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POVZETEK 

 

Magistrsko delo se osredotoča na ravnanje vzgojiteljev ob zaznavi pojava motečega 
vedenja predšolskih otrok in na njihovo sodelovanje s svetovalno sluţbo, ki deluje v 
vrtcu. V teoretičnem delu sem opisala bistvene značilnosti čustvenega in soc ialnega 

razvoja predšolskega otroka, opredelila pojem motečega vedenja, predstavila 
nekatere klasifikacije čustveno-vedenjskih teţav ter izpostavila ključne značilnosti 
motečega vedenja v predšolskem obdobju. V nadaljevanju sem predstavila 

preventivne in reaktivne strategije spoprijemanja z motečim vedenjem ter osvetlila 
vlogo socialnega pedagoga pri pomoči otroku s teţavami v socialnem prilagajanju. 
Nato sem predstavila še svetovalno sluţbo vrtca in navedla načela njenega 

delovanja. Za konec sem se ustavila še pri sodelovanju vzgojiteljev s svetovalnimi 
delavci, opisala sem dva prevladujoča načina sodelovanja in omenila moţne ovire, ki 
lahko ovirajo sodelovanje. V empiričnem delu sem s kvantitativno raziskavo na 

vzorcu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, zaposlenih v javnih vrtcih 
osrednjeslovenske regije, raziskovala ravnanja vzgojiteljev ob motečem vedenju 
otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno sluţbo. Osrednji namen raziskave 

je ugotoviti, kako vzgojitelji ukrepajo ob motečem vedenju in kako vidijo sodelovanje 
s svetovalnimi delavci v primeru tovrstne problematike. Raziskava je pokazala, da se 
vzgojitelji preteţno posluţujejo pozitivnih metod pri spoprijemanju z motečim 

vedenjem. Rezultati kaţejo, da vzgojitelji sodelovanje s svetovalnimi delavci v 
primeru problematike motečega vedenja vidijo v zelo pozitivni luči  ter da se o 
teţavah in njihovih rešitvah posvetujejo.    

 
Pričujoče delo bo osvetlilo pomen ustreznih ravnanj vzgojiteljev in prispevalo k  
učinkovitejšemu soočanju z motečim vedenjem. Raziskava bo pripomogla tudi k 
ozaveščanju vzgojiteljev o pomenu partnerskega sodelovanja s svetovalnimi delavci 

in timskega pristopa pri spoprijemanju z motečim vedenjem otrok v vrtcu.  
 
 

KLJUČNE BESEDE: moteče vedenje, predšolski otrok, vzgojitelj predšolskih otrok, 
ravnanje vzgojiteljev, svetovalna sluţba  
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

This master’s thesis focuses on preschool teachers’ reactions when first perceive a 
disruptive behaviour of preschool children and their cooperation with counselling 
service in kindergarten. In theoretical part of the thesis I have described main 

characteristics of emotional and social development of preschool children, defined a 
term disruptive behaviour, presented some possible classifications of emotional and 
behavioural issues and highlighted main characteristics of disruptive behaviour in 

preschool time period. Further I have presented preventive and reactive strategies in 
dealing with disruptive behaviour and role of social pedagogy counsellor in helping a 
preschool child with social adaptation issues. Than I have presented a counsellor 

service in kindergarten and listed the main principles of itsoperation. At the end I 
have stopped and look at cooperation between preschool teachers and counsellors 
and I have described two main ways in which this cooperation happens and some 

main issues that can occur. In empirical part of the thesis I have conducted a 
quantitative research, among preschool teachers and teacher assistants employed in 
public kindergartens in Central Slovenia region, on their reactions to disruptive 

behaviour and how they perceive a cooperation with counsellor service. The main 
purpose was to find out how preschool teachers react when faced with disruptive 
behaviour in children and how they perceive their cooperation with counsellor 

services when confronted with this phenomenon. The results show that preschool 
teachers are very positive on cooperation with counsellors and that they often consult 
them when faced by disruptive behaviour in children. 

 
This master’s thesis will shed further light on importance of adequate reactions of 
preschool teachers to disruptive behaviour in preschool children. This research will 
also help to promote awareness among preschool teachers of extreme importance of 

equal cooperation between them and counsellors when dealing with disruptive 
behaviour of preschool children. 
 

 
KEYWORDS: disruptive behaviour, preschool child, preschool teacher, preschool 
teachers' reactions, preschool counsellor 
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UVOD 
 
Problematika motečega vedenja je dandanes zelo razširjena. Tudi sama sem se pri 

delu v vrtcu ţe večkrat srečala s pojavom motečega vedenja. Obnašanja nekaterih 
otrok si nisem znala dobro razloţiti, zato tudi nisem vedela, na kakšen način bi k njim 
pristopila in kako bi ravnala, da bi takšno vedenje ustavila. Opazila sem, da se s 

podobnim problemom soočajo tudi vzgojitelji. Do otrok, ki so se moteče vedli, so bili 
preteţno negativno naravnani in do njih niso izkazovali empatije, zato so bili 
posledično njihovi odzivi neustrezni in prenagli. Takšno ravnanje je po mojem mnenju 

pogosto posledica nepoznavanja čustveno-vedenjskih teţav in pomanjkljive 
usposobljenosti za delo s temi otroki. Vsa ta opaţanja in dileme so me spodbudile k 
temu, da to temo bolje raziščem. Rada bi se v tematiko motečega vedenja v vrtcu 

bolj poglobila, predvsem pa bi rada spoznala učinkovitejše pristope pri spoprijemanju 
z motečim vedenjem.  
 

Predšolski otrok svoje stiske in občutja teţko izraţa neposredno z besedami, zato jih 
pogosto izraţa z vedenjem, ki je za okolje ali njega samega moteče. Ker otrok večino 
svojega časa preţivi v vrtcu, so prav dobri medosebni odnosi s pedagoškim osebjem 

in ustrezna ravnanja vzgojiteljev tisti, ki lahko otroku zagotovijo zdrav razvoj in 
prispevajo k preprečevanju raznih oblik motečega vedenja (Miller, 2000).  Vzgojitelji 
bi se morali bolj zavedati, kako pomembna je njihova vloga pri spodbujanju 

zaţelenega in preprečevanju motečega vedenja (Obid in Rapuš Pavel, 2009). 
Neustrezna ravnanja oziroma reakcije namreč otrokovo stisko  poglabljajo in tako še 
dodatno utrjujejo neprimerne vedenjske vzorce (Kobolt, 2010). K. Miller (2000) meni, 

da je teţavno vedenje otrok za vzgojitelja lahko preteţko breme, zato je zelo 
pomembna podpora svetovalne sluţbe. S. Pečjak in K. Košir (2012) dodajata, da je 
za učinkovito reševanje teţav nujno, da vzgojitelj in svetovalni delavec vzpostavita 
odnos medsebojnega sprejemanja, da drug drugega spoštujeta ter se o teţavah in 

njihovih rešitvah posvetujeta.  
 
V teoretičnem delu magistrskega dela najprej predstavim čustveni in socialni razvoj 

predšolskega otroka, saj je poznavanje le-tega nujno za razumevanje tematike 
motečega vedenja. V osrednjem delu spregovorim o motečem vedenju, predstavim 
nekatere klasifikacije čustvenih in vedenjskih teţav ter značilnosti motečega vedenja 

pri predšolskih otrocih. Nato opišem moţne strategije soočanja z motečim vedenjem 
in osvetlim vlogo socialnega pedagoga pri pomoči otrokom, ki kaţejo znake 
čustvenih in vedenjskih teţav. V zadnjem delu svojo pozornost usmerim še v 

svetovalno sluţbo vrtca in sodelovanje vzgojiteljev s svetovalnimi delavci. Predstavim 
načine medsebojnega sodelovanja in naštejem ovire, ki lahko preprečijo uspešno 
sodelovanje.  

 
V empiričnem delu naloge ţelim ugotoviti, kako vzgojitelji ravnajo, ko pri otroku 
opazijo moteče vedenje in kako vidijo svoje sodelovanje s svetovalnimi delavci vrtca. 

