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POVZETEK 

Magistrsko delo predstavi študijo primera obravnave učencev 4. razreda v redni osnovni šoli. 

Izbran je bil razred, ki ga učitelji opisujejo kot »nemirnega, glasnega«, razred, v katerem je 

zaradi vedenjske pojavnosti pri učencih težko učiti in v katerem je stopnja sporov med učenci 

po mnenju učiteljev izrazito visoka. Avtorica, socialna pedagoginja, je v obravnavi sodelovala 

kot del aktiva svetovalne službe, kot dodatna, občasna učiteljica, in sicer z namenom iskanja 

učinkovitega pedagoškega programa za preseganje izstopajočega vedenja. Vključila je 

metodo, način dela, ki izhaja iz prepoznanih potreb učencev po višji stopnji umirjenosti v 

razredu, ki bi omogočala šolsko delo in vzpostavljanje veščin za preseganje izstopajočega 

vedenja. Pedagoški program je temeljil na teoretskem spoznanju, da je vedenje otroka močno 

povezano in odvisno od stopnje možnosti njegove samoregulacije. Kot intervencijo, ki bi pri 

otrocih razvijala samoregulacijo, je socialna pedagoginja razvila in preizkusila pedagoški 

program »Žabice«, v katerem so bile uporabljene metode čuječnosti, prilagojene za starostno 

obdobje otrok. Izvedena analiza je raziskovala značilnosti in prepoznane učinkovitosti 

socialnopedagoške obravnave z metodami čuječnosti. Analizirane so bile priprave na 

intervencije, doživljanje in počutje obravnavanih otrok ter učinkovitost, ki jo zaznavajo 

učitelji in otroci na ravni vedenja in sodelovanja. Raziskava je  izpostavila pomen upoštevanja 

otrokovih potreb in potreb socialnega prostora, doživljanja in delovanja otroka tako kot 

posameznika ter kot dela skupine, razreda. Celotna raziskava je temeljila na sodelovalnem 

odnosu v procesu socialnopedagoške obravnave.  

V raziskavi je bila uporabljena kvalitativna raziskovalna metoda, in sicer študija primera. 

Raziskava je potrdila vpliv socialnopedagoških intervencij, ki temeljijo na čuječnosti, na 

razvoju in povečanju samokontrole pri učencih. Rezultati so pokazali, da je večina učencev 

pri sebi zaznala, opazila večjo umirjenost ter zmožnost odloga reagiranja, predvsem v 

konfliktnih situacijah. Omenjeno spremembo so opazili tudi učitelji, ki poučujejo v razredu. 

Raziskava ni potrdila, da bi se hkrati s povečanjem samokontrole pri učencih zmanjšalo 

moteče vedenje v razredu kot celoti. Med izvajanjem pedagoškega programa, ki je omogočil 

natančen vpogled v dinamiko razreda in razredno klimo, je prišlo do spoznanja, da moteče 

vedenje ni toliko rezultat dogajanja med vsemi učenci, temveč je povezano s funkcioniranjem 

točno določenih učencev. Ti kažejo znake motečega vedenja, ki ga tudi sami opredeljujejo kot 

namerno. Tudi omenjeni učenci v konkretnih situacijah izkazujejo ustrezno stopnjo 

samokontrole, saj kadar želijo in se odločijo sodelovati, to svojo namero izpeljejo popolnoma 

ustrezno in konstruktivno. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da moteče vedenje v razredu ni 



bilo posledica pomanjkanja samokontrole, temveč drugih dejavnikov. Avtorica je raziskovalni 

proces sproti prilagajala situaciji ter prek procesa sodelovanja in vodenja razreda tako 

raziskovala možnosti uporabe socialnopedagoških intervencij, ki bi vplivale na povečanje 

sodelovalnega vedenja določenih učencev z znaki motečega vedenja. Ugotovitev raziskave je, 

da pedagoški program čuječnosti za otroke ni izkazal učinkovitosti pri preseganju motečega 

vedenja kot obliki razrednega delovanja. Na povečanje sodelovalnega vedenja učencev so 

vplivali sodelovanje avtorice raziskave pri delu v razredu, natančen vpogled v razredno klimo, 

sprotno iskanje okoliščinam primernih socialnopedagoških intervencij ter poglobljeno 

sodelovanje avtorice/izvajalke z učitelji. Pedagoški program čujenosti za učence tako izkazuje 

uspešnost v možnosti oblikovanja socialnopedagoških intervencij, ki temeljijo na 

osredotočenosti na potrebe otrok/učencev, v omogočanju »nešolskega« dela v razredu, 

vzpostavljanju komunikacijskih povezav med učitelji ter omogočanju zaznavanja in 

reflektiranja občutkov in opažanj pedagoškega delavca. Socialnopedagoške intervencije, 

oblikovane v procesu pedagoškega programa in namenjene regulaciji točno določenega 

motečega vedenja, so izkazale močan pozitivni vpliv na oblikovanje bolj sodelovalnega in 

konstruktivnega vedenja vseh učencev.  

KLJUČNE BESEDE:  osnovna šola, izstopajoče vedenje, socialnopedagoške intervencije, 

čuječnost, študija primera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The Master thesis presents a qualitative research of the possibility of regulating the behaviour 

standing out among students from 4th grade in a regular primary school. The research was 

performed in a class, which is described by teachers as “restless and loud”, in which it is very 

hard to teach due to behavioural incidence and in which the level of fights among students 

according to the teachers is extremely high. The author, a social pedagogue, has cooperated in 

the trial as part of Support Services working group as an additional, occasional teacher, with 

the purpose of looking for an effective pedagogic program for surpassing the standing out 

behaviour. She included the method, the way of working, which stems from identified needs 

of students for a higher level of calmness in the classroom, which would enable school work 

and building skills to overcome the standing out behaviour. She designed a pedagogic 

program based upon methods and techniques of mindfulness for students and named it 

“Frogs”. The pedagogic program was based on theoretical knowledge that the behaviour of a 

student is strongly connected and dependant on the level of the possibility of their self-

regulation. The research exposed the meaning of taking into account the student's needs and 

the needs of social space, experiencing and functioning of the student as an individual, as well 

as a part of the team, class. The entire research was based on collaborative relationship in the 

process of socio-pedagogic trial. 

Qualitative research method was used in the research. The effectiveness of the teaching 

program was tested on the level of perception of students, teachers who teach in the class and 

the perception of the author herself. For the purposes of the research, analysis of reflections of 

students, teachers and the author were used, as well as notes on observations of the teachers 

and the author, and various open-ended questionnaires for students and notes of group 

interviews.  

The research confirmed the influence of socio-pedagogic interventions, which are based on 

mindfulness, development and increase of self-control with students. The results have shown 

that the majority of students perceived or noted in themselves greater calmness and ability to 

delay reacting, especially in conflict situations. The mentioned change was noticed also by the 

teachers of that class. The research did not confirm that at the time of increased self-control in 

students, the disruptive behaviour in the class as a whole would decrease. During the 

implementation of the program which enabled a detailed insight into the dynamics of the class 

and its climate, there has been a realization that disruptive behaviour is not so much a result of 



the developments among all students, but is related to the functioning of specific students. 

These show signs of disruptive behaviour which they describe as intentional. Also the 

students mentioned in concrete situations reveal appropriate degree of self-control, because 

when they want and decide to work, their intention is carried our entirely appropriately and 

constructively. The research also found that disruptive behaviour in the classroom was not 

due to a lack of self-control, but other factors. The author of the research continuously 

adaptedto the situation and, through a process of cooperation and managing the class also 

explored the possibility of using socio-pedagogicinterventions, which would affect the 

increase of cooperative behaviour of certain students with symptoms of disruptive behaviour. 

The realization of the research is that the pedagogic program of mindfulness for students did 

not demonstrate efficacy in overcoming disruptive behaviour.The increase in cooperative 

behaviour of studentsis influenced by factors of cooperation by the author of the research 

through working in the classroom, an accurate view of the classroom climate, constant search 

for circumstance accurate socio-pedagogic interventions, and in-depth cooperation of the 

author/performer with the teachers. The pedagogic program of mindfulness for students thus 

demonstrates the effectiveness in the possibility of creating socio-pedagogic interventions, 

based on focusing on students’ needs in providing "non-school" work in the classroom, 

establishing communication links between teachers and facilitating detection and reflection of 

feelings and observations by the pedagogic worker. Socio-pedagogic interventions, designed 

in the process of pedagogic program and intended for regulation of particular disruptive 

behaviour have shown a strong positive influence on creating a more cooperative and 

constructive behaviour of all students.  

KEY WORDS: primary school, standing out behaviour, socio-pedagogic interventions, 

mindfulness, qualitative analysis.    
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TEORETIČNI DEL 

 

"Ker ne verjamete v vse te stvari, jih nikoli ne boste jemali za samoumevne." 

                                                                                 C. R. Zafon, Senca vetra 

 

IZSTOPAJOČE VEDENJE OTROK 

 

Izstopajoče vedenje (Kobolt, 2013) se lahko pojavlja v zelo različnih okoliščinah, a je v 

nekaterih prepoznano kot moteče, nefunkcionalno (npr. šolski prostor), v nekaterih pa 

socialno sprejemljivo in pričakovano (družinske razmere, vrstniška skupina). Ravno socialni 

kontekst po mnenju avtorjev (Cooper in  Smith in Upton, 1994;  Metljak, 2009; Rapuš Pavel, 

2011; Vec, 2011; Winkler, 1994; idr.) vzpostavi referenčni okvir za generiranje opredelitev 

vedenja kot težavnega ali pričakovanega. Značilno je, da se izstopajoče vedenje pojavlja v 

določenih socialnih kontekstih, kar je pomembno odvisno od vrste in kakovosti odnosov ter 

občutja, zaznavanja samega sebe kot individualnega bitja. Pri izstopajočem vedenju gre, kot 

pravi Kobolt (2013: 117), za »vsakodnevne kršitve pričakovanega in želenega, ki se 

konstituira skozi izkušnje in skupinska (šolska) pravila v vsakokratni vzgojno-izobraževalni 

ustanovi skozi čas, tradicijo, pričakovanja ter vzajemno igro moči in sporazumevanje, 

dogovore, zapisane in nezapisane med udeleženci«.  

Izstopajoče vedenje otrok ni nujno tudi moteče. To je lahko vedenje, ki pomembno izstopa od 

vednja večine drugih otrok in ga kot takšnega opazimo. Tako lahko kot izstopajočega 

opredelimo učenca, ki s klepetanjem dosledno ne moti učne ure, resnično sodeluje pri pouku 

... Če se učenec z omenjenim vedenjem znajde v socialnem okolju, razredu, ki pretežno ravna, 

se vede drugače, njegovo vedenje izstopa.  

Moteče vedenje pa razumemo kot vedenje, ki je v določenem prostoru in času, kontituiranem 

prostoru, opredeljeno kot moteče. Nekateri avtorji (Rogers, 2006, 2007, 2009; Lewis, 2009; 

Bond, 2006) vzpostavljajo tudi pojem vedenja, ki izziva, ki predstavlja izziv (challenging 

behaviour). Gre za vedenje, ki ga otroci prezentirajo z zavednim ali latentnim namenom 

pritegniti pozornost in preizkušati odzive odraslega. Ker v slovenski strokovni literaturi nismo 

našli neposrednega prevoda, pa tudi ker lahko omenjeno vedenje fokusirano na izzivanje tudi 

opredelimo kot moteče, zanj uporabljamo izraz moteče vedenje.   
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Težavno vedenje otrok ima veliko opredelitev in definicij. Vec (2011) moteče vedenje otrok 

razporedi prek štirih stopenj kontinuuma, »od prehodnih, manjših težav, za soočanje s 

katerimi otrok ne potrebuje posebne pomoči, prek težav, ki ovirajo zadovoljevanje 

otrokovih potreb in jim otrok sam ni kos ter potrebuje podporo in pomoč odraslih, naprej 

težav, ki resneje ovirajo zadovoljevanje elementarnih potreb otroka in za reševanje 

katerih ta potrebuje specializirano pomoč. Na koncu kontinuuma so motnje vedenja, kar 

pomeni, da ima otrok moten odnos do stvarnosti, socialnega okolja in sebe. Otrok za 

premagovanje motnje potrebuje obravnavo v specializirani instituciji.« (str. 128) 

Na razvoj motečega vedenja ima močan vpliv tudi širše družbeno okolje otroka, svet, v 

katerem otrok biva, v katerega je umeščen. Zeiherjeva (1990, po Kobolt, 2010, str. 9) je 

poudarila določene značilnosti položaja otrok v sodobni družbi, ki majo pomemben vpliv: 

 Izpostavljenost komercialni, potrošniški kulturi, oblikovani posebej za zadovoljitev 

želja otrok in mladostnikov – ponudba vedno novih igrač, igric, kosov oblačil, 

dejavnosti ... 

 Vzgojna negotovost staršev, ki se težko znajdejo v množici vzgojnih nasvetov, s 

katerimi so nagovarjani z veliko različnih strani in podvrženi komercializaciji. 

 Visoka pričakovanja staršev, da bi otroci dosegli vsaj enak, še raje boljši socialno-

ekonomski status, kot so ga starši sami. 

 Bivalno okolje, ki ne dovoljuje prostega gibanja in spontanega druženja otrok. 

 Zmanjševanje števila sorojencev v družinah, kar pomeni, da postaja otrokov svet 

vedno bolj svet odraslih. 

 Povečevanje števila otrok, ki živijo v enoroditeljskih družinah, kar prispeva nove 

značilnosti v načinih identifikacije. 

 Otežitev identifikacijskih procesov zaradi prevladovanja ženskega spola v 

izobraževalnih ustanovah. 

 Redukcija družinskega življenja na večerne ure in vikende, ki pa so ravno tako 

podvrženi komercialni ideologiji preživljanja prostega časa. 

 Nenehno načrtovanje in strukturiranje vsakodnevnega življenja in izrazito zgodnje 

soočanje otroka s terminskim zahtevami. 

 Preživljanje prostega časa se je iz spontanih vrstniških druženj umaknilo v zasebnost 

(prav tam).  
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Pri oblikovanju individualne slike sveta, v katerega je umeščen posameznik, in zaznavanja 

svoje vloge v njem sodelujejo številni psihološki procesi. Rogers (1954, po Kobolt, 2010, str. 

59) je oblikoval termin subjektivni refenčni okvir, ki zajema razumevanje filtrov, ki so plod 

čustvenih in vedenjskih odzivov posameznika ter individualno obarvajo posameznikove 

odzive. Temeljni procesi, ki v tem procesu sodelujejo, so: 

 Človek živi v svetu neprenehoma spreminjajočih se izkušenj, katerih središče je on 

sam. 

 Ljudje na socialno polje oziroma socialni kontekst odreagiramo tako, kot ga izkusimo, 

doživljamo in zaznavamo. To perciptivno polje je za vsakega od nas naša lastna 

realnost. 

 Na zaznavno/perciptivno polje reagiramo kot organizirana celota – emocionalno, 

kognitivno in vedenjsko. 

 Vsakega od nas opredeljuje temeljna usmeritev, ki jo imenujemo tendenca 

samoaktualizacije, ohranjanja identitete, rasti oziroma razvoja. 

 Človekovo vedenje je v osnovi ciljno usmerjen poskus, da bi zadovoljil svoje 

psihosocialne potrebe, kakor jih izkusi v interakciji z drugimi v socialnem polju. 

 Emocije spreminjajo in spodbujajo človekovo ciljno usmerjeno vedenje, pri čemer je 

njihova intenzivost odvisna od tega, kako oceni stopnjo pomembnosti te situacije zase 

ter za ohranjanje ter realizacijo svojih motivov, ciljev in pričakovanj. 

 Iz tega sledi, da človekovo vedenje najbolje razumemo, če in ko smo sposobni 

razumeti njegov subjekivni referenčni okvir (prav tam).  

Poleg dejavnikov socialnega okolja, ki vplivajo na razvoj izstopajčega vedenja in drugih 

vedenjskih težav, obstaja veliko teorij o vplivu bioloških, prirojenih dejavnikov. Vec (2011) 

vpliv prirojenih, bioloških dejavnikov razdeli na neposredne in posredne.  

 Neposredni dejavniki so neposredno povezani z genetiko. Gre za iskanje »zločinskega 

gena« ali možnost, da določena genetska slika povzroči antisocialno delovanje. 

Zaenkrat raziskave niso odkrile prepričljivih dokazov, da bi genetika že sama po sebi 

definirala socialno delovanje. Siegel (2012) opozori na možnost možganske 

disfunkcije za interpersonalno delovanje, ki se kaže v biološki nezmožnosti 

oblikovanja empatije, interpersonalnega vedenja in bi lahko bila razlog za psihopatsko 

ali sociopatsko vedenje tudi zunaj vpliva socialnega okolja. Če možgani zaradi 

prirojene posebnosti ali okvare ne morejo vzpostaviti zavedanja bolečine, trpljenja 
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drugega, tudi socialno okolje ne more resno vplivati na učenje omenjenih procesov. 

Avtor opozarja, da je število posameznikov z morebitno omenjeno okvaro izrazito 

majhno in nikakor ne more pojasniti celotnega spektra razlogov nizkega prosocialnega 

vedenja posameznikov. Vec (prav tam) kot prirojene dejavnike, ki resno vplivajo na 

vedenjski vzorec posameznika, opredeli prirojeno intenzivnost in hitrost v zaznavanju 

in odzivanju na dražljaje, sposobnost nadziranja notranjih impulzov in stopnjo 

stabilnosti čustvovanja. Pri omenjenih dejavnikih je treba omeniti, da tudi niso razlog 

za težave v odnosih, lahko bi rekli, da so bolj oteževalni dejavnik v določenih 

socialnih situacijah. Iste lastnosti v drugih situacijah, npr. šport, lov, ne predstavljajo 

težave, ampak dodano vrednost.  

 Posredni dejvniki predstavljajo interakcijo vpliva okolja na določeno prirojeno lastnost 

posameznika. Vsakršna drugačnost, npr. majhnost, slabovidnost, nerodnost ..., je lahko 

razlog, da socialno okolje sproži negativen odziv. Soočanje posameznika z omenjenim 

odzivom okolja pa lahko predstavlja resne ovire za oblikovanje prosocialnega vedenja. 

Tako posameznik, ki je bil v prvi vrsti žrtev okolja zaradi določene prirojene 

posebnosti, kot reakcijo oblikuje izstopajoče, moteče, antisocialno vedenje.  

Vzroki za nastanek, pojav vedenjskih težav, so raznovrstni. Zakaj otroci v identičnih 

situacijah reagirajo izrazito različno, težko pojasnimo le s teorijo socialnega konteksta. Vedno 

več avtorjev, predvsem razvojno, interpersonalno usmerjenih strokovnjakov (Conzolino, 

2013; Siegel, 2012; Siegel, 2013) predstavlja močan vpliv bioloških značilnosti posameznika. 

Te lahko v skrajnem primeru kot motnja, disfunkcija, otroku onemogočijo celosten socialni 

razvoj (npr. avtizem). Delovanje možganov močno vpliva na socialno delovanje posameznika. 

Umanjkanje določenih komponent socialnega delovanja je lahko sicer pogojeno s socialnim 

okoljem, npr. neadekvatna primarna navezanost, ki oteži razvoj empatije, lahko pa je 

posledica biološke posebnosti možganskega delovanja in s primarno navezanostjo nima 

skupnih elementov. Lahko bi celo rekli, da jo v določenih primerih onemogoči, čeprav jo je 

družinsko okolju zmožno zagotoviti. 

Osebnost posameznika močno vpliva na njegovo povezanost in umeščenost v socialno okolje. 

Avtorja Strangaris in Goodman (2009) opredeljujeta tri osebnostne dimenzije pri 

posameznem mladostniku, ki lahko predstavljajo dejavnike tveganja, oporne točke za 

napovedovanje delovanja v prihodnosti in področja, na katerih lahko delujemo ob soočanju z 

motečim, tudi opozicionalnim vedenjem pri mladostniku. To so: 
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 Razdražljivost – povezana s stopnjo posameznikovega praga čutne in temperamentne 

vzburljivosti, hitrostjo in stopnjo odzivnosti. Razdražljivost je pomembna predvsem 

pri soočanju z jezo in njenim obvladovanjem. 

 Škodljivost – povezana z manipulativnim vedenjem, s stopnjo neobčutljivosti do 

drugega, željo prizadeti drugega. Posebej je pomembna pri obvlaovanju 

premišljenega nasilno agresivnega vedenja. 

 Samosvojost – povezana z usmerjenostjo posameznika na samega sebe, 

pomanjkanjem ali neobstajanjem empatičnega odziva. Kaže se z odklanjanjem in 

neupoštevanjem pravil, težnjo po oblikovanju sveta in odnosov po svoji želji ne glede 

na reakcije drugih ljudi.  

Kobolt (2011) pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav opozori na »izrazito heterogenost 

tako pojavnih oblik kot dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nastajanje ter utrjevanje« (str. 160). 

Pomemben je neprestan preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. Ti med seboj 

delujejo interaktivno in sistemsko. Gledano z omenjenega aspekta se težave kažejo kot 

internalizirane (predvsem čustvene), eksternalizirane (predvsem vedenjske) ali kombinirane 

(čustvene in vedenjske). 

Žorga (1989) je v svoji doktorski disertaciji izspostavila dodaten dejavnik, ki lahko močno 

vpliva na nastanek motečega vedenja pri otrocih. Nevključenost v vrstniške skupine, 

nepriljubljenost, odsotnost prijateljstev in socialne mreže, združeno z zasmehovanjem in 

izogibanjem, ob vseh stiskah, ki jih predstavlja, pogosto vodi do iztopajočega ali drugače 

nekostruktivnega vedenja. To se lahko razvije v moteče vedenje za druge, za okolico ali pa se 

po drugi strani razvije v smer samodestruktivnega vedenja.  

Prav individualne stiske, njihovo vztrajanje, nezmožnost otroka, da bi jih presegel, so 

pomemben vir vedenjeskih težav. Meljak, Kobolt, Potočnik (2010, str. 107) opozarjajo, »da 

sta anksioznost in nevodljivost čustveno zaznamovani obliki izstopajčega vedenja«. Kadar 

se od anksioznih otrok pričakuje sodelovanje, asimilacija, delovanje brez navzočnosti staršev, 

se pri teh pojavijo čustveni problemi. Pri nevodljivih otrocih pa je pogosta pojavnost kričanja, 

laganja, uničevanja, pretepanja. Faktor nevodljivosti pri otrocih je sicer lahko tudi kognitivni 

primanjkljaj, vendar ta ob doslednem neupoštevanju družbenih pravil in norm ter 

neučinkovitem odzivu okolja preraste v izstopajoče, moteče vedenje.  

Določene posebnosti osebnostne strukture posameznika se pogosto kažejo kot vedenjski 

odziv. Posebnosti sodobne družbe, predvsem njen vpliv na družinsko vzgojo, generira 
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osebnostne strukture, ki ne omogočajo prosocialnega vedenja. Kroflič (2011, str. 31) pravi, 

»da imajo težave z motečim vedenjem, s sprejemanjem pravil, tudi posamezniki z narcistično 

osebnostno strukturo, saj se pred vstopom v šolsko situacijo niso soočili s simbolno 

identifikacijo z družbeno normo. Zato so kot mehanizem prilagajanja na okolje razvili 

predvsem iskanje podobe, v kateri pritegnejo pozornost nase, pa čeprav s kršenjem pravil«. 

Pretirano usmerjenost nase – narcistično osebnostno strukturo kot faktor disocialnega vedenja 

je opredelil tudi Gibbs (2011). Opozarja, »da je treba egocentrično naravnanost razumeti kot 

težnjo k določenemu načinu razmišljanja in ne kot popolno nesposobnost za zavzemanje 

perspektive drugega« (str. 41). Po njegovem mnenju je disocialno vedenje pogosto obrambni 

mehanizem zaščite ega pred dojemanjem sveta, zaznave, občutja, druge osebe.  

Gibbs (1996, po Kroflič 2011) je raziskoval primanjkljaje, značilne za mladostnike, pri 

katerih opažamo antisocialno vednje. Razdelil jih je v tri kategorije: 

 Razvojni zaostanki v moralnem razvoju – pomenijo nezrelo moralno presojanje, za 

katero je značilna pragmatična vzajemnost in pri presoji ravnanja upoštevajo 

konkretne izmenjave uslug ter načela »zob za zob«. Ti mladostniki svoje ravnanje 

uravnavajo predvsem na nivoju konkretnih posledic, njhovo temeljno vodilo je 

pričakovanje, ali bo neko vedenje sankionirano ali ne. Ne prepoznajo pa moralnih 

zakonov vzajemnosti ali prepečevanja škode, trpljenja drugih. 

 Kognitivno izkrivljanje za zaščito lastnih interesov – gre za oblikovanje primarne 

kognitivne sheme kognitivnega izkrivljanja, ki služi zadovoljevanju potreb jaza, 

ohranjanje pretirane usmerjenosti nase, kar prepreči zaznavanje, vpliv, sicer povsem 

utemeljenih pogledov, občutij drugih ljudi. V to skupino spadajo primeri 

mladostnikov, ki nekaj ukradejo z utemeljitvijo, da so ta predmet pač želeli, udarijo, 

ker jim je drugi rekel nekaj, ker jim ni bilo všeč ... Ti mladostniki so sicer prepričani, 

da imajo do določnega ravnanja pravico, da je njihova pravica pomembnejša od 

pravice drugih. 

 Sekundarno kognitivno izkrivljanje – kaže stres mladostnikov ob določenem dejanju. 

Pri njih se pojavi določena stopnja empatije, ki pa je ne prenesejo, saj vztrajajo v 

pretirani usmerjenosti nase. To se kaže v pripisovanju krivde drugim, predvidevanju 

slabih namenov drugih in zmanjševanje resnosti določenga dejanja. To so mladostniki, 

ki po nasilnem fizičnem dejanju trdijo, da »nekaj zlomov res ni nič hudega«, da je do 

spolnega nadlegovanja prišlo, ker je dekle to hotelo, do kraje avta pa zaradi slabega 
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alarma. Sekundarno izkrivljanje ima ego obrambno funkcijo in služi uravnavanju ali 

nevtraliziranju neželenih čustvenih odzivov. 

 Pomanjkanje socialnih veščin – socialne veščine lahko opredelimo kot uravnoteženo 

in konstruktivno vedenje v medosebnih situacijah, zlasti kadar so težavne. To so 

mladostniki, ki preprosto ne vedo, kako reagirati, katere besede uporabiti, se pridružijo 

tolpi, ker ne vedo, kako drugače ... Pogosto so to mladostniki iz močno 

depriviligiranih okolij, neredko tudi s slabimi kognitivnimi zmožnostmi.  

Razlog za razvoj motečega vedenja je lahko tudi, kot pravi Vec (2011), čustveni razvoj z 

zametki osebnostne strukture. Pri otrocih, pa tudi še pri mladostnikih, mora biti pri določanju 

tovrstnih faktorjev prisotna velika previdnost, saj razvoj še ni končan in določeni razvojni 

stadiji lahko močno vplivajo na izražanje motečega vedenja, ki pa po določenem času in 

razvoju zaznavanja, dojemanja in veščin počasi izveni. Bregant (1987, po Vec 2011) opredeli 

dva zametka izvora težav v vedenju in čustvovanju: 

 Nevrotična osebnostna struktura se pri otroku kaže v težavah pri oblikovanju 

svojega mnenja, močnih notranjih konfliktih, občutkih krivde, zavrtosti, nizki stopnji 

samozaupanja in samopodobe, slabši motivaciji za aktivno delovanje, tudi za šolsko 

delo. 

 Disocialna osebnostna struktura se pri otrocih in mladostnikih kaže v kljubovanju 

normam, vrednotam in pravilom, ki so jih sicer zmožni razumeti in upoštevati, zaradi 

agresivnega in nasilnega vedenja nimajo notranjega konflikta in občutkov krivde, ne 

prepoznavajo svoje odgovornosti za prepire in druge težave, temveč terjajo 

spremembo okolja, da bo njim bolje. Ne navzujejo se globoko na druge, tudi ne na 

odrasle, in so pogosto brezbrižni do njihovih pričakovanj, razen če presodijo, da je 

določeno pričakovano vedenje tudi za njih bolj koristno.  

Sistemski pristop izvore motečega vedenja pri otroku razume v širšem kontekstu. Kot krožni 

proces, ki upošteva ne le dejavnike vpliva staršev, skrbnikov na otroka, ampak tudi dejavnike, 

ki vplivajo na starše, skrbnike. Kot pravi Kobolt (2011, str.155), »lahko mati, ki je ravnala do 

otroka praviloma nedosledno, s tem ravnanjem povzroči, da otrok ni ponotranjil mej, zaradi 

česar ima otrok sedaj težave s širšim okoljem in šolo«. Sistemski pogled v tem primeru 

upošteva dodatne dejavnike, kot npr. alkoholizem očeta, ki na mater vpliva ogrožujoče in še 

znižuje raven občutka kompetenc za urejanje življenja, ali pa vpliv samega otroka kot že od 

majhnega izrazito impulzivnega, nemirnega. Resno upošteva tudi vpliv otroka samega na 
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socialni sistem, v katerem se znajde. Tudi brezposelnost matere, njene psihične in socialne 

težave, pomembno vplivajo na celotno družinsko sliko.  

Jurišić (1990) pravi, da vedenje, ki je moteče za okolico otroka in mladostika, predstavlja 

oviro tudi tudi otroku samemu. Pogosto jih ovira pri vzpostavljanju želenih socialnih 

interakcij tako z vrstniki kot z odraslimi in pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces 

ter pri doseganju želenih, tudi sicer pričakovanih rezultatov. Moteče vedenje lahko posledično 

zaradi negativnega kroga sovplivanja posameznika na okolje in okolja na posameznika 

privede do poglabljanja in stopnjevanja težav. Jurešić (prav tam) tudi opozarja, da za otroke, 

ki kažejo znake izstopajočega in motečega vedenja, ni rešitev, če okolje preprosto sprejme 

njih in njihovo vedenje. Tako dobijo otroci napačno sporočilo, da se lahko vedejo na moteč 

način. Omenjeno sprejemanje tudi sicer nikoli ne traja dolgo, socialno okolje prej ali slej ne 

zmore več delovati ob izrazito motečem otroku, začne postopke izločanja in tako samo še 

poglablja težave. Ob nedefiniranem, nepogojevanem vključevanju pa otrok tudi dobi 

sporočilo, da ni zmožen preseči težav, kar pogosto zelo slabo vpliva na samopodobo otroka in 

s tem povratno na njegove zmožnosti preseganja izstopajočega in motečega vedenja. Za 

aktiviranje zmožnosti preseganja vedenjskih težav po mnenju avtorice otrok nujno potrebuje 

občutek sprejetosti in vključenosti. Vendar pa to, da sprejemamo otroka, ne pomeni, da 

sprejemamo njegovo moteče vedenje. Ali kot piše na vratih nekega razreda: »Dobrodošel, 

kdorkoli že si in kakršenkoli si, tvoja sitnost pa ne. Lepo prosim, odloži jo pred vrati.« Pristop 

jasnega ločevanja med otrokom, ki nujno potrebuje in si zasluži polno sprejemanje, ter 

njegovim vedenjem, ki je nesprejemljivo, predstavlja pomemben del podpore in vodenja, ki 

ga otrok potrebuje za oblikovanje prosocialnega vedenja. Neselektivno in nepogojevano 

vključevanje vedenjsko težavnih otrok pogosto vedenjske težave še poglobi, ne pa jih 

prepreči.  

Moteče vedenje, agresija in nasilje 

 

»To je svet senc in magija je redka dobrina.« 

                                                      C. R. Zafon, Senca vetra 

Moteče, izstopajoče vednje se pogosto kaže kot agesiven ali nasilen vedenjski vzorec. Juul  

(2010) agresijo opredeli kot predvsem reakcijsko vedenje, do katerega pride zaradi za 

posameznika prevelike stopnje nakopičene frustracije ali pa zaradi reakcije na nasilno 
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vedenje, ki mu je izpostavljen posameznik. Agresivnost zajema tudi nezrelost v socialnem 

delovanju (npr. grizenje majhnih otrok). Kot nasilna pa definira vsa vedenja, ki v svoji biti 

zajemajo željo škoditi drugemu ali vplivati na posameznikova dejanja.  

Izbira načina agresivnega ali nasilnega vedenja je odvisna od številnih dejavnikov. Kot 

pravijo Bjorkqvist, Lagerspetz, Kaukiainen (1992), so majhni otroci, ki še ne razvijejo 

kompleksih verbalnih veščin, bolj nagnjeni k uporabi fizične agresivnsti, kot je udarjanje, 

porivanje, ščipanje, grizenje. Ko pa se razvojno oblikujejo druge možnosti, kot so 

načrtovanje, predvidevanje, govorjenje, začno otroci pogosteje uporabljati bolj sofisticirane, 

verbalne, posedne oblike agresije in nasilja. Glavni preskok v spremembi uporabe agresivno-

nasilne strategije se zgodi, kot so pokazale raziskave (Bjorkqvist 1994: 183), okoli enajstega 

leta starosti. Malo prej pri deklicah kot pri fantih. Hitrejši verbalni in socialni razvoj deklic bi 

lahko po mnenju avtorja lahko vplival na pogostejšo uporabo verbalnih, psihičnih, nedirektnih 

načinov agresije in nasilja pri deklicah kot pri dečkih, ki se kaže do zaključka najstništva, ni 

pa več viden v odrasli dobi (prav tam). 

Coyne, Archer, Eslea (2006) so raziskovali netelesno nasilno agresivno vedenje. Ugotovili so, 

da je tovrstno vedenje izrazito težavno in emocionalno škodljivo za njegove žrtve. Vpliva na 

pogostejše težave z anksioznostjo, depresijo, znižanjem samospoštovanja in slabo 

samopodobo. Netelesno nasilno agresivno vedenje po mnenju avtorjev zajema tri večje 

kategorije, in sicer nedirektno, posredno agresijo, odnosno in socialno agresijo.  

 Nedirektna, posredna agresija – vključuje opravljanje, razširjanje govoric, pisanje 

zoprnih, žaljivih sporočil in poskuse izključitve določenega posameznika iz skupine. 

 Odnosna agresija – zajema podobna ravnanja kot posredna agresija, razlika je v tem, 

da je usmerjena na vedenja, ki škodujejo drugim prek občutkov sprejetosti, 

prijateljstva in družbene vključenosti.  

 Socialna agresija – je zelo podobna zgoraj opisanima vrstama agresivnosti, razlika je 

njena usmerjenost v škodovanje posameznikovemu samospoštovanju, socialnemu 

statusu. Zajema deanja kot zavijanje z očmi, žaljive kretnje in telesne kretnje. 
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Medvrstniška agresija in nasilje 

 

Medvrstniško nasilje je z izstopajočim in motečim vedenjem močno povezano. 

Poenostavljeno bi rekli, da moteče in izstopajoče vedenje, ki se stopnjuje, pripelje do 

medvrstniškega nasilja. Ne smemo pa pozabiti, da je izstopajoče vedenje neredko usmerjeno v 

intimo učenca, je introvertirano, lahko samodestruktivno in kot takšno skoraj ne vpliva 

moteče na okolico. Pogosto okolica celo spodbuja to vrsto izstopajočega vedenja, saj so ti 

otroci na prvi pogled neproblematični in pogosto vodljivi. Moteče vedenje pa je lahko 

usmerjeno navzven, tudi k vrstnikom. Najpogosteje so otroci, ki so moteči, v dobri interakciji 

z vsaj delom socialnega okolja, če že ne z večino vrstnikov. Polak, Smrtnik Vitulić, Vošnjak 

(2011) pravijo, da o vrstniškem nasilju govorimo takrat, ko učenec ali skupina učencev 

drugemu učencu govorijo neprijetne ali nespodobne besede, ga dražijo in zafrkavajo, se 

porivajo, brcajo, tepejo, mu uničujejo stvari, o njem grdo govorijo ali pišejo po spletu ter ga 

obrekujejo in izločajo iz družbe ... Pomemben faktor je, da učenec ob tem ravnanju trpi in da 

je tudi pri vrstnikih, ki izvajajo omenjena ravnanja, jasno, da so povzročena z namenom 

prizadeti drugega. Vrstniško nasilje se pogosto dogaja v šolah, in sicer na vseh ravneh, 

prizadene tako dekleta kot fante in različne starostne skupine.   

Sanders in Phye (po Košir, 2013) v skladu s sodobnim pojmovanjem nasilnega vedenja  kot 

sredstva za doseganje socialne moči in ohranjanje socialnega statusa iščeta vzroke v ciljih in 

vrednotah otrok, učencev, ki so nasilni. Opozarjata predvsem na napačne predpostavke, 

stereotipne mite o nasilnih otrocih, ki lahko ogrozijo smiselno delovanje odraslih ter namesto 

reševanja in učenja prosocialnega vedenja še poglabljajo uporabo nasilnih vedenjskih 

vzorcev. Najbolj uporabljani miti po Sanders in Phye pa so (po Košir, 2013: 76): 

 Nasilneži so običajno zavrnjeni učenci – ni res, nasilneži so izredno heterogena 

skupina. V zgodnji adolescenci se nasilnost ne povezuje z zavrnjenostjo, prej s 

priljubljenostjo. Nasilni učenci so pogosto kontroverzni učenci, njihovo vedenje 

predstavlja kombinacijo agresivnosti in prosocialih strategij, ki jih uporabljajo za 

dosego svojih ciljev. Nasilni učenci lahko zavzamejo katerikoli sociometrični 

položaj. 

 Nasilneži nimajo bližnjih prijateljev – ni res, pogosto so celo osrednji členi 

socialnih mrež. Omenjene mreže sicer pogosto sestavljajo podobno agresivni in 

nasilni učenci.  
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 Nasilneži imajo slabo samopodobo in majhno samospoštovanje – ni res, včasih 

imajo ti učenci celo pretirano visoko samopodobo. Pogosto precenjujejo svojo 

socialno sprejetost in podcenjujejo zavrnjenost. Izvajanje medvrstniškega nasilja je 

pogosto celo znak visoke kompetentnosti v medosebnih odnosih, izvajalci nasilja 

znajo zelo dobro izbrati žrtve ter spretno manipulirati z odnosi v vrstniški skupini 

(prav tam).  

Razpotnik in Dekleva (2015) opozarjata, da je nasilje in izražanje nasilja na nek način tako 

temeljno človeški in običajen, če že ne nujen del medčloveških odnosov, da je pogosto težko 

postaviti mejo, kdaj je treba o njem spregovoriti in ukrepati. Tako je tudi ideja »nične 

tolerance« do nasilja, ki jo deklarirajo in poskušajo vzpostaviti mnoge institucije, pogosto 

nerealističen ali težko dosegljiv cilj. Lahko celo povzroči spregledanje ali zakrivanje 

nasilnega dogajanja ter ne njegovega razumevanja in ukrepanja. Ukrepanje samo po sebi ali 

predvsem na ravni sankcij navadno ne prinese konkretnega zmanjšanja nasilja, bolj pogosto le 

spremeni oblike njegovega izvajanja iz vidnih v nevidne.  

Vedenje, ki ga opredelimo za nasilno med vrstniki, je izrazito raznovrstno. Pšunder (2011) kot 

vrstniško trpinčenje opredeli oblike vedenja kot: 

 Neposredno fizično agresijo: udarjanje, brcanje, spotikanje, suvanje, jemanje stvari, 

vlečenje, grizenje ... 

 Neposredno verbalno agresijo: kričanje, žaljenje, zmerjanje, zbadanje, dajanje 

vzdevkov ... 

 Posredne oblike agresije: izločanje posameznika iz skupine, ignoriranje, opravljanje, 

pripovedovanje slabih in/ali neresničnih zgodb, govorjenje slabih stvari za hrbtom, 

izdajanje skrivnosti, kritiziranje, spodbujanje k sovraštvu do določene osebe ... 

V raziskavi o agresivnem in nasilnem vedenju osnovnošolcev sta Muršič in Brvar (2010, str. 

24) opredelila shemo razlogov osnovnošolcev za omenjeno vedenje; v oklepajih je komentar 

avtorjev: 

 Ker mi gredo tisti na živce, zoprni so mi (netoleranca, nestrpnost). 

 Ker drugi tudi grdo ravnajo z menoj (žrtev prevzema vlogo povzročitelja). 

 Tako se maščujem (povračilnost). 

 Ker se zelo hitro razjezim (impulzivnost). 

 Ne vem, kako naj drugače ravnam (primanjkljaj socialnih veščin). 
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 Ne vem, zakaj tako ravnam (pomanjkanje uvida v svoje motive, čustva). 

 Ker se zaradi tega bolje počutim (nasilje kot sredstvo za manipuliranje s čustvi). 

 Ker sem besen na vse okoli sebe (posplošeno negativno doživljanje drugih). 

 Ker se tako zabavam, kratkočasim (nasilje kot sredstvo za premaganje dolgčasa). 

 Ker to počnejo moji prijatelji (vrstniški zgled in pritisk). 

 Hočem, da se me drugi bojijo (težnja po zastraševanju, vzbujanju strahospoštovanja) 

(prav tam). 

Vrstniško nasilje se v socialnih sredinah otrok pojavi zelo hitro in je izrazito pogosto. 

Predstavlja resen izziv pedagoškim delavcem, saj se zaradi mnogovrstnosti faktorjev vpliva 

na nastanek izmika preprostemu reševanju. 

 

Izstopajoče vedenje in družina 

 

»Ena izmed pasti otroštva je, da tistega, kar občutiš, ni treba razumeti. Ko je razum sposoben 

dojeti, kar se je zgodilo, so srčne rane že preveč globoke.« 

                                                                  C. R. Zafon, Senca vetra 

Sodelovanje med družino in šolo naj bi bilo temelj smernic skrbi za otroka. To je še posebej 

pomembno, kadar učenec kaže znake motečega ali izstopajočega vedenja. Vedno znova pa se 

vzpostavlja vprašanje, ali moteče vedenje nastaja, se poraja iz družine in če, v kolikšni meri in 

zaradi katerih razlogov. 

Vec (2011, po Morrison, Rimm-Kauffman, Pianta, 2003) opozarja, da delovanje staršev ne 

predstavlja le neposrednega vpliva na otroka, kot so raziskovalci potrdili že v preteklosti, 

temveč je močan faktor tudi posredni vpliv. Kot so v longitudinalni študiji ugotovili 

(Morrison, Rimm-Kauffman, Pianta, 2003, Vec, 2011), je interakcija majhnega otroka z 

materjo, ki je občutljiva in usmerjena k prosocialnemu vedenju, močno povezana tako s 

socialnim vedenjem kot učnim uspehom otroka v najstniški dobi. Tudi drugi avtorji 

(Simpkins, Weiss, McCartney, Kreider, Dearing 2006, po Vec 2011) so ugotovili, da kljub 

nizkemu socialno-ekonomskemu statusu družine, ki naj bi bil napovedni kazalec ali rizični 

dejavnik za pomanjkanje prosocialnega vedenja in nizko učno uspešnost, v primeru empatične 

povezanosti otroka z materjo, ki izraža skrb za otroka, preživlja čas z njim in ga prosocialno 

usmerja, nizek socialno-ekonomski status družine ne kaže pomembnega vpliva.  
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Tudi odnos staršev do šole se kaže kot pomemben faktor napovedljivosti prosocialnega 

vedenja pri otroku. Domina (2005, po Vec 2011) pravi, da sodelovanje staršev družin z 

nizkim socialno-ekonomskim statusom s šolo vpliva na izboljšanje šolske uspešnosti in 

prosocialnega vedenja njihovih otrok. Pri družinah srednjega ali višjega socialno-

ekonomskega statusa ni zaznati omenjene povezave. Celo obratno, pri družinah višjega 

socialno-ekonomskega statusa skrb staršev za otrokovo šolo in njihovo sodelovanje pri 

šolskih dejavnostih lahko celo vpliva na porast izstopajočega, motečega vedenja, predvsem v 

šoli, in poslabšanje šolskega uspeha.  

Raziskava Amato in Rivera (1990) je pokazala, da so močna vez med otroki in starši, 

preživljanje časa staršev z otroki, njihov iskren, ljubeč in odgovoren odnos ter jasno 

opredeljevanje pravil, osebnih mej in skrb za njihovo upoštevanje močno povezani z manj 

disciplinskih prekrškov pri teh otrocih, manj socialnih in čustvenih težav ter bolj zadovoljujoč 

šolski uspeh. Rezultati niso kazali odstopanja glede na socialno-ekonomski status družine. 

Pomembna je bila formalna ali neformalna izobrazba staršev, prisotnost njihovih interesov, 

zanimanj, aktivna udeležba v družbi. Vloga aktivno udeleženega očeta je bila potrjena, in 

sicer ne glede na to, ali je bil oče biološki ali ne, tudi sama nacionalnost ali rasa družine nista 

bila pomemben faktor. Raziskava je pokazala celo, da so otroci, ki so imeli doma podporo in 

vodenje, lahko prosocialno delovali celo v razredih in socialnih skupinah, ki so bile slabo 

strukturirane in v katerih je bilo več disciplinskih problemov. V omenjenih primerih ni bilo 

ključno delovanje šolskih pedagogov, pomembnejši faktor razlikovanja med prosocialnim in 

nesocialnim vedenjem je bil način domače vzgoje.  

Romano (2008) je ugotovila, da je pomemben faktor napovedljivosti težav otroka – tako 

vedenjskih kot šolske neuspešnosti, samodestruktivnega vedenja pa tudi manjših, kot so  

izstopajoče vedenje, zadirčnost in jezikanje – slabša socialna zrelost, pomanjkanje socialnih 

veščin, bolj kot s samim socialno-ekonomskim statusom družine in izobrazbo staršev povezan 

z njihovo umestitvijo v socialno okolje. Starši, ki so imeli prijateljske mreže, mreže znancev, 

bili udeleženi v sosedskih odnosih, imeli konstruktivne stike z izvornimi družinami, pogosteje 

imeli otroke, ki so kazali prosocialno vedenje in manj znakov samodestruktivnega vedenja ter 

bili šolsko uspešni. Raziskava je osrednji problem vpliva staršev na prosocialno vedenje otrok 

in učno uspešnost premaknila iz determiniranosti s socialno-ekonomskim statusom v socialno 

aktivno starševstvo, hkrati pa pokazala, da omenjena faktorja nista nujno povezana. Tudi 

družina z nizkim socialno-ekonomskim statusom, soočena z brezposelnostjo, celo boleznimi, 

je v primeru ohranjanja vezi s socialnim okoljem na otroka delovala pretežno konstruktivno in 



17 
 

podporno. Hkrati pa so družine srednjega in višjega socialno-ekonomskega statusa, brez 

dodatnih oteževalnih dejavnikov, kot so npr. bolezni, ločitve, v primeru šibke socialne mreže 

ali njene odsotnosti, v veliki meri vplivale na nezmožnost razvoja prosocialnega vedenja 

svojih otrok.  

Nekateri sodobni raziskovalci (Ryan & Jetha, 2013) predstavljajo antropološki pogled na 

vzgojo otrok s stališča evolucije, ki predstavlja družinsko preteklost kot razširjeno skupnost 

več posameznikov, niti ne nujno krvno povezanih, delujočih kot pleme. To je otroku dajalo 

množico različnih interakcij, kar je omogočalo socializacijo, pa tudi olajšalo posameznemu 

otroku pridobiti referenčne, pomembne osebe glede na njegove osebnostne značilnosti. Tudi v 

primeru težav v izvorni družini je širša skupnost pogosto lahko zagotovila nadaljnje življenje 

otroka v isti skupnosti in vsaj delno poskrbela zanj. Sodobni trendi zagotavljanja zdravega 

socialnega okolja družinam poskušajo, sicer na temeljih medsosedskega sodelovanja, 

ponovno zagotoviti širše, a še vedno povezano, skopnostno usmerjeno socialno in bivalno 

okolje za družine (Bouwkamp & Bouwkamp, 2014; Ryan & Jetha, 2013). 

Spememba dinamike v sodobni družini je pomeben faktor funkcioniranja otroka tudi za Blais 

& Gauchet & Ottavi (2011). Avtorji pravijo, da družina v sodobnem času, kjub krhanju vezi, 

nikakor ni obsojena ne propad. Dogaja se ravno nasprotno, bolj ko so vezi ohlapne, več ljudje 

investirajo v odnose. V sodobnosti ljudje še zmeraj cenijo družino, vendar ne zaradi njene 

vloge pri oblikovanju in predstavljanju sveta. Cenijo in potrebujejo jo kot vir čustvene 

zadovoljitve, ki jo družine v različnih reorganiziranih oblikah (enostarševska, sestavljena ...) 

ponujajo svojim članom. Pomembno poslanstvo sodobne družine je tudi družina kot branik 

pred zuanjim svetom, pred javnim življenjem. Družina se vpostavlja kot zatočišče, pristan 

varnosti, kar je tudi razlog, da je otroci tudi, ko odrastejo, ne znajo in nočejo zapustiti. Poleg 

tega v družini pogosto funkcijo zakonske ljubezni prevzema ljubezen do otroka. Cilj te 

ljubezni pa je otrokova sedanja sreča in odriva na stran vsakšno obvezo pripraviti otroka na 

to, da bo znal nekega dne samostojno razmišljati in živeti. Kot pravijo avtorji, »živeti brez 

potrebe po skrbništvu, kar je nekoč pomenila beseda emancipacija« (prav tam, str. 31).  

