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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrskega dela je pozornost namenjena vlogi konflikta v šoli ter 
razliki med konflikti in nasiljem. Predstavljeni so možni odzivi na konflikte in različne 
teorije obravnave disciplinske problematike. Navedene so prednosti in pomanjkljivosti 
restorativnih pristopov reševanja konfliktov in opisanih je pet alternativnih metod za 
konstruktivno reševanje konfliktov. Glede na psihološke značilnosti razvoja oseb z 
lažjimi motnjami v duševnem razvoju (LMDR) je prikazano, katere od izbranih metod bi 
bile najprimernejše za uporabo na osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim 
izobrazbenim standardom (OŠPP z NIS). Empirični del vključuje raziskavo o pristopih za 
reševanje konfliktov, ki jih uporabljajo učitelji in svetovalni delavci na slovenskih OŠPP z 
NIS. Raziskava je pokazala, da učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo, da je disciplinska 
problematika na OŠPP z NIS primerljiva z večinskimi OŠ ali celo večja. Šole bi torej 
morale uporabljati pristope, ki bi učinkovito reševali konflikte in zmanjšali nasilje med 
učenci. To bi lahko dosegli z izvajanjem šolske in vrstniške mediacije. Anektirani učitelji 
in svetovalni delavci sicer večinoma poznajo restitucijo in mediacijo, vendar za 
reševanje konfliktov raje uporabljajo pristope, ki jih prilagodijo glede na situacijo in 
sposobnosti učencev. Glavni razlogi za to so pomanjkanje znanja o restorativnih 
pristopih, pomanjkanje časa in prenizke kognitivne sposobnosti učencev.   

KLJUČNE BESEDE 

Načini reševanja konfliktov, retributivni pristopi, restorativni pristopi, učenci z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju.  

ABSTRACT  

In the theoretical part of master thesis focus is on the role of conflicts in school and on 
the difference between conflicts and violence. Different responses to conflicts and 
various theories of disciplinary issue are presented. Advantages and disadvantages of 
restorative approaches to conflict resolution are listed and five alternative methods for 
constructive conflict resolution are described. Based on psychological characteristics of 
development of people with mild intellectual disabilities it is suggested which of the 
selected methods would be most suitable for the use in elementary schools for children 
with mild intellectual disabilities. The empirical part includes study on approaches for 
resolving conflicts used by teachers and school counsellors in Slovenian elementary 
schools for children with mild intellectual disabilities. The study has shown that teachers 
and school counsellors assess disciplinary issue as equal to regular schools or even 
bigger. Schools would need to use effective approaches for conflict resolution that would 
lower levels of violence. They could achieve this with use of school and peer mediation. 
The study has shown that teachers and school counsellors are familiar with restitution 
and mediation, but they rather use their own approaches which are adjusted to certain 
situation and child`s abilities. Main reasons for this are lack of knowledge about 
restorative approaches, lack of time and low intellectual abilities of children.         

KEYWORDS 

Ways of conflict resolution, retributive approaches, restorative approaches, pupils with 
mild intellectual disabilities.  
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1. UVOD 

Pomen šole in vloga učitelja sta se skozi zgodovino spreminjala. Splošno znano je, da je 
šola vzgojno-izobraževalna ustanova in Republika Slovenija ima tudi precej zakonov, ki 
obravnavajo ureditev vzgojno-izobraževalnega sistema. Med drugim Zakon o osnovni 
šoli (1996), ki našteva cilje osnovnošolskega izobraževanja. Iz laičnega vidika bi 
zagotovo najprej pomislili na izobraževalne cilje, kot so zagotavljanje kakovostne 
splošne izobrazbe, razvijanje pismenosti na različnih področjih, razvijanje sposobnosti 
sporazumevanja v drugih jezikih in doseganje mednarodno primerljivih standardov 
znanja. Zdi se namreč, da od učiteljev velikokrat slišimo, kako obširni so učni načrti in 
koliko znanja morajo učenci usvojiti v relativno kratkem času, učencem in staršem pa so 
pomembne le dobre ocene pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja. Vendar pa med cilji, ki 
so zapisani v zakonu, najdemo tudi precej takšnih, ki niso povezani le z usvajanjem 
znanja. Med drugim se poleg telesnega in spoznavnega razvoja spodbuja tudi čustveni, 
moralni, socialni in duhovni razvoj otrok. Otroku se prav tako omogoča osebnostni razvoj 
v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. Spodbuja se, da bodo otroci pripravljeni 
sodelovati z drugimi, da bodo spoštljivi in da bodo sprejemali različnost. Vsekakor lahko 
trdimo, da ti cilji niso nič manj pomembni od tistih, ki so vezani na usvajanje znanja, saj 
le ob spodbujanju celovitega razvoja otrok govorimo o vzgoji.   

Četudi vzgoja poteka neposredno prek izobraževalnega procesa, pa mora biti vzgojni 
načrt skrbno načrtovan (Kroflič, 2007). Šola je namreč kompleksna institucija, v kateri 
delujejo različni vzgojni dejavniki. Z vzgojnim načrtom se zagotovi usklajeno in povezano 
delovanje teh dejavnikov, kar zagotovi večji pedagoški učinek (prav tam). »Vzgojni načrt 
vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo 
vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Vzgojne dejavnosti so proaktivne in 
preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, 
nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno 
okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona.« (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2007) Da bosta načrtovanje in izvedba vzgojnega 
delovanja šole uspešna, pa mora šola opredeliti temeljne vrednote in cilje vzgojnega 
delovanja, najustreznejši osnovni teoretski pristop ter vzgojno metodiko (Kroflič, 2007). 
Vsaka šola se torej sama odloči, kako bo oblikovala vzgojni načrt, katere teoretske 
pristope bo upoštevala in katero metodiko bo uporabila. Izbira teh je do določene mere 
odvisna od učencev, ki šolo obiskujejo.  

Osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (v 
nadaljevanju OŠPP z NIS) obiskujejo učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (v 
nadaljevanju LMDR). To so učenci z nižjimi sposobnostmi na kognitivnem, govornem, 
motoričnem in socialnem področju. Na OŠPP z NIS morajo torej vzgojne načrte 
zasnovati na takšnih pristopih in metodah, ki bodo primerni razvojni stopnji učencev ter 

ki bodo hkrati spodbujali in razvijali njihova šibka področja. Disciplinska problematika je 
še vedno zelo aktualna tema, področje MDR pa še zmeraj ne povsem raziskano. Zanima 
nas, kakšna je disciplinska problematika na OŠPP z NIS ter kako se z njo spopadajo 
učitelji in svetovalni delavci.   
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V magistrskem delu želimo nadgraditi spoznanja iz diplomskega dela Možnost uporabe 
mediacije v osnovni šoli s prilagojenim programom (Šumak, 2013). V teoretičnem delu 
bomo s sistematičnim pregledom literature predstavili različne teorije obravnave 
disciplinske problematike ter prednosti in pomanjkljivosti restorativnih pristopov. Poleg 
tega bomo predstavili še pet alternativnih pristopov reševanja konfliktov. Glede na 
psihološki razvoj in značilnosti oseb z LMDR bomo skušali izpostaviti najprimernejši 
pristop za uporabo na OŠPP z NIS. V empiričnem delu želimo raziskati, katere pristope 
za reševanje sporov uporabljajo učitelji in svetovalni delavci na slovenskih OŠPP z NIS, 
ali poznajo in uporabljajo katerega izmed v teoriji izpostavljenih pristopov, katere 
prednosti in pomanjkljivosti opažajo pri uporabi oz. kakšni so razlogi za neuporabo pri 
tistih, ki pristopov ne uporabljajo. Zanima nas torej, kako bi lahko zmanjšali nasilje med 
učenci z LMDR in povečali učinkovitost reševanja konfliktov, posledično pa učence 
pripravili na čim bolj samostojno življenje.  
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2. DISCIPLINA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV V ŠOLAH 

Ljudje smo družabna bitja, neprestano navezujemo stike z drugimi. Že dojenček se od 
rojstva naprej odziva na dražljaje iz okolja, prav tako okolju informacije sporoča. Od 
tretjega leta naprej so socialni stiki vedno bolj pogosti ne samo z odraslimi, ampak tudi z 
vrstniki. Ker ljudje nismo zmeraj istih misli, pride med nami kdaj tudi do spora oziroma 
konflikta. »Konflikti so torej neizbežna sestavina vsakega družbenega prostora, tudi 
razreda oziroma šole.« (Kroflič, 2011, str. 15) Na šolah se lahko torej velikokrat srečamo 
s konflikti, v katere se zapletajo učenci med seboj pa tudi z učitelji. Od manjših 
nesporazumov do večjih sporov, ki se lahko končajo ne samo na besedni, ampak tudi 
fizični ravni. Konflikti torej lahko prerastejo v nasilje, gre pa za pomembno razliko med 
pojmoma.  

Številni avtorji so postavili različne definicije konflikta. Avtorica T. Metelko Lisec (2005) 
jih je strnila v tri temeljna spoznanja o konfliktu, in Prgić (2014) ta spoznanja povzema 
takole: »Konflikt se vedno rodi znotraj določenega odnosa, v ozadju konflikta je vedno 
določena vrsta neusklajenosti (kot npr. neusklajenosti potreb, vrednot, čustev, interesov, 
ravnanj ali dejanj) in vsak konflikt se rodi znotraj interakcije treh dejavnikov, ki so 
problem, procesi in ljudje.« (prav tam, str. 19, 20)  

Kako se bomo na konflikte odzvali, je odvisno od tega, kako pomemben nam je lasten 
interes in kako pomemben nam je odnos do osebe, s katero smo v konfliktu. Glede na to 
ločimo pet vrst odzivov na konflikt: umik, izglajevanje, kompromis, prevlado in 
razreševanje (Iršič, 2004; Lamovec, 1991).  

 Umik iz konflikta si posamezniki izberejo takrat, ko jim niti osebni interes niti odnos 
ne pomenita veliko. Umik je lahko fizičen ali psihičen, pri čemer se posameznik 
lahko umakne iz odnosa oziroma interakcije z vpleteno osebo ali pa le s področja 
dotične problematike. Posamezniki se počutijo nemočne, saj so prepričani, da je 
poskus reševanja konflikta vnaprej obsojen na propad, zato se iz konfliktne situacije 
raje umaknejo. V šoli pogosto prihaja do te oblike odziva na konflikt, ko učenci in/ali 
učitelji zanikajo obstoj konflikta, se pretvarjajo, da ga ni in upajo, da bo minil sam od 
sebe (prav tam).  

 Kadar posamezniku osebni interesi niso pomembni ali se jim z lahkoto odpove, dobri 
odnosi pa so mu zelo pomembni, bo poskušal pomiriti ozračje in izgladiti konflikt ter 
se bo v korist ohranjanja dobrega odnosa odpovedal svojim osebnim interesom, 
ciljem (prav tam).  

 Ko posameznik enako vrednost pripisuje tako osebnim interesom kot odnosu, 
poskuša doseči kompromis, kar pomeni, da se je pripravljen delno odpovedati 
svojemu cilju in skuša tudi druge udeležence odnosa prepričati, naj ravnajo 
podobno. Vsi udeleženci odnosa so tako pripravljeni do neke mere popustiti in 
skušajo najti rešitev, ki bo sprejemljiva in ugodna za vse udeležence nekega odnosa 
(prav tam).  

 Kadar posameznik svoje interese postavlja pred interese drugih in mu odnos zelo 
malo pomeni, se bo odzval s prevlado in poskušal uveljaviti svoje mnenje, svoje 
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rešitve in se pri tem ne bo oziral na druge udeležence odnosa. Posameznik je 
odločen svoj cilj doseči za vsako ceno, potrebe drugih ga ne zanimajo in ne trudi se 
jim ugajati (prav tam). Prevlada učinkuje predvsem v situacijah, ko moramo 
odločitve sprejeti hitro in ko imamo omejene možnosti (prav tam). 

 Ko pa so tako lastni interesi kot tudi interesi drugega oziroma odnos z drugim 
posamezniku zelo pomembni, si prizadeva poiskati optimalno rešitev, ki bo 
ustrezala vsem. Posameznik je v iskanje ustrezne rešitve pripravljen vložiti veliko 
časa in energije ter tako poiskati rešitev, ki bo zadovoljila vse udeležence odnosa, 
brez da bi se kdorkoli moral čemu odpovedati (prav tam).  

Prepoznavanja konfliktov in primernega odzivanja na njih se moramo ljudje naučiti 
(Aničić, 2002). Iz razvojne psihologije vemo, da je otrokovo mišljenje najprej 
egocentrično. Otroku so torej pomembne le njegove potrebe in želje, medtem ko 
perspektive drugega še ne razume (Marjanovič Umek, 2004). V tem obdobju se bo zato 
vsak otrok na konflikte skušal odzvati s prevlado. Na vsak način bo želel doseči svoj cilj, 
za to bo uporabil tudi silo. Nasilno odzivanje je torej človeku že prirojeno, naučiti pa se 
moramo obvladovanja svojih čustev in razumevanja perspektive drugega. Nasilje je 
potemtakem posledica konflikta, ki nastane, kadar na konflikt nismo pripravljeni, ga ne 
obvladujemo in usmerjamo (Lisec, 2006). 

V zadnjem času se na področju vzgoje in izobraževanja nasilju namenja vedno več 
pozornosti. Veliko je raziskav in projektov, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem nasilja med 
otroki v šolskem prostoru (Obid in Rapuš Pavel, 2009; Olweus, 1995; Rigby, 2014; 
Rigby in Griffiths, 2009). Pojavlja se vprašanje, kako se spopadati z agresivnim 
vedenjem otrok in mladostnikov. Raziskave so pokazale, da vzgojni načrti, ki 
predvidevajo učenje nadzorovanja jeze, kontrole impulzivnosti in spodbujanje 
empatičnega vživljanja, vplivajo na zmanjšanje nasilja med otroki (Rigby, 2002). Z 
različnimi pristopi, ki so zapisani v vzgojnih načrtih, tako preventivno delujemo na 
zmanjšanje nasilja. Pomemben del pa ostajajo intervencije takoj, ko nasilje, neželeno 
vedenje ali konflikt zaznamo. Učitelji še vedno pogosto ne vedo, katere pristope oziroma 
ukrepe uporabiti v takšnih situacijah. Velikokrat se zgodi, da so uporabljene metode 
nekoristne ali pa se situacija celo poslabša (Rigby in Griffiths, 2009).  

Izpostavimo lahko nekaj primerov neprimernega odzivanja učiteljev na agresivno 
vedenje v kriznih situacijah učencev (Tierney, Dowd in O'Kane, 1993, v Jazbec 2002): 

 Nadzor: kontrola zahteva izpolnjevanje zunanjih standardov, zato ne moremo 
pričakovati dolgotrajnega učinka. 

 Boj za premoč: učitelj podleže svojim čustvom in z reakcijo, ki je enaka otrokovi, 
ne more doseči spremembe pri ravnanju učencev, kvečjemu še poveča njegovo 
krizo in doseže nasprotni učinek.  

 Maščevanje: odzivanje z žaljivim ali kljubovalnim odnosom krepi negativno 
obravnavanje otroka, ki pri otroku ne more spodbuditi sprememb.  
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Konflikti, neželeno vedenje in nasilje med učenci predstavljajo torej disciplinsko 
problematiko v šolah, ki jo moramo reševati (Kroflič, 2011). Že v času antike so za 
preprečevanje disciplinskih težav oziroma krepitev pozitivnih osebnostnih lastnosti in 
primernega ravnanja uporabljali kazni in nagrade. To je aktualno še danes, kljub temu 
da sedaj vemo veliko več o človekovem delovanju kot nekoč. Teorija, ki zagovarja 
uporabo kazni za vse kršitelje pravil, je retributivna teorija kaznovanja. Ta dojema 
posameznike kot avtonomna bitja, ki morajo odgovarjati za svoja dejanja. Če torej 
posameznik lahko predvideva posledice svojih dejanj in se odloči, da bo prekršil pravila 
in ravnal v nasprotju z družbenimi normami, si zasluži kazen oz. povračilni ukrep (prav 
tam).  

Druga teorija kaznovanja, imenovana utilitarizem, predpostavlja, da je storilec zagrešil 
kaznivo dejanje zato, ker je pod vplivom različnih okoliščin, ki se jim ne more upreti. 
Storilec si v tem primeru ne zasluži povračilnega ukrepa oz. kazni, ampak mu moramo 
pomagati, da v prihodnjih situacijah ne bo ponovno prekršil pravil. Sankcija se torej 
izbere glede na korist, ki jo ima za posameznika, in je predstavljena kot pomoč storilcu. 
Problem se pojavi, ker je lahko učinek take oblike »pomoči« agresivnejši, kot bi bila 
povračilna kazen za isto dejanje (prav tam).  

Tako v retributivni kot v utilitaristični teoriji kaznovanja torej konflikte rešuje izvršitelj 
kazni. Če to prenesemo v šolski prostor, je to učitelj, ravnatelj ali strokovni delavec. 
Toda v zadnjih dvajsetih letih se je pogled na kazni začel spreminjati. Oblikovala se je 
nova paradigma o kaznovanju, imenovana abolicionizem, ki zagovarja, da bi konflikte 
morali reševati tisti, ki so v njih neposredno vpleteni. Žrtvi se tako omogoči predstavitev 
svoje zgodbe in vključenost v proces določanja odziva na konflikt, storilca pa se 
spodbudi, da svoje vedenje in pričakovanja uskladil s skupnostjo. To predstavlja torej 
paradigmo kaznovanja, ki temelji na restorativni pravičnosti, za katero je značilna težnja 
po obnovitvi stanja pred prekrškom (prav tam). 

V skladu s to paradigmo se je v nekatere šolske sisteme vse pogosteje začela vpeljevati 
uporaba mediacije in drugih restorativnih metod. Pri reševanju sporov med učenci ali 
odpravljanju disciplinske problematike namreč ni pomembno samo, kako učinkovito 
rešimo situacijo. Reševanje konfliktov, bodisi s povračilnim ukrepom bodisi z uporabo 
mediacije ali katerega drugega načina, ima vedno tudi vzgojne učinke na učence. 
Učence bi bilo dobro naučiti, kako v konfliktnih situacijah ravnati, kako se odzivati na 
druge, kaj je prav in kaj narobe. Želimo torej spodbujati njihov socialni in moralni razvoj 
(prav tam).  

Avtorja McCold in Wachtel (2003) sta opredelila pristope v obravnavanju disciplinskih 
težav glede na »socialno disciplinsko okno« (ang. Social Discipline Window). Teorija deli 
pristope glede na kombinacijo dveh kontinuumov: stopnja nadzora in stopnja podpore. V 
različnih pristopih sta ti dve komponenti zastopani različno intenzivno. 

 Kaznovalen pristop: ima visoko stopnjo nadzora, vendar nizko stopnjo podpore 
posamezniku. Ta pristop imenujemo tudi retributivni pristop, zanj pa je značilno, da 
močno stigmatizira osebe, ki so naredile disciplinski prekršek (prav tam). 
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 Permisivni pristop: je znan tudi kot rehabilitacijski pristop, zanj je značilna nizka 
stopnja nadzora in visoka stopnja podpore. Ta pristop skuša posameznika 
zavarovati pred posledicami njegovih dejanj (prav tam). 

 Brezbrižen pristop: se kaže tako v nizki stopnji kontrole kot v nizki stopnji podpore, 
zanj pa je značilno ravnodušje oziroma pasivnost do disciplinskih prekrškov (prav 
tam). 

 Restorativni pristop: predstavljata visoka stopnja nadzora in visoka stopnja podpore. 
Ta pristop posameznika sooči z neprimernim vedenjem, hkrati pa potrdi notranjo 
vrednost storilca. Vsi vpleteni imajo možnost sodelovanja pri kooperativnem iskanju 
rešitve in preprečevanju ponavljanja konflikta (prav tam).  

Slika 1 Socialno disciplinsko okno (McCold in Wachtel, 2003) 

 

V nadaljevanju bomo nekaj več zapisali o abolicionizmu in restorativnih pristopih 
reševanja konfliktov med učenci.  

2.1 Abolicionizem in restorativni pristopi 

Abolicionizem je nova paradigma kaznovanja, ki izpostavlja kritiko retributivizmu in 
utilitarizmu, da si izvršilec kazni (v šolskem prostoru je to učitelj, ravnatelj, strokovni 
delavec) prilašča pravico do reševanja konfliktov, ki bi morala pripadati akterjem 
konflikta. Kaznovani osebi se na tak način odvzame dostojanstvo odgovorne osebe in se 
jo podredi ukazom avtoritete. Tak način reševanja konfliktov se je izkazal za 
neučinkovitega, saj je veliko prestopnikov kasneje ponovno kršilo pravila. Abolicionizem 
pa temelji na restorativni pravičnosti. Ta pomeni prizadevanje za povrnitev stanja, ki je 
bilo pred storjenim dejanjem, zaradi katerega je nastala škoda. Reševanje konfliktov 
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predstavljajo štiri načela: soočenje vseh akterjev konflikta (storilec, žrtev in člani 
skupnosti), poboljšanje storilca s konkretnimi dejanji, reintegracija storilca in žrtve ter 
inkluzija vseh vpletenih v postopku reševanja konflikta (Kroflič, 2011). »Tovrstno 
soočanje terja od storilca veliko večji intimni vložek v poravnalni proces v primerjavi s 
tradicionalnim kaznovanjem, saj naj bi se žrtvi empatično približal, ji priznal nastalo 
oškodovanje in ji z dogovorjenimi dejanji to škodo tudi povrnil, s tem pa spremenil svoje 
problematično vedenje.« (prav tam, str. 19)  

Strokovnjaki opozarjajo, da je za uspešno preprečevanje in omejevanje neprimernega 
vedenja z otrokom potrebno vzpostaviti zaupen odnos in mu hkrati vzbuditi občutek 
odgovornosti (Obid in Rapuš Pavel, 2009). Poudarek je torej na »spoštljivi disciplini« 
oziroma »disciplini z dostojanstvom« (Mendler, 1997). Tako se moramo vprašati, ali 
metoda za reševanje konfliktov gradi na dostojanstvu ali ponižanju in ali od otrok 
zahtevamo ubogljivost ali odgovornost. Na tak način lahko preidemo iz tradicionalnih 
načinov reševanja konfliktov, ki so učinkoviti le za krajši čas, na alternativne metode, ki 
omogočajo dolgotrajno izboljšanje (prav tam).   