Poleg tega ţelim ugotoviti tudi, ali bolj pogosto ukrepajo ob internaliziranih ali 
eksternaliziranih vedenjih, kako pogosto se v primeru motečega vedenja obrnejo po 
pomoč k svetovalni sluţbi in kakšen pomen pripisujejo medsebojnemu sodelovanju.  

 
Pričujoče magistrsko delo bo prispevalo k učinkovitejšemu soočanju vzgojiteljev z 
motečim vedenjem predšolskih otrok in s tem k razvoju učinkovitejše predšolske 
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vzgoje v vrtcu. Prispevek dela vidim tudi v ozaveščanju vzgojiteljev o pomenu 
partnerskega sodelovanja s svetovalnimi delavci in timskega pristopa pri 
spoprijemanju z motečim vedenjem. Tovrstna podpora bo posledično privedla do 

razbremenitve vzgojiteljev ter bolj razumevajočih in zaupnih medosebnih odnosov.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 
 

1. PREDŠOLSKO OBDOBJE 
 

Ker se bom v magistrskem delu osredotočila na moteče vedenje predšolskih otrok, 
se mi zdi prav, da na začetku namenim nekaj besed sami opredelitvi predšolskega 
obdobja.  

 
M. Zupančič (2004a, str. 10) človekov razvoj deli na osem razvojnih obdobij: 
 

1. prednatalno obdobje (od spočetja do rojstva), 
2. obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), 
3. zgodnje otroštvo (od treh do šestih let), 

4. srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete), 
5. mladostništvo (med začetkom pubertete in 22.–24. letom), 
6. zgodnja odraslost (med 22.–24. letom in 40.–45. letom), 

7. srednja odraslost (med 40.–45. in 65. letom),  
8. pozna odraslost (od 65. leta do smrti).   

 

Predšolsko obdobje zajema obdobje malčka ter obdobje zgodnjega otroštva, torej 
traja od prvega do šestega leta starosti in je vezano na predšolsko institucijo – vrtec 
(prav tam). M. Batistič Zorec (2003) otroke, ki se v razvoju nahajajo v predšolskem 

obdobju, poimenuje s terminom predšolski otroci. Izkušnje, ki jih otrok pridobi v 
predšolskem obdobju, so zelo pomembne za otrokov nadaljnji razvoj, zato mora biti 
predšolska vzgoja celostna, t.j. usmerjena na celotno otrokovo osebnost. V vrtcu 

mora predšolska vzgoja graditi na otrokovih zmoţnostih in mu omogočiti pridobivanje 
raznovrstnih izkušenj, spoznanj in doţivetij (Kurikulum za vrtce, 2015).   
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2. ČUSTVENI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK 
 
2.1 Opredelitev in funkcije čustev 
 

Čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki obsegajo vrsto telesnih, vedenjskih, 
kognitivnih in fizioloških sprememb. S čustvi se človek odzove na tiste situacije, ki 
imajo zanj določeno vrednost. Ker smo si ljudje med seboj zelo različni, se tudi na 

podobne situacije različno odzovemo in doţivljamo različne emocije (Smrtnik Vitulić, 
2007). Milivojević (1999) proces čustvenega doţivljanja opiše bolj podrobno. Po 
njegovem mnenju je pogoj za sproţanje čustev zaznava draţljajske situacije. Nato 
posameznik na osnovi svojega sistema vrednot situacijo ovrednoti in ji pripiše 

pomen. Ta korak je ključen, saj odloča o tem, ali se bo določeno čustvo pojavilo ali 
ne. Čustvo se pojavi le, če človek situacijo oceni kot pomembno. Če je situacija zanj 
zelo pomembna, bo tudi čustvo, ki se bo sproţilo, bolj intenzivno.  

 
Čustva predstavljajo pomemben del našega ţivljenja, saj opravljajo več pomembnih 
funkcij. Čustva npr. organizirajo in uravnavajo posameznikove izkušnje na vseh 

področjih razvoja ţe v prvem letu ţivljenja ter imajo tudi prilagoditveno funkcijo, saj 
spodbujajo posameznikove vedenjske odzive na določene dogodke in mu tako 
pomagajo pri adaptaciji na okolje (prav tam). Čustva sluţijo tudi sporočanju našega 

notranjega sveta drugim, usmerjajo pozornost drugih ljudi na lastno čustveno stanje 
in izvabljajo njihove čustvene odzive (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 
2003). Campos (2000, v Zupančič, 2004b) je mnenja, da otrokovo čustveno stanje 

močno vpliva na to, kako se bodo ljudje odzivali nanj, njihove čustvene reakcije pa 
povratno vplivajo na otrokovo socialno vedenje.  
 

2.2 Razvoj Izraţanja čustev 
 
Prva oblika čustvene komunikacije je novorojenčkov jok. Kmalu lahko na njihovem 

obrazu prepoznamo tudi druga čustva. V prvih tednih ţivljenja se največkrat 
nasmehnejo, če so siti, med REM-spanjem, v odziv na ljubkovanje, boţanje, 
pestovanje, prijazen ton glasu. Ob koncu prvega meseca se dojenčki največkrat 

odzovejo z nasmehom, ko zagledajo človeški obraz. V tretjem mesecu se dojenčki 
smehljajo zlasti med prijetno interakcijo z ljudmi. Med tretjim in četrtim mesecem se 
prične glasno smejati v odziv na razmeroma močne prijetne draţljaje. Izrazi veselja 

postajajo v drugi polovici prvega leta vedno bolj selektivni. Dojenčki se pogosteje 
smejijo osebam, ki jih poznajo, ter izraţajo veselje tudi med interaktivno igro s 
predmeti (Zupančič, 2004b). 

 
Novorojenčki se na neprijetne izkušnje, kot sta lakota ali bolečina, odzivajo s 
splošnim distresom. V prvih dveh mesecih po rojstvu lahko na njihovem obrazu 

prepoznamo čustvo jeze. Jezni izrazi do šestega meseca postajajo vedno pogostejši 
in močnejši, dojenček pa jih uporablja v vedno bolj raznolikih situacijah (Stenberg in 
Campos, 1990, v Zupančič, 2004b). »Povečanje čustvenih izrazov jeze v prvem letu 

starosti predstavlja otrokovo prilagojeno odzivanje: je otrokov socialni signal 
odraslemu, da se nahaja v stanju distresa in ga je potrebno pomiriti« (Zupančič, 
2004b, str. 234). 

 
Dojenček in malček izraţata tudi čustva ţalosti, vendar so ta manj pogosta kot jeza. 
Čustvo ţalosti se pojavi kot odziv na bolečino, oviranje in ločitev od osebe, na katero 
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sta navezana. Dojenčki le redko izraţajo tudi čustva strahu. Izrazi strahu se pojavijo 
le ob nenadnem in močnem draţljaju v okolju, npr. ropot (prav tam). 
 

2.3 Delitev čustev 
 
Čustva delimo na temeljna in sestavljena. Na osnovna čustva sklepamo na podlagi 

izrazov na obrazu. Pojavijo se ţe kmalu po rojstvu. To so: veselje, zanimanje, 
presenečenje, strah, jeza, ţalost in gnus (Nemec in Krajnc, 2011).  
 