Bouwkamp & Bouwkamp (2014) opozarjata na vzgojne vzorce, načine vzgojnega delovanja 

staršev, ki neposredno vplivajo na razvoj izstopajočega vedenja pri otroku. Izhajata iz 

predpostavke, da je vzgojno delovanje starša že posledica njegovega odnosa z otrokom. V 

vzgojnem delovanju se zrcali stopnja bližine v odnosu med staršem in otrokom, 

prepoznavanje otrokovih potreb pri staršu, empatičnost, pa tudi stopnja prevzemanja 
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odgovornosti od starša ter njegova zmožnost, da izkaže iskreno skrb za otroka tudi s 

prevzemanjem vodstvene vloge v odnosu do otrok, in sicer tudi v primeru, da otroci ob tem 

kažejo nezadovoljstvo. Avtorja predstavita naslednje sheme interakcij starš – otrok, ki so 

pogosto podlaga za izstopajoče, moteče vedenje otroka: 

 Popustljiv starš – impulziven, jezen otrok: naravnanost starša dati proste roke otroku, 

veliko dajati ali dovoliti ter malo zahtevati od otroka, pričakovanje starša, da ga otrok 

vidi kot idealnega, vodi v otrokov odziv, da dela po svoje, sledi svoji želji, pričakuje, 

da mu starš vedno ugodi, da je svoboden in brezkrben. Pogosti so konflikti s socialnim 

okoljem, šolo, jezni, tudi agresivni, celo nasilni odzivi otroka. 

 Pretirano zaskrbljen starš – negotov otrok: naravnanost starša je skrbeti za otroka, biti 

pokroviteljski, nadzorovati okoliščine. Starš verjame, da najbolje ve, kaj je dobro za 

otroka, in pričakuje od otroka njegovo željo po pomoči. Otrok pričakuje, da mu starš 

res vedno stoji ob strani, poskrbi za vse. Hkrati ima otrok pogosto občutek, da izven 

starša ali brez njega ne obstaja, pogosto občuti tesnobo in nemoč ter strah, da ničesar 

ne zmore.  

 Avtoritaren starš – prilagojen otrok: naravnanost starša je podrediti in nadzirati, 

pogojevanje ljubezni in pozornosti, pričakovanje starša, da mu je otrok hvaležen za 

vso skrb in usmerjanje. Značilno otrokovo vedenje sta podreditev in ubogljivost, 

združena z globoko stisko in negotovostjo, strahom pred izgubo starševske ljubezni. 

Intrapsihično vedenje otroka je močno samoobvladanje v težnji, da ne naredi kaj 

narobe, in globok občutek nevrednosti, nepomembnosti.  

 Kaznujoč starš – užaljen otrok: temeljna naravnanost starša je usmerjanje otroka na 

pravo pot, značilno vedenje starša ob tem pa očitanje, obtoževanje, omalovaževanje. 

Starš pričakuje, da otrok kaznovanje razume kot dejanje v njegovo dobro, saj si kazen 

zasluži. Otrokovo značilno vedenje je užaljenost, kujavost, v starševskih očeh se vidi 

kot neprimeren, ne dovolj dober, nemočen, nesposoben.  

 Nasilen starš – zastrašen otrok: značilna naravnanost starša je odklanjanje, zavračanje, 

trpinčenje, zlorabljanje, starš otroka prepoznava kot neustreznega, neprimernega, ne 

dovolj dobrega, nevrednega. Otrokovo vedenje je umik, skrivanje na varno, občutek 

nepomembnosti. Občutek v otroku je zavrženost, samouničenje, občutek nevrednosti, 

samodestrukcija.  

 Zanemarjajoč starš – izgubljen otrok: značilno vedenje starša je ignorirati in 

zanemarjati, starš meni, da se bo otrok že znašel sam. Otrok vzpostavi okoli sebe zid, 
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se izogiba bližini tako starša kot drugih. Do staršev občuti predvsem osamljenost, 

zapuščenost. Značilno intrapsihično vedenje je zanemarjanje samega sebe, 

prepuščanje sanjarjenjem, umik v svoj svet, pogosto samodestruktivno vedenje, 

odvisnosti. 

 Nedosleden starš – težaven otrok: temeljna naravnanost starša je menjavanje svobode 

in nadzorovanja, starš nenehno menjava pozicijo, menjavanje je izrazito 

nepredvidljivo. Značilno vedenje starša je obljubiti, tudi zagroziti, a ne narediti. Otrok 

vedno bolj dela po svoje in razvije prebrisano, manipulativno vedenje. Značilno 

intrapsihično vedenje otroka je impulzivnost in zanemarjanje sebe, na en način se 

otrok počuti kot res nekaj posebnega, po drugi strani ničvrednega. Odsotnost vzorcev 

stabilnosti.  

 Nezanesljiv starš – nestabilen otrok: značilno vedenje staršev je aktivna ljubezen 

nasproti zavrženju in zanemarjanju, reaktivna ljubezen in strah pred izgubo. Otrokova 

naravnanost do starša je nezaupanje, občutek ne-varnosti. Značilno intrapsihično 

vedenje otroka je samozaščita nasproti završenju samega sebe in globoki občutki 

nemoči, ki se pogosto kažejo v apatičnosti in samodestruktivnosti, lahko tudi 

agresivnosti. 

 Nedorasel starš – postrašen otrok: temeljna naravnanost starša je biti odvisen, 

nemočen in zahteven. Starš pričakuje, da otrok skrbi zanj, da ga ne zapusti, mu 

pomaga, ga zaščiti. Otrok pričakuje, da staršu pomeni zašito in oporo, hkrati ima 

občutek, da starš ne more brez njega. Otrokovo intrapsihično vedenje sta samozaščita 

in samoobvladanje, občutek nepogrešljivosti. Ta ne krepi otrovega občutka vrednosti, 

temveč nujnost obstoja objekta skrbi.   

 Avtorja predstavita tudi konstruktivne vzorce interakcij med staršem in otrokom: 

 Razumevajoč starš – odprt, igriv otrok: vodilo starša, da razume otroka, ni isto kot 

odobravati njegovo vedenje. Značilno vedenje starša je razumeti in potrditi, shema 

naravnanosti pa vzeti otroka resno. Starš pričakuje, da otrok ve, da se vedno lahko 

obrne nanj. Otrok pri staršu zaznava, da je dragocen in spoštovan. Shema otroka do 

sebe je sprejemajoča.  

 Ljubeč starš – srečen, kompetenten otrok: shema vedenja starša je pristopati ljubeče in 

jasno, sporočilo otroku, da je ljubljen takšen, kot je, in da je starš srečen z njim. Otrok 
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predvideva, da je starš srečen z njim in se z njim počuti dobro. Otrokova naravnanost 

do sebe je pozitivna, lahko se ceni, je radoveden, ima občutek vrednosti. 

 Zaščitniški starš – lojalen otrok: Značilno vedenje starša je zaščita otroka, verjetje, da 

je bolje preprečiti kot zdraviti. Starši pričakujejo, da otrok ve, da mu bodo vedno stali 

ob strani in pomagali. Otrok staršem zaupa, ve, da se lahko zanese na njih. Otrok 

zmore prepoznati lastne interese in poskrbeti zase.  

 

Stili navezanosti in vedenje otroka 

 

Bouwkamp & Bouwkamp (2014, str. 24) pravita, »da posameznikov stil navezovanja v 

precejšnji meri vpliva na razvoj naše osebnosti. Vpliva na razvoj možganov, saj se ti 

oblikujejo s pridobljenimi izkušnjami, naprej na način, kako se čustveno odzivamo, na naše 

osebne veščine in strategije, na soočanje s stresom«. Za razvoj varne navezanosti so potrebni 

dejavniki v otroku in staršu. Otrok je biološko predisponiran za navezanost na starše, potreba 

po navezanosti je prirojena. Ta se začne oblikovati že v prenatalnem obdobju, dokončno pa po 

rojstvu. Le redko pride do biološko ali genetsko pogojenih motenj pri navezanosti. Motnje pri 

navezanosti se oblikujejo v interakciji s staršem in od njega tudi izvirajo. Za razvoj varne 

navezanosti je ključno, da je starš čustveno razpoložljiv, dovzeten in angažiran. Kadar otrok v 

svoji potrebi po navezanosti dobi, kar potrebuje, in kot pravita Bouwkamp & Bouwkamp 

(2014), »to še zdaleč ni vedno to, kar zahteva«, se počuti varnega, pomirjenega in lahko 

nadaljuje izpolnjevanje razvojnih nalog.  

Varno navezanost po mnenju avtorjev oblikujeta dve temeljni sporočili: 

 »Stojim ti ob strani in tvoje potrebe, tvoja varnost so zame na prvem mestu. Kadar se 

počutiš prestrašenega, ogroženega, ti stojim ob strani.« 

 »Nisem pa na voljo le tebi in nisem ti na voljo ves čas. Imam tudi svoje življenje in 

svoje potrebe. To se moraš naučiti spoštovati.« 

Otroci so lahko varno ali ne-varno navezani. Ne-varna navezanost v otroku povzroča 

neminljivo stisko, ga frustira in povzroča številne nefunkcionalne odzive. Zelo pogosto je ne-

varna navezanost otroka prepoznana tudi v njegovem motečem, izstopajočem vedenju. 

Stili navezanosti so: 
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 varna navezanost; 

 preokupirana navezanost; 

 plašljiva navezanost; 

 odklonilna navezanost;  

 ambivalentna navezanost kot soobstoj preokupirane in odklonilne navezanosti (po 

Bouwkamp & Bouwkamp, 2014). 

Treba je poudariti, da vsaka ne-varna navezanost še ne pomeni motnje navezanosti, tudi vsaka 

zavrnitev otroka od matere ne vodi v travmo. Proces navezanosti je dolgotrajen in zanj so 

značilna nihanja, približevanje in odmikanje v odnosu pa do neke mere delujejo na otroka tudi 

pozitivno, saj krepijo občutek samostojnosti. Ključno, da je otrok ve, doume, da kljub vsem 

raziskovanjem sveta in odnosov, emocionalnim pretresom in bolečinam nikakor ni sam.  

Kozina (2016) je v svoji raziskavi ugotovila, da je na ravni šolskega okolja izstopajoč 

dejavnik šolska klima ter na ravni domačega okolja socialno-ekonomski status družine in 

aktivnosti staršev. Na nivoju aktivnosti staršev je posebej zanimiva ugotovitev, da so z 

agresivnim in nasilnim vedenjem povezani izogibalna in neorganizirana navezanost, 

kaznovalni vzorci vzgoje, nedoslednost in majhna vpletenost. Z agresivnostjo se sicer 

povezujejo faktorji partnerskega konflikta, struktura družine in psihopatologija staršev.  

Vpliv staršev na oblikovanje vedenjskih težav ali motenj vedenja pa poteka tudi prek procesa 

medosebnega kopiranja po Benjaminovi (2005, po Bouwkamp & Bouwkamp 2014). Gre za 

procese prenosa delovanja v življenjskih in posebej medosebnih situacijah s staršev na otroke. 

Izkušnje, ki jih od ranega otroštva pridobi otrok z njemu pomembnimi drugimi, se vtisnejo 

globoko v spomin, tudi nezavedni, in po mnenju nevroznanstvenikov celo v biološki, fizični 

del možganskih povezav. Procesi vplivanja po Benjaminovi (2005, po Bouwkamp & 

Bouwkamp 2014) so: 

 Internalizacija in rekapitulacija: izpostavljenost družinskemu nasilju in zlorabam se v 

odrasli dobi pogosto nadaljuje s prevzemanjem vloge žrve. 

 Identifikacija in imitacija: otrok, ki je doživel ali bil priča nasilju v družini, kot odrasli 

ravna nasilno z drugimi. 

 Introjekcija: otrok, ki so ga starši obravnavali sovražno in odklanjajoče, kot odrasli 

sam sebe zavrača in napada. 
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 Indivualizacija: izstop iz naučenih vedenjskih procesov v izvorni družini in 

oblikovanje neodvisne pozicije.   

Vpliv staršev in izvorne družine na otroka je izjemno pomemben. Najzgodnejše izkušnje 

otroka zaznamujejo in predstavljajo temelj razvoja osebnosti. Treba pa je posebej poudariti, 

da za zdrav razvoj in vzpostavitev kompetentnosti v odrasli dobi otrok ne potrebuje idealnih 

staršev, ki bi naredili vse prav. Potrebuje »dovolj dobre« starše, kot pravijo avtorji 

(Bouwkamp & Bouwkamp, 2014; Siegel, 2013, Juul, 2008, Cline & Fay, 2006; Siegel & 

Hartzell, 2004), starše, ki so predvsem človeški, naredijo tudi napake, a so jih zmožni 

prepoznati in prevzeti odgovornost zanje ter čutijo pristno ljubezen do svojih otrok. 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj težav pri vedenju, so v vsakem primeru večvrstni. Veliko 

otrok, ki prihajajo iz družin, v katerih zaznavamo rizične dejavnike, ne razvije motečih 

vedenj, lahko celo v okviru iste družine. Ali obratno, v družini ni zaznati ogrožujočih 

dejavnikov in je na otroka (ne nujno vse otroke v eni družini) vplival nek drug dejavnik.  

Berčnik (2008, po Pšunder in Milivojević Krajnič, 2009) povzema Davisa in razloge, ki lahko 

vplivajo na razvoj vedenjske simptomatike pri otroku: 

 vzgojni pristopi staršev, ki odločilno vplivajo na vedenje in ravnanje mladostnika; 

 neprimeren emocionalni odnos v najzgodnejših letih; 

 ravnanje staršev (nenadzorovani čustveni izbruhi, stroga disciplina, fizično 

kaznovanje) in/ali pomanjkljivo postavljanje meja staršev; 

 nadzor staršev nad dejavnostmi otroka in nad njegovimi prijatelji; 

 pogostost in vrsta konfliktov med starši, ki pri otrocih ustvarjajo negotovost; 

 razne okoliščine v družini in družbi: nasilje, alkohol, droge, brezposelnost; 

 visoka stopnja kriminala v okolju; 

 nevarne soseske, neskladni in konfliktni odnosi med prebivalci; 

 premalo zunajšolskih in rekreativnih dejavnosti za mlade v okolju; 

 pomanjkanje stika med starši in šolo.   

Dejavniki odpornosti za preprečevanje izstopajočega vedenja 

 

Poleg raziskovanja, kateri dejavniki vplivajo na nastanek vedenjskih težav, je zanimivo tudi 

razmišljanje, kateri dejavniki ali procesi ga preprečujejo. Sodobna razmišljanja potekajo 

predvsem v smeri ohranjanja prihičnega zdravlja in odpornosti. 
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Antonovsky (1996) je v modelu, imenovanem salutogeneza, kar pomeni dinamični proces 

nastajanja in ohranjanja psihofizičnega zdravja, raziskoval vplive različnih dejavnikov. 

Posebej ga je zanimalo, kaj povzroči premike v posamezniku na pol zdravja ali pol nezdravja   

ter pol bolezni. Ugotovil je, da imajo posamezniki, ki kažejo večjo stabilnost psihičnega in 

fizičnega zdravja, nadpovprečno razvit občutek uravnoteženja – koherence. Gre za občutek 

uravnoteženosti duševnega, čustvenega, vedenjskega in seveda telesnega ravnovesja. Za 

doseganje občutka koherence je ključno, da imamo občutek zadovoljujočih medosebnih 

odnosov, da smiselno participiramo v naši socialni mreži, da imamo mesto v svetu okoli nas, 

tudi občutek, da imamo vpliv ter da zmoremo poskrbeti zase in za druge.  

Pojem koherentnosti se močno povezuje s pojmom samospoštovanja, ki ga Juul (2008)  

definira kot najpomembnejši »imunski sistem« posameznika. Ta varuje pred škodljivim 

vplivom dogodkov iz okolja posameznika, in sicer predvsem z občutkom vrednosti za druge 

ter zmožnosti participiranja in delovanja.  

Kot varovalni dejavnik se v zadnjih letih uveljavlja koncept rezilentnosti – psihične 

odpornosti. Kobolt (2010) pravi, da izvorno izraz pomeni osebnostno prožnost ter se nanaša 

na zmožnost vračanja v konstruktivno, umirjeno psihično stanje, kljub delovanju pritiskov in 

obremenitev. Termin zajema tudi sposobnost okrevanja po različnih boleznih ali rizičnih 

stanjih, predvsem pa se uporablja kot pokazatelj zmožnosti prilagajanja spremembam. 

Pomembno je tudi, da omenjena prilagoditev na spremembe na posamezniku ne pušča škode 

za njegovo fizično, psihično in socialno ravnovesje. Lahko bi rekli, da pomeni tudi 

kompetentnost, sposobnost človeka, da zmore konstruktivno, celo uspešno delovati kljub 

izpostavljenosti izrazito neugodnim okoliščinam. Raven posameznikove odpornosti kaže 

zmožnost soočanja z ogrožujočimi okoliščinami in travmatskimi izkušnjami ter njihovo 

premagovanje. Poleg premagovanja neugodnih okoliščin odpornost pomeni zmožnost 

preprečiti, zmanjšati, spremeniti, odstraniti ogrožujoče učinke neugodnih ali travmatskih 

situacij. Ni še povsem jasno, ali je odpornost – reziletnost, bolj zmožnost posameznika, 

naučena veščina ali pa osebnostna značilnost, karakterna poteza, kot npr. bolj optimističen 

pogled na svet.  

Garmezy (1983) po Kobolt (2010) opredeljuje lastnosti psihično odpornega otroka. Te so 

predvsem socialne narave in zajemajo: 

 Iskanje in vzpostavljanje pozornosti odraslih na sprejemljiv in simpatičen način. 

 Sposobnost izražati naklonjenost do drugih. 
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 Zmožnost ustvarjanja pomembnih odnosov z odraslimi in z vrstniki. 

 Zmožnost prevzevati vlogo vodje in vlogo vodenega v skupini vrstnikov. 

 Zmožnost občutiti in pokazati ponos ob uspehu. 

 Izražati željo po odraščanju, ker se kaže tudi v sprejemanju vlog odraslih, oziroma 

vedenju, ki posnema odrasle. 

 

ŠOLA 

 

"Čudež je, da radovednost preživi formalno izobraževanje. Edina stvar, ki je ovirala moje 

učenje in spoznavanje, je bilo moje splošno izobraževanje." 

                                                                                             Allbert Einstein 

Šolski vsakdan danes 

 

Šola je vedno umeščena v določen družbeni čas in prostor. Vsakokratna družbena realnost 

vpliva na zahteve, ki jih družba postavlja šoli, in sicer prek zakonodaje in zakonsko 

opredeljenih smernic. Ravno tako šola sama po sebi kot institucija opredeljuje pričakovanja 

do učencev in njihovega sodelovanja v razredih. Vsakokratne družbene spremembe močno 

zaznamujejo šolsko realnost, šolski vsakdan.  

V kolikšni meri današnja šola, tudi slovenska, uspe odgovoriti zahtevam ne le sedanjosti, 

temveč predvsem prihodnosti? Wagner (2010) se je v svoji obsežni kritiki sodobne šole 

osredotočil predvsem na osnovni cilj šole, njen smisel. Izhaja iz teze, da učenci zavračajo 

šolsko delo ali že sam vstop v šolske prostore, ker prepoznavajo, da šola nima odgovorov na 

vprašanja o njihovi prihodnosti. Pogosto uči predvsem vsebine, ki jih v nekaj minutah najdejo 

na spletu, spodbuja nekritično poslušanje in pomnenje podatkov, brez osmišljanja, uporabne 

vrednosti in njihovega povezovanja. Po njegovem mnenju je ravno splet s svojimi 

neskončnimi bazami podatkov revolucionarno spremenil zahteve poučevanja. Realnost 

spletnih baz podatkov postavlja pred šolo in celotno družbo potrebo po redefiniranju znanja, 

vedenja. Sedanja šola s katalogi znanja, učnimi načrti, standardi, je bila oblikovana v času, ko 

ni bilo lahko pridobiti vedenja. Danes informacijska družba omogoča pridobitev množice 

podatkov, hkrati pa računalniki ne morejo zagotoviti njihovega razumevanja in uporabne 
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vrednosti. Po mnenju avtorja šole s sedanjim odnosom do znanja, tudi načinom poučevanja, 

ne dajejo učencem nujno potrebne vizije vrednote in uporabne vrednosti znanja. Po njegovem 

mnenju so osip učencev, neobiskovanje pouka, apatično vedenje, moteče vedenje ... v veliki 

meri posledica ne le dolgočasja, ki ga učenci izkusijo v šolskih klopeh, ampak tudi njihovega 

doumevanja nesmisla sedenja v šoli. Učenci imajo tudi zavedanje, pravi Wagner, da z 

omenjenim odnosom družba kaže, da ne jemlje resno ne njih ne njihovih potreb po znanju, da 

jim na nek način krati pravico do spoznavanja sveta, do vedenja in jim s tem odvzema 

prihodnost. Oblikoval je sedem »preživetvenih« veščin v sodobnem svetu, ki bi lahko bile 

koristne tudi v prihodnosti, ki je sicer še ne poznamo. Usvajanje omenjenih veščin je po 

mnenju avtorja osnovna naloga šole: 

 Veščina kritičnega mišljenja in iskanja rešitev. 

 Veščina sodelovanja z različnimi akterji po medmrežju. 

 Veščina okretnosti in prilagodljivosti v različnih situacijah. 

 Veščina iniciativnosti. 

 Veščina besednega in pisnega izražanja in komunikacije. 

 Veščina pridobivanja in vrednotenja informacij. 

 Veščina radovednosti in domišljije (prav tam). 

Tudi Conzolino (2013) verjame, da sta občutek smiselnosti preživljanja časa v šoli in 

uporabna vrednost pridobljenega znanja najboljši motivator otrok. Po njegovem mnenju je 

ideja, da bi učitelj v sedanjem šolskem sistemu, učnem načrtu in didaktičnem načinu uspel 

motivirati učence, samo dodaten pritisk na učitelje in izbijanje njihove samozavesti. Poudarja 

neusklajenost uporabljane didkatike, načina poučevanja v šolah, ki je pretežno frontalen in 

usmerjen v pomnjenje, z vedenjem o načinu razumevanja in učenja otrok, ki je izrazito 

izkustveno in usmerjeno na samostojnost. Kadar način dela v šolah ni skladen z biološkim, 

psihološkim in socialnim razvojem učencev, se ti ne znajdejo, težko sodelujejo, delo na 

različne načine zavračajo.  

Otroci so del družbe, hkrati pa so zaradi svoje razvojne realnosti še močno odvisni od 

družinskih skupnosti, iz katerih izhajajo. Pšunder (2011) opozarja, da so družino v zadnjih 

desetletjih zaznamovale številne in pomembne strukturne spremembe. Prehod iz življenja 

otrok v pretežno razširjenih družinskih in sosedskih skupnosti (Cline & Fay, 2006; Conzolino, 

2013, Robins, 2015) v nuklearno obliko družine in v zadnjih letih porast enostarševskih, 

sestavljenih, istospolnih družin je pomembno spremenil odnose med starši in otroki. Kot pravi 
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Pšunder (prav tam), mnogi učenci danes vstopajo v šolo z negativnimi izkušnjami, 

pridobljenimi v družini. Mnogi so zaradi pomanjkanja, zanemarjanja, zlorab, ločitev, 

zavrnitev čustveno prikrajšani in niso uspeli razviti občutka zaupanja do drugih. Zaradi 

izoliranosti življenja v sodobnih družinskih skupnostih številnim ni uspelo razviti socialnih 

spretnosti, veščin prilagajanja, odlaganja zadovoljitve, imajo omejeno pozornost, nimajo 

izkušenj medsebojne, odnosne strpnosti. Pogost spremljajoč dejavnik sta tudi slaba 

samopodoba in nizko samospoštovanje. Tako pride do vzajemnega delovanja dveh težko 

združljivih dejavnikov – sodelovalna naravnanost šole predvideva visoko socialno zrelost 

učencev, hkrati pa družbena situacija in družinska realnost mnogim učencem pridobivanja te 

ni uspela zagotoviti. Kot pravi Pšunder (2011, str. 175), »vzgojno-izobraževalni kontekst 

predstavlja zanimivo dvojnost: ena temeljnih nalog vzgoje in izobraževanja je razvijanje 

samodiscipline in avtonomije učencev, zato je treba zmanjšati potrebo po kaznovanju. 

Istočasno pa šola ne more obstajati, ne da bi uporabila kaznovanje«. 

Obseg težavnega vedenja na vseh nivojih, od nemira in klepetanja, neupoštevanja navodil in 

pravil pa do resnih nasilnih, predvsem medvrstniških izpadov, tako ni naključje. Grabeljšek 

(2015) pravi, da je trenutna šolska zakonodaja v Sloveniji s prenosom odgovornosti za šolsko 

delo in delovanje ne le pretežno, temveč izključno na šolo, tudi onemogočila resno in 

odgovorno sodelovanje med šolo in družino učenca.  

Da lahko šola izpelje svojo izobraževalno nalogo, mora najprej pripraviti, usposobiti učence 

za sodelovalen način delovanja. Tako ni dovolj, da učitelj, kot pravi Pšunder (2011, str. 11), 

»namenja skrb le okolju, ki spodbuja kognitivni razvoj posameznikov, temveč mora med 

drugim pozornost nameniti pridobivanju ustreznih socialnih in čustvenih izkušenj učencev«.  

V strokovni literaturi  (Kobolt 2010, Vec 2011, Cooper in  Smith in Upton, 1994; Metljak, 

2009; Rapuš Pavel, 2011; Winkler, 1994; idr.) je močno zastopana skrb za otroke s posebnimi 

potrebami, tudi otroke z motečim, izstopajočim vedenjem. Inkluzijski sistem slovenske 

osnovne šole je naravnan na vrednoto, da za otroke s težavnim vedenjem vključitev v redno 

šolo predstavlja dobrobit. Nedvomno pa omenjena skupina otrok pomeni resen izziv tako 

vzgojnemu kot tudi izobraževalnemu delovanju redne šole, predvsem na relaciji do drugih 

»običajnih« učencev.  
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Vzgojno delovanje šole 

 

Kot pravi Grabeljšek (2015), šole v primeru zakonske centralizacije vzgojnega delovanja 

pogosto ostanejo brez hitrih in učinkovitih orodij reagiranja in sankcioniranja vedenjskih 

težav. Zaradi odsotnosti učinkovitih orodij soočanja z vedenjskimi težavami učencev šole 

težave pogosto zanikajo in se ne ukvarjajo z njimi, šolska klima pa se slabša, kar kaže tudi 

uporaba različnih varnostnih pomagal, kot so kamere, poostren nadzor med odmori, 

zaklenjena vrata učilnic, varnostniki na šolah. Kot pravi avtorica, je iskati razlog za 

nezmožnost številnih šol za soočanje z disciplinskimi težavami v prepričanju, da je šola 

institucija, namenjena izobraževanju in s tem izvzeta iz vzgojnega delovanja.   

Šolska skupnost je kompleksna celota, kjer se različni odnos prepletajo na več ravneh. Zaradi 

več zelo različnih interesov, ki vodijo udeležence v šolskem procesu (npr. učitelji bi želeli 

učence kar največ naučiti, učenci bi se želeli kar največ družiti med seboj), bi lahko rekli, da 

je šola konfliktna skupnost sama po sebi. Naslanjamo se na definicijo Jensen & Juul (2009, 

str. 70), ki pravi, »da je konflikt izvorno stanje avtentičnih posameznikov, ki prihajajo v 

interakcijo. »Kadar smo v stiku s svojimi občutki, svojimi mislimi in jih tudi izrazimo, v 

interakcijah najverjetneje naletimo na soočanje z mislimi in občutenji druge osebe ali oseb, ki 

mislijo in čutijo drugače kot mi. Jensen in Juul v tem ne vidita večje teževe, problem lahko 

predstavljajo nezreli, agresivni ali drugače nefunkcionalni vzorci razreševanja konfliktne 

situacije, ne pa konflikt sam po sebi, ki le odkrije razlike, ki tako ali tako obstajajo. Kroflič 

(2011) konflikt opredeli kot »potencialno idealno učno situacijo«, reagiranje v konfliktnih 

situacijah torej pravzaprav tvori jedro vzgoje in discipliniranja v javni šoli. Po njegovem 

mnenju bi bil kakršenkoli razmislek o vzgoji brez konfliktov in odsotnosti potrebe po 

kaznovanju neustrezen. Tako iskanje vzgojnih nadomestkov za kaznovanje, po mnenju 

avtorja, govori predvsem o nelagodju, ki spremlja vsakega odraslega, starša, učitelja, ki je 

soočen s tem najtežjim bremenom vzgojnih odločitev.  

Delovanje šole oziroma njeno odzivanje na pojavljanje motečega vedenja se kaže kot 

dejavnik njegovega uravnavanja. Kot pravita Pšunder in Milivojević Krajnčič (2009), je 

vedenjska politika šole povezana z disciplinskimi težavami. Kadar šoli uspe vedenjske težave 

ne le zaznati, temveč jih tudi razumeti, to omogoča primerno reagiranje in ukrepanje. Ravno 

omenjeni proces ciljnega ukrepanja loči šole, ki jim uspeva vedenjsko problematiko ne samo 
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obvladovati, temveč jo celo uporabiti za socialno učenje otrok, od tistih, kjer je proces ravno 

obraten, in šola s svojim ravnanjem ohranja ali celo še poglablja vedenjske težave.   

 

Razred 

 

Razred v vsakem pogledu predstavlja izrazito kompleksen socialni sistem, v katerem se 

prepletajo številni strukturni elementi. Ti imajo mnoge in zelo različne vplive na interakcije v 

razredu. Kot pravi Marentič Požarnik (2003), je razred zapleten komunikacijsko-interakcijski 

sistem.  

Doyle (1986, v Peklaj, Pečjak 2015) navaja določene tipične lastnosti razreda glede na 

socialne odnose v njem, in sicer: 

 Razred je multidimenzionalen in multindiciplinaren prostor. Sestavlja ga več 

posameznikov, ki imajo, čeprav se nahajajo na istem prostoru in ob istem času, zelo 

različne cilje, preference in sposobnosti. Določene besede, določeno dejanje učitelja 

ali učencev lahko izrazito različno učinkuje na različne učence. 

 Simultanost dogajanja v razredu. Večdimenzionalnost hkratnega dogajanja v razredu, 

saj v istem času in prostoru poteka več dogajanj – spremljanje učne snovi, socialni 

odnosi ... 

 Hitrost dogajanja – v razredu večina dogajanja poteka izrazito hitro, pogosto 

praktično ni mogoče reagirati na določen dogodek. 

 Nepredvidljivost – za razred je značilno, da je tako dogodke same kot njihove 

posledice izrazito težko ali nemogoče predvideti.  

 Javnost dogajanja – tako besede kot drugi dogodki, individualni ali interaktivni, ter ne 

glede na to, ali potekajo med učenci ali med učencem in učiteljem, so izpostavljeni 

javnosti. Vsi jih vidijo in si glede navideno vzpostavijo mnenje ali celo pristopijo k 

dogajanju.  

 Zgodovina – ker delo v razredu poteka prek nekega časovnega kontinuuma, je pomen 

tako učiteljevih kot tudi učenčevih reakcij vedno umeščen v razumevanje minulih 

dogodkov.  

Peklaj, Pečjak (2015) pravita, da so za razredno dogajanje značilni tudi relativna stabilnost in 

odpornost na različne spremembe. Vzpostavljeno dogajanje, tudi vrednote, se le težko 
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spreminjajo. Stabilnost ustvarja in zagotavlja tako učitelj z različnimi pravili, rituali, rutino 

kot tudi učenci s svojimi odzivi in aktivnostmi, naučenimi v domačem okolju ali drugje, zunaj 

razreda in v njem.  

Pravila delovanja v razredu vzpostavlja učitelj in skrbi za njihovo upoštevanje. Pogosto se del 

pravil oblikuje skupaj z učenci, v medsebojnem dogovoru, kar naj bi povečalo upoštevanje 

pravil pri učencih. Za samo izvajanje pravil tudi v tem primeru skrbi učitelj. Hkrati s pravili, 

ki so za učence pojmovana kot obveznosti vedenja od zunaj (od učiteljev, staršev, šole ...), se 

v razredu vzpostavijo tudi razredne norme. Te uravnavajo vedenje učencev med seboj, saj 

učenci istega razreda spremljajo vedenje drug drugega, se medsebojno opozarjajo ter opazijo 

in sankcionirajo odklone. Lahko bi rekli, da pravila uravnavajo vedenje in delovanje le v 

prisotnosti avtoritete, ki jih je vzpostavila, torej učitelja, norme pa regulirajo vedenje in 

delovanje učencev tudi ob odsotnosti učitelja. Do težav pri vodenju razreda pride nujno takrat, 

ko oba sistema reguliranja vedenja, pravila in norme, nista usklajena in ne podpirata drug 

drugega. V primeru motečega vedenja v razredu je to pogosta situacija. V razredu je sicer 

vzpostavljeno npr. pravilo, da se ne klepeta med učno uro. Hkrati pa imajo učenci med seboj 

vzpostavljeno normo medsebojne komunikacije. Posamezni učenec, ki na sicer šepetajoče 

vprašanje ali komentar sošolca ne odgovori, ne bo sankcioniran od učitelja, bo pa nedvomno 

sankcioniran od sošolca ali sošolcev. Da je v tem primeru za učenca sankcija sošolcev bolj 

obremenjujoča, poročajo številni avtorji (Bjorkqvist & Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; 

Košir, 2013; Pšunder, 2011; Jurišić, 1999; Ayers & Gray, 2002). 

Kaplan (1995, po Peklaj, Peček 2015) je oblikoval sistem razrednih pravil z visoko ali nizko 

stopnjo soglasja. Visoka stopnja soglasja pomeni, da se z določenimi pravili strinja večina 

učencev v razredu; to so pravila, ki bi jih najverjetneje oblikovali tudi učenci sami. Nizka 

stopnja soglasja pa velja za pravila, ki bi jih velik del učencev označil za nepotrebna ali vsaj 

»neudobna«. Pravila z majhno stopnjo soglasja so pogosto vzpostavljena kot dodatna pravila 

od učitelja, ki verjame, da ta prispevajo k primernejšemu učnemu okolju. Nasprotno pa 

številni učenci menijo, da se zaradi njih v razredu počutijo slabše. Pravila z nizko stopnjo 

soglasja so pogosteje prekršena. 
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RAZREDNA PRAVILA 

Visoka stopnja soglasja                                                       Nizka stopnja soglasja 

– Učenec namerno ne povzroča                                        – Učenec med poukom ne sme  

   drugim telesnih poškodb.                                                  žvečiti žvečilnega gumija ali jesti. 

– Učenec obiskuje vse predmete.                                      – Učenec med poukom ne sme spati.  

– Učenec prihaja v razred pravočasno.                             – Učenec mora dvigniti roko, kadar 

– Učenec ne moti pouka.                                                       želi učiteljevo pozornost. 

– Učenec mora dokončati dodeljene                                – Učenec med poukom ne sme  

   naloge.                                                                               zapustiti sedeža. 

– Učenec ne sme goljufati.                                               – Učenec mora biti med poukom  

– Učenec ne sme poškodovati                                               pozoren. 

   šolske lastnine.                                                              – Učenec učitelja ne sme klicati    

– Učenec ne sme krasti.                                                       po imenu. 

– Učenec mora slediti zahtevam                                       – Učenec ne sme nasprotovati 

   učitelja.                                                                             učiteljevim navodilom. 

– Učenec ne sme groziti, ustrahovati                                 – Učenec do učitelja ne sme izražati  

  ali kako drugače trpinčiti drugih.                                       agresivnosti ali nezadovoljstva. 

                                                                             – Učenec se v razredu brez                                                                                        

                                                                                dovoljenja ne sme pogovarjati. 

 Razred deluje kot kompleksen socialni sistem, s sicer jasno določenimi, a spremenljivimi 

normami. Delovanje skupinske dinamike na razredno skupnost je ključni mehanizem 

vzpostavljanja funkcioniranja razreda kot skupine. 

Močna identifikacija velikega dela učencev z normami razreda vzpostavi med njimi močno 

kohezivnost. To je eden glavnih atributov socialne skupine, učenci v kohezivnih razredih 

imajo, kot pravita Schmuck, Schmuck (1997), učinkovitejšo, bolj neporedno komunikacijo, 

konflikte rešujejo hitro in čutijo pripadnost skupini. Bolj difuzno, razpršeno strukturirani 

razredi so bolj kohezivni kot centralno strukturirani, saj so odnosni procesi bolj enakomerno 

razporejeni med učence. Močno kohezivni razredi so lahko medsebojno povezani tudi z 

vedenji, ki od odraslih, učiteljev, niso niti zaželena niti pričakovana. Stopnja motečega 

vedenja je v močno kohezivnih razredih, kot pravita avtorja, pogosto višja kot v manj 

kohezivnih. V močno kohezivnih razredih je tudi večji pritisk upoštevanja razrednih norm, 

kar pogosto predstavlja pritisk na učence, da tudi z vedenjem sledijo razredni normi, tudi če 

gre za moteče vedenje.  
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Učenci v razredu zavzemajo zelo različne položaje in vloge. Posamezen učenec le delno lahko 

vpliva na to, kakšna je njegova vloga v razredu. Lahko si npr. močno želi biti priljubljen, tudi 

marsikaj stori z namenom, da bi ga drugi prepoznali kot takšnega, a ga njegovi sošolci kljub 

vsemu trudu, ali prav zaradi tega, zbadajo, zaničujejo, izločajo. Sprejetost, priljubljenost v 

razredu je do neke mera lahko napovednik razvoja izstopajočega, motečega vedenja. 

Klasifikacijske sheme sociaometričnih testov navadno ločijo pet tipov učencev: 

 priljubljeni – so pogosto opredeljeni kot zaželeni; 

 zavrnjeni – mnogi sošolci jih opredelijo kot nezaželene; 

 kontoverzni – med nekaterimi sošolci opredeljeni kot zaželeni, med drugimi pa 

nezaželeni; 

 prezrti ali izolirani – zelo redko izbrani kot zaželeni, pa tudi kot nezaželeni; 

 povprečni – ne dosegajo iztopajočih rezultatov glede sprejetosti. 

Smrtnik Vitulićeva (2009) opozarja, da je glede na sociometrične povezave težko resnično 

razumeti socialne odnose v razredu. V skupini učencev z izstopajočim vedenjem se na 

pozitivni strani, z zaželenim vedenjem, najverjetneje znajdejo priljubljeni otroci, v določeni 

konstalaciji pa so med izstopajočimi otroki lahko tudi kontroverzni in nepriljubljeni. Tudi 

prezrti otroci izstopajo, sicer res po tem, da niso opazni, da so pogosto sami. Moteče vedenje 

najpogosteje razvijajo kontoverzni učenci, neredko tudi priljubljeni in zavrnjeni. Predvsem pri 

teh je lahko moteče vedenje simptom izrazito slabega počutja v razredu. Kot opozarja Smrtnik 

Vitulić, pa je lahko nepriljubljenost določenega učenca že posledica njegovega vedenja, ki ga 

sošolci prepoznavajo kot motečega in ga zavračajo.  

 

Učitelj in vodenje razreda 

 

»Prav zares so nekateri ljudje na tem svetu samo zato, da nas je vse sorte.« 

                                                                                 C. R. Zafon, Senca vetra 

Obstaja splošno strinjanje, da je učiteljeva vloga v razredu pomembna. Težje je opredeliti, 

kakšen je omenjeni pomen. Dilema izhaja iz osnovne opredelitve šole, in sicer, če je šola v 

izobraževanje usmerjena institucija, logično sledi, da je učiteljeva vloga prenos znanja in skrb 

za preverjanje njegove osvojitve. Če pa resno vzamemo odnosno in vzgojno funkcijo šole, se 

učiteljeva vloga pomembno spremeni. Učitelj postane učencem pomemben drugi, odnosno 
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pomembna figura, ki na učence vpliva že samo s svojim obstajanjem in prisotnostjo. 

Vsakovrstno delovanje učitelja pa je v smislu vzgoje izrazito pomembno. Conzolino (2013) 

kot nevroznanstvenik učiteljevo odnosno vlogo razume kot veliko odgovornost tudi v 

biološko-odnosnem smislu, saj odnosni vidik pri otrocih vpliva na vzpostavljanje možganskih 

povezav. Hkrati opredeli razred kot pleme (ang. tribe) in učitelja kot čuvarja prenosa 

skrivnosti ne le znanja, temveč tudi razumevanja, delovanja in modrosti. Na tem mestu se 

nujno vzpostavi tudi vprašanje spola, saj je večinski delež učiteljev na primarni ravni žensk, 

ki pa evolucijsko gledano ni primarno vodstveni, temveč k skrbi naravnan spol (prav tam). Ob 

mnenju avtorja je tudi omenjeno dejstvo dejavnik sprememb v šolskem prostoru, čeprav je 

debata o tem neprijetna ali celo označena kot nekorektna.   

Učitelj svojo vlogo vodje vzpostavlja prek načinov vodenja. Ti so pogojeni z osebnostjo 

učitelja, njegovim temperamentom in vrednotami. Zmožnost menjavanja, prilagajanja stilov 

vodenja vsakokratni situaciji v razredu pa znamenje njegove strokonosti. 

Vec (2011) opiše tri stile vodenja skupine, lahko tudi družine od staršev, ali pa šolske 

skupnosti, razreda. Učitelj z izbranim stilom vodenja lahko močno vpliva na pojavljanje, 

ohranjanje ali pa zmanjšanje motečega vedenja v razredu.  

 Avtoritarno vodenje predpostavlja, da so zahteve odraslih vedno v ospredju in da jih 

otroci brez ugovora izpolnjujejo. Takšen način vodenja lahko začasno otrokom 

predstavlja varnost, saj daje vtis, da odrasli vse vedo, vse zmorejo, za vse poskrbijo. 

Avtoritarno vodenje postane prej ali slej za otroka preveč omejujoče in otrok se začne 

upirati povsod, kjer se lahko, ali postane pretirano sodelovalen, v bistvu že podredljiv.  

 Popustljivo vodenje otroku dopušča skoraj vse. Omejitve, pravila so postavljena 

redko, tudi kadar so, ob kršitvah ni opozoril, sankcij. Otrok je tako omejevan le z 

lastnimi mejami, drugih ljudi ne upošteva. Odrasli, ki uporabljajo popustljiv način 

vodenja, navadno ne sprejemajo odgovornosti pozicije odraslega. Otroci ob takšnem 

vodenju razvijejo znake pretirane razvajenosti, nesocialnosti, celo antisocialnosti. 

Pogosto otroci kažejo izrazito moteče vedenje, tudi disocialno vedenje, saj le tako v 

končni točki izzivanja pridobijo določeno stalnost v reagiranju odraslih – 

sankcioniranje. 

 Avtoritativno, demokratično vodenje se kaže kot prava izbira ravnovesja med 

popustljivostjo, upoštevanjem otroka in elementi avtoritarnosti. Pri takšnem vodenju 

je sicer veliko svobode, vendar ne brez omejitev, upoštevajo se potrebe in želje vseh, 
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vendar ne na račun drugih. Odrasli postavljajo meje in pravila smiselno in utemeljeno, 

ob njihovem kršenju reagirajo, vendar brez poniževanja. Takšno vodenje ne temelji na 

podrejanju, temveč na vodenju in dogovarjanju. Tudi demokratično vodenje lahko 

izziva moteče vedenje, in sicer predvsem, kadar otroci tega niso vajeni, ker so bili prej 

deležni avtoritarnega vodenja ali pa so že razvili motnje vedenja. Avtoritativen, 

demokratičen način vodenja predpostavlja relativno visoko mejo sodelovalnosti in 

psihične stabilnosti otrok.  

Tyler (1993, po Peklaj, Pečjak, 2015) se je ukvarjal z načini vodenja razredov. Ugotovil je, da 

je način, na katerega učitelj vodi razred, pogosto bolj posledica osebnostnih značilnosti in 

preferenc ter le redko strokovne ocene odnosnih potreb razreda. Kot ključni za vzpostavitev 

skupini učencev primernega načina vodenja je opredelil dimenziji direktivnosti in podpornosti 

v interakciji. Predstavil je štiri stile vodenja v razredu: 

 Direktivni – kaže visoko usmerjenost v nalogo, v delovanje. Učitelj določa cilje in 

načine dela ter spremlja in nadzira njihovo izvajanje in doseganje. Učitelj samostojno 

odloča o ciljih, vodi, razlaga, utemeljuje, ni usmerjen v odnos. 

 Podporni – je usmerjen predvsem v odnose z učenci. Značilna sta dogovarjanje in  

skupno odločanje učitelja in učencev. Učitelj spodbuja razmišljanje, upošteva ideje 

učencev, njihov predloge, predhodno znanje. Gradi odnos vzajemnega zaupanja in 

spodbuja zaupanje učencev v njihove lastne zmožnosti.  

 Inštruktorski – predstavlja visoko direktivnost in visoko podpornost. Učitelj je 

usmerjen v nalogo, pa tudi v upoštevanje odnosov z učenci. Učitelj jasno določa cilje, 

vodi njihovo uresničevanje, upošteva pa tudi mnenja in predloge učencev.  

 Delagatski – kaže nizko direktivnost, pa tudi nizko podpornost učencem. Učitelj 

relativno malo strukturira, vodi in usmerja učno aktivnost učencev, ravno tako ne 

usmerja odnosne ravni z učenci in med njimi. Učenci sami odločajo o načinu dela, 

učitelj prepušča večino odločitev učencem, sam pa opazuje in spremlja. 

Pomemben poudarek teorije situacijskega vodenja je ravno osredotočenost na situacijo in ne 

toliko na karakterne lastnosti učitelja. Ne gre le za to, da učitelj spontano izbere stil vodenja, 

ki mu je karakterno in vrednotno bližji. Učitelj kot vodja razreda izbira stil vodenja glede na 

situacijo, glede na značilnosti in potrebe razreda ter značilnosti trenutne učne aktivnosti.  

Lahko tudi isti razred vodi na več različnih načinov v kratkem časovnem obdobju. Ko poteka 

razlaga snovi na frontalni način pred tablo, učitelj uporabi direktivni način vodenja, med 
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skupinskim samostojnim delom uporablja inštruktorski stil, za vodenje razredne ure lahko 

izbere podporni stil, med odmorom pa delegatski.  

Vprašanje osebnostnih lastnosti in odnosnih veščin, ki naj bi jih imeli in pridobili učitelji, je 

bilo zanimivo že od vzpostavitve splošne, javne šole za vse otroke (Peček, 1998). Vedno 

znova v primeru motečega vedenja v razredu tudi vznikajo vprašanja o učiteljevi 

odgovornosti za težave učencev in med njimi, učiteljeve zmožnosti, kompetentnosti za 

vodenje razreda ter kaj od nabora lastnosti in veščin, ki naj bi jih imel učitelj, se je mogoče 

naučiti, kaj nadgraditi in kaj je preprosto neka karizma, energija, ki jo učitelj ima ali pa nima.  

Peterson in Selingman (po Peklaj, Pečjak, 2015, str. 90) sta raziskovala osebnostne moči 

učiteljev. Osebnostne moči se združujejo v vrline: 

 odrost in znanje – zajema kognitivne moči, ki vplivajo na pridobivanje in 

uporabo znanja (kreativnost, radovednost, kritično mišljenje). 

 Pogum – čustvena moč – da z uporabo volje premagamo težave in ovire, tako 

notranje kot zunanje (vztrajnost, poštenost, strast). 

 Človečnost – medsebojna moč, ki vključuje skrb za druge, podporo 

(prijaznost, ljubezen, socialna inteligentnost). 

 Pravičnost – družbena moč, na kateri temelji zdrava družba in življenje v njej 

(poštenost, vodenje, skupinsko delo). 

 Zmernost – moč, ki varuje pred pretiravanjem (odpuščanje, skromnost, 

preudarnost, samoregulacija). 

 Transcendenca – moč, ki spodbuja poveznost s širšim univerzumom, duhovna 

dimenzija, ki osmišlja življenje (cenjenje lepote, hvaležnost, humor, 

duhovnost).  