Alternativne metode reševanja konfliktov in spopadanja z disciplinskimi težavami 
predstavljajo pristopi, ki temeljijo na restorativni pravičnosti. Pristopi se delijo glede na 
stopnjo restorativnosti. Tako prepoznamo popolnoma restorativne pristope, pretežno 
restorativne in delno restorativne (McCold in Wachtel, 2003).  

V popolnoma restorativnih pristopih so v proces vključene vse tri skupine primarnih 
deležnikov v sporu: žrtev ali več njih, storilec ali več njih (kršitelji, prestopniki) in njihovi 
podporniki oziroma ožja socialna skupnost (družina, sošolci, učitelji, prijatelji …). Cilj 
procesa je, da se žrtvam poravna nastala škoda, da storilci prevzamejo odgovornost za 
dejanja in da se znotraj skupnosti obnovijo prijateljski odnosi. Pristopi, ki so popolnoma 
restorativni, so na primer metoda deljene skrbi (ang. Method of Shared Concern) ter 
skupnostna in družinska konferenca (ang. Community Group Conferencing in Family 
Group Conferencing) (prav tam).  

Pretežno restorativni pristopi so tisti, v katerih sodelujeta dve skupini deležnikov v sporu. 
Kadar v pristopu sodelujeta žrtev in storilec, govorimo o mediaciji. Pri metodi podporne 
skupine (ang. The Support Group Method) in terapevtske skupnosti (ang. Terapeutic 
communities) sta v proces vključena storilec in socialna skupnost. V srečanjih za 
podporo žrtvi (ang. Victim support circles) pa sodelujeta žrtev in socialna skupnost (prav 
tam).   

Delno restorativni pristopi so tisti, ki v proces vključujejo le eno skupino (npr. restitucija) 
(prav tam).  

Do sedaj smo že ugotovili, da imajo restorativni pristopi veliko prednosti. Številne 
raziskave so pokazale visoko stopnjo učinkovitosti (Rigby, 2014; Rigby in Griffiths, 
2009), hkrati pa tudi omogočanje dolgoročnih pozitivnih učinkov (Mendler, 1997).  
Posamezni pristopi ne morejo biti učinkoviti, če uporabe ne podpira celotna šolska 
skupnost. Ključnega pomena je podpora vodstva šole, ki zagotavlja dodatna 
izobraževanja in spodbuja učinkovito uvajanje pristopov. Prav tako morajo uporabo 
metode podpirati vsi učitelji in nepedagoški delavci, saj se lahko le na tak način izvaja 
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celovit pristop. Prepoznavanje restorativnih načinov reševanja konfliktov kot 
pomembnega dodatka k že ustaljenim načinom reševanja konfliktov in šolskim sistemom 
kaznovanja pa zahteva svoj čas, saj imajo učitelji ob uvajanju metod veliko pomislekov 
in za izvajanje potrebujejo ustrezno znanje (Cremin, 2011; Rigby, 2012; Warne, 2003).   

Disciplinske težave in konflikti med učenci se pojavljajo na vseh osnovnih šolah, tudi 
tistih, ki izvajajo PP z NIS. OŠPP z NIS obiskujejo učenci z LMDR, torej z intelektualnim 
primanjkljajem. Na teh osnovnih šolah bi morali zato biti še toliko bolj pozorni pri izbiri 
načinov reševanja sporov med učenci, saj morajo biti metode primerne razvojni stopnji 
in načinu funkcioniranja učencev, hkrati pa morajo spodbujati in razvijati njihova šibka 
področja.   

V nadaljevanju bomo opisali metode oziroma pristope, ki so bili pri različnih avtorjih 
prepoznani kot eni izmed učinkovitejših pristopov za reševaje konfliktov ali 
preprečevanje nasilja med otroki. Štiri izmed teh je izpostavil avtor Rigby (2012): 

 restitucija, pri kateri je kršitelj izzvan, da reflektira svoje dejanje in obnovi 
poškodovan odnos oziroma povrne nastalo škodo; 

 mediacija s primerno usposobljenim učiteljem, svetovalcem ali vrstniškim 
mediatorjem, ki pomaga doseči skupno rešitev za sprti strani;  

 metoda podporne skupine, včasih imenovana No Blame metoda (avtorjev 
Robinsona in Mainesa); 

 metoda deljene skrbi (ang. Method of Shared Concern; avtorja Pikasa).   

Kot petega bi lahko dodali model LSI (Life Space Interview) oziroma LSCI (Life Space 
Crisis Intervention), saj raziskave kažejo, da prav tako predstavlja enega izmed 
učinkovitih načinov preprečevanja neprimernih reakcij v konfliktnih situacijah (Obid in 
Rapuš Pavel, 2009; Wood in Long, 1991). 

2.1.1 Restitucija  

Restitucija je v kar nekaj pogledih podobna tradicionalnim disciplinskim postopkom. V 
obeh primerih žrtev in storilec neprimernega vedenja nista v enakovrednem položaju 
(kot na primer pri mediaciji) in pri obeh je storilec pod pritiskom, da spremeni svoje 
vedenje v skladu s pričakovanji avtoritet. Vendar pa obstaja tudi pomembna razlika. 
Glavni cilj restitucije je, da se med udeleženci v sporu povrnejo dobri odnosi (Rigby, 
2012). 

Proces reševanja konfliktov z restitucijo se lahko med seboj razlikuje v postopku. 
Nekateri pristopi so bolj neformalni in lahko zahtevajo manjše število udeleženih pri 
reševanju spora, drugi pa veliko bolj formalni in zajemajo tudi širše podpornike 
udeležencev (npr. družino, učitelje, sošolce …). Vedno pa proces vodi primerno 
usposobljen povezovalec oziroma moderator (prav tam). 
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V postopku ima najprej priložnost žrtev izraziti svoj pogled na situacijo, svoje občutke in 
želje. Od storilca neprimernega vedenja oziroma kršitelja se pričakuje, da bo občutil in 
izrazil obžalovanje svojih dejanj, da se bo opravičil in da bo predlagal, kako lahko 
popravi nastalo škodo (prav tam).   

Našteli in opisali bomo nekaj primerov restitucije.    

Skupnostna konferenca (ang. Community Conferencing) 

Na srečanju se zberejo storilci in žrtev, prisotni so tudi njihovi podporniki. Proces vodi 
usposobljen moderator. Kdo je v vlogi moderatorja, je odvisno od sistema, lahko je to 
tudi policija. Na voljo ni individualnega pogovora s posamezniki, ampak se na tem 
srečanju udeleženci skupaj dogovorijo, kako bodo storilci poravnali škodo, s čimer se 
konflikt oziroma incident reši (Chankova in Poshtova, 2006; Smith, Ananiadou in Cowie, 
2003). 

Družinska konferenca (ang. Family Group Conferencing) 

Družinska skupinska konferenca je podoben postopek, vendar je namenjen za mlajše 
kršitelje. Postopek vključuje tudi njihove starše oziroma širšo skupino podpornikov. 
Podporniki storilca pa imajo priložnost, da ločeno od skupine poiščejo možne rešitve in 
se odločijo za najprimernejšo (Chankova in Poshtova, 2006; Hopkins, 2004).  

Po navadi postopek poteka v treh stopnjah: 

1. stopnja: profesionalno svetovanje družini in podajanje informacij o možnostih 
nadaljnjega postopka. 

2. stopnja: družinski člani imajo čas zase, da raziščejo možne rešitve in izberejo 
najprimernejšo za njihovega otroka.  

3. stopnja: moderator procesa (koordinator) posname družinski načrt in sklene 
dogovor za nadzor in kritiko (Hopkins, 2004).   

Restorativna konferenca v šoli 

Ta metoda je nastala po vzoru družinske konference. Gre za srečanje storilca (ali 
storilcev) in žrtve ter njunih podpornikov, ki ga vodi primerno usposobljen moderator 
(učitelj ali svetovalni delavec). Pristop deluje po teoriji reintegrativnega sramovanja (ang. 
»re-integrative shaming«). To pomeni, da mora biti storilec soočen z dejanjem in 
njegovimi posledicami ter tako prevzeti odgovornost. Storilec se tako sooči z občutkom 
sramu, krivde in kesanja, kar ga spodbudi k rešitvi spora. Prek pogovora z žrtvijo se 
storilec odloči, kako bo povrnil nastalo škodo (Hopkins, 2004; Rigby, 2014).  

Postopek po navadi poteka v določenem zaporedju, kjer moderator vodi pogovor s 
pomočjo točno določenih vprašanj. Obe strani lahko izrazita svoja čustva in doživljanje 
situacije, na koncu pa je naloga storilca (in ne moderatorja), da najde rešitev. Običajno 
postopek poteka v enem srečanju, zato ni individualnih pogovorov z žrtvijo ali storilcem 
(prav tam). 
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Čeprav restitucija predpostavlja povrnitev dobrih odnosov med storilcem in žrtvijo ter 
tako predvideva dolgotrajnejše rešitve sporov, bi lahko izpostavili tudi nekaj 
pomanjkljivosti restitucije.  

Pomanjkljivosti restitucije 

Storilec je lahko pod velikim pritiskom, ko se mora odločiti, na kakšen način bo poravnal 
škodo. Vsi namreč pričakujejo restorativno rešitev, s katero pa se lahko žrtev na koncu 
strinja ali pa tudi ne (Rigby, 2014).  

Nekateri psihologi izpostavljajo, da pri storilcih neprimernih dejanj ni dobro zbujati 
občutka sramu in obžalovanja, saj ima to čustvo zelo negativno funkcijo in je prav tako 
eden izmed razlogov za izvajanje nasilja. Splošno je znano, da obsojanje osebe zaradi 
njenega dejanja ni učinkovito. Obsoditi moramo dejanje in ne osebe. Pri tem moramo biti 
zelo pazljivi, saj se hitro zgodi, da je obsojanje stigmativno. Spodbuditi moramo zaželen 
sram in obžalovanje, ki delujeta reintegrativno, torej spodbudita posameznika k 
spremembi njegovega vedenja (prav tam).  

Ker ni enotnih teoretičnih navodil, kako točno zastaviti restitucijo, lahko pride do zmede 
in negotovosti pri vpeljevanju te metode, velikokrat pa je prisotna neprimerna uporaba 
sramu in obžalovanja za spodbuditev rešitve (prav tam).  

Restitucija ni tako učinkovita, kadar storilec ne začuti obžalovanja dejanja. To se lahko 
zgodi, ko je storilec izzvan s strani žrtve (provokativna žrtev) ali ko je nasilje posledica 
izkazovanja zvestobe oziroma pripadnosti določeni skupini vrstnikov (Rigby, 2012).   

Problem lahko nastane, če restitucijo združimo z nekaterimi oblikami kaznovanja, kot se 
dogaja v nekaterih praksah. Povračilni ukrep pa ni glavni cilj restorativnih praks, zato 
lahko to ogrozi uspešnost reševanja težav (prav tam). 

2.1.2 Šolska in vrstniška mediacija  

Mediacija je strukturirana oblika alternativnega reševanja konfliktov s pomočjo nevtralne 
tretje osebe oziroma mediatorja, ki z vodenjem procesa sprtima stranema pomaga 
doseči sporazum. Udeleženci v sporu oziroma medianti tako najdejo skupno rešitev, ki 
je sprejemljiva za vse in omogoča prihodnje sodelovanje. Mediator vodi proces 
mediacije s pomočjo poslušanja, preverjanja razumevanja, parafraziranja in povzemanja 
izrečenih mnenj posameznih udeležencev v mediaciji (Betetto idr., 2011; Iršič, Borštnar, 
Marič in Lorber, 2010; Prgić, 2010). 

Za uporabo mediacije moramo upoštevati temeljna pravila oziroma smernice. 
Komunikacija in konstruktivno iskanje rešitve morata potekati z dostojanstvom in 
spoštovanjem vseh udeleženih, ki se morajo med seboj poslušati, v pogovor pa morajo 
biti enakopravno vključeni. V procesu mediacije ni prisotnega nasilja, sovražnosti, 
groženj ali žalitev (Iršič idr., 2010).  
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Mediacija poteka v petih fazah oziroma korakih. Prek tega procesa mediator skuša 
mediante usmeriti iz razmišljanja o svojih stališčih k zavedanju svojih interesov in takrat 
se spor reši, kar je cilj mediacije (Prgić, 2010). 

Korake mediacije razdelimo na: 

1. uvod (predstavitev mediacije, načel, temeljnih pravil, vlog posameznikov in 
pridobitev pooblastila mediatorja za vodenje procesa);   

2. začetno fazo mediacije – definicija problema (upoštevanje zornega kota vseh 
udeležencev v sporu in izpostavitev vseh vprašanj);  

3. osrednjo fazo mediacije – raziskovanje problema (odločitev o bistvu problema, 
mediator z odprtimi vprašanji spodbuja razpravo, da se problem razjasni);  

4. zaključno fazo mediacije – iskanje rešitve in sklepanje dogovora (udeleženci 
spora predlagajo možne rešitve problema; v skrajnem primeru jih predlaga 
mediator, vendar se morajo vsi udeleženci z njimi strinjati); 

5. spremljanje dogovora (mediator povzame sklenjen dogovor, preveri, ali ga vsi 
razumejo in se z njim strinjajo, ga zapiše, medianti ga podpišejo (Prgić, 2010).  

V šolskem prostoru govorimo o dveh oblikah mediacije: šolski in vrstniški mediaciji. V 
nadaljevanju si bomo ogledali razliko med tema dvema oblikama. 

Razlika med šolsko in vrstniško medaicijo 

Vrstniška mediacija je podkategorija šolske mediacije. Razlika je v tem, da jo vodita 
eden ali dva vrstniška mediatorja, torej učenca, ki sta primerno usposobljena za vodenje 
mediacije. Vrstniški mediatorji vodijo mediacije za razreševanje sporov med učenci, zelo 
smiselno pa je, da sodelujejo tudi pri mediacijah med učenci in učitelji. Program se 
izvaja pod vodstvom koordinatorja – šolskega mediatorja. Vrstniška mediacija je zelo 
učinkovita pri reševanju manjših konfliktov, medtem ko za hujše kršitve ni primerna 
(Prgić, 2010). 

Tako šolska kot vrstniška mediacija imata vse prednosti, ki smo jih že našteli pri 
restorativnih pristopih. Velja pa izpostaviti nekatere, ki so posebej značilne za mediacijo. 

Prednosti mediacije 

Avtorji Prgić (2010) ter Iršič idr. (2010) so izpostavili naslednje prednosti mediacije: 

 odnos med vpletenimi je enakopraven, med seboj sodelujejo in ne tekmujejo; 

 mediator skrbi za uravnoteženo razmerje moči, s čimer se ustvarja občutek 
varnosti in zaupanja v proces ter se obenem krepi spoštovanje med udeleženci;  

 odgovornost za rešitev oz. izid nosijo udeleženci, ki s tem sami odločajo, kakšen 
bo izid konflikta, zaradi česar se bodo dogovora tudi bolj držali; 
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 samo udeleženci sami vedo, kaj je najbolje zanje;  

 mediacija omogoča komunikacijo, ki razširi pogled na problem in mediantoma 
omogoči problem videti z drugega zornega kota. Tako se razčistijo nesporazumi 
in razjasnijo nasprotujoče si informacije; 

 proces se usmerja v rešitev, saj s tem, ko se medianta poslušata in sporočata 
drug drugemu, podirata zidove v svojem odnosu in gradita boljšo prihodnost; 

 udeleženci imajo popolno svobodo izbire. 

Zaradi teh značilnosti je opaznih veliko pozitivnih učinkov uporabe mediacije, s katerimi 
se strinjajo številni avtorji, potrdile pa so jih tudi tuje in slovenske raziskave. Z mediacijo 
se spodbuja pozitivna komunikacija, zaupanje in spoštovanje, učenci med seboj več 
sodelujejo, se spoznavajo in sprejemajo, povečuje se občutek čustvene pripadnosti, 
lastništva in nadzora nad življenjem v šoli. Tako se ustvarja tudi nova kultura odnosov 
med učenci. Vse to ustvarja boljšo šolsko klimo in s tem boljše počutje tako učencev kot 
zaposlenih. Opazno se zmanjša pogostost nasilja, izključitev iz šole in vzgojnih ukrepov, 
kot so opomini in ukori. Prav tako se učenci učijo ključnih življenjskih spretnosti, kot sta 
učinkovita komunikacija in prevzemanje odgovornosti za reševanje sporov ter ob tem 
razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja, poslušanja, razumevanja in pogajalskih 
veščin. Učenci bolje sprejemajo razlike in drugačnost, razvijajo občutek za pravičnost, 
osebnostno rastejo in se razvijajo, krepijo samospoštovanje, ob vsem tem pa se učijo 
tudi spopadanja s konflikti v zasebnem življenju, kar je dolgoročna pozitivna posledica 
(Cohen, 2012; Lesar in Rugelj, 2012; Prgić, 2010). 

Mediacija se lahko začne uvajati že pri otrocih v vrtcu od četrtega leta starosti naprej. 
Takrat lahko začnemo otroke učiti temeljnih komunikacijskih veščin, ki so potrebne za 
reševanje konfliktov z mediacijo (Prgić, 2011). Glede na to lahko sklepamo, da je 
mediacija primerna tudi za uporabo z učenci z LMDR v OŠPP z NIS. To na nek način 
potrjuje tudi raziskava avtorice A. Warne (2003), ki kaže, da so otroci z mejnimi 
intelektualnimi sposobnostmi prav tako sposobni biti vrstniški mediatorji in učinkovito 
reševati konflikte. Avtorica pravi, da na učinkovitost mediacije ne vplivajo intelektualne 
sposobnosti učencev, ampak njihova zmožnost poslušanja, empatičnost brez obsojanja 
in želja pomagati drugim pri reševanju težav. Raziskava je pokazala veliko pozitivnih 
učinkov pri razvoju otrok, šolski klimi in spopadanju s konflikti, ki so jih prepoznale tudi 
druge raziskave na večinskih osnovnih šolah.    

Vrstniška mediacija ima vse zgoraj naštete prednosti in še eno zelo pomembno. 
Raziskave kažejo, da je še učinkovitejša od šolske, saj so vrstniški mediatorji 
generacijsko bližje učencem, ki pridejo v spor. Učenci ne občutijo »nadmoči« mediatorja, 
lažje mu zaupajo in se počutijo bolj varne v procesu. Za reševanje konfliktov so bolj 
motivirani, vrstniška mediacija je namreč »last učencev« in je zato primerna tudi za 
»rizične« učence, ki večkrat zaidejo v konflikte. Na tak način se spodbuja aktivno 
državljanstvo vseh učencev, šola pa z vključevanjem poskrbi za inkluzivno naravnanost 
(Cohen, 2012; Lesar in Rugelj, 2012). Zanimiva je tudi ugotovitev avtorice H. Cremin 
(2011), ki pravi, da lahko ravnovesje moči med vpletenimi v mediacijo dosežemo le, če 
je mediatorju vsaj na videz vseeno, ali bosta medianta na koncu našla rešitev. »Če 
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mediatorju razrešitev konflikta veliko pomeni (kot ponavadi velja za učitelje), ne more biti 
dovolj ravnodušen, da bi bil zares objektiven.« (prav tam, str. 172) Vrstniški mediatorji so 
torej tudi zaradi tega večkrat uspešnejši od šolskih mediatorjev.   

Vrstniška mediacija povečuje samozavest učencev in zadovoljuje njihove psihosocialne 
potrebe. Mediatorji občutijo pomembnost pri uspešnih rešitvah konfliktov, ki močno 
vplivajo na življenja posameznikov, njihov prispevek pa je cenjen tako s strani odraslih 
kot vrstnikov. Vsi vpleteni v proces mediacije se počutijo samostojne in kompetentne za 
razreševanje sporov, kar jim daje občutek nadzora nad njihovimi življenji. Vrstniška 
mediacija lahko deluje tudi kot preventiva za preprečevanje hujših sporov. Vrstniki 
namreč prej opazijo začetek konfliktov ter lahko s hitrim posredovanjem preprečijo 
njihovo poglabljanje in jih zaustavijo, še preden bi se sprevrgli v nasilje ali druge hujše 
kršitve (Cohen, 2012; Lesar in Rugelj, 2012). 

Kljub številnim prednostim in pozitivnim učinkom mediacije nekateri avtorji izpostavljajo 
tudi pomanjkljivosti. 

Pomanjkljivosti mediacije 

Nekateri učitelji menijo, da bi ob prehodu iz tradicionalnega retributivnega modela 
sankcioniranja na uporabo mediacije izgubili avtoriteto pri učencih (Cohen, 2012). S tem, 
ko ne bi imeli moči za kaznovanje namernega kršenja pravil, bi se po mnenju učiteljev 
celo lahko zgodilo, da bi učenci to začeli izkoriščati (Kroflič, 2011). Vendar  se moramo 
zavedati, da so še vedno učitelji tisti, ki imajo zadnjo besedo in se odločajo o tem, kdaj 
uporabiti mediacijo in kdaj kazen (Cohen, 2012; Kroflič, 2011).  

Težavo za vpeljevanje mediacije bi lahko videli tudi zaradi določenih kulturnih značilnosti 
predvsem v zahodnih urbanih kulturah. Te dajejo velik pomen »individualizmu, 
avtonomiji, neodvisnosti, zaupanju vase, samozavesti, kakovosti in enakopravnosti« 
(Augsburger, 1992, v Cremin, 2011, str 154), konflikte pa vidijo kot problem 
posameznika. Zaradi tega je uporaba mediacije otežena, saj so reakcije na konflikte 
precej burne, vrednote pa niso v skladu s transformacijsko paradigmo, ki gradi na 
konstruktivnosti, povezovanju in dobrih odnosih v skupnosti (prav tam). Prav tako tudi 
učitelji v šolah individualistično gledajo na konflikte, zato jih pripisujejo učencem, 
medtem ko okolja ali določene situacije ne upoštevajo. Pri reševanju težav tako želijo 
uporabiti čim bolj učinkovito metodo, ki jim bo vzela čim manj energije in časa (Kroflič, 
2011; Lesar in Rugelj, 2012). 

Izpostaviti moramo, da mediacija ni primerna za reševanje vseh težav. Čeprav nekatere 
raziskave (Cremin, 2011) kažejo, da lahko s pomočjo mediacije (tudi vrstniške) rešimo 
tudi nekatere primere medvrstniškega nadlegovanja in izsiljevanja, je avtor Prgić (2010) 
izpostavil, da to ni primeren pristop za situacije, kjer je razmerje moči med žrtvijo in 
nasilnežem v velikem neravnovesju. Mediacija torej ni primerna za reševanje hujšega 
nasilja, ob zlorabi drog, spolnih zlorabah ipd.   

