partnerski model
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sodelovanja med šolo in starši, pri katerem je bistven enakovreden položaj šole v odnosu do
staršev (prav tam).

Oseba B je edina svetovalna delavka, ki po moji oceni v odnosu do učiteljev ni postavila mej
svojega delovanja in sprejema vlogo »popravljavke« otrok, ki učitelju predstavljajo težavo
(Metljak, 2010; Peklaj in Pečjak, 2015). To ocenjujem na podlagi njenega odgovora na moje
vprašanje, kaj učitelji pričakujejo od nje na področju vedenjskih težav: »Zdej kaj pričakujejo,
am, predvsem v prvi fazi pričakujejo, da jim nekdo prisluhne, da jih nekdo posluša in sliši,
potem pričakujejo predvsem to, da se k situaciji pristopa resno, da resno vzamemo
problematiko in situacijo, da smo pripravljeni, am, pomagat, am da obravnavamo učenca z
vedenjsko problematiko, da sodelujemo pri pogovorih s starši, da po potrebi starše
kontaktiramo in jih povabmo, opozorimo na problematiko. Pričakujejo od nas tudi da se
učenca po potrebi napoti naprej k drugim strokovnjakom, v kolikor se to ugotovi. Am potem
pričakuje se potem tudi, da am, če je potrebno opravimo neko mini diagnostiko, am, da
vidmo, a ne, kje je vzrok teh težav, am tko no, učitli mislm, da kr prčakujejo od svetovalnega
delavca no, da ma en tak strokovn pristop, ki v bistvu bi pripeljal do tega, da vedenjske
problematike ne bi blo več, a ne, tukaj so kr visoka pričakovanja.« Na moje naslednje
vprašanje: »Am in se vam zdi, da jih zadovoljite?« je odgovorila: »Jst mislem, da ja.« Iz
odgovorov osebe A in C sklepam, da sta v odnosu do učiteljev postavili meje svojega
delovanja, kar je pomemben pogoj za učinkovito delo na področju vedenjskih težav (Peklaj in
Pečjak, 2015).
Na osnovi vsega, kar je oseba D povedala o svojem sodelovanju z učitelji in sodelovanju med
strokovnimi delavci na šoli nasploh, ocenjujem, da gre za partnerski model sodelovanja med
strokovnimi delavci, saj si le-ti med seboj delijo ekspertnost in odgovornost (Peklaj in Pečjak,
2015).

Od vseh svetovalnih delavk je oseba B edina, pri kateri je v ospredju individualni pristop
(uporablja splošna načela svetovalnega pogovora) k vedenjskim težavam. Ta je posledica
njenega sprejemanja vloge »popravljavke« otrok, ki ji jo vsiljujejo učitelji. Elemente
sistemskega pristopa uporablja samo občasno.
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Ostale tri svetovalne delavke, ki zavračajo pričakovanja nekaterih učiteljev, da bodo
»popravljale« otroke, ki jim predstavljajo problem, oni pa bodo s tem razbremenjeni, se
vedenjskih težav v osnovnih šolah lotevajo bistveno bolj sistemsko, kar je učinkovitejši in
uspešnejši način pristopanja k vedenjskim težavam, saj je usmerjen v spreminjanje
problematičnih interakcij v sistemu. Ocenjujem, da ima oseba D v tem pogledu
najučinkovitejši pristop, ki priznava učitelja kot eksperta za delo v razredu, obenem pa vpliva
na njegov odnos oz. njegove interakcije z učenci na posreden, načrten in kontinuiran način.
Pri osebah B in C gre po moji oceni za izrazito ekspertni model odnosov do staršev, za
katerega je značilno, da šolski strokovni delavci starše postavljajo v podrejen in klientski
položaj (Kalin idr., 2009). Po drugi strani pa si osebi A in D prizadevata za enakovreden oz.
partnerski ali sodelovalen odnos, ki najugodneje vpliva na vključenost staršev v izobraževanje
otroka ter s tem na otrokove dosežke v šoli in na njegovo boljšo socialno prilagojenost (Peklaj
in Pečjak, 2015).