Katere so lastnosti, ki jih potrebuje učitelj pri svojem delu, je raziskovala tudi Babadova 

(2009). Poudarja pomen komponent osebnosti učitelja, izhajajoč iz učiteljeve osebnosti in 

temperamenta. Po mnenju avtorice je sprejetje sebe in svoje osebnosti kot »delovnega orodja« 

ključno za uspešno in zadovoljujoče delo v razredu. Pomen avtentičnosti in osebnega odnosa 

učitelja sta poudarjala tudi Jensen in Juul (2009). Po njunem mnenju je osebnost učitelja 

temelj, iz katerega ta izhaja pri nadaljnjem strokovnem in osebnem razvoju. Spremembe na 

področju osebnosti učitelja, v zasebnem življenju, nujno vplivajajo na strokovno, 

profesionalno vlogo učitelja. Tako mnogi učenci npr. poročajo, da so se učiteljice s 
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porodniškega dopusta vrnile kot drug človek, družinski člani v učiteljskih družinah pa 

nedvomno poznajo »sindrom zaključka šolskega leta«.  

Osebnost učitelja in njegovo strokovno delo sta med seboj močno prepletena in se nujno 

dopolnjujeta. Dobro poznavanje sebe učitelju tudi omogoči natančen uvid v področja, ki jih še 

razvija. Npr. učitelj, ki deluje izrazito sodelovalno, popustljivo, pri sebi razvija potenciale 

večje strukturiranosti, prevzemanja vodenja, tudi direktivnosti. Omenjeni proces raziskovanja 

in izgrajevanja celostnosti učiteljevega delovanja je gradnik odnosne kompetence učitelja. 

Avtorji opozarjajo (Jensen in Juul, 2009;  Babadova, 2009; Conzolino, 2013; Wagner, 2010), 

da je bolj kot to, kaj natančno učitelj naredi, katere strategije uporabi, pomembno, kako 

omenjene strategije, intervencije izpelje. Zaradi tega razloga ima po mnenju omenjenih 

avtorjev učenje različnih strategij delovanja za učitelje omejen smisel. Če ni ključna 

strategija, ki jo učitelj uporabi, temveč učiteljev način, odnosna kompetenca, potem bi po 

mnenju omenjenih avtorjev veljalo spodbujati učitelje pri njenem razvoju.  

Babadova (2009) je glede na upoštevanje osebnostnih komponent in s stališča vodenja razreda 

prepoznala naslednje lastnosti učitelja:  

 osebnostna moč, zrelost in modrost; 

 umirjenost, posebej v krizni situaciji, odločnost, občutek za pravičnost; 

 vodenje v smislu avtoritativnosti; 

 biti zmožen podati realne povratne informacije učencem; 

 vzpostaviti optimalno strukturiranost, organiziranost dela v razredu; 

 imeti rad otroke, uživati z njimi, spodbujati sodelovanje; 

 upreti se instant rešitvam, kot so pavšalne pohvale, pa tudi grožnje in sramotenja. 

Osebnostne lastnosti učitelja in njegovo strokovno znanje pa nikakor niso edini razlog 

uspešnega poučevanja. Vse preveč poenostavljeno bi bilo trditi, da učitelj, ki ima potrebne 

osebnostne lastnosti in dovolj strokovnega znanja, zmore delovati v vsakem razredu, k učenju 

pritegniti vsakega učenca in preseči moteče vedenje učencev v razredu. Kroflič (1997, str. 

269) pravi, da »se težava sedanjega učitelja in sodobne šole ne kaže kot posledica učiteljske 

neusposobljenosti ali celo osebne nesposobnosti, temveč kot posledica permisivne kulture ...«.  

Zanimiv je pogled učencev na kompetence učitelja. Karr - Kidwell (2001) je evalviral 

delovanje učiteljev prek razgovorov z učenci. Zanimalo ga je, kako učenci iz njihove 

perspektive zaznavajo kompetence in učinkovitost učiteljev ter kakšno delovanje učiteljev 
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povezujejo z njihovo učinkovitostjo. Učenci neučinkovite učitelje prepoznavajo po občutku, 

da svojega predmeta poučevanja ne poznajo res dobro, da se pri teh učiteljih nič ne naučijo, 

da je razlaga konfuzna in nestrukturirana, predvsem pa vse skupaj dolgočasno. Ti učitelji 

veliko časa porabijo za umirjanje učencev, v odnosu do učencev so nekonsistentni, učenci 

nikoli ne vedo, kaj sledi čemu. Ti učitelji tudi pogosto kričijo na celoten razred in pogosto 

sramotijo določenega učenca ali celoten razred. Učitelji, ki jih učenci dojemajo kot 

učinkovite, pa dajejo občutek, da snov zelo dobro poznajo in jo tudi približajo učencem na 

njim zanimiv način, predvsem niso dolgočasni, znajo biti celo zabavni in pri svojem delu 

pogosto uporabljajo humor. V odnosnem smislu dajejo občutek sproščenosti in občutek, da so 

radi z učenci. Učenci se v odnosu z njimi počutijo upoštevane in spoštovane kot posamezniki 

in kot del razreda. Pri teh učiteljih so odzivi predvidljivi, jasna so pričakovanja učitelja kot 

tudi posledice ob prekrških. V razredu ni kričanja, tudi ko pride do zapletov, so ti učitelji 

mirni in spoštljivi. Dajejo tudi občutek, da so zmožni poskrbeti zase.  

 

MOTEČE VEDENJE V RAZREDU 

  

                                                                                         »Only fools want only tools.« 

                                                                                                                    Wittgwstein  

Šolska klima in izstopajoče vedenje 

 

Realnost šole je pretežno skupinska in zahteva od vsakega posameznika visoko stopnjo 

zavedanja nujnosti ter veščino delovanja v skupini. Za številne otroke, posebno tiste s 

posebnimi potrebami, je to po mnenju več avtorjev (Kersič Dimic, 2009; Kodele in Mešl, 

2013; Lloyd in Stead in Cohen, 2006; Bambara in Kern, 2005) izrazito težko ali skoraj 

nemogoče. Šola za svoje delovanje potrebuje izrazito sodelovalnost otrok, visoko stopnjo 

njihovega medsebojnega prilagajanja. Visoke zahteve pri otrocih povzročijo motiviranost za 

zadovoljitev teh in sodelovanje ali pa nenehni premočan pritisk na izgrajujočo, razvijajočo se 

osebnost in s tem manjšanje zmožnosti sodelovanja (Conzolino, 2013; Jennings, 2015; 

Kobolt, 2013). Hkrati otroci v šoli delujejo tudi v skladu z vzorci, naučenimi v domačem, 

družinskem okolju. Kot ugotavljajo mnogi avtorji (Conzolino, 2013; Wagner, 2010), šola tudi 

ni pred družbenimi značilnostmi in spremembami zaprt sistem, nasprotno ti s svojimi 
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interpretacijami realnosti ter emocionalnimi pritiski močno zaznamujejo šolsko realnost. Tako 

lahko izstopajoče vedenje otrok razumemo kot skupek vplivov družinske, vzgojne, šolske in 

družbene stvarnosti.  

Glavna, izvorna naloga šole naj bi bila učenje. Otroci prihajajo v šolo, da bi spoznali nove 

vsebine, se jih naučili povezovati in uporabljati. Kot pravi Robinson (2015, str. 5) »je učenje 

skoraj nemogoče, kadar učenci neprestano netijo spore ali pa se bojijo, da jih bodo sošolci 

zvlekli vanje«. Tako je vzgojno delovanje šole pogosto sicer prisilno, pa zato nikakor ne manj 

potrebno.  

Kozina (2016) o raziskovanju vpliva šolske klime na agresivno vedenje pravi, da sicer 

agresivno vedenje učencev vpliva negativno na šolsko klimo, takšna šolska klima pa v 

povratni zanki ponovno vpliva na porast agresivnega vedenja. V tem okviru je ključnega 

pomena splošna naravnanost šole do agresivnega vedenja, tako na nivoju posameznika kot 

tudi šolske klime.  

Zaradi različnih vzrokov izstopajoče vedenje le redko ostane značilnost posameznega otroka v 

razredu, pogosto v socialni skupini, razredu postane način delovanja veliko ali celo večine 

otrok (Conzolino, 2013; Doria, 2011; Jennings, 2015; Ornik, 2014; Wagner, 2010). Moteče 

vedenje se v skupini prenaša na način valovanja in obrambnega vedenja. Valovanje pomeni, 

da učenci pogosto moteče vedenje, ki ga učitelj ne prepreči, ne sankcionira, pogosto 

posnemajo. Do tega procesa pride lahko zaradi tega, ker sicer nemoteči učenci, ki so zmožni 

sodelovalnega vedenja, tega ne uporabljajo več, ker se jim ne zdi smiselno, da bi se trudili ali 

pa ker jim moteče vedenje prinaša več koristi. Ta proces je v razredih viden pri npr. 

klepetanju med učno uro, odgovarjanju na učiteljeva vprašanja, ne da bi bili poklicani ... 

Obrambno moteče vedenje pa nastaja predvsem zaradi realnosti, da se nasproti verbalni, pa 

tudi fizični agresivnosti določenih motečih učencev preprosto ni mogoče zoprestaviti drugače. 

Ko je sicer sodelovalen učenec soočen npr. s špikanjem s šestilom v hrbet med poukom in na 

besede, naj z vedenjem preneha, učenec, ki špika, ne odreagira, ne preneha, učenec, ki je 

izpostavljen temu početju, prej ali slej verbalno odreagira in zakriči ali pa sošolca odrine, 

udari ...  

Garner  (2005) je raziskoval mnenje učiteljev o motečem vedenju v razredu. Zanimalo ga je, 

katera vedenja učitelji opredeljujejo kot moteča za delo v razredu. V raziskavi so se pokazali 

naslednji faktorji (po pogostosti): 
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 govorjenje brez učiteljevega dovoljenja; 

 izogibanje delu; 

 oviranje drugih učencev; 

 zamujanje; 

 moteči neverbalni znaki – neverbalni hrup; 

 neupoštevanje razrednih pravil; 

 vstajanje brez dovoljenja; 

 verbalno nasilje nad drugimi učenci; 

 splošna grobost; 

 nespoštljivost do učitelja; 

 fizična agresija do sošolcev; 

 verbalna zloraba učitelja; 

 fizična destruktivnost, vandalizem; 

 fizična agresija do učitelja. 

Ažman (2012) tudi ugotavlja, da se nekateri učenci ne zmorejo nadzorovati ter tako s 

ponavljajočimi se motečimi dejanji in prekrški grenijo življenje ne le učitelju, temveč tudi 

sošolcem. Če učitelj ni zmožen ustaviti omenjenega procesa, ta močno vpliva na občutke 

sproščenosti, predvidljivosti in varnosti učencev v razredu. Ob odsotnosti omenjenih 

dejavnikov pa je ogroženo temeljno, izobraževalno poslanstvo šole, hkrati pa se poslabšuje 

tudi šolska klima, kar povratno vpliva na porast negativnih emocij tako pri učiteljih kot 

učencih. 

Tudi v slovenskih šolah je potekalo kar nekaj raziskav motečega vedenja učencev. Pšundrova 

(2003, v Rapuš Pavel, 2010) ugotavlja, da je večina najpogostejših motečih vedenje zmernih, 

najpogostejše so disciplinske kršitve, s katerimi učenci motijo pouk, kot najbolj moteče pa so 

učitelji navedli neprimerne odnose.  

V raziskavi Koboltove in sodelavcev (2008, po Rapuš Pavel, 2010) je za učitelje sicer najbolj 

moteče uničevanje opreme šole, delovnih pripomočkov. Po pogostosti pa so najbolj moteča 

vedenja za učitelje: 

 neosredotočenost na snov; 

 nesamostojnost pri šolskem delu; 

 verbalno nasilje do vrstnikov; 
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 ugovarjanje odraslim, učiteljem;  

 odvračanje drugih od dela; 

 sprehajanje po razredu; 

 fizično izzivanje vrstnikov; 

 umaknjenost vase;  

 goljufanje; 

 laganje;  

 popivanje. 

 neupoštevanje navodil; 

 motenje pouka; 

 odklanjanje šolskega dela; 

 neupoštevanje avtoritete; 

 izzivanje; 

 uničevanje stvari.  

Kot pravita Malm in Lofgren (2006, po Kozina 2016), je v šolah, v katerih postavijo in 

ohranijo pravila vedenja, jasno sporočajo pričakovanja, so vztrajni pri njihovem obnavljanju 

ter nagrajujejo njihovo spoštovanje in dosledno kaznujejo njihovo neupoštevanje, močno 

znižana stopnja agresivnega vedenja. Na prvi pogled je to mogoče kontradiktorno, saj 

kaznovanje navadno razumemo kot odnosno negativno interakcijo, vendar avtorja trdita, da 

dosledno sankcioniranje motečega vedenja pripomore k ohranjanju ali celo izboljšanju dobre 

šolske klime.  

Thomas, Bierman, Powers (2011) so v svoji raziskavi o vplivu šolske in razredne klime na 

vedenje otrok ugotovili pomembne povezave med otrokovim zaznavanjem klime kot 

neprijetne, slabe, in izstopajočim, neprimernim vedenjem. Vedenje učenca je bilo v primeru 

zaznavanja slabe klime lahko ekstravertirano, usmerjeno v socialni prostor, ali pa 

intovertirano, obrnjeno vase. Do omenjenega procesa je prišlo tudi v primeru, da je učenec 

razredno ali šolsko klimo zaznaval kot neustrezno, se ni počutil dobro, hkrati pa je odnos z 

učiteljem opredelil kot zadovoljujoč. Učitelji so ključni pri vzpostaljanju šolske klime, skrbijo 

za njeno ohranjanje, ne morejo pa z individualno dobrim odnosom s posameznim učencem 

preseči njegovega ogrožujočega občutka v šoli, razredih, s slabo klimo.  

Medsebojni vpliv učitelja in otrok z izstopajočim vedenjem je v raziskavi Poulou, Norwich 

(2000) opredeljen kot ključen dejavnik vztrajanja vedenjske težavnosti otroka/učenca. Otroci 



40 
 

vstopijo v razred z določenimi posebnostmi in tudi že izraženimi težavami. Njihovo izražanje 

močno vpliva na delo v razredu, na učiteljevo percepcijo uspešnosti in na počutje vseh drugih 

učencev. Avtorja ločita tri vedenjske tipe pri učencih z iztopajočim, izzivalnim vedenjem: 

 Čustvene težave – preobčutljivost, prestašenost, negativizem, pomanjkanje 

koncentracije, odvisnost od učitelja, sramežljivost, umikanje vase. 

 Nevodljivost – nervoznost – živčnost, neorganiziranost, neubogljivost, nesodelovanje, 

uporaba neprimernih besed, neprestano premikanje, klepetanje. 

 Kombinacija čustvenih težav in nevodljivosti – iskanje pozornosti, fizična agresivnost, 

pomanjkanje koncentracije, nedelavnost, neprestano premikanje, žaljenje drugih. 

Omenjena vedenja sicer občasno izkazujejo številni otroci, lahko v vsakodnevnem delovanju 

v razredu, še pogosteje pa ob razvojnih preskokih ali trenutno oteženih družinskih razmerah. 

Za razmišljanje o opredeljevanju vedenja kot izstopajočega, motečega, sta ključna njegova 

pogostost in vztrajanje določene vedenjske pojavnosti. Skupina, še posebno razred kot 

skupina, lahko na več različnih načinov deluje kot dejavnik izvora motečega vedenja. Redko 

je skupina sama po sebi izvorni dejavnik, najpogosteje gre za preplet individualnih značilnosti 

posameznika ali načina vodenja skupine. Vec (2011) je izpostavil naslednje temeljne 

elemente skupine, ki se kažejo kot mogoči izvori ali sprožilci motečega vedenja: 

 Skupinske norme – posameznik se zaradi želje po vključitvi v skupino vede tako, kot 

predpostavlja, da skupina želi. 

 Kultura ravnanja s konflikti – način soočanja s konflikti, ki uporablja merjenje moči, 

verbalno in fizično agresijo, lahko postane norma v skupini. 

 Pritisk skupine – zaradi različnih razlogov otrok sicer prevzame določena vedenja 

skupine, jih pa ne ponotranji in ne izkazuje v drugih situacijah. 

 Strukture – komunikacijske, skupinskih vlog, socialne moči, predvsem v primeru 

nejasnih, nestabilnih, nepredvidljivih struktur ali ob neskladnih strukturah sestave 

skupin, npr. več posameznikov s podobnimi težavami. 

 Faze razvoja skupine – ena izmed zgodnejših faz vzpostavljanja skupinske dinamike je 

tudi faza konfliktnosti. Ta lahko po določenem obdobju konsolidacije članov in norm 

mine, lahko pa se tovrstna dinamika zasidra. 

 Cilji – da so različni posamezniki usmerjeni k istemu cilju, še ne pomeni, da imajo isti 

cilj.  
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Vpliv koncepta »otroku prijazno« na moteče vedenje učencev 

 

Moteče vedenje se v šoli lahko pojavlja tudi kot posledica širšedružbenih sprememb. 

Sprememba vzgojnih vrednot v smeri permisivnosti je močno zaznamovala družinsko vzgojo. 

Vplivala je tudi na šolo in z zahtevo po otroku bolj prijaznem prostoru prinesla v šolski 

prostor ter interakcijo med starši, šolo in otrokom velike napetosti. Koncept »prijazne šole«, 

»šole po meri otrok«, ki je v šolski vskadan prinesel vrednote permisivnosti, kljub 

predpostavki, da se otroci v »prijazni šoli po njihovi meri« počutijo dobro, sprejeto, 

neomejevano ter zato povečajo nivo sodelovanja, radovednosti, motiviranosti ter predvsem 

presežejo izzivanje, motenje šolskega vsakdana z raznimi oblikami motečega vedenja, 

nikakor ni prinesel pričakovanih rezultatov. Kot opozarja Kroflič (1997), otroku prijazne 

šolske prakse kot manj represivno ocenjevanje, radikalno zmanjšanje sankcioniranja, več 

izbirnih vsebin, manj strogi pogoji napredovanja v višje razrede, sodobnejše, interaktivne, tudi 

IKT metode poučevanja, inkluzijski način obravnave učencev ter nenazadnje bolj 

demokratični vzorci vedenja, komuniciranja med učenci in učitelji niso prinesli napovedovane 

prijaznosti v šolski prostor. Nasprotno, videti je, da šolska socializacija še nikoli ni bila tako 

šibka kot danes, ko so šole obremenjene z vedno več učenci, ki niso pripravljeni upoštevati 

šolskega reda, kršijo osnovne norme spoštljivosti do odraslih, ne kažejo niti najmanjše stopnje 

zainteresiranosti za pouk, širijo uničevanje šolskega inventarja in splošno neprijetno klimo.  

 

»Oče. Razumen človek s srcem in dušo. Človek, ki je sposoben poslušati, voditi in spoštovati 

tako bitjece in ne zadušiti v njem lastnih demonov.« 

                                                                          C. R. Zafon, Senca vetra 

Po Krofličevem mnenju (prav tam, str. 274) ne gre zanemariti vpliva spremembe vzgojnega 

delovanja družine, ki pod vplivom vrednot permisivne pedagogike otrokom v želji, da čim 

bolj poskrbi za njih, vedno bolj privzgaja patološki narcizem. Kroflič (prav tam) sodobno 

družinsko vzgojo odsotne očetovske figure imenuje »materinski tip prikrite iracionalne 

avtoritete«. Šola kot sistem deluje po sistemu socializacije v skupnosti in za svoje delovanje 

potrebuje otroke z možnostjo razvitja ali razvitim očetovskim Nadjazom. Kot pravi avtor, pa 

se avtoriteta »pri materinskem tipu prikrite iracionalne avtoritete ne kaže v obliki jasnih 

zahtev, ki naj se jih otrok drži, temveč je celo prikrita z navidezno svobodo in spodbujanjem 
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otrokove čutne individualnosti. Mati, ki je otroka pripela na lastno avtoriteto s poudarjeno 

čustvenostjo in spodbujanjem takih potreb, ki jih lahko zagotovi le ona, je s fiksacijo 

vzajemne simbiotske odvisnosti ustvarila hermetično zaprt emocionalni odnos, v katerem ni 

prostora za nekoga tretjega. Zato tudi če bi želela, svoje avtoritete preposto ne more prenesti 

na poklicnega vzgojitelja.« (str. 275) Ideja »prijazne šole« se močno povezuje s konceptom 

odsotnosti očeta v sodobni vzgoji. Kot pravi Juul (2011), očetje najverjetneje še nikoli niso v 

družini in z otroki preživeli toliko časa kot danes in bili tako angažirani. Pa vendar, ali so, kot 

se sprašuje avtor, angažirani očetje, ki previjajo dojenčke, brišejo smrkave noske in sesajo 

domove, uspeli obdržati svojo vzgojno in družinsko vlogo ali pa so otroci skupaj s 

permisivno, navidez otroku prijazno vzgojo, dobili dve mami. Glede na to, da avtor, v dobro 

otrok,  poziva očete k emancipaciji, je njegov odgovor očiten. 

Vpliv permisivnosti na vzgojo otrok se je razširil tudi v šolski prostor. »Prijazna šola« želi 

resno vzeti otroka in mu omogočiti prijetno izkušnjo spoznavanja znanja. Zastavi se 

vprašanje, ali je »prijazna šola« prijazna do otrokovih potreb ali do otrokovih želja? Koncept 

resnično »prijazne« šole lahko razumemo tudi v smislu prijazne do potreb učenca. Ne le kot 

šolo, ki je za otroka, pa tudi njegove starše, udobna in ugodna, temveč kot šolo, ki dosledno 

poskrbi za podporo otrokovih razvojnih potencialov. To pa lahko šola po mnenju Krofliča  

(1997) izpelje z: 

 načelom aktivne udeležbe učencev pri oblikovanju skupnih pravil vedenja in tako 

preseže socializacijski primanjkljaj patološkega narcisa; 

 motiviranjem otroka za lastno aktivnost; 

 usvajanjem potrebnega znanja za samostojno odkrivanje (interpretiranje) resnice; 

 vzgojo za strpen odnos do drugih in drugače mislečih posameznikov. 

V omenjenem konceptu se učiteljeva vloga iz vsevednega prenašalca znanj spremeni v vodjo 

k samostojnosti in aktivnosti učenca.   
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Vzgoja otrok med družino in šolo 

 

»Šola bo odslej tvoj drugi dom. Želim, da ubogaš učitelja, kot si doslej ubogal mene!« 

                                                                                                            Ljudski pregovor 

Komensky je davnega 1657 (1958, po Kroflič, 1997) menil, da so starši le redko sposobni in 

zmožni samostojno vzgajati, predvsem pa poučevati svoje otroke. Lahko gre za vprašanje 

sposobnosti, saj je težko videti smisel v tem, da otroka vzgaja in poučuje nekdo, ki sam nima 

ne vrlin ne znanja. Če pa bi že nekateri omenjene sposobnosti imeli, nikakor ni samo po sebi 

nujno, da znajo in zmorejo te prenesti na naslednji rod. Po avtorjevem mnenju je tako veliko 

bolje, da skrb za pouk prevzamejo šolani ljudje, ki jim bo to poklic. Starši pa se tega zavedajo 

ter jim prepustijo vse pravice do vzgoje in poučevanja otroka ter jim globoko zaupajo, saj 

sicer učiteljevo delo ni mogoče. Tudi drugi pedagoški klasiki so šolanje zunaj družine 

povezovali s starševsko odpovedjo pravic do vzgajanja otroka. Tako Rousseau (po Kroflič, 

1997) pravi, »da je Emil sirota, ko so mu (učitelju) enkrat zaupali otroka, se morajo v celoti 

odpovedati možnosti lastnega vpliva«. Kant je še jasnejši, »da morajo starši svojo celo 

avtoriteto odstopiti vzgojitelju«, da bi se izognili navarnosti delitve avtoritarne moči na 

različne akterje.  

Tudi slovenski pedagoški klasik Anton Kosi, bližnji sodelavec Antona Martina Slomška, je 

leta 1899 zapisal, da (Kosi, 1899, po Vec, 2009): 

 da starši, kolikor je le mogoče, dobro pripravijo otroke na šolo in v njih vzbudijo 

veselje do šole; 

 da otroke pridno in redno pošiljajo v šolo;  

  da v navzočnosti otrok o šoli in njenih delavcih lepo in spoštljivo govorijo; 

 da se zanimajo za otrokovo delo v šoli; 

 da se pri učiteljih zanimajo za svojega otroka. 

Besede se lahko berejo kot želja marsikaterega slovenskega učitelja, vprašanje pa je, ali za to 

ker imajo univerzalni pomen za relacijo družina – šola ali pa ker bi slovenska šola v svoji 

naravnanosti ostala v letu 1899.  

Drugi razlog, ki ga je Komenskiy videl v zunajdružinskem poučevanju, je, da se mu je zdelo 

jasno, da »se mladina v večjem številu skupaj lažje in raje uči, zakaj drug se po drugerm 
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zgledujejo in drug drugega tako rekoč brusijo« (prav tam, str. 266). Menil je tudi, da imajo v 

otroški dobi zgledi veliko večjo moč kot pravila in predpisi, »saj če otrokom samo kaj odrejaš 

in predpisuješ, se jih kaj malo prime. Če pa jim pokažeš, kaj delajo drugi, bodo to delali tudi 

sami, ne da bi jim bilo treba ukazovati« (prav tam). 

Sodobni trendi odnos med starši in šolo določajo popolnoma drugače. Starši naj bi s šolo 

sodelovali, imeli ne le mnenje, temveč tudi vpliv, z zanimanjem sledili šolskemu delu svojega 

otroka, bili seznanjeni z njegovimi uspehi, pa tudi težavami. Poleg tega sodelovanje 

predpostavlja pogoste obiske staršev v šoli in stalno usklajevanje predvsem vzgojnih, občasno 

tudi izobraževalnih vrednost med domom in šolo. Da vrednote niso a priori usklajene, je 

seveda dejstvo, da med šolo in domom otroka ne teče konstruktiven dialog pa vsakdan 

pedagoške prakse. Vec (2009) poudarja, da naj bi bil osnovni cilj sodelovanja s starši 

vzpostavljanje in ohranjanje komunikacijske prostora s starši oziroma z družino kot celoto. Ne 

glede na to, kakšno vsebino je treba prenesti staršem, šolski strokovni delavci z ustrezno 

komunikacijo ohranjajo skrb za odnos. To ne pomeni, da v skrbi, da se ne bi »zamerili« 

staršem, raje ne predstavijo vsebin, ki bi znale biti sporne ali pa jih povedno na način »zaviti v 

celofan«. Obe strategiji sta lahko kratkoročno pripoznani kot skrb za dobro komunikacijo in 

odnos s starši, vedno pa dolgoročno močno omajata zaupanja staršev do šole. Po drugi strani 

pa so raziskave že jasno pokazale, kot pravi Vec (prav tam), da so starši, ki imajo občutek 

resnega sodelovanja s šolo, občutek, da sodelovanje s šolo ne pomeni le instrumentalnega 

izpolnjevanja navodil učiteljev, temveč skupno iskanje rešitev v dobro odnosa, veliko bolj 

razumevajoči do šole in redko sprožajo pritožbene postopke. Ključen je občutek staršev, da 

soustvarjajo iskanje rešitev (ne programa ali zahtev šole), saj ta povzroči tudi prevzemanje 

odgovornosti staršev za rešitve. 

Sodelovalni odnos med starši in šolo je s študijo primera raziskovala Martinškova (2012). 

Poudarja, da imajo vsi udeleženci v odnosu, ki naj bi bil sodelovalen, skupno potrebo po 

sprejetosti. Zavedanje te potrebe v vsakršni medsebojni komunikaciji pomeni sproščen in 

hkrati spoštljiv medsebojni odnos, ki je lahko podlaga sodelovanju. Meni, da je priznanje 

potrebe po sprejetosti, pripadanju, v komunikaciji s starši bolj pomembno kot vsa teoretična 

vedenja, razne metode in diskurzi.  

Na pomen upoštevanja primarnih človeških potreb opozarjata tudi Jensen in Jensen (2011), ki 

odgovornost za vzpostavljanje profesionalnega odnosa z vključenim medsebojnim 

spoštovanjem starša kot osebe, upoštevanjem njegovih potreb po sprejetosti, po tem, da ga 
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vzamemo resno, nalaga strokovnemu delavcu. Strokovni delavec, pedagog, učitelj, je v 

medsebojnem sodelovanju, komunikaciji tisti, ki je zmožen konstruktivne distance, 

namenskega vzpostavljanja odnosne ravni in ima tudi moč vloge. Koncept prevzemanja 

odgovornosti, po mnenju avtoric, strokovnemu delavcu tudi omogoča občutek in zavedanje 

kompetentnosti, izbiro načina dela, vpliv na situacijo ter spreminjanje komunikacije, kadar 

sodelovanje ne poteka, kot smo želeli in pričakovali.   

Clark, Sheridan, Woods (2010) ugotavljajo, da na interpersonalne odnose v veliki meri 

vplivajo značilnosti vseh vpletenih v odnos. Poleg vpliva vsakega udeleženca pa na odnos 

sam po sebi vpliva še odnos sam po sebi. Avtorice poudarjajo vpliv treh interpersonalnih 

faktorjev, ki najmočneje določajo, ali je določen odnos med starši in šolo zdrav, 

konstruktiven, ali ne. Ti faktorji so: zaupanje (gotovost, da so dejavnosti drugega izvajane z 

namenom dobrobiti), občutljivost (empatija in razumevanje vsakovrstnosti življenjskih 

realnosti, tudi drugih kultur, nezmožnosti ...) ter enakovrednost (mnenje, občutenje, kogarkoli 

v odnosu je vredno enako, ne glede na to, kaj o isti temi meni drugi). Avtorice poudarjajo, da 

so pedagoški delavci odgovorni za vzpostavljanje in prezentiranje omenjenih treh vrednot v 

odnosu do staršev. Z odgovornostjo avtorice razumejo tudi predstavljanje omenjenih vrednot 

staršem in vztrajanjem, da ti sprejmejo zaupanje, občutljivost in enakovrednost kot nujne 

vrednote za vzpostavljanje sodelovalnega medsebojnega odnosa. Odgovornost pomeni tudi to, 

da so omenjene vrednote ključne za sodelovanje, torej jih vzpostavljamo še pred 

sodelovanjem in med njim. Kadar pride do medsebojnih trenj, ki ogrožajo omenjene vrednote 

in s tem konstruktivno sodelovanje, se pred vsebino posvetimo procesnemu delu odnosa, 

ugotovimo, kaj se je zgodilo, da je prišlo do trenja, ter najprej rešujemo in ponovno 

vzpostavljamo odnos. Avtorice omenjeni odnos razumejo kot delovno orodje, nujnost, brez 

katere sodelovanje ni resnično vzpostavljeno.   
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Intervencije ob motečem vedenju v razredu 

 

»The more risk you allow childen to make, the better they learn to look after themselves.« 

                                                                                                                   Ronald Dahl 

Temeljna intervencija učitelja h konteksu zagotavljanja ustreznega učnega okolja bi bila po 

Pšunder (2011) zmožnost razlikovanja učitelja med pogoji za uporabo vodenja ali 

disciplinskih strategij. Ko si učitelji prizadevajo ustvariti motivirajoče, prijetno šolsko okolje, 

naj bi uporabljali starategije vodenja; ko pa se izkaže potreba po reagiranju na vedenjske 

težave, naj bi uporabili disciplinske strategije.  

Ob pojavu motečega vedenja je nujna in ključna učiteljeva reakcija. Ayers in Gray (2002 str. 

57) predlaga naslednje kognitivno–vedenjske tehnike kot intervencije za soočanje z motečim 

vedenjem: 

 pozitivna krepitev zaželenega vedenja; 

 kaznovanje, ki je dosledno in ima predvideno sankcijo; 

 preventivna pogodba opredeljuje specifične, merljive, dosegljive, realistične in 

časovno določene cilje, kriterije uspeha, nagrade in sankcije; 

 spreminjanje sprožilnih situacij in/ali odgovorov predstavlja natančno odkrivanje 

sprožilcev motečega vedenja ter ojačevalce, ki temu sledijo; 

 trening socialnih veščin, ki se osredotoča na učenje verbalnih in neverbalnih 

komunikacijskih spretnosti, ki vplivajo na izboljšanje interakcij z vrstniki in odraslimi; 

 trening veščin reševanja problemov, ki je usmerjen v razvijanje in krepitev učenčevih 

kognitivnih procesov, predvsem na veščine reševanja problemov, prepričanja o samem 

sebi, atribucijo in percepcijo, ki jih razumemo kot dejavnike razvoja motečega 

vedenja; 

 trening vodenja za starše je namenjen predvsem pristopu staršev do vodenja in 

discipline; spodbuja jih h krepitvi zaželenega vedenja, ignoriranju manjših kršitev 

pravil ter izogibanju krepitve neželenega vedenja, za dober učinek je koristno, da se 

povezujejo intervencije v družini in razredu; 

 samonadzor je v veliko pomoč pri ozaveščanju sprožilcev vedenja učencev; učenca 

lahko naučimo, da prepozna notranje in zunanje sprožilce določenega vedenja, kar je 

prvi korak k samoobvladovanju; 
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 modeliranje je tehnika, pri kateri učitelj prikaže, demonstrira zaželeno vedenje ter ga 

tudi sam dosledno uporablja. 

Pri soočanju z učenci, ki kažejo moteče vedenje, je pomembno, da učitelj sam dosledno 

uporablja vedenjske vzorce, ki jih pričakuje od učencev. Samo to sicer ne bo dovolj, da bodo 

učenci razvili prosocialno vedenje, je pa nujen predpogoj, ki ga nato učitelj nadgrajuje še z 

dodatnimi intervencijami. Te po mnenju avtorjev (Conzolino, 2013; Jennings, 2015; Jensen & 

Juul, 2009; Kobolt, 2013; Wagner, 2010; Winker, 1994) zajemajo naslednje smernice za 

strokovnega delavca, učitelja: 

 mirnost, odločnost, pravičnost, avtentičnost v delovanju; 

 izogibanje merjenju moči in konfrontacijam; 

 pogovor z učencem, ki kaže moteče vedenje, na samem, brez »občinstva« sošolcev; 

 jasno sporočilo učitelja, da spoštuje učenca, ki moti kot človeka, ga razume kot 

enakovrednega, da pa njegovo vedenje prepoznava kot nesprejemljivo in pričakuje 

spremembo; 

 učitelj pri komunikaciji z učencem, ki kaže moteče vedenje, ne uporablja sarkazma, 

poniževanja in sramotenja; 

 uporaba sankcij samo za učenca ali učence, ki so prekršili pravilo, skupinske kazni 

niso produktivne in predstavljajo hudo nepravično ravnanje s sodelovalnimi učenci. 

Glede na to, da moteče vedenje določenega učenca v razredu ni izolirano od dogajanja v 

razredu kot celoti, je priporočljiva uporaba intervencij, ki zajemajo celoten razred in delo v 

njem. Tovrstne intervencije se pogosto uporabljajo tudi preventivno, kot možnost 

preprečevanja motečega vedenja v razredu, usmerjene pa so v delo s celotno skupino in tako 

tudi krepijo vključenost vseh učencev.   

Peklaj, Pečjak (2015) opredelita nasledje strategije dela v razredu, ki delujejo predvsem 

preventivno na preprečevanje motečega vedenja: 

 Hiter tempo – menjavanje različnih oblik dela, ki vzdržujejo učenčevo pozornost na 

aktivni ravni. Med potekom šolskega dela, aktivnosti, ni »prostega teka«, učenci imajo 

ves čas kaj početi; tudi če kateri prej konča, ga učitelj zaposli z drugo aktivnostjo. 

 Tekoče prehajanje iz ene aktivnosti v drugo – učitelj se izogiba prekinjanju toka dela, 

tudi na za situacijo nerelevantna vprašanja učencev ne odgovarja, pove učencem, naj 

vprašajo po koncu učne ure. Tudi glede discipline uporablja minimalne ukrepe 
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(pogled, kretnja, približevanje), pretežno neverbalne, če je le mogoče nadaljevati z 

delom in se o disciplinskih težavah z učenci pogovori med odmorom. Ključni so 

predvsem gladki prehodi med eno in drugo dejavnostjo ter jasna struktura dela.  

 Vzdrževanje osredotočenosti na pouk pri razlagah – uporaba strategij komuniciranja, 

ki zagotavlja, da vsi učenci poslušajo in so osredotočeni, ne le nekateri. To spodbuja 

odgovornost učenca za svoje znanje.  

 Zagotavljanje odgovornosti – povečanje razpoložljivosti učencev oziroma njihove 

vključenosti v vsakem delu izvajanja pouka. Učitelj se tudi izogiba situacijam, ko 

večina učencev le opazuje, kaj dela en učenec. Takšen način zaradi zmanjšanja tempa 

dela omogoča veliko možnosti za neustrezno in moteče vedenje.  

 Nepredvidljivost postavljanja vprašanj – če učenci ne vedo, komu je namenjeno 

vprašanje, bodo bolj pozorni, kot pa če je učenec, ki naj bi odgovoril, znan že vnaprej, 

ali pa učenci z dvigom rok določijo, kdo ima željo odgovoriti. Gre za vzdrževanje 

pozornosti, aktiviranje učencev. 

 Zavedanje dogajanja v razredu – učitelj redno spremlja, kaj se dogaja v razredu, 

pogosto vzpostavlja očesni stik z otroki in tudi z raznimi komentarji da vedeti, da ve, 

kaj se dogaja.  

Preventivne intervencije, namenjene preprečevanju motečega vedenja, lahko ob dosledni 

uporabi zagotovijo mirnejše in bolj zadovoljujoče šolsko okolje. Še vedno pa se lahko in se 

najverjetneje tudi bodo pojavljala delovanja in reakcije učencev, ki bodo za delo v razredu 

bolj ali manj moteča. Peklaj in Pečjak (2015) predlagata naslednje kurativne intervencije za 

uravnavanje motečega vedenja v razredu: 

 Načelo najmanjše mogoče intervencije pomeni uporabiti najenostavnejši ukrep, ki še 

učinkuje. Glavno vodilo je ohraniti neprekinjen tok dela v razredu, čim manj 

izpostavljati moteče vedenje in učenca, ki se tako vede, in hkrati zagotoviti nemoteno 

delo. Za ta namen so bolj uporabni nebesedni znaki, kretnje kot besedni, ki posebej 

med razlago lahko močno zmotijo miselni tok učencev.  

 Pohvale ob ustreznem vedenju – ko učenec, ki sicer pogosto uporablja moteče 

vedenje, to spremeni, reagira na opozorilo učitelja, ta takoj da vedeti, da je 

spremembo opazil, in pohvali njegovo vedenje. 

 Besedni opomin – učinkovitost besednega opomina je boljša, čim manj besed zajema 

in čim hitreje ga uporabimo. Beseda »ne« ali »stop« takoj po ali že med motečim 
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vedenjem bo bolj verjetno dosegla namen kot celostna razlaga, zakaj določeno 

ravnanje v določenem trenutku ni primerno in zaželeno.  

 Opozorilo – izbira primerno vedenje ali kazen – kadar prej naštete intervencije niso 

bile uspešne. V tem primeru je pomembno predvsem to, da je sankcijo, ki jo 

predstavimo učencu, ki moti, sploh mogoče izvesti in jo učitelj tudi res izvede. 

Namen sankcij, kazni tudi ni povračilen, temveč predvsem v učenju posledic. Če 

učenec ne opravi šoskega dela med uro, ga pač med odmorom ... Če učitelj reče, da 

bo poklical starše, naj pridejo po učenca, mora to tudi storiti in starši tudi priti v šolo. 

Za to je smiselno tovrstne intervencije dogovoriti vnaprej. Kadar je le mogoče, je  

smiselno uporabiti restitucijske sankcije, posebej kadar gre za konflikte med učenci, 

saj omogočijo tudi žrtvi, da si povrne dostojanstvo in tudi škodo (npr. zlonamerno 

popackano šolsko torbo očisti učenec, ki jo je popackal).  

Pšundrova (2011) je zbrala priporočila več avtorjev (Carter in Doyle 2006, po Pšunder 2011)  

za učinkovito ukrepanje ob neprimernem vedenju učencev. Ti podpirajo ohranjanje spoštljivih 

in zaupnih odnosov med učiteljem in učenci, skupno postavljanje pravil in razreševanje 

problemov, razvoj samonadzora in prevzemanje osebne odgovornosti. 

 usmerjenost na doseganje obeh temeljnih ciljev discipline, takojšnje spremembe 

motečega vedenja kot dolgoročnejšega razvoja samonadzora; 

 prehajanje od ukrepov z manjšo stopnjo nadzora do ukrepov z več nadzora pomeni, 

da ob neprimernem vedenju učencev učitelj sprva dopusti glede na razvoj največjo 

mogočo stopnjo avtonomije, ki omogoči, da učenci sami spremenijo vedenje;  

 usmerjenost v zgodnje odkrivanje problemov in zgodnje intervencije prepreči, da bi 

majhni problemi prerasli v večje, predvsem pa, da učenci s svojimi potrebami niso 

spregledani; 

 ločevanje vedenja od učenca bo kljub učiteljevemu reagiranju omogočilo ohranjanje 

pristnega zaupnega odnosa med učiteljem in učencem, ki kaže moteče vedenje; 

ohranjanje bližine v odnosu je ključen proces za možnost vplivanja; 

 vzpostavljanje zveze med vedenjem in posledicami omogoča otrokom učenje 

samonadzora; 

 dajanje prednosti zasebni obravnavi pred javno predvsem prepreči, da bi učenec, ki se 

vede neprimerno, pridobil še dodatno pozornost; hkrati pa javna obravnava lahko 

hitro privede do napetosti in s tem nespoštljive komunikacije; učenec lahko pred 
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celotnim razredom izziva učiteljevo avtoriteto, kar pripelje do nekonstruktivnega 

merjenja moči;  

 identificiranje pravih vzrokov za neprimerno vedenje je ključno za trajno spremembo 

vedenja učenca; hkrati tudi zagotovi učencu občutek, da je učitelju res mar zanj, da je 

pomemben;  

 dosledno in pošteno ukrepanje pomeni, da so za določene kršitve pravil (npr. uporaba 

copat), vsi učenci obravnavani na enak način; opozorila in grožnje, ki jih učitelji ne 

izpeljejo, samo znižujejo njihovo avtoriteto in kredibilnost; ravno tako je nujno 

izogibanje neenakopravnemu obravnavanju učencev, da npr. učencem s posebnimi 

potrebami spregledamo vedenja, ki za druge pomenijo opozorilo ali kazen; 

 ohranjanje spoštovanja učencev zagotavlja predvidljivo in varno okolje tako za 

učitelja kot učence; če učenci začutijo, da jih učitelj ne spoštuje, da zanj nimajo 

človeške vrednosti, bodo na to odreagirali; reakcija gre lahko v smeri podrejanja in 

iskanja ugajanja učitelju ali pa poglabljanja motenega vedenja;  

 optimizem prepreči izgorelost učitelja, izgubo samozaupanja in zmožnosti 

konstruktivnega delovanja.   

Individualni pogovor z učencem, ki kaže izstopajoče, moteče vedenje, je sicer namenjen 

iskanju rešitev in možnosti sprememb, hkrati pa bo, kot pravita Jensen, Juul (2009), ob 

primerni izvedbi, tudi pomembno vplival na kakovost odnosa med učiteljem in učencem.  

Conzolino (2013) poleg preventivnega delovanja proti izstopajočemu, motečemu vedenju 

učencev, v smislu zagotovitve osebnega odnosa z učenci od učitelja in oblikovanja pouka, ki 

odgovarja na intelektualne, kognitivne in razvojne potrebe učencev, predlaga tudi 

osredotočanje učitelja na potrebe nemotečih otrok. Učiteljevo delo je namenjeno vsem 

učencem, ne le tistim, ki s svojim vedenjem zahtevajo več kot drugi. Opozori, da učitelj z 

osredotočanjem na potrebe motečih učencev v bistvu krati pravice do izobraževanja, pa tudi 

vzgajanja, vsem drugim, sodelovalnim učencem. S tem ravnanjem da tudi sodelovalnim 

učencem vedeti, da bodo deležni njegove pozornosti, če se bodo vedli moteče. Osredotočenost 

učitelja na kreativnost, zanimivost in uporabnost poučevanih vsebin ter pozornost, namenjena 

sodelovalnim učencem, se po mnenju avtorja izkaže kot smiselna in pravična intervencija 

učitelja v primeru soočanja z motečim vedenjem učencev. 
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Uporaba sankcije,  kazni kot intervencije ob motečem vedenju 

                                            

                                            »Beseda NE rešuje otroke pred tiranijo njihovih lastnih želja.« 

                                                                                                                       Neznani avtor  

O pomenu odnosne  ravni pri kaznovanju je razmišljal tudi Kroflič  (2011, str. 13), ki pravi, 

da »je pozitivna pedagoška vrednost kazni vedno povezana s pogojem, da kaznovana oseba 

izvrševalca kazni sprejema kot verodostojno osebo, to je kot osebo, ki ravna pravično in v 

korist vzgajane osebe. V takšnem primeru bo kakršnakoli obsodba njenega ravnanja v njej 

sprožila stisko, ki lahko kot negativen ojačevalec sproži pozitivno reakcijo v smislu 

izogibanja podobnim problematičnim ravnanjem v prihodnosti oziroma iskanja načina, kako s 

pozitivnim dejanjem popraviti napako.« Aplikacija Krofličevih besed na šolsko situacijo bi 

tako pomenila predvsem nujnost vzpostavitve visoke odnosne ravni med učiteljem in 

učencem, zaupanje, spoštovanje. Le v takšnem primeru lahko pričakujemo, da bo kazen, če bo 

učitelj ocenil, da je potrebna, sploh imela kakršenkoli pozitiven učinek. V nasprotnem 

primeru, ko odnos med učiteljem in kaznovanim učencem ni dober, lahko kazen deluje še 

dodatano nestimulativno za prosocialno vedenje učenca, še poglablja vedenjske težave kot 

tudi dodatno poslabšuje odnos med učiteljem in učencem.  

Ne glede na to, da večina avtorjev, ki se ukvarja s šolskim področjem (Peklaj & Košir, 2015; 

Pšunder, 2011; Jensen & Juul, 2009; Kroflič 2011, Bjorkqvist & Lagerspetz & Kaukiainen, 

1992; Coyne & Archer & Eslea, 2006) jasno postavlja prednost oblikovanja preventivnega 

vzgojnega delovanja z namenom preprečevanja situacij, v katerih bi bilo potrebno 

kaznovanje, je jasno, da se temu ni mogoče vedno izogniti. Zaradi različnih razlogov določeni 

učenci na preventivno delovanje ne odreagirajo in ponavljajo moteče vedenje. Zaradi 

osnovnega namena šole, da v razredu poteka pouk in skupinske oblike dela v razredih, je 

ustavitev motečega vednja določenega učenca ali učencev ne le zaželena, temveč nujna. 

Poudariti pa je treba, da vsi avtorji, ob kaznovanju učenca, ki krši pravila delovanja v razredu, 

šoli, opozarjajo na nujnost dodatnega pedagoško-svetovalnega dela z učencem, ki kaže znake 

motečega vedenja.   

Kroflič (2011) opredeljuje vrednosti najpogosteje uporabljanih sistemov kaznovanja za šolski 

prostor: 
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 (Pre)vzgojna vrednost povračilne kazni – temelji na prepričanju, da je storilec 

kaznovanega dejanja odgovorna oseba, ki se je za dejanje odločila. To velja tudi v 

primeru učencev v šoli, ki so prekršili pravila, čeprav so z njmi seznanjeni, so bili 

opozorjeni, a so se kljub temu odločili ravnati v nasprotju s pravili. Povračilna kazen 

deluje kot negativni ojačevalec, predstavlja dovolj visok negativni stres, da odvrača 

storilca od ponavljanja kaznovanega dejanja. Na primeren način izpeljano povračilno 

kaznovanje ne znižuje učenčeve samopodobe in samospoštovanja, saj ohranja odnosni 

nivo nespremenjen. Je pa takšen način kaznovanja izrazito zahteven za učitelja, saj 

zahteva ravnovesje med odnosno toplino ter jasno in odločno strogostjo glede 

primernosti ravnanja. V primeru formalnih vzgojnih kazni v šolski situaciji pa, kot 

pravi Kroflič (2011, prav tam), »ne moremo mimo dodatne hipoteze, da so ti 

predvsem opozorilo staršem učenca, da se začnejo resno ukvarjati z njim in s tem 

pripomorejo k njegovi ustreznejši vzgoji«. 

 (Pre)vzgojna vrednost tretmajske pomoči – za kaznovanje uporablja predvsem razne 

svetovalne, izobraževalne in terapevtske modele. Izhaja iz prepričanja, da posameznik 

uporablja disfunkcionalno ravnanje, ker ni vešč drugačnih načinov. Pristop je v osnovi 

naravnan humano, v praksi pa pogosto pušča na posameznikih, obravnavanih na 

omenjen način, slabo samopodobo in izgubo samospoštovanja, saj je učencu odvzeta 

odgovornost za ravnanje, hkrati pa ga ne soočimo z nujnostjo, da vzame svoje 

ravnanje resno s stališča žrtve. V šolah se tretmajsko-svetovalni-terapevtski pristop 

zelo pogosto uporablja, neredko pa pri učencih tudi zlorablja. 