Pomislek, ki se pojavi pri vrstniški mediaciji, pa je, »ali so učenci v osnovni šoli sposobni 
vodenja tako kompleksnega in zahtevnega procesa?« (Lesar in Rugelj, 2012, str. 58) 
Cohen (2012) poudari, da učenci ne morejo biti tako uspešni pri vodenju mediacije, kot 
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so lahko odrasli. Glede na raziskavo avtorice A. Warne (2003) so tudi otroci s posebnimi 
potrebami zmožni voditi proces mediacije. Vendar pa je učinkovitost v veliki meri najbrž 
odvisna od situacije oziroma kompleksnosti konflikta. 

2.1.3 Metoda podporne skupine  

Metodo sta zasnovala Barbara Maines in George Robins ter jo najprej poimenovala »No 
Blame Approach«. Kasneje sta zaradi kritik ime spremenila v »Support Group Method«, 
torej v metodo podporne skupine (Rigby, 2012).  

Metoda je uporabna predvsem takrat, ko je število oseb, ki izvajajo nasilje, večje. Glavni 
cilj je nuditi podporo žrtvi in izpostaviti, kaj se z njo dogaja oziroma v kakšni stiski je 
(Rigby, 2014). Nesprejemljivega vedenja posameznikov se ne izpostavlja in obtožuje, 
ampak je spodbuda za spremembo vedenja empatija do žrtve. Metoda torej ne 
predvideva, da je stanje sramu ali kesanja nasilnežev predpogoj za spremembo 
njihovega nesprejemljivega vedenja. Pri tej metodi izvajalcev nasilja ne vidimo kot 
»kršiteljev«, ki jih moramo spremeniti ali kaznovati. Beseda »kršitelj« ima obtožujoč 
prizvok, ki se mu ta pristop želi izogniti (Rigby, 2012; Young, 1998).  Namen metode je 
najti rešitev za problem in ne kazni za neprimerno vedenje, zato se žrtev prosi za 
poimenovanje vseh oseb, ki izvajajo nasilje (Rigby, 2014; Young, 1998). Čeprav 
udeleženci vedo, da nihče ne bo kaznovan, pa je vseeno prisoten precejšen moralni 
pritisk na izvajalce nasilja. Od njih se namreč jasno pričakuje, da morajo zaradi 
neugodja žrtve svoje vedenje spremeniti. Sprejeti morajo torej odgovornost za 
izboljšanje svojega vedenja (Rigby, 2014).     

Avtor Rigby (2012) navaja 7 korakov, po katerih poteka metoda podporne skupine. 

1. korak – intervju z žrtvijo 

Pogovor je usmerjen na celotno sliko nasilja, ki se izvaja nad žrtvijo, in ne toliko na 
posamezne incidente. Žrtev prosimo, da s pomočjo risbe ali krajšega besedila prikaže 
svoje počutje ob tem, kar se dogaja. Žrtev predlaga, kdo bo sestavljal skupino, ki bo 
rešila težave. V skupino morajo biti vključeni posamezniki, ki izvajajo nasilje nad žrtvijo, 
in podporniki žrtve oziroma njeni prijatelji.   

2. korak – srečanje vseh vpletenih 

Skupina od 6 do 8 učencev, ki jo sestavljajo tako podporniki žrtve kot nasilneži in 
opazovalci v dogodkih, se sestane na srečanju brez žrtve. Učencem moramo zagotoviti, 
da nihče od njih ni v težavah, ampak so bili izbrani, ker lahko pomagajo. Žrtve se ne 
izpostavi poimensko, pove se le, da je eden izmed učencev nezadovoljen v šoli oz. se v 
razredu ne počuti dobro. Med pogovorom skušamo ohranjati neobsojajoč odnos do 
vseh, zato se izogibamo besedam, kot so nasilnež, izsiljevanje, nadlegovanje …  

3. korak – obrazložitev problema  

Žrtvina čustva in občutki se na srečanju ne razkrijejo, ampak se izhaja iz izkušenj 
posameznikov v skupini. Empatija do žrtve se tako poveča z vprašanjem, kdaj se 
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posamezniki v šoli počutijo slabo. Prek izkušenj posameznikov skupina ugotovi, da se 
žrtev najbrž počuti zelo podobno. 

4. korak – delitev odgovornosti 

Skupini se obrazloži, da nihče ne bi smel biti v šoli žalosten ali nesrečen in da najbrž vsi 
dobro vedo, zakaj in ob katerih dogodkih posamezniku ni prijetno. Še vedno skušamo 
ohranjati neobsojajoče vzdušje, zato se ob morebitni omembi imen učence opozori, da 
imen v pogovoru ne uporabljamo.     

5. korak – zbiranje idej 

Ko skupina ugotovi, kateri dogodki so sporni in kako se posamezniki takrat počutijo, 
vsakega posameznika spodbudimo, da predlaga, kaj lahko naredimo, da se bo žrtev 
počutila bolje.   

6. korak – rešitev problema  

Povzamemo sklep, da že imamo dober načrt, kako izboljšati počutje žrtve. Poudariti 
moramo, da so člani skupine odgovorni, da načrt prenesejo tudi na ostale sošolce in da 
se vsi skupaj držijo načrta ter tako izboljšajo odnose in počutje žrtve.   

7. korak – ponovno srečanje 

Približno teden kasneje žrtev vprašamo po spremembah. Skličemo tudi ponovno 
srečanje skupine, kjer vse pozovemo, da komentirajo opažanja in napredek oziroma 
spremembe. 

Metoda podporne skupine je primerna za reševanje konfliktov ali zmanjšanje nasilja, v 
katerega je vpletena večja skupina učencev. Metoda ima vse prednosti, ki veljajo tudi za 
ostale restorativne pristope, avtorji pa izpostavljajo tudi nekatere pomanjkljivosti te 
metode. 

Pomanjkljivosti metode podporne skupine 

Avtor Rigby (2012) izpostavlja, da s tem, ko ne izpostavimo neprimernega vedenja pri 
posamezniku, ne zbudimo občutka sramu in krivde ter zato ne spodbudimo odgovornosti 
za posameznikovo vedenje. Tako lahko otrok misli, da lahko počne karkoli in ne rabi 
odgovarjati za svoja dejanja, saj ne bo nikakršnih posledic oziroma sankcij. Vendar 
zagovorniki trdijo, da se izvajalci nasilja vseeno počutijo odgovorne za svoje dejanje, saj 
so ravno oni tisti, ki iščejo rešitev za žrtev. Ko se izpostavi žrtvina stiska, izvajalci nasilja 
predlagajo, kako se bodo vedli do žrtve, da bodo izboljšali situacijo. To pomeni, da 
morajo svoje vedenje spremeniti. Ponovno se pojavi vprašanje, ali so otroci, ki izvajajo 
nasilje, sploh zmožni začutiti empatijo do žrtve, da bi lahko spremenili svoje vedenje. 
Avtorji metode menijo, da ja, saj skušamo prek metode poiskati močne dokaze o žrtvini 
stiski in tako vplivamo na empatijo drugih (prav tam). Vendar pa nismo povsem 
prepričani, ali to velja tudi za otroke z LMDR. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je 
mišljenje otrok z LMDR na nižji ravni kot pri otrocih brez MDR. Procesa analize in 
sinteze sta slabše razvita. Velikokrat učenci ne znajo uvideti zveze med posameznimi 
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deli in jih tudi ne znajo razvrstiti, zdijo se jim enaki in ne znajo določiti bistvenih od 
nebistvenih delov. »Težko preidejo od nepopolne in napačne analize k popolnejši in 
točnejši« ter pogosto »ne znajo uporabiti že pridobljenega znanja« (Novljan, 1997, str. 
30). To torej pomeni, da je njihov transfer informacij v druge situacije slabši, zato najbrž 
težje povežejo čustva žrtve s svojim vedenjem. Še posebej, če morajo to uporabiti v novi 
situaciji. Prav tako je tudi raziskava avtoric B. Colnerič in M. Zupančič (2007) pokazala, 
da so učenci z LMDR manj »občutljivi na čustvena stanja, potrebe in želje vrstnikov« 
(prav tam, str. 24) ter »manj pozorni in skrbni do sošolcev« (prav tam, str. 24). Njihova 
zmožnost občutenja in izražanja empatije je torej lahko znižana, vendar je to nekoliko 
pogojeno tudi z etiologijo motnje. Značilno je namreč, da so lahko na primer 
posamezniki z Downovim sindromom bolj empatični do vrstnikov in bodo imeli bolje 
razvite prosocialne spretnosti od drugih otrok z LMDR (prav tam). 

Pomembna omejitev metode podporne skupine je tudi, da pristop ne omogoča 
raziskovanja upravičenosti dejanj storilcev (na primer takrat, kadar žrtev izziva storilce). 
Fokus metode je skoraj v celoti na stiski žrtve. Toda izvajalci nasilja najbrž niso 
pripravljeni iskati rešitve za žrtev, kadar se jim zdi, da je žrtev sama izzvala konflikt. 
Metoda ne predvideva preverjanja skupinske dinamike, kot jo na primer metoda deljene 
skrbi, ki jo bomo opisali v naslednjem poglavju. Skupinska dinamika pa ima pomemben 
vpliv na reševanje konflikta (Rigby, 2012).  

Pojavi se tudi vprašanje smiselnosti prvega srečanja z žrtvijo. Lahko bi namreč sklepali, 
da na tak način tvegamo še večjo izpostavljenost žrtve, saj jo lahko vrstniki obtožijo za 
»izdajalko«. Zaradi tega moramo biti pozorni, da drugi korak metode (skupinsko 
srečanje) izvedemo v najkrajšem možnem času po izpeljanem prvem koraku 
(individualnem pogovoru z žrtvijo). Ko se na srečanju udeležencem obrazloži, da nihče 
ne bo kaznovan, se tveganje za obtoževanje žrtve zmanjša (prav tam).  

Prav tako se lahko vprašamo, ali je smiselno skupinsko srečanje izvajalcev nasilja in ne 
individualno. Skupino posameznikov, ki izvajajo nasilje, je namreč veliko težje 
obvladovati kot vsakega posebej, še zlasti, če nenehno delujejo kljubovalno in se med 
seboj spodbujajo. To se predvsem dogaja, če učitelj, ki vodi proces, nima dovolj 
avtoritete in zato težje vpliva na učence (prav tam). 

Nekateri pravijo, da je metoda podporne skupine lahko uporabljena samo v določenih 
primerih nadlegovanja oziroma trpinčenja in sicer v tistih, ki niso preveč resni (prav tam). 
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2.1.4 Metoda deljene skrbi 

Metodo deljene skrbi (ang. Shared Concern Method) je zasnoval švedski psiholog 
Anatol Pikas (Rigby, 2012). Metoda je nekaznovalen večstopenjski pristop, ki obravnava 
skupinsko nasilje. Gre za racionalen način reševanja sporov, ki šibkejšemu udeležencu 
omogoča enakovreden položaj v skupini. Glavni cilj metode je zbujanje skrbi in 
odgovornosti med otroki, da ne pride več do vrstniškega nasilja, zato pristop omogoča 
dolgoročne posledice reševanja konfliktov (Pikas, 2002; Rigby, 2014). Podobno kot 
metoda podporne skupine tudi ta uporablja neobtožujoč pristop obravnave storilcev 
nasilja, vendar se od nje razlikuje v dveh pomembnih točkah. Pri metodi deljene skrbi 
najprej potekajo individualni pogovori z domnevnimi izvajalci nasilja. To prepreči 
obtoževanje žrtve s strani nasilnežev in omogoči resnejše oziroma odgovornejše 
sodelovanje nasilnežev pri kasnejšem skupinskem srečanju. Prav tako ta pristop 
dopušča možnost, da je včasih pri nadlegovanju prisotno tudi izzivanje s strani žrtve 
(Rigby, 2012).   

Strategija sledi več fazam, ki so sestavljene iz več posameznih korakov. Pikas v začetku 
ni zastavil točnega poteka metode, zato so možne manjše variacije. Metoda temelji na 
individualnih in skupinskih pogovorih, ki jih vodi za to usposobljen učitelj oziroma 
terapevt (Pikas, 2002; Rigby, 2012, 2014).  

 FAZA 1 - individualni pogovori z domnevnimi izvajalci nasilja 

1. korak: v začetku pogovora zgradimo zaupanje posameznika. Ne obtožujemo ga 
določenega dejanja. Želimo pridobiti posameznikov pogled na situacijo. 

2. korak: z vprašanjem, kaj posameznik meni o situaciji žrtve, skušamo nasilje 
preoblikovati v skupno skrb, vendar brez zbujanja občutka krivde.  

3. korak: kakor hitro se nasilnež zave, kaj je problem, začnemo s konstruktivnim 
iskanjem rešitve.  

4. korak: pri posamezniku skušamo spodbuditi, da sam poišče konstruktivne rešitve, 
ki bi izboljšale počutje žrtve in njeno vključenost v skupino. V kolikor mu to ne 
uspe, učitelj ali terapevt sam poda predlog, za katerega meni, da bi ga 
posameznik lahko izvedel.  

5. korak: na koncu povzamemo pogovor in glavne ugotovitve ter povemo, da se 
bomo srečali tudi skupaj z žrtvijo, da lahko skupaj rešimo težave. Na tak način 
pripravimo posameznika za skupinsko srečanje (Pikas, 2002; Rigby, 2012, 2014). 

 FAZA 2 – individualni pogovor z žrtvijo 

V pogovoru z žrtvijo želimo izvedeti pogled na situacijo s strani žrtve in njene želje glede 
rešitve situacije. Žrtev seznanimo, da smo opravili pogovore tudi z vsemi izvajalci nasilja 
in da sledi skupinsko srečanje. V pogovoru mora terapevt izražati sočutje in empatijo do 
žrtve, a se kljub temu prepričati, ali je bil konflikt morda izzvan s strani žrtve (prav tam).   
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 FAZA 3 – pripravljalno srečanje samo z izvajalci nasilja 

Ko že opazimo spremembe v vedenju izvajalcev nasilja ter se je zagotovila varnost žrtve 
in s tem izboljšanje situacije, skličemo srečanje vseh izvajalcev nasilja. V sproščenem 
vzdušju se pogovorimo, kaj posamezniki počnejo, da izboljšajo odnos z žrtvijo. Cilj 
srečanja je, da se skupaj dogovorijo, kako bodo dokončno rešili spor z žrtvijo, s katero 
se bodo srečali na prihodnjem srečanju (prav tam).  

 FAZA 4 – ključno srečanje: združitev žrtve in izvajalcev nasilja 

Žrtev in izvajalci nasilja se srečajo s terapevtom, ki je v vlogi mediatorja. Vsi udeleženi 
imajo priložnost, da povedo, kaj bodo počeli, da se bo situacija izboljšala, in se tako 
skupaj dogovorijo za razrešitev spora. Najnižji cilj je doseči ponovno dostojno sobivanje 
v skupini (razredu). Višja cilja sta, da se nekdanja žrtev vključi v skupino nekdanjih 
nasilnežev in da ponovno vzpostavijo spoštljiv odnos. Če vidimo, da ne moremo 
vzpostaviti sodelovalnega odnosa med njimi, moramo jasno opredeliti, da »pustiti žrtev v 
miru« ne pomeni izključevati žrtev iz skupine. Prav tako moramo spoštovati odločitev 
žrtve, če se ta ne želi udeležiti skupinskega srečanja (prav tam). 

 FAZA 5 – spremljanje rezultatov 

V zadnjem obdobju spremljamo razredno dinamiko in po potrebi učence opominjamo na 
sprejete dogovore (prav tam). 

V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj prednosti in pomanjkljivosti metode deljene skrbi.  

Prednosti metode deljene skrbi 

Metoda je primerna zato, ker z minimalnim zunanjim pritiskom na posameznike privede 
do sprejemljive rešitve težav. Skupina učencev, ki izvaja nasilje, se tako začne zavedati 
svojih dejanj in prevzame odgovornost za dobro počutje posameznikov v skupini. Učenci 
so po razrešitvi težav zadovoljni, da so lahko prispevali k spremembi situacije (Rigby, 
2014).  

Ne samo, da metoda učinkovito zaustavi nasilje in reši spore, ampak na nek način 
deluje tudi terapevtsko na posameznike. Prek procesa se naučijo konstruktivno in 
avtonomno prispevati k izboljšanju odnosov, s čimer se jim povrne dobro počutje v 
okolju (prav tam).   

Pomanjkljivosti metode deljene skrbi 

Metode deljene skrbi ni primerna za uporabo v resnejših primerih kriminala (Rigby, 
2013). Prav tako ni poročil, kaj se dogaja z nasiljem čez čas, ko se metode ne uporablja 
več. Ne vemo, kako se otroci spontano odzivajo na nasilje (Rigby, 2014).  
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Avtor metode pravi, da je ta bolj primerna za uporabo pri reševanju konfliktov med 
adolescenti. Izpostavi namreč, da so starejši učenci manj pod vplivom avtoritet, prav 
tako  mlajši otroci še nimajo dovolj razvitih kognitivnih sposobnosti in vpogleda, da bi 
lahko sodelovali v skupinskih pogovorih o medsebojnih odnosih (Rigby in Griffiths, 
2009). Tudi Rigby (2002) ugotavlja, da metodi deljene skrbi in podporne skupine 
zahtevata precejšno zrelost otrok in veliko socialnega razumevanja. Zaradi tega se 
sprašuje, ali bi metodi bili uspešni pri implikaciji na predšolske otroke, čeprav sta glede 
na raziskave pri šolskih otrocih zelo uspešni.  

2.1.5 Life Space Crisis Intervention – LSCI  

Kot prvi je izraz »Life Space Interview« (LSI) definiral Friz Redel, kasneje pa se je 
metoda razvijala za uporabo v različnih situacijah. Avtorja M. M. Wood in Long sta 
metodo poimenovala Life Space Crisis Intervention in jo razvila v socialno terapevtsko 
strategijo, ki poteka v trenutku otrokove stiske in vključuje »vzgojne, izobraževalne, 
kognitivne in vedenjske pristope« (Obid in Rapuš Pavel, 2009, str. 426). 

Model LSCI je verbalna intervencijska strategija, posebej oblikovana za uporabo v 
kriznih situacijah oziroma v trenutku otrokove stiske. Paradigma konfliktnega kroga nam 
pomaga razumeti elemente krize in kako ravnati (Wood in Long, 1991). »Na krizno 
situacijo ob izbruhu agresivnega vedenja lahko gledamo kot na produkt otrokovega 
stresa, ki ga vzdržujejo in spodbujajo reakcije drugih. Ko je otrok pod hudim pritiskom, 
se bo vedel tako, da bi čim bolj ublažil neprijetna in boleča čustva. Vedenjski odziv je 
pogosto negativen in sproža negativne reakcije drugih. Te reakcije so za otroka dodaten 
stres.« (Obid in Rapuš Pavel, 2009, str. 432) Da bi odrasli lahko prekinili ta konfliktni 
krog, moramo kontrolirati svoje reakcije in ustaviti napeto situacijo oziroma preprečiti, da 
bi se poslabšala (prav tam).  

Pomemben je način, kako otrokom in mladostnikom na konstruktiven način, ki omogoča 
dolgoročne rezultate, pomagamo ugotoviti, da so odgovorni za svoje disocialno vedenje. 
Otroke moramo psihološko opolnomočiti, da so sposobni odločati o alternativnem 
vedenju in se soočiti s posledicami, ki jih njihovo vedenje prinese. Do samoregulacije 
vedenja lahko pride, ko otrok razume dogodke in ljudi v svoji okolici, ko nam zaupa in ko 
je motiviran za spreminjanje vedenja (Wood in Long, 1991).  

Strategija LSCI se uporablja v trenutku, ko se kriza pojavi. Učenčeva reakcija na stresno 
situacijo je pogoj, da učenec lahko spremeni vedenje, poveča samozavest, zmanjša 
anksioznost in poveča razumevanje ter ima vpogled v svoje vedenje in čustva. Lahko se 
uporablja pri vseh otrocih, ki ne zmorejo nadzorovati ali rešiti svojih težav na miren 
način. LSCI se osredotoča na situacije, ko pride do konflikta med učencem in drugimi. 
Življenjske izkušnje so najprimernejši trenutek za učenje, zato strategijo uporabimo 
točno v trenutku, ko pride do konflikta. Krizna situacija je torej priložnost za učenje 
alternative za agresivno, nespoštljivo in drugo nesprejemljivo vedenje (prav tam).   
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Otrok pa se ne more učiti ali spreminjati svojega vedenja, če je pod močnim vplivom 
čustev, ki jih doživlja ob frustraciji. Pred uporabo LSCI moramo otroka pomiriti, kar lahko 
naredimo na pet načinov pogovora ali tako imenovane »čustvene prve pomoči« (ang. 
Emotional First Aid). Način izberemo glede na to, kakšno podporo otrok potrebuje. Prvi 
način pogovora otroku pomaga sprostiti frustracijsko napetost in zmanjšati intenzivnost 
čustev. Drugi način uporabimo, kadar je otrok močno razburjen in je njegovo vedenje 
komaj obvladljivo. Ta način otroku omogoči, da se umiri, počuti varnega in nam zaupa. 
Tretjo obliko pogovora uporabimo, kadar se otrok ob jezi zavije v molk in ne želi govoriti 
z nami. Prek tega pristopa učitelj ponovno vzpostavi komunikacijo z učencem. Četrti 
način čustvene prve pomoči predvideva učiteljeva opozorila, da otrok lažje uvidi možne 
posledice svojih dejanj in se tako izogne konfliktom. Peta oblika prve pomoči pa 
predvideva pomiritev otrokovih čustev, ko otrok sliši razsodbo odraslega o dogodku 
(prav tam).    

Postopek se torej prične z umiritvijo otroka in njegovim razumevanjem situacije oz. 
dogodka. Nato raziskujemo čustva, ki so sprožila določeno vedenje, in odzive drugih na 
takšno vedenje. Odrasel in učenec skupaj raziskujeta načine, kako izboljšati trenutno 
situacijo in dolgoročne posledice. Izberejo se alternativna vedenja za rešitev konflikta in 
za boljši izid ob naslednjem konfliktu. Celotna intervencija torej sledi šestim korakom: 

1. Sprostitev napetosti. 

2. Časovno zaporedje dogodka – pogovor o dogodku. 