V zgodnjem otroštvu poraste število draţljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustva veselja. 
Predšolski otroci so veseli zlasti takrat, ko sodelujejo v različnih dejavnostih z drugimi 
ljudmi in ko doţivijo uspeh. Svoje veselje izraţajo s smehom, skakanjem, ploskanjem 

ipd. (Kavčič in Fekonja, 2004). Jezo otrok izraţa takrat, ko mu preprečimo neko 
dejavnost, ne izpolnimo njegove ţelje ali ko pri zadovoljevanju svojih potreb naleti na 
ovire. Predšolski otroci so še posebno jezni, če se nekdo vmeša v njihovo igro in mu 

vzame igrače, če mu kaj ne uspe ali če od njega zahtevamo nekaj, kar ne ţeli 
narediti (Hurlock, 1974, prav tam). Milivojević (1999) razlaga, da je jeza lahko 
koristna, saj otroku omogoči, da se postavi zase, ob neprimernem izraţanju pa 

postane negativna, saj vodi v konflikte in nasilje. Hurlock (1974, v Kavčič in Fekonja, 
2004) navaja, da predšolski otroci vedno pogosteje doţivljajo tudi strah. Nekatere 
strahove lahko povzročijo resnične izkušnje z draţljaji, ki naravno vzbujajo strah, ali z 

neprijetnimi dogodki. Izvor strahov v predšolskem obdobju je lahko tudi domišljija, ker 
otroci še ne znajo dobro ločevati med resničnostjo in domišljijo (bojijo se pošasti, 
duhov, velikanov itd.). Strahovi postajajo z otrokovo starostjo številnejši, hkrati pa z 

napredovanjem v razvoju in pridobivanjem izkušenj številni strahovi tudi izginejo 
(Kavčič in Fekonja, 2004).  
 

Sestavljenim čustvom z drugo besedo rečemo tudi kompleksna čustva, nekateri pa 
jih poimenujejo tudi čustva samozavedanja, saj se nanašajo na ugodno ali neugodno 
doţivljanje sebe. Pojavijo se v drugem letu starosti, ko malček spozna, da je 

samostojno bitje, ločeno od obstoja preostalega sveta. Med sestavljena čustva sodijo 
sram, zadrega, krivda, ljubosumje in ponos (Zupančič, 2004b).  
 

2.4 Razvoj razumevanja in prepoznavanja čustev 
 
Sposobnost pravilnega razumevanja lastnih čustev in čustev drugih ljudi omogoča 

vzpostavljanje kakovostnih medosebnih odnosov. Če otroci razumejo, kakšna čustva 
doţivljajo, tudi laţje usmerjajo in nadzorujejo svoje vedenje (Laible in Thompson, 
1998, v Papalia idr., 2003). Razumevanje čustev otrokom omogoča razmišljanje in 

pogovor o svojih čustvih ter o vzrokih, ki so ta čustva izzvala. Raziskave so pokazale, 
da dojenčki in malčki posamezna čustva prepoznajo na podlagi izrazov na obrazu, 
starejši predšolski otroci pa si pri tem predvsem pomagajo z besedami, ki označujejo 

posamezna čustva (Kavčič in Fekonja, 2004). Saarni, Mumme in Campos (1998, v 
Papalia idr., 2003) menijo, da večina predšolskih otrok o svojih čustvih lahko govori in 
ustrezno prepozna čustva drugih, prav tako pa razumejo, da so čustva povezana z 

izkušnjami in ţeljami. Papalia idr. (prav tam) dodajajo, da imajo otroci največ teţav z 
razumevanjem sočasnih in nasprotujočih čustev. Otroci šele med četrtim in 
dvanajstim letom postopoma pričenjajo razumeti, da lahko hkrati doţivljajo različna 

čustva. Pogosto imajo otroci teţave tudi pri razumevanju čustev, usmerjenih k sebi, 
kot sta sram in ponos. Ta sposobnost se začne razvijati okrog tretjega leta starosti, 
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vendar pogosto tudi nekaj let starejši otroci še ne znajo prepoznati teh čustev in 
ugotoviti vzrokov zanje (Kavčič in Fekonja, 2004).  
 

2.5 Razvoj uravnavanja čustev 
 
Sposobnost uravnavanja čustev pomeni, da prilagodimo kakovost ali intenziteto 

čustva, ki ga doţivljamo, dani situaciji ali drugim ljudem. Prilagajanje čustvenega 
stanja nam omogoča, da se lahko uspešneje vključimo v socialno okolje. Za razvoj 
uravnavanja oziroma nadzorovanja čustev je ključen razvoj govora. Otroci pri 

sporočanju svojih občutkov in ţelja drugim niso več omejeni samo na izraze in geste, 
ampak lahko to povejo tudi z besedami (Smrtnik Vitulić, 2007). Za razvoj novih 
strategij samouravnavanja čustvenega doţivljanja je pomembna tudi sposobnost 

predvidevanja in predstavljanja dogodkov. Predšolski otroci vedo, da lahko svoja 
čustva uravnavajo tako, da zakrijejo določena čutila, preusmerijo pozornos t na drug 
draţljaj ali namerno spremenijo svoje ţelje (Berk, 1991, v Kavčič in Fekonja, 2004). 

Harris (1996, prav tam) navaja, da štiriletni otroci  vejo, da doţivljanje čustev postaja 
vedno manj intenzivno, šestletni otroci pa ţe razumejo, da je intenzivnost 
posameznega čustva odvisna od tega, kako pogosto se posameznik spominja 

situacije, v kateri se je čustvo pojavilo. Otroci se v predšolskem obdobju ţe zavedajo, 
da so čustva in mišljenje povezana, vendar jih kljub temu pogosteje pripisujejo 
zunanjim dejavnikom kot lastnemu mišljenju.  

 
Poleg uravnavanja svojih čustvenih stanj se mora otrok naučiti tudi kdaj, kje in kako 
je primerno svoja čustva izraţati. Pravil izraţanja čustev se otroci učijo z 

opazovanjem tega, v katerih situacijah drugi izraţajo določena čustva in prek 
besednih pojasnil odraslih o svojih čustvenih odzivih. Otroci to sposobnost razvijejo 
dokaj pozno. Do tretjega leta sicer postopoma napredujejo v prilagajanju izraţanja 

čustev okolici, vendar pa svojih čustev še niso zmoţni prikriti (Zupančič, 2004b). 
Otroci so med tretjim in četrtim letom zmoţni prikriti resnična čustva v določenih 
okoliščinah, vendar pa na tej stopnji še ne razlikujejo med resničnim in izraţenim 

čustvom. Poleg tega tudi ne razumejo, da lahko doţivljanje nekega čustva zakrijejo z 
izraţanjem čustvenega stanja, ki ga ne doţivljajo. Šele med petim in šestim letom 
starosti otroci lahko ločijo med resničnim in izraţenim čustvom, tudi če sta 

popolnoma nasprotna (Kavčič in Fekonja, 2004).  
 
2.6 Temperament 

 
Temperament ima osnovo v čustvih, vendar je za razliko od čustev bolj dosleden in 
trajen. Je biološko pogojen in zajema načine otrokovega vedenja in čustvovanja 

(Papalia idr., 2003). »Temperament ne vpliva samo na način, kako otroci pristopajo k 
zunanjemu svetu in reagirajo nanj, temveč tudi na način, kako uravnavajo lastno 
miselno, čustveno in vedenjsko delovanje« (Rothbart in sod., 2000, v Papalia idr., 

2003, str. 179).  
 
Thomas in Chess (1984, v Papalia idr., 2003) sta v Newyorški vzdolţni študiji 

opazovala in spremljala 133 dojenčkov do odraslosti. Zanimalo ju je, kako aktivni so 
otroci, kako redni so v svojih bioloških funkcijah, kako sprejemajo nove ljudi in 
situacije ter kako hitro se prilagodijo spremembam v okolju. Opazovala sta tudi, kako 

so otroci razpoloţeni, kako se odzivajo na določene situacije ter kakšen je njihov 
obseg pozornosti in vztrajnosti. Na podlagi ugotovitev sta otroke razvrstila v tri tipe 
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temperamentov: »neproblematični otroci« (so preteţno pozitivno razpoloţeni, 
ritmični, prilagodljivi), »teţavni otroci« (so razdraţljivi, neredni v bioloških funkcijah, 
so manj prilagodljivi in se močno čustveno odzivajo) in »počasni otroci« (se blago 

odzivajo, teţko sprejemajo spremembe, so pasivni, pogosto slabo razpoloţeni). Več 
kot tretjino otrok avtorja nista uspela uvrstiti v nobeno izmed kategorij, saj so 
izkazovali kombinacijo temperamentnih značilnosti (Thomas in Chess, 1984, v 

Zupančič, 2004b).  
  