 (Pre)vzgojna vrednost abolicionističnega prizadevanja za soočenje storilca in žrtve – 

prizadevanje poteka predvsem v smeri prevzgojnega delovanja, in sicer razvoja in 

zavedanja empatije. Akterje konflikta aktivno vključimo na način, da predvsem 

upoštevamo perspektivo žrtve ter iščemo možnosti mediacije in restitucije. Oba načina 

se v šolskih situacijah dobro obneseta, sta pa pomembno odvisna od usposobljenosti 

strokovnih delavcev in smiselne uporabe. 

Vsi trije omenjeni načini niso enako primerni za katerikoli prekršek v šolski situaciji. Kot 

poudarja avtor, predstavljata tehten premislek o primernosti načina kaznovanja ter njegova 

dosledna in empatična izpeljava razliko, ali bo kaznovanje imelo pozitiven učinek ali pa bo še 

poslabšalo nastalo situacijo. Tudi v šoli je pogosto smiselno kombiniranje različnih 

kaznovalnih pristopov, kar v praksi šole sicer že počnejo – formalni kazni sledi vzgojni načrt 

pomoči. Ta je vzgojno naravnan in vključuje tudi možnost sodelovanja staršev.  
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Milivojević (2010) pravi, da cilj delovanja proti agresivnemu in nasilnemu ravnanju otrok ni 

le njegovo odkrivanje in kaznovanje ali terapevtsko delo z agresorjem. Za preseganje 

omenjenega vedenja je ključen proces popravljanja, rehumanizacija odnosa z žrtvijo. Ta 

proces, ki agresivnemu, nasilnemu otroku omogoči, dovoli zaznati občutek empatije, 

vzpostavi možnosti oblikovanja drugačnih vzorcev delovanja, in sicer razvijanje solidarnosti, 

pogajalskih veščin, čustvene pismenosti in čustvene inteligence.  

Pečjak in Košir (2012) kot intervencijo v primeru težavnega delovanja učenca predlagata 

uporabo KRUS – kratko, na rešitev usmerjeno svetovanje. Takšen način svetovanja temelji na 

delu več avtorjev (de Shazer, 1985; Durrant, 1995; Molnar & Linquist, 1989; Sklare, 1997; 

Bor in sod., 2002) ter sta ga Pečjak in Košir prilagodili za mogočo uporabo tudi v šolskem 

prostoru. KRUS izhaja iz ekosistemskega pristopa in prepostavlja, da je problemska situacija 

rezultat delovanja različnih sistemov (npr. šolskega, razrednega, družinskega) na posameznika 

in bo zato tudi reševanje težave potekalo na ravni posameznik – sistem. Osnovne značilnosti 

KRUS so:  

 Proces svetovanja ima jasno strukturo. 

 Svetovanje je usmerjeno na močna področja učencev in v njegove sposobnosti iskanja 

rešitev. 

 Vključuje cilje, ki so za učenca smiselni in razvršča različne vidike življenja glede na 

prioritete.  

 Čas je pri KRUS omejen in rešitev za problem je treba poiskati takoj. 

 Vsako srečanje je lahko zadnje. 

 Bolj smiselno se je ukvarjati z rešitvami problemov kot globokim analiziranjem 

problemov samih. 

 Usmeriti se je treba na delovanje, akcijo in ne na analiziranje notranjega sveta učenca. 

 Cilj ni nujno rešiti problem, za aktiviranje moči učenca je pogosto že dovolj, če 

zmanjšamo akutnost problemske situacije in nakažemo poti iskanja rešitev.  

 Odnos med svetovalcem in učencem je dosledno sodelovalen, cilje srečanja in rešitve 

problemov oblikujeta v medsebojnem sodelovanju. Bolj ko učenec sodeluje pri 

določanju ciljev in iskanju rešitev, bolj se bo potrudil za doseganje opredeljenih 

ciljev.  

KRUS omogoča predvsem smernice hitrih svetovalnih pogovorov z motečimi učenci v 

šolskih situacijah, ko realno ni ne časa ne kadrovskih virov za poglobljene obravnave. 
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Usmerjenost na nujnost določanja cilja pri učencu in skupno iskanje rešitev sta uporabni 

smernici tudi za učitelje, ki se znajdejo v vlogi svetovalca, saj so zaradi siceršnje  

usmerjenosti v razlagalni način, ki ga uporabljajo pri pouku, pogosto naravnani k temu, da 

tudi svetovalni pogovor izpeljejo kot frontalno učno uro.  

 

Socialnopedagoške intervencije pri obravnavi otrok z izstopajočim vedenjem 

 

Thiersch (1986) je utemeljil na življenjski prostor usmerjeno socialno pedagogiko (po Kobolt 

in Rapuš Pavel, 2007) in ta usmerjenost intervencije razume kot prispevek za bolj učinkovito 

obvladovanje vsakodnevnih življenjskih situacij. V kontekstu socialne pedagogike ob otrocih 

z izstopajočim vedenjem tako intervencije odraslega, pedagoga ne sledijo birokratsko-

administrativnim oblikam dela, ampak neprestano in dosledno sledijo zaznanim potrebam 

otroka in usmerjenosti v njegovo življenjsko realnost. Za socialnopedagoško intervencijo je 

temeljna, konstitutivna usmerjenost v oblikovanje interaktivnega prostora (Kobolt in Rapuš 

Pavel, 2007) med socialnim pedagogom, odraslim, strokovnjakom in otrokom. V takšni obliki 

interventnega odnosa je ne le dovolj prostora za izraženo samoprezentacijo in refleksijo 

otroka, ta je nujna, temeljna, da intervencija sploh lahko obstaja, ne da bi bila sama sebi 

namen. Kot intervencije izhajajo iz življenjskih potreb, so tudi usmerjene v realne življenjske 

prostore, praktičnost vsakdana. Pallasch (1993, po Kobolt, 1997: 4) »kot k vzgoji orientirane 

splošne cilje intervecij opredeli razvoj doživljanja, vedenja, samorazumevanja, kot 

individualne cilje pa razvoj zrelosti, avtonomnosti ter individualnih potencialov«.  

Socialni pedagog bi za interveniranje izbiral metode, ki bi učenca vodile k razvoju omenjenih 

veščin in lastnosti. Tako opredeljene vzgojne intervencije po Rapuš Pavel (1999) sledijo 

predvsem individualni težavi obravnavanega otroka, spoznanjem, ki izhajajo iz poznavanja 

njegovega sveta, njegove zgodbe. Delo s skupino učencev z izstopajočim vedenjem je za 

učitelje in druge pedagoške delavce navadno izredno zahtevno, in kot pravi Rapuš Pavel 

(2013: 267), »od učitelja zahteva strpnost, vztrajnost, kreativnost, veliko sodelovanja s starši 

in šolskim osebjem«.  

Kobolt (2011, str. 169) »kot osnovno izhodišče za oblikovanje smernic reagiranja in 

delovanja ob otroku in mladostniku izpostavi predvsem osnovno izhodišče, ki predstavlja 

razumevanje otrokovega konteksta«. To pomeni: 
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 Oblikovati pristen in oseben odnos z otrokom ali mladostnikom ter skupaj z njim 

ustvarjati delovanje. 

 Spoznati in uporabiti vse vrste podatkov (starši, učitelji, trenerji ...). 

 Skrbno opazovati situacije, odnose, emocionalne odzive in jih razumeti v kontekstu. 

 Opazovati, v katerih okoliščinah se izstopajoče vedenje pojavlja in v katerih ne. 

 Iskati vire v otrokovi, mladostnikovi socialni mreži. 

 Nasloniti se na klasifikacijske sheme, ki lahko približno pomagajo uvrstiti 

simptomatsko sliko, kar lahko vodi k boljšemu uvidu v razloge čustvovanja in 

vedenja. 

 Se vprašati, preveriti, kaj je za koga problem. 

 Preizkusiti dejavnike podpore v otrokovem domačem in šolskem okolju ter rahločutno 

prisluhniti vsem akterjem (prav tam). 

V šolskem okolju kot socialnopedagoške intervencije razumemo predvsem temeljno 

usmeritev strokovnjakov, pedagoških delavcev, k upoštevanju subjektivnega konteksta 

obravnavanega učenca. Ne le pri prepoznavanju težav, v katerih se nahaja učenec, temveč 

predvsem pri iskanju rešitev in oblikovanju ciljev. 

 

SAMOREGULACIJA IN SAMOKONTROLA 

 

Poleg izrazite negotovosti, slabe samopodobe in samospoštovanja je po ugotovitvah avtorjev 

(Wagner, 2010; Kobolt, 2013; Doria, 2011; Siegel, 2012 in 2013) za otroke z izstopajočim 

vedenjem značilna nekakšna raztresenost, nezmožnost umiritve, osredotočenosti, 

samoregulacije občutenja in vedenja.  

Doria (2011: 22) samoregulacijo definira kot »sistematičen napor usmerjanja misli, čustev in 

dejavnosti k doseganju posameznikovega cilja«. V tem smislu je tudi vedenje 

samoregulativno ravnanje. Kot pravi Doria, »v primeru neskladja med dejanskim vedenjem in 

cilji se neskladje lahko preseže z uravnavanjem vedenja« (2011: 31).  

Samoregulacija tako predstavlja zmožnost posameznikovega vplivanja na svoja dejanja, 

iskanje ravnovesja med želenim in dejansko izvedenim ravnanjem.  
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Samokontrola pa kot sestavni del samoregulacije pomeni zmožnost vplivanja na 

impulzivnost, eksplozivnost reagiranja (Greene, 1998; Lloyd in Stead in Cohen, 2006; 

Jennings, 2015;  Rechtschaffen, 2014; Schoeberlein, 2009).  

Metljak (2011: 4) pravi, »da ima pri mnogih težavah, predvsem vedenjskih, samokontrola 

pomembnejšo vlogo kot katerikoli drug posamezen dejavnik«. Ključno je, koliko je otrok 

zmožen vplivati na to, da v vsaki posamezni situaciji preceni, ali se je pripravljen odreči delu 

svoje impulzivnosti, svobode reagiranja za namen socialno zaželenega ravnanja, zmožnosti 

doseganja ciljev socializacije. Metljak (prav tam) samokontrolo povezuje tudi z zmožnostjo 

odlaganja zadovoljitve, »otrok se ne socializira le skozi prepovedi, temveč tudi prek odlaganja 

nagrajevanja«. Za učenje omenjenega mehanizma otrok potrebuje stabilno, predvidljivo 

okolje, ki ga lahko uči obvladovanja notranjega pritiska, frustracije.  

V kontekstu odsotnosti primernega socializacijskega okolja, družinskega ali širše družbenega, 

šolskega, se izstopajoče vedenje lahko razume kot nadomestna nagrada, nadomestno ugodje. 

Winkler (1996) v primeru otrok z motečim vedenjem pravi, da ti pogosto sicer razumejo, 

obvladajo sodelovalno vedenje, si celo želijo tako ravnati, vendar pogosto v življenjskih 

situacijah niso zmožni svojega vedenja usmerjati z lastno voljo. Vodi jih nenadzorovana 

impulzivnost, spontano reagiranje, ki jih pogosto pripelje v ravnanja, ki jih tudi sami 

opredeljujejo kot neprimerna in neželena. Winkler pravi, da »pri gradnji samokontrole 

pomagajo notranji dialogi, ki se ukvarjajo z odložitvijo reakcije« (1996: 63). Za vzpostavitev 

teh je smiselno uporabiti otrokom primerne vaje sproščanja, samozaznavanja in vživljanja 

(prav tam).  

Kobolt (2010) pravi da je sposobnost samoregulacije tesno povezana s procesi socialne 

izmenjave. Njena učinkovitost je odvisna od posameznikove socialne zrelosti, komunikacijske 

spretnosti in veščin v socialnih odnosih. Samoregulacija omogoča posamezniku oblikovanje 

socialnih odnosov po svoji meri, glede na potrebe in želje vskakratne situacije. Posamezniku 

daje občutek, da je v želeni meri kreator svojega sveta. Samoregulacija je mehanizem, ki 

omogoča izvedbo mnogih dejanj, ki nam jih je težko izpeljati (npr. napisati domačo nalogo) in 

omogoča reagiranje v skladu z avtentičnostjo in ne eksplozivno spontanostjo. Avtentičnost v 

tem primeru razumemo kot dosleden stik posameznika z lastnimi vrednotami, potrebami.   

Masten in Coatsworth (1998) sta raziskovala kompetence uspeših otrok. Samokontrolo sta 

opredelila kot zmožnost nadzora nad lastnim mišljenjem, čutenjem in vedenjem. Pomembna 

je predvsem zmožnost nadzora nad impulzi, emocijami. Posebno ju je zanimalo, katere 
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kompetence imajo otroci, ki kažejo uspešnost, in sicer kljub temu, da prihajajo iz 

nespobudnega, nepriviligiranega okolja. Kot pomembna lastnost otrok, ki so izvirali iz 

depriviligiranega okolja, in je razlikovala uspešene otroke od neuspešnih, se je kazala 

zmožnost samoregulacije in samokontrole. Ugotovila sta, da uspešno razvit samoregulacijski 

sistem in razvita sposobnost samokontrole močno spodbujata razvoj in stabilnost 

psihosocialnega zdravja.  

Zanimiva je povezava med disciplino in samonadzorom. Nadzor lahko vzpostavljamo z 

metodami kaznovanja, ki sicer temeljijo na strahu. Šola preteklosti je temeljila predvsem na 

predpostavki, da učitelj z določenimi disciplinskimi postopki in kaznovanjem zagotovi 

poslušnost in sodelovanje učencev, ki sta nujna za uspešen potek pouka. Današnja šola nadzor 

v razredu želi vzpostavljati s spodbujanjem, nagrado, motiviranjem. V ospredju je oblikovanje 

ustreznega delovnega odnosa med učiteljem in učenci. V tem primeru so zahteve po odnosni 

kompetentnosti učitelja kot tudi učencev veliko večje. Za omenjeni način dela v razredu je 

potreben tudi precej višji nivo odnosne zrelosti učencev in njihovega samonadzora, 

samokontrole. Lahko bi rekli, da je postala samoregulacija nujno potrebna veščina učencev v 

sodobnem načinu poučevanja.  

Pšunder in Dečman Dobrnjič (2010) sicer opredeljujeta disciplino kot vrsto preventivnih 

aktivnosti, ki spodbujajo razvoj učenčevega samonadzora. Disciplino lahko razumemo kot 

stanje nadzorovanja, stanje, ko reguliramo ravnanje. Po mnenju avtoric se samoregulacija 

vzpostavlja tudi prek sistemov uravnavanja discipline, ki posameznika naučijo preseči 

impulzivno in eksplozivno reagiranje, odložitev zadovoljitve in občutenje zadovoljstva ob 

zmežnosti doseganja pričakovanega ravnanja.  

Peklaj Peček (2015) po pregledu več klasifikacij (Rozman, 2006; Calderella in Merrella, 

1997; Bierman, 2004) prikažeta, katere veščine samoregulacije učencev pridejo najbolj bo 

izraza v šolski situaciji. 

Akademske ali učne samoregulacijske veščine so:  

 znati poslušati druge; 

 znati poiskati pomoč; 

 znati zahvaliti se; 

 dokončati nalogo; 

 sodelovati v diskusij; 
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 ponuditi pomoč; 

 ignorirati motnje/distraktorje; 

 odločiti se za dejavnosti; 

 postaviti si cilje.  

 

Veščine uravnavanja čustev in vedenja: 

 samokontrole (znati zmagati, znati prenesti izgubo); 

 znati se asertivno odzvati v neprijetnih situacijah in nevšečnostih; 

 znati reševati probleme nasploh; 

 znati sprejemati posledice; 

 znati se soočati z obtožbami in zavrnitvami,  

 znati sprejemati zavrnitve. 

Samoregulacija je lahko tudi prirojena lastnost posameznika. Povezuje se z zaznavanjem 

lastnih občutkov in splošno umirjenostjo, neimpulzivnostjo. Samokontrola pa je tudi lahko 

veščina, ki jo človek namensko pridobi na različne načine.  

 

ČUJEČNOST 

 

Opredelitev in definicija čuječnosti 

                                                                                         »Do not belive everything you think.« 

                                                                                                                           neznani avtor 

Eden od začetnikov uporabe metod čuječnosti pri delu z ljudmi v obdobjih stisk, Kabat - Zinn 

(2005), čuječnost opredeljuje kot »nepresojajoče zavedanje tega, kar se dogaja v sedanjem 

trenutku«. 

Siegel (2012: 25–2) čuječnost definira kot »osredotočenost na trenutek sedanjosti. Čuječnost 

je stanje, ki ga dosežemo namensko, brez uporabe razuma in sodb. Čuječnost zajema odprtost 

do svojih občutij, zaznav in empatično zaznavanje drugega«. Več avtorjev (Cline in Fay, 

2006; Jennings, 2015; Rechtschaffen, 2014; Schoeberlein, 2009; Siegel, 2013) je povezovalo 

zmožnost umirjenosti, stika samim s seboj, z zmožnostmi samokontrole, samoregulacije.  
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Černetič (2011) opredeljuje čuječnost kot »nepresojajoče, sprejemajoče zavedanje svojega 

doživljanja v sedanjem trenutku« (str. 38). V čuječem stanju se posameznik zaveda svojih 

misli, čustev in razpoloženja ter telesnih občutkov kakor tudi zunanjega dogajanja (npr. 

zvokov, barv, vonjev, dogodkov ...) takih, kot so, ne da bi se svojemu doživljanju izogibal ali 

pred njim bežal (prav tam). 

Čuječnost izvira iz kontemplativnih praks, nima pa nujno versko-ideološke predispozicije. 

Ljudje smo vedno morali usmerjati našo pozornost, naše zavedanje. Ali zaradi lova, 

ponavljajočega se dela na polju, intelektualnega dela ali pa ustvarjanja bližine v medosebnih 

odnosih. Brown in Ryan (2003) menita, da je biti čuječ naravna, biološka, evolucijsko 

podedovana zmožnost. Ljudje imamo sami po sebi zmožnost čuječnosti, vprašanje je, v 

kolikšni meri jo v življenju uporabljamo in s katerimi nameni. Zmožnost osredotočanja na 

sedanji trenutek, namensko usmerjena pozornost in zmožnost subjektivnega pogleda nase so 

pogosto uporabljane veščine v določenih aktivnostih, npr. športu, zahtevnih zdravstvenih, 

kirurških posegih, policijskih in vojaških operacijah, porodih ... povsod, kjer je nujno 

potrebna visoka stopnja zavedanja in delovanja v sedanjem trenutku. Čuječnost vzpostavlja 

novo dimenzijo na področjih osebnosti rasti, preseganja destruktivnih vedenjskih vzorcev, 

tudi na področju klinične psihoterapevtske prakse.  

Začetnik vpeljave čuječnosti na razna področja klinične uporabe je ameriški nevrolog Jon 

Kabat - Zinn (1990). Njegovi programi, namenjeni redukciji stresa, so pomenili temelj 

nadaljnjega praktičnega kot tudi raziskovalnega dela na področju čuječnosti. 

Ireland (2013, po Terčelj 2014) meni, da ima v bistvu vsak posameznik zmožnost za razvoj 

čuječnosti. Ta pa se od človeka do človeka močno razlikuje, saj so nekateri ljudje zelo čuječi 

že sami po sebi in čuječe delujejo večkrat že spontano, za druge pa je takšen način delovanja 

bolj ali manj težaven. Spontana čuječnost se od opisanega procesa razlikuje ravno v namenski 

usmerjenosti. Tako se lahko posameznik bolj ali manj spontano osredotoča na sedanjost, tudi 

ohranja pozornosti na nepresojajoč in metakognitiven način, vendar pa tega procesa ne 

usmerja namensko, kar je eden izmed ključnih mehanizmov vpliva čuječnosti.   

Jennings (2015) čuječnost utemelji kot obliko zavedanja na to, kar se dogaja v nas samih in 

okoli nas, in sicer z jasnim poudarkom na izkušnjo zaznavanja, občutenja trenutka. 

Schoeberlein David (2009) pa definira čuječnost kot zavestno, namensko uglasitev s tem, kar 

se dogaja v nas in okoli nas. Po njenem mnenju ravno namensko vzpostavljanje 



60 
 

nepresojajočega zavedanja na lastno zaznavanje in doživljanje v sedanjem trenuteku močno 

izboljša mentalno osredotočenost ter s tem tudi učno uspešnost.   

Izraz čuječnost delno sledi svojim koreninam v budizmu. Prvi prevodi angleškega termina 

mindfulness v slovenski jezik, ki so bili uporabljanji za namene klinične psihoterapevtske 

prakse ali možnosti osebne rasti (npr. Bennet - Goleman 2004, Williams in Penman 2015), so 

kot prevod privzeli termin čuječnost. Ta po Slovarju slovenskega knjižnega jezika zavzema 

dva pomena, in sicer (1) pazljivost, skrbnost in opreznost ter (2) budnost. Po mnenju 

Černetiča (2005) se nobeden od omenjenih opisov sicer ne prekriva v veliki meri s terminom 

mindfulness, vendar pa je izraz čuječnost po njegovem mnenju kljub temu smiselno 

uporabljati, in sicer bolj kot delovno, začasno poimenovanje, dokler se ne oblikuje 

ustreznejše. Sorodni izrazi kot zavedanje, pozornost, osredotočenost, bi zaradi svojega 

siceršnjega zajemanja širšega spektra pomenov, po mnenju istega avtorja, lahko pripeljali do 

težav pri razumevanju in prevajanju omenjenih pojmov.  

 

Proces čuječnosti 

 

Po mnenju Bennett - Golemanove (2004), ene izmed začetnikov uporabe čujočnosti v klinični 

psihoterapevtski praksi, s čujočnostjo stvari dojemamo takšne, kakršne so. Po njenem mnenju 

je pomembno, da se na moteče občutenje, čustva, ne odzivamo spontano, eksplozivno. Da se 

malo »ohladimo« v odzivanju, a hkrati se omenjenim občutenjem ne odpovemo ali jih 

potlačimo. Z intervencijami čuječnosti lahko spreminjamo svoj odnos do čustvenega stanja, 

odnos do dojemanja, kar je ključno pri oblikovanju smiselne reakcije.  

Čuječnost ustreza metakognitivnemu načinu procesiranja. Po mnenjeu raziskovalcev Shapiro, 

Carlson, Astin in Freedman (2006) čuječnost zajema tri osnovne procese: oblikovanje  

namena, vzpostavljanje pozornosti in prilagoditev naravnanosti. Posebej pomembna je 

prilagoditev naravnanosti, saj pri čuječnosti ne gre za zavedanje samo po sebi, temveč 

zavedanje vključuje mehanizme sočutja, odprtosti, srčnosti. 

Izvajanje različnih oblik čuječnosti je namensko dejanje. Posameznik se odloči, se nameni 

izvesti določene vaje, uporabiti določene metode ali tehnike. Jenings  (2015: 4) pravi, da »kot 

fizična aktivnost, telovadba, treningi, gradijo in povečujejo moč, fleksibilnost, vzdržljivost 

telesa, tako vaje čuječega zavedanja gradijo kognitivne in čustvene veščine, ki vzpostavljajo 
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notranjo trdnost, odpornost, občutek smisla ter kapaciteto za kontinuirano učenje in 

fleksibilno prilagodljivost«. Pri izvajanju čuječnosti se osredotočimo na sedanji trenutek ter 

smo prisotni v njem brez sodb in ocen. 

Terčelj (2014) opiše proces čuječnosti, in sicer da »poleg usmerjene pozornosti na aktualno 

dogajanje oseba prek čuječnosti svoje notranje vsebine sprejema in nanje ne skuša vplivati. 

Samo opazuje jih iz perspektive zunanjega opazovalca« (str. 35). 

Čuječnost lahko razumemo kot proces namernega prizadevanja usmerjanja pozornosti na 

sedanji trenutek, in sicer brez presojanja, brez opredeljevanja. Bishop in sodelavci (2004) so 

oblikovali model razumevanja čuječnosti, ki kaže vpliv predvsem na dveh ravneh, in sicer: 

1. Ohranjanje pozornosti na doživljanju sedanjosti, doživljanju občutenja v sedanjem 

trenutku, kar omogoča posamezniku čim večjo ali popolno prisotnost. Ta raven je povezana z 

določenimi kognitivnimi procesi, predvsem vzdrževanjem in usmerjanjem pozornosti. 

Omenjene procese pozornosti čuječnost tako uporablja kot tudi naprej razvija.  

2. Proces odprtega in nepresojajočega doživljanja, ki temelji na odprtosti, sprejemanju, 

radovednosti, čudenju. Omenjeni proces posamezniku omogoča svoje zaznave dojeti kot sicer 

njegove, vendar pa ne kot on sam. Zaznave bolj razume kot subjektivne in ne objektivne ter 

tako posamezniku omogoča metapogled na svoje zaznavanje in doživljanje.  

Čuječnost zajema raznovrstne dejavnosti. Močno se je uveljavila misel, da čuječnost pomeni 

prevsem uporabo raznih meditativnih praks. Kot opozarjata Brown in Ryan (2004), čuječnost 

ni rezultat meditacije. Lahko je meditacija ena izmed poti k čuječnosti, saj meditacija lahko 

vzpostavlja čuječe zavedanje posameznika, ni pa nobenega dvoma, da lahko pozameznik 

vzpostavlja čuječe zavedanje še na veliko različnih načinov. V priročnikih, namenjenih 

vzpostavljanju praktičnega izvajanja čuječnosti, je pogosto predlagana osredotočenost na 

dnevna opravila, ki jih posameznik opravlja, in sicer v smislu, da se res osredotočimo le na to, 

kar trenutno počnemo (npr. pomivanje posode, tuširanje, vožnja avta ...) in ne da čas različnih 

opravil uporabljamo za razmišljanje o vsem mogočem. Lahko bi rekli, da je prakticiranje 

čuječnosti ravno obratno od procesa »večopravilnosti«, ko opravljanje ene dejavnosti, 

posebno tiste bolj monotone in miselno nezahtevne, uporabimo za razmišljanje o številnih 

drugih vsebinah. Posebej zanimivo ter za veliko ljudi privlačno in uporabno je izvajanje 

čuječnosti v namenskem gibanju, ki lahko sicer sledi vzhodnjaškim praksam meditacije v 

gibanju kot npr tai-chi, joga, še bolj pogosto pa uporablja gibanje, ki ga posameznik tako ali 



62 
 

tako uporablja, npr. razne vaje raztezanja, hoja, tek ... Tako Russell (2015) razvija model 

intervencij čuječnosti, temelječih na gibanju, ki je posamezniku blizu ter ga uči osredotočanja 

z vsemi mehanizmi čuječnosti na sedanji trenutek v gibanju telesa. Po mnenju avtorice je 

gibanje za človeka tako fundamentalno, biološko nujno, da ravno imperativ sedenja v pogosto 

izredno težavnem in fizično napornem položaju onemogoči posamezniku začutiti dobrobiti 

prakse čuječnosti. 

 

Kabat-Zinn (1990) poudarja sedem elementov notranje usmerjenosti, ki jih razvijamo z 

uporabo metod in tehnik čuječnosti:  

 Nepresojanje ‒ ljudje smo nagnjeni k opredeljevanju do videnega, opazovanega, zato 

se pri izvajanju čuječnosti učimo videti stvari brez vrednostne sodbe, ne kot dobre, ne 

kot slabe, ampak samo kot stvari, dogodke, same po sebi.  

 

 Potrpljenje ‒ misli, ki se vedno znova pojavljajo v naši zaznavi, ni smiselno grobo 

ustavljati; lahko le pustimo, da misli tečejo in jih opazujemo, kot bi bili zunanji 

opazovalci svojega notranjega sveta. Cilje je doseči stanje brez misli, ki pa ga lahko 

dosežemo le z empatičnim potrpljenjem do sebe, ne s pritiskom po dosežku. 

 

 »Začetniški um, pogled otroka« ‒ način zaznavanja sveta okoli sebe brez vnaprejšnjih 

pričakovanj, kot bi prvič videli, doživeli, tudi tisto, kar nam je poznano od prej. 

Radovednost in zanimanje nas lahko osvobodita vnaprejšnjih predvidevanj in 

omogoča videti svoj svet v popolnoma novi perspektivi. 

 

 Zaupanje ‒ sami sebe nekako najbolje poznamo, zato je smiselno imeti zaupanje vase 

in svojo intuicijo. Če čutimo, da nekaj ni dobro za nas ali da preprosto ni prav, ta 

občutek vzamemo resno, ga razisščemo in si tako damo možnost osebne rasti.  

 

 Neprizadevanje ‒ osnovni namen čuječnosti ni aktivnost, delovanje, temveč preprosta 

prisotnost, zavedanje občutenja, dogajanja. Cilj dosežemo bolj posredno, ker se 

posvetimo zavedanju sebe in ne kot rezultat neposrednega delovanja. 
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 Sprejemanje ‒ spreminjanje se začne, ko opustimo težnjo po nadzoru. Ko preprosto 

sprejmemo, kar se tako ali tako dogaja. Prav sprejemanje tega, kar je, nas najgloblje 

spremeni.  

 

 Nenavezanost ‒ svet v nas in okoli nas se neprenehoma spreminja. V harmoniji s 

spremembami lahko živimo le, če uspemo preseči navezanost na že spoznano in zaradi 

tega udobno. 

 

Kaj nam lahko da čuječnost 

 

Kot ugotavlja Martin (1997, po Černetič, 2005), čuječnost integrira vsebine iz kognitivnih, 

vedenjskih, izkustvenih in psihodinamskih teorij. Nauči nas občutiti življenje globlje, bolj 

živo ter s tem omogoči tudi globlja izkustva, doživetja. 

Proces čuječnosti zajema odgovore na procese, ki so po mnenju Teasdale, Russell, Russell 

(2008) skupni različnim patologijam. MBCT (Mindfulness based cognitive therapy) je 

program, oblikovan in večkrat empirično evalviran, namenjen obvladovanju različnih izvorov 

psihičnega neugodja, kot so depresija, sindrom kroničnega stresa, impulzivna agresivnost ... 

Program kognitivne terapije uporablja intervencije, ki temeljijo na čuječnosti.  

Po mnenju Baerove (2003) oblike intervencij, ki temeljijo na čuječnosti, zavzemajo  

sprejemajočo, nepresojajočo držo do doživljanja posameznika. Omenjena  naravnanost je tudi 

osredotočena na zazanavanje in doživljanje v določenem trenutku, zato lahko posamezniku 

omogoči odmik od izkušenj ali preseganje strahu, stiske ob misli na prihodnost. 

Černetič (2005) predstavlja tri mehanizme, ki imajo največjo vlogo pri oblikovanju pozitivnih 

učinkov intervencij, temelječih na čuječnosti. To so sprejemanje, decentrirane perspektive in 

samoregulacija. Mehanizem sprejemanja posamezniku omogoči nepresojajoč stik ter soočanje 

z dogajanjem in zazavami v duševnosti. Decentrirana perspektiva po Černetiču pomeni 

opazovanje svojih zaznav, občutkov s pozicije nepristranskega opazovalca, pozicije 

opazujočega jaza. Ta omogoča razvoj metakognitivnega načina psihološkega procesiranja. 

Tretji mehanizem čuječnosti je samoregulacija. Ta se po mnenju avtorja omogoči zaradi 

povratnih zvez, ki nastajajo, ko se posameznik zaveda svojega vedenja in duševnih vsebin.  
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Siegel (2007) opozarja na mnoge znanstvene dokaze, ki prepričljivo dokazujejo vpliv čuječe 

pozornosti na izboljšanje zmožnosti ne le regulacije, temveč samoregulacije čustev, 

učinkovito premaguje čustveno disfunkcionalnost, močno izboljša miselne vzorce ter 

zmanjšuje negativno naravnane miselne in emocionalne sheme. 

Čuječnost in klinična praksa 

 

Začetnik vpeljave čuječnosti na razna področja klinične uporabe je ameriški nevrolog Jon 

Kabat - Zinn (1990), ki je avtor verjetno najbolj poznanega in tudi največkrat empirično 

preverjenega programa slonečega na čuječnosti – MBSR (mindfulness based stress 

reduction). Ta program je bil osnova za razvoj podobnih programov za delovanje na različnih 

področjih klinične prakse, kot so MBCT (mindfulness based cognitive therapy), MBCR 

(mindfulness based cancer rocovery), MBAT (mindfulness based art therapy), če naštejemo 

le najbolj uporabljane.  

Martin (1997, po Černetič 2011) opredeljuje čuječnost kot tisto nujno potrebno stanje 

psihološke svobode, v katerem je pozornost mirna in prožna, brez navezanosti na katerikoli 

posamezni vidik. Čuječnost je tako proces svežega pogleda na stvari, tudi proces opazovanja, 

ki je nepristransko in raziskujoče. Čuječnost kot mentalno stanje omogoča časovni interval, 

zamik, v katerem lahko preprečimo spontano izvedbo nefunkcionalnega delovanja, in sicer 

tako na področjih mišljenja, vedenja kot emocij. Omenjeni časovni interval omogoča ponoven 

premislek in zavestno odločitev za delovanje. Pri vajah čuječnost se oblikuje t. i. opazujoči 

jaz, ki je eden bolj ključnih mehanizmov tudi v psihoterapiji.   

Hayes (2002) predstavi zanimivo razlago sodobnega trenda vključevanja čujočnosti v 

psihoterapijo. Omenjeni pojav je posebej viden v kognitivno-vedenjski terapiji, in sicer kot t. 

i. tretji val, tretje obdobje v razvoju kognitivno-vedenjske terapije.  

Čuječnost lahko razumemo tudi kot psihološki konstrukt, ki je, kot pravi Shapiro idr. (2006), 

v zadnjih letih postal predmet velikega zanimanja tako praktikov, klinikov kot tudi 

raziskovalcev. V prvem valu se je večina raziskav osredotočala na vprašanje, ali na čuječnosti 

temelječe intervencije delujejo. V drugem valu pa je po potrditvi pozitivnega vpliva na 

čuječnosti temelječih intervencij prišlo v ospredje vprašanje, kaj so dejavniki sprememb v 

posamezniku, ki uporablja na čuječnosti temelječe pristope.  
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Za klinično prakso je po mnenju Shapiro idr. (2006) ključen mehanizem čuječnosti, ki 

posamezniku omogoči zmožnost metaperspektive – zmožnost, da na svoje občutke, emocije, 

doživljanja, mentalna stanja, pogledamo iz perspektive »od zunaj«. Povečana zmožnost 

opazovati dogajanje v sebi kot sicer dela sebe, a ne kot jaz, naj bi omogočala povečanje  

možnosti različnega reagiranja kot tudi nenavezanosti na svojo frustracijo. Nekako v smislu – 

čutim svojo frustracijo, jo sprejemam, a nisem frustracija. Omenjeni proces naj bi po mnenju 

avtorice osvobajal posameznika pred uporabo samodejnih vedenjskih vzorcev.  

Slovenski psihoterapevti po zgledu uspešnih kliničnih psihoterapevtskih praks razvijajo 

integrativno psihoterapijo, ki pri svojem delu močno sloni na metodah čuječnosti (Žvelc 2012, 

Černetič 2011).  

 

Čuječnost in medosebni odnosi 

 

Skupina kliničnih psihologov (Duncan, Coatsworth in Greenberg, 2009) je razvila model 

intrapersonalne in interpersonalne čuječnosti. Intrapersonalna čuječnost, kot je opisana zgoraj, 

je proces ozaveščanja, ki poteka v posamezniku, osredotočenost na sedanji trenutek, brez sodb 

in ocenjevanja. Interpersonalna čuječnost pa zajema razvoj veščin: 

 poslušati sogovornika s polno pozornostjo; 

 osredotočenost na občutenje emocij sebe in drugih v vsakem posameznem trenutku 

medsebojnih interakcij; 

 odprt, sprejemajoč ter ne ocenjujoč odnos do misli in občutenj drugih ljudi; 

 samoregulativnost – majhna emocionalna in vedenjska reaktivnost in majhna 

spontana, avtomatična odzivnost na vsakodnevna dejanja drugih; 

 sočutje do sebe in drugih (prav tam: 259).   

 

Po mneju Schoeberlein David (2009) je preprosto življenjsko dejstvo, da ne moremo 

spremeniti drugih, da bi delovali, kot bi mi želeli. Lahko pa vplivamo na spreminjanje 

svojih navad, svojih reakcij. Vendar pa ta proces potrebuje jasno zavedanje, kaj 

počnemo, in uporabne strategije. Tehnike čuječnosti z učenjem možnosti spreminjanja 

emocionalnih vzorcev na podlagi metazaznavanja bolj podpirajo odzivanje kot 

reagiranje, kar vodi h konstruktivnejšim medosebnim odnosom. Metapogled, pogled 
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od zunaj, tudi omogoči posamezniku zaznati delovanje drugega z zmanjšano 

osredotočenostjo na namensko škodljivo delovanje do nas ali brez nje. Metapogled 

nam omogoči zaznati delovanje drugega kot določeno intervenco v času in prostoru, ki 

pa ni nujno namenjena nam.  

Po mnenju mnogih  avtorjev metode in tehnike čuječnosti pozitivno vplivajo na razvoj 

empatije (Siegel 2012, Williams in J. M. G. in Russell, I. in Russell, D. 2008, 

Schoeberlein David 2009, Rechtschaffen 2014, idr.). Schoeberlein David 2009 

definira empatijo kot zmožnost razširiti svoje zavedanje zunaj svoje realnosti in 

izkusiti svet prek misli, doživljanja, občutenja drugega. Temelji na predpostavki 

medsebojne povezanosti, predpostavki interpersonalnega sveta.   

Siegel (2007) je pri svojem proučevanju interpersonalne nevrobiologije ugotovil, da na 

čuječnosti temelječe intervencije, kot so tudi vaje čuječnosti, meditacija ..., kažejo 

tendenco izboljševanja odnosov z dugimi. Razlog naj bi bilo predvsem povečanje 

zmožnosti zazanavanja neverbalnih emocionalnih sporočil drugih in povečana 

zmožnost zazanavanja notranjega, sveta druge osebe.   

 

Nevroznanost in vpliv čuječnosti na razvoj možganov 

 

Bennett - Golemanova (2004) opozarja, da je eno ključnih znanstvenih odkritij 20. stoletja 

spoznanje, da so človekovi možgani prožni in imajo možnost spreminjanja celotno življenje. 

Tako danes tudi vemo, da odnosi, ki jih ima posameznik, kot tudi odzivi na dogodke v 

njegovem življenju, močno vplivajo na strukturo možganov, povezovanje nevronskih celic, 

razvoj določenih možganskih centrov in odmiranje drugih. Čuječnost močno vpliva na 

spreminjanje možganov, njihovo prožnost, in sicer predvsem z mehanizmom namenskega 

usmerjanja zavedanja, zavesti.  

Siegel (2013) pravi, da se z izvajanjem čuječnosti različni deli možganov uspešneje 

integrirajo ter uravnavajo medsebojna konfliktna stanja.  

Na kakšen način bomo ljudje ocenili grožnjo, kakšno stopnjo ogroženosti bomo pripisali 

situaciji in kako, iz katerega dela možganov bo voden odziv, je odvisno od aktivnosti 

amigdale in prefrontalne skorje. Raziskave nevrologov (Way, Creswell, Eisenberger in 

Lieberman, 2007) so pokazale, da so imele osebe, ki so same sebe prepoznale kot bolj čuječe 

in namensko uporabljale čuječnost v svojem živlnjenju, manj aktivno amigdalo in bolj 
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dejavno prefrontalno skorjo, glede na tiste, ki niso uporabljali pristopov čuječnosti. Manj 

aktivna amigdala in bolj aktivna prefrontalna skorja sta pokazateljici boljšega obvladovanja 

afektov ter bolj konstruktivnega uravnavanja drugih osebnostnih dimenzij (misli, zazanava 

čustev ...). Lahko bi rekli, da čuječnost pomembno prispeva k večji psihični stabilnosti. 

Siegel (2007) poroča o raziskavah, ki so pri skupini ljudi, ki so izvajali vaje čuječnosti, 

pokazale spremembe v koncentraciji možganske sive snovi v delih možganov, pristojnih za 

učenje, spominske procese, uravnavanje čustev ...  

Razvojni nevroznanstveniki (Tang, Yang, Leve in Harold, 2012), ki jih je zanimal predvsem 

vpliv izvajanja čuječnosti na možganske funkcije, odgovorne za delovanje, izvrševanje 

impulzov. Ugotovili so, »da so na čuječnosti temelječe intervencije, ki so se osredotočale na 

otrokovo zavedanje svojih misli, občutenj in dejanj, povzročile izboljšanje posameznih delov 

izvršilnih funkcij možganov, kot so pozornost, kognitivni nadzor in čustveno regulacijo« 

(prav tam: 362).  

Različni avtorji (Rechttschaffen 2014, Siegel 2007, Siegel 2013) pravijo, da obseg, pa tudi 

kvaliteta empatične pozornosti, ki jo otroci prejmejo od različnih ljudi ter prek celotnega 

otroštva, vzpostavi način in kvaliteto povezovanja nevronskih celic na zdrav, funkcionalen, za 

posameznika uporaben ali pa na bolj ali manj destruktiven način.   

 

Čuječnost in otroci 

 

Flor Rotne in Flor Rotne (2013) pravita, da živimo v ekstravertirani družbi, ki otroke močno 

spodbuja h komunikaciji, sodelovanju z drugimi, odprtosti na razne zaznave in dražljaje. 

Hkrati pa sodobna zahodna družba ne uči več otrok zavedanja njihovega notranjega sveta in 

zmožnosti poslušati sami sebe, svoje občutke, globje potrebe, intuicijo.  

Schoeberlein David (2009) meni, da prakticiranje čuječnosti otrokom omogoča razvoj ne le 

osredotočenosti, temveč tudi vztrajnosti in prožnosti. Prožnost razume kot zmožnost 

posameznika, da se na dogodke odziva konstruktivno, da prilagaja odziv trenutni situaciji. V 

procesu učenja prožnosti po njenem mnenju sodelujejo štirje mehanizmi, in sicer, 

»senzitivnost, samopomirjanje, zmožnost trpljenja in okrevanje« (str. 102).  



68 
 

Snel (2013), ena izmed začetnic uporabe na čuječnosti temelječih intervencij pri delu z otroki, 

meni, da čuječnost odgovarja na veliko potrebo tako staršev, učiteljev kot tudi otrok v 

sodobnem času, in sicer da najdemo fizično, mentalno in emocionalno umirjenost. Po njenem 

mnenju so vaje čuječnosti primerne za otroke po petem letu starosti, nekatere lahko tudi že za 

mlajše. Vaje čuječnosti in na čuječnosti temelječe intervencije so načeloma primerne za vse 

otroke, ne glede na to, ali želijo umiriti raztresene misli, se naučiti občutiti in razumeti svoja 

čustvena stanja ali izboljšati zbranost. Posebej lahko koristijo otrokom z nizko stopnjo 

samospoštovanja in veliko potrebo po zagotovilu, da je popolnoma sprejemljivo biti, kar so. V 

tem smislu se na čuječnosti temelječe intervencije pogosto uporabljajo pri introvertiranih  ali 

drugače manj odprtih otrocih in tistih s težavami z verbalno komunikacijo. Na čuječnosti 

temelječe intervencije se uporabljajo tudi za otroke z diagnozami ADHD, disleksije, 

avtističnih motenj ... Kot opozarja Snelova (prav tam), čuječnost ni zdravilo za vse in otroci 

zaradi uporabe metod čuječnosti ne bodo čudežno ozdraveli. Omenjene metode bodo krepile 

njihovo samozavedanje, soočanje z realnostjo, tudi bolezni ali drugih težav, možnost 

refleksivnega vpogleda na svoje doživljanje in samokontrolo. Čuječnost ni terapija sama po 

sebi, lahko pa deluje terapevtsko. Z uporabo čuječnosti pa moramo biti, po mnenju avtorice, 

posebej previdni pri otrocih, ki so doživeli hudo travmo, zlorabo, še posebej če so jo potisnili 

iz zavestnega spomina. Vaje čuječnosti bi v tem primeru lahko povzročile, da se otrok brez 

podpore odraslega strokovnjaka znajde sam s fragmenti spomina na travmo. Omenjene 

intervencije se sicer uporabljajo tudi pri travmatiziranih otrokih, vendar pod skrbnim 

vodenjem, oporo in nadzorom usposobljenih kliničničnih psihologov. 

Kot pravijo avtorji (Snel, 2013, Schoeberlein, 2009; Jennings, 2015; Rechtschaffen, 2014; 

Flor Rotne in Flor Rotne, 2013), čuječnost otrokom omogoča odprto perspektivo, brez 

vnaprejšnjih predpostavk in predsodkov. Tako lahko otroci zaznajo sebe kot takšne, kakršni 

so, in ne takšne, kot naj bi bili, kot drugi pričakujejo, da bi bili. Ti trenutki umirjene sedanjosti 

samega s seboj dajo otroku doživljenjsko osnovo za samospoštovanje, trenutek varnosti v 

času in prostoru, v katerega se lahko vrneš kakarkoli, ne glede na zunanje okoliščine. 

Za otroke so oblikovane prilagojene oblike vaj in drugih intervencij. Posebej je upoštevan čas, 

ki so ga otroci zmožni nameniti tovrstni aktivnosti, saj bi prisila gotovo negativno vplivala na 

proces čuječnosti. Zgoraj omenjeni avtorji (Schoeberlein, 2009; Jennings, 2015; 

Rechtschaffen, 2014; Flor Rotne in Flor Rotne, 2013, Snel, 2013) se strinjajo, da je tudi za 

otroke sodelovanje v vajah prostovoljno, otroke povabimo, jim predstavimo, kaj bodo počeli 

in kaj naj bi po našem mnenju imeli od tega. Kadar otroci sodelovanje odklonijo in niso 
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pripravljeni poskusiti ali pa so poiskusili in se nikakor niso počutili dobro ob izvajanju vaj, jih 

resnično ne silimo. Čeprav globoko verjamemo, da bi bilo za kakšnega otroka sodelovanje v 

programu čuječnosti zelo koristno, se naše dobronamerno prizadevanje nikakor ne bo obneslo, 

če se bo otrok počutil prisiljenega. Zato je tako pomembna visoka usposobljenost učitelja 

čuječnosti, ki zna zaznati otrokova občutja, jih vzeti resno in nadaljevati delo z otrokom na tej 

podlagi. Strpno in empatično delo na odnosu med odraslim in otrokom bo morda povečalo 

obseg otrokovega zaupanja do točke ponovnega poskusa. Po mnenju omenjenih avtorjev pa je 

še vedno na mestu opozorilo, da se izognemu instrumentalizmu, ne vzpostavljamo odnosa z 

otrokom, da bi dosegli svoje, vzpostavljamo ga zato, ker nas otrok zanima.  

Flor Rotne in Flor Rotne (2013) pravita, da vaje čuječnosti za otroke lahko delimo na 

formalne in neformalne. Formalne so po mnenju avtorjev oblikovane kot programi, imajo 

urnik, jasno strukturo in jih vodijo odrasli. Neformalne vaje pa so močno povezane z 

vsakodnevnim življenjem. Gre za čuječnost, ki je v bistvu zavedanje sedanjosti v vsakem 

trenutku posebej. Otroci imajo navadno še močno ohranjeno zmožnost osredotočanosti na 

dejavnost, ki jih zanima, ki je za njih pomembna. Ker otroci na takšen način v primerjavi z 

odraslimi relativno lahko funkcionirajo, jih le spodbudimo, da to počnejo čim bolj pogosto in 

poskusijo osredotočeno stanje zavesti tudi namerno spodbuditi.   

 

Čuječnost v šolskem prostoru 

 

Pri delu v osnovni šoli je mogoče uporabljati metode in tehnike čuječnosti, namenjene za delo 

v skupini ali za individualno uporabo. Avtorji (Schoeberlein, 2009; Jennings, 2015; 

Rechtschaffen, 2014; Flor Rotne in Flor Rotne, 2013) so raziskovali možnosti in načine 

uporabe čuječnosti v šolskem prostoru. Po ugotovitvah avtorjev je uporaba pristopa čuječnosti 

pomembno pozitivno vplivala na počutje in različne ravni učenja otrok, posebej tistih, ki so se 

v šolski situaciji težje znašli ter kazali znake različnih posebnosti in težav. Rechtschaffen 

(2014: 124) poudarja, »da je nujno za otroke oblikovati drugačne metode in tehnike kot za 

odrasle, predvsem so spremenjene osnovne dejavnosti, ki so za otroke prilagojene otroškemu 

svetu, otroku prilagojen je nujno tudi čas izvajanja dejavnosti«. 