3. Oblikovanje bistva problema in cilja interveniranja. 

4. Izbira rešitve.   

5. Načrt za uspeh. 

6. Povzetek postopka (prav tam).    

Za uspešno participacijo v reševanju konfliktov z LSCI mora otrok obvladati naslednjih 
pet kognitivnih in komunikacijskih procesov:  

 pozornost za poslušanje in pomnjenje povedanega; 

 minimalne verbalne sposobnosti za spontano uporabo jezika v toku mišljenja; 

 zadostno razumevanje besed; 

 dovolj razvito mišljenje za razumevanje bistva konflikta in težav, ki nastanejo 
zaradi tega; 

 zaupanje odraslim (prav tam).  
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Avtorja M. M. Wood in Long (1991) navajata, da za mlajše otroke ali otroke z motnjami v 
duševnem razvoju lahko uporabimo skrajšan postopek LSCI, ki ga izvajamo v treh 
fazah. 
 

1. FAZA POGOVORA (zajema 1., 2. in 3. korak) 
Sprostitev intenzivnih čustev, z besedami opisati dogajanje ter svoje vedenje in reakcije 
drugih, postavitev dogajanja v časovno zaporedje, izločitev pomembnih od 
nepomembnih informacij.  

2. FAZA POPRAVILA (3. in 4. korak)  
Razumevanje, da lahko sami izboljšamo situacijo, učenje novega (alternativnega) 
vedenja, ubeseditev novega vedenja, želja po uporabi novega vedenja, vadba novega 
vedenja.  

3. FAZA NASMEHA (6. korak) 
Ugotovitev, da razrešitev krizne situacije spodbudi dobro počutje, vadba novih čustev za 
uporabo v naslednjih situacijah.  

Z uporabo skrajšane oblike LSCI lahko dosegamo različne razvojne cilje. Ti cilji se delijo 
na štiri skupine:  

Vedenjski cilji:  

 priklic rutine, 

 pokazati zavedanje pričakovanega vedenja prek različnih situacij, 

 povedati, kakšno je pričakovano vedenje, 

 vzdržati se neprimernega vedenja, kadar se neprimerno vedejo drugi otroci,  

 pojasniti, zakaj je prišlo do dogodka in kakšne so posledice, 

 povedati, kakšne so različne oblike primernega vedenja.  

Socialno komunikacijski cilji: 

 uporabiti preproste besede za odgovor na vprašanja učitelja,  

 z besedami opisati dogodek, 

 z besedami opisati značilnosti ter obnašanje sebe in drugih,  

 pokazati čustva na primeren način z uporabo besed in dejanj,  

 oblikovati pozitivne misli o sebi, 

 sodelovati v pogovoru z ostalimi.  

Socializacijski cilji: 

 spontano poiskati pomoč pri odraslem, 

 sprožiti primerno vedenje do drugih otrok, 

 uporabljati primerne interakcije z drugimi otroki med igro, 

 sodelovati z drugimi otroki v skupinskih aktivnostih, 

 deliti ali si izmenjevati, 

 posnemati primerno vedenje drugih otrok, 

 označiti dogodke s preprostimi vrednotami.  

Kognitivni cilji: 

 zaznati podrobnosti pri predmetih in osebah, 
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 povedati smiselno zaporedje dogodkov, 

 uporabiti koncept »enako« in »različno«, 

 izločiti nasprotje, 

 kategorizirati stvari, ki imajo enake karakteristike, 

 podati razlog »zakaj«, 

 poslušati zgodbo z razumevanjem, 

 naučiti se pravil igre in participacije (prav tam).    

Razvojni cilji se povezujejo tudi s specifičnimi terapevtskimi cilji (cilji interveniranja), ki jih 
dosegamo z uporabo LSCI in si jih zadamo v 4. koraku oziroma 2. fazi procesa. 
Izpostavimo lahko pet ciljev interveniranja: 1. organiziranje realnosti, 2. soočanje z 
nesprejemljivim vedenjem, 3. oblikovanje vrednot, 4. učenje novih socialnih veščin in 5. 
izpostavitev izkoriščanja izoliranih, zlorabljenih ali nadlegovanih otrok (prav tam). 

V nadaljevanju bomo našteli nekaj prednosti in pomanjkljivosti LSCI modela, ki jih 
opažajo avtorji.      

Prednosti LSCI modela 

Avtorica C. A. Dawson (2003) je v svoji raziskavi primerjala dve skupini otrok s 
čustveno-vedenjskimi težavami v treh različnih fazah. 1. faza: zbiranje podatkov pred 
učenjem in uporabo LSCI, 2. faza: učenje in uporaba LSCI ter 3. faza: zbiranje podatkov 
po uporabi LSCI. Raziskava je pokazala, da se je število kriznih situacij, v katerih so se 
znašli učenci, pri uporabi LSCI zmanjšalo. Manj učencev je bilo izključenih iz šolanja. Pri 
uporabi LSCI so učenci manj izostajali od pouka. Z uporabo LSCI se zmanjša prehod na 
šolske programe z nižjimi izobrazbenimi standardi in poveča vključenost v večinski 
program šolanja. Po izobraževanju za vodenje LSCI so se zaposleni na šoli počutili 
veliko bolj kompetentne za obvladanje kriznih situacij. 

LSCI ponuja nov pogled na konflikte, ki predstavljajo priložnost za učenje, učenci pa so 
razumljeni kot zmožni spreminjanja svojega vedenja. LSCI omogoča otrokom, da 
stresne situacije povežejo s svojim razmišljanjem, čustvi in vedenjem, ter uvidijo, kako 
njihovo vedenje vpliva na reakcije drugih. Učenci so deležni spoštljivega odnosa s strani 
učiteljev. Med procesom se naučijo razumeti svoje vedenje in zanj prevzemati 
odgovornost, ter spoznajo, kako uporabljati bolj primerne oblike vedenja. Otroci in 
odrasli si med seboj zaupajo. Sčasoma učenci s težavami šole ne zaznavajo več kot 
zavračajočega okolja, ampak kot prostor, kjer so sprejeti in se lahko naučijo novih 
spretnosti. Enako pomembno se zaposleni ne počutijo več nemočne pri reševanju 
konfliktov med učenci, ampak so samozavestni in imajo potrebne kompetence za 
spopadanje s kriznimi situacijami (prav tam). 

Pomanjkljivosti LSCI modela 

Izvajanje postopka moramo začeti takoj ob izbruhu učenčeve krize oz. nastalem 
konfliktu. Najprej moramo učencu omogočiti, da se umiri, nakar postopek vodimo po 
predpisanih korakih. Potrebujemo torej dovolj časa, saj posameznih faz ne moremo 
preskakovati. Od posamezne situacije in značilnosti otroka je odvisno, koliko časa bomo 
potrebovali za dokončanje postopka, ki lahko traja od približno 30 minut do tudi ene ure. 
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Če vemo, da na razpolago nimamo dovolj časa, je bolje, da se postopka ne lotimo 
(Wood in Long, 1991). 

Za izvajanje modela LSCI moramo otroku omogočiti miren prostor, ki je ločen od ostalih 
učencev. Otrok se tako lažje pomiri, reševanje težav pa poteka v zaupnem okolju, kjer 
se otrok počuti varnega. Nekatere šole nimajo zmeraj primernih prostorov za ureditev 
takih kotičkov (prav tam).  

Velikokrat se lahko zgodi, da je krizna situacija učenca tako burna, da je čustveno 
vznemirjen tudi učitelj. Vsekakor učitelj ne sme začeti z izvajanjem modela LSCI, kadar 
ni sam popolnoma umirjen in situacije nima pod nadzorom (prav tam). 

Avtor Gardner (1990, v Obid in Rapuš Pavel, 2009) je izpostavil, da bi lahko učenci 
začeli izkoriščati tehniko za pridobivanje več pozornosti s strani učitelja. Lahko bi se tudi 
zgodilo, da se učenec pri uporabi metode preveč usmeri na svoja čustva in premalo na 
vedenje, ki bi ga bilo potrebno spremeniti. 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo izpostavili glavne značilnosti psihološkega 
razvoja otrok z LMDR, ki vplivajo na njihovo reševanje konfliktov. Opisali bomo potek in 
značilnosti socialnega, čustvenega in govorno-kognitivnega razvoja ter navedli, na 
kakšne načine se otroci soočajo s konfliktnimi situacijami.   

2.2  Otroci z LMDR in reševanje konfliktov 

V strokovnem dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev (2013, 
str. 1) so otroci z motnjami v duševnem razvoju opredeljeni kot osebe, ki »imajo znižano 
splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 
motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju 
med njihovo mentalno in kronološko starostjo.« Inteligentnostni količnik (IQ) naj bi pri teh 
otrocih znašal med 50 in 70 (Colnerič in Zupančič, 2005). 

Na kakšen način se bodo otroci odzivali na konflikte v okolju, pa ni pogojeno le z 
njihovimi kognitivnimi zmožnostmi, marveč na to zelo vpliva tudi njihov socialni in 
čustveni razvoj. V socialnem razvoju lahko otroci z LMDR zaostajajo za svojimi vrstniki s 
povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi. Sicer poteka njihov socialni razvoj prek istih 
faz, vendar velikokrat počasneje in z določenimi značilnostmi. V prvih petih mesecih 
otroci z LMDR reagirajo na glasove, šume in zvoke iz okolja. Po osmem mesecu po 
navadi pričnejo razlikovati ljudi od predmetov. Med drugim in tretjim letom starosti otroci 
z LMDR začnejo navezovati vedno več socialnih stikov z odraslimi in otroki v okolju, pri 
čemer jih lahko ovira njihov zaostanek v senzo-motoričnem in govorno-kognitivnem 
razvoju (Đorđević, 1982).  

Otroci z LMDR imajo lahko težave z razumevanjem svoje okolice in izpolnjevanjem 
njenih zahtev (Novljan, 1997). V primerjavi z vrstniki brez MDR namreč počasneje 
dojemajo dogajanje okoli sebe. Ker niso tako kritični do sebe in drugih, so pogosto 
sugestibilni. Otroci z LMDR prav tako težje počakajo, da se izpolnijo njihove želje in/ali 
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zadovoljijo njihove potrebe, zato njihovo vedenje pogosto odstopa od socialnih zahtev 
(Colnerič in Zupančič, 2005). 

Raziskave kažejo, da se pri otrocih z LMDR v primerjavi z otroki brez MDR pogosteje 
pojavljajo težave zaradi agresivnega vedenja, nižjih socialnih spretnosti, pomanjkanja 
socialnih stikov in socialne izključenosti (Van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, 
Wijnroks, Vermeer, in Matthys, 2009). Tudi avtorici B. Colnerič in M. Zupančič (2007) 
navajata podobne ugotovitve. Avtorici sta primerjali socialno prilagojenost učencev z 
LMDR starih od 9 do 17 let s kronološko mlajšimi otroki brez MDR, starimi od 3 do 7 let. 
Primerjava je pokazala, da otroci in mladostniki z LMDR niso tako pozitivno razpoloženi, 
so manj zaupljivi in manj strpni, na spore z vrstniki se večkrat odzovejo agresivno in jih 
redkeje rešujejo na prosocialen način. Prav tako otroci z LMDR niso tako dobro vključeni 
v skupino vrstnikov kot otroci normativne skupine brez MDR. Otroci z LMDR so bili 
ocenjeni kot manj socialno kompetentni od normativne kronološko mlajše skupine otrok. 
Pri otrocih z LMDR se pogosteje kažejo težave ponotranjanja (potrtost, anksioznost, 
osamljenost in odvisnost) in težave pozunanjanja (jeza, agresivnost, egoizem in 
nasprotovanje). Na vseh področjih socialnega vedenja so bile deklice bolje ocenjene od 
dečkov. Pri dečkih se pogosteje pojavljajo predvsem težave ponotranjanja ali 
pozunanjanja. V odnosu do odraslih so učenci z LMDR večkrat nespoštljivi, manj so 
pripravljeni pomagati in manj pogosto sprejemajo predloge odraslih, čeprav so po drugi 
strani manj samostojni in bolj odvisni od interakcije z odraslimi. Raziskava je prav tako 
pokazala, da je sodelovalno vedenje učencev z LMDR z odraslimi njihovo najmočnejše 
področje socialnega vedenja. V odnosu do odraslega se torej otroci z LMDR največ 
naučijo, kar velja upoštevati ob načrtovanju vzgojno-izobraževalnega programa. 
Ugotovili so tudi, da se strpnost učencev z LMDR, njihova mirnost v odnosu do sošolcev 
in sodelovanje z učitelji s starostjo povečuje (prav tam).  

Težave z razumevanjem sebe in s samokontrolo imajo otroci z LMDR tudi zaradi 
počasnejšega in nedokončnega razvoja ega (Novljan, 1997). V socialnem in 
emocionalnem razvoju so velikokrat na stopnji egocentričnega razmišljanja, prav tako se 
težko vživijo v vlogo drugih (Wood in Long, 1991). Kljub temu v času odraščanja 
navezujejo vedno več stikov z okoljem in se v času adolescence zelo navežejo na 
vrstnike. Iz egocentričnosti preidejo v vse večje zavedanje in upoštevanje drugih, 
njihovih pravic in želja (Đorđević, 1982).   

Na razvoj čustev pri otrocih z LMDR ima velik vpliv okolje. Ti otroci potrebujejo veliko 
več časa za učenje uravnavanja in nadzorovanja čustev ter za učenje primernega 
odzivanja na čustvene reakcije. V predšolskem obdobju so njihova čustva spontana in 
labilna (Novljan, 1997). Otroci po navadi ne razumejo, od kod izvira njihova psihološka 
stiska, a jo vseeno čutijo. Nimajo dovolj kontrole, da bi lahko omejili čustva, ki jih kažejo 
skozi nesprejemljivo vedenje. Ne razumejo konfliktnega kroga in reakcij, ki jih sproži 
njihovo vedenje pri drugih. Njihove potrebe so najpomembnejše in kadar so neuspešni 
pri njihovem zadovoljevanju ali pri doseganju svojih ciljev, ti otroci reagirajo nasilno 
oziroma agresivno. Tako lahko opazimo odzive, kot so kričanje, jokanje, brcanje, 
grizenje ali pljuvanje. Pri otrocih v starosti 3 ali 4 leta takšno vedenje ne zbuja posebne 
pozornosti, v času šolanja pa postane nesprejemljivo (Wood in Long, 1991).  
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Sposobnosti besednega izražanja in razumevanja so pri otrocih z LMDR omejene. Po 
navadi se besedni govor ne razvije vse do tretjega leta starosti, stavke pa tvorijo šele 
okoli petega leta starosti. Zaradi slabše razvitega besednega zaklada in sposobnosti 
abstraktnega mišljenja imajo pogosto težave z ubeseditvijo bistvenega problema in 
svojih čustev. Prav tako situacijo težko postavijo v pravilen vrstni red dogajanja (Zentall, 
2014). Odstopajoče vedenje otrok z LMDR lahko torej nastane tudi zaradi 
nerazumevanja njihovih težav (Đorđević, 1982). 

Avtor Dodge (1986, po Van Nieuwenhuijzen idr., 2009) izpostavi teorijo socialnega 
procesiranja informacij (ang. social information-processing theory) ki pravi, da reševanje 
problemov poteka po petih mentalnih korakih: kodiranje, interpretiranje, cilji, možne 
rešitve in rešitev. Ti koraki so povezani s posameznikovo podatkovno bazo v možganih. 
V določeni situaciji otroci dekodirajo informacije iz situacije in jih interpretirajo. Glede na 
bazo podatkov si zastavijo cilje, poiščejo možne rešitve, jih evalvirajo in izberejo 
najprimernejšo. Pri teh korakih pa lahko imajo otroci z LMDR kar nekaj težav, ki jih 
navajata avtorja Agran in Wehmeyer (1999). Osebe z LMDR po navadi težje prenesejo 
pretekle izkušnje in znanje v nove situacije, zaradi česar so njihovi pristopi k reševanju 
težav precej nefleksibilni. V primerjavi s posamezniki brez kognitivnih primanjkljajev 
lahko te osebe slabše zaznavajo celotno situacijo in zato po navadi uporabijo zmeraj isti 
način reševanja problema, ne glede na to, ali je ta v dani situaciji učinkovit ali ne. Avtorja 
izpostavita, da to najbrž izvira iz omejenih možnosti za učenje učinkovitih načinov 
reševanja problemov prek sistematičnega vodenja ali opazovanja (prav tam). 

Tudi drugi avtorji so ugotovili, da mladostniki z LMDR večkrat reagirajo z agresivnim 
vedenjem, čeprav v hipotetičnih situacijah vedo, kako bi morali reagirati. Transfer v 
vsakdanje življenje je lahko onemogočen zaradi različnih razlogov. Njihove reakcije so 
lahko že močno zakoreninjene iz otroštva. V življenjskih situacijah so čustva otrok oz. 
mladostnikov veliko močnejša in jih tako težko obvladajo ter zato reagirajo neprimerno. 
Na mladostnikovo odločanje pa imajo velik vpliv tudi vrstniki, zaradi katerih bo morda 
raje izbral agresiven odziv namesto primernejšega (Van Nieuwenhuijzen idr., 2009).     

Reševanje vsakodnevnih problemov bi lahko primerjali tudi z reševanjem medosebnih 
konfliktov. Gre za sistematičen proces, ki zajema tri korake: identifikacija težave oz. 
konflikta, analiza težave oz. konflikta in rešitev težave oz. konflikta. Ti trije koraki 
predstavljajo tudi komponente različnih strategij za reševanje težav. Nekateri pristopi 
prvega koraka ne poudarjajo eksplicitno, vendar nekatere osebe z LMDR kljub temu 
potrebujejo direktna navodila, kako prepoznati težavo oz. konflikt. Večina pristopov 
oziroma modelov se osredotoča na druga dva koraka: naučiti osebo, kako analizirati 
konflikt in poiskati različne možne rešitve ter izbrati najprimernejšo. Kot smo omenili 
zgoraj, imajo osebe z LMDR pogosto težave pri iskanju različnih možnih rešitev. 
Velikokrat se zgodi, da uporabijo način, ki ni učinkovit. Da to preprečimo, moramo 
otrokom z LMDR omogočiti čim več različnih socialnih interakcij in jim ob tem nuditi čim 
bolj preprosta navodila, da se bodo otroci lahko učili iz izkušenj. Ob tem jih spodbujamo, 
da poskušajo poiskati različne možne rešitve in da ob tem razmišljajo tudi o posledicah, 
ki jih prinesejo različne rešitve. Avtorja priporočata, da se pri učenju otrok, kako reševati 
probleme, uporabljajo različne metode in pristopi, kot so igre vlog, posnemanje, trening 
generalizacije (Agran in Wehmeyer, 1999).    
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Vse to vpliva na zaznavanje konfliktov otrok z LMDR ter na njihovo reagiranje in 
reševanje konfliktov. Ob primernem izobraževanju se otroci z LMDR lahko naučijo 
kontrolirati svoja čustva, čeprav jim kognitivni primanjkljaji to otežujejo. Ko je mladostnik 
sposoben nadzorovati svoja čustva, je emocionalno zrel. Pomembno pa je, da osebe z 
LMDR pridobijo znanja in veščine za prilagajanje v različnih situacijah (Đorđević, 1982).  
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3. EMPIRIČNI DEL  

3.1  Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave  

Veliko pozornosti se v šolskem prostoru namenja disciplinski problematiki in reševanju 
konfliktov. Če želimo zmanjšati nasilje in povečati uspešnost reševanja sporov, moramo 
učence naučiti konstruktivnega reševanja konfliktov. Zaradi specifičnega psihološkega 
razvoja oseb z LMDR pa moramo biti pri izbiri metod za reševanje konfliktov še posebej 
previdni. Pristopi imajo namreč zmeraj tudi vzgojno vrednost, učence želimo naučiti čim 
bolj učinkovitega spopadanja s konflikti, ki jim bo omogočilo čim bolj samostojno in 
kvalitetno življenje. Konstruktivno reševanje konfliktov in restorativni pristopi so bili v 
številnih raziskavah prepoznani kot učinkoviti (Rigby, 2014; Rigby in Griffiths, 2009). V 
slovenskem prostoru sta tako avtorici I. Lesar in D. Rugelj (2012) raziskovali razširjenost 
uporabe mediacije v izbranih večinskih osnovnih šolah, medtem ko problematika 
reševanja konfliktov v OŠPP z NIS še ni raziskana.  

Cilj raziskave je torej ugotoviti, kateri so najprimernejši pristopi za reševanje konfliktov 
med učenci z LMDR in katere trenutno uporabljajo na OŠPP z NIS po Sloveniji. Cilj je 
izvedeti tudi, kako bi po izkušnjah učiteljev in svetovalnih delavcev lahko zmanjšali 
nasilje med učenci z LMDR in povečali učinkovitost reševanja konfliktov ter posledično 
učence pripravili na čim bolj samostojno življenje. 

3.2  Raziskovalna vprašanja 

 Kateri je – glede na teoretična izhodišča in raziskave – najprimernejši pristop za 
konstruktivno reševanje konfliktov med učenci z LMDR? 

 Katere pristope za reševanje konfliktov uporabljajo učitelji in svetovalni delavci na 
OŠPP z NIS? 

 Ali učitelji in svetovalni delavci poznajo in uporabljajo katerega izmed pristopov: 
restitucija, mediacija, metoda podporne skupine, metoda deljene skrbi in LSCI? 

 Kateri so razlogi za neuporabo naštetih pristopov, če jih poznajo? 

 Katere prednosti in pomanjkljivosti zgoraj omenjenih pristopov učitelji ter 
svetovalni delavci opažajo? 

 Kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo problematiko pojavljanja konfliktov na 
OŠPP z NIS? 

 Kako bi učitelji in svetovalni delavci izboljšali učinkovitost reševanja konfliktov in 
zmanjšali nasilje med učenci na OŠPP z NIS? 

 Ali se pri katerem izmed raziskovalnih vprašanj pojavljajo razlike glede na 
delovno mesto in staž anketiranih? 
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3.3  Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu je bila uporabljena kvalitativna analiza in primerjava restorativnih 
pristopov za ugotovitev, kateri pristop bi bil najprimernejši za reševanje konfliktov med 
učenci z LMDR. Naredili smo tudi kvalitativno analizo vzgojnih načrtov OŠPP z NIS za 
ugotovitev, katere pristope šole predvidevajo za reševanje konfliktov med učenci in 
spopadanje z disciplinsko problematiko. Uporabljeni sta bili tudi deskriptivna in kavzalna-
neeksperimentalna metoda za ugotovitev, katere pristope reševanja konfliktov med 
učenci uporabljajo učitelji in svetovalni delavci na slovenskih OŠPP z NIS. Raziskovalni 
pristop bo tako kvantitativen kot kvalitativen.   