8 
 

3. SOCIALNI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK 
 
Socialni razvoj se začne takoj po rojstvu, saj je ţe novorojenček druţbeno bi tje, kar 
kaţe s tem, da najraje opazuje človeški obraz in posluša človekov glas (Zupančič, 

2004c). Socialni razvoj je tesno povezan s čustvenim razvojem, saj se dimenzije 
socialnega vedenja nanašajo na značilnosti otrokovega čustvenega izraţanja in 
reagiranja na druge ljudi (LaFreniere, Dumas, Zupančič, Gril in Kavčič, 2001, v 

Vidmar in Zupančič, 2006).  
 
3.1 Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja 
 

Erikson je bil prepričan, da posameznik svoj jaz izgrajuje in razvija celo ţivljenje, v 
razvoju posameznika pa poudarja predvsem socialne dejavnike. Posameznikov 
razvoj vidi kot niz osmih zaporednih stadijev, ki so medsebojno odvisni. Na vsaki 

stopnji razvoja posameznik stopa v interakcijo z drugimi ljudmi z lastnim načinom 
delovanja, okolje pa se nanj po eni strani odziva tako, da mu pomaga pri 
zadovoljevanju njegovih potreb, po drugi strani pa mu postavlja določene zahteve. 

Na vsakem stadiju se mora posameznik soočiti z razvojno krizo, ki jo lahko razreši 
pozitivno ali negativno (Erikson, 1963, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a). 
Uspešna razrešitev psihosocialne krize po mnenju Papalie idr. (2003) pomeni 

uravnoteţenje pozitivne in negativne lastnosti. Pri tem mora prevladovati pozitivna 
lastnost, v določeni meri pa je za zdrav razvoj jaza potrebna tudi negativna lastnost. 
V nadaljevanju bom predstavila prve tri stopnje, ki zajemajo predšolsko obdobje.  

 
Zaupanje proti nezaupanju 
Ta stopnja se prične v obdobju dojenčka in traja do dopolnjenega 18. meseca 

starosti. Na tej stopnji so dojenčki pri zadovoljevanju temeljnih potreb odvisni od 
odraslih, aktivno raziskujejo okolje in razvijejo zmoţnost zanašanja na druge ljudi. Če 
so odrasli zanesljivi in zadovoljujejo otrokove potrebe, bo otrok razvil zaupljiv pogled 

na svet. V nasprotnem primeru pa se bo zdel otrokom svet okrog njih nevaren in 
nepredvidljiv. Za razvoj zdrave mere zaupanja mora dojenček poleg zaupanja izkusiti 
tudi določeno mero nezaupanja (Erikson, 1963, v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004a).  
 
Avtonomija proti sramu in dvomu 

Drugi stadij, ki traja med 18. mesecem in tretjim letom starosti, označuje začetek 
samonadzora in samozaupanja. Malčki postajajo vedno bolj samostojni, predvsem se 
to kaţe pri hranjenju, kontroli izločanja in oblačenju (Woolfolk, 2002). Odrasli morajo 

poskuse otrokove samostojnosti sprejeti in podpirati, postaviti pa mu morajo tudi 
določene omejitve in njegovo vedenje uskladiti s socialnimi normami. Tako bo otrok 
zaupal v svoje sposobnosti, obenem pa se bo naučil spoštovanja pravil in nadzora 

nad lastnimi impulzi (Erikson, 1963, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a).  
 
Iniciativa proti občutkom krivde 

Med tretjim in šestim letom otrok postaja čedalje bolj aktiven, stvari načrtuje in si 
postavlja cilje. Pri uveljavljanju svojih ţelja in načrtov včasih naleti tudi na 
neodobravanje. Starši morajo otrokove pobude sprejeti, njihovo energijo pa usmerjati 

na smiselne in socialno sprejemljive dejavnosti. Na ta način se otroci naučijo 
postavljati realne cilje, ne da bi jih pri tem ovirala krivda in strah pred kaznijo 
(Erikson, 1982, v Papalia idr., 2003).  
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3.2 Razvoj samopodobe in samospoštovanja 
 
Izraz samopodoba se nanaša na skupek občutij, misli, stališč, lastnosti in 

sposobnosti, ki jih posameznik pripisuje samemu sebi. Vsi ti občutki skupaj tvorijo 
referenčni okvir, s katerim posameznik usmerja in uravnava svoje ravnanje (Kobal, 
2000). Tudi Papalia idr. (2003) se strinjajo, da se morajo otroci najprej zavedati 

samih sebe, preden lahko prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Stipek, 
Gralinski in Kopp (1990, prav tam) ugotavljajo, da razvoj pojma sebe poteka v treh 
stopnjah. V fazi fizičnega samoprepoznavanja in samozavedanja, ki okvirno poteka 

med 18. in 24. mesecem, malčki spoznajo, da so bitja, ločena od sveta, ki jih obdaja 
in da se od drugih človeških bitij razlikujejo. V času med 19. in 30. mesecem nastopi 
faza samoopisa in samoocenjevanja. Na tej stopnji se otroci začnejo opisovati z 

besedami (npr. »velik«, »majhen«) in ocenjevati (npr. »priden«, »lep«). Na tretji 
stopnji, stopnji čustvenega odziva na neprimerno ravnanje, otroci pogosto prekinejo z 
neprimernim vedenjem, če jih pri tem kdo gleda in takšnega vedenja ne odobrava. Ta 

stopnja predstavlja osnovo za moralno razumevanje in razvoj vesti.  
 
Otrokovo dojemanje samega sebe je sprva konkretno, postopoma pa postaja vse bolj 

abstraktno. Zgodnji pogledi nase temeljijo na neposrednem, opaznem vedenju in 
zunanjem izgledu (Woolfolk, 2002). Predšolski otrok samega sebe opisuje pretirano 
pozitivno in pri tem poudarja svoje sposobnosti. Ne zna še ločiti med tem, kar 

resnično je (realni jaz) in tistim, kar si ţeli biti (idealni jaz) (Zupančič, 2004c). Otroci 
predpostavljajo, da imajo drugi enake občutke in da svet enako zaznavajo kot oni. 
Njihovo razmišljanje o sebi in drugih je preprosto, razdrobljeno in vezano na pravila 

(Woolfolk, 2002).  
 
V literaturi sem zasledila, da različni avtorji pojma samopodoba in samospoštovanje 

mnogokrat enačijo, čeprav imata različen pomen. Samopodoba je naše prepričanje o 
tem, kdo smo, samospoštovanje pa je čustvena reakcija – vrednotenje samega sebe 
(prav tam). Harter (1996, v Papalia idr., 2003) ugotavlja, da sicer ţe predšolski otroci 

z vedenjem kaţejo znake samospoštovanja, jasno pa lahko izrazijo pojem o lastni 
vrednosti šele pri osmih letih. Ocene otrok o samih sebi pogosto niso realistične, 
svoje sposobnosti pa običajno precenjujejo.  

 
3.3 Moralni razvoj 
 

Moralni razvoj je opredeljen kot proces, v katerem človek postopoma usvaja ali 
ponotranji druţbena pravila vedenja, v skladu s socialnimi normami ocenjuje 
pravilnost ravnanja ljudi v socialnih situacijah in skuša skladno s temi ocenami 

uravnavati svoje vedenje. Otrok se pravil moralnega vedenja uči s pridobivanjem 
konkretnih izkušenj v svojem okolju ter preko posnemanja njemu pomembnih oseb 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b). Ob rojstvu je dojenček amoralno bitje, ki 

nima niti moralne zavesti niti sposobnosti nadzorovanja lastnih impulzov. Prvi znaki 
moralnega razvoja se začnejo kazati ob koncu prvega leta starosti, zlasti pa so 
prepoznavni v drugem letu (Zupančič, 2004c). Otroci so pri dveh letih ţe zmoţni 

samoregulacije oziroma nadzorovanja lastnega vedenja. Če pri pomembnih drugih 
naletijo na neodobravanje, otroci svoje obnašanje prilagodijo v skladu z njihovimi 
pričakovanji, ne glede na to, ali jih odrasli pri tem opazujejo in opominjajo, saj jim 

ţelijo s svojim ravnanjem ugajati (Papalia idr., 2003). Malčkova sposobnost 
samonadzora se kaţe tudi kot zmoţnost odlaganja zadovoljitve potreb na primernejši 
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čas ali prostor. Ta sposobnost je v izrazitem porastu predvsem med 18. in 30. 
mesecem starosti (Vaughn, Kopp in Krakow, 1984, v Zupančič, 2004c). Mehanizem 
samoregulacije je eden od temeljev za oblikovanje vesti, ki vključuje čustveno 

nelagodje ob neprimernem vedenju in sposobnost izognitve tovrstnemu ravnanju v 
prihodnje. Bistvo vesti je v tem, da ravnamo pravilno, ker smo v to prepričani, ne pa 
zato, ker nam je nekdo tako ukazal (Kochanska, Murray in Coy, 1997, v Papalia idr., 

2003).  
 