3. Kako svetovalni delavci delujejo na področju preventive vedenjskih težav v osnovni šoli?

Iz odgovorov osebe B s področja preventivnega delovanja sklepam, da preventivnega dela na
področju vedenjskih težav ona in drugi strokovni delavci na šoli ne izvajajo. Ko sem ji
zastavila konkretna vprašanja s področja njenega (in splošnega) preventivnega delovanja na
šoli, je kot preventivno delovanje navedla tisto, ki je dejansko korekcijsko oz. kurativno.
Navedla je, da na šoli izvajajo posamezna predavanja za starše in učitelje v primeru, ko se
pojavijo vedenjske težave; da letos treningov socialnih veščin, ki jih je uvrstila med
preventivne dejavnosti, ne izvajajo, ker na šoli nimajo vedenjskih težav; da imajo več
preventivnega dela na šoli v primeru povečanja vedenjskih težav: »Ja, takrat pač ko se neka
problematika povečuje, takrat mamo tud več tega preventivnega dela, a ne ...«
Pri osebi C sem na podlagi njenih odgovorov na moja vprašanja s področja preventivnega
delovanja dobila vtis, da je njen interes na področju preventive vedenjskih težav šibek in da je
na tem področju dejavna zgolj zato, ker je to ena od njenih delovnih nalog. Njeni odgovori so
po mojem mnenju bodisi kontradiktorni bodisi skopi in nejasni. Na začetku mojih vprašanj o
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preventivnem delovanju je bil njen odgovor, da s področja vedenjskih težav na šoli ne izvajajo
nobenega preventivnega programa. V nadaljevanju pa se je spomnila dveletnega
mednarodnega projekta anti-bullying, ki ga na šoli izvajajo na pobudo učiteljice geografije in
ga letos poleti zaključujejo. Čeprav aktivno sodeluje pri izvajanju projekta, so bili njeni
odgovori v zvezi z mojimi vprašanji o projektu po moji oceni skopi in nejasni, zaradi česar mi
o vsebini in namenu programa ni uspelo sestaviti smiselne celote. Navajam en primer
takšnega odgovora o projektu anti-bullying: »[...] ta projekt mi je všeč, zato, a ne, ker ma zlo
jasno ne strukturo, vprašalnik začetni, a ne, evalvacijski, tko da 10 področji, ki naj bi bla
poštimana, a ne, na šoli, tko da lahko rečemo, da ni nasilja, am tko, da se pač potem vidi. Gre
pa za to, da pogledamo kako so učenci osveščeni o nasilju, ne vem kako vodstvo podpira,
koliko dajemo am na izobraževanje učiteljev, skratka neki faktorji, ki jih kontroliramo pa
pogledamo, kako je.« Oseba C je omenila tudi program Izštekani, ki ga izvaja v 7. in 8.
razredu in je preventivni program s področja uporabe drog, ki pa ima, po njeni oceni, mnoge
elemente, ki so preventivni tudi za področje vedenjskih težav. Oseba C je izpostavila en tak
preventivni element: spodbujanje in učenje otrok, da se odločajo z lastno glavo. Glede
preventive vedenjskih težav na predmetni stopnji je oseba C povedala, da se ji ne zdi smiselno
izvajati preventivnih dejavnosti na razredni stopnji, če ni nobenih težav, kar je popolnoma v
nasprotju s priporočili številnih avtorjev (Bečaj, 2003; Connor, 2002; De Mey in Breat (b. l.);
Webster-Stratton in Reid, 2010), ki na področju vedenjskih težav zagovarjajo začetek
psihosocialnih intervencij pred osmim letom starosti otrok.
Osebi A in D na področju preventive vedenjskih težav po mojem mnenju delata intenzivno in
sistematično. Zadnja leta oseba A in njene kolegice, ki so pridobile licenco, na šoli intenzivno
(»če bi ta program, seštela ure, je že to tolk, da se novih in naslednjih ne grem, ker to je pol,
to je časovno kar zalogaj«) izvajajo licenčni preventivni program CAP (Child Assault
Prevention Program) za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Program vključuje aktivnost za
učence, učitelje in starše. V 3., 5. in 8. razredu (na šoli je do pet oddelkov na generacijo)
izvajajo delavnice za učence dvakrat po dve šolski uri na razred. Delavnic za učitelje ne
izvajajo vsako leto, ker ti program že dobro poznajo. Delavnice za starše izvajajo v 2., 3., 5. in
8. razredu. Za preventivno delovanje na razredni stopnji je oseba A povedala, da ena od
njenih kolegic izvaja pomoč pri opismenjevanju, v tretjem razredu pa delujejo skupinice za
pomoč pri branju. Kot je povedala, na razredni stopnji pogosto uporabljajo socialne igre, ki jih
pretežno izvajajo kolegica svetovalna delavka in kolegice specialne pedagoginje, učitelji pa
bolj redko.
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Oseba D je v letih svojega delovanja iz različnih virov in dobrih praks razvila lasten
preventivni program za preprečevanje vedenjskih težav, ki ni, kot je povedala sama,
verificiran program z izmerjenimi učinki, je pa po njenem mnenju koristen: »Zdej jst sem
napaberkovala skupej stvari prouzaprou, a ne, tko da ne gre za en verificiran preventivni
program z izmerjenimi učinki, ampak se mi zdi koristen [smeh].« Program je naslednji:
1. Pri analizi intervjuja z osebo D sem že podrobno predstavila sistem medsebojnega
izobraževanja (SMI), ki so ga pred leti vzpostavili strokovni delavci na šoli. Oseba D ponuja
v okviru SMI učenje tehnik svetovalnega pogovora in intervizijsko skupino. Vloge
intervizorja se učijo tudi učitelji, saj je cilj, ki si ga je oseba D zastavila, v kolektivu doseči
kritično maso intervizorjev, da bodo učitelji sami, znotraj svojih aktivov, organizirali
intervizijske skupine. Oseba D je ocenila, da se je ta faza počasi že začela odvijati in da so na
tak način organizirane intervizijske skupine dobra kurativa in preventiva tudi za področje
vedenjskih težav, saj ona, učitelji ter ravnateljica na ta način dovolj ozavestijo metakognitivni
vidik ali t. i. helikopterski pogled in potem hitreje ter bolje razumejo svoj prispevek k npr.
konfliktom.
2. Oseba D na razrednih urah izvaja kontinuiran preventivni program v neposrednem stiku z
učenci, ki predstavlja četrtinski del njene celotne delovne obveznosti. Oseba D aktivu
razrednikov na začetku leta predstavi, kaj ima v načrtu za razredne ure. Končen načrt za
razredne ure pripravi in izvede skupaj z razredniki. Za vsak oddelek od 5. do 9. razreda ima
določenih devet ur dela na leto. V 5. in 6. razredu z razrednikom pokrivata učenje učenja, kar
je po mojem mnenju skladno z Bečajevim (1987b) priporočilom, da bi morali učenci v 5.
razredu dobiti učinkovito učno pomoč. V 7. in 8. razredu pa svetovalna delavka in razredniki
pokrivajo preventivno delo na področju nasilja (senzibilizacija za to, kaj nasilje sploh je, vaje
s področja vdora v osebni prostor, socialno izključevanje, učenje prevzemanja odgovornosti
za lastno vedenje itd.)
Oseba D je za razredni del povedala, da imajo zelo dobro razvite treninge socialnih veščin.

Bečaj (2003) se zavzema za to, da šola proti koncu šoloobveznosti, ko so vedenjske težave
stabilne ali povsem oblikovane in so mladostniki brez delovnih navad, brez potrebnega
predznanja ter imajo odpor do učenja, odstopi od vseh zahtev v zvezi s šolskim delom. Za njih
je primernejša plastičnost in prilagoditev šolskega dela: ne vztrajamo pri nalogah in
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minimalnem znanju, delajo naj, »kolikor zmorejo in naj imajo pravico, da niso pri pouku, če
tega ne zmorejo« (prav tam, str. 23). Na podlagi tega priporočila sem vsem osebam zastavila
vprašanje: »Kako ravnate vi in ostali zaposleni na vaši šoli v primeru učenca/učenke ob koncu
šoloobveznosti, pri katerem/kateri so vedenjske težave že dobro razvite?« V primeru oseb A,
B in C sem na podlagi njihovih odgovorov prišla do sklepa, da njihovo ravnanje (in ravnanje
njihovih strokovnih sodelavcev) v teh primerih ni takšno, da bi zadostovalo kriteriju
plastičnosti in prilagoditvi šolskega dela. Samo oseba D je, samoiniciativno oz. ne da bi ji
sploh zastavila to vprašanje, rekla, da se ji zdi fleksibilnost šole v teh primerih nujno
potrebna, zato od sredine maja na šoli za te učence izvajajo poseben program, po katerem jih
skušajo čim pogosteje umikati iz razreda, otroci ali mladostniki pa v tem času tako pomagajo
hišniku ali knjižničarki.

Vložek znanja, energije in časa v dobro preventivno delo je po mojem mnenju izredno velik,
so pa sadovi preventivnega dela v primerjavi s kurativnim ali intervencijskim delom bistveno
slabše vidni in merljivi. Menim, da so tudi pritiski po kurativnem delovanju pogosto večji.
Dobro preventivno delovanje je po mojem mnenju zato toliko bolj odvisno od znanja in
zagnanosti strokovnih delavcev. Mislim, da se to lepo vidi tudi na mojem sicer majhnem
raziskovalnem vzorcu. Osebi B in C po mojem mnenju nimata ne dovolj znanja ne zagnanosti
za preventivno delovanje na področju vedenjskih težav. Povsem drugačna slika je v primeru
oseb A in D, za kateri menim, da v preventivno delovanje vlagata veliko svojega znanja in
energije, ker se resnično zavedata pomena preventive. V primeru osebe A se mi zdi zelo
pomembno, da na šoli celoten svetovalni tim že vrsto let vestno in dosledno izvaja verificiran
preventivni program proti nasilju, ki pokriva celotno obdobje šoloobveznosti. Po moji oceni je
tudi neverificiran preventivni program, ki ga je v letih svojega dela vzpostavila oseba D,
povsem ustrezen, saj temelji na strokovni literaturi in dobri praksi ter pokriva področje
storilnosti in področje socialnih odnosov. Moj edini pomislek, vsaj kolikor sem dobila vtis iz
njenih odgovorov, je vezan na slabo oz. slabšo povezanost s preventivnim delom sodelavke,
ki je zadolžena za svetovalno delo na razredni stopnji. In prav pomenu preventivnega dela na
razredni stopnji oz. v podaljšanem bivanju pripisuje Bečaj (1987b) bistven pomen. Mislim, da
bi lahko preventivno delo na osnovni šoli, na kateri je zaposlena oseba D, še izboljšali, če bi
bolj povezali preventivno delo na razredni in predmetni stopnji.