3.4  Vzorec 

V kvalitativnem delu je vzorec predstavljal 23 vzgojnih načrtov OŠPP z NIS, ki smo jih 
pregledali, da bi ugotovili, katere metode in pristope šole predvidevajo za reševanje 
disciplinske problematike. 

V raziskavo smo želeli vključiti vse učitelje in svetovalne delavce, ki poučujejo na 27 
samostojnih osnovnih šolah po Sloveniji, ki izvajajo PP z NIS in so navedene na 
Seznamu samostojnih osnovnih šol s prilagojenim programom (2015) na spletni strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Na prošnjo za 
sodelovanje se je odzvalo 25 šol in tako je bil spletni anketni vprašalnik posredovan 
približno 390 učiteljem in svetovalnim delavcem. Anketni vprašalnik je začelo izpolnjevati 
137 pedagoških delavcev, vendar smo v raziskavo vključili 91 anketnih vprašalnikov, 
kjer je bilo odgovorjeno vsaj na prva dva sklopa vprašanj (Tabela 1 in Tabela 2). V naš 
vzorec je torej bilo vključenih 91 (N = 91) učiteljev in svetovalnih delavcev, kar 
predstavlja skoraj četrtino populacije strokovnih delavcev na OŠPP z NIS oz. 23,63%.  
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Tabela 1 Izobrazba anketiranih glede na njihovo delovno mesto 

Izobrazba Delovno mesto Skupaj 

Učitelj Svetovalni 
delavec 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Specialni in rehabilitacijski 
pedagog 

45 49,4 0 0 45 49,4 

Predmetni učitelj 10 11,0 0 0 10 11,0 

Psiholog 0 0 5 5,5 5 5,5 

Socialni pedagog 1 1,1  4 4,4 5 5,5 

Pedagog 3 3,3 1 1,1 4 4,4 

Socialni delavec 0 0 2 2,2 2 2,2 

Razredni učitelj 1 1,1 0 0 1 1,1 

Niso odgovorili na vprašanje 18 19,8 1 1,1 19 20,9 

Skupaj 78 85,7 13 14,3 91 100 

 

Graf 1 Izobrazba anketiranih glede na njihovo delovno mesto 
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Tabela 2 Staž anketiranih glede na njihovo delovno mesto 

Staž Delovno mesto Skupaj 

Učitelji Svetovalni delavci 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Krajši (1 – 18 let ) 56 61,5 10 11,0 66 72,5 

Daljši (19 – 40 let) 22 24,2 3 3,3 25 27,5 

Skupaj 78 85,7 13 14,3 91 100 

Graf 2 Staž anketiranih glede na njihovo delovno mesto 
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V raziskavi je sodelovalo 91 strokovnih delavcev na OŠPP z NIS (tabela 1). Od teh je 78 
učiteljev in 13 svetovalnih delavcev. Po izobrazbi jih je največ, skoraj polovica, 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (f = 45). Sledijo predmetni učitelji (f = 10), 
psihologi (f = 5), socialni pedagogi (f = 5), pedagogi (f = 4), socialni delavci (f = 2) in 
razredni učitelji (f = 1). Nekaj jih na to vprašanje ni odgovorilo (f = 19).  

Glede na Hubermanov fazni model profesionalnega razvoja učiteljev (Javrh, 2007; 
Obran in Ivanuš Grmek, 2010) smo anketirance razdelili v dve skupini, na tiste z manj let 
delovnih izkušenj in tiste z več let delovnih izkušenj. Sicer model predstavlja štiri faze 
profesionalnega razvoja, to so »faza preživetja in odkrivanja, faza poklicne stabilnosti, 
faza poklicne aktivnosti, eksperimentiranja in vnovičnega vrednotenja ter faza jasnosti, 
vedrine in konzervatizma.« (Obran in Ivanuš Grmek 2010, str. 221). Mi smo zaradi 
manjšega vzorca združili prvi dve in drugi dve fazi. V prvo skupino smo šteli pedagoške 
delavce z 1–18 let delovne dobe, v drugo pa tiste z 19–40 let delovne dobe. Večina 
anketirancev spada v skupino s krajšim stažem (f = 66), dobra petina pa v skupino z 
daljšim stažem (f = 25). Povprečno število let delovnih izkušenj znaša 12,8 let. 

3.5  Merski inštrument 

Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki je zajemal zaprte, 
odprte in kombinirane tipe vprašanj ter je bil oblikovan za potrebe te raziskave. 
Vprašalnik je zajemal vprašanja, ki so se nanašala na postopke reševanja konfliktov na 
OŠPP z NIS ter prepričanja učiteljev in svetovalnih delavcev o raziskovani problematiki. 
Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope. Prvi sklop je spraševal o splošnih podatkih. 
Drugi sklop se je nanašal na posameznikovo dojemanje konfliktov med učenci in na 
načine reševanja konfliktov. Tretji sklop vprašanj je zajemal vprašanja, povezana z 
uporabo mediacije pri učencih z LMDR.  

3.6  Opis postopka zbiranja podatkov 

Prošnjo za sodelovanje v raziskavi smo prek elektronske pošte poslali vsem ravnateljem 
samostojnih OŠPP z NIS. Nekatere smo tudi osebno poklicali po telefonu. Tisti 
ravnatelji, ki so privolili v sodelovanje, so spletni anketni vprašalnik posredovali vsem 
učiteljem in svetovalnim delavcem, ki poučujejo na njihovi šoli. Po preteku dveh tednov 
smo ravnatelje prosili, da zaposlene še enkrat spodbudijo k reševanju ankete. Po 
približno enem mesecu smo zaključili z zbiranjem podatkov.  
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3.7  Postopki obdelave podatkov 

S pomočjo analize teoretičnih izhodišč in raziskav smo naredili primerjavo petih 
pristopov za reševanje konfliktov. Glede na psihološki razvoj otrok z LMDR smo sklepali, 
kateri izmed naštetih pristopov bi bil najprimernejši za reševanje konfliktov med učenci 
na OŠPP z NIS. Naredili smo tudi vsebinsko analizo vzgojnih načrtov OŠPP z NIS, da bi 
ugotovili, katere pristope OŠ predvidevajo za reševanje konfliktov in spopadanje z 
disciplinsko problematiko.   

Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa 
IBM SPSS Statistics 21. Z metodami deskriptivne statistike smo opisali osnovne 
značilnosti vzorca ter izračunali in prikazali frekvence in relativne frekvence odgovorov 
udeležencev ankete. Podatki so prikazani tabelarično in grafično. V primerih, kjer so 
podatki to omogočali, so bile uporabljene tudi druge statistične metode. Razliko v 

strukturi odgovorov smo preverili s 2 testom in pri statističnem sklepanju upoštevali 
stopnjo tveganja 0,05. Odgovore na odprta vprašanja smo obdelali s kvalitativno analizo. 
Odgovore anketirancev smo kodirali. Kode, ki smo jih lahko uvrstili v isto kategorijo, smo 
združili in tako pridobili frekvenčno porazdelitev odgovorov.   

3.8  Rezultati in interpretacija  

3.8.1 Reševanje konfliktov in obravnava disciplinske problematike na OŠPP z NIS 

Zanimalo nas je, katere pristope OŠPP z NIS predvidevajo za reševanje konfliktov in 
zmanjšanje nasilja med učenci. Glede na podatke Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport RS imamo v Sloveniji 27 samostojnih osnovnih šol, ki izvajajo PP z NIS 
(Seznam samostojnih šol, 2015). Želeli smo pregledati njihove vzgojne načrte. Nekatere 
spletne strani osnovnih šol so v prenovi ali pa nimajo objavljenega vzgojnega načrta ali 
zapisa, na kakšen način rešujejo konflikte in disciplinske težave. Tako za štiri osnovne 
šole nimamo podatka, kako ravnajo v primeru konfliktov. V 23 osnovnih šolah imajo v 
dostopnih dokumentih zapisano, da v primeru konfliktov uporabljajo pogovor in 
svetovanje, v primeru kršitev pravil pa vzgojne ukrepe (kazni) in vzgojne opomine. V 
vzgojnih načrtih 17 šol je zapisano, da za reševanje konfliktov ali pri kršitvah pravil 
uporabljajo tudi restitucijo, na 10 šolah pa za reševanje konfliktov med učenci 
predvidevajo tudi mediacijo. V publikaciji ene izmed šol je zapisano, da ob izbruhu 
negativnih čustev pri učencih zagotavljajo miren prostor za umik in pogovor z učencem. 
To je tudi eden izmed korakov metode LSCI, vendar dokument ne omenja, da bi se za 
reševanje težav uporabljala določena metoda. 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da bo približno polovica anketirancev v 
raziskavi že poznala restitucijo in/ali mediacijo, ali pa bodo katerega izmed teh pristopov 
že uporabljali.  

  



33 
 

3.8.2 Uporaba restorativnih pristopov pri učencih z LMDR 

Na podlagi psihološkega razvoja otrok z LMDR bi lahko rekli, da lahko restorativne 
pristope za reševanje konfliktov in zmanjšanje nasilja uporabljamo tudi na OŠPP z NIS. 
Tudi šole same v vzgojnih načrtih navajajo restitucijo in mediacijo. Da bi se lažje odločili, 
kateri izmed pristopov, ki smo jih izpostavili v teoretičnem delu magistrskega dela, bi bil 
najbolj primeren za reševanje vsakodnevnih konfliktov med učenci z LMDR, smo 
pristope primerjali glede na štiri kriterije (Tabela 3): 

 situacije, v katerih je uporaba določenega pristopa najbolj učinkovita in primerna; 

 čas, ki ga potrebujemo za izvedbo določenega pristopa; 

 zahtevnost pristopa glede na kognitivne sposobnosti učencev;  

 specifične pomanjkljivosti pristopa. 

Tabela 3 Primerjava restorativnih pristopov 

Pristop Situacije Čas Sposobnosti 
učencev 

Pomanjkljivost 

Restitucija Vpletenost žrtve in 
storilca. 

Nasilje. 

Postopek lahko 
poteka v enem 
srečanju. 

Večina učencev 
z LMDR. 

Pritisk na storilca z 
občutkom sramu in 
krivde. 

Neprimerna za 
situacije, ko je 
storilec izzvan s 
strani žrtve. 

Mediacija Konflikti. 

Lažje oblike nasilja. 

Postopek lahko 
poteka v enem 
srečanju. 

Večina učencev 
z LMDR. 

Neprimerna za 
reševanje hujših 
oblik nasilja. 

Metoda 
podporne 
skupine 

Ponavljajoče se 
težave. 

Primeri skupinskega 
nasilja . 

Primeri izključevanja 
iz družbe. 

Daljše časovno 
obdobje, več 
srečanj. 

Zahteva višje 
kognitivne 
sposobnosti 
učencev. 

Ne predpostavlja 
možnosti izzivanja s 
strani žrtve. 

Zahteva izvedbo v 
več srečanjih. 

Metoda 
deljene skrbi 

Primeri skupinskega 
nasilja. 

Primeri izključevanja 
iz družbe. 

Daljše časovno 
obdobje, več 
srečanj. 

 

Zahteva višje 
kognitivne 
sposobnosti 
učencev. 

Zahteva izvedbo v 
več srečanjih. 

Model LSCI Neželeno vedenje 
(agresivnost). 

Konflikti. 

Krizne situacije 
otrok. 

Takoj v dani 
situaciji. 

Vsi učenci z 
LMDR. 

Takojšen umik 
posameznika. 
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Pristopi so primerni za uporabo v različnih situacijah. Mediacijo in model LSCI lahko 
uporabljamo za reševanje vsakodnevnih, torej manjših sporov med učenci in takrat, ko 
sta sprti strani v enakovrednem položaju. Restitucijo lahko uporabimo v primeru nasilja 
oziroma takrat, ko imamo v situaciji storilca in žrtev. Metoda podporne skupine in 
metoda deljene skrbi pa sta najbolj primerni za obravnavo skupinskega nasilja. 
Restitucijo, mediacijo in model LSCI lahko izvedemo takoj oz. v enem srečanju, medtem 
ko za metodo podporne skupine in metodo deljene skrbi potrebujemo daljše časovno 
obdobje, saj se izvajata v več srečanjih. Restitucijo, mediacijo in model LSCI lahko 
uporabljamo pri vseh učencih z LMDR, za metodi deljene skrbi in podporne skupine pa 
se izpostavlja pomislek, da morda nista primerni za mlajše učence oz. učence z nižjimi 
kognitivnimi sposobnostmi. Prav tako imajo nekateri pristopi pomembne pomanjkljivosti. 
Pri restituciji se izvaja pritisk na storilca z občutkom sramu in krivde, kar lahko vpliva na 
dolgotrajnost in učinkovitost izbrane rešitve. Pri metodi podporne skupine se ne 
predpostavlja možnosti izzivanja s strani žrtve in zato se ne izvajajo individualni pogovori 
z izvajalci nasilja. Pri modelu LSCI gre za individualno obravnavo, kjer želimo spremeniti 
učenčev odziv na določeno situacijo oz. njegovo vedenje. Obravnavo moramo začeti 
takoj, ko se situacija zgodi. Če do konflikta oz. krizne situacije pride med poukom, to 
pomeni, da bi morali pouk prekiniti, učencu moramo zagotoviti ločen prostor, kjer se 
učenec umiri in kjer se potem lahko z njim pogovorimo. Za izvajanje te metode sta torej 
potrebni dve osebi v razredu.  

Sicer se moramo zavedati, da so konfliktne situacije v razredu zelo različne, prav tako 
pa so si med seboj različni tudi učenci z LMDR, zato najboljšega univerzalnega pristopa 
seveda ne moremo izbrati. Na podlagi zgornje primerjave značilnosti posameznih 
pristopov, pa bi vseeno lahko rekli, da smo kot najprimernejši pristop za reševanje 
vsakodnevnih konfliktov in lažjih oblik nasilja med učenci z LMDR prepoznali mediacijo. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati izvedene raziskave o reševanju konfliktov na 
OŠPP z NIS. Rezultati so predstavljeni glede na sklope iz anketnega vprašalnika. 
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3.8.3 Pedagoški delavci o medosebnih sporih med učenci 

V prvem vprašanju drugega sklopa anketnega vprašalnika smo anketirance prosili, da 
opišejo spore med učenci, ki se pogosto pojavljajo na njihovih šolah (Tabela 4). V tem 
odprtem vprašanju smo želeli izvedeti, kaj učitelji in svetovalni delavci štejejo pod spore 
med učenci oziroma kaj si predstavljajo pod tem pojmom.  

Tabela 4 Oblike sporov ali vzroki za nastanek sporov med učenci 

Opišite spore med učenci, ki se na vaši šoli 

pogosteje pojavljajo. (N = 91) 

f  f(%) 

Verbalno nasilje 62 41,6 

Fizično obračunavanje 25 16,8 

Spori zaradi kulturnih in osebnostnih razlik  20 13,4 

Spori zaradi tekmovalnosti med učenci 18 12,1 

Odtujitev osebnih stvari 7 4,7 

Izločanje posameznikov 6 4,0 

Dejanja, ki so moteča za izvajanje pouka 6 4,0 

Spletno nasilje 5 3,4 

 Skupaj 149 100 

 

Graf 3 Oblike sporov ali vzroki za nastanek sporov med učenci 
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Večina vprašanih (f = 62) je kot obliko spora ali vzrok za spor navedla dejanja, ki jih 
lahko štejemo pod verbalno nasilje. Največkrat so pedagoški delavci zapisali zmerjanje, 
posmehovanje ali izzivanje, pojavljajo se tudi obrekovanje in grožnje. Skoraj petina 
odgovorov je predstavljala različne oblike fizičnega obračunavanja ali agresivnih vedenj 
(f = 25), kot so pretepi, prerivanje, ščipanje in vlečenje za lase. Naslednji najpogostejši 
odgovor predstavljajo spori, do katerih pride zaradi različnosti med učenci (f = 20). V to 
kategorijo smo šteli spore, ki nastanejo zaradi drugačnega kulturnega okolja, iz katerega 
prihajajo otroci (f = 8), spore zaradi drugačnega zunanjega videza ali materialnih dobrin 
otrok (f = 8) in spore, do katerih pride zaradi motenj pozornosti ali slabše komunikacije 
med učenci oz. slabšega medsebojnega razumevanja. Nekateri anketiranci navajajo, da 
spori nastanejo zaradi skrivanja ali jemanja osebnih stvari (f = 7) in zaradi izločanja 
posameznikov oz. grupiranja prijateljev (f = 6). Med odgovori se pojavijo tudi druga 
dejanja, ki zmotijo učence, kot so neupoštevanje pravil, motenje učencev med poukom 
in preskakovanje vrste (f = 6). Prav tako pa pedagoški delavci izpostavijo tudi spletno 
nasilje oz. spore prek socialnih omrežij (f = 5). 

V drugem odprtem vprašanju smo anketirance vprašali, kateri spori so za njih najbolj 
zahtevni za reševanje (Tabela 5).  

Tabela 5 Vrste sporov, ki so zahtevni za reševanje 

Kateri spori med učenci so za vas najbolj zahtevni? 

(N = 91) 

f f(%) 

Verbalno obračunavanje 26 29,2 

Fizično obračunavanje 25 28,1 

Spori, pogojeni z narodnostjo 7 7,9 

Spori, ki nastanejo, ko pedagoški delavec ni prisoten 6 6,7 

Nasilje splošno 5 5,6 

Dolgotrajni spori 5 5,6 

Spori zaradi tekmovalnosti 4 4,5 

Psihično nasilje 3 3,4 

Spori pogojeni s PP 3 3,4 

Vsi spori 2 2,2 

Noben spor 2 2,2 

Spletno nasilje 1 1,2 

Skupaj 89 100 
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Graf 4 Vrste sporov, ki so zahtevni za reševanje 

 

Večina pedagoških delavcev je izpostavila različne oblike nasilja. Najpogostejši odgovori 
so se nanašali na različne vrste verbalnega nasilja, kot so žaljenje in zbadanje (f = 26), 
prav tako je veliko vprašanih navedlo fizično obračunavanje (f = 25). Nekaj učiteljev in 
svetovalnih delavcev ima težave pri reševanju sporov, pogojenih z narodnostjo otrok (f = 
7), nekateri so navedli spore, ki se večkrat ponavljajo ali dlje časa trajajo (f = 5), nekateri 
pa so navedli le nasilje, ki ga niso posebej definirali (f = 5). Nekaj je takih, ki pravijo, da 
težko rešujejo spore, do katerih pride doma ali v prostem času in se potem nadaljujejo v 
šoli (f = 4), in tiste, ki nastanejo zaradi tekmovalnosti med učenci (f = 4). Le redko 
pedagoški delavci navedejo spore, pogojene s posebnimi potrebami otrok (f = 3), 
psihično nasilje (f = 3) in spletno nasilje (f = 1). Redki pa so tudi tisti, ki pravijo, da so vsi 
spori na nek način zahtevni (f = 2), ali ravno nasprotno, da težav z reševanjem sporov 
nimajo (f = 2). Na neki način je zanimivo, da so za učitelje in svetovalne delavce najbolj 
zahtevni tisti spori, ki so jih navedli tudi kot najpogostejše. Morda bi lahko predvidevali, 
da imajo za vsakodnevne konflikte med učenci že utečene načine reševanja, a očitno ni 
tako. Iz pridobljenih odgovor bi torej lahko sklepali, da jim primanjkuje znanja in 
učinkovitih pristopov, kako reševati spore, s katerimi se pogosteje, morda celo 
vsakodnevno srečujejo.  

V tretjem vprašanju smo želeli izvedeti, kako pogosti so spori med učenci (Tabela 6). Na 
vprašanje so odgovarjali samo učitelji, saj so ti v stiku s celotnim razredom več časa kot 
svetovalni delavci. Izbirali so lahko med petimi ponujenimi odgovori. 
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Tabela 6 Pogostost pojavljanja sporov med učenci 

Kako pogosto učenci prihajajo v medosebne spore? f f(%) 

Nekajkrat na teden 37 47,4 

Nekajkrat na dan 23 29,5 

Enkrat na dan 9 11,5 

Vsako uro 7 9,0 

Večkrat v eni uri 2 2,6 

 Skupaj 78 100 

Od skupno 78 anketiranih učiteljev jih največ – skoraj polovica – pravi, da učenci 
prihajajo v medosebne spore nekajkrat na teden, skoraj tretjina pa jih spore opaža 
nekajkrat dnevno. Veliko manj jih pravi, da njihovi učenci prihajajo v medosebne spore 
približno enkrat na dan (f = 9) ali vsako uro (f = 7), še manj, da so spori med učenci zelo 
pogosti in da do njih pride večkrat v eni uri (f = 2). Vidimo torej lahko, da po oceni 
učiteljev konflikti med učenci niso tako zelo pogosti. Sicer jih kar nekaj učiteljev zaznava 
večkrat na dan, a ne vsako uro ali celo večkrat v eni uri.  

V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, na kakšne načine učitelji in svetovalni delavci 
rešujejo vsakodnevne spore med učenci (Tabela 7). Anketirancem smo ponudili devet 
različnih odgovorov, izbrali pa so lahko več različnih odgovorov hkrati. 

Tabela 7 Načini reševanja sporov 

Na kakšen način se soočate z  
vsakodnevnimi spori med učenci? 

f f(%) 

Z vpletenimi učenci se skupaj pogovorimo in potem učenci sami 
izberejo rešitev spora. 

58 23,8 

Se pogovorim z vsakim učencem posebej in potem učenci sami 
izberejo rešitev spora. 

42 17,2 

Z vpletenimi učenci se skupaj pogovorimo in potem sam/a 
določim rešitev spora. 

34 13,9 

Za učence, za katere presodim, da so krivi, izberem kazen, ki je 
primerna njihovemu dejanju. 

26 10,7 

Za učence, za katere presodim, da so krivi, izberem kazen, ki je 
zapisana v vzgojnem konceptu. 

23 9,4 

Se pogovorim z vsakim učencem posebej in potem sam/a 
določim rešitev spora. 