Po Piagetu (1965, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b) se predšolski otroci 

nahajajo v obdobju moralnega realizma oziroma na stopnji heteronomne moralnosti. 
Otrok na tej stopnji verjame, da so pravila vedenja toga in nespremenljiva, kršenje 
teh pravil pa absolutno napačno. Pravilnost in nepravilnost dejanj presoja na podlagi 

tega, kako velike so posledice storjenega dejanja, ne pa na podlagi motivov kršitelja. 
M. Zupančič in Justin (1991) dodajata, da  predšolski otroci največkrat moralne 
standarde upoštevajo, ker se bojijo kaznovanja ali ker si ţelijo odobravanja. A. 

Woolfolk (2002) navaja, da skozi socialno interakcijo z drugimi ljudmi otroci postopno 
prehajajo k morali sodelovanja, ko začenjajo razumeti, da pravila oblikujejo ljudje in 
da se lahko po dogovoru tudi spremenijo. Pri dodelitvi sankcij se upoštevata narejena 

škoda in namen kršilca. Piaget (1965, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b) pravi, 
da otrok postopno spoznava, da so enaka dejanja lahko različna, če na njih 
pogledamo z različnih zornih kotov in da vedno bolj dejavno sodeluje z odraslimi pri 

postavljanju pravil in odločanju o njihovem spreminjanju. Do prehoda iz heteronomne 
na avtonomno moralo po njegovem mnenju prihaja konec zgodnjega otroštva. Kritiki 
Piageta menijo, da so otroci vsaj v nekaterih situacijah zmoţni avtonomnega 

moralnega presojanja ţe prej (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b).  
 
3.4 Vedenje v socialnih interakcijah 

 
V predšolskem obdobju poleg stikov v druţini postajajo vedno bolj pomembni odnosi 
z vrstniki. Tako otroci razvijejo nove oblike socialnih interakcij ter pridobivajo socialne 

veščine, predvsem sposobnost komunikacije, recipročnosti, empatije in skupnega 
reševanja problemov (Brownell in Carriger, 1990; Schatz in Gelman, 1973, v 
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b). Zaradi večje socialne kompetentnosti z leti 

narašča količina prosocialnega vedenja, agresivnega in socialno nezaţelenega 
vedenja pa je vse manj (Coie in Dodge, 1988, prav tam).  
 

3.4.1 Prosocialno vedenje 
 
»Prosocialno vedenje je vsako prostovoljno vedenje, ki je namenjeno nudenju 

pomoči drugim« (Papalia idr., 2003, str. 272). Otroci, ki se vedejo prosocialno, si 
prizadevajo za vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov, radi pomagajo drugim, z 
njimi sodelujejo in z njimi delijo različne dobrine (Škoflek, 2001). Pozitivno socialno 

delovanje je po ugotovitvah M. Ule (2004) poplačano z notranjim zadovoljstvom 
posameznika, da je storil dobro delo in da se je obnašal v skladu s svoj imi moralnimi 
normami. Bistveni element prosocialnega delovanja je altruizem, ki ga avtorji 

opredelijo kot nesebično pomoč drugim (Papalia idr., 2003; Škoflek, 2001; Ule, 
2004). Pogoj za prosocialnost je sposobnost empatije (Papalia idr., 2003), ki je 
opredeljena kot sposobnost prevzemanja perspektive drugega in vţivljanja v 

sočloveka (Ule, 2004). Pri učenju prosocialnega vedenja ima v predšolskem obdobju 
največjo vlogo otrokova druţina (starševska ljubezen, naklonjenost do otrok, 
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predstavljanje dobrega zgleda otrokom). Poleg druţinskih članov pa vzor za učenje 
tovrstnega vedenja otroku predstavljajo tudi druge osebe, s katerimi stopa v 
interakcijo, npr. vrstniki in vzgojitelji v vrtcu. Otrok se prične vesti prosocialno, ko 

začne razumeti svet okrog sebe, pomembnost medosebnih odnosov in ko se zaveda 
vplivov svojega prosocialnega delovanja na okolje (Škoflek, 2001). Eisenberg in 
Fabes (1998, v Kavčič in Fekonja, 2004) navajata, da so motivi za prosocialno 

vedenje pri mlajših otrocih preteţno egocentrični. Otroci se tako obnašajo, ker ţelijo 
biti pohvaljeni in se izogniti nasprotovanju drugih, pri tem pa razmišljajo, kakšne 
posledice bo imelo takšno vedenje na njih same. Z leti postajajo vzgibi vedno manj 

usmerjeni na otroka samega, otrok pa postopno ponotranji druţbene norme in 
vrednote. Papalia idr. (2001, v Kavčič in Fekonja, 2004) so prišli do spoznanja, da 
predšolski otroci pogosteje nudijo pomoč tistim ljudem, ki jih imajo radi in tistim, od 

katerih so bili tudi sami deleţni pomoči.  
 
3.4.2 Agresivno vedenje 

 
Posameznik se vede agresivno, ko namerno povzroča telesno ali duševno škodo 
samemu sebi ali nekomu drugemu (Nemec in Krajnc, 2011). Agresivnost je do 

določene mere tudi koristna, saj posamezniku omogoča uveljavljanje svojih zamisli 
ter razvoj samostojnosti (Puklek in Gril, 1999, v Kavčič in Fekonja, 2004). 
Agresivnost je lahko fizična (pretepanje, udarjanje, porivanje, metanje predmetov v 

drugo osebo ipd.) ali verbalna (zmerjanje, ţaljenje, prepiranje ipd.). Glede na namen 
agresivnega vedenja pa ločimo instrumentalno in sovraţno agresivnost. Pri 
instrumentalni agresivnosti je namen doseganje nekega cilja (npr. pridobitev 

določene igrače), pri sovraţni agresivnosti pa gre za namerno poškodovanje nekoga 
drugega (Papalia idr., 2003).  
 

V celotnem predšolskem obdobju prevladuje instrumentalna agresivnost, ki se 
največkrat pojavi med igro, ko si otrok hoče pridobiti neko igračo, ki jo ima nekdo 
drug ali pa si ţeli pridobiti prostor, ki ga zaseda drug otrok (Kavčič in Fekonja, 2004). 

Skladno z napredovanjem v govornem izraţanju besedna agresija narašča, telesna 
pa upada (Coie in Dodge, 1988, v Papalia idr., 2003). Te spremembe so povezane 
tudi z vse večjo zmoţnostjo uravnavanja emocij ter usvajanjem pravil o sprejemljivem 

vedenju. Starejši predšolski otroci izraţajo tudi bolj posredne oblike agresivnosti, kot 
so maščevalnost, negativizem in zlovoljnost (Kavčič in Fekonja, 2004).  
 

Med otroki so v izraţanju agresivnosti prisotne zelo velike individualne razlike. 
Raziskave kaţejo, da dečki kaţejo svojo agresijo bolj odkrito, deklice pa bolj prikrito 
in posredno. Takšni vrsti agresije rečemo tudi odnosna agresija. Z njo otroci kvarijo 

medosebne odnose, ugled ali psihično stanje sočloveka. Med njene pojavne oblike 
uvrščamo širjenje govoric, odklanjanje prijateljstev in izključevanje iz vrstniške 
skupine (Coie in Dodge, 1988, v Papalia idr., 2003).  