80

SKLEP

Ob otrocih in mladostnikih, ki so moteči ali imajo že bolj razvite vedenjske težave, je, kot je
rekel že Bregant (1987), izjemno težko vzdržati. Odklonilen odziv na takšno vedenje je
naraven, skorajda refleksen. Otrok ali mladostnik je do nas napadalen bodisi neposredno
(grob fizičen ali verbalen napad) bodisi je do nas bolj prikrito sovražen (izzivanje,
dolgočasenje, izmikanje ...) (prav tam). Zdi se, da nas odriva od sebe. In tudi nas. A ne zato,
ker nas ne potrebuje, ampak zato, ker ga strah pred izgubo že tako majhnega samospoštovanja
sili k umiku (prav tam). Tukaj pridemo do paradoksa: otrok nas s svojim vedenjem odriva od
sebe, hkrati pa nas neobhodno potrebuje. Potrebuje kvalitetne interakcije ali izmenjave z
ljudmi iz svojega okolja (Bečaj, b. l.). Tu vidim vlogo sistemskega pristopa, ki nas v svojem
jedru opozarja na univerzalno potrebo človeka, da je vključen v družbo ostalih ljudi, s
katerimi je v dovolj dobrih ali kakovostnih odnosih. Le na ta način lahko zadovoljuje svoje
osnovne psihosocialne potrebe po varnosti, sprejetosti in potrditvi (prav tam). In prav socialno
vključevanje je po mojem mnenju tisto, ki je oziroma bi moralo biti izhodišče vsakršnega
delovanja socialnega pedagoga. Temeljno vprašanje je: kako v družbi ali sistemu vzpostavljati
take okoliščine, ki bodo ljudi čim bolj vključevale – seveda predvsem tiste, ki so že izključeni
ali jim grozi, da bodo izključeni. Družba je kompleksen sistem. Že osnovna šola je, kot sem se
prepričala v svoji raziskavi, kompleksen sistem. Za vzpostavitev vključevalnih okoliščin ali
vključevalnih interakcij je ključno, da poznamo zakonitosti in pravila, po katerih sistemi
delujejo. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč temeljni koncepti sistemskega pristopa.
Opozarjajo nas na primer, da že sprememba v enem delu sistema vpliva na celoten sistem
(Gostečnik, 2010). Torej sprememba učiteljevega vedenja vpliva na celoten razred. Tega se
očitno dobro zaveda oseba D iz moje raziskave, ki je na osnovni šoli, kjer je zaposlena,
vzpostavila zelo premišljen posreden način vplivanja na učiteljevo delovanje v razredu. Oseba
D je med celotnim najinim pogovorom poudarjala, kako ključne se ji zdijo učinkovite
strategije komuniciranja za dobrobit vseh na šoli. Teorija komunikacij je še eden od temeljnih
prispevkov sistemske teorije na področju dela z ljudmi. Pomemben doprinos sistemskega
pristopa, ki ga je izpostavil Schiepek (2001; povz. po Možina, 2005), je tudi usmerjenost na
vire tako v posamezniku kot v okolju. Ponovno se lahko obrnem na primer osebe D, ki je pri
svojem delu stalno čuječa do možnosti in potencialov v šolskem prostoru za podporo
vedenjsko motečih učencev; prizadeva si vzpostaviti okoliščine, v katerih bi se ta potencial
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kopičil in potem čez nekaj časa po načelu samoorganizacije deloval naprej, brez njene
neposredne vpletenosti in podpore.
Moja mini raziskava, ki sem jo opravila, je zame predstavljala velik izziv. Na njeni osnovi
sem prišla do dveh sklepov: prvi, ki je bolj splošen, je ta, da je raziskovanje lažje in boljše, če
je timsko, drugi, ki je bolj konkretno vezan na mojo raziskavo, pa je spoznanje o tem, kako
kompleksno in obenem samostojno je delo svetovalnega delavca v osnovni šoli. Svetovalni
delavec deluje znotraj številnih napisanih in nenapisanih pravil, ki jih ima šola, ter različnih
pričakovanj in interesov učiteljev, ravnatelja, staršev in učencev. Če dobro (s)pozna možnosti
in omejitve svoje vloge ter vloge ostalih, ki sem jih ravnokar naštela, doseže osnovni pogoj za
lastno strokovno delovanje. O samostojnosti pri delu svetovalnega delavca v osnovni šoli
sklepam iz različnih praks in pristopov, ki sem jih odkrila pri zgolj štirih svetovalnih
delavkah. Relativno proste roke pri svojem delu so velika priložnost in hkrati velika
odgovornost, pri čemer moramo biti z mislimi vselej pri svojih uporabnikih, ki so pogosto
tisti, ki so najmanj zahtevni, glasni, privilegirani in ozaveščeni, zaradi česar jih ni težko
spregledati.
Sistemski pristop je dobro razvita teorija in praksa na področju dela z ljudmi, ki je lahko
pomemben vir za razmišljanje in delovanje socialnih pedagogov. Njegovi prispevki so številni
in bogati; prepričana sem, da bom v prihodnosti o njih še premišljevala in poglabljala svoje
razumevanje ter jih uporabljala pri svojem praktičnem delu socialne pedagoginje.
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PRILOGE

1. (OKVIRNA) VPRAŠANJA ZA INTERVJU

Razumevanje
1. Kje vidite razloge za vedenjske težave?
- Ali menite in nakakšen način menite, da lahko šola prispeva k povečanju vedenjskih težav?
2. Kako ocenjujete svoj vpliv na vedenjske težave?
Intervencije, preventiva
3. Katere optimalne, objektivne pogoje ima vaša šola na razpolago za te učence?
4. Na kakšen način vi delujete v smeri zmanjšanja vedenjskih težav?
5. Ali iščete možnosti za preventivno delovanje že na razredni stopnji
- načrtno delo v podaljšanem bivanju?
- ukrepi za boljšo vključenost ogroženih otrok v skupino vrstnikov?; organiziranje letovanj,
izletov?
6. Kako ravnate vi in ostali zaposleni na vaši šoli, v primeru učenca oz. učenke ob koncu
šoloobveznosti, pri katerem/kateri so vedenjske težave že dobro razvite?
- Ali ste v tem primeru pripravljeni zmanjšati svoje zahteve glede obiskovanja pouka v
celoti, pisanja domačih nalog?
Učitelji
7. Kako bi opisali vaše sodelovanje z učitelji v primeru vedenjskih težav?:
Kaj pričakujejo (učitelj, ravnatelj...) od vas na tem podočju?
8. Po kakšne vrste pomoči se obrnejo na vas?
- Ali jim kdaj pomagate pri njihovem sodelovanju s starši? Opišite, prosim, kako?
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9. Ali aktivnosti za zmanjšanje vedenjskih težav (npr. treningi socialnih veščin) v razredu
organizirate skupaj z učiteljem/učiteljico in opišite, prosim, primer?
- Ali jih kdaj tudi skupaj izvajata? Opišite, prosim, kako?
10. Ali vam kdaj zaupajo, da jim je težko, so nemočni ob motečih učencih?