20 8,2 

Večino sporov lahko ignoriram. 11 4,5 

Sam/a določim, kako bodo učenci reševali spore. 7 2,9 

Drugo. 23 9,4 

 Skupaj 244 100 
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Graf 5 Načini reševanja sporov 

 

Anketiranci so lahko izbirali med restorativnimi načini, kaznovalnimi oz. retributivnimi 
pristopi ali brezbrižnim pristopom, ki spore ignorira. Najpogostejša odgovora sta 
restorativna pristopa, kjer imajo učenci možnost povedati svojo zgodbo ter potem tudi 
sami iščejo in izberejo rešitve. Za vsaj enega izmed teh odgovorov ali za oba skupaj se 
je odločilo več kot tri četrtine anketirancev (f = 71). Pogosto anketiranci uporabljajo tudi 
kaznovalne pristope. Nekaj več kot petino vseh odgovorov predstavljata pristopa, kjer se 
pedagoški delavec sicer najprej pogovori z učenci (individualno ali v skupini), vendar na 
koncu sam določi rešitev spora (f = 54). Druga petina so odgovori, kjer pedagoški 
delavec sam določi kazen za storilca oz. jo izbere na podlagi vzgojnega koncepta šole. 
Zelo redko pa so anketiranci odgovorili, da lahko spore ignorirajo (f = 11).  

Med tistimi, ki so izbrali odgovor »drugo« (f = 23), jih tretjina pravi, da v nekaterih 
primerih v reševanje spora vključijo tudi druge učitelje, svetovalne delavce, ravnatelja 
šole in starše vpletenih otrok, včasih celo zunanje institucije (f = 8). Prav tako jih skoraj 
tretjina navaja, da je postopek reševanja konfliktov odvisen od posameznega primera ter 
od sposobnosti in starosti otrok, ki so vpleteni v spor (f = 7). Nekateri pedagoški delavci 
pravijo, da spore rešujejo z individualnimi in skupinskimi pogovori, kjer so vključeni tudi 
sošolci vpletenih in kjer tudi učenci sami predlagajo možne rešitve spora (f = 5). V drugih 
odgovorih so pedagoški delavci zapisali, da lahko manjše spore ignorirajo ali le 
usmerjajo učence pri reševanju, da skušajo učencem v stiski pokazati razumevanje, 
vendar obenem jasno opredeliti nesprejemljivo vedenje, da učence kaznujejo z vnaprej 
določenimi kaznimi in da do sporov med učenci prihaja zelo redko, saj se učence 
spodbuja k primernemu vedenju in se jih za to tudi nagrajuje.  

Načini soočanja s spori Z vpletenimi učenci se skupaj pogovorimo in potem 
učenci sami izberejo rešitev spora. 

Se pogovorim z vsakim učencem posebej in potem 
učenci sami izberejo rešitev spora. 
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kazen, ki je primerna njihovemu dejanju. 

Za učence, za katere presodim, da so krivi, izberem 
kazen, ki je zapisana v vzgojnem konceptu. 
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Sam/a določim, kako bodo učenci reševali spore. 

Drugo. 
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Iz pridobljenih odgovorov je torej moč razbrati, da veliko anketirancev uporablja tako 
restorativne kot retributivne ali brezbrižne pristope. Kar polovica anketirancev je ob vsaj 
enem restorativnem pristopu izbrala tudi vsaj še en odgovor. Eden izmed njih je v 
odgovoru »drugo« tudi obrazložil njegovo odločitev. Pravi namreč, da so konfliktne 
situacije učencev tako različne, da mora uporabljati različne pristope, ki so za dano 
situacijo najučinkovitejši.  

Zanimalo nas je tudi, ali se je vsaj za enega izmed odgovorov, ki predstavljata 
restorativen pristop, odločilo več tistih s krajšim stažem ali tistih z daljšim stažem 

(Tabela 8). Ali je razlika statistično pomembna, smo izračunali s 2 testom (2 = 1,279; p 
= 0,258).  

Tabela 8 Uporaba restorativnih pristopov glede na staž 

 Uporaba drugih 

pristopov 

Uporaba restorativnega 

pristopa 

Skupaj 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Krajši staž (do 18 let) 17 25,8 49 74,2 66 100 

Daljši staž (19 – 40 let) 3 12,0 22 88,0 25 100 

 
Primerjava rezultatov je pokazala, da so se tisti z daljšim stažem pogosteje odločili za 
vsaj enega izmed restorativnih pristopov od tistih s krajšim stažem. Restorativni pristop 
je namreč izbralo kar 88 % tistih z daljšim stažem in 74 % tistih s krajšim stažem. 
Postavili smo torej ničelno hipotezo, da ne obstaja povezava med uporabo restorativnih 
pristopov in delovnim stažem ter jo pri stopnji tveganja 0,05 obdržali. Razlika med 
skupinama glede na staž torej ni statistično pomembna. 

Zadnja tri vprašanja v tem sklopu so se nanašala na poznavanje in uporabo petih 
različnih pristopov za reševanje konfliktov, ki smo jih opisali v teoretičnem delu. To so 
restitucija, mediacija, metoda podporne skupine, metoda deljene skrbi in model LSCI. 
Najprej nas je zanimalo, ali pedagoški delavci poznajo katerega izmed naštetih pristopov 
(Tabela 9). Anketiranci so lahko izbrali več možnih odgovorov.  

Tabela 9 Poznavanje pristopov za reševanje konfliktov 

Ali poznate katerega izmed naslednjih pristopov  
za reševanje sporov? (N = 91) 

f f(%) 

Mediacija 78 53,8 

Restitucija 47 32,4 

Ne poznam nobenega pristopa 7 4,8 

Metoda podporne skupine 7 4,8 

Metoda deljene skrbi 5 3,5 

Model LSCI 1 0,7 

Skupaj 145 100 
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Graf 6 Poznavanje pristopov za reševanje konfliktov 

 

Večina anketiranih pedagoških delavcev pozna mediacijo (f = 78) in več kot polovica jih 
pozna restitucijo (f = 47). Veliko manj anketirancev pozna metodo podporne skupine (f = 
7), metodo deljene skrbi (f = 5) in model LSCI (f = 1), nekaj pa je tudi tistih, ki ne poznajo 
nobenega izmed naštetih pristopov (f = 7). Pričakovali smo, da bo delež tistih, ki poznajo 
restitucijo in mediacijo višji, saj sta ti metodi omenjeni tudi v nekaterih vzgojnih načrtih 
osnovnih šol. Zanimivo pa je, da je odstotek tistih, ki poznajo restitucijo, nižji od tistih, ki 
poznajo mediacijo, čeprav je restitucija navedena kot pristop za reševanje sporov v več 
vzgojnih načrtih kot mediacija.  

Zanimalo nas je tudi, katere od naštetih pristopov učitelji in svetovalni delavci uporabljajo 
(Tabela 10). Na vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so poznali vsaj enega izmed 
naštetih pristopov, skupaj torej 84 anketirancev. Anketiranci so bili ob vprašanju 
opozorjeni, da vsak izmed naštetih pristopov zahteva izvajanje po točno določenih 
korakih in pravilih ter da naj označijo samo tiste pristope, ki jih izvajajo po teh korakih in 
pravilih. V kolikor uporabljajo podobne pristope, vendar ne po zahtevanih korakih in 
pravilih, naj pristopa ne označijo.  

Tabela 10 Uporaba pristopov za reševanje konfliktov 

Katere pristope za reševaje sporov  
uporabljate? (N = 84) 

f f(%) 

Ne uporablja nobenega pristopa 45 53,6 

Mediacija 28 33,3 

Restitucija 25 29,8 

Metoda podporne skupine 1 1,2 

Metoda deljene skrbi 1 1,2 

Model LSCI 0 0 

  

Poznavanje pristopov 
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Metoda deljene skrbi 
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Graf 7 Uporaba pristopov za reševanje konfliktov 

 

 

Več kot polovica anketirancev ne uporablja nobene izmed naštetih metod (f = 45). Več 
kot tretjina anketirancev je označila, da uporablja mediacijo (f = 28), nekaj manj kot 
tretjina pa jih pri svojem delu uporablja restitucijo (f = 25). Le po eden izmed 
anketirancev uporablja metodo podporne skupine in metodo deljene skrbi, nihče ne 
uporablja pristopa LSCI. 14 anketirancev uporablja tako restitucijo kot mediacijo. Oseba, 
ki uporablja metodo deljene skrbi, uporablja tudi restitucijo in mediacijo. Oseba, ki 
uporablja metodo podporne skupine, pa uporablja tudi mediacijo. Opomniti moramo, da 
so nekateri izmed anketirancev označili, da uporabljajo mediacijo, kasneje v vprašalniku 
pa so zapisali, da v bistvu uporabljajo podoben pristop. Za izvajanje mediacije je namreč 
potrebno pridobiti licenco, ki pa jo ima le eden izmed anketirancev.  

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali prihaja do razlik v uporabi različnih pristopov med 
učitelji in svetovalnimi delavci (Tabela 11) ter ali morda katera izmed skupin 
anketirancev uporablja več različnih pristopov kot druga.  

Tabela 11 Uporaba pristopov glede na delovno mesto 

 Uporaba enega ali manj 
pristopov 

Uporaba vsaj dveh 
pristopov 

Skupaj 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Učitelji  58 73,4 20 25,6 78 100 

Svetovalni delavci 7 53,8 6 46,2 13 100 

 

Primerjava rezultatov je pokazala, da vsaj dva ali več pristopov hkrati uporablja ena 
četrtina vprašanih učiteljev in skoraj polovica anketiranih svetovalnih delavcev. Postavili 
smo torej ničelno hipotezo, da svetovalni delavci v povprečju ne uporabljajo več različnih 

pristopov kot učitelji. 2 test je pokazal, da razlika pri stopnji tveganja 0,05 ni statistično 

pomembna, zato smo ničelno hipotezo obdržali (2 = 2,134; p = 0,144).  

Uporaba pristopov 

Ne uporablja nobenega pristopa. 

Mediacija 

Restitucija 

Metoda podporne skupine 

Metoda deljene skrbi 

Model LSCI 
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Od tistih učiteljev in svetovalnih delavcev, ki že uporabljajo določene pristope, smo z 
odprtimi tipi vprašanj želeli izvedeti, kako dolgo jih uporabljajo (Tabela 12) ter katere 
prednosti (Tabela 13) in pomanjkljivosti (Tabela 14) opažajo.  

Tabela 12 Čas uporabe metod za reševanje konfliktov 

Čas uporabe 
metode (v letih) 

Restitucija (N = 19) Mediacija (N = 18)1 Metoda podporne 
skupine (N = 1) 

Min. 1 1 3 – 4 

Max. 20 25 3 – 4 

Povprečno 8,8 7,6 3 – 4 

Restitucijo anketiranci uporabljajo od 1 do 20 let, povprečno 8,8 let. Mediacijo 
uporabljajo minimalno 1 leto in maksimalno 25 let, povprečno jo uporabljajo 7,6 let. 
Metodo podporne skupine anketiranec uporablja približno 3 do 4 leta.  

Prednosti restitucije in mediacije smo razvrstili v 12 kategorij (Tabela 13). 

Tabela 13 Prednosti uporabe restitucije in mediacije 

Katere so prednosti uporabe 
restitucije in mediacije? 

Restitucija (N = 18) Mediacija (N = 22) 

f f(%) f f(%) 

Prevzemanje odgovornosti za svoja 
dejanja. 

7 24,2 6 14,3 

Aktivno sodelovanje učencev, obe sprti 
strani imata priložnost izraziti svoj pogled 
na situacijo. 

5 17,3 7 16,7 

Zadovoljni učenci. 1 3,4 8 19,1 

Povrnitev nastale škoda. 8 27,6 / / 

Mirno reševanje spora. / / 7 16,7 

Prepoznavanje bistva problema in svoje 
vloge v sporu. 

4 13,8 1 2,4 

Razvijanje medsebojnega razumevanja, 
spoštovanja in empatije. 

/ / 5 11,9 

Učenje aktivnega poslušanja. / / 4 9,5 

Uspešno in dolgotrajno reševanje 
sporov. 

2 6,9 2 4,8 

Učenje izražanja čustev. / / 2 4,8 

Različne rešitve. 1 3,4 / / 

Prostovoljnost. 1 3,4 / / 

Skupaj 29 100 42 100 

                                            
1
  5 anketirancev je odgovorilo, da mediacijo uporablja že dlje časa, več let ali leta. 
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Graf 8 Prednosti uporabe restitucije in mediacije 

 

O prednostih restitucije smo dobili 18 odgovorov. Najpogostejši je bil, da se težava reši s 
povrnitvijo škode (f = 8), sledil  je odgovor, da se učenci učijo prevzemati odgovornost 
za svoja dejanja (f = 7). Učenci prav tako aktivno sodelujejo v razrešitvi spora (f = 5), pri 
tem pa se naučijo prepoznati bistvo problema in svojo vlogo v sporu (f = 4). Spor se po 
navadi reši uspešno (f = 2), možne so različne rešitve (f = 1), učenci pa so zadovoljni (f 
= 1). Sodelovanje v razreševanju je prostovoljno (f = 1).  

O prednostih mediacije je odgovarjalo 22 anketirancev. Najpogostejši odgovori so bili, 
da učenci skupaj poiščejo rešitev, ki je ustrezna za vse (f = 8), obe sprti strani imata 
priložnost izraziti svoj pogled na situacijo (f = 7), reševanje spora pa poteka na miren 
način (f = 7). Učenci pri tem začnejo prevzemati odgovornost za svoja dejanja (f = 6) ter 
se učijo medsebojnega razumevanja (f = 5), aktivnega poslušanja (f = 4) in izražanja 
svojih čustev (f = 2). Reševanje sporov je učinkovito in dolgotrajno (f = 2). Učenci 
pridobijo tudi uvid v problem (f = 1). 
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Pomanjkljivosti restitucije in mediacije, ki jih zaznavajo pedagoški delavci, smo razvrstili 
v 9 kategorij (Tabela 14). 

Tabela 14 Pomanjkljivosti uporabe restitucije in mediacije 

Katere so pomanjkljivosti uporabe 
restitucije in mediacije? 

Restitucija (N = 14) Mediacija (N = 18) 

f f(%) f f(%) 

Dolgotrajen in zamuden postopek. 4 28,6 9 40,9 

Prezahtevnost za uporabo pri mlajših 
učencih ali učencih z nižjimi kognitivnimi 
sposobnostmi. 

5 35,8 6 27,3 

Možnost neuspešne rešitve. 3 21,4 / / 

Nepripravljenost učencev na 
sodelovanje. 

/ / 3 13,7 

Ni pomanjkljivosti. / / 2 9,1 

Neprimerno za reševanje nasilja. / / 1 4,5 

Neprimerno za izboljšanje verbalnega 
izražanja. 

1 7,1 / / 

Potrebna iznajdljivost učitelja za 
vodenje. 

1 7,1 / / 

Ni primernega prostora in okoliščin. / / 1 4,5 

Skupaj 14 100 22 100 

 

Graf 9 Pomanjkljivosti uporabe restitucije in mediacije 
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Na vprašanje o pomanjkljivostih restitucije je odgovorilo 14 anketirancev. Najpogostejši 
odgovor je bil, da je restitucija prezahtevna za uporabo pri mlajših učencih ali tistih z 
nižjimi kognitivnimi sposobnostmi (f = 5), sledil je odgovor, da je postopek dolgotrajen in 
zamuden (f = 4). Nekateri pedagoški delavci pravijo, da rešitev spora ni zmeraj uspešna 
(f = 3). V enem izmed odgovorov smo zasledili, da z restitucijo ne moremo korigirati 
neprimernega verbalnega izražanja. Eden izmed anketirancev je izpostavil možnost 
neželenega učinka, da bi učenci mislili, da se lahko za vsako neprimerno vedenje 
»odkupijo«. Eden je navedel, da uporaba restitucije zahteva iznajdljivost pedagoškega 
delavca, da učence usmeri v ustrezno razmišljanje. Sicer ne vemo natančno, kako 
razumeti to trditev, vendar se poraja vprašanje, ali ni bistvo učiteljskega poklica ravno v 
tem, da učence vodi in usmerja pri iskanju novega znanja, novih idej in novih rešitev. 
Sodobne teorije o oblikah poučevanja namreč izpostavljajo učinkovitost učenčeve lastne 
aktivnosti pri usvajanju novega znanja. Posredno učenje je veliko bolj učinkovito kot pa 
tradicionalne oblike poučevanja, kjer gre zgolj za učiteljev prenos znanja na učence 
(Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003; Peklaj, 2001; Valenčič Zuljan, 2001). 
Enak princip velja tudi za reševanje konfliktov. Rešitev bo dolgotrajnejša in 
učinkovitejša, če jo predlaga učenec sam, kot če jo določi učitelj. Predpostavlja se torej, 
da so učitelji dovolj kompetentni tako za izvajanje tradicionalnega transmisijskega 
modela poučevanja kot tudi kognitivno-konstruktivističnega oz. interakcijskega ali 
transformativnega modela poučevanja (Razdevšek Pučko, 2004). Zato torej ne 
potrebujejo dodatne »iznajdljivosti«, da bi lahko učence usmerjali pri konstruktivnem 
reševanju konfliktov.   

O pomanjkljivostih mediacije je odgovarjalo 18 anketirancev. Najpogosteje so zapisali, 
da jih moti dolgotrajnost postopka (f = 9). Pravijo tudi, da imajo nekateri učenci prenizke 
kognitivne sposobnosti (f = 6), medtem ko nekateri učenci ne želijo sodelovat (f = 3). 
Dva anketiranca ne prepoznata nobenih pomanjkljivosti, dobili pa smo tudi odgovor, da 
je mediacija neprimerna za reševaje nasilja (f = 1) in da včasih pedagoški delavec nima 
na razpolago primernih okoliščin za izvajanje postopka (f =1).    

Metodo podporne skupine uporablja en učitelj. Metodo uporablja od 3 do 4 leta. 
Prednost, ki jo opaža, je ta, da »učenec ali učenka izbere učence, ki jim zaupa in se 
lažje pogovori o stiski, ki jo doživlja.« Pomanjkljivost pa je ta, da se »lahko razvijeta dva 
tabora, kar zahteva dodatne pogovore v celotni skupini.« 

Za uporabo metode deljene skrbi nismo dobili odgovorov na vprašanja o času uporabe 
ter prednostih in pomanjkljivostih. 
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Tiste anketirance, ki omenjenih pristopov ne uporabljajo (N = 45), smo vprašali, zakaj je 
tako (Tabela 15). Anketiranci so izbirali med šestimi ponujenimi odgovori, lahko pa so 
izbrali več možnosti.  

Tabela 15 Razlogi za neuporabo pristopov 

Zakaj pristopov ne uporabljate? (N = 45) f f(%) 

Nimam dovolj znanja o pristopih ali opravljene licence za izvajanje. 30 50,8 

Drugo. 10 16,9 

So prezahtevni za uporabo pri učencih z LMDR. 9 15,3 

Njihova uporaba vzame preveč časa. 6 10,2 

Ne poznam nobenega izmed pristopov. 2 3,4 

Njihova uporaba pri učencih z LMDR ni učinkovita za reševanje 
konfliktov. 

2 3,4 

Skupaj 59 100 

Graf 10 Razlogi za neuporabo pristopov 

 

Dobro polovico vseh odgovorov predstavlja odgovor, da pedagoški delavci nimajo dovolj 
znanja o pristopih ali opravljene licence za izvajanje (f = 30). Precej manj se jih je 
odločilo za odgovor »drugo« (f = 10) ali odgovora, da so omenjeni pristopi prezahtevni 
za uporabo pri učencih z LMDR (f = 9) in da njihova uporaba vzame preveč časa (f = 6). 
Še manj jih pravi, da so pristopi neučinkoviti pri reševanju sporov med učenci z LMDR (f 
= 2) ali da pristopov ne poznajo (f = 2).  

Izmed tistih, ki so izbrali odgovor »drugo«, jih največ pravi, da ne čutijo potrebe po 
izvajanju določenih pristopov, saj konflikte že rešujejo uspešno (f = 3). Nekateri pristope 
prilagajajo glede na situacijo (f = 2), drugi konfliktov ne rešujejo sami oz. pravijo, da 
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mediacijo opravlja svetovalna delavka (f = 2). Eden izmed anketirancev je navedel, da 
nima licence, eden pa izpostavil, da so pristopi predolgi za uporabo med poukom. 

Rezultati torej nakazujejo, da bi pedagoški delavci morda uporabljali tudi alternativne 
pristope za reševanje konfliktov, vendar o njih nimajo dovolj znanja ali nimajo opravljene 
licence. Za izvajanje mediacije, na primer, mora pedagoški delavec opraviti 
izobraževanje in pridobiti licenco, ki predstavlja tudi precej velik finančni zalogaj. Prav 
tako so nekateri anketiranci kot razlog za neuporabo navedli pomislek, da učenci nimajo 
dovolj visokih kognitivnih sposobnosti in da pedagoški delavci nimajo dovolj časa za 
uporabo alternativnih pristopov. To so kot pomanjkljivosti izpostavili tudi tisti, ki nekatere 
pristope že uporabljajo.  

3.8.4 Pedagoški delavci o mediaciji 

Na tretji sklop vprašanj je odgovarjalo 80 učiteljev in svetovalnih delavcev. Spraševali 
smo, ali na njihovi šoli uporabljajo mediacijo (Tabela 16). Lahko so izbirali med štirimi 
možnimi odgovori.  

Tabela 16 Razširjenost uporabe mediacije na OŠPP z NIS 

Ali na vaši šoli uporabljate mediacijo? (N = 80) f f(%) 

Ne, na šoli ne uporabljamo postopka mediacije, vendar konflikte 
rešujemo na zelo podoben način.   

35 43,8 

Da, uporabljamo šolsko mediacijo (proces mediacije vodi 
pedagoški delavec). 

28 35,0 

Ne, na šoli ne uporabljamo mediacije. 16 20,0 

Da, uporabljamo vrstniško mediacijo (proces mediacije vodi 
eden izmed učencev). 

1 1,3 

Skupaj 80 100 

Graf 11 Razširjenost uporabe mediacije na OŠPP z NIS 
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Skoraj polovica anketirancev je odgovorila, da sicer ne uporabljajo mediacije, vendar 
konflikte rešujejo s pomočjo zelo podobnega postopka (f = 35). Več kot tretjina 
pedagoških delavcev pravi, da na njihovi šoli že uporabljajo šolsko mediacijo (f = 28), 
petina pa, da mediacije ne uporabljajo (f = 16). Le eden izmed anketirancev je odgovoril, 
da na njihovi šoli uporabljajo tudi vrstniško mediacijo.  