 
Do agresivnosti lahko pride zaradi različnih vzrokov. Poleg genetskih dejavnikov in 
temperamenta imajo pomembno vlogo tudi okoljski dejavniki. Do porasta 

agresivnega vedenja vodi predvsem podkrepljevanje agresivnega vedenja, prestrogo 
in telesno kaznovanje, pomanjkanje spodbujanja socialno zaţelenega ravnanja in 
prisotnost agresivnega modela, s katerim se otrok identificira (Coie in Dodge, 1988, v 

Kavčič in Fekonja, 2004). Dejavnik tveganja za pojav agresivnega vedenja 
predstavlja tudi avtoritarni ali permisivni vzgojni slog staršev, pomanjkanje topline v 
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druţinskih odnosih, nejasno postavljene meje in nedoslednost v vzgoji (Berkowitz, 
1993, v Ule, 2004).  

 
3.4.3 Trma in izbruhi togote 

 
Trma se pojavi v obdobju malčka in traja do pribliţno petega leta starosti. Njen 
osnovni izvor je v frustraciji, ki jo otrok doţivlja in je še ne zna razrešiti na drugačen 

način. Trma je prvi izraz otrokove teţnje po uveljavljanju lastnih ţelja in vplivanju na 
svet, ki ga obkroţa. Čeprav je trma za otrokove starše in vzgojitelje zelo naporna, se 
morajo le-ti zavedati, da je z razvojnega vidika to povsem normalen pojav, saj 
predstavlja prvi izraz otrokove razvijajoče se lastne volje. Kadar je frustracija za 

otroka prevelika, da bi se lahko z njo spoprijel, se pojavi izbruh togote. Otrok takrat 
brca, vpije, se meče ob tla, vse odriva od sebe in topota z nogami. Izbruh običajno 
traja le nekaj minut, zatem pa je otrok lahko takoj spet nasmejan in dobre volje. 

Pomembno je, da odrasli odreagirajo mirno, otroka ne stresajo, ampak ga zamotijo z 
drugo dejavnostjo in ga potolaţijo. Ob izbruhu togote naj poskrbijo tudi za varnost 
drugih otrok (Nemec in Krajnc, 2011).  
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4. MOTEČE VEDENJE 
 
4.1 Opredelitev motečega vedenja 
 

Vedenjske in čustvene teţave so zelo kompleksne in heterogene, saj do njihovega 
nastanka lahko vodi preplet različnih okoliščin, imajo nešteto pojavnih oblik, poleg 
tega pa so bolj kot druge razvojne teţave odvisne od posameznikovega trenutnega 

psihofizičnega stanja in občutljivosti socialnega okolja za posameznikove izstopajoče 
vedenjske oblike (Krajnčan in Škoflek, 2000). O širokem spektru motečih vedenjskih 
oblik priča tudi cela mnoţica različnih poimenovanj, ki jih najdemo v strokovni 
literaturi: čustvene teţave, emocionalne teţave, anksioznost, socialni umik, 

psihosocialne teţave, socializacijske motnje, teţave v socialni integraciji, vzgojne 
teţave, vzgojna nevodljivost, vzgojna zanemarjenost, socialna oškodovanost, 
izstopajoče vedenje, agresivno vedenje, odklonsko vedenje, delikventno vedenje, 

nekontrolirano vedenje, impulzivno vedenje, hiperaktivno vedenje, opozicionalno 
vedenje … (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Vec (2011) meni, da je termin moteče 
vedenje še dokaj neuveljavljen, čeprav številni podatki pričajo o tem, da prav moteče 

vedenje pogosto vodi do občutkov nemoči, nekompetentnosti ali celo izgorevanja 
pedagoških delavcev. 
 

Vec (prav tam) nadalje opozarja, da s pojmom moteče vedenje nimamo v mislih zgolj  
agresivnega vedenja, temveč cel spekter vedenj, ki so socialno manj sprejemljiva. 
Teţavno vedenje je lahko vidno navzven in moti okolico, lahko pa govorimo tudi o 

otrokovi internalizaciji problema, ki navzven ni opazna (Metljak idr., 2010). Čustvena 
in vedenjska dimenzija se lahko pojavljata tudi sočasno v kombinaciji (Kobolt, 2011). 
Med eksternalizirane oblike vedenja uvrščamo verbalno in fizično agresijo, 

impulzivno vedenje, uničevanje stvari, negodovanje, osredotočenost na lastne 
potrebe, upiranje avtoriteti odraslih, neupoštevanje pravil itd. Teţave ponotranjenja 
pa se kaţejo v pretirani plašnosti, umaknjenosti vase, negativnem razpoloţenju, nizki 

ravni dejavnosti, izogibanju novim situacijam, pomanjkanju samostojnosti, pretirani 
odvisnosti od pozornosti in pomoči odraslih ipd. (Zupančič in Kavčič, 2007). 
 

Anica Mikuš Kos (1991) pod pojmom moteče vedenje razume tiste oblike vedenja, ki 
neugodno vplivajo na otrokovo ţivljenjsko situacijo in njegov razvoj, poleg tega pa je 
takšno vedenje moteče tudi za okolico. Otrok se ne more ali noče prilagoditi normam 

in pravilom, ki veljajo v socialni skupini, v katero je vključen. Posledično pri okolici 
naleti na negativne odzive in nezadovoljstvo.  
 

Moteče vedenje se lahko pojavi tudi zaradi posameznikove nezmoţnosti 
samoregulacije lastnih vedenjskih odzivov, čemur z drugo besedo rečemo 
impulzivnost. Nasprotno pa je lahko neprimerno vedenje tudi načrtovano, motivirano 

in usmerjeno k določenemu cilju. Z njim si posameznik lahko pridobi pozornost ali 
materialno dobrino, ki si jo s socialno prilagojenim vedenjem ne bi mogel. Z 
izstopajočim vedenjem si lahko otrok ali mladostnik pridobi tudi moč in veljavo pri 

svojih vrstnikih (Kobolt, 2010).  
 
A. Kristančič (2002) poudarja, da moramo znati ločiti med občasnim ter izrazito 

motečim vedenjem. Vsak otrok se namreč občasno vede neprimerno, kar je za 
določeno razvojno obdobje povsem normalno. Izrazito moteče vedenje pa je za 
razliko od občasnega ali trenutnega pogostejše, dalj trajajoče in ovira dinamiko v 
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vrtčevski skupini. Avtorica (prav tam) kot najpogostejše oblike motečega vedenja 
omenja: fizično agresivnost do sebe in ostalih (brcanje, pretepanje, grizenje, 
praskanje), uničevanje opreme, neupoštevanje navodil, nekontrolirano vedenje, 

ekscesivne dejavnosti in kratkotrajno pozornost.  
 
Tudi Vec (2011) se strinja, da moramo znati razlikovati med pojmoma teţava in 

motnja. Teţave so bolj prehodne narave, so blaţje, ne oteţujejo posameznikovega 
razvoja in za okolico niso moteče. Metljak idr. (2010) dodajajo, da teţave lahko 
obvlada ţe otrok sam, pri čemer je zelo pomembna podpora bliţnjih oseb in tudi 

širšega okolja. Če pa okolje in odnosi, ki jih posameznik z okoljem vzpostavlja, 
teţave utrjujejo, le-te lahko prerastejo v motnje. Stabilizirane teţave oziroma motnje 
resno ovirajo posameznikov psihosocialni in osebnostni razvoj, poleg tega pa 

pomembno ogroţajo tudi okolico. V tem primeru otrok potrebuje specializirano 
obravnavo. Vec (2011) nazorno opredeli še razliko med pojmoma moteče vedenje ter 
motnje vedenja in osebnosti, ko pravi, da »če je vedenje nekoga moteče, še ne 

pomeni, da je (osebnostno) moten« (prav tam, str. 128).  
 