11. Ali zasledite kdaj pri učiteljih, ko vam podrobno opisujejo učenca, poenostavljeno,
neustrezno predstavo o otroku in njegovi družini?:
- Ali skušate te predstave spremeniti? Kako uspešni ste?
Starši
13. Kako bi na splošno ocenili pomen sodelovanja med starši in šolo?
14. Kakšna so vaša prizadevanja na tem področju?
- Ali preizkušate nove načine sodelovanja s starši in katere?
16. Ali organizirate oziroma vodite vodite kakšne aktivnosti za starše?
- Za starše učencev katerih razredov?
18. Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem s starši otrok z vedenjskimi težavami?
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2. PRIMER KODIRANAJA INTERVJUJA ZA OSEBO A
razumevanje
1 Najprej me zanima kje vidite razloge za vedenjske težave?Na kratko ali na
dolgo?
Kakor želite.Mhm. No, pa malo poenostavim vseeno. Vedno so to seveda več ali
manj...seveda vedno vzrok so: v začetku čustvene težave, potem se zraven naberejo
kakšni napačni vzorci, včasih je podlaga v kakšnih morda ADHD, hiperkinetični
sindrom...ali pa kej napak razumljene stvari. Ali pa kakšne kombinacije z
vzgojnimi stili domačimi. Pa se mi zdi, da je to kar poglavitno.
3 Mhm...hmm...ali menite in na kakšne način menite, da lahko šola prispeva k
povečanju vedenjskih težav?Lahko (hitro, odločno)! Seveda lahko. Ahh...če v
osnovi ne razume, torej če se sploh s tem kaj sploh počne, kakšen je
vpliv...ahhh...pravil, normativnih nekih postavljenih, če ne razume potreb otroka, če
ne ve kako, skratka če je nestrokovna, tko kot sem na začetku rekla, da se mormo v
osnovi zavedat, da smo tukaj strokovna ustanova. Se prav, če gledamo šolo kot šolo
neodvisno od otrok, kot inštitucijo, ki mora funkcionirat, pa ne vidimo teh
medsebojnih vplivov. Se pravi: otrok na nas, pa nas na otroke. Pol seveda lahko
velik prispevamo k temu, da se namest omilijo pač razrastejo vedenjske težave.
59 Aha. Se prav peti 6.r., 7.r.?
Ja. Ne iz 5. V 6. Take stvari no, tko da tu z VT se mi ne zdi čist nč drgač. Velikrat
je še celo tko, da otroc, ki so na razredni stopnji blj izstopajoč, nemirni pa težki pa
tko, tle niso več. Zato, ker če ti eno in isto vedenje, en človk ,ki ima en razred 5, 6
ur, te začne počas do bolečine srbet ne. Na predmetni stopnji je pa živ, ampak
učitelj se zamenja. Pa pride drug pa ni več tko izstopajoče.
60 aha. Ni več te pozornosti.
Ja. Ni več tko grozn, ker eno uro pa prežviš, ne. 5 ur je pa res težko. In s tem, ko je
tok manj povratnih vplivov se vse skp mal umiri celo
61 Aha. Se prav ker ni več reakcij na to vedenje se to v bistvu...
Ja velikrat to opazmo. To je pa tko, da res prou res se vid.
63 Zakaj?
Sploh ne vidm razloga zakaj se nebi, ker konc koncev mi otroke vzgajamo, učimo,

KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

KATEGORIJE

1čustvene težave, napačni
vzorci, hiperkinetični
sindrom, vzgojni stil staršev
(1)

1Vzroki za
vedenjske težave

Razumevanje
vzrokov za
vedenjske
težave

2če ne razume vpilva pravil
če ne razume potreb otroka
če ne razumemo
medsebojnih vplivov
delovanja med šolo in otroki
(3)

2Šola kot vzrok za
povečanje
vedenjskih težav

3Moteče vedenje se na
predmetni stopnji
nekoliko umiri, ker je manj
negativnih reakcij učiteljev
(59)

4Izvor vedenjskih težav so
napačne interakcije (60)

3Negativne reakcije
učiteljev
povečujejo moteče
vedenje

4Neustrezne
interakcije
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oni bodo ves čas žvel v neki skupnosti. In tud niso si sami nekje v enem
laboratoriju težav nrdil ampak so nastale iz napačnih interakcij, ne al pa narobe
spelanih ne, in tm je pol torišče.
71 Aha in ko se z učitlom sami pogovarjate: kaj se pogovarjata, kaj ga
sprašujete, kaj analizirate problem situacijo?
Poskušam zmer njega mal odpirat: a te zjezi, a ti je zoprn a ti gre na živce, a bi
pomagal, če ti ne bi blo treba z njim, ne. Kaj se v resnici z njim dogaja, z učitlom.
Ker odgovor je tam, ne v tem kva je otrok naredu; kva to teb povzroči. Zdej pa eni
lahko to naredijo skupej z otroki, tko kt sva prej rekle, eni pa ne. Eni pa hočjo ostat,
kar je čist v redu, nč narobe ne, sej niso pršli v službo zato, da b se tle samo osebno
razdajal.

3Bistvena je reakcija
učiteljev na vedenje in ne
vedenje samo (71)

Intervencije

Intervencije

30 Kako pa bi opisali vaše sodelovanje z učitelji v primeru vedenjskih težav?
Ja tle se mi zdi pa izjemno pomembno, tko včas se mi zdi, da, da, sploh ko si
mlajši, kot svetovalni delavc, da maš občutek, da je to tvoje, da boš ti neki naredu,
pa se mi zdi prva stvar, da se zavedaš, da sam ne morš čist nč, da če nimaš tm
otroke v razredu 6h/dan, če tam nimaš sodelavca, si lohk veliki rešitelj pa ga vabiš
v svojo pisarno, pa se tle neki pogovarjaš, ampak to ni to, ne. Tko da se mi zdi tle,
da če gre pa res za težave, da je pa res izjemno pomembno, da si tam, da si ti tam,
ne da on pride sem, da sodeluješ, da včas tud samo poslušaš. Da ti prstopiš, da
slišiš, da razumeš, da veš, da je učitlu težko, da je drgač, ko si sam z otrokom, al pa
ko je tam, ko je un ves na krilih, ko ma tam cel razred, ki ga občuduje, k si upa pa
tko naprej. Pa zlo pomembn se mi zdi, da če te učitli pokličejo zraven, da jst
enostavno otroka odpeljem ven, če vidim, da je pregreto ozračje, rečem pejva, pa se
midva odzun pomenva. Če pa vidm, da do tega še ni pršlo, pa se mi zdi zlo
pomembn, tud način kako kot svetovalni delavc, KAKO z otrokom govoriš, da je
včas učitlu treba tud pokazat: da jih mogoče včas zapelje u pridiganje k zagotov ne
pomaga.

1-sam z otrokom, v svoji
pisarni ne moreš reševati
vedenjskih težav (30 I)
-izjemno pomembno, da si v
razredu, kjer poslušaš,
sodeluješ (30 I)
- pomembno, da razumeš, da
je učitelju včasih težko (30U)
2-če je pregreto ozračje
otroka odpelje ven (30I)
1-če se le da ostane v razredu
(30U)
3-Učitlu v razredu s svojim
zgledom pokaže kako
konstruktivno komunicirat z
otrokom, ki se moteče vede
(30I)

31 Kako pokažete?

3-umiri situacijo (31I)