Kot pravi Jennings (2015: 139), »se s tem načinom odzivanja na učence osredotočimo bolj na 

učenje ravnanja in ne toliko na nadzor. Bolj nas zanima, kaj se dogaja z učenci, kaj so razlogi 
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za njihovo delovanje in ne le usmerjanje delovanja«. Avtorica je prepričana, da učiteljeva 

uporaba empatije poveča možnost učenca, da sprejme od učitelja predlagane načine ravnanja.  

Rechttschaffen (2014) je raziskoval možnosti učenja osredotočanja pozornosti otrok in 

šolarjev. Opozarja, da lahko otrokom tisočkrat rečemo, naj se umirijo in so pozorni, pa vendar 

smo vedno znova presenečeni nad njihovo raztresenostjo. Zelo redko pa jih res učimo, kako 

naj se umirijo, vzpostavijo boljšo koncentracijo. Tudi Schoeberlein David (2009) poudarja, da 

ni smiselno otrok učiti, kako naj se vedejo, kako naj delujejo, se učijo, če v trenutku, ko 

govorimo z njimi, niso zares prisotni, »zares tam«. Po njenem mnenju je omenjeni proces tudi 

tudi razlog za slabo učinkovitost raznih dobronamernih preventivnih programov (zlorabe 

drog, alkohola, tvegane spolnosti, zlorabe družbenih omrežij ...), saj otroci, ki ne poslušajo, 

seveda tudi ne slišijo. Identičen proces teče v razredu, le učenci, ki jim uspe razviti zmožnost 

osredotočenosti, zavedanja v času in prostoru, resnično sledijo pouku in so se tudi v primeru, 

da jim misli »odtavajo« drugam, zmožni sami, po svoje, osredotočiti nazaj na pouk.   

Kot pravi Rechttschaffen (2014: 12), »otroci potrebujejo šolsko okolje, v katerem se njihov 

sistem živčevja lahko sprosti in v katerem se počutijo, da je za njih poskrbljeno«. Kadar ne 

poslušamo učencev, jih ne jemljemo resno, se znajdemo v neskončnih bitkah z njimi. Če ne 

zmoremo ceniti obsega njihove zmožnosti po fizičnem gibanju, se cele dneve bojujemo z 

njimi, da bi sedeli za pisalnimi mizami, ali pa jih moramo preprosto medikalizirati. Tudi če ne 

naučimo otrok zdravih in primernih načinov izražanja težavnih občutij, bomo neprestano 

frustrirani zaradi njihovega izstopajočega in motečega vednja. Če jim ne ponudimo možnosti, 

da se naučijo biti pozorni, osredotočeni, končamo s kričanjem na njih, kadar so nemirni.  

 

Čuječi učitelj 

 

Učenje z zgledom je izredno močno vzgojno in izobraževalno orodje. Nekateri 

nevroznanstveniki in pedagoški teoretiki (Kroflič, 1997) ga razumejo kot pravzaprav edini 

resni in pomembni vzgojno-učni proces. Schoeberlein David (2009) pravi, da recipročnost in 

uglašenost z učenci in na učence podpira njihov razvoj ter prispeva k njihovemu socialnemu 

in emocionalnemu razvoju. Tako učitelj, ki prepoznava svoje občutenje v določenem 

trenutku, prevzema odgovornost zanj ter je zmožen na nanj tudi vplivati, s tem prek 

modelnega učenja vpliva na zmožnost učencev, da resno vzamejo svoje doživljanja in sami 

generirajo odziv.  
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O uglašenosti učencev na učitelja je razmišljal tudi Rechtschaffen (2014), ki pravi, da so 

učenci neverjetno uglašeni z učiteljem. Učenci učiteljev, ki so sami zase izvajali program 

čuječnosti, so v nekaj tednih začeli kazati spemembe predvsem na vedenjskem področju. 

Nedvomno je bila sprememba načina delovanja učitelja opazna pri njegovem delu v razredu, 

pri vsakodnevnem usmerjanju učencev, reagiranju na njihova vprašanja, medsebojne spore. 

Izvajanje čuječnosti učiteljev pogosto močno vpliva na spremembo načina njihovega 

komuniciranja v razredu. Gre predvsem za dekonstrukcijo spontanih, nekontroliranih 

škodljivih vzorcev. Komunikacija postane bolj umirjena, premišljena, manj impulzivna in bolj 

avtentična. Prav avtentičnost je izredno zanimiva in dragocena lastnost učitelja, saj pristna, 

iskrena človečnost, ki jo prezentira učitelj, dovoli tudi učencem, da vstopajo v razred kot oni 

sami. Pristnost, avtentičnost ne pomeni, da vedno narediš, kar ti narekuje impulzivnost. 

Pomeni, da poleg odsotnosti nuje po sramovanju svojih impulzov, želja, občutenj, pridemo v 

stik s svojimi globljimi potrebami, tudi odnosnimi. Lahko jih zaznavamo, celo avtentično 

izrazimo, hkrati pa smo zmožni vzpostaviti distanco in delovati konstruktivno. Nikakor pa ne 

smemo pozabiti, kot opozarja Rechtschaffen (prav tam) – čuječnost je povabilo k 

avteničnosti, nikakor pa ne vedenjska modifikacija! Do spremembe vednja lahko pride kot 

posledica izboljšanega zaznavanja in samoreguliranja, kot posledica boljšega stika s samim 

seboj in izboljšanega vplivanja na lastne izvršilne funkcije vedenja, ne pa kot posledica 

treninga vedenja.  

Rechtschaffen (2014) tudi pravi, da tovrstna komunikacija ni le nekaj, kar je prijetno, 

pomembno je tudi, da je tovrstna kominikacija izrazito učinkovita pri doseganju umirjenega, 

za učenje primernega ozračja. Po avtorjevem mnenju se učenci na učitelja zanašajo tudi pri 

procesu učenja samoregulacije. Gre za učenje, ki poteka od nujnosti vzpostavljanja regulacije 

posameznika od zunaj, v primeru učenca, od učitelja, pa do zmožnosti vzpostavljanja 

samoregulacije v učencu samem na podlagi lastne volje.  

 

Raziskovanje vpliva čuječnost  

 

Uporaba čuječnosti pri obravnavi otrok z vedenjskimi posebnostmi je bila večkrat podrobneje 

raziskana. Tako Weare (Weare 2012: 4) navaja dve nedavno izvedeni študiji (Burke 2009; 

Harnett in Dawe, 2012), ki sta prišli do konsenza, da so intervencije čuječnosti splošno 

sprejemljive, sprejete pri udeležencih in ni dokazov, da bi tehnike čuječnosti povzročile 
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kakršnokoli škodo udeležencem. Avtorji raziskave sicer opozarjajo, da je pri interpretaciji 

rezultatov o vplivu čuječnosti potrebna določena previdnost, saj so raziskave učinkov 

čuječnosti pogosto bolj pilotske študije, narejene na malo udeležencih, pogosto nimajo 

primerjalne kontrolne skupine ter udeleženci najpogosteje sodelujejo prostovoljno in so za 

program visoko motivirani. Miners (Miners, 2008; po Weare, 2012) kaže, »da je evalvacija 

raziskav o učinkih čuječnosti pri dobro izvedenih intervencijah pri mladih ljudeh kazala 

izboljšano splošno občutenje sebe, zmanjšanje zaskrbljenosti, anksioznosti, stresa, jeze in 

neprimernega vedenja, izboljšanje spanja, samospoštovanja ter prinesle večjo umirjenost, 

sproščenost, boljšo samoregulacijo in samozavedanje« (prav tam).  

Napoli, Krech & Holley so avtorji ene večjih raziskav vpliva čuječnosti na otroke (Napoli, 

Krech & Holley, 2005, po Weare 2012). Zajeli so vzorec 225 otrok z izkazanimi znaki 

anksioznosti, starih od 5 do 8 let. Otroci so bili deležni programa v šolskem okolju, ki je 

potekal 12 srečanj, dolgih 45 minut. Otroci so po koncu programa kazali opazno zmanjšanje 

vrednosti na testu anksioznosti in ADHD vedenjske pojavnosti. Testiranja so kazala tudi 

statistično pomemebno povečanje zmožnosti koncentracije in pozornosti.  

Mendelson (2010, po Greenberg & Harris, 2011) je evalviral na jogi in konteplaciji temelječ 

program zmanjšanja čustveno socialnih in vedenjskih težav pri četrtošolcih in petošolcih (od 

10 do 12 let stari otroci). Program je potekal 12 tednov, štirikrat tedensko, skupaj 48 srečanj 

ter bil sestavljen iz vaj joge, dihalnih vaj in vodenih meditacij. Udeleženi otroci so v 

primerjavi s kontrolno skupino kazali zmanjšanje nenadziranega odzivanja na stresne 

dražljaje in zmanjšano čustveno vzburjenost.   

Študija Flooka in drugih (2010; po Greenberg, Harris, 2011: 3), izvedena pri skupini šolarjev 

2. in 3. razreda, je potekala osem tednov kot del šolskega programa. Sestavljena je bila iz 

kratkih meditativnih vaj, osredotočenih na zavedanje dihanja in aktivnosti, temelječih na 

gibanju. Učinki raziskave so temeljili na opažanjih sprememb staršev in učiteljev pri otrokih. 

Poročali so, da pri otrokih opažajo večjo stabilnost razpoloženja in čustvene osredotočenosti.  

Zanimivo raziskavo so opravili Schonert - Reichl & Lawlor (2010, Greenberg, Harris, 2011: 

3). Raziskava je potekala v obliki desetih srečanj v razredu, v vmesnem času med 

posameznimi srečanji pa so učitelji z otroki izvajali krajše vaje osredotočenosti in 

namenskega, zavestnega dihanja. V primerjavi s kontrolno skupino so udeleženci programa 

poročali o povečanem pozitivnem doživljanju, pozitivnih emocijah in eksternaliziranem 
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vedenju. Učitelji so pri sodelujočih učencih zaznali tudi povečanje pozornosti, koncentracije 

in socialno emocionalne kompetence.  

 

 

 

Čuječnost in regulacija vedenja 

 

Decentrirana perspektiva je mehanizem čuječnosti, ki po mnenju Flor Rotne in Flor Rotne 

(2013), omogoča, da občutenje, ravnanje opazujemo, a se ne identificiramo z njim. Gre za 

zavedanje, da so naše reakcije del nas, mi pa nismo naše reakcije. Omenjeni mehanizem tako 

omogoči otroku z vedenjskimi težavami, da preseže občutek, da ni dovolj dober, ker se vede 

neprimerno, da ni nemočen, ker mu tako pogosto ne uspe ravnati konstruktivno. Opazuje in se 

zaveda ravnanja, vedenja, ki je nedvomno njegovo, ker pa do njega vzpostavi čutno in 

zaznavno distanco, s tem onemogoči spontano reagiranje na podlagi projekcij in obrambnih 

mehanizmov. 

Najvišji, ulimativni cilj dela v razredu je po mnenju Schoeberlein David (2009) »naučiti 

otroke, kako naj sami regulirajo svoje delovanje, svoje vedenje« (str. 150). 

 

POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

 

Teoretični del naloge prek strokovne literature opredeli izstopajoče vedenje otrok kot 

posledico številnih medsebojno prepletenih dejavnikov. Močan vpliv na oblikovanje 

izstopajočega vedenja kaže širše družbeno okolje z upoštevanjem širše družbenih vzgojnih 

vrednot. V novejšem času je v družbenem smislu zaznati predvsem vpliv koncepta »otroku 

prijazno« (Kroflič, 2011), ki se povezuje z povečanim vplivom individualizma na družinsko 

situacijo (Kobolt, 2010). Na oblikovanje izstopajočega vedenja lahko močno vplivajo biološki 

dejavniki (Siegel, 2007, 2012, 2013; Vec, 2011) ter dejavniki družinske dinamike, družinske 

vzgoje (Bouwkamp, R., Bouwkamp, S., 2014). Načini primarne navezanosti otroka na starše 

in prenos odnosnega delovanja staršev na otroka so močan faktor oblikovanja otrokove 

osebnosti ter posledično otrokovega delovanja.  
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Pomemben dejavnik v življenju otroka je šola kot prostor številnih, za otroka pomembnih 

socialnih priložnosti (Conzolino, 2013). V šoli se otrok predstavi kot posameznik z vsemi 

svojimi posebnosmi in naučenimi vedenjskimi vzorci, hkrati pa je šola socialni mehnizem z 

močnim vplivom na vsakega posameznega otroka. Šola lahko deluje v vzgojnem smislu kot 

faktor socialnega učenja in zorenja otroka, lahko pa s svojo klimo in vsakodnevno realnostjo 

spodbudi že nastale vzorce izstopajočega vedenja. Posebno mesto v šolskem prostoru pripada 

učitelju kot vodji tako razreda kot socialne skupnosti kot tudi vodji učnega, spoznavnega 

procesa (Ayers & Gray, 2002). V primeru pojava vedenja, ki se v šolskem prostoru 

opredeljuje kot ne le izstopajoče, temveč tudi moteče, je ključno, da so reakcije odraslih, 

učiteljev, usklajene s koncepti interveniranja, izhajajočega iz otrokovih potreb. 

Socialnopedagoške intervencije sledijo vsakokratni realnosti tako posameznega otroka kot 

tudi šolske, razredne skupnosti (Kobolt & Rapuš Pavel, 2007). Intervencije, usmerjene v 

povečanje zmožnosti samoregulacije otroka, temu omogočijo povečanje zavedanja 

intrepersonalnega in tudi intrapersonalnega dogajanja ter smiselnega reagiranja v skladu z 

vsakokratno situacijo (Doria, 2011). Intervencije, temelječe na čuječnosti, predstavljajo 

mogoč način razvijanja in vzpostavljanja samozavedanja ter samoregulacije.  
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EMPIRIČNI DEL 

 

»Če bi vedeli, kaj smo delali, temu ne bi rekli raziskovanje, kajne?« 

                                                                                                      Albert Eisnstein 

RAZISKAVA 

 

Namen in cilji raziskave 

 

V empiričnem delu naloge so raziskani učinki izbranih socialnopedagoških intervencij za 

uravnavanje in preseganje izstopajočega vedenja učencev v razredu. Kot avtorica sem iskala 

področja vplivanja izbranih metod čuječnosti na počutje otrok, na njihovo počutje kot dela 

razredne skupnosti, njihovo doživljanje in razreševanje medsebojnih sporov ter zmožnosti 

sledenja učni snovi tudi učni uspešnosti. Učinkovitost intervencij na izstopajoče vedenje sem 

preverjala tudi pri učiteljih, ki redno poučujejo izbrani razred. Rezultati raziskave odgovarjajo 

na vprašanje, kaj naredi pedagoški program uspešen in učinkovit. V raziskavi je bil izrazit 

pomen podan tudi zaznavanju  učenca samega. Koliko in pri katerih intervencijah otrok čuti, 

da so namenjene njegovi dobrobiti, izhajajo iz njegovih potreb in imajo učinek, ki ga otrok 

lahko zazna, občuti? Socialnopedagoške intervencije v svojem osnovnem poslanstvu 

odgovarjajo na zaznane potrebe obravnavanega otroka. Analiza je iskala možnosti odgovorov 

na izziv, koliko je mogoče uveljaviti omenjeni način dela v prostoru in kulturi osnovne šole. 

Nekateri avtorji (Conzolino, 2013; Rechtschaffen, 2014; Wagner, 2010) razumejo šolo ne le 

kot prostor, v katerem se socialno življenje in posledično učenje zgodita kot nekakšna 

socialna realnost, temveč v katerem odrasli, učitelji, namensko in načrtno spodbujajo 

določena socialna vedenja.  

Posebej me je zanimalo, kateri dejavniki omogočajo, spodbujajo spremembe, napredovanje 

učencev z izstopajočim vedenjem v osnovni šoli in kako je mogoče oteževalne dejavnike 

(veliko število otrok, sekvenčen način dela, storilnostna usmerjenost ...) pri samem sprotnem 

delu uporabiti kot izhodišče pri izbranih intervencijah. 

V raziskavi se nisem osredotočala na obravnavo posameznih otrok, temveč na razred, 

skupino, na možnosti spremembe pri vedenju otrok prek skupinske dejavnosti. Posebej me je 

zanimala možnost delovanja v razredu, ki omogoča vključenost otrok, učencev. Temeljna 
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predpostavka zasnovanega pedagoškega programa je bila, da je zmožnost samoobvladanja 

tista veščina, ki učencem omogoči ravnanje v skladu z njihovimi željami. Da lahko ravnajo 

tako, kot se odločijo ravnati, in ne kot jih vodijo njihovi impulzi. Zmožnost samokontrole 

učencev sem poskušala razvijati prek programa vaj čuječnosti za otroke, ki je v teoriji 

utemeljeno kot ustrezen in otroku primeren način razvijanja osredotočenosti, tudi 

samokontrole (Rechtschaffen, 2014; Schoeberlein, 2009; Siegel, 2007; Snel, 2013; Weare, 

2012). V teoretičnem delu raziskava sledi strokovnim smernicam terminološkega 

poimenovanja z uporabo termina »izstopajoče« vedenje. Med raziskavo v konkretnem razredu 

je bilo ugotovljeno, da obravnavano vedenje ni toliko izstopajoče, kot je moteče. V šolski 

situaciji šola in posledično razred (Kobolt, 2010; Vec, 2011) definira določeno vedenje kot 

primerno, konstruktivno za šolsko, razredno situacijo. In tudi, katero vedenje to ni. V primeru 

izstopajočega vedenja gre tako za vedenje, ki v pojavnosti, značilnostih pomembno odstopa 

od drugih vedenj in je kot takšno tudi prepoznano. Izstopajoče vedenje samo po sebi, kot 

pravi Vec (prav tam), nima vrednotne konotacije, izstopajoče se lahko vede tudi visoko 

motiviran, izrazito sodelovalen učenec. Vedenje, opisano v raziskovanem razredu, je tako 

glede na opise učencev razreda kot tudi učiteljev, ki v njem poučujejo, izrazito moteče. 

Mogoče ne toliko izstopajoče, ker je v razredu pogosto videti kot splošna pojavnost, temveč 

predvsem moteče. Zato je v nadaljevanju raziskave, pri opisu poteka in rezultatov, uporabljen 

predvsem termin moteče vedenje in učenci, ki motijo ali moteči učenci.  

 

Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kako učenci in učitelji pred začetkom izvajanja pedagoškega programa zaznavajo in 

opišejo razred, v katerega so vključeni, svoje počutje v razredu in katere težave izpostavijo? 

2. Na katerih področjih učenci opišejo in prepoznajo učinke in spremembe kot posledico 

izvajanega pedagoškega programa? 

3. Katere učinke pedagoškega programa učenci prepoznavajo pri svojem vedenju po izvedbi 

programa? 

4. Kakšne učinke pedagoškega programa z metodami čuječnosti učitelji prepoznajo na 

področju izstopajočega vedenja pri posameznikih in v razredu kot skupini? 
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5. Kakšen pomen pedagoškega programa z uporabo metod čuječnosti učitelji, ki so sodelovali 

v programu, pripisujejo za svoje prihodnje delo z razredom in posamezniki z motečim 

vedenjem? 

6. Katere značilnosti in učinke izvedbe socialnopedagoškega programa z uporabo metod 

čuječnosti v razredu izpostavi in opredeli izvajalka programa? 

 

Raziskovalna metoda 

 

»Sveta ne vidimo takšnega, kot je. Vidimo ga takšnega, kot smo mi.« 

                                                                             Anais Nin 

V raziskavi uporabljam kvalitativni raziskovalni pristop. Avtorji (Kožuh, 2013; Mesec, 1998; 

Vogrinc, 2008) govorijo o kvalitativnem raziskovanju kot obliki iskanja, tudi prepoznavanja 

medsebojno povezanih značilnosti pedagoškega delovanja. Uporaba kvalitativnega 

raziskovanja je posebej primerna, kadar v procesu raziskovanja obstaja več mogočih 

interpretacij, kadar je učinek pedagoškega delovanja odvisen od konkretnega konteksta ter je 

za razumevanje konkretnega, določenega proučevanega procesa značilna interpretativna 

paradigma.  

Raziskovalna metoda uporablja tudi prvine akcijskega raziskovanja, ki, kot pravita Krek in 

Vogrinc (2007; str. 27), »vedno izhaja iz konkretnih, življenjskih problemov«. Tako tudi 

raziskava izhaja iz konkretne šolske situacije, življenjskih, vsakodnevnih izzivov, jih sproti 

reflektira in evalvira. Odgovarja na praktična vprašanja, pri katerih obstajajo realne možnosti 

speminjanja in izboljševanja obstoječega stanja.  

V raziskavi upoštevam opozorilo Kordeša, Gimpeljeve, Bojčeve (2012), da je težava 

kvalitativne analize, da »daje iluzijo znanstvenosti« (str. 44). Kot opozarjajo avtorji, rezultati 

analize ne kažejo drugega kot raziskovalčevih pričakovanj. Odnos raziskovalca do izbrane 

teme lahko vpliva, celo opredeli raziskovalni rezultat. Tudi nevtralni odnos je odnos. Ob 

zavedanju omenjenega dejstva je smiselno predvidevanje, da raziskovalka, kot socialna 

pedagoginja, že sama po sebi generiram sliko pedagoškega procesa, ki izhaja iz mojega 

vrednotnega sistema. Z uporabo znanstvene metode sem preverjala pedagoški proces, 

uporabljen z namenom spreminjanja klime v določenem razredu. Izhajala sem iz prepričanja, 
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delno utemeljenega tudi v pedagoški teoriji (Juul, 2008; Juul & Jense, 2009; Siegel, 2013), da 

otroci, učenci, želijo sodelovati z odraslimi, želijo sodelovati pri šolskih aktivnostih in želijo 

imeti konstruktivne odnose z vrstniki. Pri svojem predhodnem pedagoškem delu v šoli sem 

ugotavljala, da številnim otrokom našteto ne uspeva. Individualne, iz otroka izhajajoče in v 

otrokov svet usmerjene obravnave (Kobolt & Rapuš Pavel, 2007) nedvomno prikazujejo 

pomembne učinke, zato sem iskala učinkovite intervencije tudi za delo s celotnim razredom.  

Kot pravijo avtorji Kordeš, Gimpelj, Bojc (2012), »bolj ko se zavedamo in artikuliramo svojo 

udeleženost pri konstrukciji teorije, manj ta vpliva na raziskovanje«. Avtorica in izvajalka 

pedagoškega programa in raziskave uporabljam čuječnost ne le kot instrumentalno zanimivo 

in prijetno tehniko dela z otroki, temveč tudi sama vrednote čuječnosti in vrednote filozofsko 

religioznih sistemov, iz katerih ta izhaja, globoko spoštujem in živim z njimi. Omenjenega 

dejstva se zavedam in spoznanja raziskave neprestano preverjam, predvsem z doslednim 

upoštevanjem videnja, zgodbe, učencev, otrok.  

 

Vzorec  

 

Raziskava je vključevala učence četrtega razreda na redni osnovni šoli. Učitelji, ki poučujejo 

v izbranem razredu, so ga opredeljevali kot izrazito disciplinsko zahtevenega. Opažali so 

izrazito nevodljivost in glasnost razreda ter nagnjenje k pogostim in agresivnim sporom. V 

razredu se kaže izstopajoče vedenje že od prvega razreda. Razred sestavlja 26 otrok, 

učiteljica, razredničarka, jih poučuje približno polovico učnih ur, preostale predmete še trije 

drugi učitelji. Načtovano je bilo, da bodo razredničarka in trije učitelji, ki poučujejo v razredu, 

skupaj z učenci sodelovali v pedagoškem programu. 

 

Potek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Potek raziskave je bil načrtovan v treh fazah: faza priprave, izvajanja programa in evalvacije. 

V pripravljalni fazi, ki je potekala od oktobra 2015 do marca 2016, je bil opredeljen problem 

motečega vedenja v izbranem razredu na šoli in določena mogoča rešitev v obliki dodatnega 

vključevanja svetovalne službe v razredu. Na šoli je bil sprejet sklep, da se kot socialna 

pedagoginja vključim v obravnavo omenjenega razreda. Glede na opažanja učiteljev, da 
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učenci v razredu kažejo raztresenost, nizko stopnjo koncentracije, osredotočenosti, 

umirjenosti, tudi prijaznosti, je bil v pripravljalni fazi sprejet sklep, da program dela v razredu 

posvetim predvsem področju samokontrole. Glede na svoje poznavanje in izrazito dobre 

izkušnje z vrednotami ter metodami in tehnikami čuječnosti sem oblikovala pedagoški 

program, namenjen razvijanju samokontrole učencev, ki temelji na čuječnosti.   

V pripravljalni fazi sem učitelje, ki redno poučujejo v razredu, zaprosila, da podajo svoja 

opažanja razreda, svoj pogled na delovanje razreda, razredne klime ter odnosov učencev v 

razredu, razmišljanja o vzrokih in rešitvah. Večina učiteljev svojih razmišljanj ni podala že 

pred izvajanjem programa, temveč na izvajalkino vztrajanje med samim izvajanjem. Zaradi 

dragocenosti opažanj so kjub zamudi vključeni.  

 

Pedagoški program Žabice 

 

V okviru pripravljalne faze sem prav tako zasnovala program čuječnosti za učence, ki sem ga 

poimenovala Žabice. Oblikovala sem ga na podlagi pridobljenega znanja v okviru programa 

Mindfulness for educators, 120-urnega programa, namenjenega pedagoškim delavcem, 

dodatnih individualnih izobraževanj in lastne prakse na tem področju. Program naj bi potekal 

dva meseca, trikrat tedensko po eno šolsko uro v razredu, telovadnici ali zunaj. Vključeval naj 

bi različne vaje čuječnosti, primerne za razvojno stopnjo otrok v četrtem razredu in primernih 

za uporabo v šolskem prostoru. Program vaj je naveden v prilogi 2.  

Program sem poimenovala Žabice. Razlog je predvsem osnovna, izhodiščna vaja po avtorici 

Snel (2013), ki jo v svoji knjigi Sitting still like a frog ali Sedeti mirno kot žaba (prevod 

izvajalke raziskave) predstavi avtorica knjige. Izvajanje programa naj bi se začelo z 

ogledovanjem slik in posnetkov različnih čuječih žab in žabic. Predvidevala sem, da bi žabica 

kot simbol lahko pritegnila učence, in sicer predvsem zaradi simbolne povezave z naravo, 

vodo in osredotočenostjo. Maskota, simbol programa, je tako postala majhna zelena rega, ki je 

bila tudi na osnovnem evalvacijskem gradivu (Priloga 1).   

Faza izvajanja pedagoškega programa je potekala marca in aprila 2016. V fazi izvajanja je 

bilo izpeljanih 17 srečanj z učenci, namenjenih izvajanju vaj čuječnosti in preostale aktivnosti 

v razredu. Spremembe v šolskem vsakdanu, v katerega je bila umeščena raziskava, so 

pripeljale do spremembe izvajanja programa. Zaradi nenačrtovane odsotnosti razredničarke ni 
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bilo mogoče izvajati programa čuječnosti in raziskovalnega procesa, kot je bilo sprva 

načrtovano. Izvajalka programa sem za čas odsotnosti razredničarke sprejela vlogo delne 

nadomestne učiteljice. Vloga je bila podana tudi kot del organizacijskega delovanja šole, 

nadomeščanje (»kar naprej si v razredu, poznaš učence, prevzemi del pouka, dokler se xx ne 

vrne«). Sprememba je povzročila odmik od predvidenega urnika izvajanja vaj čuječnosti.  

Program  Žabice je med nadomeščanjem potekal le kot vsakodnevne krajše aktivnosti, ki so 

jih učenci že spoznali. Po vrnitvi razredničarke se je pedagoški program nadaljeval, 

Sodelovanje pri rednem pouku mi je omogočilo bolj podroben, tudi širši vpogled v delovanje 

in vodenje razreda ter uporabo socialnopedagoških metod v vsakodnevni praksi v razredu.  

V fazi izvajanja sem pridobila tudi večino raziskovalnega gradiva. Na nivoju dela v razredu 

sem pridobila odgovore učencev na dva vprašalnika z vprašanji odprtega tipa, nekaj refleksij 

učencev, ki so jih zapisali ob večjih medsebojnih konfliktih, zapise opažanj razreda od 

učiteljev ter zapise lastnih hospitacij v razredu in refleksij ob izvajanju pedagoškega 

programa. Vse raziskovalno gradivo sem sproti pregledala, odstranila vsebine, ki niso imele 

povezave z okvirom raziskave, ter sproti zapisala v računalniško tekstovno obliko. 

Faza evalvacije je potekala maja 2016 in vključuje odgovore na anketo z vprašanji odprtega 

tipa za učence. Vprašalniku sem z namenom čim bolj poglobljenega uvida v učinke programa 

dodala tudi skupinski intervju celotnega razreda. V fazi evalvacije sem pridobila tudi 

refleksije učiteljev. Za njihovo pridobivanje sem organizirala srečanje, ki bi potekalo kot 

skupinski intervju, česar pa ni bilo mogoče izvesti. Učitelji so izredno hitro začeli s 

pogovarjanjem o različnih, s pedagoškim programom nepovezanih temah in tako je bilo iz 

celotnega besedila, zapisa srečanja, nemogoče objektivno izluščiti vsebino evalvacije 

programa. Zato sem evalvacije učiteljev pridobila s poznejšimi individualnimi krajšimi 

srečanji in njihova opažanja zapisala.   

V raziskavi so bili uporabljeni različni viri, ki so prikazali potek pedagoškega programa dela z  

učenci. Kot predlagajo avtorji (Kožuh, 2013; Mesec, 1998; Vogrinc, 2008), so v analizo zajeti 

različni viri, in sicer zapisi priprav avtorice, načrtovanih socialnopedagoških intervencij,  

hospitacij avtorice pri raznih šolskih urah omenjenih učencev, opazovanja odzivov učencev 

na posamezne intervencije avtorice same, povratne informacije učencev in učiteljev glede 

uporabe posameznih tehnik čuječnosti, vprašalniki odprtega tipa za učence ter zapisi 

skupinskih intervjujev učencev in učiteljev. Pri obdelavi podatkov je uporabljena metoda 

triangulacije, kjer se pri proučevanju določenega raziskovalnega problema uporabi kar največ  
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različnih virov podatkov (Vogrinc, 2007). Kombinacija odgovorov vseh različnih segmentov 

raziskave je omogočila bolj zaokrožen pogled na raziskovalni problem.   

Pedagoški program je potekal prožno. Kot avtorica raziskave in izvajalka programa sem se pri 

določanju vaj čuječnosti ter preostalih intervencij odzivala na sproti izražene potrebe učencev 

in učiteljev. Okvirni načrt raziskave je bil prilagojen realnemu stanju na terenu − v razredu, in 

sledil vsakodnevnim, življenjskim spremembam. Tako je odsotnost razredničarke omogočila 

izvajalki raziskave dodatno raziskovalno aktivnost, samostojno poučevanje v razredu hkrati 

pa podaljšala celoten potek raziskave.  

Kot predlagata Krek in Vogrinc (2007), kot kvalitativno raziskovanje opredeljujemo  

raziskavo, v  kateri raziskovalec tudi z neposredno udeležbo spoznava pojav, ki ga preučuje v 

naravnem okolju, v primeru konkretne raziskave, v razredu. Cilj kvalitativnega raziskovanja 

je tako z različnimi (predvsem nestrukturiranimi ali čim manj strukturiranimi) tehnikami 

pridobiti vsebinsko bogate  opise dejavnosti, delovanja posameznih oseb, delovanja skupin. 

Podatki, zbrani v raziskovalnem postopku, so bili nato besedno obdelani in ugotovitve 

povezane v koncepte oziroma v utemeljeno teorijo.  

Raziskava glede vprašanja objektivnosti sledi priporočilu avtorjev (Krek in Vogrinc, 2007; 

Kožuh, 2013; Mesec, 1998; Vogrinc, 2008) o zavedanju subjektivnosti avtorja samega. 

Rezultati so pridobljeni v določenem času in prostoru ter z uporabo znanstveno-raziskovalne 

metode, ki je avtorici omogočala osredotočanje na dejavnike, ki jih je prepoznavala kot 

pomembne. Drugačen čas in prostor ter osredotočenost raziskovalca na drugačne dejavnike bi 

lahko prikazala drugačne rezultate. V zavedanju nevarnosti subjektivnega pogleda dosledno 

iščem odgovore na vprašanja s stališča vsebine, vzrokov dogajanja, individualnih zgodb vseh 

udeleženih v raziskavi, učencev, učiteljev in sebe kot avtorice.  

Okvirni načrt raziskave je bil med izvajanjem dopolnjen in izpolnjen ter je sledil šolskemu 

vsakdanu. Tako nisem prihajala v razred le ob izvajanju določenih vnaprej pripravljenih 

dejavnosti, vaj, ampak tudi sicer, kolikor je bilo le mogoče, med odmori, športnimi 

dejavnostmi, dnevi ob pouku.  

Priprave na pedagoško delo, observacije, zapisi socialnopedagoških intervencij in zapisi 

refleksij otrok so bili najprej kronološko urejeni in indeksirani ter pripravljeni za vsebinsko 

kvalitativno analizo. Na podlagi urejenih podatkov iz različnih virov sem izvedla vsebinsko 

analizo, ki je potekala po naslednjih korakih, kot jih predlaga Vogrinc (2008), in sicer najprej  
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oblikovan seznam kategorij pojmov, nato iskanje kategorij v gradivu, oblikovanje ferkvenčne 

tabele in pripovedni opis ugotovitev glede na zastavljena raziskovalna vprašanja oziroma cilje 

raziskave. Zaradi specifike različnih virov raziskovalnih podatkov je bil upoštevan tudi 

postopek, kot ga predlaga Mesec (1998, str. 103), in sicer: 

1. Urejanje gradiva; gradivo raziskave je bilo izredno obsežno, zajemalo je priprave 

izvajalke na raziskovalno dejavnost in delo v razredu, dosledno izpolnjevanje refleksij 

učencev za vsako dejavnost programa Žabice ter refleksij učiteljev ali avtoričinih zapisov 

podanih refleksij učiteljev. Gradivo je bilo sortirano in urejeno po smiselnih kategorijah: 

učenci, učitelji, izvajalka. Celotno gradivo je bilo po sortiranju prenešeno v računalniško 

obliko.  

2. Določitev enot kodiranja; za gradivo v obliki refleksij in zapisov timskih srečanj več 

učiteljev − skupinskih intervjujev so bile oblikovane enote kodiranja. 

3. Odprto kodiranje; kot postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, iz enot 

besedila, do katerih je prišlo v postopku razčlenitve. Uporabljena je bila metoda pripisovanja 

pojmov empiričnim opisom, ki sledi zvesto osnovnemu besedilu. 

4. Oblikovanje kategorij; izmed velikega števila pojmov je bilo oblikovano reprezentativno 

število kategorij. Oblikovanje kategorij je potekalo posledično, po pregledu skupnih 

značilnosti pojmov.  

5. Definiranje kategorij; v raziskavi so bile definirane kategorije glede na vsebinske 

povezovalne elemente. V procesu definiranja kategorij nisem uporabila možnosti ustvarjanja 

novih kategorij ali spreminjanja sedanjih. Posebnosti, ilustrativni deli besedila so zaradi boljše 

ilustrativnosti predstavljeni posebej. 

6. Oblikovanje poskusne teorije; v primeru konkretne raziskave oblikovanje teorije pomeni 

podati, predstaviti skupno zgodbo množice različnih dejavnikov, dogajanja in odnosov v 

razredu. Gre za »malo« teorijo, teorijo konkretnega časa in prostora, katere avtorica se 

zaveda, da niti ni nujno veljavna niti preverljiva, saj bi lahko drug raziskovalec ali drug čas in 

prostor, prinesel tudi relevantno drugačne ugotovitve. Tudi način dela v pedagoškem 

programu, zastavljena vprašanja učencem in učiteljem, izbira intervencij, močno odseva 

strokovno in vrednostno opredeljenost avtorice ter s tem tudi raziskave.  
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PRIKAZ REZULTATOV RAZISKAVE 

 

»Ni nujno, da je mogoče šteti vsako stvar, ki šteje, in tudi vsaka stvar, ki jo lahko štejemo, ni 

nujno, da šteje.«  

                                                                                                            Albert Einstein 

Rezultati raziskave so prikazani v treh vsebinsko povezanih sklopih, in sicer z vidika učencev, 

z vidika učiteljev ter z vidika avtorice in izvajalke pedagoškega programa. Prikaz rezultatov, 

če je pomembno za samo raziskavo, zajema tudi opis izvajanja pedagoškega programa. 

 

1. Rezultati analize učinkov pedagoškega programa Žabice z vidika učencev  

 

Izvajanje programa Žabice sem začela s preverjanjem počutja učencev v razredu in njihovim 

zaznavanjem razredne klime.  

Počutje učencev v razredu pred izvajanjem pedagoškega programa 

Raziskovanju počutja učencev v razredu je bila namenjena razredna ura. Z razredničarko sva 

načrtovali pogovorno uro, učenci so stole premaknili v krog in razredničarka je ponovila 

osnovna pravila pogovorne komunikacije: ko želiš kaj povedati, dvigneš roko, in ko sošolec 

govori, počakaš, da zaključi svojo misel. Začela sem z vprašanjem: »Kateri del dneva v šoli se 

vam zdi  prijeten?« Učenci so začeli odgovarjati z velikim navdušenjem, govorili eden čez 

drugega, tisti, ki so upoštevali pravilo »dvigneš roko«, sploh niso prišli do besede. 

Razredničarka je s humorjem učence spomnila, da tako ne bo šlo, da ne razbereva odgovorov 

in smo zadevo poskusili ponoviti. Kljub splošnemu strinjanju učencev, da se bodo potrudili in 

ne bodo prekinjali drug drugega, se to ni zgodilo. Zato sem se odločila slediti trenutni 

realnosti v razredu in prekinila pogovor ter obrazložila, da se bo tema nadaljevala kakšno uro 

pozneje, da bomo razredno uro prestavili in učiteljica je začela z rednim poukom. Pripravila 

sem vprašalnik (priloga 3), tako je naslednjo uro potekalo nadaljevanje, in sicer individualno, 

v klopeh, z učnim listom, na katerem so bila napisana vprašanja odprtega tipa in nedokončane 

povedi. Tako je bilo mogoče učence povprašati, kako dojemajo svoj razred, kako se počutijo v 

njem in kaj se v razredu dogaja. Odgovori so zaradi boljše preglednosti kodirani, zbrani v 

posplošeni obliki, nakaj pa jih je zaradi boljše ilustrativnosti navedenih dobesedno.  
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Na prvo nedokončano poved V razredu se počutim ... je največ učencev (10) odgovorilo, da 

dobro, nekaj manj (6) se jih počuti slabo, malo manj (4) pa srednje.  

Druga nedokončana poved V šoli sem rad/-a ... je bila namenjena iskanju splošnega 

odgovora o dejavnikih dobrega počutja v šoli. Učenci niso odgovarjali glede na situacijo v 

šoli, o šolski klimi, osredotočili so se na razred. Največ (9) jih je v razredu radih zaradi 

prijateljev, nekaj (2) zaradi športa. Drugi so navajali individualne razloge, predvsem (2), da 

sploh niso radi v šoli. Posebej zanimiv pa je odgovor: »Nisem rada, ampak ne želim, da bi 

bila učiteljica prizadeta.« Ta odgovor je ena številnih misli, s katerimi učenci konkretnega 

razreda opisujejo svojo učiteljico, ki jo imajo izredno radi, ker je prijazna in jih skrbi zanjo in 

»se jim smili, ker mora biti s takšnim groznim razredom«.  

Tretja nedokončana poved Ne počutim se dobro ... se je osredotočala na zaznavanje razlogov 

za slabo počutje učencev v razredu. Največ učencev (5) se v razredu slabo počuti zaradi 

hrupa, ki nastaja zaradi klepetanja in prepiranja. Nekaj učencev (4) pa se ne počuti dobro 

zaradi vedenja, delovanja točno določenih učencev. Isti učenci se kot moteči po mnenju 

sošolcev ponavljajo v vseh odgovorih, sošolci tudi napišejo, da je razlog vedenje omenjenih 

učencev,  in sicer nagajanje, teženje, stalno prepiranje, pretepanje. Trije učenci pa so navajali 

bolj individualne odgovore, in sicer  po eden, da se ne počuti dobro zaradi pouka angleščine 

ali pa takrat, ko se tušira. En učenec je navedel, da se v razredu počuti samo dobro in je eden 

od tistih, ki jih drugi navajajo kot vir motečega vedenja. 

S četrto nedokončano povedjo sem iskala čim širše odgovore na vire občutka zadovoljstva. 

Učenci so (16) poved Ko sem zadovoljen/-a, … najpogosteje nadaljevali z odgovorom … se 

igram s prijatelji, se smejim, se zabavam. Odgovor le enega učenca je spadal v drugačno 

kategorijo, in sicer da »je zadovoljen, ko nagaja«. Tudi ta učenec je eden izmed tistih, ki jih 

sošolci dojemajo kot odgovorne za nemir, hrup, nasilje v razredu.  

Peta poved Ko mi je hudo, ... je bila namenjena povpraševanju otrok o njihovih strategijah 

soočanja s težkimi čustvi. Največ učencev (5) pove, da jočejo, kadar jim je hudo. Zanimiva in 

nekako pozitivna je (ne)porazdelitev po spolu: da jočejo, so napisale tako deklice kot fantje. 

Odgovori nekaj manj učencev (4) spadajo v kategorijo »ne počutim se dobro«, niso pa podali 

bolj konkretne opredelitve vedenja. Eden je odgovoril, da to »ni nič« in eden, da se spočije. 

Drugi odgovori, ki jih tudi ni bilo mogoče umestiti v kategorije, so bili: »se pogovorim«, 

»ignoriram druge« in »pišem slabo«. Iz odgovorov otrok pa ni popolnoma jasno, ali so 

omenjena dejanja posledice tega, da jim je hudo, ali pa strategije premagovanja težkih emocij.  
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Šesta nedokončana poved je iskala odgovor na vprašanje dobrega počutja v razredu. V 

razredu uživamo ... je največ učencev (3) nadaljevalo z odgovorom »s prijatelji«, dva pa da 

takrat, ko v razredu gledajo risanko. Drugi odgovori so tako individualni, da bi jih težko 

uvrstili v kategorije: »ko se učiteljica poheca«, »v podaljšanem bivanju«, »ko je mir«, »pri 

matematiki«. Eden pa pravi, da »v razredu ne uživa«. 

Sedma nedokončana poved Prepiramo se, ... išče razloge za spore v razredu. Največ učencev 

(7) poved nadaljuje z opisi medsebojnih konfliktnih ravnanj (ker se ne poslušamo, ker kdo 

nagaja, ker se ne strinjamo), enako število učencev (7) pa je podalo oceno vrednosti, in sicer 

da se prepirajo veliko ali srednje, meni 5 učencev, da se prepirajo malo, pa menita 2 učenca. 

Pri odgovorih se ponovno pojavljajo imenske navedbe istih fantov kot v prejšnjih odgovorih, 

katerih vedenje in ravnanje sošolci dojemajo kot razlog prepiranja v razredu. 

Nadaljevanje osme povedi išče konkretiziranje motečih dejavnikov v razredu. Moti me, … je 

največ učencev (11) nadaljevalo z opisi motečega vedenja, kot je prepiranje, nagajanje, 

izzivanje, pretepanje ... 6 učencev je poved nadaljevalo z imeni konkretnih učencev, imena se 

ponavljajo iz prejšnjih odgovorov. En učenec pravi, da ga ne moti nič, in sicer eden izmed 

tistih, ki jih sicer drugi učenci navajajo kot učenca, ki se vede tako, da to druge moti.  

Deveta nedokončana poved Najboljši del dneva v šoli, ... pokaže, kaj učenci dojemajo kot 

razveseljujoče v šoli. Za največ učencev (5) so najboljše počitnice ali drugače prosti dnevi. S 

4 odgovori sledi šport, kot pouk šprtne vzgoje, pa likovna vzgoja (2) in igranje, tudi z dvema 

odgovoroma. Enemu učencu pa v razredu ni všeč nič. 

V deseti nedokončani povedi V razredu sem umirjen/-a, ... največ učencev (7) pravi, da so 

najbolj umirjeni, ko delo v razredu poteka mirno. Nekaj učencev (5) pravi, da so v razredu 

srednje umirjeni in eden sploh ni umirjen. V komentarjih so številni učenci jasno izrazili, da je 

umirjenost za njih vrednota in si je želijo v razredu. 

V enajsti nedokončani povedi Razjezim se, ... so učenci naštevali razloge, ki pri njih 

povzročijo občutke jeze. Največ (11) se jih počuti jeznih zaradi motečega vedenja drugih 

učencev. Omenjajo moteče vedenje, kot je klepetanje, prepiranje, skakanje v besedo, 

neupoštevanje učiteljice, grožnje, pretepanje. Trije so navajali imena konkretnih učencev, ki 

se ponovno ponavljajo. Dva učenca sta navedla, da malokdaj razjezita. 

Dvanajsta nedokončana poved Biti prijazen pomeni, ... preverja mnenja učencev o tem, kaj 

za njih pomeni biti prijazen. Največ učencev navaja pozitivno naravnano vedenje, kot je 
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sodelovanje, vljudnost, spoštovanje ... Štirje pa so navedli, da prijaznost pomeni odsotnost 

motečega vedenja, kot npr. »da ne tepeš«, »ne izzivaš«.  

Zadnja, trinajsta nedokončana poved. Zaupam, ... se osredotoča na mnenja učencev o 

zaupanju. Največ (7) jih zaupa prijateljem, naslednja skupina (5) prijateljem doda še 

učiteljico. En učenec zaupa, da bo priden, in eden ne zaupa »nobenemu«. 

Kako so se učenci počutili med izvajanjem vaj programa Žabice? 

Učence so žabice v programu pritegnile, tudi sami so zaradi svoje velikosti (majhnosti) sebe 

označevali kot žabice in ne kot žabe. V eni prvih vaj Dihanje s prijateljem smo uporabili 

plišaste igrače, ki so jih otroci prinesli od doma ali pa uporabili izvajalkine. Objemanje 

plišaste igrače ob dihanju je učence tako pritegnilo in jim pomenili tako veliko, da so plišaste 

igrače dobile stalno mesto v programu, tudi pri izvajanju večine drugih vaj. Plišaste igrače so 

ob dovoljenju učiteljice imeli otroci tudi na mizah, v naročju ali poleg sebe na tleh, če so to 

želeli, in sicer ob raznih individualnih, umetniško razmišljujočih, ustvarjalno izraznih 

aktivnostih − likovni ali glasbeni umetnosti, pisanju zgodb. Pogosto se je sicer zgodilo, da so 

se učenci z igračami začeli individualno ali skupinsko tudi igrati, zato niso bile dovoljene 

celoten pouk.  

Kako se učenci počutijo med samim izvajanjem vaj, sem preverjala sproti, skoraj po vsaki 

vaji. Izjemoma do preverjanj ni prišlo zaradi nadaljevanja naslednje šolske ure. Počutje 

učencev sem preverjala z vprašalnikom Katera žabica ti je najbolj podobna v tem trenutku?, ki 

je v Prilogi 1. 

Tabela 1: Počutje učencev med vajami čuječnosti: 

Stopnja 

zadovoljstva 

1 (odlično) 2 (zelo 

dobro) 

3 (dobro, še 

kar) 

4 (slabo) 5 (zelo slabo) 

Skupne ocene  26 35 16 12 14 

 

Učenci so svoje počutje opisali z barvanjem lika žabice (Priloga 1). Podano navodilo je bilo 

vedno enako: »Prosim, pobarvaj žabico, ki je najbolj podobna tvojemu počutju med vajo.« 

Kljub navodilu je na učence pri izbiri lika močno vplivalo tudi siceršnje dnevno počutje, kar 

se jim je že do tedaj zgodilo v razredu, kar jih je še čakalo. Npr. na dan, ko smo vaje izvajali 

pred testom, je več otrok kot preostale dni barvalo ali le obkrožalo drugo in tretjo žabico. Tudi 
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pripisi na listih so kazali napetost pred testom, »fajn se je bilo iti mehurčke, skozi me je po 

malem strah testa« ali »ne morem prenehati misliti ali vse znam«. Najpogosteje dopisan 

razlog za izbiro pete žabice, »grozno mi je«, pa je navodilo imeti zaprte oči. V osnovnem 

gradivu to navodilo ni opredeljeno kot nujno, večina instruktorjev čuječnosti odločitev o 

zaprtosti oči prepušča osebi, ki vadi. Tudi v primeru programa Žabice sem podala takšno 

navodilo, ki pa ga zaradi posebnosti vedenja v razredu ni bilo mogoče obdržati. Otroci, 

posebej nekateri, so neprestano pogledovali k drugim, se nasmihali drug drugemu. Nekako 

jim je možnost stika z drugimi preprečevala, da bi se osredotočili nase. Navodilo, da otroci 

zaprejo oči, je za njih tako predstavljajo dodatno otežitev, hkrati pa omogočilo vsaj 

minimalno osredotočenost nase in svoje zaznave. 