4.2 Socialna umeščenost motečega vedenja 

 
Moteče vedenje je vselej vezano na socialni kontekst in socialno interakcijo. 
Čustvene in vedenjske teţave so obenem odraz dogajanja v posamezniku in 

dogajanja v njegovi socialni okolici. Trenutno vedenje je namreč vedno odraz 
posameznikovega trenutnega psihofizičnega stanja, njegovih preteklih izkušenj in 
percepcije lastne socialne umeščenosti (Metljak idr., 2010). Tudi po mnenju Mojce 

Peček Čuk in Irene Lesar (2010) je vedenje posameznika vselej plod njegovih 
individualnih značilnosti, okolja in kompleksnih odnosov, ki se vzpostavljajo med njim 
in socialnim okoljem.  

 
Vec (2011) ugotavlja, da je ravno zaradi tesne umeščenosti motečega vedenja v 
socialni kontekst njegova bistvena lastnost, da običajno ne moti akterja tega vedenja, 

ampak tistega, ki je priča temu vedenju in se z njim sooča. Za posameznika so 
moteči šele odzivi socialnega okolja, npr. odklanjanje, zavračanje, maščevalnost, 
sovraţna naravnanost ipd. Tudi Koboltova (2010) se strinja, da je od konkretne 

druţbe, njenih norm, kulture in pričakovanj odvisno, katero vedenje bo ocenjeno kot 
moteče, teţavno, izstopajoče ali obremenjujoče.  
 

A. Mikuš Kos (1991) povzame, da je okolje tisto, ki vedenje zaznava, ga presoja, 
ocenjuje in se temu primerno nanj tudi odzove. Čim bolj moteče je vedenje za okolje, 
tem prej bo okolje nanj tudi odreagiralo. V vrtcu otrokovo vedenje najpogosteje 

ocenjujejo in presojajo vzgojitelji.  
 
A. Kobolt (2010) opozarja, da na otroke s teţavami v socialni integraciji še vedno 

pogosto gledamo preveč redukcijsko. To pomeni, da krivdo za moteče vedenje 
iščemo predvsem pri otroku, prezremo pa dejstvo, da so vedenjski in emocionalni 
odzivi odvisni od kvalitete odnosov, ki jih otrok vzpostavlja v druţbenem okolju, ter od 

tega, na kakšen način otrok zadovoljuje svoje psihosocialne potrebe (po varnosti, 
sprejetosti, ljubezni, razumevanju …).  
 

Vec (2011) povzame, da na nastanek motečega vedenja vpliva splet različnih 
dejavnikov, ki so medsebojno odvisni in prepleteni. Integracijo bioloških in socialnih 
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dejavnikov ponazori z modelom SIVI, s katerim predstavlja štiri temeljna psihološka 
ozadja teţavnega vedenja: skupina, individuum, vodenje in institucija. A. Simčič in 
Vec (2015) menita, da skupina v vrtcu za otroka predstavlja prostor za raziskovanje 

in pridobivanje novih pozitivnih izkušenj, po drugi strani pa lahko s svojimi normami, 
strukturo, vlogami in načini komunikacije moteče vedenje tudi poglobi. Izvor 
motečega vedenja je lahko tudi v posamezniku, njegovih genetskih predispozicijah, 

osebnostni strukturi ali reakcijah na stresne situacije. Na pojav neprimernega vedenja 
lahko vpliva še vzgojni stil, ki ga vzgojitelj uporablja, in institucija s svojim 
poslanstvom, vrednotami, prepričanji in artefakti. Lee (2007, v Simčič in Vec, 2015) 

omenja naslednje dejavnike oziroma značilnosti institucije, ki spodbujajo nastanek 
motečega vedenja: neustrezno fizično okolje (premajhni in utesnjeni prostori, kričeče 
pobarvane stene ipd.), dejavnosti, ki niso prilagojene otrokovi starosti, pomanjkljiva 

ponudba aktivnosti zunaj vrtca (gibanje v naravnem okolju, na igrišču, v gozdu).  
 
4.3 Razvrščanje čustvenih in vedenjskih teţav 

 
Po pregledu literature sem prišla do spoznanja, da so v preteklosti številni avtorji 
poskušali kompleksen pojem čustvene in vedenjske teţave poenostaviti. S tem 

namenom so oblikovali različne klasifikacije čustvenih in vedenjskih teţav, ki sluţijo 
kot pripomoček za laţjo orientacijo in večjo preglednost na tem področju. Seveda se 
moramo zavedati dejstva, da nam razvrstitve sluţijo le kot okvir in da je vsak 

posameznik edinstvena osebnost, ki je vedno kombinacija različnih tipov. Nekateri 
avtorji pri tem poudarjajo predvsem razloge, ki so pripeljali do teţav (etiološke 
klasifikacije), pri fenomenoloških klasifikacijah pa je večji poudarek na pojavnih 

oblikah in simptomih (Kosmač, 2007). Poznavanje ozadja nastanka teţav je eden 
ključnih pogojev za razumevanje posameznika ter oblikovanje ustreznega načrta 
pomoči. Metljak idr. (2010) opozarjajo še na eno prednost diagnostičnih orodij. 

Slednji so namreč lahko v pomoč tudi pri sporazumevanju med različnimi strokami pri 
timskih obravnavah. Daniels (2006, v Metljak idr., 2010) opozarja, da ne smemo 
zanemariti dejstva, da kategoriziranje ni nujno reševanje otrokovih teţav, ampak je 

bolj posledica potrebe strokovnjaka in zahtev delovnega mesta. Š. Razpotnik (2011) 
dodaja, da je zato neizpodbitnega pomena, da obstoječe kategorije kritično 
ovrednotimo in preverimo, ali res ustrezajo otrokovim potrebam. Krajnčan (2006) 

izrazi še en pomislek v zvezi z razvrščanjem. Klasifikacije namreč predstavljajo 
medicinsko-psihološki model iskanja simptomov za ustrezno postavitev diagnoze, 
kateri sledi tudi ustrezno zdravljenje.  

 
Med najbolj znane klasifikacije na področju čustvenih in vedenjskih teţav pri nas 
sodita Bregantova etiološka klasifikacija disocialnih motenj in Bečajeva teorija o 

disocialnem vedenjskem sindromu.  
 
Etiološka klasifikacija disocialnih motenj (Bregant, 1997, v Krajnčan, 2006, str. 

41-42) 
 
Avtor loči pet skupin disocialnih motenj (prav tam): 

 

 Situacijska, reaktivno povzročena motnja kot posledica izjemne obremenitve 

pri normalni osebnostni strukturi. Sem sodijo normalno prilagojeni otroci, ki se 
neprimerno odzovejo le za njih prekomerno stresne obremenitve, v normalnih 
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okoliščinah pa je njihovo vedenje povsem običajno. Obremenitve običajno 
izvirajo od zunaj, npr. ločitev staršev, smrt bliţnjih.  
 

 Sekundarno peristatična motnja, ki nastane zaradi motenega čustvenega 
razvoja. V to kategorijo avtor uvršča otroke z nevrotično osebnostno strukturo 

ter otroke z disocialno osebnostno strukturo. Slednji navzven kaţejo več 
asocialnega, destruktivnega vedenja,  za katerega so sami notranje motivirani 
in je usmerjeno na socialno okolje.  

 

 Primarno peristatična motnja, ki je nastala kot posledica direktne miljejske 

okvarjenosti in zavajanja. Sem se uvrščajo otroci, ki so neustrezne vzorce 
ravnanja pridobivali od svojih staršev, kateri so bili do otrokovih potreb 
popolnoma brezbriţni. 

 

 Primarno biološko povzročena motnja, do katere je prišlo zaradi okvar 
centralnega ţivčevja in psihoz. Disocialno vedenje se pojavi kot spremljajoči 

pojav pri psihozah, epilepsiji, duševni nerazvitosti in organskih okvarah 
centralnega ţivčnega sistema. 

 

 Razvojno ogroţeni otroci brez disocialnih motenj. Ti otroci s svojim vedenjem 
neposredno ne ogroţajo interesov okolice, vendar so zaradi razvojne 

ogroţenosti v zavodu. Običajno so ti otroci teţko vodljivi, kar je pogosto 
posledica neustrezne dosedanje vzgoje (prav tam).  