1Vedenjske težave
rešuje pretežno v
kontekstu razreda

2Individualna
obravnava

3Način dela v
razredu
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Da jest to opravim v razredu. Da recimo, lej zdejle si mogoče zmišljujem, da
rečem: lej zdejle smo vsi razburjeni, ne rabmo zdejle zjat, dej ustav se, jst tud ne
zjam, tebi tud ni treba, dejmo, poglejmo kaj se v resnic dogaja, ne, da prideš do
podlage, se prav: me je razjezl, mi je rekla, sm mislu, da bom pa nism, da, da, da se
vid v bistvu, da začneš lahko šele takrat, ko šele do teh občutij otrokovih prideš.
Da je tam bistvo, ne to kaj je naredu. 18. 59
32 a se kdaj recimo tud tko, če mate kšn blj težaven razred, da pride učitelj do
vas, da vas prosi za pomoč, da ne ve kako delovat, da mu je težko v razredu, ne
ko pride do neke krizne situacija ampak, da vas že prej...
Seveda, seveda. Sej to so itak, sej tud na razredne ure hodmo, al pa, ne na oddelčne
bi moglarečt, ša po tastarem govorim..
38 Aha, da bi pristajal na to vlogo. Samo izjemoma.
Ne, tako. Lahko kdaj odstranm otroka, lahko mislem, kadaj tud, ne, v primeru, ko
vidm, da je tm res nekej narobe ja, ampak zlo redko.
62 Če vas prav razumem vztrajate pri tem , da se Vt rešujejo v kontekstu
razreda?
Čimvečkrat, pa čim...ja seveda, seveda.
63 Zakaj?
Sploh ne vidm razloga zakaj se nebi, ker konc koncev mi otroke vzgajamo, učimo,
oni bodo ves čas žvel v neki skupnosti. In tud niso si sami nekje v enem
laboratoriju težav nrdil ampak so nastale iz napačnih interakcij, ne al pa narobe
spelanih ne, in tm je pol torišče.
64 Kako vi v tem primeru pripomorete k reševanju VT v razredu?
Jst mislm, da sem, mogoče, to že rekla, ampak nč hudga no, se mi zdi da sem jest,
da sem lahko dobr prevajalc med učiteljem, med skupino pa med tem enim
posameznikom, ki, da lahko zlo dobr umestim kam kej paše; da lahko pomagam
pojasnevat; da lahko rečem: Ja, recimo zlo banaln, res je včasih zoprn ampak sej se
mu to vedno zgodi, ko ne, sej, a lahko poveš kako se takrt počutš, kva te vraga
prpele do tega, da tko izbruhneš,
65 A to otroka al učitla, da tko izbruhne?
Enga in druzga.
66 A to se v razredu pogovarjate z vsemi?
Tudi. Tudi. Na kolege mal popazm, sevda, oziroma tist kolega, ki sam pride pa
reče, pa sej veš, ko tolk let z ljudmi delaš veš kolk kdo zmore pa kolk prenese.

-skupaj z razredom analizira
situacijo (32I)
- skuša priti do bistva, ki ni
vedenje, ampak otrokovi
občutki (31I)

4-gre tudi na razredne ure
(32I)

4Razredne ure

2-otroka redko odstrani iz
razreda (38I)
1-vt je treba reševat v
razredu, ker so del skupnosti
in ker je do njih prišli zaradi
napačnih interakcij (62, 63I)

5-meni, da je v razredu lahko
dober prevajalec med
učiteljem, skupino in
posameznikom (64I)
5-dobro analizira dogajanje v
razredu (64I)
3- hoče, da udeleženci (otrok
in učitellj) spoznajo čustva,
ki so v ozadju njihovih

5Lastne
sposobnosti za delo
v razredu
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Kkšnega ne smeš izpostavit tud za mililmeter kkšn se pa lahko zlo odkrito tud z
otroki pogovarja, vsi pa ne, ne, seveda ne.
67 Aha. Eni niso prpravljeni na to, da se stvari rešuje pred otroki?
*Ne. Oni imajo prou. Oni so učitelji, ne, kar je tud res ne, sej maš svojo vlogo, sam
to je tud stvar ene osebne zrelosti, osebnostne mogoče, kolk zmoreš razumet, da te
ni nč mnj če rečeš: lej jst tega ne sfolgam pa konc in to je moja izkušnja, zato ker
vem ...jo prekine tel v bistvu je to, če se odprto pogovarjaš z otroki, profit tvoj. Jst
mam skoz mnj težav z otroki, pa ne mislm, da so ne, ampak tolk mi je, mogoče tud
leta mal pomagajo, men res, dol visi, da tko rečem, za kakšne take zadeve kaj kdo
misle pa tko naprej, in to se tko pozna, otroc na to odreagirajo.
68 Aha, da ste tko pristni, da ne skrivate svojih slabih točk?
*Ja, ja. Jst celo rečem: Lej, zlo slabo tole prenašam, men se lohk zgodi, da bom
zdejle tko jezna, tko da dejva, dejva mal pejva narazen pa čez 2 min spet. Mirno. In
to zastopjo, res zlo dobro to razumejo, tko da...tle mamo največjo moč, no.
Zagotov. Vsi, ki z otroki delamo. Da v resnic res, in sej jst
69 Se prav, ostali sva: kako lahko vi pripomorete...
Rekla sem, da sem ene vrste prevajalc med njimi lahko, ne, to, pa da jim pomagam
sploh, sploh vzpostavt na ta pravem nivoju komunikacijo, se prav na enem
osebnem nivoju, ne iz pravil ven, ker pravila za okvir, niso pa zato, da bi urejala
odnose med nami.

70 Aha, se prav z enmi učitli ne morte tega počet v razredu,Tako je tam mate
potem nek omejen vpilv, če si prou predstavljam, ne morte tolk pomagat...
Lahko, če mi zaupa. Če pa mam jst z njimi dobr odnos, da se lahko jst z njim izven
razreda pogovori, pa če mi zaupa, kar ti velika večina po 30 letih hvala bogu pa
zaupa, mi pa včas zato uspe, ker mi verjamejo. Zato, ker sem jest rekla, ne, spet iz
ene moje osebne in strokovne avtoritete, da bi blo bolje za vse, če bi z njim tko pa
tko ravnal.

reakcij (64, 65I)
6-nekateri učitelji ne morejo
pred razredom razkrivati
svojih pomankljivosti (67I,
U)