Tiste, ki uporabljajo mediaciji podobno metodo, smo prosili, da nam postopek opišejo. Iz 
njihovih odgovor je razvidno, da se skoraj vsi z učenci najprej pogovorijo, bodisi v 
skupini ali individualno (f = 32). Večina jih potem skupaj z učenci poišče primerno rešitev 
(f = 20). Nekateri pedagoški delavci učence spodbujajo, da razmišljajo o vzrokih za 
nastanek spora, da se zavedajo svojih dejanj in njihovih posledic ter da prevzamejo 
odgovornost za svoja dejanja (f = 11). Nekajkrat so anketiranci posebej izpostavili, da 
skušajo pri otrocih razvijati empatijo in izražanje lastnih čustev (f = 4). Nekateri so 
zapisali tudi druge pristope, kot na primer, da na koncu rešenega spora zahtevajo 
opravičilo krivca (f = 5), da na koncu določijo vzgojni ukrep ali kazen (f = 4) ter da 
uporabljajo principe vedenjsko-kognitivne terapije za učenje strategij reševanja 
problemov (f = 1).  

Vidimo torej lahko, da učitelji skušajo upoštevati posamezne korake in načela mediacije, 
vendar težko ocenimo, v kolikšni meri. Mediacija namreč temelji na striktnih načelih, ki 
zahtevajo popolno nevtralnost mediatorja, ki ne svetuje ali podaja možnih rešitev, ampak 
le vodi proces (Metelko Lisec, 2006). Prav tako vidimo, da nekateri pedagoški delavci na 
koncu celo sami določijo vzgojni ukrep ali kazen, kar torej predstavlja tradicionalne 
oblike reševanja konfliktov.   

Učitelje in svetovalne delavce, ki uporabljajo mediaciji podobne metode, smo vprašali, 
zakaj raje uporabljajo svoje pristope in ne mediacije (Tabela 17).  

Tabela 17 Razlogi za uporabo mediaciji podobnega pristopa 

Zakaj raje uporabljate mediaciji podoben pristop? f f(%) 

Mediacije ne poznam dovolj dobro. 9 29,0 

Pristop, ki ga uporabljam, je učinkovit.  7 22,6 

Mediacija je prezahtevna za učence z LMDR. 5 16,1 

Pristop prilagodim glede na situacijo in učence. 5 16,1 

Nimam opravljene licence. 2 6,5 

Pristop, ki ga uporabljam, je krajši. 2 6,5 

Pristop, ki ga uporabljam, je enostavnejši. 1 3,2 

Skupaj 31 100 
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Graf 12 Razlogi za uporabo mediaciji podobnega pristopa 

 

Velik del jih pravi, da mediacije ne poznajo dovolj dobro (f = 9) ali da je njihov pristop 
uspešen in zato ne čutijo potrebe po uvajanju kakšne druge metode (f = 7). Nekaj 
anketirancev navaja, da bi bila uporaba mediacije prezahtevna za učence z LMDR (f = 
5) ali da zaradi različnosti otrok in posameznih situacij raje sproti prilagodijo postopek 
reševanja sporov (f = 5). Nekaj je tudi takih, ki nimajo opravljene licence za izvajanje 
mediacije (f = 2) in nekaj takih, ki raje uporabljajo svoj način, ker je krajši (f = 2) ali 
enostavnejši (f = 1). Ponovno se torej izpostavi, da pedagoški delavci nimajo dovolj 
znanja za uporabo mediacije ali da zaradi različnosti situacij in različnih sposobnosti 
učencev pristope sproti prilagodijo in uporabijo tistega, ki se jim v danem trenutku zdi 
najbolj učinkovit.  

V naslednjem vprašanju smo preverjali poznavanje mediacije med anketiranci (Tabela 
18). Anketiranci so lahko izbirali med petimi možnimi odgovori.  

Tabela 18 Poznavanje mediacije med pedagoškimi delavci 

Kako dobro poznate mediacijo? f f(%) 

Poznam postopek in prednosti/pomanjkljivosti, saj sem sam/a iskala 
informacije na to temo. 

32 40,0 

Delno poznam postopek, vendar ne prednosti in pomanjkljivosti. 24 30,0 

Sem že slišal/a za ta pristop, vendar o njem vem zelo malo. 22 27,5 

Zelo dobro, saj sem opravil/a izobraževanje za šolskega mediatorja. 1 1,3 

V tem vprašalniku sem prvič slišal/a za mediacijo. 1 1,3 

Skupaj 80 100 
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Graf 13 Poznavanje mediacije med pedagoškimi delavci 

 

Skoraj dve petini vprašanih mediacijo poznata precej dobro (f = 32), tretjina mediacijo 
pozna le delno (f = 24) in nekoliko manj kot tretjina jih o mediaciji ve zelo malo (f = 22). 
Samo eden ima opravljeno licenco oziroma izobraževanja za izvajanje mediacije, prav 
tako je le eden, ki je za mediacijo v tem vprašalniku slišal prvič. Zanimivo je, da ima 
licenco za izvajanje mediacije opravljeno le eden izmed pedagoških delavcev, čeprav je 
pri enem izmed prejšnjih vprašanj kar 28 anketirancev odgovorilo, da mediacijo 
uporabljajo pri svojem delu. Kot smo že povedali, je namreč za izvajanje mediacije 
zahtevana licenca. Tako torej ne moremo biti prepričani, da pedagoški delavci mediacijo 
izvajajo na pravilen način. 

Tudi pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali prihaja do razlik v odgovorih glede na 
delovno mesto (Tabela 19) in staž (Tabela 20). 

Tabela 19 Poznavanje mediacije glede na delovno mesto 

 Zelo dobro poznavanje ali 
opravljena licenca 

Skupaj 

f f(%) f f(%) 

Učitelji  25 37,1 67 100 

Svetovalni delavci 8 61,5 13 100 

Primerjali smo, koliko svetovalnih delavcev in koliko učiteljev se je odločilo za 
posamezen odgovor, in ugotovili, da dve tretjini svetovalnih delavcev zelo dobro poznata 
mediacijo ali imajo celo opravljeno licenco (f = 8), medtem ko sta se za ta dva odgovora 
odločilo manj kot dve petini učiteljev (f = 25). Lahko bi torej sklepali, da svetovalni 

delavci bolje poznajo mediacijo kot učitelji, vendar je 2 test pokazal, da razlika ni 

statistično pomembna (2 = 5,897; p = 0,207), zato smo pri stopnji tveganja 0,05 
obdržali ničelno hipotezo.  

Kako dobro poznate mediacijo? 

Poznam postopek in prednosti/pomanjkljivosti, saj 
sem sam/a iskala informacije na to temo. 

Delno poznam postopek, vendar ne prednosti in 
pomanjkljivosti. 

Sem že slišal/a za ta pristop, vendar o njem vem zelo 
malo. 

Zelo dobro, saj sem opravil/a izobraževanje za 
šolskega mediatorja. 

V tem vprašalniku sem prvič slišal/a za mediacijo. 
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Tabela 20 Poznavanje mediacije glede na staž 

 Zelo dobro poznavanje ali 
opravljena licenca 

Skupaj 

f f(%) f f(%) 

Krajši staž (do 18 let) 19 32,8 58 100 

Daljši staž (19 – 40 let) 14 63,6 22 100 

Primerjali smo tudi poznavanje mediacije z delovnim stažem. Dve tretjini anketirancev z 
daljšim stažem zelo dobro poznata mediacijo (f = 14), medtem ko je tistih s krajšim 
stažem le dobra tretjina (f = 19). Lahko bi torej sklepali, da tisti z daljšim stažem bolje 

poznajo mediacijo kot tisti s krajšim. 2 test je sicer pokazal tendenco, da je tako (2 = 
8,580; p = 0,073), vendar ob stopnji tveganja 0,05 vseeno obdržimo ničelno hipotezo, ki 
pravi, da ni pomembnih razlik v odgovorih tistih, ki imajo že več let delovnih izkušenj, in 
tistih, ki imajo manj let izkušenj. 

Z naslednjima dvema vprašanjema smo želeli izvedeti, ali bi bila uporaba šolske in 
vrstniške mediacije možna pri učencih z LMDR. Vprašanji sta bili zastavljeni tistim 
učiteljem in svetovalnim delavcem, ki pravijo, da na njihovi šoli ne uporabljajo mediacije 
ali uporabljajo mediaciji podoben pristop. Na vprašanji je torej odgovarjalo 51 učiteljev in 
svetovalnih delavcev. 

Pri vprašanju: »Ali menite, da bi učenci, ki obiskujejo vašo šolo, lahko reševali 
medosebne konflikte prek postopka mediacije, ki ga vodi šolski mediator (pedagoški 
delavec)?«, so anketirani lahko izbirali med nekaj ponujenimi odgovori, lahko pa so 
dodali svoj odgovor (Tabela 21).  

Tabela 21 Pedagoški delavci o možnostih uporabe mediacije pri učencih z LMDR 

Ali bi učenci z LMDR lahko reševali spore prek mediacije, ki jo 
vodi pedagoški delavec? (N = 51) 

f f(%) 

Da, vendar samo starejši učenci in mlajši učenci z višjimi 
sposobnostmi. 

17 33,3 

Da, vendar samo starejši učenci z višjimi sposobnostmi. 14 27,5 

Drugo. 12 23,5 

Da, vsi naši učenci. 4 7,8 

Da, vendar samo starejši učenci. 2 3,9 

Ne, naši učenci ne bi mogli reševati konfliktov s pomočjo mediacije. 2 3,9 

Skupaj 51 100 
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Graf 14 Pedagoški delavci o možnostih uporabe mediacije pri učencih z LMDR 

 
 

Tretjina anketirancev je odgovorila, da bi lahko bili v mediacijo vključeni le starejši učenci 
in mlajši učenci z višjimi sposobnostmi (f = 17). Skoraj tretjina jih pravi, da bi lahko 
vključili le starejše učence z višjimi sposobnostmi (f = 14). Skoraj petina jih je izbrala 
odgovor »drugo« (f = 12).  Nekaj anketirancev pravi, da bi lahko vsi učenci medosebne 
spore reševali prek postopka mediacije (f = 4), in nekaj je takih, ki ocenjujejo, da bi lahko 
v mediacijo bili vključeni le starejši učenci (f = 2) ali da njihovi učenci ne bi mogli sporov 
reševati s pomočjo mediacije (f = 2).  

Med tistimi, ki so izbrali opcijo »drugo«, jih kar nekaj ne more odgovoriti, ali bi učenci z 
LMDR lahko spore reševali prek mediacije, ker premalo poznajo postopek mediacije (f = 
4) ali zato, ker so si učenci med seboj tako različni (f = 2). Nekateri so poudarili, da bi na 
njihovi šoli lahko izvajali mediacijo, vendar bi morali učitelje in učence primerno 
usposobiti (f = 2), ali da bi postopek mediacije morali prilagajati glede na sposobnosti 
učencev (f = 2). Eden izmed vprašanih pa ocenjuje, da bi na tak način morda lahko 
spore reševali le redki starejši učenci.  

Iz odgovorov je torej moč razbrati, da je večina pedagoških delavcev prepričana, da 
mediacije ne bi mogli uporabljati za reševanje konfliktov pri vseh učencih z LMDR. 
Večina učiteljev in svetovalnih delavcev izpostavi pomen višjih sposobnosti učencev, 
kamor štejemo kognitivne sposobnosti, komunikacijske spretnosti, čustvene spretnosti in 
socialne veščine.  

  

Ali bi učenci z LMDR lahko reševali spore preko mediacije? 

Da, vendar samo starejši učenci in mlajši učenci z višjimi 
sposobnostmi. 

Da, vendar samo starejši učenci z višjimi sposobnostmi. 

Drugo. 

Da, vsi naši učenci. 

Da, vendar samo starejši učenci. 

Ne, naši učenci ne bi mogli reševati konfliktov s pomočjo 
mediacije. 
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Naslednje vprašanje se je navezovalo na uporabo vrstniške mediacije, učitelji in 
svetovalni delavci pa so izbirali med enakimi možnostmi odgovorov kot v prejšnjem 
vprašanju (Tabela 22).  

Tabela 22 Pedagoški delavci o uporabi vrstniške mediacije pri učencih z LMDR 

Ali bi se učenci z LMDR lahko usposobili  
za vrstniške mediatorje? 

f f(%) 

Ne, naši učenci ne bi mogli biti vrstniški mediatorji. 20 39,2 

Da, vendar samo starejši učenci z višjimi sposobnostmi. 17 33,3 

Drugo. 9 17,6 

Da, vendar samo starejši učenci in mlajši učenci z višjimi 
sposobnostmi. 

3 5,9 

Da, vendar samo starejši učenci. 1 2,0 

Da, večina naših učencev bi se lahko usposobila za vrstniške 
mediatorje. 

1 2,0 

Skupaj 51 100 

Graf 15 Pedagoški delavci o uporabi vrstniške mediacije pri učencih z LMDR 

 

Pri tem vprašanju se je največ anketirancev odločilo za odgovor, ki pravi, da njihovi 
učenci ne bi mogli biti vrstniški mediatorji (f = 20). Tretjina jih pravi, da bi lahko bili 
vrstniški mediatorji le starejši učenci z višjimi sposobnostmi (f = 17). Skoraj petina je 
izbrala odgovor drugo (f = 9), nekaj pa je takih, ki trdijo, da bi vrstniški mediatorji lahko 
bili vsi starejši učenci in tudi mlajši učenci z višjimi sposobnostmi (f = 3), in takih, ki so 
prepričani, da bi lahko bili mediatorji le starejši učenci (f = 1) ali da bi to lahko bili vsi 
učenci (f = 1). 

Ali bi učenci z LMDR lahko bili vrstniški mediatorji? 

Ne, naši učenci ne bi mogli biti vrstniški mediatorji. 

Da, vendar samo starejši učenci z višjimi sposobnostmi. 

Drugo. 

Da, vendar samo starejši učenci in mlajši učenci z višjimi 
sposobnostmi. 

Da, vendar samo starejši učenci. 

Da, večina naših učencev bi se lahko usposobila za 
vrstniške mediatorje. 
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Pod odgovorom »drugo« je več kot polovica anketirancev zapisala, da je zelo malo takih 
učencev, ki bi morda lahko izvajali vrstniško mediacijo (f = 5). Drugi so odgovorili, da 
premalo poznajo postopek mediacije, da bi lahko odgovorili na vprašanje (f = 4).  

Velika večina pedagoških delavcev je torej prepričana, da njihovi učenci ne bi mogli biti 
vrstniški mediatorji ali da bi se za to lahko usposobili le redki učenci, predvsem starejši z 
višjimi sposobnostmi. Ostaja torej vprašanje, katere so tiste sposobnosti, ki bi jih učenci 
morali imeti, da bi lahko sodelovali v mediaciji.  

Po tem smo spraševali v naslednjem odprtem vprašanju, s katerim smo od pedagoških 
delavcev želeli izvedeti, katere sposobnosti, spretnosti in veščine so pri učencih 
pomembne za sodelovanje v procesu mediacije (Tabela 23). Odgovore anketirancev 
smo razvrstili v štiri glavne kategorije, ki se med seboj tudi nekoliko prepletajo. Glavne 
kategorije so kognitivne sposobnosti, komunikacijske spretnosti, socialne veščine, 
čustvene spretnosti in kategorija »drugo«, kamor smo uvrstili lastnosti, ki ne spadajo v 
nobeno od skupin.    

Tabela 23 Pedagoški delavci o sposobnostih, ki so potrebne za sodelovanje v mediaciji 

Katere sposobnosti so pri učencih pomembne  
v procesu mediacije? 

f f(%) Skupaj 

f f(%) 

Komunikacijske 
spretnosti 

Dobre govorne sposobnosti 23 14,2 45 27,8 

Sposobnost aktivnega poslušanja 21 13,0 

Sposobnost izražanja čustev 1 0,6 

Kognitivne 
sposobnosti 

Dobro prepoznavanje in 
razumevanje bistva problema 

8 4,9 43 26,5 

Sposobnost presojanja 7 4,3 

Višje intelektualne oz. kognitivne 
sposobnosti, mentalna zrelost 

6 3,7 

Dobro razvite sposobnosti 
sklepanja, predvidevanja in 
logičnega mišljenja  

5 3,1 

Pozornost, koncentracijo in 
zbranost  

4 2,4 

Divergentno mišljenje  3 1,9 

Razumevanje celotnega procesa 
reševanja sporov 

3 1,9 

Transfer informacij in povezovanje 3 1,9 

Razumevanje 3 1,9 

Sposobnost pomnjenja 1 0,6 
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Socialne 
veščine 

Strpnost in potrpežljivost  10 6,2 33 20,4 

Pravičnost, poštenost, 
nepristranskost, objektivnost in 
nevtralnost  

10 6,2 

Umirjenost  7 4,3 

Dobro razvite socialne spretnosti 6 3,7 

Čustvene 
spretnosti 

Empatija 21 13,0 26 16,0 

Čustvena zrelost, stabilnost ali 
inteligentnost 

5 3,0 

Druge lastnosti Zrelost in resnost 4 2,4 15 9,3 

Odgovornost, zanesljivost, 
premišljenost in zaupanja vrednost  

4 2,4 

Nekonfliktnost, resnicoljubnost in 
pripravljenost sodelovati 

3 1,9 

Samozavest, samostojnost in 
neodvisnost 

3 1,9 

Spoštljivost do drugih 1 0,6 

Skupaj 162 100 162 100 

 
Na vprašanje je odgovorilo 78 anketirancev in največ jih je izpostavilo pomembnost 
kognitivnih sposobnosti (f = 47). V to kategorijo smo uvrstili odgovore, kot so dobro 
prepoznavanje in razumevanje bistva problema (f = 8), sposobnost presojanja (f = 7), 
višje intelektualne oz. kognitivne sposobnosti ali mentalna zrelost (f = 6), sklepanje, 
predvidevanje in logično mišljenje (f = 5), razumevanje celotnega procesa reševanja 
sporov (f = 3), prenos informacij in povezovanje (f = 3), razumevanje (f = 3) ter 
divergentno mišljenje oz. iskanje različnih možnih rešitev (f = 3). Prav tako smo v to 
kategorijo šteli pozornost, koncentracijo in zbranost (f = 4) ter spomin (f = 1). Nekoliko 
manj anketirancev je poudarilo komunikacijske spretnosti (f = 45), kamor smo uvrstili 
dobre govorne ali verbalne sposobnosti (f = 23), sposobnost aktivnega poslušanja (f = 
21) in dobro verbalno izražanje svojih čustev (f = 1). Dobro četrtino vseh odgovorov 
predstavlja kategorija socialnih veščin (f = 37). Anketiranci so izpostavili, da bi učenci 
morali biti strpni in potrpežljivi (f = 10) ter pravični, pošteni, nepristranski, objektivni in 
nevtralni (f = 10), prav tako pa tudi umirjeni (f = 7). Nekaj jih pravi, da bi učenci morali 
imeti dobro razvite socialne spretnosti (f = 6). V kategorijo čustvenih spretnosti smo 
uvrstili dobro razvito empatijo (f = 21) in čustveno zrelost, stabilnost ali inteligentnost (f = 
5). Anketiranci so izpostavili tudi druge lastnosti, ki smo jih uvrstili v posebno skupino. 
Nekaj jih je navedlo zrelost in resnost (f = 4), nekateri pa so izpostavili, da bi učenci 
morali biti zanesljivi, odgovorni, vredni zaupanja in premišljeni (f = 4), samozavestni, 
samostojni in neodvisni (f = 3), nekonfliktni, resnicoljubni in pripravljeni sodelovati (f = 3) 
ter spoštljivi do drugih (f = 1). 
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Anketirance, ki so odgovorili, da na njihovi šoli ne uporabljajo mediacije, smo vprašali, ali 
bi si želeli, da se mediacija začne uporabljati (Tabela 24). 

Tabela 24 Želja pedagoških delavcev po vpeljavi mediacije 

Ali želite, da se na vaši šoli začne uporabljati 
mediacija? 

f f(%) 

Da 37 72,5 

Ne 14 27,5 

Skupaj 51 100 

Na vprašanje je odgovarjalo 51 anketirancev, skoraj tri četrtine jih je odgovorilo pritrdilno 
(f = 37), nekaj več kot četrtina pa si mediacije ne želi vpeljati na njihovo šolo (f = 14). 

Kot razlog, zakaj bi si pedagoški delavci želeli, da se na njihovi šoli začne uporabljati 
mediacija, jih je največ navedlo novo znanje (f = 11). Pravijo torej, da se je zmeraj 
dobrodošlo naučiti nekaj novega in da bi bilo vredno preizkusiti kakšen nov način 
reševanja sporov. Nekateri mediacijo vidijo kot učinkovit pristop reševanja konfliktov, ki 
je primeren za njihove učence in bi pomagal pri zmanjšanju števila sporov in izboljšanju 
šolske klime (f = 6). Prav tako nekateri pravijo, da ima mediacija veliko prednosti in 
pozitivnih učinkov, med drugim povečanje odgovornosti učencev in občutljivosti na 
medsebojne odnose (f = 5). Nekaj anketirancev je izpostavilo, da mediacija ne bi bila 
primerna za uporabo v vseh situacijah ali pri vseh učencih (f = 4), nekaj pa je takih, ki bi 
si mediacijo sicer želeli, vendar bi bilo predhodno potrebno izobraziti pedagoške delavce 
in učence (f = 3). Enega pedagoškega delavca skrbi, koliko bi imel dela z vpeljevanjem 
novega načina, saj pravi, da so učitelji že sedaj preobremenjeni.    

Tisti pedagoški delavci, ki si ne želijo, da bi se mediacija začela uporabljati na njihovi 
šoli, so najpogosteje navedli, da trenutno ne čutijo potrebe po vpeljevanju novega 
načina, saj konflikte že uspešno rešujejo (f = 5). Nekateri trdijo, da mediacija ni primeren 
pristop zaradi nižjih sposobnosti otrok in raznolikosti konfliktov (f = 3). Nekaj 
anketirancev je odgovor »ne« izbralo zato, ker o mediaciji nimajo dovolj informacij (f = 
3), eden pa pravi, da ni usposobljenega kadra in dovolj časa za izvajanje mediacije.  

V predzadnjih dveh vprašanjih smo učitelje in svetovalne delavce spraševali po 
disciplinski problematiki na njihovih šolah. Anketiranci so morali oceniti disciplinsko 
problematiko na njihovi šoli tako, da so na vprašanje »Ali se vam zdi, da je disciplinska 
problematika na vaši šoli velik problem?« izbrali enega izmed petih ponujenih 
odgovorov, ki se stopnjujejo od najmanj opaženih sporov ter nasilja in manjše 
disciplinske problematike do največ opaženih sporov ter nasilja in s povečano 
disciplinsko problematiko (Tabela 25). 
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Tabela 25 Pedagoški delavci o disciplinski problematiki na OŠPP z NIS 

Ali je disciplinska problematika na šoli s PP velik problem? f f(%) 

Učenci prihajajo v medosebne spore, občasno je zaznati tudi nasilje, 
vendar disciplinska problematika ni povečana. 