Raziskovalnega fokusa sicer nisem namenjala vprašanju, kako so vaje na učence vplivale po 

prepirih, pretepih, siceršnjih stiskah, kar bi bilo sicer zanimivo raziskovalno vprašanje. Po 

hitrem pregledu evalvacijskih poročil lahko zaključimo predvsem to, da so učenci, otroci, vaje 

izvajali bolj radi kot ne. 

Na katerih področjih svojega življenja učenci opišejo in prepoznajo učinke in 

spremembe kot posledico izvajanega pedagoškega programa? 

Evalvacija programa je bila izpeljana s pomočjo evalvacijskih listov, kar je vsem učencem 

omogočilo, da so se izrazili brez motenj in komentiranja. Evalvacijski vprašalnik (Priloga 4) 

je imel 4 vprašanja in je predvideval odprte, opisne odgovore. V fazi analize odgovorov sem 

vsebinsko podobne odgovore interpretirala s skupnimi kodami. Odgovore, ki jih ni bilo 

mogoče interpretirati s skupnimi kodami, navajam samostojno.   

1. vprašanje: Na vprašanje KAKO SI SE POČUTIL OB IZVAJANJU VAJ 

ČUJEČNOSTI? je največ učencev (14) odgovorilo z dobro ali zelo dobro. 3 so se vaje zdele 

zanimive. 2 učenca se nista počutila dobro, motilo ju je, ker so drugi motili, klepetali. 1 pa je 

napisal, da se je ob izvajanju vaj počutil slabo. Ni pa jasno, ali zaradi dejavnosti same ali pa 

zaradi klepetanja sošolcev, kot sta napisala dva učenca.  

2. vprašanje: Na vprašanje KAKO SO VAJE VPLIVALE NATE? je največ učencev (9) 

odgovorilo, da so se po izvajanju vaj počutili bolj umirjene, 10 se jih je počutilo dobro in 1 

učenec se je zaradi klepetanja drugih počutil ob vajah slabo. Učenci so ob odgovorih pogosto 

dodajali obrazložitve kot »Dobro, nisem več tako živčen«. Učenci so počutje ob izvajanju vaj 

ocenili kot dobro, pozitivno, umirjeno. Povezava med imeti se dobro in biti umirjen v sebi ter 
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biti v mirnem okolju v raziskovani skupini očitno predstavlja vrednoto ter ima veliko stopnjo 

strinjanja med učenci. Učenci jo pogosto navajajo kot zaželeno alternativo sicer splošnemu 

občutku hrupa in nemira, ki ga v razredu zaznava večina učencev.  

3.  vprašanje: KAJ SE TI JE ZDELO PRI VAJAH DOBRO? Odgovori so ponovno 

potrdili, da velik del učencev (7) umirjenost v razredu zaznava kot pozitivno, želeno stanje 

tako na individualnem nivoju kot tudi sestavni del razredne klime. Kot so napisali: »Zdi se, da 

nas vaje umirijo.« 5 učencev je dobro počutje med vajami povezovalo z določenimi vajami, in 

sicer z vajo okušanja, v kateri so kolikor je le mogoče natančno in dolgo okušali male 

čokoladne bonbone (mala velikonočna jajčka). 2 je bila posebej všeč vaja »telefončki«, ki 

sicer ni bila v osnovnem naboru vaj čuječnosti za otroke in smo jo dodali kot predlog učencev 

samih. 1 učenec pa je napisal, da se mu je pri vajah zdelo najbolje to, da ni bilo treba pisati.  

4. vprašanje: KAJ TI JE BILO TEŽKO? je bilo namenjeno raziskovanju, kaj je učencem 

predstavljajo težavo pri izvajanju vaj. Največ učencem (7) je bilo težko imeti zaprte oči. 

Izrecno sem vztrajala, da imajo otroci oči med vajami zaprte, kar sicer ni nujen pogoj za 

izvajanje vaj čuječnosti. Razlog je bil, da so učenci z odprtimi očmi veliko težje našli stik s 

samim seboj, saj so ostali osredotočeni na sošolce, na dogajanje okoli sebe. 4 učencem se nič 

ni zdelo težko, 3 je bilo težko prenašati klepetanje in občasno motenje od določenih sošolcev 

in 1 je motilo vse. Vsi učenci so imeli možnost, da se vaj ne udeležijo in ta čas namenijo 

dejavnosti po svoji izbiri, lahko tudi zunaj razreda. Ne glede na stopnjo sodelovanja niti en 

učenec omenjene možnosti ni uporabil, in sicer čeprav sem vsako uro ponovila, da vaje 

nikakor niso obvezne in ne bo popolnoma nobene težave, če se učenci odločijo, da pri 

njihovem izvajanju ne bodo sodelovali. Več o splošnih navodilih za izvajanje vaj čuječnosti v 

raziskovalnem programu v Prilogi 5.  

Učinki in spremembe, ki jih po izvedbi pedagoškega programa z metodami čuječnosti na 

področju izstopajočega vedenja prepoznavajo učenci 

Kakšne učinke in spremembe po izvedbi programa Žabice prepoznavajo učenci, sem 

raziskovala z uporabo metode vodenega skupinskega intervjuja ali fokusne skupine. Ker je bil 

eden izmed ciljev programa čuječnosti Žabice ravno povečanje zmožnosti učencev v razredu 

za delo v skupini, se je uporaba te metode kazala kot logična odločitev. Skupinsko voden 

pogovor o katerikoli temi, tudi kot metoda učenja, v tem šolskem letu skoraj ni bil mogoč ali 

pa le za zelo kratek čas. Na začetku ure sem učencem razložila, da delamo evalvacijo 

programa Žabice, in tudi pojasnila, kaj beseda evalvacija pomeni. Ker šola nima podpisanih 



89 
 

soglasij vseh staršev učencev za snemanje, je bilo potrebno zapisovanje odgovorov. Te je 

sproti zapisovala razredničarka. Ker sva želeli čim manj vplivati na mnenja učencev, sem 

omenjeno dilemo predstavila tudi učencem. Prosila sem jih, da izrazijo svoje resnične misli in 

opažanja, da naj bodo do razredničarke in mene prijazni na katerikoli drug način (risbica, 

misel ...) in ne z odgovori, za katere menijo, da bi nama bili všeč. Posebej sem poudarila, da 

bi nama bili zelo všeč iskreni in pošteni odgovori. Če jim je nerodno povedati svojo misel ali 

se bojijo zafrkavanja sošolcev ali česarkoli drugega, pa naj svoje misli zapišejo na liste, ki sva 

jih razdelili vsem otrokom vnaprej. Da je bilo jasno, da vsi nekaj pišejo, sva na koncu prosili 

za stavek evalvacije konkretne razredne (evalvacijske) ure.  

Osnovno, začetno, vprašanje je bilo: »Opazite kakšno spremembo v razredu po koncu 

programa Žabic?« Načrtovana so bila nadaljna vprašanja:  

− Ali se učenci, sošolci, vedejo po programu drugače kot pred njim? 

− Ali pri sebi zaznavaš kakšne spremembe, ki so se pojavile po programu? 

− Ali je občutek v razredu drugačen? 

Načtrovana vprašanja niso bila uporabljena posebej in v omenjenem vrstem redu, ker je 

pogovor, ki je potekal, že zajel odgovore nanje. 

Učenci so z odgovori na prvo vprašanje začeli z dvigi rok, izredno sem bila pozorna, da so 

tudi vsi lahko povedali svojo misel. Po četrtem mnenju so učenci že začeli z replikami, zato je 

sledila razlaga, kaj je replika, in navodilo, da z replikami počakajo, da vsi, ki želijo, lahko 

odgovorijo na osnovno vprašanje. Tega navodila določeni učenci dosledno niso upoštevali, 

tudi ob ponovnem opozorilu ne. Za samo usmerjanje pogovora sem potrebovala kar veliko 

časa in energije, opažen pa je bil nedvomen napredek na ravni celotnega razreda. Učenci so 

bili večinoma zmožni vsaj nekaj časa upoštevati navodilo o načinu medsebojne komunikacije.  

1. Vprašanje: »Opazite kakšno spremembo v razredu po koncu programa Žabic?« 

Na prvo vprašanje so učenci odgovarjali, da: 

(odgovori prikazani po pogostosti)  

− »Nič posebnega.« 

− »Tepejo samo še ...« (imena konkretnih učencev) 
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− »Še vedno so glasni, a lažje prenašam.« 

− »Manj vstajajo in hodijo naokoli.« 

− »Drugače je samo, če uči gospa Darja (izvajalka programa) ali je v razredu, ko jo pogledam 

se spomnim na umirjenost, pri drugih učiteljih je kot prej.«  

− »Bolj mirno je, ker gredo ... (konkretni učenci) večkrat v sosednji razred in potem imamo 

mirno, super uro.«  

− »Ko smo še delali vaje, je bilo bolje, po vajah se včasih nismo stepli.« 

Med pogovorom, replikami, so se pojavljali tudi odgovori na preostala tri načrtovana 

vprašanja, zato sem odločila, da ne prekinjam pogovora, debate, in s podvprašanji vključim še 

vsebino načrtovanih nadaljnjih vprašanj.  

Zbrani odgovori glede na vprašanje: 

2. vprašanje: »Ali se učenci, sošolci, vedejo po programu drugače kot pred njim?« 

− »Ko xx (konkreten učenec) teži, mu rečem, da naj diha, včasih potem ne udari.« 

− »Včasih me noben ne prekine, ko govorim.« 

− »Pridni so večkrat pridni, onim (konkretni učenci), pa itak nič ne pomaga.« 

− »Taki so kot prej, samo eni ne kričijo in tepeje več toliko.« 

− »Punce mi grejo še vedno na živce.«  

3. vprašanje: Ali pri sebi zaznavaš kakšne spremembe, ki so se pojavile po programu? 

− »Ne, sem isti, včasih se ne razjezim toliko.« 

− »Če se spomnim dihati ali na mehurčke, jih (moteče sošolce) lažje prenašam.« 

− »Ko so učiteljice tečne, diham, včasih potem pozabim, zakaj sem bil jezen.« 

− »Pred žabami bi ga zdajle že udaril (konkretno ime), kretena.« 

− »Včasih vse napišem, mogoče pa sem se naučil pisati.« 

 − »Pliškoti so me zelo pomirili.« 
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4. vprašanje: »Ali je občutek v razredu drugačen?« 

− »Če ste vi (izvajalka) v razredu, ko tiho govorite, pa je treba skozi poslušati.« 

− »Drugače je, ko pa daste za pisati tiste zgodbe (refleksije), pa zato noben noče več 

nagajati.« 

− »Ko smo se šli svečke, telefončke, pa elektriko, smo se imeli fino, smo se imeli radi.« 

− »Včasih se še bolj skregamo.« 

− »Kar naprej nekaj pišem, potem pa jasno ne nagajam, pa nisem res priden, samo kar naprej 

pišem.« 

− »Večkrat lahko povem do konca.« 

− »Včasih dvignem roko, preden rečem, me učiteljica večkrat pokliče, če se ji ni treba kar 

naprej kregati.« 

− »To je vse brez veze, jaz nočem dvigniti roke.« 

Prelomna točka se je zgodila nekje na polovici ure, ko so učenci ugotovili, da se že dolgo 

pogovarjajo. Z razredničarko sva sicer večkrat posredovali glede prekinjanja in glasnosti ter 

poudarjali, da lahko uro izpeljemo le, če smo spoštljivi drug do drugega. Razložili smo še 

termin spoštljivosti, saj se je izkazalo, da si ga otroci ne razlagajo vsi enako ali vsaj podobno. 

Odgovori učencev kažejo, da zaznavajo učinke vaj čuječnosti predvsem pri sebi, in sicer v 

smislu večje umirjenosti, možnosti odloga pred reagiranjem (predvsem v konfliktu), lažjemu 

soočanju s konflikti, prepiri. Na ravni zaznavanja učinka na druge, učenci sicer poročajo, da 

ne prvi pogled ni nič drugače, nato pa povedo ravno obratno opažanje (»Taki so kot prej, 

samo eni ne kričijo in tepejo več toliko«).  

 Kakšen razred si želijo učenci 

Glede na stopnjo motivacije učencev, da bi imeli »dober razred«, takšen, da bi »rad prišel v 

šolo«, sem se odločila, da osnovni shemi raziskovanja počutja v razredu dodam pogled 

učencev na vprašanje: »Kakšen razred si želiš?« Uporabila sem vprašalnik odptrega tipa s 

tremi vprašanji.  

Najbolj pogost odgovor učencev na vprašanje, kakšen razred bi si želeli, je »umirjen, tih, brez 

prepiranja«. Tako je odgovorilo 12 učencev. Koda zajema odgovore – »da bi slišala 
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učiteljico«; »me ne bi noben udaril«; »se ne bi tepli«; »da bi bil red«. Največkrat se ponovi 

dobeseden odgovor »tih« in »umirjen«. Poleg umirjenosti bi učenci radi več ustvarjali, imeli 

pouk kar v naravi, se več igrali. Cenili bi še, da ne bi imeli domačih nalog in bi se pouk začel 

ob devetih. En učenec si je zaželel razred brez deklic, eden takšnega kot vodni park, eden pa 

bi cel dan igral video igrice. En učenec je svoj idealen razred opisal kot »zelen, tudi omarice v 

barvah, slike raznih vozil, dovolj prostora za igranje in dobra, zdrava hrana«. Ena deklica bi 

se poleg umirjenosti želela še, da bi bil razred iz rož, druga pa, da bi vsi ubogali.    

 

2. Rezultati analize učinkov pedagoškega programa Žabice z vidika učiteljev  

 

 Kako učitelji vidijo razred, sem preverjala na več različnih načinov. V raziskavo sem zajela 

opise razreda in komentarje učiteljev, ki so jih ti podajali ob opredeljevanju težavnosti razreda 

in pedagoških ciljev obravnave vedenja v razredu na različnih sestankih. Nekateri učitelji so 

pred izvajanjem podali tudi kratka pisna opažanja klime v razredu. Vse zbrano gradivo, 

pridobljeno od učiteljev, sem uredila, zapisala v računalniško obliko in kodirala. Osnovno 

gradivo opisov učiteljev zaradi obsežnosti ni zajeto v prikaz rezultatov in je na voljo pri 

avtorici, prikaz rezultatov kodiranja drugega reda pa je v prilogi (Priloga 6). 

Tabela 2: TABELA  KATEGORIJ  - refleksije učiteljev  

 Kategorija Kode I. reda 

 Razredna klima posamezniki rušijo razredno klimo  

umirjeno delo ob odsotnosti konkretnih, motečih učencev  

dekleta prijetna, sodelovalna, včasih prepirajo, tožarijo  

učenci ne odreagirajo na prijaznost  

prepirljivost, rivalstvo učencev  

tudi ob sodelovanju pri pouku fantje povzročajo veliko težav  

tudi drugi se navzamejo motečega vedenja  

v zadnjem času po vajah čuječnosti malo izboljšanje  

občasno občutek dobrega odnosa  

polariziran razred, zelo sodelovalni in »modeli«  

učenci individualci, sam ego  

razred sodelovalen, posamezniki težavni 
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 Moteče vedenje učencev namensko nagajanje istih učencev  

moteče vedenje istih štirih fantov  

eden izmed fantov nasilen do deklice 

 Učiteljeve strategije izločanje motečih umiri preostale  

želja učiteljice po pridobivanju soc. veščin učencev 

sodelovalnih učencev učitelj sploh ne opazi  

sklep učiteljice o doslednem izločanju motečih fantov 

izločanje motečih učencev izboljšalo delo v razredu 

učiteljica komaj opazi sodelovalne učence  

nujnost stalnega nadzora nad učenci  

izločanje motečih učencev umiri razred 

če »modele« izločiš, potem drugi sodelujejo, vzamejo resno za 

nekaj časa  

potreba po trdi roki, jasnih, hitrih sankcijah  

nujno poskrbeti za sodelovalne učence  

predlog prestavitve določenega učenca za stalno v sosednji 

razred 

 Doživljanje učitelja 

 

učiteljica ima občutek nesposobnosti − utapljanja  

občutek napornega razreda   

vsako uro težave  

manj narejenega šolskega dela  

poučevanje letos ni veselje  

nenehen boj, da bi bilo normalno 

občutek začaranega kroga  

učiteljica nima več idej, ne ve, kaj bi  

nezadovoljstvo učiteljice ob takšnem načinu dela 

nemoč učiteljice za vzpostavljanje prijetne klime 

 

 Odnos do programa učenci radi sodelujejo pri vajah čuječnosti 

nujne vaje za umirjenost v razredu  

pri vajah čuječnosti sodelujejo  

samokontrolo imajo, samo uporabljajo je ne 

 Sodelovanje s starši izmed motečih učencev najlažje s tistim, katerih starši 
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sodelujejo s šolo  

če starši učenca sodelujejo s šolo, je veliko lažje   

starši težavnih učencev ne sprejemajo mnenja šole 

 

S kodiranjem izjav učiteljev sem pridobila šest kategorij, in sicer razredna klima, moteče 

vedenje učencev, učiteljeve strategije, doživljanje učitelja, odnos do programa in sodelovanje 

s starši.  

Kategorija »razredna klima« je zajemala opažanja učiteljev, da posamezniki delujejo rušilno 

na razredno klimo, da je delo v razredu bolj umirjeno, kadar v njem določeni posamezniki 

niso prisotni. Učitelji dekleta, učenke, dojemajo kot prijetne, bolj sodelovalne od fantov, se pa 

vseeno včasih prepirajo in so bolj nagnjena k tožarjenju. Hkrati pa opažajo, da fantje tudi ob 

siceršnjem sodelovanju pri pouku povzročajo veliko težav. Učitelji opažajo, da učenci ne 

odreagirajo pozitivno na prijaznost učitelja, ta ne povzroči bolj sodelovalnega vedenja razreda 

kot celote. V razredu opažajo prepirljivost in rivalstvo. Učitelji so mnenja, da z motečim 

vedenjem začnejo določeni učenci, nato se takšnega vzorca vedenja navzamejo tudi drugi. 

Sicer opažajo, da je razred polariziran, nekateri učenci, predvsem učenke, so izraziro 

sodelovalni, konstruktivni, drugi moteči, težko obvladljivi. Moteče učence opisujejo kot 

individualiste. Po začetku programa Žabice učitelji opažajo majhno izboljšanje vedenja, 

občasno imajo tudi občutek dobrega odnosa.  

V kategoriji »moteče vedenje učencev« učitelji opisujejo, da gre v razredu za namensko 

nagajanje vedno istih učencev in da je eden celo nasilen do določene deklice. 

Kategorija »učiteljeve strategije« zajema opise delovanja učiteljev z namenom vzpostavljanja 

sodelovalnega vedenja učencev v razredu. Učitelji pravijo, da izločanje učencev, ki motijo, 

umiri preostale učence in vsem, tudi sicer motečim, omogoči delo. Tako sprejmejo sklep o 

doslednem izvajanju omenjene strategije. Izločanje iz razreda pomeni prestavitev učenca, ki 

moti, v sosednji razred. Učitelji poročajo, da zaradi stalnega umirjanja in discipliniranja 

razreda pogosto sploh ne opazijo sodelovalnih učencev ter da je nujno poskrbeti tudi za njih. 

Glede strategij reagiranja ob motečem vedenju učitelji opažajo potrebo po »trdi roki«, 

odločnosti, hitrih, jasnih ukrepih. 

Kategorija »doživljanje učitelja« opisuje občutke učiteljev ob delu v omenjenem razredu. 

Učitelji se počutijo nemočne, nesposobne, kot bi se »utapljali«, bili v začaranem krogu. Čutijo 
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nezadovoljstvo ob načinu poučevanja v razredu, imajo občutek napora, pravijo, da jim to 

šolsko leto poučevanje ni v veselje. Vsaka šolska ura jim predstavlja boj, da bi bilo 

»normalno«, in nimajo več idej, kaj bi naredili, da bi bilo poučevanje sploh mogoče, če že ne 

v veselje. Skrbi jih tudi, da je opravljenega manj dela po učnem programu ter da se učenci 

niso naučili vsega, česar bi se morali. 

Kategorija »odnos do programa« kaže, da učitelji menijo, da so vaje za umirjanje v 

omenjenem razredu nujne ter da učenci v programu radi sodelujejo in se pri programu vedejo 

bolj sodelovalno. Učitelji tudi menijo, da učenci sicer imajo dovolj samokontrole, le 

uporabljajo je ne.  

Kategorija »sodelovanje s starši« kaže, da učitelji menijo, da je lažje vplivati na spremembo 

vedenja pri učencih, katerih starši sodelujejo s šolo. Pogosto pa starši težavnejših učencev 

mnenja šole ne sprejemajo.  

Učinki in spremembe, ki jih po izvedbi pedagoškega programa Žabice na področju 

izstopajočega vedenja prepoznajo učitelji  

Učitelji, ki poučujejo v razredu, v bistvu niso sodelovali pri izvajanju programa čuječnosti. 

Kljub začetnemu navdušenju in strinjanju, da bodo pri vajah sodelovali z učenci, so se v 

trenutku, ko sem začela z vajami, diskretno umaknili v kabinete, za svoje mize, v zbornico. 

Ali pa se na povabilo, da pridejo v razred in sodelujejo, preposto niso odzvali. Na izvajalkina 

dodatna povabila in vprašanja, zakaj ne sodelujejo, so bili napogostejši odgovori: 

− »Res nimam časa, na srečo so pri tebi, jaz pa moram ...« 

− »Tale tvoj projekt mi res pride prav, da si malo oddahnem, daj pusti mi teh nekaj minut brez 

njih.« 

− »Res ne morem takole sedeti pri miru, daj razumi.« 

»Mogoče je bolje, da si ti sama z njimi, da boste naredili neki svoj svet.« 

Edino razredničarka je 4-krat delno ali v celoti sodelovala pri vajah. Vpliv na otroke se ni 

prepoznal, sama pa je komentirala, »da je bilo tako prijetno, nekako smo se povezali. Škoda, 

da nimam časa, da bi to počeli večkrat«. Nadaljnje ure, namenjene čuječnosti, je namenila 

preostalemu šolskemu delu ali pa je iz razreda vzela katerega od učencev, ki so motili do te 

mere, da preostali niso mogli izvajati vaj. 
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Nedvomno je učiteljev delovnik zahteven, posebej na razredni stopnji, ko ure pouka pogosto 

tečejo ena za drugo in učitelj niti med njimi nima odmorov, posebej v vedenjsko tako 

zahtevnem razredu. Izražena realnost učiteljev je morda tudi nekakšna naveličanost 

ukvarjanja z omenjenim razredom, utrujajoč občutek nemoči, ki tudi povzroči učiteljevo 

iskanje časa zunaj razreda.  

Evalvacijsko srečanje z učitelji je bilo načrtovano kot fokusna skupina. Izredno težko je bilo 

uskladiti termin srečanja, v katerem bi lahko sodelovali vsi učitelji, ki poučujejo v razredu. Na 

srečanju sta želeli biti prisotni tudi kolegici iz svetovalne službe, kar se je glede na 

problematiko zdelo ustrezno. Srečanje je bilo sklicano kot predura, zaradi zamujanja učiteljev 

je za samo evalvacijo ostalo izredno malo časa (pribl. 20 minut). Na vprašanje »Kakšne 

učinke in spremembe po izvedbi pedagoškega programa z metodami čuječnosti na 

področju izstopajočega vedenja prepoznajo učitelji?« so učitelji odgovorili, da kakšnih 

resnih sprememb ni videti. Razvnela se je razprava o vedenju določenih fantov v razredu, ki 

jih vsi učitelji in tudi učenci opazijo kot vir težav. Ni mi uspelo vrniti osredotočenosti skupine 

nazaj na evalvacijo programa. Vprašanja sem nato ustno posredovala vsakemu učitelju 

posebej. Odgovori so pomenski in izrazito kratki, zato so navedeni skoraj v celoti, izvzeti so 

le deli nerelevantni za pričujočo raziskavo. 

Razredničarka: 

»V veliko veselje mi je bilo, da si prihajala v razred, da nisem bila tako sama. Rada bi ti rekla, 

da je res kaj drugače, ker vem, da si se zelo trudila. A še vedno je tako težko. Saj vem, da 

nimaš čudežne palčke, da bi mi jih popravila (smeh). Včasih se počutim tako utrujeno in 

nesposobno. Res. Lahko ti edino rečem, tako pošteno, da se tisti, ki so itak v redu, manjkrat 

pustijo sprovocirati in se ne stepejo tako pogosto. Ko XX (imena konkretnih učencev) 

izzivajo, jim včasih uspe, da ne odreagirajo fizično. Zato pa XX še bolj izzivajo, pač dokler 

drugi ne znorijo. Pridni si včasih pomagajo med seboj. Včasih. Deklice mogoče malo 

manjkrat jokajo, nisem res prepičana, mogoče bi rada, da bi bilo tako.« 

Učiteljica 1: 

»Nič niso drugačni, sem upala, da bo tebi uspelo narediti čudež iz teh otrok. Saj drugače niso 

slabi, kot razred sploh ne. Samo XX (imena konkretnih učencev) me spravljajo ob pamet. 

Mogoče bi ti morala delati samo z njimi. Najverjetneje pa s starši, saj vsi vemo, da je problem 

doma. Kaj pa vem. Mogoče malo manj kričijo vsi naenkrat, nekako se bolj vidi XX (imena 
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konkretnih učencev) ali pa se preostali ne pustijo več tako hitro izzvati. Kot ne bi hoteli biti 

takšni, kot so. Razred se je malo polariziral, kot bi se pridni bolj povezali med seboj. Zadnjič 

ko je XX (ime konkretnega učenca) nagajal sošolki, so se fantje postavili zanjo in jo zaščitili. 

Je bilo tako lepo videti. Ne vem pa, kako bo z XX (imena konkretnih učencev). Včasih je 

trenutek, ko že mislim, da gre na bolje, da kateri že vsaj malo popušča. Pa ne traja dolgo.« 

Učiteljica 2: 

»Zadnjič smo rekli, da ni nič drugače, pa sem malo opazovala. Ja, res mi je kar težko, da po 

toliko urah ne bi bilo nič (smeh). Vem, da si trpežna, a vseeno. Če sem natančna, včasih se 

malo hitreje pripravijo za delo, manj prekinjajo drug drugega in če ni strašno zanimivo, 

dvignejo roko. Še vedno je kateri jezen, ker medtem ko čaka, da pride na vrsto, pozabi, kaj je 

hotel povedati. Mogoče je to največja sprememba, da se v takšnih situacijah kdaj nasmehnejo, 

prej so se samo razburjali. To so se gotovo naučili od tebe, to ti delaš, kadar ga polomiš. Zato 

mi greš včasih na živce (smeh). Tudi če jim kakšna beseda uide ali kaj trapastega bleknejo, se 

sliši kakšen 'ups'. Pa na deklicah ni ves čas tisti trpeči fris. Ali pa jaz hočem to videti, ker mi 

je bilo to tako grozno gledati.« 

Učitelj 1: 

»Sem že na začetku rekel, da se igrajte, če hočete, problema pa ne bo rešilo. Ni problem 

samokontrola, ti otroci niso nobeni pacienti. Ne upoštevajo nobenega, ker jim ni treba. Male 

razvajene barabice, v bistvu pa mamine mazice. Delaj z mamami, da se jim vzgoja fantov 

razjasni, ali z očeti, da bodo doma naredili red, ne samo ubogali svojih zmešanih žensk. 

Napačna diagnoza problema, kolegica. Se pa ena tvoja strategija dobro pozna. Tisto pisanje 

refleksij je zelo uporabno. Nobena od skrbnih mamic se ne pritoži, če mora njeno sonce 

razmišljati in napisati, zakaj je nekoga udaril. Saj vse verjamejo, da imajo mali s čim 

razmišljati (smeh). Malim gre pa to pisanje tako na živce, da samo pokažem papir, pa so vsi 

vrhunski v samokontroli, vsaj nekaj minut. Bodo pa vsaj pismene barabice, tudi to je nekaj. 

Mogoče pa vseeno kakšnemu kaj preklikne. Nabijanje žoge v glavo sošolki zgubi vse zabavo 

v primerjavi z A4 tvoje refleksije. Vseeno si zmagala (smeh).« 

Izjave učiteljev kažejo njihovo željo po rešitvi težav v konkretnem razredu. Učitelji na prvi 

pogled ne vidijo spremembe v razredni klimi in siceršnjem vedenju v razredu, pri 

podrobnejšem, natačnejšem opazovanju pa prepoznajo določene pozitivne spremembe. 

Zaznavajo jih predvsem pri delovanju učncev kot posameznikov, ne toliko pri razredu kot 
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celoti. Odgovori učiteljev kažejo tudi njihovo veliko željo, da bi se kaj spremenilo, predvsem 

da bi »kdo drug« lahko kaj naredil. Odgovori kažejo tudi na medsebojne odnose med učitelji. 

Ti kažejo zaskrbljenost za zadovoljstvo izvajalke programa, skrb, da se ne bi počutila 

neuspešno. 

 

3. Rezultati analize učinkov pedagoškega programa Žabice z vidika avtorice, izvajalke 

pedagoškega programa  

 

Opis značilnosti socialnopedagoške obravnave je pridobljen kot rezultat refleksij izvajalke.  

Refleksija zajema vsakodnevno natančno zapisovanje dogajanja v razredu z vidika izvajalke. 

Refleksijo sem uporabljala kot mehanizem sprotne evalvacije dogajanja, tako z vidika 

pedagoških učinkov kot osebnih občutkov. Na podlagi sprotnih evalvacij sem načrtovala 

nadaljnje delo v razredu.  

Celotna refleksija izvajalke in kodiranje I. reda zaradi varovanja podatkov nista vključena v 

gradivo raziskave in sta na voljo pri avtorici. Del refleksije avtorice, namenjen ilustrativnemu 

prikazu, je v Prilogi 7. Prikaz kodiranja II. reda je v Prilogi 8. 

Tabela 3: TABELA KATEGORIJ- refleksija izvajalke 

 Kategorija Pojem (refleksija izvajalke) 

 Sodelovalnost učencev učence  zanima  program čuječnosti 

sodelovanje vseh učencev 

zadovoljstvo učencev s programom 

zadovoljstvo učencev ob prihodu izvajalke 

zanimiva dejavnost pritegne vse učence 

zavedanje učencev o težavnosti razreda  

pozitivno pričakovanje za njih zanimivih dejavnosti 

sodelovanje večine učencev v za njih zanimivi dejavnosti  

učenci v veselem pričakovanju dejavnosti  

sodelovanje vseh, tudi sicer motečih fantov 

učenci sami pripravili prostor za dejavnost  

učenci želijo pomagati pri pripravi  

aktivnost učencev pri izbiri dejavnosti   
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učenci izvajalko težko pričakujejo zaradi reševanja 

medsebojnih težav  

izkazano prevzemanje odgovornosti sodelovalnih učencev  

ob bolezni in nezmožnosti izvajalke učenci sodelovalni 

 Moteče vedenje 

učencev 

nepozornost nekaterih učencev  

moteče vedenje določenih fantov  

moteči odklanjajo možnost nesodelovanja  

moteče vedenje konkretnih učencev; učenci izražajo željo po 

vajah, a hkrati motijo  

moteči fantje stopnjujejo moteče vedenje 

sodelovalno in hkrati moteče vedenje 

tudi pri željeni dejavnosti težave   

moteči učenci se zavedajo pravil, tudi razlogov zanje, a jih 

ne upoštevajo  

namensko moteče vedenje določenih učencev 

manipulativno vedenje motečih učencev  

isti učenci ponovno motijo celoten proces dejavnosti  

kljub jasnim navodilom v odsotnosti izvajalke prepir in 

pretep 

  

Razredna klima 

učenci hitro izgubijo koncentracijo 

ob motečem vedenju nekaterih razraščanje nemira v razredu  

sodelovalni učenci nezadovoljni zaradi nemira določenih  

razraščanje nemira  

zunanji moteči dejavniki nimajo vpliva na razred, ne zmotijo   

napredka pri skupinski komunikaciji 

jok deklice zaradi stanja v razredu  

razred, učenci sami izločajo moteče učence 

napredek pri skupinski komunikaciji 

nekateri moteči učenci problemske naloge reševali bolje od 

sodelovalnih  

v bolj sproščeni strukturi težavno vedenje bolj pogosto 

učenci menijo, da šola ščiti moteče in nasilne 

 Izvajalkino odzivanje prijetno počutje izvajalke  
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občutek nemoči izvajalke   

občutek izgube kontakta izvajalke  

občutek nemoči izvajalke, ker ne more zagotoviti umirjenega 

dela za sodelovalne učence 

zadovoljstvo izvajalke 

etične in strokovne dileme izvajalke  

izvajalkini dvomi v pravičnost sistema vsevključujočega 

šolanja 

 Izvajalkine intervencije na individualno usmerjanje moteči učenec odreagiral 

sodelovalno  

nepozornost izvajalke na sodelovalno vedenje sicer motečih 

učencev 

dvig stopnje pripravljenosti izvajalke  

izvajalkina težnja k umirjenosti   

individualen pogovor z nasilnim učencem  

trening umirjene skupinske komunikacije, skupno določanje 

in osmišljanje pravil skupine  

neverbalno reagiranje izvajalke učinkovito 

uporaba jasnega, odločnega usmerjanja se kaže kot ustrezna   

menjavanje stilov vodenja razreda  

ob motečem vedenju izvajalkino dosledno ustavljanje tega 

vedenja  

umirjanje enega motečega učenca umiri tudi druge  

izvajalkino dajanje pomena in priznanja neizstopajočim 

učencem 

vzpostavljanje stategije pisanja refleksij ob konfliktih 

učencev  

učenje učencev o odgovornem ravnanju 

izločanje motečega učenca omogoči izvajanje dejavnosti  

trud za ohranjanje ravnovesja izvajalke povzroča njeno 

boljše počutje 

izvajalka prilagaja dejavnost razredni realnosti  

strukturirano organiziranje dejavnosti  
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izvajalkin eksperiment glede stopnje samokontrole fantov 

potrdi zmožnost samokontrole 

  Sodelovanje s starši eden od staršev intervenira zaradi grožnje otroku 

konstruktiven pogovor s staršem nasilnega učenca  

ugotovitev kaotičnega vzgojnega stila v družini motečega 

učenca 

 

Na podlagi analize lastnih refleksij sem obikovala šest kategorij pojmov: sodelovalnost 

učencev, moteče vedenje učencev, razredna klima, izvajalkino odzivanje, izvajalkine 

intervencije in sodelovanje s starši.  

Prva kategorija »sodelovalnost učencev« prikaže moje opažanje, da učence pedagoški 

program čuječnosti zanima, da v njem sodelujejo vsi in kažejo jasne znake zadovoljstva ob  

mojem prihodu v razred z namenom izvajanja vaj. Kot izvajalka opazim, da učenci poročajo o 

pozitivnem pričakovanju dejavnosti, se tudi sami organizirajo in pripravijo prostor za 

izvajanje dejavnosti. Tudi pri izbiri konkretne vaje, ki bi jo izvajali v razredu, opazim aktivno 

udeleženost učencev.  

Kategorija »moteče vedenje učencev« prikaže moje opažanje nepozornosti določenih učencev 

na dogajanje v razredu in moteče vedenje, prisotno v razredu. Opazim, da tudi učenci, ki sicer 

motijo dejavnost, ne sprejmejo možnosti, da v dejavnosti ne bi sodelovali. Takšno ravnanje 

učencev opazim tudi v primeru zagotovila, da nesodelovanje ne bo imelo nikakšne sankcije. 

Poročam o soočanju z neupoštevajem mojih navodil določenih učencev, čeprav učenci pravila 

razumejo, celo izrazijo razumevanje razlogov zanje. Izrazim mnenje, da gre za namensko 

moteče vedenje, učenci se vedejo tudi manipulativno, namensko regulirajo vedenje glede na 

možnosti vplivanja, da dosežejo, kar želijo.  

Kategorija »razredna klima« zajema moja opažanja, da učenci hitro izgubijo koncentracijo, 

pozornost ob dejavnostih, hkrati pa se pokaže, da zunanji dejavniki hrupa ali posebnih 

dogodkov ne zmotijo učencev. Opazim tudi, da se ob nesankcioniranem motečem vedenju to 

razširi tudi na druge, sicer sodelovalne učence. Po mojem mnenju je v bolj sproščeni strukturi 

dejavnosti ali bolj sproščeni komunikaciji tudi moteče vedenje bolj pogosto. Opaženo je 

poročanje sodelovalnih učencev o slabem počutju v razredu, celo jok ene izmed deklic. 

Opazim, da sicer sodelovalni učenci občasno sami izločajo učence, ki jih prepoznavajo kot 

moteče iz različnih dejavnosti. Pri izvajanju različnih dejavnosti sem opazila, da sicer moteči 
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učenci naloge problemskega tipa, naloge iskanja rešitev, opravijo hitreje in bolj učinkovito od 

večine. Zaznam mnenje sodelovalnih učencev, da šola s svojim ravnanjem ščiti moteče in 

nasilne učence, ne pa sodelovalnih in konstruktivnih. 

Kategorija »izvajalkino odzivanje« predstavlja moje poročanje o občutkih nemoči pri delu v 

razredu, občutkih zadovoljstva, ko mi uspe vzpostaviti konstruktiven način dela z učenci. Pri 

sebi zaznavam etične in strokovne dileme, ki me prevzemajo ob razmišljanju o pravičnosti 

vsevključujočega načina šolanja v redni osnovni šoli.   

Kategorija »intervencije izvajalke« predstavi moja namenska delovanja  v razredu. Poročam o 

vnaprejšnjem pripravljanju na odzive ob motečem vedenju, namenski skrbi za lastno 

umirjenost in zagotavljanje ravnovesja. Opazim, da sicer moteči učenci na individualno 

usmerjanje pogosto reagirajo sodelovalno, ravno tako se kot učinkovito izkaže tudi 

neverbalno reagiranje. Pri sebi opažam izrazit trud za podajanje pozornosti in priznanja 

sodelovalnim učencem, kar tudi uporabljam kot namensko intervencijo. Po mojem opažanju 

prilagajanje načina vodenja vsakokratni realnosti v razredu in prilagajanje dejavnosti tudi 

zmanjšuje pojavnost motečega vedenja v razredu. Ob različnih dejavnostih preverim 

zmožnost samokontrole sicer motečih učencev in ugotavljam, da ta ne odstopa od 

samokontrole preostalih učencev.  

Kategorija »sodelovanje s starši« opiše intervencijo starša otroka zaradi grožnje drugega 

otroka ter primera konstruktivnega razgovora s staršem sicer motečega učenca. Ob pogovoru s 

staršem učenca, ki pogosto moti v razredu, opisani vzgojni stil v družini opredlim kot 

kaotičen. 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

»Ne samo da je evolucija možganov presegla potrebe prazgodovinskega človeka, to je edini 

primer, da je evolucija neki vrsti priskrbela organ, ki ga ta ne zna uporabljati.« 

                                                                                                                Arthur Koestler 

Interpretacija rezultatov o učinkih programa čuječnosti za zmanjševanje izstopajočega 

vedenja v razredu z vidika učencev 

 

Iz odgovorov učencev sklepamo, da se večji del učencev v razredu ne počuti dobro. Kot 

razloge navajajo predvsem nemir pri pouku, pogostost medsebojnih konfliktov in moteče ali 

že nasilno vedenje. Odgovori kažejo polarizirano sliko razreda, videti je, kot da je sestavljen 

iz »nas« in »onih«. Tistih, ki bi se radi učili, igrali, cenijo umirjenost, sodelujejo z učitelji, 

upoštevajo navodila in pravila. In na drugi strani tistih, ki povzročajo nemir, klepetajo, 

skačejo v besedo, jim šolsko delo ni zelo pomembno, celo grozijo in koga udarijo. Druga 

skupina je jasno definirana, imena teh učencev sošolci odkrito navajajo. Na prvi pogled je 

videti, da je prva skupina sodelovalnih učencev izločila drugo, skupino motečih učencev. 

Odgovori učencev, ki motijo, so pogosto pomembno različni ali celo obratni od odgovorov 

drugih sošolcev (nemir me ne moti; hočem govoriti, ko mi paše; če sem rekel, da me izzivajo, 

potem me res ...).  

Vaje čuječnosti, prilagojene razvojni stopnji otrok, so intervencija, ki je večini otrok blizu in 

jo radi izvajajo. V programu čuječnosti za otroke, ki sem ga izvedla v razredu, so učenci, kot 

pravijo, radi sodelovali. Najtežje jim je bilo zapreti oči in ne vedeti, kaj se dogaja okoli njih. 

Učencem so posebej veliko pomenili trenutki tišine, tudi možnost umirjanja. Sodelovanje pri 

vajah je bilo za večino učencev prijetno doživetje. Posebej poudarjajo prijetno počutje ob 

občutkih umirjenosti. Učenci so težko artikulirali, kaj je bilo tisto, kar jim je bilo všeč. Glede 

na samo naravo čuječnosti tudi za raziskavo ni bilo ključno, da prepoznajo vse faktorje. 

Osredotočiti se na trenutke, zaplavati nad obzorjem, opazovati oblake, sedeti kot žabica na 

kamnu ob potoku ali pa odpihniti težave kot milne mehurčke in jih opazovati so procesi, ki jih 

je težko razgraditi na faktorje in analizirati. Kot je prepoznano iz odgovorov otrok, gre za bolj 

celostno izkušnjo, ki ne daje v celoti racionalnega odgovora.  
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Najbolje ocenjena je bila vaja počasnega okušanja hrane, izbrali smo male čokoladne 

bonbone. Presenetila me je želja otrok, da imajo ob vajah ob sebi plišaste igrače. V šolskem 

prostoru so te igrače redko prisotne tudi v višjih razredih razredne stopnje, saj nimajo 

edukativne funkcije kot npr. kocke. Otroci so se tudi sicer zunaj programa Žabice z njimi 

pogosto igrali. Sedeti pri miru in v tišini pa ni lahko, posebej za otroke. Da se otroci lahko  

umirijo, je pomembno, da je odrasli, ki jih vodi, zmožen umiriti tako sebe kot njih.  

Na počutje otrok ob izvajanju vaj je vplival tudi človeški faktor, izvajalka sama. Otroci so v 

odgovorih poročali, da jim je bilo ob meni prijetno, da sem mirna, ne kričim. Omenjali so tudi 

bolj posebne, osebne karakteristike: »Lepo je imeti lepo učiteljico«; »Še kadar je huda, me ni 

strah«; »Vedno ima lepe žabe pa bleščice na čevljih«. Iz odgovorov učencev je videti, da tudi 

celotna osebnostna naravnanost pomeni določen vpliv na otroke, na njihovo videnje 

odraslega, učitelja in odnos z njim. 

Številni otroci so poročali, da pri sebi kot posledico programa Žabice prepoznavajo večjo 

umirjenost, niso pa je tako jasno prepoznavali na nivoju celotnega razreda. Mogočih razlogov 

je več, lahko učenci resnično pridobijo občutek večje umirjenosti ob običajnih dejavnostih, 

običajnem funkcioniranju. Ker pa njihovo vedenje že sicer za druge ni moteče, ni 

problematično, saj ti ne čutijo spremembe. Ker pa večina učencev v razredu za nemir, 

glasnost, prepire, prepoznava kot odgovorne točno določene, vedno iste učence, je občutek, da 

se ni nič spremenilo, razumljiv. Posebej v primeru, da ti učenci svojega vedenja niso 

spremenili, kar je iz poimenskih navajanj motečih učencev jasno razvidno. Vaje čuječnosti na 

spremembo vedenja točno določenih, motečih učencev niso vplivale. 

Najbolj pogost odgovor učencev na vprašanje, ali v razredu po programu Žabice zaznavajo 

kakšno spremembo, je, da nič posebnega. Samo dogajanje se ni dosti spremenilo, vpadanja v 

besedo se še vedno dogajajo, prepiri se zgodijo, tudi pretepi niso izginili. Splošen vtis je, da 

spremembe ni. Ob podrobnejšem pogledu, predvsem individualnega zaznavanja 

posameznikov, pa odgovori kažejo na določene, sicer majhne spremembe. Odgovori kažejo, 

da nekateri včasih uspejo moteče vedenje, hrup, nekako laže prenesti. »Če se spomnim dihati 

ali na mehurčke, jih (moteče sošolce) laže prenašam.« Kot bi se nekako vzpostavila malo 

višja zmožnost zavedanja sebe in neodvisnosti od zunanjih dejavnikov.   

Druga komponenta, ki kaže spremembo, je vtis malo daljšega odzivnega časa učencev kot 

npr. »sem isti, samo včasih se ne razjezim toliko«. Ta izjava povzema številne besede otrok 

ob evalvaciji programa. Ne počutijo se drugačne, tudi sošolci niso drugačni, samo včasih se 
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ne razjezijo tako hitro, niso tako hudo prizadeti, se skregajo in ne udarijo ... Iz odgovorov 

učencev glede spremembe ravni motečega vedenja bi težko prepoznali uspešnost programa 

Žabic, lahko pa bi ugotovili, da so učenci, otroci, pridobili malo boljše zavedanje sebe in 

zmanjšali impulzivnost reakcij v odnosih. 

Želje učencev glede tega, kakšen razred si želijo, so relativno usklajene. Njihova želja je 

usklajena s teoretičnimi priporočili o primernosti socialnega in učnega okolja. Želijo si 

predvsem umirjenost in varnost, ki ju strokovni delavci v šoli ne zagotovijo dovolj.  

 

Interpretacija rezultatov o učinkih programa čuječnosti za zmanjševanje izstopajočega 

vedenja v razredu z vidika učiteljev 

 

Poročilom vseh učiteljev je skupno, da ne zaznavajo velikih sprememb. Kljub dosedanjim 

izkušnjam, da so velike spremembe v kratkem časovnem obdobju redke, učitelji še vedno 

upajo, da je mogoče najti »zdravilo«. Predvsem za vedenje, katerega reguliranje je s stališča 

učitelja težka naloga. Velikih sprememb, ki so jih želeli, niti ne toliko resnično pričakovali, ni 

bilo videti. Ob bolj pozornem opazovanju delovanja učencev v razredu sicer opažajo določene 

spremembe. So pa vsi, vključno z izvajalko programa, izredno previdni pri pripisovanju 

razloga za spremembe. Tako je jasno izraženo opozorilo samopripisovanja, ko si nekaj tako 

želimo, da to že kar vidimo. Videti je tudi, koliko je učiteljem pomembno ugajati kolegicam, 

poskrbeti drug za drugega, poskrbeti, da kolegica (izvajalka) ne bo razočarana. Tudi v 

primeru učitelja, ki sicer na prvi pogled deluje neobremenjen z iskanjem dokazov za 

delovanje programa, a jih na koncu tudi sam najde ali »iznajde«, ko pravi, da »refleksije, ki si 

si jih zamislila, pa res delujejo«.  

Pri spremembah, če je do njih resnično prišlo, je nujno upoštevati tudi razvojno stopnjo otrok, 

ki lahko močno vpliva na spremembe vedenja in tudi splošnega delovanja otrok. Mogoč 

faktor vplivanja, ki so ga navajali učitelji, pa je tudi dodatni vpliv izvajalke same, ne le same 

uporabljene metode. Omenjen faktor se v praksi dela s posameznim razredom pogosto opazi, 

a redko resnično upošteva. Učenci se, kot je iz strokovne literature jasno razvidno, odzivajo 

na različne načine vodenja razreda. Vpliv enega učitelja tako lahko v spremembi delovanja 

razreda zaznajo tudi drugi učitelji. Mogoč faktor vplivanja na vedenje in delovanje učencev v 

razredu je tudi uporaba dodatnih intervencij v razredu (pisanje refleksij), ki sicer ni 

neposredno povezana s samim programom čuječnosti Žabice.  
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So pa učitelji med evalvacijami pogosto omenjali učinke in spremembe, ki sicer niso 

neposredno povezane s samim programom čuječnosti, ampak bolj s povečanjem 

medsebojnega komuniciranja in sodelovanja. V času izvajanja programa je z učiteljicami, 

predvsem razredničarko in še eno učiteljico, ki sicer uči v sosednjem razredu in v 

obravnavanem razredu poučuje nekaj ur tedensko, ter izvajalko programa, prišlo do več 

povezav in pogovorov o različnih učno-vzgojnih strategijah. Posebej so jima bile zanimive 

ure, ko sem prevzela vodenje razreda, tudi poučevanje, redni učiteljici pa sta bili prisotni. V 

teh urah smo imele vse učiteljice možnost videti funkcioniranje razreda, učencev, na 

popolnoma drugačen način, še bolj pa je bilo zanimivo opazovati hospitiranje pri uri. 