6Individualno delo
z učitelji, ki se
nočejo osebno
razkrivati pred
razredom

3-*z otroki se je potrebno
odkrito pogovarjat o svojih
čustvih, tudi negativnih (67I)
6-*ubesedit negativna čustva
in konstruktivno, na miren
način reagirat (68I)
5-k reševanju vt v razredu
pripomore kot prevajalec
(69I)
3-v razredu pomaga
vzpostavit komunikacijo na
osebnem nivoju in ne iz
pravil (69I)
6-na učitelja, ki se noče
osebno razkrivati pred učenci
se pogovori izven razreda
(70I,U)
-s pomočjo svoje osebne in
strokovne avtoritete,
spreminja ravnanje tega
učitelja do otroka (70I)
-*večina učiteljev ji po 30
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71 Aha in ko se z učitlom sami pogovarjate: kaj se pogovarjata, kaj ga
sprašujete, kaj analizirate problem situacijo?
Poskušam zmer njega mal odpirat: a te zjezi, a ti je zoprn a ti gre na živce, a bi
pomagal, če ti ne bi blo treba z njim, ne. Kaj se v resnici z njim dogaja, z učitlom.
Ker odgovor je tam, ne v tem kva je otrok naredu; kva to teb povzroči. Zdej pa eni
lahko to naredijo skupej z otroki, tko kt sva prej rekle, eni pa ne. Eni pa hočjo ostat,
kar je čist v redu, nč narobe ne, sej niso pršli v službo zato, da b se tle samo osebno
razdajal.
72 Aha, torej kaj vi v bistvu počnete; delujete na klimi v razredu, na odnosih
na vlogah, ki jih majo skušate tud to spreminjat?
Sej to avtomatsko, če hočeš al pa ne. Čim se dotakneš teh stvari se to zgodi, se
sproži.
73 Kaj pa to, a greste tud v razred pogledat, kaj se dogaja, da ste prisotni na
kkšni uri al samo na osnovi tega kar vam učitelj pove?
Grem tud v razred. Absolutno.
74 In kaj, pol samo opazujete?
Ponavad ne zdržim, da bi samo opazvala.
75 Kaj greste na nako uro, ka vam učitelj reče, da je kritično, kako se
odločte..?
Pa ne vem , če učitel, pa ja najbrž učitel že neki reče, ena pobuda že more prit, no,
ampak tko ponavad, sploh na začetku, dokler ne poznam, ker jst zdej otroke dobim
v 4. 5. Razredu, dokler jest nimam občutka, kaj se v resnic zares dogaja takrat
grem, ja bl iz sebe ven, mogoče, takrat ka jest nism ziher. Ker včas ti učitelj pove,
ko ti učitla poznaš 20 let, ne, pa si z njim sodelavc tolk časa, veš o čem govori. Zato
ker njega poznaš ne, ne rabš še, al pa otroke poznaš pa veš kakšni so, ne. Če pa ne
enga ne druzga, ne pol pa morm mal videt, kje se zatika,no da tko rečem.
76 Zdej vi ste rekli, da včasih, ok jst tko razumem stopnjevano stvari: v nekem
razredu pride do pregretga ozračja in v tem razredu ga vzamete tud ven, kdo
vam to, a to učinec pošlje enga učenca?
Tudi, ja. Al reče učencu: pejd do Mari? Ne to mamo pa dogovor, da učencev
samih ne pošiljajo ven, čist za vsak slučaj, zarad varnost, ker če je nekdo
pregret...Al pa pošljejo kkšnega, ki je nevtralen pa nevpleten [učenca] Pol pa včas
ostanem kar notr pa vprašam: kva pa je? Tko, da mal slišm. To se najbrž odločte
na osnovi učitl? Ja pa tud, ko not stopm, ko vidm kaj je: a smo vsi poluft al al, ne:

letih zaupa kot osebi in
strokovnjakinji in (70U)
6- z individualnim
pogovorom učitelju pomaga,
da ozavesti svoja čustva, ki
so bistvena (ne to kaj je otrok
naredil) (71I, U)

1-*učitelj pošlje nevtralnega
učenca, ki ni vpleten (76I)
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a bo sploh možn kej nrdit al ne. Če ni tko pregreto pol poskušam kar tam. In pol vi
notr v razredu, predvsemi, skušate ugotovit kaj se dogaja? Ja, ja. In mulc ti
potem zavpije: ma kaj je, če zmer mene...! In učitelj ti pol reče: no vidš, tkole se
obnaša. No evo, kaj naj zdej s tem. En tak banaln primerček. Pa pravm, no dej,
dejmo se, najprej se umirmo, tačas naj pa en drug pove, en nevtralen, kako je drug
še vidu. Ne, in poskušam da un mal sapo zajame pa da kšen sošloc ka mu je mal bl
naklonjen mogoče pove, kako je on vidu, kaj pa kakšen drug: kako s pa ti. Pol se pa
tud men že počas začne kej bliskat kaj dogaja.
77 Zadnjič ste mi rekli, da če res ne gre pa ne gre, pol se pa zčne počasna pot
rešvanja ka lohk traja tud eno leto, in kaj počnete na tej počasni poti?
Takrat je treba pa z učitlom več. V bistvu ga morm počakat, da se...morm?, to je
najbl učinkovit, da se zahakla na tist kar mu jst poskušam, da na svoje limance stop,
no. Tko morm rečt. Ne, če jst vidm, ne, kaj se mu dogaja pa če mu, ne, dostkrat
seveda so odpori pa tist občutek: kaj boš ti men, ne. Tudi, tudi. Pol morm pač
počakat, ker prej ljudje pač ne vidmo ane, zakaj bi vrjel vsi vsakmu, vsem. Pol je pa
lažje. Mogoče bi blo lažje na konkretnem primeru: razred, razrednik pa učitli
različnih predmetov pa tko naprej in ena od učiteljc zlo hoče, tko za vsako ceno
vztraja na poziciji: jest sem učitelj jest želim za vse enako. Itak vemo, da ni možno:
ne morš za vse enako, ker niso vsi enaki. In jst nč nočem vedet kaj kdo, jest nč
nočem vedet...prekine tel. No in potem se ji zgodi, da se zaplete, ker kliče enega od
staršev......skratka, pridemo do tega, da se želi mama pogovort s to učiteljco. To je
njena fasadica gor, njena ograjca ka jst vem , da je ona v resnici tko zlo občutljiva.
Ker ko se prpelje do tega, da se pa vsedemo vsi skupej: razredna učiteljica, ta
učiteljica, jest pa starši in ker z mamo prej govorim in ker mami hvala bogu
razume, smo v eni uri na tem, da se, ne, učki orosijo tudi tej učiteljici, ne: se jst sem
pa čist narobe razumela situacijo, sej ta otrok pa rabi ravno obratno (bližino, pa da
ga razumeš, da sploh ne rabi discipliniranja, da vse to počne zato, ker ima doma pr
ta pravmu očetu, preveč prav smo discipliniranja...)Skratka: cela reč se obrne.
78 Do tega more pridt, to vi čakate?
Ja, mora se zgodit ta stik: ti morš bit takrat prpravljen pa vedet kdo si pa kaj počneš.
84 Kaj počnete na oddelčnih urah na katere ste rekli, da greste v primeru VT?
Zdejle, ko se z vami pogovarjam ugotavljam, da skoz isto počnem. V resnic, v
resnic skoz isto počnem, če zdejle pomislm, zdejle bi lahko spet čist isto rekla: da
že spet prou ta, no, kako bi rekla, da se za zares z njimi pogovarjam, no: ne o
pedagoških načelih, ampak, ne vem, če so to otroc stari 13., 14. Let rečem: otroc

1-Če ozračje ni preveč
pregreto poskuša težave
rešavati v razredu (76I)
3-najprej skuša umiriti
situacijo (76I)
- za umiritev situacije v
razredu uporabi razlago
sizuacije ostalih sošolcev.
6-*počasna pot: začne se v
primeru učitelja, ki vztraja
pri svojem neustreznem
ravnanju z otrokom (77I)
-počaka, da se učitelj na
svoje limance ujame (77I)