32 40,0 

Da, učenci so pogosto v medosebnih sporih, nasilja med učenci sicer ni 
tako veliko, vendar je disciplinska problematika večja. 

19 23,8 

Ne, učenci redko prihajajo v medosebne spore, nasilja je malo, 
disciplinska problematika ni tako velika. 

13 16,3 

Da, učenci so zelo pogosto v medosebnih sporih, veliko je tudi nasilja, 
disciplinska problematika je veliko večja, kot je običajno. 

11 13,8 

Ne, učenci zelo redko prihajajo v medosebne spore, nasilja skoraj ni moč 
zaslediti, disciplinska problematika je majhna. 

5 6,3 

Skupaj 80 100 

Graf 16 Pedagoški delavci o disciplinski problematiki na OŠPP z NIS 

 

Največ vprašanih se je odločilo za srednjo možnost, torej večjih težav ne opažajo in se 
jim disciplinska problematika ne zdi povečana (f = 32). Za odgovora, ki pravita, da je 
disciplinska problematika večja kot običajno, da so učenci pogosteje v sporih in da je 
nasilja več, se je odločilo več anketirancev (f = 30) kot pa za odgovora, ki navajata, da je 
disciplinska problematika manjša (f = 18). Učitelji in svetovalni delavci torej ocenjujejo, 
da je na OŠPP v NIS moč zaznati nekoliko povišano disciplinsko problematiko, učenci 
prihajajo v medosebne spore pogosteje kot na večinskih OŠ, prav tako je tudi nasilja 
več.   

Ali je disciplinska problematika na šoli s PP velik problem? 

Učenci prihajajo v medosebne spore, občasno je 
zaznati tudi nasilje, vendar disciplinska 
problematika ni povečana. 

Da, učenci so pogosto v medosebnih sporih, nasilja 
med učenci sicer ni tako veliko, vendar je 
disciplinska problematika večja. 

Ne, učenci redko prihajajo v medosebne spore, 
nasilja je malo, disciplinska problematika ni tako 
velika. 

Da, učenci so zelo pogosto v medosebnih sporih, 
veliko je tudi nasilja, disciplinska problematika je 
veliko večja kot je običajno. 

Ne, učenci zelo redko prihajajo v medosebne 
spore, nasilja skoraj ni moč zaslediti, disciplinska 
problematika je majhna. 
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Sledilo je odprto vprašanje, kako bi izboljšali učinkovitost reševanja konfliktov. 
Odgovorilo je 78 pedagoških delavcev (Tabela 26).  

Tabela 26 Izboljšanje učinkovitosti reševanja konfliktov 

Kako bi izboljšali učinkovitost reševanja konfliktov?  f f(%) 

Preventivne aktivnost (pogovori, ozaveščanja, delavnice, igre vlog, 
socialne igre, ogledi filmov …) 

38 31,7 

Konflikte že uspešno rešujejo 11 9,2 

Sodelovanje s starši  11 9,2 

Dodatna izobraževanja in vpeljevanje novih pristopov 10 8,3 

Doslednost pedagoških delavcev 8 6,6 

Uporaba mediacije 7 5,8 

Spodbujanje primernega vedenja in pozitivne klime 6 5,0 

Sprotna obravnava konfliktov 6 5,0 

»Ne vem« 6 5,0 

Aktivno udejstvovanje učencev 5 4,2 

Sodelovanje in pomoč med pedagoškimi delavci 3 2,5 

Jasna pravila in dogovori 3 2,5 

Sprostitvene aktivnosti 3 2,5 

Nadzor nad učenci 2 1,7 

Dober zgled učitelja 1 0,8 

Skupaj 120 100 

Tretjina vseh odgovorov predstavlja različne preventivne aktivnosti (f = 38), kot so 
pogovori (f = 11), delavnice (f = 8), ozaveščanja o nasilju (f = 4), igre vlog (f = 4), 
socialne igre (f = 3), ogledi filmov (f = 2) in drugo. Nekaj pedagoških delavcev je 
zapisalo, da že uspešno rešujejo konflikte (f = 11). Nekateri so izpostavili nujnost 
sodelovanja s starši (f = 11) ter nujnost dodatnega izobraževanja pedagoških delavcev 
in vpeljevanja novih pristopov (f = 10). Učitelji bi prav tako morali dosledno upoštevati 
dogovore, pravila in postopke reševanja sporov (f = 8). Nekaj pedagoških delavcev za 
reševanje konfliktov predlaga uporabo mediacije (f = 7). Konflikte bi morali obravnavati 
in reševati takoj, ko do njih pride (f = 6), učitelji pa bi morali spodbujati primerno vedenje 
učencev in pozitivno klimo na šoli (f = 6).  Pomembno je tudi, da so učenci aktivno 
vključeni tako v proces učenja o sporih kot v procese reševanja sporov (f = 5), da imamo 
jasno določena pravila in dogovore (f = 3) ter da si pedagoški delavci med seboj 
pomagajo in sodelujejo v reševanju težjih sporov (f = 3). Za zmanjšanje sporov med 
učenci nekateri predlagajo tudi druge pristope, kot na primer sprostitvene aktivnosti (f = 
3), nadzor nad učenci (f = 2), individualno obravnavo (f = 1) in dober zgled učitelja (f = 
1). Nekaj vprašanih ne ve, kako bi izboljšali učinkovitost reševanja sporov (f = 6).  
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Na koncu anketnega vprašalnika smo prosili še za dodaten komentar, ki ga je zapisalo 
25 anketirancev. Kar precej anketirancev je zapisalo, da se jim tema zdi zelo pomembna 
in aktualna. Želeli bi si zmanjšanja konfliktov in nasilja med učenci, medtem ko težave 
vidijo predvsem v pomanjkanju časa za dodatna izobraževanja in v preobremenjenosti 
učiteljev. Prav tako problemi velikokrat izvirajo iz domačega okolja učencev, na primer 
zaradi drugačne narodnosti in drugih vrednot (romske družine), ali je težava zaradi 
napačnega usmerjanja učencev s čustveno–vedenjskimi motnjami. Konflikti so 
kompleksne in dinamične situacije, zato je uspešnost spopadanja z njimi v veliki meri 
odvisna od učiteljevega odnosa do učencev. Pedagoški delavci si želijo izmenjave 
dobrih praks, nekateri predlagajo tudi obveznost mediacije.  

V nadaljevanju bomo glede na pridobljene podatke iz raziskave odgovorili na 
raziskovalna vprašanja, ki smo jih zastavili na začetku empiričnega dela.  

3.9  Ugotovitve in razprava 

 Kateri je – glede na teoretična izhodišča in raziskave – najprimernejši pristop za 
konstruktivno reševanje konfliktov med učenci z LMDR? 

V magistrskem delu smo želeli raziskati področje disciplinske problematike na OŠPP z 
NIS in reševanja konfliktov med učenci z LMDR. Predstavili smo pet alternativnih metod 
reševanja konfliktov in želeli ugotoviti, katera bi bila najprimernejša za uporabo na OŠPP 
z NIS. S primerjavo teoretičnih spoznanj o omenjenih pristopih smo kot najprimernejšo 
prepoznali mediacijo. Z njo lahko rešujemo vsakodnevne konflikte med učenci in tudi 
primere lažjega nasilja, postopek pa ni predolg, saj ga lahko izvedemo v enem srečanju. 
V primeru, da do konflikta pride med poukom, lahko reševanje odložimo na kasnejši čas. 
Ocenili smo, da lahko v procesu mediacije sodelujejo tudi učenci z LMDR, če jih učimo 
potrebnih veščin in spretnosti. Tudi številni avtorji prepoznavajo mediacijo kot izredno 
učinkovit pristop reševanja konfliktov, ki ima veliko prednosti (Cremin, 2011; Cohen, 
2012; Iršič idr.,2010; Lesar in Rugelj, 2012; Prgić, 2010; Warne, 2003).  

 Katere pristope za reševanje konfliktov uporabljajo učitelji in svetovalni delavci na 
OŠPP z NIS? 

Učitelji in svetovalni delavci na OŠPP z NIS pri svojem delu uporabljajo različne načine 
reševanja konfliktov. Večinoma pristope prilagajajo glede na situacijo in sposobnosti 
učencev, ki so v spor vpleteni. Tako se večina učiteljev in svetovalnih delavcev najprej 
pogovori z učenci, nato pa bodisi prepusti izbiro rešitve učencem ali  rešitev spora določi 
sama. V raziskavi smo ugotovili, da učitelji uporabljajo tako restorativne kot retributivne 
in brezbrižne pristope reševanja konfliktov, pri čemer restorativni pristopi prevladujejo. 
Rezultati ankete so pokazali tudi, da več kot polovica pedagoških delavcev konfliktov ne 
rešuje po točno določenem postopku. 
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 Ali učitelji in svetovalni delavci poznajo in uporabljajo katerega izmed pristopov: 
restitucija, mediacija, metoda podporne skupine, metoda deljene skrbi in LSCI? 

Večina pedagoških delavcev sicer pozna mediacijo, prav tako več kot polovica pozna 
restitucijo, vendar njuna uporaba ni tako zelo razširjena. V raziskavi je sicer kar tretjina 
anketirancev navedla, da pri svojem delu uporabljajo mediacijo, vendar so druga 
vprašanja pokazala, da ima le eden izmed njih opravljeno licenco za šolskega 
mediatorja. Tako torej ne moremo biti prepričani, ali učitelji in svetovalni delavci 
uporabljajo pravilne postopke in upoštevajo vsa načela mediacije. Kljub temu je 
spodbudno že to, da je tistih, ki so navedli uporabo mediacije ali mediaciji podobnega 
pristopa, več kot 75%. Zanimivo je, da mediacijo pozna več pedagoških delavcev kot 
restitucijo, čeprav je restitucija zapisana v več vzgojnih načrtih kot mediacija. Glede na 
to, da je mediacija zapisana kot možnost reševanja konfliktov v desetih vzgojnih načrtih 
OŠPP z NIS, bi pričakovali, da ima licenco opravljeno več pedagoških delavcev. Drugih 
pristopov za reševanje konfliktov, ki smo jih izpostavili v teoretičnem delu, učitelji in 
svetovalni delavci večinoma ne poznajo in ne uporabljajo.  

 Kateri so razlogi za neuporabo naštetih pristopov, če jih poznajo? 

Najpogostejši razlog, zakaj pedagoški delavci ne uporabljajo naštetih pristopov, čeprav 
jih morda poznajo, je pomanjkanje znanja. Učitelji bi radi vključevali nove pristope, 
vendar o njih nimajo dovolj znanja ali nimajo opravljene licence. Prav tako so konfliktne 
situacije, v katere prihajajo učenci, med seboj tako različne, da učitelji raje prilagodijo 
postopek reševanja in veliko jih je pri tem tudi uspešnih, zato ne čutijo potrebe po 
vpeljevanju novih pristopov. Pomisleki pedagoških delavcev so tudi v tem, ali bi učenci z 
LMDR sploh lahko sodelovali v konstruktivnih pristopih reševanja konfliktov, kot sta 
restitucija in mediacija. Nekateri namreč pravijo, da so njihove kognitivne sposobnosti 
velikokrat prenizke. Ob tem moramo izpostaviti še en razlog, ki se je pogosteje pojavil in 
ki najbrž tudi posredno vpliva na pomanjkanje znanja pedagoških delavcev o novih 
pristopih, to je časovna stiska. Učitelji so velikokrat pod pritiskom učnih načrtov, zato v 
primeru konfliktnih situacij nimajo časa za uporabo postopkov, ki zahtevajo točno 
določene korake in trajajo dlje. Prav tako so učitelji velikokrat preobremenjeni z drugo 
birokracijo, ki jo od njih zahteva šolski sistem, zato jim  preprosto zmanjka energije za 
pridobivanje novega znanja.  

 Katere prednosti in pomanjkljivosti zgoraj omenjenih pristopov učitelji ter 
svetovalni delavci opažajo? 

Nekateri razlogi za neuporabo pristopov se skladajo s pomanjkljivostmi, ki jih 
prepoznavajo tisti, ki pristope že uporabljajo. Najpogostejši pomanjkljivosti oziroma 
pomisleka pri uporabi restitucije in mediacije sta namreč časovna stiska učiteljev in 
kognitivni primanjkljaji otrok. Oba pristopa zahtevata izvajanje po določenih korakih. V 
primeru, da pride do konflikta med poukom, bi torej za reševanje konflikta moral učitelj 
prekiniti učni proces ali reševanje preložiti na kasnejši čas. Učitelj mora torej oceniti 
situacijo in se odločiti, kako bo ravnal. Prav tako oba procesa zahtevata določeno 
stopnjo socialne, čustvene in kognitivne zrelosti učencev. Vendar, kot smo že navajali v 
teoretičnem delu, je avtorica A. Warne (2003) v svoji raziskavi dokazala, da za 
sodelovanje učencev pri konstruktivnem reševanju konfliktov niso ključne njihove 
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intelektualne sposobnosti, ampak zmožnost poslušanja in empatičnost. Čeprav tako 
izhajamo iz ugotovitev drugih avtorjev, da je uporaba restorativnih pristopov uspešna in 
učinkovita le, kadar te pristope podpira in uporablja cela šola (Cremin, 2011; Rigby, 
2012; Warne, 2003), bi to pomenilo, da se učence že od vsega začetka uči osnovnih 
veščin in spodbuja h konstruktivnemu reševanju konfliktov, ne glede na njihove 
sposobnosti. Z dosledno uporabo prilagojenih pristopov, ki jih je avtor Prgić (2011) 
pripravil za uvajanje mediacijo že v vrtce oz. od četrtega leta starosti naprej, bi to lahko 
bilo možno.  

Tisti učitelji in svetovalni delavci, ki že uporabljajo restitucijo in mediacijo, zaznavajo tudi 
več prednosti teh pristopov. Te niso povezane le z učinkovitim in dolgotrajnim 
reševanjem konfliktov, ampak tudi z vzgojo učencev. Prednosti se skladajo z 
ugotovitvami navedenimi v teoretičnem delu in tako tudi pedagoški delavci opažajo, da 
se prek uporabe restitucije in mediacije učenci učijo prevzemati odgovornost za svoja 
dejanja in prepoznavati bistvo problema ter svoje vloge v sporu. Učenci so prav tako 
aktivno vključeni v reševanje sporov, izražajo svoja čustva in mnenje ter s tem 
povečujejo svojo samostojnost. Prav tako gojijo čut do sovrstnikov, razvijajo empatijo in 
spoštovanje ter izboljšujejo svoje socialne spretnosti. Reševanje konfliktov z restitucijo in 
mediacijo poteka na miren način, spodbuja se iskanje različnih rešitev, cilj pa je 
povrnitev škode in dobrih odnosov. Učenci so na koncu zadovoljni, kar je bistvenega 
pomena.    

 Kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo problematiko pojavljanja konfliktov na 
OŠPP z NIS? 

Raziskava je pokazala, da učitelji in svetovalni delavci sicer večinoma ocenjujejo, da je 
disciplinska problematika na OŠPP z NIS primerljiva z večinskimi osnovnimi šolami, 
vendar tendenca odgovorov vseeno kaže na nekoliko povečano pojavljanje konfliktov in 
nasilja med učenci z LMDR. To potrjujejo tudi ugotovitve različnih avtorjev, ki pravijo, da 
se učenci z LMDR večkrat neprimerno odzovejo na konflikte oz. da potrebujejo več časa 
in vaje, da usvojijo primerne načine reševanja sporov (Agran in Wehmeyer, 1999; 
Novljan, 1997; Van Nieuwenhuijzen idr., 2009; Wood in Long, 1991).  

 Kako bi učitelji in svetovalni delavci izboljšali učinkovitost reševanja konfliktov in 
zmanjšali nasilje med učenci na OŠPP z NIS? 

Pedagoški delavci bi torej potrebovali učinkovite pristope za reševanje konfliktov, ki bi 
vodili tudi v zmanjšanje nasilja med učenci. Veliko jih predlaga različne preventivne 
aktivnosti, prek katerih bi učence učili potrebnih veščin, ozaveščali o nasilju, predvsem 
pa spodbujali primerno vedenje, sodelovanje med učenci in razvoj empatije. Prav tako je 
pri reševanju sporov pomembno sodelovanje s starši, drugimi učitelji in svetovalnimi 
delavci ter nenazadnje aktivna vloga učencev. Učitelji bi se morali izobraževati o novih 
pristopih za učinkovito reševanje konfliktov in nove metode tudi vpeljevati v svoje delo.  
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 Ali se pri katerem izmed raziskovalnih vprašanj pojavljajo razlike glede na 
delovno mesto in staž anketiranih. 

V raziskavi so sodelovali učitelji in svetovalni delavci z različnimi delovnimi izkušnjami. 
Pri nekaterih vprašanjih nas je zanimalo, ali delovno mesto ali staž anketirancev vplivata 
na njihova prepričanja. Zaradi manjšega vzorca smo glede na staž anketirance razdelili 
v dve skupini, tiste s krajši stažem (do 18 let) in tiste z daljšim stažem (19 – 40 let). Pri 
nekaterih vprašanjih so se pojavile razlike v odgovorih glede na delovno mesto ali staž, 

vendar je 2 test pri stopnji zaupanja 0,05 v vseh primerih pokazal, da razlike niso bile 
statistično pomembne. Raziskava je torej pokazala, da delovno mesto ali staž ne 
vplivata na to, kakšne pristope za reševanje konfliktov poznajo in uporabljajo pedagoški 
delavci. 
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4. SKLEP 

Reševanje konfliktov in disciplinska problematika sta še vedno zelo aktualni temi. Še 
posebej, kadar govorimo o populaciji otrok z LMDR, kjer bi morali ob izbiri pristopov biti 
še nekoliko bolj previdni. Pedagoški delavci na OŠPP z NIS se skoraj vsakodnevno 
srečujejo s konflikti, neželenim vedenjem ali nasiljem med učenci, disciplinska 
problematika pa je primerljiva z večinskimi osnovnimi šolami ali celo večja. Učitelji si 
želijo, da bi se težave zmanjšale, vendar velikokrat ne vedo, kateri pristopi bi bili 
najučinkovitejši. 

Različni avtorji in raziskave (Cremin, 2011; Cohen, 2012; Iršič idr., 2010; Lesar in 
Rugelj, 2012; Prgić, 2010; Warne, 2003) pričajo o številnih pozitivnih učinkih 
restorativnih pristopov. Ne samo, da so konflikti rešeni s povrnjenimi dobrimi odnosi, 
odprava neželenega vedenja in nasilja pa je trajnejša, restorativni pristopi imajo tudi 
visok vzgojni vpliv. Z uporabo teh pristopov učenci razvijajo pozitivno komunikacijo, 
spoštovanje in tolerantnost, med seboj več sodelujejo, postanejo bolj povezani in čutijo 
večjo pripadnost skupini. Prav tako so učenci aktivno vključeni v proces reševanja 
sporov in se tako učijo prevzemanja odgovornosti, kritičnega mišljenja, poslušanja ter 
prepoznavanja bistva problema in svoje vloge v sporu. Učenci se tako razvijajo na 
čustvenem, moralnem in socialnem področju ter pridobivajo veščine, ki jim kasneje 
pomagajo pri boljši socialni vključenosti in večji samostojnosti. 

Smiselno bi torej bilo, da bi učitelji pri svojem delu začeli vpeljevati nove pristope 
konstruktivnega reševanja konfliktov, saj bi se tako izboljšala šolska klima in pogoji za 
učinkovito vzgojno-izobraževalno dejavnost. Toda učitelji se soočajo s številnimi 
pomisleki. Pravijo, da učenci z LMDR nimajo dovolj visokih kognitivnih sposobnosti, da 
konstruktivno reševanje konfliktov vzame preveč časa in da nimajo dovolj znanja za 
vpeljevanje novih restorativnih pristopov.  

Moramo pa izpostaviti, da učitelji pri reševanju te problematike ne bi smeli biti sami. 
Pomembno je, da v načrtovanju in izvajanju določenih pristopov sodeluje celotna šola. 
Začne se torej s skrbnim oblikovanjem vzgojnega načrta šole. Ta mora vsebovati cilje in 
metode, ki so primerni za učence z LMDR in ki bodo učinkovito zmanjšali disciplinsko 
problematiko. Vzgojnemu načrtu morajo slediti vsi pedagoški delavci, pri tem pa jih mora 
podpirati vodstvo šole. To pomeni, da bi morali učiteljem in svetovalnim delavcem 
zagotoviti izobraževanja na tem področju ter primerne okoliščine za izvajanje metod in 
pristopov.  

OŠPP z NIS lahko s prilagojenimi pristopi sistematično vpeljujejo konstruktivno 
reševanje konfliktov med učence z LMDR. Učence bi morali že od začetka šolanja učiti 
veščin in spretnosti, ki so potrebne za mirno reševanje sporov. Tako moramo pri učencih 
razvijati in spodbujati kontrolo čustev, govorno-komunikacijske spretnosti za ubeseditev 
čustev in bistva problema, pozornost in aktivno poslušanje ter empatijo in razumevanje 
drugih. Ko otrok usvoji osnovne spretnosti in veščine, ga lahko vključimo v konstruktivno 
reševanje sporov, kjer bo ob naši pomoči in vodenju te veščine še nadgradil. Da je to 
mogoče, potrjujejo primeri nekaterih šol, kjer učitelji in svetovalni delavci že uporabljajo 
mediacijo ali celo vpeljujejo vrstniško mediacijo za reševanje konfliktov med učenci. Ti 
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učitelji in svetovalni delavci poudarjajo, da je za sodelovanje v mediaciji pri učencih bolj 
pomembna čustvena zrelost in empatičnost kot pa njihove intelektualne sposobnosti.  

Seveda se moramo zavedati, da so konflikti zelo dinamičen in kompleksen pojav. 
Situacije so med seboj zelo različne, prav tako so različni posamezniki, ki so v njih 
vpleteni. Tako ne moremo določiti najprimernejšega postopka, ki bi reševal vse 
disciplinske težave. »Včasih bomo avtoritarni odrasli, ki določamo pravila, red in pravico. 
Drugič bomo dobrohotni vzgojitelji, učitelji, sočutni podpornik. (…) V vseh vlogah pa 
odrasli ostajamo vir spodbude in potrjevalci prepričanja v učence, ne glede na njihovo 
starost, vedenje ali težave, ki privedejo do krize.« (Wood in Long, 1991, str. 299)  
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