Učiteljici kot pomemben vpliv programa čuječnosti tako navajata: 

− Oblikovanje novih didaktičnih strategij vodenja razreda: z observacijo je bilo jasno 

prepoznavno, da kadar kateri izmed učencev med poukom vstane, gre urejat pripomočke, pit, 

na toaleto ali karkoli podobnega, to v naslednjih petih minutah ponovijo najmanj še trije drugi 

učenci. Podoben vzorec se je kazal tudi pri preostalem vedenju. Ko je začel s tihim klepetom 

en par učencev in ni bil ustavljen, so enako v naslednjih petih minutah klepetanje prevzeli 

vsaj še štirje pari, kar je že več kot pol razreda. Na podlagi omenjenih opažanj je 

razredničarka in dodatna učiteljica začela spremenjati način vzpostavljanja pravil v razredu, 

več strukturiranosti, bolj doslednim upoštevanjem šolskega zvonca (prej so pogosto kakšno 

uro malo podaljšali, imeli malo daljši odmor med naslednjo uro, učenci, ki so prej končali, so 

se lahko igrali ali pogovarjali). Ugotovljeno je bilo, da opisani, bolj sproščen in v ideji otroku 

prijazen način vodenja razreda pravzaprav vpliva na razrahljano strukturo, ki lahko vpliva na 

povečanje izzivajočega in motečega vedenja. Spremembe v razredu pri vedenju učencev so 

bile ob menjavi načina vodenja razreda opažene takoj. Tako od učiteljic kot otrok. Zanimivo 

je, da so tudi sicer sodelovalni, nemoteči učenci, bolj strukturirane ure in bolj direktivni način 

vodenja takoj opazili in prepoznali kot zadovoljujoč. Kot razlog so navajali več miru v 

razredu. 

− Uporaba različnih načinov vodenja razreda: prek observacij dela izvajalke se je 

oblikovala ideja, da način vodenja razreda ni toliko povezan samo z osebnostjo, 

temperamentom in vrednotami učitelja, temveč tudi s trenutnimi potrebami razreda. Izvajalka 

programa sem v primeru večjega nemira, zadnjih učnih ur ali bolj frontalno naravnane učne 

dejavnosti, podajanja navodil za delo ipd., izbrala strategijo bolj direktivnega vodenja, pri 

skupinskem delu ali med odmori pa bolj sproščenega. Tudi kadar je prihajalo do več prepirov, 

zmerjanja, seganja v besedo, se je način vodenja razreda spremenil v bolj direktivnega. V 
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primeru dogovora z razredom, da bo določena dejavnost potekala ob glasbi ali skupinsko in so 

učenci pokazali dovolj veliko zmožnost upoštevanja splošnih pravil vedenja in sodelovanja, je 

stil vodenja sledil dogovoru z njimi. Fleksibilno vodenje se je učiteljicam zdelo zelo zanimiva 

oblika spremembe vodenja razreda.  

− Uporaba dodatnih intervencij pri reguliranju vedenja učencev: ob observacijah se je 

izkazalo, da učiteljice uporabljajo relativno malo različnih intervencij v primeru motečega 

vedenja. Najpogosteje uporabljeno je verbalno opozorilo med dejavnostjo; če učenec nanj ni 

reagiral, pa še povišan glas in opozorilo, kaj lahko sledi, če učenec vedenja ne spremeni. 

Najpogosteje uporabljena sankcija je bila premestitev motečega učenca v sesednji razred in 

obvestilo staršem. Sama sem v času pouka, pa tudi izvajanja vaj programa Žabice, večino 

opozoril podajala neverbalno, s kretnjami in obrazno mimiko, dotiki, premeščanjem motečih 

učencev v svojo bližino. Zadnja intervencija se je izkazala za neprimerno, saj je kljub 

doseganju želenega rezultata, povečanega nadzora nad motečim učencem, hkrati tudi 

pomenila nagrado. Učenci so sedenje v bližini učiteljice dojemali kot nekaj dobrega, 

zaželenega, tako je intervencija izpadla kot ne le dopuščanje, temveč celo nagrajevanje 

motečega vedenja. To je bilo tudi za učiteljice dobrodošlo spoznanje, saj so omenjeno 

intervencijo relativno pogosto uporabljale.  

Intervencija, ki se je izkazala kot uspešna in je bila posledično implementirana v redno 

delovanje razreda, je bilo tudi individualno verbalno opozorilo neposredno motečemu učencu. 

Izvajalka se je kot usmeritev izogibala opozarjanja celotnega razreda v primeru motečega 

vedenja nekaterih učencev. Posebej sem poudarjala, kdo sodeluje, in izražala priznanja 

sodelovalnemu vedenju in učencem, ki so se trudili. Občasno je tudi povedala imena učencev, 

ki ne delujejo, kot je bilo dogovorjeno ali željeno. Omenjeni način se je izkazoval kot uspešen 

pri vzpostavljanju sodelovanja v razredu. Po mnenju učencev predvsem zato, ker je bilo zelo 

jasno, kaj učiteljica želi od otrok in tudi opazi, ko ti to storijo.  

Posebno zanimive so bile situacije, ko je bil s celotnim razredom vzpostavljen dogovor in se 

ga niso držali vsi. Npr. če nam do konca ure (pribl. 15 min) uspe izpeljati z upoštevanjem 

pravil dela v razredu, bomo naredili toliko več, da se bomo lahko nagradili z igriščem in 

kavico za izvajalko. Učenci, ki niso upoštevali dogovora, ki so ga z dvigom roke sicer 

potrdili, so bili opozorjeni, vendar le enkrat, tako kot je bilo v začetku povedano. Nato jih je 

izvajalka sicer pustila pri miru, na igrišče pa niso odšli, temveč so v sosednjem razredu 

nadaljevali in opravljali šolsko delo. Kateri učenci gredo na igrišče, je bilo povedano javno in 
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glasno, ter tudi kje ostanejo tisti, ki jih izvajalka ni poklicala, da gredo ven. Omenjenih 

intervencij je bilo ekstremno malo, sicer moteči učenci so se ob naslednjem podobnem 

dogovoru pozanimali, ali bodo spet notri, če ne bodo naredili, kar je bilo naročeno. Po 

pritrdilnem dogovoru največkrat ni prihajalo več do motečega vedenja, najpogosteje s 

komentarjem, »bom pa tiho, če ste že tako kruta«. Zanimivo je, da so tudi nekatere učiteljice 

omenjejo intervencijo doživljale kot kruto do otrok, saj so se jim učenci, ki so ostali v razredu, 

včasih kar nekako smilili, da ne delijo nagrade z drugimi. In sicer čeprav se za nagrado niti 

niso potrudili niti si je po njihovem mnenju niso zaslužili.  

Zanimive rezultate je dala uporaba intervencije pisanja refleksij, svojih zgodb o dogodkih. Ob 

prepirih in pretepih so bili učenci zelo razburjeni, govorili eden čez drugega in podajali 

seveda popolnoma različne opise dogodkov. Za namen resničnega razumevanja situacije sem 

želela, da svoje videnje opišejo na papir. Če je bilo na razpolago dovolj časa, so bile refleksije 

nato v skupini tistih, ki so se znašli v prepiru ali pretepu, tudi prebarane. Pričakovanje, da se 

bodo učenci ponovno sprli, se ni potrdilo, pogosto je sicer prihajalo do komentiranja, 

predvsem pa do čudenja, kako lahko nekdo vidi stvari tako drugače.  

Dodatna intervencija je bilo tudi doslednejše obveščanje staršev o dogodkih v šoli. Učiteljice 

so že prej obveščale starše, kaj se v šoli dogaja, in imele z večino staršev redne stike. Nekateri 

starši tudi sicer motečih učencev pa se na vabila skoraj niso odzivali. Ta težava med 

programom ni bila uspešno rešena, našla pa se je možnosti telefonskega vabila starša (bolj 

oseben kontakt) ali pa pisno vabilo s podpisom ravnatelja (bolj formalna možnost ob 

neodzivnosti na telefonsko vabilo). Med kontakti s starši motečih učencev je bilo pogosto 

zaznati, da načelno vedenja svojih otrok sicer ne podpirajo, so pa bolj ali manj prepičani, da je 

le posledica izzivanja drugih učencev, slabega počutja v šoli in nesposobnosti učiteljice, da 

otroke primerno motivira. Ugotovljeno je bilo, da je treba komunikaciji s starši, predvsem v 

smislu raziskovanja vrednot pri vzgoji, nameniti več časa in energije.  

Pedagoški program izvajanja vaj čuječnosti za otroke po mnenju učiteljev ni imel vpliva na 

delo učiteljev, ki sicer poučujejo v razredu. Navedena ugotovitev sicer ne pomeni, da program 

sam po sebi nima učinka. Tega ni bilo mogoče preveriti, ker se učitelji niso udeleževali vaj. 

Mogoče lahko tvegamo z mislijo, da je koncept, predvsem v vrednotnem smislu, nekoliko 

manj v izvedbenem, pomembno drugačen od siceršnjega načina dela v šoli. Učitelji so veliko 

raje iskali učinkovite strategije, konkretne nasvete, jih bili tudi pripravljeni preizkušati in 

uporabljati, manj pa se jim je zdelo smiselno sedeti v tišini in z zaprtimi očmi. Program so 
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podprli za otroke, verbalno izrazili občutek, da bi bil zanimiv tudi za pedagoške delavce, 

hkrati pa v času vaj opravili siceršnje delo za šolo.  

Kot odkritje se je izkazala ideja, da učitelj izbere stil vodenja razreda in ne obratno. Da 

pedagoški delavci niso zavezani določenemu načinu delovanja predvsem na podlagi 

karakternih značilnosti. Vedno znova se izkaže, da imajo učitelji sicer veliko informacij, 

strokovnega znanja, ki pa ga ne implementirajo v vsakodnevno prakso. Kot bi šola kot sistem 

pomenila neko svoje življenje, entiteto samo po sebi, ki se ji vsak posameznik prilagodi in ne 

vnaša vanjo svojih vrednot, spoznanj, mnenj, svoje osebnosti. Mogoče pa je razlog le to, da 

učitelji med svojim izobraževanjem niso deležni dovolj usposabljanja, ki bi jim omogočilo 

teoretične koncepte tudi preizkusiti v praksi ter s tem bolj samozavestno in suvereno vstopiti v 

sicer konservativno naravnan šolski prostor.  

Zanimiv je bil tudi razmislek ene od učiteljic, da bi bilo pravzaprav smiselno, da bi tudi redni 

predmetni kot tudi razredni učitelji znali uporabljati intervencije, sicer namenjene učencem z 

bolj izstopajočim vedenjem. Izkaže se, da le brati o interveciji v literaturi ali jo spoznati na 

izobraževanju nikor ne daje zadostne podlage za njeno uporabo v razredu, ko je prostora za 

tveganje relativno malo. Učitelji so tako od programa imeli največ z vstopom izvajalke, 

socialne pedagoginje, kot specialnega kadra, namenjenega ravno delu z vedenjsko težavnimi 

otroki. Ker izvajalka svojega dela ni opravljala individualno, v kabinetu, temveč v razredu, se 

je vzpostavila možnost za izmenjavo znanja in metod.  

 

Interpretacija rezultatov o učinkih programa čuječnosti za zmanjševanje izstopajočega 

vedenja v razredu z vidika izvajalke programa 

 

Rezultati analize opažanj izvajalke so pokazali več različnih področij interpretacije, in sicer: 

− Sodelovalnost učencev: Učenci so po opažanju izvajalke z zanimanjem sprejeli idejo 

spoznavati nekaj novega, drugačnega. Tako sama izvajalka kot dejavnost čuječnosti je bila za 

njih novost, s katero so bili pripravljeni sodelovati. Kolikšna je zmožnost sodelovanja toliko 

starih otrok, kaže tudi opažanje izvajalke, da na dan, ko je zbolela in »ni mogla nič«, otroci 

niso reagirali razdiralno. Ravno obratno, konflikti so še vedno ostajali, le reševali so ji bolj 

umirjeno ali pa se odločili, da niso pomembni. Verjetno je pomemben tudi faktor otroške želje 

poskrbeti za drugega, ki sicer do neke mere kaže dober odnos z izvajalko, saj je otroci ne le 

niso želeli obremeniti, želeli so ji olajšati težek dan. Pri tovrstnem sodelovanju pa je potrebna 
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izredna previdnost, da ne pride do namenske ali nenamenske zlorabe otroškega sodelovanja, 

zaradi zadovoljevanja potrebe otrok po ugajanju odraslemu in/ali skrbi za odraslega (Juul, 

2010). Omenjeni mehanizem pogosto vidimo v družinah, kjer je prisotna bolezen, nezmožnost 

staršev, in se lahko prenese tudi v šolski prostor.  

Zanimivo je, da so željo po sodelovanju izražali tudi učenci, ki so sicer dajali vtis, da 

dejavnosti ne marajo, v njej nočejo sodelovati, jo »zrušijo«. Tudi možnosti nesodelovanja 

brez kakršnihkoli sankcij, ki jim jo je ponudila izvajalka, niso želeli izkoristiti. Sam od sebe 

se ponuja sklep, da so v dejavnostih želeli sodelovati ravno zato, da bi uničili možnost 

dejavnosti same. Ob bolj poglobljenem razmisleku o odgovorih pa se kaže tudi možnost, da 

so otroci, tudi moteči fantje, resnično želeli sodelovati, vendar ne v dejavnosti, ki jo predlaga, 

določi, nekdo drug. Otroci, ki so glede na osebnostne karakteristike in način družinske vzgoje 

oblikovali bolj k narcisoidnosti nagnjeno osebnostno strukturo, pogosto od okolja pričakujejo 

in zahtevajo, da sledi njihovim željam. Tudi navedbe avtorjev v teoretičnem delu raziskave  

(Kroflič,1997; Juul, 2008, Siegel, 2013) potrjujejo možnost, da sprememba vzorca družinske 

vzgoje, ki se bolj nagiba k permisivnosti, lahko povzroči omenjene vzorce vedenja.  

− Moteče vedenje učencev: Moteče vedenje v razredu je bilo največje presenečenje za 

izvajalko. Prvi opisi učiteljev so razred kot celoto opisovali kot »raztresen, glasen, 

konflikten«. Analiza dogajanja v razredu v prejšnjih letih ni bila opravljena. Ob bolj 

natančnem opazovanju razreda se je začela pojavljati popolnoma drugačna slika. Slika 

polariziranega razreda, sestavljenega iz večine sodelovalnih, zmerno vodljivih otrok ter nekaj 

posameznikov, ki redno in dosledno ne upoštevajo navodil in pravil. Vedenje teh je naporno 

in pogosto nesprejemljivo tako za učitelje kot za večino otok v razredu. Omenjeni konkretni 

fantje s svojim vedenjem tudi pogosto sprožijo situacije, v katerih tudi drugi otroci začnejo z 

motečim, celo nasilnim vedenjem. »Zakaj bi dvigoval roko, če pa xx kar govori in vse pove? 

Jaz tudi znam.« Ali pa: »Jasno, da sem ga udarila! Saj sem rekla, da naj me neha vleči, pa se 

samo smeje.« Najpogosteje odrasli, tudi strokovni delavci, ki verjamemo v nično toleranco do 

nasilja, le spomnimo na pravilo, da se ne vpada v besedo ali ne tepe. Ideja številnih odraslih, 

da je mogoče nasilje ustaviti s prijazno besedo, v otroškem vsakdanu ne najde potrditve. Tudi 

strategija, da naj se sicer sodelovalni otroci naučijo nereagirati na provokacije motečih, pa ti 

prenehajo s svojim vedenjem, ne v teoriji (Gibbs v Kroflič 2011; Rogers, 2006; Peklaj & 

Peček, 2015) ne praksi ne kaže smisla. Po natančnem opazovanju in proučevanju opažanj 

menim, da moteči učenci sicer neprimerne in nesprejemljive načine vedenja uporabljajo, ker 

jih pač lahko. Učenci, ki se kot otroci v primarni celici − družini, niso mogli naučiti nujnosti 
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samoomejavanja, niso ponotranjili vzorcev sodelovanja, razvili empatije, tudi v šoli 

uporabljajo v družini naučen način delovanja (Kroflič, 1997; Juul, 2008). Če ima šola, učitelj, 

pri katerem se znajde otrok, izdelan sistem reagiranja in možnost, da uporabi, lahko vzgojna 

funkcija šole dopolni družinsko vzgojo. Sedanja, bolj tretmajsko in servisno naravnana šola, 

brez realnih možnosti postavljanja omejitev otrokom, sankcioniranja kršitev pravil 

medsebojnega sobivanja je v primerih omenjenih vedenjskih pojavov brez možnosti 

smislnega reagiranja. Ne gre za nemoč ali nesposobnost, temveč za množico in preplet 

predvsem stokovnih, formalnih in zakonskih omejitev. Fantje, ki kažejo moteče in nasilno 

vedenje v razredu in do sošolcev, so po mnenju avtorice predvsem žrtve zgoraj opisanega 

sistema, ki vključi sicer vse otroke, jim pa hkrati odvzame potrebo, tudi pravico, da jih 

medsebojnega sobivanja in sodelovanja nauči. Odvzema jim pravico biti vzgojen, biti 

socializiran. Kot so pokazali rezultati analize, nezmožnost omenjenih učencev ni bilo 

pomanjkanje veščin sobivanja z drugimi ali prenizka raven samokontrole. Gre bolj za 

nezmožnost uvideti smisel sobivanja, sodelovanja, za razumevanje, da se za sobivanje v 

skupnosti odrečeš delu svoje želje. V tem trenutku tako šola kot družina otrokom z motečim 

vedenjem dajeta podporo za njegovo uporabo (z dovoljevanjem omenjenega vedenja).  

− Razredna klima: med samim programom se je vtis o klimi v razredu spremenil od 

splošnega nemira in glasnosti do občutka notranje razklanega razreda in polariziranosti. 

Spremembo klime sem zaznavala ob odsotnosti motečih učencev ali kadar sem uspela 

oblikovati način reagiranja, ki je omejil moteče vedenje določenih učencev. Te intervencije so 

bile izrezito akcijske in niso imele namena dolgoročnejših učinkov. Moteče vedenje, ki se je 

kazalo na nivoju celotnega razreda, sem prepoznavala kot reakcijsko, predvsem obrambno. Če 

ni bilo sprožilnih faktorjev pri določenih učencih, drugi učenci, glede na moja opažanja, po 

njem niso posegali. Vaje čuječnosti so na večino učencev vplivale pomirjujoče, kazal se je 

tudi vtis, da ob skupinskih dejavnostih vaje delujejo povezovalno na večino učencev in s tem 

pozitivno vplivajo na klimo v razredu.  

− Izvajalkino odzivanje: Moje odzivanje je sledilo splošni klimi v razredu. Kljub izrazitemu 

trudu za ohranjane ravnovesja je bilo moje počutje močno odvisno od siceršnje klime in 

sodelovanja v razredu. Pogosti so bili občutki nemoči, neznožnosti, pa tudi zadovoljstva, 

kadar se je katera od intervencij izkazala kot smiselna. Občasno sem se počutila kot del 

razreda tako v primeru sodelovanja kot tudi neprijetnih občutkov. Neprenehoma sem občutila 

osebno odgovornost, odgovornost odraslega za skupinsko dinamiko in večkrat ugotavljala 

svojo nezmožnost.  
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− Izvajalkine intervencije: Moje intervencije so dosledno sledile prepoznavanju 

vsakokratnih potreb razreda, tudi učencev. V tem sem resno upoštevala priporočila 

socialnopedagoških intervencij. Uporaba metod čuječnosti je sicer vplivala na občutek 

umirjenosti in medsebojnega povezovanja, vendar pa učinek ni bil dolgoročen. Čuječnost je 

najverjetneje še najbolj vplivala na mojo zmožnost prepoznavanja svojih občutkov in 

ohranjanja lastnega ravnovesja. Siceršnje uporabljene intervencije kot reakcija na moteče 

vedenje so sledile konceptu vzgojnega delovanja, ne le kot hipne raekcije, temveč predvsem 

načini razvijanja bolj konstruktivnega vedenja. Pri delu z razredom sem upoštevala splošne 

vzgojne smernice spoštovanja otrokove integritete in enakovrednosti, tudi v primeru, ko se ta 

vede neprimerno in za druge moteče (Juul, 2009; Siegel, 2013). To je najverjetneje vplivalo 

na to, da do vedenjskih eskalacij ni prihajalo, saj sem kljub sankcijam uspela ohraniti dober 

odnos z vsemi učenci. Če so sicer moteči učenci prepoznali nesmiselnost uporabljanja 

motečega vedenja pri mojih urah, te spremembe niso generalizirali tudi pri urah drugih 

učiteljev. Spoznanje, do katerega je prišel tim učiteljev, ki je iskal učinkovite intervencije, je, 

da ne moremo drug drugemu vzgojiti učencev, lahko pa vsak najde intervencije, ki so 

učinkovite.  

− Sodelovanje s starši: Neposrednega sodelovanja s starši je bilo med izvajanjem programa 

malo. Tudi sicer bi kontakte s starši, do katerih je prišlo, težko imenovali sodelovanje. Šlo je 

predvsem za obveščanja staršev o težavah z vedenjem otrok. Dosledno sem opažala vzorec 

neprevzemanja odgovornosti, in sicer v smislu, »ni prav, da se tepe, kaj pa naj naredi, če ga 

drugi izzivajo«. Večkratne ponovitve konkretnih opisov dogajanja, seznanjanje staršev z 

videnji drugih otrok, udeleženih v konfliktih, je delno vplivalo na njihovo zaznavanje 

situacije. Ugotovila sem predvsem to, da otroci doma povedo svoje videnje zgodbe. Soočanje 

staršev s širšo sliko jim je omogočilo bolj konstruktiven pogled na vedenje njihovih otrok. V 

kontaktih s starši je prišlo tudi do poročanja teh o težavnosti njihovega odnosa z otrokom. Ko 

je ta nekaj naredil narobe, je občasno prišlo do kaznovanja, odvzemanja ljubih predmetov in 

dejavnosti, zapiranja v drug prostor, pozneje pa se jim je otrok zasmilil in so ga pocrkljali z 

novo stvarjo, ki si jo je zaželel, hamburgerjem ipd. Kaže se tudi neusklajenost med vzgojo 

matere in očeta, navadno očetje v šoli povedo, »da jaz bi že ravnal drugače, da točno vem, da 

je problem v razvajenosti njihovega fanta, da pa res ne morem prek maminega/ženinega  

zaščitništva«. Sodelovanje s starši je moteče vedenje otrok postavilo v veliko širši kontekst 

kot le šolski in verjetno tudi širši kot le družina. Številni starši omenjenih motečih učencev se 

kažejo kot izrazito usmerjeni v zadovoljstvo otroka, se trudijo narediti najbolje zanj, 
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neprenehoma prebirajo vzgojno literaturo, iščejo nasvete in mnenja na raznih forumih. Kot je 

povedala neka mamica: »Vsega je toliko, da se sploh več ne znajdem, vsak pravi drugače. Saj 

poskušam narediti, kot napišejo, pa nič ne zaleže.«  
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RAZPRAVA  

 

V raziskavi sem želela pridobiti vpogled v učinke tehnik čuječnosti na izstopajoče vedenje 

otrok v razredu. Tehnike čuječnosti sem usmerila v krepitev samozavedanja, samokontrole, ki  

naj bi imela pomemben vpliv na vedenje učencev. Pričakovanje, da bo raziskava potrdila 

pomen in smiselnost iz potreb učenca izhajajočih intervencij in njihovo učinkovitost, kot jih 

definirajo avtorji (Kobolt & Rapuš Pavel, 2004, 2007; Kodele &Mešl, 2013), se je potrdilo. V 

odgovorih  učencev  o zaznanih učinkih programa čuječnosti Žabice so učenci poročali o 

povečanem občutku umirjenosti, vzpostavljanju odloga pred reagiranjem na dražljaje iz 

okolja, višji stopnji razpoloženjske stabilnosti. Spremembe, o katerih so poročali učenci, niso 

velike in jih učenci zaznavajo predvsem pri sebi in skoraj ne opazijo pri drugih.  

Iz refleksij in pogovorov z učitelji je razvidno, da so učitelji majhne spremembe opazili 

predvsem v individualnem delovanju posameznih učencev, malo ali skoraj nobenih pa na 

nivoju delovanja celotnega razreda. Lahko zaključimo, da program čuječnosti sicer kaže vpliv 

na povečanje stopnje vzpostavljanja umirjenosti, podaljševanja reakcijskega časa pri učencih, 

kar so pomembne komponente samokontrole, kar je predvsem razvidno iz evalvacij programa 

z vidika otrok, ne kaže pa zaznanih učinkov na pogosto moteče vedenje v razredu niti z vidika 

otrok niti z vidika učiteljev ali izvajalke programa. Izvajanje programa ni pomenilo le uporabe 

vaj čuječnosti po določenem urniku, temveč tudi reden dnevni stik z razredom, z učenci. To 

druženje je vedenjsko problematiko v razredu postavilo v ospredje, zato sem v okviru 

programa poleg vaj čuječnosti za otroke začela tudi z iskanjem vzrokov, ki bi mi omogočili 

razumevanje motečega vedenja v razredu in dodatnih intevencij za njegovo reguliranje.  

Metjlak (2011, str. 4) meni, da »ima pri mnogih težavah, predvsem vedenjskih, samokontrola 

pomembnejšo vlogo kot katerikoli drug posamezni dejavnik«. Učenci, ki so se v razredu vedli 

moteče, so v določenih situacijah izkazovali visok nivo samokontrole. Samokontrolirajoče 

vedenje je bilo dosledno prisotno, kadar so s sodelovalnim vedenjem želeli izpolniti svoje 

želje ali se izogniti neljubim posledicam. Učenci so kazali zmožnost vplivanja na svoje 

vedenje, odločanja, kakšno vedenje bodo izbrali v določeni situaciji. Pri učencih, ki so se 

vedli za preostale učence in učitelje moteče, razlog za omenjeno vedenje ni bila nezmožnost 

sodelovalnega vedenja, temveč vsakokratna odločitev za vedenje, ki druge moti. Razlog za 

moteče vedenje bi mogoče lahko iskali v odzivu določenih otrok na družinsko vzgojno 

delovanje, ki ga Kroflič (1997: str. 274) opredeli kot permisivnega. Gre za vrednote, »ki 
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otrokom v želji, da bi kar se le da najbolje poskrbeli za njih, vedno bolj privzgajajo patološki 

narcizem« (prav tam). Otroci iz družin, kjer prevladuje vzgojno delovanje v smislu 

zadovoljevanja otrokovih želja, preprečevanja še tako majhne možnosti neugodja, skrbi za 

stalno animacijo otroka in preprečevanje dolgčasa, lahko ob soočanju s šolsko situacijo, kot 

pravi Kroflič (prav tam), odreagirajo z vrsto motečih vedenj. Ta so sicer usmerjena predvsem 

v otrokovo željo, da situacijo, v kateri se je znašel, »normalizira«, prilagodi, spremeni v 

takšno, kot je je vajen, kot jo lahko obvladuje, torej čim boljši približek domači, družinski 

situaciji. V tem procesu sodelujejo tudi številni starši in strokovni delavci, ki vzpostavljanje 

»otroku prijazne šole« razumejo predvsem v smeri oblikovanja šolskega prostora, ki skrbi, kot 

pravi Kroflič (1997: str. 274), za dovolj otroku zanimivih vsebin (izbirni in spremenljivi 

kurikul), omogoča udobno bivanje (izbira hrane, dejavnosti ...) ter odnosno ugodje 

(dogovarjanje o pravilih, odsotnost sankcij, tretmajski način obravnave težav ...). 

Drugo pot razmišljanja o vzrokih motečega vedenja določenih učencev lahko prepoznamo v 

delu avtorjev (Bouwkamp & Bouwkamp, 2014), ki govorita o povezavi vzgojnega stila 

staršev in odnosnega delovanja otroka. Oblike vzgojnega delovanja, ki jih avtorja imenujeta 

zanemarjajoč starš, nedosleden starš in nezanesljiv starš, lahko povzročijo razvoj motečega 

vedenja pri otroku. Otrok, soočen z odsotnostjo starševskih povratnih informacij o svojem 

ravnanju, soočen z občutkom, da staršu ni mar zanj, ali kaotičnim reagiranjem starša, ko otrok 

nikoli res ne ve, kaj sledi čemu in zakaj, ter otrok, ki staršu ne more verjeti, se ne more zanesti 

nanj, v več primerih razvije vedenje, ki ga druga okolja, tudi šola, opredelijo kot moteče.   

Z izrazito motečim vedenjem lahko odreagirajo tudi otroci, učenci, soočeni s šolsko situacijo, 

v kateri ne prepoznavajo, ne najdejo zase pomembnih odnosnih relacij in učnih vsebin. Pouk, 

ki poteka na izraziro otroku neprimeren način (dolge učne ure, enoznačne dejavnosti, 

frontalne razlage ...) po mnenju številnih avtorjev (Conzolino, 2013; Robins, 2015; Wagner, 

2010) ne zadovoljuje temeljnih otrokovih eksistencialnih potreb po sprejetosti, znanju, 

sodelovanju. Mnogi otroci v opisani situaciji še zmanjšajo nivo sodelovalnosti in 

konstruktivnosti. Po mnenju avtorjev nikakor ni nujno, da otroci v omenjeni situaciji reagirajo 

nezavedno, da gre za njihovo nezmožnost delovati v »dolgočasni« šoli. Številni otroci, 

predvsem tisti z visokim potencialom inteligentnosti in kreativnega mišljenja, gredo v 

zavesten upor in rušenje načina šolskega dela, ki ne upošteva njihove integritete.  

Moteče vedenje določenih učencev v razredu, udeleženim v raziskavi, bi lahko pripisali 

kateremu koli od naštetih dejavnikov. Vsekakor pa je potrebno zavedanje, da je mogočih 
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razlogov še več in bi bilo glede na sicer opravljene raziskave (npr. Rapuš Pavel, 2010; 

Smrtnik Vitulić, 2009) o motečem vedenju učencev v šoli in s tem povezanih disciplinskih 

problemih vredno več raziskovalne pozornosti nameniti razlogom zanj. Kot opozarja Metjak 

(2014), so pristopi k delu z učencem, ki pričakovanega načina sodelovanja v šoli ne zmore ali 

noče opraviti, pomembno drugačni. Pri otroku, ki zaradi različnih razlogov ne zmore 

sodelovati v šoli na pričakovan in željen način, tretmajsko suportivne intervencije s 

povečanjem občutka kompetentnosti, tudi sprejetosti, prilagajanjem oblik šolskega dela tudi 

načinov ocenjevanja, lahko pomemebno izboljšajo zmožnost sodelovalnega ravnanja in 

splošnega vedenja. Nasprotno pa lahko pri otroku, učencu, ki noče sodelovati, ki namensko 

ravna v nasprotju s pričakovanji, omenjeni tretmajsko suportivni način, še poglablja in krepi 

uporno vedenje v smeri destruktivnosti in disciplinskih težav, brez resne možnosti njihovega 

preseganja. Lahko sklenemo, da pomanjkanje zmožnosti samokontrole pri učencu nikakor ni 

nujno razlog, vzrok za moteče vedenje učencev. Čeprav pedagoški delavci lažje sprejmemo 

(Juul & Jensen, 2009), da je razlog nesodelovanja učenca njegova nezmožnost in se 

postavimo v vlogo tistega, ki ve več, ki lahko učencu pomaga preseči svojo neznožnost, je 

omenjena opredelitev problema zelo pogosto napačna in reševanje težave zato neuspešno. 

Tako sicer lahko raztresenost učencev, njihovo glasnost, neprestano premikanje, prepiranje, 

prepoznavamo kot simptom njihove pomanjkljive zmožnosti pozornosti, koncentracije ter 

samokontrole in sklenemo, da gre za določeno stopnjo nezmožnosti ali celo motnjo. Vendar 

pa, kot opozarjata Juul in Jensen (2009), z opredelitvijo učenca kot nezmožnega in potrebnega 

pomoči, temu odrečemo odgovornost za njegovo ravnanje ter resnično dosežemo poglabljanje 

in vztrajanje motečega vedenja. Po mnenju omenjenih avtorjev je sicer resnično potrebna 

visoka stopnja strokovnega znanja, predvsem pa osebne zrelosti, odnosne kompetentnosti 

strokovnega delavca, da uzre in resno vzame učenčevo nesodelovanje ter kot odrasli in 

strokovnjak tudi prevzame odgovornost za spremembe procesa.  

Moteče vedenje določenih učencev v razredu, v katerem je potekala raziskava, so učitelji, ki 

so sodelovali v raziskavi, v večini prepoznavali kot posledico nezmožnosti učencev, 

pomanjkljivo usposobljenost. Moteče vedenje je bilo prepoznano kot posledica nezmožnosti 

uporabe samokontrole učencev. Po mnenju učiteljev bi se učenci sicer vedli sodelovalno, če bi 

le zmogli, če bi imeli potrebno veščino samokontrole. Rezultati vpliva izvedenega 

pedagoškega programa Žabice so jasno pokazali, da omenjeni učenci, tako kot tudi preostala 

večina v razredu, ni imela resnih težav s samokontrolo. Glede na zgoraj omenjeno razmejitev 

motečega vedenja učencev glede na njihovo pomanjkljivo zmožnost ali nezmožnost 
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sodelovanja ter na drugo možnost, in sicer nepripravljenost oziroma odklanjanje sodelovanja 

z vidika interpretacije rezultatov raziskave menim, da je šlo v primeru obravnavanega razreda 

za namensko, zavestno, opurtunistično naravnano moteče vedenje.  

Do motečega vedenja je po interpretaciji raziskovalnih rezultatov glede na mnenja učencev 

prihajalo v dveh fazah in iz dveh virov. Najprej so se moteče začeli vesti posamezni učenci, ki 

so se zaradi še ne opredeljenih razlogov odločili za nesodelovalno, moteče vedenje. V 

nadaljevanju pa so preostali učenci reagirali na izraženo vedenje prve skupine. Kot pravi Vec 

(2011), prek norm razreda kot skupine, prek kulture ali nekulture razreda, reagiranja v 

konfliktih, strukture socialne moči in še drugih dejavnikov lahko pride do širjenja motečega, 

nekonstruktivnega vedenja tudi na sicer sodelovalne učence, in sicer kadar učitelju ne uspe z 

izbranim načinom vodenjem razreda ter sprotnimi intervencijami oblikovati bolj 

konstruktivnega učnega in socialnega okolja.  

Rezultati pedagoškega programa čuječnosti za otroke niso pokazali vpliva na zmanjšanje 

motečega vedenja posameznih učencev, katerega razlog ni bila nezmožnost na katerikoli 

ravni, tudi ne pomanjkanje samokontrole. V primeru odločitve učenca, da ne bo sodeloval pri 

učni uri, ne bo upošteval pravil učitelja ali razrednih norm, vaje čuječnosti niso kazale vpliva 

na spremembo omenjenega vedenja. Kot pravi Rechtschaffen (2014), vaje čuječnosti, tudi v 

primeru izvajanja otrok, ostajajo na ravni prostovoljnosti. Vplivajo predvsem ob uporabi in 

želji osebe, ki jih uporablja. Po drugi strani pa so vaje čuječnosti v pedagoškem programu 

kazale učinek pri učencih, ki so moteče vedenje izkazovali kot reakcijo. Ti so z vajami 

pridobili možnost za povečanje vzpostavljanja notranje umirjenosti ter odloga reagiranja in s 

tem načrtovanja delovanja. 

Ugotovljeni dejavniki vplivanja pedagoškega programa na razredno klimo in 

izstopajoče vedenje 

 

Rezultati raziskave so pokazali tri pomembnejša področja razredne klime in izstopajočega 

vedenja, ki jim namenjam podrobnejšo obravnavo.   

1. Polarizacija razreda: Med raziskavo je bilo ugotovljeno, da je razred izrazito polariziran, 

sestavljen iz sodelovalnih učencev, ki želijo čim bolj mirno sobivati ter so glede na razvojno 

stopnjo zmožni pričakovenega upoštevanja navodil in pravil, ter učencev, ki v razredu 

delujejo razdiralno, kažejo znake motečega, tudi nasilnega vedenja. Razkorak med skupinama 

je velik in jasen, tudi sami otroci se delijo na skupini »mi« in »oni«, in sicer v obe smeri. 
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Vsaka skupina se identificira gleda na vrednote in norme, kot skupina »pridnih« in skupina 

»zoprnih«. Skupina sodelovalnih učencev kaže večjo medsebojno kohezivnost, prijateljska 

čustva in vedenja, skupina učencev, ki motijo, ne kaže medsebojne kohezivnosti, prijateljska 

čustva so prikazana občasno. Kot pravita Schmuck in Schmuck (1997), je v močno 

kohezivnih razredih stopnja motečega vedenja pogosto višja kot v manj kohezivnih. Omenjeni 

proces je v raziskovanem razredu viden kot proces polarizacije razreda.  

Nedvomno je izvajanje programa polarizacijo razreda naredilo jasno razvidno, kar si lahko 

pojasnimo z dvema razlogoma: 

a) Vaje čuječnosti so okrepile veščine samokontrole predvsem sodelovalnih učencev, ki so 

omenjene veščine sicer že imeli in jih tudi znali uporabljati. Pri učencih z motečim vedenjem 

pa do tega procesa zaradi vaj čuječnosti ni prišlo.  

b) Delo v razredu je razgrnilo jasno sliko o dogajanju. Veliko pedagoških ur, namenjenih 

predvsem odnosom, emocijam, reagiranju v razredu je omogočilo videti bolj natančno sliko 

dogajanja, saj siceršnja šolska realnost kaže podobo skupine (npr. trije učenci 

klepetajo−učitelj sliši klepetanje−označi razred kot klepetav−cel razred ne gre na igrišče).  

Socialnopedagoške intervencije, ki so spremljale program čuječnosti za otroke, naravnane v 

smer motiviranja uporabe konstruktivnega vedenja pri učencih, ki sicer kažejo moteče 

vedenje, je podala možnosti preseganja polarizacije v razredu. Kaže, da so učenci, ki se sicer 

vedejo moteče, zmožni predvsem zaradi dovolj velikega neugodja vzpostaviti motivacijo za 

konstruktivno in sodelovalno vedenje. Določeno stopnjo neugodja tudi Kroflič (2011) 

opredeljuje kot nujen in močan faktor regulacije ali spremembe vedenja. Kadar pride do 

procesa vzpostavljanja sodelovalnega vedenja na širši ravni, kažejo sicer moteči učenci 

določeno zadovoljstvo s prestopom v »sodelovalni« del razreda. Zaenkrat tudi ni prepoznati, 

da večinski del učencev sicer motečih učencev ne bi pod nobenim pogojem hotel sprejeti 

medse. Kaže se ravno obratno (»Greš se z nami nogomet, samo da se boš držal pravil!«). 

Vprašanje je, ali bo pedagoškemu kadru uspelo uporabiti omenjeno pripravljenost otrok in 

oblikovati pedagoški program, ki bi lahko preprečil polarizacijo razreda. Glede na rezultate 

pričujoče raziskave bi lahko razmišljali v smeri delovanja več povezanih faktorjev, in sicer 

vaj čuječnosti za otroke, ki jim omogočijo večjo umirjenost, osredotočenost, stik s seboj, ter 

medsebojno povezanost in dosledno ustavljanje, preusmerjanje in po potrebi sankcioniranje 

motečega vedenja, predvsem kadar je usmerjeno na izzivanje preostalih učencev.  



119 
 

Hkrati je nujno v razredu, kot pravi Rogers (2006), uveljaviti jasen standard pričakovenega, 

željenega vedenja, sodelovanja in skrajno dosledno prenehati prakso sankcioniranja celega 

razreda (npr. »Ker ste klepetali, ne greste na igrišče.«). Po njegovem mnenju je pomembno, 

da učitelj jasno in natančno sporoča, kaj pričakuje od otrok, učencev, odločno pohvali trud 

učencev za sodelovanje in neprenehoma dopušča možnost, da vsi učenci dosežejo omenjeni 

standard pričakovanega. Poiskusi interveniranja na omenjen način so se tudi v raziskovanem 

razredu izredno hitro začeli kazati kot primerni in uspešni. Glede na izraženo težavnost 

omenjenega delovanja nekaterih učiteljev (pomanjkanje časa za razščiščevanje dogajanja, 

občutek nelagodja učitelja, kadar s svojo reakcijo povzroči nelagodje pri učencu ...) pa bi v 

nadaljevanju verjetno veljalo razmišljati bolj o programu, namenjenem tako učiteljem kot 

učencem. 

2. Moteče vedenje: Raziskava je pokazala predvsem veliko kompleksnost dejavnikov 

motečega vedenja. Videti je, da so sicer vsi učenci zmožni ravnati sodelovalno in 

konstruktivno. V razredu ni prepoznati posameznikov, ki bi kazali večje vedenjske posebnosti 

zaradi določenih nezmožnosti. Kot je razvidno iz opazovanj, bi lahko rekli, da učenci od 

odraslih, učiteljev, potrebujejo drugačne spodbude za konstruktivno, v šolskem 

prostoru zaželeno vedenje. Nekatere otroke k sodelovanju motivira zanimiva učna snov, 

druge dober odnos z učiteljico, nekatere  to, da pač naredijo, kar se jim reče, spet naslednje pa 

izogibanje težavam. Kot pravi Kroflič (1997), permisivna, instantno otroku prijazna šola 

zadnji skupini ne omogoča vzpostavljanja razvojno in socialno nujno potrebnih veščin. 

Socialnopedagoško interveniranje v konkretnem razredu, ki je sodeloval v raziskavi in išče 

intervencije na polju izraženih potreb otroka, je v primeru omenjenih otrok sicer uspelo 

izvesti nekaj akcijskih eksperimentov, ki bi lahko omogočili oblikovanje smernic nadaljnjega 

delovanja pedagoških delavcev (uporaba pisanja refleksij, reagiranja učitelja v individualnem 

kontaktu z učencem, umik učenca iz konfliktne situacije ...).  

Obstaja pa težava definiranja potrebe otroka, saj če npr. definiranje potrebe 10-letnega fanta 

razumemo kot njegovo jasno izražanje, da se nauči pridno sedeti na stolčku in pisati v zvezek, 

lahko popolnoma zgrešimo realne potrebe otroka, in to potrebe po sodelovanju, pripadanju, 

raziskovanju, preizkušanju. Kot pravita Juul in Jensen (2009), razumevanje širšega kroga 

otrokovih potreb in zmožnost vpogleda v otrokov svet, empatija brez pokroviteljskega sočutja 

in nepopustljiva zahtevnost, ki spoštuje otrokove zmožnosti, lahko tudi omenjenim otrokom 

omogočijo spreminjanje fiksiranih vzorcev vedenja.  
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Nadaljnjega razmisleka o šoli kot socialnem prostoru je vredna tudi ugotovitev pričujoče 

raziskave, da vedenje, ki ga šola prepoznava kot moteče, najbolj pogosto prezentirajo fantje. 

Ugotovitev sicer podpira že več prej izvedenih raziskav (Babad, 2009; Bjorkqvist & 

Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Rogers, 2009) ter izkustvena mnenja učiteljev v šolah. Ali 

šola ni za fante ali pa fantje niso za šolo? Ali pa je težava v feminizaciji učiteljskega poklica 

na primarni stopnji, saj kot pravijo evolucijsko naravnani znanstveniki (Conzolino, 2013; 

Siegel, 2014; Wagner, 2010, Brizendine, 2010; Ryan & Jetha, 2013) mladi fantje zaradi 

biološko pogojenih komponent izredno težko sledijo ženskemu tipu vodenja. Da biološko 

evolucijska razlaga motiviranja in razumevanja načinov zaznavanja impulzov iz okolja in 

reagiranja nanje kaže določene smiselne povezave s spolom, je potrdil tudi manjši 

eksperiment avtorice, ki sicer ni bil namenjen omenjenemu vprašanju. Nalogo problemskega 

tipa z nedefiranim odgovorom, ki je bila naravnana izrazito praktično, so veliko hitreje in bolj 

celostno reševali fantje kot dekleta (naloga v prilogi 2 kot uganka). Faktor je bil najverjetneje 

tudi to, da rešitev ni bila verbalna, temveč risba, načtrt. Tako pridemo do vprašanja, kot ga 

postavlja Robins (2015), ali načini poučevanja v šoli (ne toliko sama vsebina) upoštevajo 

razvojne in tudi biološke predispozicije različnih otrok ter ali je res smiselno, da šole toliko 

časa in energije namenijo predvsem adaptiranju vseh otrok na določene načine delovanja 

(dolgi intervali sedenja, frontalna razlaga …). Ali pa mogoče tako izgubljamo tudi veliko 

kreativnega potenciala cele množice otrok. 

Kot je že opredejeno, je raziskava pokazala, da na reguliranje namenskega, izzivajoče 

motečega vedenja otrok v razredu pedagoški program vaj čuječnosti ni pokazal večjega 

učinka. Tudi fantje, ki so kazali znake namensko motečega vedenja, so po opažanjih avtorice 

občasno sodelovali v vajah čujenosti tudi na konstruktiven način. Do tega sodelovanja je 

prišlo glede na odločitev učencev in kadar so jim bile vaje všeč. Vendar pa program 

čuječnosti ni pokazal učinka na odločitev omenjenih učencev, ali se bodo v določeni situaciji 

vedli konstruktivno, sodelovalno ali izzivalno, moteče.  

3. Reaktivno moteče vedenje učencev: Raziskava je pokazala, da se moteče ali celo nasilno 

vedenje v razredu pogosto sproži kot reakcija na vedenje nekoga drugega. Ali kot se je izrazil 

eden izmed sicer sodelovalnih učencev v raziskavi: »Če ne bi bilo učiteljic, bi se mi hitro 

zmenili. Zdaj pa xx teži, vi nič ne naredite, ko ga imam dosti, ga užgem, pa sem jaz 

kaznovan.« Ničelna stopnja strpnosti do nasilja se v šolah pogosto razume predvsem kot 

prepoved reagiranja izzvanega ali žrtve, saj samega izzivanja ali začetnega nasilja učitelji ne 

uspejo opaziti, zaznati (Juul, 2010; Kozina, 2016). Kako lahko postaviš svojo mejo, poskrbiš 
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zase, se braniš, ko te nekdo ne pusti pri miru, čeprav si mu rekel, da naj te, ali te odrine, udari, 

poškoduje tvoje stvari? Kot pravi Juul (2010), fokusiranje pedagoških delavcev na 

nefunkcionalne intervencije, ki naj bi jih uporabljali napadeni, v šolah pogosto povzročajo 

preveč bolečine, obupa in nasilja, kar je bilo ugotovljeno tudi v pričujoči raziskavi. Avtor kot 

nefunkcionalne intervencije razume delovanja v najširšem smislu, ki ne prinašajo 

pričakovanega učinka. Opozarja, da je nasilje skoraj nemogoče ustaviti brez uporabe določene 

stopnje nasilja. To je namenjeno obrambi, kar po mnenju avtorja predstavlja pomembno 

razliko, saj npr. odrivanja sošolca, ki je namenjeno nadvladi, in tistega, ki je namenjeno 

obrambi pred klofuto, nikakor ne moremo enako obravnavati v miselnem okvirju ničelne 

tolerance do nasilja. Še več, v primeru enačenja omenjenih vrst dejanj pogosto povzročimo 

porast nasilnega ravnanja.  

Način reagiranja odraslega, učitelja, v primeru soočanja z nasilnim vedenjem učencev, je 

seveda ključen. V slovenski šoli se je vzpostavljanje nične stopnje tolerance do nasilja po 

Grabeljšek (2015) združilo z ukinjanjem zakonskih možnosti sankcij šole. Odsotnost 

možnosti reagiranja učiteljev, vzpostavljena v zadnjih letih v slovenskem šolstvu, po mnenju 

avtorice, dejansko daje vtis, kot ga zaznavajo učenci, udeleženi v raziskavi: »Da šola ščiti 

moteče in nasilne.« Nedvomno gre za preplet različnih vzrokov, ki jih ni iskati le v strokovni 

nezmožnosti učiteljev. Pomemben je tudi pogled za realnost vsakega posameznega otroka, 

učenca. Njegova, njena zgodba, ki jo je nujno slišati. Ali kot je poudaril eden od v raziskavi 

sodelujočih učiteljev: »Poreden otrok ni pacient.«  Kot pravita Kobolt in Rapuš Pavel (2007), 

je za uspešnost intervencij ključno, da izhajajo iz medsebojnega sodelovanja odraslega in 

otroka pri opredeljevanju problema.  