4-na razrednih urah se z
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lejte, glih zdejle boste odšli v odrasli svet, vi se morte začet obnašat po prou pa
narobe, ne lažje pa težje, mislm, ne vem, ena...en del je slišat jih, mogoče, da jih res
slišiš, kaj ti govorijo, kaj ti v resnic sporočajo, ne kaj ti govorijo, drug del je pa da
tud ti za zares poveš. No tko. Da jih ne, včasih jih hočmo odrasli okol prnest. Se mi
zdi, da na to mormo bit zlo pozorni.
85 Se prav vi greste na oddelčno uro in se tm z njimi pogovarjate?
Ja.
86 Kaj, vsebina, o čem?
No, recimo, če se spomnim ta zadne am tm je bil en zlo zrel fant notr, ka mi je bil v
pomoč, sem ga ml uporabla. K je šlo v bistvu zato, da so se otroc čez enga učitla
prtožval. Komu, vam? Ne, ne. Pr razredničarki, pa tko, pa še drugi. In potem ja, to
se v obraz dela, ne za hrbtom, ne skupi. To je težko, ja je težko ampak je pa prou. In
potem sem s tem začela. In učitelj je bil prisoten [plus razrednik, učenci, ona]. In
sem rekla: tole je zdej ena težka situacija, vendar, če smo jo začel, jo je treba pač
zaključit pa jo prpelat tko, da bo čimboljš tko, da zdejle se bomo pogovarjal tko, da
bomo vsi spoštljivi. In potem je nekdo rekl: Ja, ampak to velja tud za gospoda tega
pa tega. Ja sem rekla, ja vsi bomo spoštljivi, v to ne dvomim. Sem rekla: a bo šlo,
kolegu. Je rekel: če se bomo trudil bo pa šlo , ne. Sem rekla: pa dejmo. In potem
smo šli lepo mic po mic: nam reče to pa to [otroci], ja ampak vi ne veste, ne
žugajoči prstek učitla. Sem rekla: no a lahko ti poveš [učencu] zakaj tebe to tko
zmot; kaj je tisto kar tebe tko zmoti? Ker me poniža. In to je delval: ko je pa učitelj
slišal, da PONIŽA otroka, je pa njega tud zadel, ker to pa res ne želi. In potem je on
zmogel v tej situaciji rečt: ja točn to, tega pa res ne želim. Jst bi rad, da daste mir,
ne pa da vas ponižujem, ni mi pa dobr da vas ponižuje, ne, če pa to za vas to
pomen, pol mi pa vi povejte kaj. Ja mogoče če se dogovorimo za en znak, ne, da
zdej je pa res predeleč [otrok]. Ja pa sej jst vam rečem, da je šlo predeleč. Mogoče
vas pa nismo resno vzel. Na en tak način so se pol začel...
87 V bistvu ste vi sprožl pogovor med njimi?
Ja, tako. Zato pravm, da prouzaprou skoz isto počnem, da se skoz neki pogovarjam.
Ampak v bistvu gre res zato, da ja, da omogočš, da se slišjo, al kaj, jst ne vem kako.
Tko nekak.
88 Zadnič ste mi rekli, da prideš do podlage, do tistga kar je odzad?
Ja tu so spet počutja pa čustva pa tko naprej. Pa da omogočš, dovolj varen prostor,
da se o tem lahko pogovarjajo.

njimi za zares pogovarjam;
en del je, da jih res slišiš kaj
ti v resnici sporočajo drug
del je pa da jim ti iskreno
poveš (84I)

3-pri delu z razredom si
pomaga z zrelim učencem
(86I)

3-pravi, da vedno počne isto:
se pogovarja z vsemi v
razredu (učenci in učitelj) z
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starši
20 Mhm...kako bi pa na splošno ocenili pomen sodelovanja med starši in
šolo?Hm...torej pomen sodelovanja absolutno ja. Ampak tist del, k ga učasih pod to
skrivamo, k pa mene moti, je pa ta, da si predstavljamo, šola sevede, da sodelovanje
pomen, da mi naročimo starši pa izvršijo, no, ta del je pa mal problematičen, ker to
pa pač (vzdih), to pa ni sodelovanje. Se mi pa zdi, da je v šoli velikokrat tko
mišljeno, ne, da bi blo treba sodelovat s starši, da bi jim mi neki pravzaprav rad
naročil, kaj naj še za šolo nardijo.
21 Aha. Da jim boste dal neke naloge, ki jih morjo zdej oni opravt?Tako! Tako.
22 Potem vi tko ne delujete?Ahm tudi tko delujemo, sevede.
23. Aha. Kako pa še?ja ostalo so pol pa vse tiste druge oblike, ko se pa...in skupni
projekti in..., ko se starši udeležujejo. To so pa take ta prave stvari. Mislem, da bi se
dal tud na tem nivoju, ne vem, nekh čist formalnih svetov staršev pa pa sveto šole
še kej spremenit, zagotov...ampak tud to
24. Kako mislete, kaj bi spremenil na tem formalnem nivoju?Da bi bil mnj
formalen. Glih to...
25. Aha, ne marate tega Ne, boljš deluje, če n tko zlo formaliziran, ne, sej en del
mora ostat tko..ne
26 Aha. Kako pa vi delujete tko blj neformalno, kako stopate v stik z njimi, z
njimi komunicirate, kolk ste dostopni...No to je recimo en vidik, dostopnost
recimo. Jst v resnici se trudm tale služben mobitel ves čas za sabo nosti, recimo,
druga stvar je, da ne vpeljem, tud po tridesetih letih še ne govorilnih ur. Jst vem, da
bi tko lažje funkcionirala pa da bi blo men lažje, če bi napisala na vrata od do, pa bi
enkrat papirje delala, enkrat bi se lohk pogovarjala, ampak se mi zdi, da je prav ta
dostopnost, natančno ta prvi, ključn trenutek, kjer lahko boljš funkcioniraš. Tud za
otroke, konc koncev. Jst če bi mela uradne ure tmle na vratih napisane, jst ne vem,
če bi hodil tolk kolkr sicer prhajajo.

namenom, da se slišijo; da
ozavestijo svoja čustva. (87,
88I)
-za pogovor je potrebno
omogočiti dovolj varen
prostor, da se lahko
pogovarjajo (88I)
Sodelovanje s
starši
1- sodelovanje s starši ni, da
strokovni delavci naročimo,
starši pa izvršijo, kar se na
šoli pogosto dogaja in je
sporno (20S)

1sporen način dela
s starši

1- seveda včasih staršem tudi
naloge naročimo (22S)
2- tudi bolj formalne zadeve
bi lahko naredili manj
formalne (23S)
2- ta prave stvar, ki dobro
delujejo, so manj formalne
(25S)
- pomemben vidik je
dostopnost (26S):
- službeni telefon ves čas s
sabo nosim (26S)
3- tudi po tridesetih letih še
ne vpeljem govorilnih ur
(26S)
2- splošna dostopnost je
ključna za dobro delovanje

2Učinkovit/dober
način sodelovanja s
starši

3govorilne ure

97

3. SEZNAM KOD IN KATEGORIJ ZA OSEBO A

PRIMER KODIRANJA ZA OSEBO A

Kode 1. reda in kode 2. reda za kategorijo razumevanje (1. raziskovalno vprašanje)
Kode 1. reda
-čustvene
težave,
napačni
vzorci, hiperkinetični sindrom,
vzgojni stil staršev (1)
-če ne razume vpilva pravil
-če ne razume potreb otroka
-če ne razumemo medsebojnih
vplivov delovanja med šolo in
otroki (3)
-moteče
vedenje
se
na
predmetni stopnji
nekoliko umiri, ker je manj
negativnih reakcij učiteljev (59)
-izvor vedenjskih težav so
napačne interakcije (60)
-bistvena je reakcija učiteljev na
vedenje in ne vedenje samo (71)
-izvor vedenjskih težav so
napačne interakcije (60)

Kode 2. reda
vzroki za vedenjske težave

Kategorije
razumevanje

šola kot vzrok za povečanje
vedenjskih težav

negativne reakcije učiteljev
povečujejo moteče vedenje

neustrezne interakcije

Kode 1. reda in kode 2. reda za kategorije: intervencije, sodelovanje s starši, sodelovanje z učitelji (2.
raziskovalno vprašanje)
Kode 1. reda
-sam z otrokom, v svoji pisarni
ne moreš reševati
vedenjskih težav (30I)
-izjemno pomembno, da si v
razredu, kjer poslušaš, sodeluješ
(30I)
-če se le da ostane v razredu
(30U)
-vedenjske težave je treba
reševat v razredu, ker so del
skupnosti in ker je do njih prišlo
zaradi napačnih interakcij (62,
63I)
-Če ozračje ni preveč pregreto
poskuša težave rešavati v
razredu (76I)
-če je pregreto ozračje otroka