Tudi sodelovanje otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli je močno spremenilo 

standarde vedenja v razredih. Površno izpeljan inkluzijski način razmišljanja je lahko del 

odgovora, da v šoli večkrat ne ločimo več med učencem, ki ne zmore, in učencem, ki noče. In 

vprašanjem, ali je motenje pouka in vseh prisotnih res del upoštevanja posebnosti otroka s 

težavami? Mu z dopuščanjem izstopajočega vedenja na račun drugih res koristimo? Kakšno 

sporočilo s tem dajemo vsem drugim učencem? Odsotnost reagiranja na izzivajoče, moteče 

vedenje otrok s posebnostmi, učencev s posebnimi potrebami, za katere je pogosto vtis, da jim 

odločba dopušča karkoli, ker »taki pač so«, je nedvomno spremila standarde sprejemljivega 

na šolah. V primeru pričujoče raziskave je ugotovljeno, da moteče vedenje večjega dela 

učencev sproža predvsem ob nesankcioniranem motečem vedenju določenih učencev.  
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Na področju motečega vedenja kot reakcije na izzivajoče vedenje je raziskovalni pedagoški 

program pokazal učinkovitost v dvigu stopnje splošne umirjenosti učencev, zmožnosti odloga 

hipne, impulzivne reakcije izzvanih učencev. Proces čuječnosti je omogočil vsaj minimalni 

premislek in načrtovanje reakcije, kar sicer pogosto ni vodilo k zmanjšanju nasilnih 

obrambnih reakcij učencev (»Sem mu rekel, da naj me neha porivati, pa se mi samo reži. Sem 

bil čisto miren, ko sem ga užgal. A lahko razumete, gospa, da se mu drugače ne da 

dopovedati, naj se kar pustim, ali kaj?«).  

Vaje čuječnosti so po mneju večine otrok v razredu tudi omogočile večjo medsebojno 

povezanost, občutek medsebojne bližine. V primeru reagiranja na moteče vedenje je to 

pomenilo visok nivo medsebojne pomoči otrok. Program čujenosti za otroke, izpeljan v 

razredu, je glede na odgovore učencev in učiteljev pokazal učinek na reguliranje splošnega 

vedenja in reagiranja v konfliktnih situacijah pri večini sicer sodelovalnih učencev.  
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ZAKLJUČEK 

 

Raziskava, ki je potekala v konkretnem četrtem razredu osnovne šole, je sledila zahtevam in 

priporočilom kvalitativnega raziskovanja. Prikazani rezultati raziskave so značilni za 

raziskovani razred ter pomembno odvisni od strokovne in vrednotne realnosti avtorice.  Temo 

sem raziskovala s sodelovanjem v pedagoškem procesu.  

Raziskava v izvedenem časovnem okviru ne potrdi predvidevanja, da bo pedagoški program, 

namenjen razvijanju samokontrole pri učencih, ravno s povečanjem samokontrole zmanjšal 

ter omejil izstopajoče in moteče vedenje v razredu. Izsledki raziskave podajo kompleksno 

sliko razrednega dogajanja. Pokažejo, da v primeru obravnavanega razreda prenizka, 

neustrezna samokontrola učencev ni nujno razlog motečega vedenja. Tako je program sicer 

izpolnil prvo pričakovanje in vplival na povečanje samokontrole učencev, ni pa izpolnil 

drugega pričakovanja, da bo povečana samokontrola učencev vplivala na zmanjšanje 

motečega vedenja.  

Med samim raziskovalnim procesom v razredu je prišlo do ugotovitve, da samokontrola 

učencev ni ključni faktor motečega vedenja v raziskovanem razredu. Kot izvajalka 

pedagoškega programa sem se ob omenjenem spoznanju osredotočila na iskanje ustreznih 

socialnopedagoških intervencij stokovnih delavcev za preseganje motečega vedenja v razredu.  

Rezultati kvalitativne analize nakazujejo vzroke za moteče vedenje v razredu kot rezultat 

sovplivanja širše družbenih, družinskih, osebnostnih značilnosti vseh udeleženih v šolskem 

procesu. Uporaba prožnega pristopa, vaj čuječnosti in različnih socialnopedagoških 

intervencij je prispevala možnosti pri iskanju konstruktivnih, iz otrokovih razvojno socialnih 

potreb izhajajočih odzivov. 

Vrednost raziskave je v nazornem prikazu delovanja konkretnega razreda, v spoznanju, da 

ravno natančno opazovanje in soudeleženost omogočita vpogled v dogajanje, ki omogoči 

prepoznavanje različnih vzrokov in le tako lahko poišče smiselne rešitve. Kolikor je težko 

generalizirati konkretna dogajanja v konkretnem razredu na širše šolsko polje, pa je mogoče v 

načinu soočanja z prepoznano težavo procesu delovanja tako raziskovalke kot učiteljskega 

tima prepoznati uporaben način delovanja tudi za druge problemske situacije v šoli.  

Tovrstno razvidne ugotovitve in spoznanja poudarijo pomen sodelovalnega in soustvarjalnega 

modela socialnopedagoške obravnave otrok z izstopajočim vedenjem v šolskem prostoru 
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(prim. Kobolt, Rapuš Pavel, 2004) in prispevajo k novim aplikacijam razvijanja tovrstnega 

modela v prihodnje.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Žabice – »Katera žabica ti je najbolj podobna v tem trenutku?«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica: Nana B. Vesel (Uporabljeni simbol žabe je avtorsko delo in kot takšen ne sme biti 

uporabljen brez avtoričinega dovoljenja.) 
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Priloga 2: Vaje, uporabljene v pedagoškem programu Žabice 

 

VAJA 1: POSLUŠANJE ZVONČKA 

Pozvonite z zvončkom. Predlagajte otrokom, da pozorno poslušajo zvok in dvignejo roko, ko 

ga ne slišijo več. Recite jim, naj ostanejo tiho in pri miru še kakšno minuto ter poslušajo 

zvoke okoli njih.  

Evalvacija: Lahko jih nato povprašate, kaj so slišali, ... ali pa zvoke narišejo po svoje. 

VAJA 2: DIHANJE S PRIJATELJI 

Vsak otrok naj dobi plišasto igračko. Uležejo naj se na tla in si igračko položijo na trebušček. 

Ležijo naj v tišini in dihajo ter opazujejo, kako se njihov plišasti prijateljček na trebuščku 

premika.  

Evalvacija: Kaj so občutili ob skupnem dihanju ali kaj imamo skupnega z našimi prijatelji ... 

VAJA 3: MOJE MISLI SO MEHURČI 

Otroci sedijo ali ležijo z zaprtimi očmi. Dihajo naj v svojem ritmu in poskušajo le slediti 

svojemu dihanju. Misli, ki jih zaznajo, odpihnejo ali prepustijo toku zraka, kot bi bile milni 

mehurčki. 

Evalvacija: Narišemo milne mehurče naših misli ali zaplešemo, kot da smo sami mehurčki. 

VAJA 4: POVOHAJ IN POVEJ 

Otroci sedijo v krogu. Podamo jim predmet z močnim vonjem (olupek pomaranče, sivko ...) 

in jih povabimo, da zaprejo oči in nekajkrat vdihnejo vonj ter predajo predmet naprej. Ko 

predajo predmet, poskušajo ohraniti vonj med svojim dihanjem. 

Evalvacija: Risanje vonja, barvanje mendale ... 

VAJA 5: UMETNOST DOTIKANJA 

Vaja poteka v paru. Otroci zaprejo oči. Vsak otrok dobi en predmet, se ga dotika, preuči s 

prsti in pove partnerju v paru, kaj čuti. Nato zamenjata mesti.  

Evalvacija: Kakšni so občutki, ko ne uporabljamo vida? Kako »vidimo« predmete? Kako smo 

jih »videli« iz sošolčevega opisa? 

VAJA 6: POSLUŠANJE SRČNEGA UTRIPA 

Otroci naj eno minuto skačejo, divjajo naokoli, lahko tudi ob spremljavi divje glasbe. Nato se 

ustavijo, usedejo, dajo roke na srce in čutijo, poslušajo svoj srčni utrip.  

Evalvacija: Narišemo domišljisko risbo ritma svojega srca. 
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VAJA 7: POZORNO JEMO 

Otrokom razdelimo majhne koščke hrane, čokolado, rozine, bonbončke, suho sadje ... 

Predlagamo jim, naj jih okušajo v ustih, kolikor dolgo lahko, ne da bi jih pogoltnili. 

VAJA 8: BANANINO RAZTEGOVANJE 

Otroci stojijo z nogami v liniji bokov. Dvignejo roke nad glavo, se nagnejo v levo, še desno 

nogo prekrižajo na zadnjem delu gležnja, se raztegnejo in obrnejo strani. 

Evalvacija: Narišemo raztregovanje banane. 

VAJA 9: SEDIM PRI MIRU KOT ŽABICA 

Otroci sedijo v krogu, zaprejo oči. Povemo jim vodeno meditacijo o mali zeleni žabici ob 

potoku, ki sedi v miru na svojem kamnu in pozorno spremlja dogajanje okoli sebe ... 

Evalvacija: Rišemo žabice. 

VAJA 10: STRESI − UMIRI 

Otroci se prosto premikajo po prostoru. Predlagamo jim, da ob našem znaku začno tresti svoje 

telo, od naslednje znaku pa se umirijo in dihajo. Vajo nekajkrat ponovimo.  

Evalvacija: Risanje krivulj, črt ... 

VAJA 11: SIDRANJE DIHANJA 

Otroci sedijo ali ležijo na tleh z zaprtimi očmi. Povemo jim zgodbo sidra in jih povabimo, da 

dihajo v svojem ritmu. 

Evalvacija: Risanje sidra in ladjice. 

VAJA 12: UGANKA  

Če bi bil termit, bi bil moja hrana. 

Če bi bil utrujen človek, bi mi pomagal, da se spočijem. 

Če bi bi otrok, bi bil čudovito igralo.  

Kdo sem? 
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Priloga 3: Vprašalnik za učence 

 

JAZ V MOJEM RAZREDU  

MOJ SIMBOL ...................................................... 

 

V RAZREDU SE POČUTIM .......................................... 

V ŠOLI SEM RAD/-A,  .................................................. 

NE POČUTIM SE DOBRO, .......................................... 

KO SEM ZADOVOLJEN/-NA, ............................................. 

KO MI JE HUDO, ........................................................ 

V RAZREDU UŽIVAMO, ............................................. 

PREPIRAMO SE, ........................................................ 

MOTI ME, ................................................................. 

NAJBOLJŠI DEL DNEVA V ŠOLI .................................. 

V RAZREDU SEM UMIRJEN/-A ................................... 

RAZJEZIM SE, ............................................................ 

BITI PRIJAZEN POMENI, ........................................... 

ZAUPAM ................................................................... 
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Priloga 4: Evalvacijski vprašalnik za učence  

 

1. KAKO SI SE POČUTIL/-A OB IZVAJANJU VAJ ČUJEČNOSTI? 

 

 

 

 

 

2. KAKO SO VAJE VPLIVALE NATE? 

 

 

 

 

 

 

 3. KAJ SE TI JE ZDELO PRI VAJAH DOBRO? 

 

 

 

 

 

 

4. KAJ TI JE BILO TEŽKO? 
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Priloga 5: Splošna navodila za izvajanje vaj čuječnosti za otroke 

 

1. Najbolje je, da otroci sedijo v krogu, če je le mogoče, na tleh. Če vaje izvajamo sede za 

šolskimi mizicami, je nujno poskrbeti, da imajo otroci dovolj prostora med seboj. 

2. Otroke povabimo, da zaprejo oči. Če jim je to zelo neprijetno, naj imajo odprte, a ne 

gledajo po prostoru in ne iščejo očesnega kontakta z drugimi. Pogosto je še težje doseči 

umirjenost z odprtimi očmi, posebej če ima več otrok oči odprte. V tem primeru jim pač 

predlagajte, da jih zaprejo in je že to samostojna vaja.  

3. Prve vaje naj ne bodo dolge, pet minut je dovolj. Dolžino lahko pozneje podaljšujemo.  

4. Smiselno je da isto vajo uporabimo, izvedemo večkrat, da se otroci res prepustijo 

doživljanju. Novosti so jim zanimive, a jih pogosto zelo razburjajo.    

5. V primeru motenja posameznih otrok je nujno, da inštruktor najde v sebi ravnovesje, da 

reagira resnično mirno in pomirjajoče. Manjše raztresenosti bodo ob siceršnji umirjenosti 

izzvenele, včasih pa se to ne zgodi.  

6. Pogosto je najbolj smiselno otroku, ki ne sledi vaji in tega niti ne želi ali ne zmore, 

predlagati, da med vajo počne kaj drugega. Mirnega in nemotečega, seveda. S takšnim 

otrokom je smiselno vajo ponovno izpeljati individualno in ga vključiti v skupino, ko bo 

pripravljen. Skupine otrok so pogosto zelo heterogene. 

7.  Nujno je, da inštruktor vaje, ki jih dela z otroki, najprej doživi sam. Naredi v skupini kot 

udeleženec ali pa kot del individualnih vaj.  

8. Vzpostavljanje in ohranjanje ravnovesja inštruktorja sta ključ dobrega vodenja, zato je 

smiselno obiskati tečaj čuječnosti in razumeti globje razsežnosti, tudi vrednot čuječnosti, ne le 

izvajati vaj. Tudi samo vaje verjetno ne bodo škodile, ne bodo pa dosegle pričakovanega 

učinka.  
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Priloga 6: PRIKAZ REZULTATOV KODIRANJA DRUGEGA REDA − mnenja 

učiteljev o razredu pred izvajanjem programa  

  Koda I. reda Koda II. reda − oblikovanje 

pojmov 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

namensko nagajanje istih učencev  

izločanje motečih umiri preostale  

učenci radi sodelujejo pri vajah čuječnosti  

učiteljica ima občutek nesposobnosti − utapljanja  

nujne vaje za umirjenost v razredu  

želja učiteljice po pridobivanju soc. veščin učencev  

občutek napornega razreda   

posamezniki rušijo razredno klimo  

vsako uro težave  

manj narejenega šolskega dela  

moteče vedenje istih štirih fantov  

poučevanje letos ni veselje  

nenehen boj, da bi bilo normalno 

umirjeno delo, kadar konkretnih, motečih učencev ni  

občutek začaranega kroga  

dekleta prijetna, sodelovalna, tudi prepirljiva, tožarijo  

učenci ne odreagirajo na prijaznost  

sodelovalnih učencev učitelj sploh ne opazi  

izmed motečih učencev najlažje s tistim, katerega starši 

sodelujejo s šolo  

učiteljica nima več idej, ne ve, kaj bi  

sklep učiteljice o doslednem izločanju motečih fantov 

izločanje motečih učencev izboljšalo delo v razredu 

nezadovoljstvo učiteljice ob takšnem načinu dela 

nemoč učiteljice za vzpostavljanje prijetne klime 

prepirljivost, rivalstvo učencev  

posebej izstopajo štirje fantje  

tudi ob sodelovanju pri pouku fantje povzročajo veliko 

težav 

moteče vedenje učencev 

učiteljeve strategije 

odnos do programa 

doživljanje  učitelja 

odnos do programa 

učiteljeve strategije 

doživljanje učitelja 

razredna klima 

doživljanje učitelja 

doživljanje učitelja 

moteče vedenje učencev; 

doživljanje učitelja 

doživljanje učitelja 

razredna klima 

doživljanje učitelja 

razredna klima 

razredna klima 

učiteljeve strategije 

sodelovanje s starši 

 

doživljanje učitelja 

učiteljeve strategije 

učiteljeve strategije 

doživljanje učitelja 

doživljanje učitelja 

razredna klima 

moteče vedenje učencev 

razredna klima 

 

učiteljeve strategije 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

 

46. 

 

učiteljica komaj oprazi sodelovalne učence  

tudi drugi se navzamejo motečega vedenja  

v zadnjem času po vajah čuječnosti malo izboljšanje  

občasno občutek dobrega odnosa 

nujnost stalnega nadzora nad učenci 

polariziran razred, zelo sodelovalni in »modeli«  

izločanje motečih učencev umiri razred  

učenci individualci, sam ego  

če »modele« izločiš, potem drugi sodelujejo, vzamejo 

resno za nekaj časa  

potreba po trdi roki, jasnih, hitrih sankcijah  

nujno poskrbeti za sodelovalne učence  

odsotnost vzgoje doma 

razred sodelovalen, posamezniki težavni  

če starši učenca sodelujejo s šolo, je veliko lažje   

eden izmed fantov nasilen do deklice  

pri vajah čuječnosti sodelujejo  

samokontrolo imajo, samo uporabljajo je ne  

predlog prestavitve določenega učenca za stalno v 

sosednji razred  

starši težavnih učencev ne sprejemajo mnenja šole 

 

razredna klima 

razredna klima 

 

učiteljeve strategije 

razredna klima 

učiteljeve strategije 

razredna klima 

učiteljeve strategije 

 

učiteljeve strategije 

učiteljeve strategije 

sodelovanje s starši 

razredna klima 

sodelovanje s starši 

moteče vedenje učencev 

odnos do programa 

odnos do programa 

učiteljeve strategije 

 

sodelovanje s starši 
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Priloga 7. Izbrane teme refleksije izvajalke 

 V razredu sem govorila o koncentraciji, umirjenosti, samokontroli. Že po nekaj 

stavkih so nekateri učenci postali nemirni, začeli klepetati. Drugi so jih poskušali 

utišati, predvsem s pššš... Nisem želela, da pride do pritiska, zato sem povedala, da 

bomo o namenu programa povedali še kakšno besedo kakšen drug dan in smo raje 

začeli s samo izkušnjo vaje. Začeli smo z osnovnim sidranjem dihanja, sedeč na tleh, 

z zaprtimi očmi. Že odmikanje mizic je predstavljalo težavo. Nemogoče ga je bilo 

izpeljati v miru in tišini.  

Sodelovali so vsi učenci, čeprav sem sicer predstavila možnost, da ne sodelujejo, če 

se ne počutijo, da bi bile te vaje nekaj za njih. Videti je bilo, da otroke sodelovanje 

veseli, razveselile so jih tudi žabice kot evalvacijski vprašalnik. Prvi dan nisem dala 

nobenega navodila za izpolnjevanje evalvacije, le da naj pobarvajo eno žabico. 

Počutila sem se umirjeno, prijetno. Tudi klepetanja in vpadanja v besedo me niso zelo 

motila, nekako se mi je zdelo v kontekstu razreda.  

 

 Otroci so me ob prihodu pozdravili z veseljem, vzkliki (gospa Darja ...) in vprašanji, 

kaj bomo pa počeli danes. Odmikanje mizic je šlo malo bolje, vendar še vedno ne 

brez verbalnega dogovarjanja in komentiranja. Danes smo za sedenje na tleh uporabili 

blazinice iz penaste gume, ki imajo znotraj črke, ki jih je mogoče dati ven. Za nekaj 

otrok je bil že to moteč element. Kar niso mogli, da ne bi bezali črk ... Pri dihanju so 

izstopali določeni fantje, ki so nekako ves čas po malem vlekli pozornost nase. Kazali 

so izrazit nemir, ki se je prenašal tudi na še nekaj drugih učencev, ki pa so se sicer 

ponovno umirili in vzpostavili koncentracijo, nato pa spet izgubili umirjenost. Nekaj 

učencev je izrazito kazalo nejevoljo in vznemirjenost zaradi naraščanja hrupa. Tudi 

izrekli so, da želijo mir in tišino, vendar jih omenjeni sošolci niso upoštevali. Vsak od 

njih je odziven v individualnem kontaktu in do trenutka, ko je v kontaktu. V trenutku, 

ko sem obrnila uči k drugemu, »ga je odneslo«. Predlagala sem jim, da ne sodelujejo 

pri vaji, če jih moti, se ne počutijo dobro in le sedijo ob strani. Vsi so zavrnili, ostali 

na svojem prostoru, se neprestano premikali, imeli odprte oči, gledali druge, dihali 

izredno glasno ... Pri vaji stresi in umiri ni bilo nikakršnih težav. Kazali so znake 

zmedenosti, posebej deklice, vendar so vajo izpeljali brez težav. Tudi refleksija po 

vaji stresi in umiri je bila netežavna.  

Vmes je sicer enemu uspelo, da celotno vajo ni motil; pred tem sem mu sicer rekla, da 

si želim, da ga deset minut ne slišim, in pokazala na uri, koliko je to. Na to sem se 

spomnila šele na poti domov. Ni motil, jaz pa sploh nisem opazila. 

 

 Druženje sem začela z osličkom, plišasto igračko v naročju. Ideja je bila, da bi vsak, 

ki bi govoril, imel v rokah oslička. Tako bi vsi vedeli, kdaj govorimo in kdaj ne. 

Večina otrok je idejo pozdravila in začela sodelovati, določeni fantje, isti kot prejšnji 

dan, pa so sicer želeli sodelovati, vendar se niso vzdržali pripomb, vpadanja v besedo 

drugemu, tudi meni. Sicer sem jih lahko ustavljala, so bili odzivni, vendar 

spoštovanje drugih ni trajalo dolgo.  

Vprašala sem jih tudi, zakaj bi me lahko pohvalili. Njihovi odgovori, ker se mi da 

ukvarjati z njimi, ker še nisem znorela, ker sem dobre volje ... Mislila pa sem na meni 

očitno zadevo, da sem si v dveh dneh zapomnila njihova imena in jim tako ni bilo 

treba nositi priponk.  

 

 Druženje smo začeli s pospravljanjem mizic, kar je bilo že kar težavno, veliko 

nemira. Veliko razburjenje sta povzročila tudi pripravljanje blazinic in izbiranje 

pliškov s tiste, ki niso prinesli svojih (imela sem vrečo rezervnih). Celotna zadeva je 

postala neprijetna med vajo, saj se določeni učenci nikakor niso zmogli toliko umiriti, 

da bi sploh sledili vaji. To je vplivalo na druge, tudi name. Nisem imela v sebi tistega 

miru kot prejšnje dni in bila v stiski, predvsem ker ne morem zagotoviti prijaznega 
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prostora za delo za otroke, ki niso nemirni. To se je videlo tudi pri vodenju vaje, saj 

me je eden izmed otrok prosil, če dam malo več časa, da si lahko res zamislijo (težke 

misli kot mehurčke). Na koncu niti nismo naredili evalvacije, imela sem občutek, da 

smo izgubili kontakt, bilo mi je kar hudo, čeprav otroci niso kazali, da bi bilo to kaj 

posebnega. Predvsem mi je hudo zaradi otrok, ki tako z voljo pridejo in želijo delati, 

pa to v bistvu ne gre, saj je motečega vedenja drugih preprosto preveč. Hkrati pa mi je 

žal tudi za fante, ki motijo, saj so sicer prijetni, vendar predvsem v individualnem 

kontaktu. 

Nisem bila zadovoljna s svojo reakcijo, vidim, da me moteče vedenje posameznikov 

po nekaj časa v bistvu zelo moti, že kar prizadene. Ne toliko zaradi odnosa do mene, 

huje mi je občutek nasilja nad drugimi. Nekako nemoteči nastradajo na račun 

motečih. Jaz pa nisem zmožna poskrbeti ne za ene in ne za druge.    

 V razred sem prišla dobro pripravljena, z veliko volje in po temeljitem premisleku čez 

vikend. Imeli smo čas. Otroci so me pričakali z velikim veseljem in pripravljenostjo. 

Na njihov predlog smo se lotili sedečega dihanja s pliški. Bilo je neverjetno umirjeno, 

tudi sicer moteči fantje so izredno lepo sodelovali. Lahko so se umirili, prepustili 

svojemu ritmu. Vodila sem fantazijo s samokontrolo nad zaprtimi očmi, premikanjem 

telesa ... Tudi priprava razreda in pospravljanje danes nista predstavljala težav. Ne 

vem, kaj je danes tako drugače, kot zatišje po včerajšnji nevihti. 

 

 Predvsem že sicer moteči fantje so bili videti čisto iz sebe. Kot ne bi bilo včerajšnjega 

dne! Res pa je, da smo se uspeli na začetku druženja pribl. pet minut pogovarjati 

izrazito prijetno in z upoštevanjem sistema »eden govori«.  

 

   

 Sama sem bila že kar malo utrujena, tako sem se odločila, da bi mogoče naredila 

nekaj »varnega«, za njh v tem programu sicer novega, pa vendar že znano dejavnost. 

Prinesla sem knjigo. Danes so za spremembo, ker sva se z razredničarko še 

pogovarjali na hodniku pred razredom, sami premaknili mizice in stole ter pripravili 

prostor. Koliko hrupa in prepiranja je to zahtevalo, ne vem, ker nisem bila poleg. 

Neka deklica se je javila, da gre po igračke v moj kabinet − to se je izkazalo kot 

izredno zaželeno početje. Tudi za razdelitev blazinic se neprestano javljajo številni 

učenci. Usedli smo se na tla, proces usedanja in umirjanja je trajal izredno dolgo, 

predvsem na račun fantov. Neprestano se kaže razlika med dekleti in fanti, vsaj 

nekaterimi. Dekleta brez zagate v miru in hitro izpeljejo navodila, fantje pa imajo pri 

vsaki dejavnosti še kup dodatnih idej in delovanj. Kot bi bili popolnoma nazmožni 

narediti eno stvar naenkrat, eno za drugo, katerokoli dokončati! Ko smo se končno 

usedli, sem  prebrala se zgodbo Pale sam doma. Neverjetno pozorno so poslušali, se 

zatopili v zgodbo, razen enega, ki je zgodbo poznal in je tako brez milosti komentiral 

ali dokončeval moje stavke. Na moje intervencije je sicer reagiral, ko sem ga 

pogledala in se nasmehnila ter odkimala z glavo, se je opravičujoče nasmehnil in si 

dal roke na usta, čez nekaj minut pa se je vsa stvar ponovila. Uspelo mi je ohraniti mir 

v sebi. Za spremembo pa so preostali trije sicer moteči fantje pravzaprav lahko 

ohranili umirjenost.   

Hkrati je začela deklica nasproti mene jokati in se izločila iz kroga. Nikakor ni hotela 

povedati, kaj jo muči. Tako je moje mesto prevzela učiteljica, jaz pa sem šla z 

jokajočo se deklico na hodnik. Po dolgem prigovarjanju in vztrajanju, da me res 

zanima, kaj jo je prizadelo, je le izrazila žalost in stisko, ker vedno pridejo na vrsto za 

zanimive zadeve, kot so ideje za telefončke, prinašanje igrač, razdeljevanje blazinic 

ipd. le tisti učenci, ki so zelo hitri in glasni. Po trenutku tišine mi je postalo jasno, kaj 

govori. V bistvu je bilo točno tako. Na ta način smo učitelji tudi pogosto 

»zaposlovali« nemirne otroke, da bi ti nekako vodeno in sprejemljivo izživeli svoj 
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nemir. Vodljivi, neizstopajoči otroci pa tako ostanejo na svojih sedežih in nimajo 

možnosti sodelovati v sicer za njih privlačnih aktivnostih. Jokala je tudi, ker je v 

razredu grozno, vse se vrti samo okoli nekaj »glasnih in zoprnih« učencev, vsi drugi 

pa so tam kar tako. Povedala je še, da se ona zelo trudi, da bi bilo v razredu prijetno, 

da bi bili prijazni, pa njene prijateljice tudi, pa je vse brez veze. Deklici sem se 

opravičila, jo prosila, naj me na najin pogovor še kdaj spomni, če bom spet največ 

pozornosti namenjela izstopajočim učencem. Za konec sva še našli aktivnost za danes 

(pospravljanje in odnašanje plišastih igračk v moj kabinet), ki bi ji malo olajšala 

življenje v razredu.  

 Ko smo imeli uro, smo se najprej pogovarjali, in sicer o načinu medsebojnega 

pogovora − eden govori in dvigujemo roke. Najprej sem jih vprašala, ali jim je takšen 

pogovor sploh všeč ali ne. Približno dve tretjini razreda sta izrazili željo, da bi 

govorili tako, da najprej dvignemo roko. Tudi preostale sem povprašala, zakaj jim 

takšen način ni všeč. Povedali so, da včasih, ko dvigneš roko, lahko skoraj celo uro 

čakaš, pa te učiteljica vseeno ne pokliče. Včasih medtem ko imaš dvignjeno roko in 

čakaš, tudi že pozabiš, kaj si sploh hotel povedati ali po pove nekdo drug, lahko celo 

kdo, ki sploh ni dvignil roke. Tisti učenci, ki jim je takšen način všeč, pa pravijo, da 

je tako v razredu bolj mir, res lahko zbereš misli in poveš, kar si si zamislil in celo 

koga slišiš. 

Za vajo sem popolnoma umirila razred, tudi pripravljanje razreda, pospravljanje miz 

smo izpeljali po dva in dva, ostali v čisti tišini. Proti koncu sem vrstni red določala že 

kar z roko. Tudi pri sami vaji (dihanje in vodena fantazija žabice) je bilo danes že več 

miru, delali smo tudi že kar dolgo. Na koncu smo kot refleksijo v krogu povedali, 

kako smo se počutili, vsak posebej. Nerodno je bilo, ker je nekje proti koncu 

zazvonilo in so postali otroci nemirni. Pred tem in večinoma tudi po zvonenju pa so 

pripovedovali o svojih občutkih, o tem, kako jim je uspelo ali pa ne, da si 

predstavljajo žabico, razen omenjenih fantov so se tudi poslušali. Ne vem, ali je bilo 

bolj mirno, ker sem izločila dva fanta, ne vidim pa drugega razloga.  

Res se ne počutim dobro zaradi izločanja, ne vem pa, kako drugače sploh izpeljati 

karkoli razen pouka samega. Pa še pri pouku je težko. Večina otrok bi želela početi še 

kaj drugega, se radi pogovarjajo in so se zmožni naučiti vedenja, ki je potrebno za to. 

Res sem v veliki dilemi, kako izpeljati dejavnosti, saj mi do izločanja ni, če pa 

pustim, kot je, pa prevladajo le nekateri in se ukvarjamo samo z njimi. Občutek je bil, 

da prav z namenom, da jih opazimo, da se ukvarjamo z njimi, tudi iščejo načine 

vedenja, ki jim bodo to omogočili. Sicer je verjetno mogoče, da močno strukturirane 

dejavnosti povzročijo manj težav v razredu, vidi se tudi, da v bistvu ne smemo 

dovoliti niti najmanjše stopnje klepetanja, saj izredno hitro preraste v kričanje, 

prepiranje, pretepe ... 

 

 Z zelo jasno postavljenim NE, ko je želel piti, sem učenca ustavila, razložila, da ga ne 

pustim piti, ker ne verjamem, da bo to opravil tako, da ne bo moteče za druge. Da 

hočem, da posluša navodila do konca, če to zmore, bo s tem dokazal in me prepričal, 

da zmore imeti nadzor nad seboj. Nikakršnih težav! Tudi, ko je šel pit, je bilo čisto v 

redu. Prišla je učiteljica sosednjega razreda in mi povedala, da je danes že 

nadomeščala v razredu in da je bilo grozno. Takoj je s seboj v svoj razred tudi 

odpeljala sicer motečega učenca, ki je bil tam popolnoma normalen, sodelovalen, 

miren ... Največ težav je bilo tako danes pravzaprav z drugim učencem. Vse mu je 

brez veze, on bi se samo igral, neprestano skače v besedo, takoj ko počnem karkoli ali 

se s kom pogovarjam, je poleg mene in govori. Preprosto nemogoče je opaziti še koga 

drugega, se posvetiti komu. Pogosto ne morem niti poslušati stavka do konca. Zelo 

težko ga je med tem početjem ustaviti. Kar govori naprej, kot ne bi rekel nič.  
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 Danes je potekala druga ura nadomeščanja, cela ura. Dogovorili smo se za razredno 

uro. Po temeljitem razmisleku o vzrokih za težave prejšnjega dne in pripravi na 

današnje delo, predvsem v smislu razmišljanja, kako ustaviti učence, ki motijo vse 

druge, sem se ure lotila izrazito avtoritativno. Že od začetka nisem dopuščala niti 

najmanjšega klepeta, prehajanja po razredu. Vsako tako vedenje sem ustavila takoj, z 

malo besedami, brez pogajanja in razlaganja. Razredno uro smo začeli s pogovorom o 

tem, kako vplivamo drug na drugega z dobro ali slabo voljo, s prijaznostjo ali 

zoprnostjo. Malo smo govorili, kako to vpliva na nas in kaj lahko naredimo, da lahko 

postavimo mejo. Otroci so sodelovali, tudi kazali zanimanje. 

Ko sta učenca želela piti, sem rekla, da ni variante, da je ravno minil odmor, in ju 

vprašala, čemu je la ta namenjen. Eden je mirno razložil, da je odmor za to, da greš na 

stranišče, piti, če si žejen, pospraviš in pripraviš potrebščine ter se malo poigraš s 

sošolci. Na moj »Torej?« mi je odvrnil le, da med odmorom ni imel časa, ker se je 

igral in da se niti ni spomnil. Na dodatni »Torej?« je zaključil, da je pač žejen. Jaz pa, 

da mu v tem trenutku res ne dovolim sprehajanja po razredu, ker mi dosedanja 

izkušnja, ki jo imam z njegovim premikanjem po razredu, kaže, da to nikakor ne mine 

mirno in nemoteče. Torej, ko mi uspe pokazati, da se ima toliko pod kontrolo, da bom 

lahko mirna, ko bo zapustil svoj prostor med poukom, ne motil drugih, bo lahko odšel 

pit. Bil je videti malo ogorčen, malo presenečen, ostal pa je miren. Do konca ure tudi 

ni skakal v besedo, dosledno se je držal pravila dvigni roko. Ko sem ga povabila k 

besedi, je sicer praviloma povedal kakšno neumnost zunaj konteksta. Sošolci so 

večinoma ostali tiho, nekateri so le dodali, da naj neha krasti čas ali da jih to ne 

zanima. Proti koncu ure je bilo tovrstnih »izpadov« vedno manj.  

Za danes sem obljubila sladko vajo, prinesla sem bonbončke, a je učenka ponudila 

mala čokoladna velikonočna jajčka. Z veseljem sem sprejela njeno pripravljenost, vsi 

smo se ji tudi zahvalili. Učenka je sicer mirna tiha, neopazna deklica. Sama vaja čim 

daljšega uživanja v čokoladi je minila presnetljivo mirno, pokazalo se je tudi, da so 

imeli tudi drugi otroci težave z ostajanjem na svojih prostorih, nekomentiranjem ... 

Bilo pa je obvladljivo. 

Evalvacije so sicer pokazale, da je na otroke naredila največji vtis čokolada, ki je to 

razredno uro naredila za najboljšo do sedaj. Na koncu ure me je eden izmed bolj 

neopaznih fantov objel, nekaj deklic pa se mi je zahvalilo, ker sem prijazna in lepa. 

 

 Otroci so me nestrpno pričakali. Izkazalo se je, da imajo težak dan, poln konfliktov. 

Učenec in učenka sta se stepla; ko sem želela vedeti zakaj, sta se skoraj še enkrat. 

Prosila sem ju, da mi napišeta, kaj se je dogajalo in za kaj je šlo. Deklica se je 

prilepila za mizo in pisala, fant pa nikakor ni hotel napisati, kaj ga je zmotilo. Hotel je 

povedati, da je vse grozno, da ne mara deklic, vse mu nagajajo. Na koncu je sicer 

nekaj napisal, a veliko manj, kot je govoril. Želela sem zapis, da bi s tem imela tudi 

onadva možnost refleksije. Sicer smo se med uro veliko pogovarjali, trenirala sem jih 

»eden govori«, kar je izredno težko. Na koncu sem še prosila učence, da zapišejo, kaj 

lahko oni naredijo za to, da bo v razredu bolj znosno ali bolj prijetno.    

 

 Danes je bila v bistvu observacijska ura. Večji del ure sem opazovala dogajanje v 

razredu, način funkcioniranja učencev in učiteljice. Na trenutke mi je bilo kar težko 

gledati, malo zato, ker se je učiteljica res trudila, da bi vzpostavila prijetno in 

umirjeno vzdušje in so ji nekateri otroci sledili, večina sicer, drugi, manjši del, pa v 

bistvu nagajali. Občutek je, da nekateri otroci ne upoštevajo navodil, motijo ... prav z 

namenom, da bi pokazali, da lahko delajo drugače kot drugi in da se jim ne bo 

zgodilo nič. Na koncu smo za nekaj minut naredili vajo sidranja, tiho dihanje s 

plišastimi igračami. 

 

 Imeli smo celo uro. Poskusila sem začeti vaje, aktivnosti, tako da se najprej  
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popolnoma umirimo. Vedenje  dveh učencev je bilo zelo naporno in izrazito moteče. 

Kljub opozorilom sta klepetala, ste smejala ... Razred je sicer sodeloval naprej in delal 

v svojem ritmu, kazalo se je, da čutijo povezanost med seboj, a ne s temi fanti. Vedno 

bolj je videti, kot da niso del razreda, jih otroci resnično doživljajo kot moteče. Vsi 

drugi smo tudi kar sedeli v krogu in se držali za roke, le onadva ne. Naredili smo 

povezovalne vaje, prenašanje goreče svečke in polne skodelice vode, elektriko z 

rokami. Pridružila se nam je tudi učiteljica, kar je otrokom veliko pomenilo.  

 Ura za uganke. Najprej smo klepetali. Razredu gre dvigovanje rok že kar dobro. 

Seveda se kar nekaj otrok še spozabi in kar povedo, napredek je, da je čedalje bolj 

pogosto slišati »ups, pozabil sem). Pribl. 15 min smo imeli že kar kulturen pogovor, 

sicer je res, da jih je tema zelo zanimala. Imeli so polno vprašanj o časih, ko sem jaz 

hodila v šolo, predvsem se jim zdi zelo zanimiva misel, da so takrat lahko učiteljice 

vrgle ključe v otroke, pa ni bilo nič narobe za učiteljice. Pogovarjali smo se tudi o 

njihovem obisku v šolskem muzeju ter razliki med sedanjimi časi in preteklostjo. 

Navdušeni so, da jih učitelji ne tepemo in da so lahko sproščeni, tudi da so lahko bolj 

nagajivi in razen, da so učiteljice hude, se ne zgodi nič. Dva izmed motečih učencev  

sta hitro spregledala, da bi bila onadva v mojih časih kar naprej tepena ipd., saj 

»vsako uro naredim kaj narobe, sigurno«. Tudi danes so nekateri otroci kazali 

izzivanje − kaj bom naredila, če ne upoštevam .., vendar je bilo vse skupaj bolj 

obvladljivo. Dalo se jih je ustaviti, čeprav za relativno kratek čas.  

Danes je bila na vrsti uganka (drevo). Razložila sem, da gre za vajo, kakršne so tudi 

na testu IQ in da naj se zelo potrudijo. Naredili smo dihalne vaje in nato poslušali 

besedilo. Naročila sem, da naj ne povedo rešitve, ampak jo narišejo na list. Pridne 

deklice so bile počasne, veliko jih je tudi narisalo travo, fantje, predvsem najbolj 

nagajivi, so med prvimi dojeli rešitev. Prijetna ura, ni mi bilo preveč naporno. Enkrat 

ali dvakrat sem bila na meji, da se razjezim, a sem nekako ostala v stiku s seboj.    

 

 Nadomeščanje rednega dela v razredu, in sicer podaljšano bivanje. Prvo uro, ko 

čakamo kosilo, sem sicer načrtovala vaje čuječnosti. Ko sem stopila v razred, so me 

otroci obkrožili z željo, da gremo ven, bilo je čudovito, sončno, toplo. Ocenila sem, 

da je tekanje po igrišču bolj v skladu z dnem kot vaje. Deklice imajo, kot je videti, 

čisto svoj svet, same od sebe ne vstopajo v odnose z dečki, če ti pridejo do njih (vsaj 

nekateri), jih sicer sprejmejo, se igrajo skupaj, ampak le dokler se fantje držijo pravil 

in manir. Nato deklice preprosto gredo. Pridejo mi sicer povedat, redko so 

pripravljene ponovno poskusiti. Videti je, kot da fantje ta sistem razumejo in 

upoštevajo, vsaj dokler so zainteresirani za igro z dekleti. Zanimivo se mi zdi, da so 

nekateri fantje prišli na igrišče z motikami, vilami ... da bodo prekopavali šolski 

vrtiček, za katerega sicer skrbijo. Ko sem jih videla z orodjem, sem se močno 

ustrašila, kaj lahko to orodje pomeni za eksplozivnost ravnanja pri teh fantih. 

Dovolila sem, malo tudi zato ker sem hotela videti, kaj se bo zgodilo. Neprestano sem 

bila ob njih, če bi šlo kaj narobe. Tudi ko so se skregali, se zmerjali, kričali, ni 

nikomur padlo na pamet uporabiti motike na sošolcu! Razmišljam, ali to pomeni, da 

vseeno imajo določeno stopnjo samokontrole?   

 

 

 Ura nadomeščanja likovne vzgoje. Ker je bilo čudovito vreme in peta ura, smo po 

dokončanju izdelkov odšli na igrišče. Ura je bila zatišje, zgodilo se ni nič posebnega, 

okrevanje po včerašnjem cirkusu. Jaz sem se počutila izrazito slabo, imela sem 

vročino. To sem tudi povedala otrokom in rekla, da so danes bolj ko ne samostojni in 

naj ne bodo samomostojni. Ni bilo vse idealno, bilo pa je nadvse znosno.   
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Priloga 8: KODIRANJE DRUGEGA REDA – prikaz rezultatov refleksij, opažana 

izvajalke  programa 

 Koda I. reda Koda II. reda – oblikovanje pojmov   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

učence  zanima   program čuječnosti 

nepozornost nekaterih učencev  

sodelovanje vseh učencev  

zadovoljstvo učencev s programom  

prijetno počutje izvajalke  

vnaprejšnja pripravljenost izvajalke na 

moteče vedenje 

zadovoljstvo učencev ob prihodu izvajalke 

učenci hitro izgubijo koncentracijo  

moteče vedenje določenih fantov  

ob motečem vedenju nekaterih razraščanje 

nemira  

sodelovalni učenci nezadovoljni zaradi 

nemira določenih  

moteči odklanjajo možnost nesodelovanja  

na individualno usmerjanje moteči učenec 

odreagiral sodelovalno  

nepozornost izvajalke na sodelovalno vedenje 

sicer motečih učencev 

zanimiva dejavnost pritegne vse učence 

določeni učenci kljub izraženi pripravljenosti 

za sodelovanje motijo  

zavedanje učencev o težavnosti razreda 

pozitivno pričakovanje za njih zanimivih 

dejavnosti 

sodelovanje večine učencev v za njih 

zanimivi dejavnosti  

moteče vedenje konkretnih učencev  

razraščanje nemira  

občutek nemoči izvajalke   

občutek izgube kontakta izvajalke  

sodelovalnost učencev 

moteče vedenje učencev 

sodelovalnost učencev 

sodelovalnost učencev 

izvajalkino odzivanje 

izvajalkine intervencije 

 

sodelovalnost učencev 

razredna klima 

moteče vedenje učencev 

razredna klima 

 

razredna klima 

 

moteče vedenje učencev 

izvajalkine intervencije  

 

izvajalkine intervencije 

 

sodelovalnost učencev 

moteče vedenje učencev 

 

sodelovalnost učencev 

sodelovalnost učencev 

 

sodelovalnost učencev 

 

moteče vedenje učencev 

razredna klima 

izvajalkino odzivanje 

izvajalkino odzivanje 
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24. 

 

25. 

 

 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

 

47. 

48. 

49. 

 

50. 

51. 

zunanji moteči dejavniki nimajo vpliva na 

razred, ne zmotijo   

občutek nemoči izvajalke, ker ji ne uspe 

zagotoviti umirjenega dela za sodelovalne 

učence 

dvig stopnje pripravljenosti izvajalke 

učenci v veselem pričakovanju dejavnosti 

sodelovanje vseh, tudi sicer motečih fantov 

učenci izražajo željo po vajah, a hkrati motijo  

moteči fantje stopnjujejo moteče vedenje  

napredek pri skupinski komunikaciji 

sodelovanje vseh pri dejavnosti  

zadovoljstvo izvajalke 

učenci sami pripravili prostor za dejavnost 

učenci želijo pomagati pri pripravi 

sodelovalno in hkrati moteče vedenje učenca  

umirjenost izvajalke 

izvajalkin trud za ohranjenje ravnovesja  

aktivnost učencev pri izbiri dejavnosti   

jok deklice zaradi stanja v razredu  

izvajalka prevzema odgovornost  

dogodki od zunaj ne zmotijo razreda 

starš intervenira zaradi grožnje otroku 

individualen pogovor z nasilnim učencem 

vaja umirjene skupinske komunikacije 

skupno določanje in osmišljanje pravil 

skupine  

neverbalno reagiranje izvajalke učinkovito 

etične in strokovne dileme izvajalke 

izvajalkina refleksija motečega vedenja 

fantov 

tudi pri željeni dejavnosti težave  

uporaba jasnega, odločnega usmerjanja se 

razredna klima 

 

izvajalkino odzivanje 

 

 

izvajalkine intervencije 

sodelovalnost učencev 

sodelovalnost učencev 

moteče vedenje učencev 

moteče vedenje učencev 

razredna klima 

sodelovalnost učencev 

izvajalkino odzivanje 

sodelovalnost učencev 

sodelovalnost učencev 

moteče vedenje učencev 

izvajalkine intervencije 

izvajalkine intervencije 

sodelovalnost učencev 

razredna klima 

izvajalkine intervencije  

razredna klima 

sodelovanje s starši 

izvajalkine intervencije  

izvajalkine intervencije 

izvajalkine intervencije 

 

izvajalkine intervencije 

izvajalkino odzivanje 

izvajalkino odzivanje 

 

moteče vedenje učencev 

izvajalkine intervencije 
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52. 

 

53. 

54. 

55. 

56. 

 

57. 

 

58. 

59. 

 

60. 

 

61. 

 

62. 

 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

 

68. 

69. 

70. 

 

71. 

72. 

 

73. 

kaže kot ustrezna   

učenčevo neupoštevanje izvajalkinih navodil  

občutek nemoči izvajalke  

slabo počutje sodelovalnih učencev 

menjavanje stilov vodenja razreda  

od motečem vedenju izvajalkino dosledno 

ustavljanje  

moteči učenci se zavedajo pravil, tudi 

razlogov zanje, a jih ne upoštevajo  

izvajalkino vzdrževanje ravnovesja  

umirjanje enega motečega učenca umiri tudi 

druge  

izvajalkino dajanje pomena in priznanja 

neizstopajočim učencem 

učenci izvajalko težko pričakujejo zaradi 

reševanja medsebojnih težav  

vzpostavljanje stategije pisanja refleksij ob 

konfliktih učencev  

učenje učencev o odgovornem ravnanju 

namensko moteče vedenje določenih učencev 

večina učencev sodelovalnih 

nemoč izvajalke  

izločanje motečega učenca omogoči izvajanje 

dejavnosti  

razred, učenci sami izločajo moteče učence 

napredek pri skupinski komunikaciji izkazano 

prevzemanje odgovornosti sodelovalnih 

učencev  

manipulativno vedenje motečih učencev   

nekateri moteči učenci problemske naloge 

reševali bolje od sodelovalnih  

trud za ohranjanje ravnovesja izvajalke 

povzroča njeno boljše počutje 

 

moteče vedenje učenca 

 

izvajalkino odzivanje 

razredna klima 

izvajalkine intervencije 

izvajalkine intervencije 

 

moteče vedenje učencev 

 

izvajalkine intervencije 

izvajalkine intervencije 

 

izvajalkine intervencije 

 

sodelovalnost učencev 

 

izvajalkine intervencije 

 

izvajalkine intervencije 

moteče vedenje učencev 

sodelovalnost učencev 

izvajalkino odzivanje 

izvajalkine intervencije 

 

razredna klima 

razredna klima 

sodelovalnost učencev 

 

moteče vedenje učencev 

razredna klima 

 

izvajalkine intervencije 
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74. 

75. 

76. 

 

77. 

 

 

78. 

 

79. 

 

80. 

81. 

 

82. 

 

83. 

 

84. 

 

izvajalka prilagaja dejavnost 

strukturirano organiziranje dejavnosti  

v bolj sproščeni strukturi težavno vedenje bolj 

pogosto 

 izvajalkin eksperiment glede stopnje 

samokontrole fantov potrdi zmožnost 

samokontrole 

isti učenci ponovno motijo celoten proces 

dejavnosti 

kljub jasnim navodilom v odsotnosti izvajalke 

prepir in pretep 

učenci menijo, da šola ščiti moteče in nasilne  

izvajalkini dvomi v pravičnost sistema 

vsevključujočega šolanja 

konstruktiven pogovor s staršem nasilnega 

učenca 

ugotovitev kaotičnega vzgojnega stila v 

družini motečega učenca 

ob bolezni in nezmožnosti izvajalke učenci 

sodelovalni 

 

 

izvajalkine intervencije 

izvajalkine intervencije 

razredna klima 

 

izvajalkine intervencije 

 

 

moteče vedenje učencev 

 

moteče vedenje učencev 

 

razredna klima 

izvajalkino odzivanje 

 

sodelovanje s starši 

 

sodelovanje s starši 

 

sodelovalnost učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 


	UNIVERZA V LJUBLJANI
	mag - končni1