Kode 2. reda
Kategorije
vedenjske
težave
rešuje intervencije
pretežno v kontekstu razreda

individualna obravnava
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odpelje ven (30I)
-otroka redko odstrani iz
razreda (38I)
-včasih učitelju v razredu s
svojim zgledom pokaže, kako
konstruktivno komunicirat z
otrokom, ki se moteče vede
(30I)
-umiri situacijo (31I)
-skupaj z razredom analizira
situacijo (32I)
- skuša priti do bistva, ki ni
vedenje,
ampak
otrokovi
občutki (31I)
-hoče, da udeleženci (otrok in
učitellj) spoznajo čustva, ki so v
ozadju njihovih reakcij (64, 65I)
-v razredu pomaga vzpostavit
komunikacijo na osebnem
nivoju in ne iz pravil (69I)
-najprej skuša umiriti situacijo
(76I)
-za umiritev situacije v razredu
uporabi razlago sizuacije ostalih
sošolcev
-pri delu z razredom si pomaga
z zrelim učencem (86I)
-gre tudi na razredne ure (32I)
-na razrednih urah se z njimi za
zares pogovarjam; en del je, da
jih res slišiš kaj ti v resnici
sporočajo drug del je pa da jim
ti iskreno poveš (84I)
-nekateri učitelji ne morejo pred
razredom razkrivati svojih
pomankljivosti (67I, U)
-na učitelja, ki se noče osebno
razkrivati pred učenci
se
pogovori izven razreda (70I,U)
-s pomočjo svoje osebne in
strokovne avtoritete, spreminja
ravnanje tega učitelja do otroka
(70I)
-z individualnim pogovorom
učitelju pomaga, da ozavesti
svoja čustva, ki so bistvena (ne
to kaj je otrok naredil) (71I, U)
-sodelovanje s starši ni, da
strokovni delavci naročimo,
starši pa izvršijo, kar se na šoli
pogosto dogaja in je sporno
(20S)
-seveda včasih staršem tudi
naloge naročimo (22S)

način dela v razredu

razredne ure

individualno delo z učitelji, ki
se nočejo osebno razkrivati pred
razredom

sporen način sodelovanja s sodelovanje s starši
starši
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-tudi bolj formalne zadeve bi dober način sodelovanja s starši
lahko naredili manj formalne
(23S)
-ta prave stvar, ki dobro
deujejo, so manj formalne (25S)
- pomemben vidik je dostopnost
(26S):
-službeni telefon ves čas s sabo
nosim (26S)
-tudi po tridesetih letih še ne
vpeljem govorilnih ur (26S)
-splošna dostopnost je ključna
za
dobro
delovanje
svetovalnega delavca (26S)
-vsak
ponedeljek
imam
popoldanske gov. ure do petih
(43S)
-nimam
dopoldanskih
govorilnih ur; znotraj delovnega
časa nimam na vratih napisanih
uradnih ur (43S)
-če starši ne sodelujejo s šolo ukrep, ko starši ne sodelujejo
napišem en normalen, človeški
mejl, brez pedagoškega patosa
(44S, 45S)
-starši se na takšne mejle dobro
odzivajo (46S)
-glede vsebine, ki naj bi jo skupne govorilne ure
sporočili staršem sem z učitelji
dobro usklajena (79S)
-večje razlike se pojavijo pri
obliki: učitelji verjamejo , da
jim je treba samo povedati kaj
hočemo, jaz pa vem, da to ne
deluje (79S,U)
-dobro je, da sva z učiteljem
skupaj na pogovoru s starši:
učitelj tako lažje razume
kontekst staršev (80)
-pri pogovoru s starši mi ni
težko biti osebna (83)
-pri pogovoru s starši ves čas
preverjam svoja čustva ,misli in
jih sporočam (83)
-z leti je učiteljev, ki meje svojega delovanja
sodelovanje z učitelji
pričakujejo servis čedalje manj
(33)
-zavrača, da bi učenca (samo)
individualno obravnavala (37)
-pomembno je, da razumeš, da pomembno je, da učitelja
je učitelju težko (30)
razumeš in mu pomagaš
-pomembno je, da učitelju v
primeru pregretega ozračja
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pomagaš in otroka odpelješ ven
-učitelji jo pogosto prosijo, da
vzame motečega učenca za
krajši čas k sebi (33)
-razume, da so otroci včasih
naporni (33)
-brez zadržkov je učiteljem
pripravljena
pomagat
pri
sodelovanju s starši (39)

Kode 1. reda in kode 2. reda za kategorijo preventivno delo (3. raziskovalno vprašanje)
Kode 1. reda
Kode 2. reda
-svetovalna služba kot center, ki klima
vpliva na šolsko klimo, na
stališče šole in kolektiva do
posameznih področij in s tem na
zmanjšane vedenjskih težav (4)
-stavi na osebni stik (34)
-predavanja so, podobno kot
pravila, okvir, tisto kar deluje je
pa osebni stik (35)
-deluje stalna prisotnost, da si
tam, da si del dogajanja (35)
-zaradi pojava medvrstniškega vprašalniki
nasilja so pred 20 leti med
otroke razdelili vprašalnike (5)
-upoštevali
so odgovore in
potrebe otrok ter začeli z
aktivnim dežuranjem na šolskih
hodnikih (5)
-dežurajo že vse od takrat, tj. 20
let (5)
-strukturirali so pravila (5)
-vprašalnik so sistematično
ponavljali na 3, 4 leta (6)
-zadnja leta izvajajo preventivni CAP- preventivni
licenčni
program
CAP- program
preventiva
medvrtniškega
nasilja za celo šolo: v tretjem,
petem in osmem razredu
izvajajo delavnice(7)
-2xpo dve uri v vsakem od teh
razredov (7)
-preko igre vlog vodijo voden
pogovor z otroki na temo nasilja
(9)
-program izvaja ona in njene
kolegice, ki so pridobile licenco

Kategorije
preventivno delo

licenčni
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(10)
-program izvajajo same v
razredu z otroki, razrednik je
samo prisoten (11)
-delavnice izvajajo tudi z
učitelji, vendar ne vsako leto,
ker ga že poznajo (12)
-delavnice izvajajo tudi s starši
v 2., 3., 5. In 8. razredu (14)
-zato, da pridejo povabijo starše
na
delavnice
na
prvem
roditeljskem sestanku (15)
-delavnice izvedejo kmalu po
roditeljskem s. (17)
- udeležba je, po njeni oceni,
80%
-starši, ki se udeležijo delavnic
so po pravilu zelo zadovoljni
(18)
-program CAP ji vzame
ogromno časa in je dovolj (47)
-v 1. r. je za otroke dobro razredna stopnja
poskrbljeno; v primeru hujših
težav zanje poskrbijo že v
predšolskem obdobju (48)
- na razredni stopnji ena od
kolegic izvaja pomoč pri
opismenjevanju,
v
tretjem
razredu so skupinice za pomoč
pri branju (48)
-pred
leti
je
kolegica
pedagoginja izvajala načrtno
delo za ogrožene otroke na
razredni stopnji (49)
-na razredni stopnji se pogosto
poslužujejo socialnih iger, ki jih
izvajajo svetovalna delavka in
kolegice defektologinje, učitelji
redkeje (50)
-ob koncu šoloobveznosti mora dobro razvite težave ob koncu
otrok z dobro razvitimi šoloobveznosti
vedenjskimi
težavami
obiskovati pouk in delati
domače naloge (53)
-marsikaj mu prilagodijo znotraj
tega (53)
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