 

Disocialni vedenjski sindrom (Bečaj, 1989, v Metljak idr., 2010) 
 
Avtor vzroke za motnje vedenja in osebnosti vidi v kombinaciji bioloških, psiholoških 

in socioloških dejavnikih, ki pripeljejo do nastanka disocialnega vedenjskega 
sindroma. Okolje motnjo s svojimi odzivi le še vzdrţuje ali jo celi krepi (prav tam).  
 

Bečaj (1989, v Krajnčan in Škoflek, 2000) med kriterije, ki so nam v pomoč pri 
diagnosticiranju disocialnega vedenjskega sindroma uvršča: 
 

 nizko delovno učinkovitost: otroci imajo običajno učne teţave, pogosto 
ponavljajo razred in doţivljajo neuspeh; 

 pomanjkanje aktivnih interesov: neproduktivno in neaktivno preţivljanje 
prostega časa, pasivni interesi (npr. pitje alkohola, kajenje, igranje 
računalniških igric, gledanje televizije …); 

 pomanjkanje delovnih navad, kar se kaţe v pomanjkanju vztrajnosti in 
prizadevanja za doseganje ciljev; 

 pomanjkanje stikov z normalnimi vrstniki: otroci se druţijo s sebi enakimi, hitro 
zapadejo v slabo druţbo, med vrstniki niso priljubljeni; 

 izločenost iz socialnega okolja: otroci niso vključeni v nobeno interesno 
dejavnost, kjer bi bili aktivni; 

 pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi: z nikomer ne naveţejo 
zaupnega odnosa, ki bi jim nudil občutje varnosti in sprejetosti. 
 

Myscher (2005, v Metljak idr., 2010) je otroke s ČVT razdelil v štiri skupine, vsaki od 
skupin pa pripisal še značilne simptome. V prvo skupino je uvrstil otroke z 
eksternaliziranimi oblikami vedenja, ki se kaţejo navzven v agresivnem vedenju, 
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hiperaktivnosti, neupoštevanju pravil in motnjah pozornosti. V drugo skupino sodijo 
otroci z internaliziranimi oblikami vedenja, ki izraţajo strah, ţalost, umaknjeno 
vedenje, občutje manjvrednosti, pogosto pa so nagnjeni tudi k psihosomatskim 

obolenjem. V tretji skupini so otroci s socialno nezrelim vedenjem, ki so manj odporni 
na stres in imajo teţave v koncentraciji. V zadnjo skupino je avtor uvrstil otroke s 
socializirano-delikventnim vedenjem, ki jim ţe ob najmanjši malenkosti, ki jih zmoti, 

popustijo zavore in se odzovejo napadalno, destruktivno. Ti otroci za svoja dejanja 
ne prevzemajo odgovornosti in so nezmoţni konstruktivnega navezovanja stikov.  
 

Poulou in Norwich (2000) čustvenim teţavam dodata še faktor nevodljivosti ter 
kombinacijo obojega. Čustvene teţave se pri otrocih kaţejo v iskanju pozornosti, 
fizični agresivnosti do vrstnikov, pomanjkanju koncentracije, brezdelju, oviranju 

drugih in pomanjkanju samostojnosti. Nevodljivost se navzven odraţa kot nemir, 
neurejenost, neubogljivost, ţaljivost do drugih. Če pa gre za kombinacijo obeh 
faktorjev, otrok izraţa preteţno negativno razpoloţenje, je preobčutljiv, srameţljiv, 

pretirano odvisen od pomoči odraslih, fizično agresiven itd. 
 
Vredno je omeniti tudi Van der Doefovo intepretacijo motenj v otroštvu, saj ta pristop 

zdruţuje ugotovitve različnih ved in znanosti. Motnje v otroštvu so v tej razvrstitvi 
razloţene z dvema ključnima pojmoma: intencionalnost in adaptacija. V kategorijo 
intencionalnosti uvršča kognicijo in emocije, pod adaptacijo pa spadata asimilacija in 

akomodacija. Po Piagetovi teoriji akomodacija pomeni posameznikov način odzivanja 
na zahteve okolja in njegovo nagnjenost k spremembam, asimilacija pa proces 
akomodacije dopolnjuje in opisuje posameznikovo vključevanje informacij iz okolja v 

ţe obstoječo psihično strukturo. Na podlagi teh dveh pojmov avtorica opredeli štiri 
skupine teţav v otroštvu: avtizem, ADHD, anksioznost in nevodljivost. Pri prvih dveh 
skupinah je v ospredju vedenjska dimenzija, pri drugih dveh pa čustvena dimenzija. 

Avtistični otroci teţko sprejemajo spremembe okolja in imajo določene rituale, pri 
otrocih z ADHD pa je najbolj izrazita teţava ohranjanje koncentracije. Anksiozni 
otroci izraţajo boječnost, strah, so pasivni in umaknjeni vase, nevodljivi otroci pa 

pogosto kršijo druţbena pravila, uničujejo stvari in se pretepajo (Van der Doef, 1992 
v Metljak idr., 2010).  
 

Poraja se mi vprašanje, na katero klasifikacijo se v vsej tej mnoţici, ki jo najdemo v 
literaturi, sploh lahko opremo. Opazim tudi, da so vsi poskusi razvrščanja ţe dokaj 
stari in postavljeni v čas, ko so vladale drugačne druţbene razmere kot danes. 

Krajnčan in Škoflek (2000) sta zato mnenja, da je ţe skrajni čas za novo razvrstitev 
pojavnosti in vzročnosti ČVT otrok in mladostnikov.  
 

4.4 Moteče vedenje pri predšolskih otrocih  
 
Socialno neprilagojeno vedenje je v obdobju zgodnjega otroštva povezano s slabšimi 

sposobnostmi za razumevanje pravil in omejitev, ki veljajo v okolju, ter manjšimi 
zmoţnostmi otrok za nadzorovanje svojih impulzov in usklajevanje vedenja z merili 
okolja (Tomori, 2000). Med razloge za neprimerno vedenje predšolskih otrok S. 

Cowley (2007) uvršča še zdolgočasenost, neudobje, nezadovoljstvo in potrebo po 
pozornosti. Avtorica (prav tam) nadalje navaja, da porednost pri mlajših otrocih lahko 
izvira tudi iz prizadevanja, da bi bolje spoznali in razumeli svet, ki jih obdaja.  
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Pomembno je poudariti, da v vrtcu še ne moremo govoriti o motnjah vedenja in 
osebnosti v pravem pomenu, saj predšolski otroci svojo osebnost šele izgrajujejo. 
Zavedati se moramo tudi, da se vsak otrok občasno vede neustrezno in da mu zaradi 

takšnih občasnih odklonov, še ne moremo dodeliti nalepke »vedenjsko moten« 
(Mikuš Kos, 1991). Previdni moramo biti tudi pri uporabi različnih izrazov. Otrok, ki 
imajo teţave, ne smemo takoj označiti kot psihosocialno motene, saj takšno 

označevanje otroka čustveno prizadene in ga vse bolj poriva v področje odklonskosti, 
ki je v druţbi izrazito negativno pojmovana (Mikuš Kos, 1999). 
 

V Dopolnitvah za delo z otroki z motnjami vedenja in osebnosti, ki so sestavni del 
Navodil, so opisane naslednje skupine otrok s teţavami vedenja in čustvovanja 
(Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003):  
 

1. Otroci, ki izraţajo motnje hranjenja, prebave in izločanja (pretirana ţeja in 

apetit, neješčnost, izbirčnost, pogosta zaprtja, driske, bolečine v trebuhu, 
mokrenje, uhajanje blata), motnje spanja (prekomerna zaspanost, 
nespečnost), teţave z dihanjem, razne alergije. Včasih gre za otroke, ki v vrtec 

prihajajo z modricami, ki naj bi bile posledice padcev, v resnici pa so posledica 
fizičnega nasilja s strani otrokovih staršev ali skrbnikov. 
 

2. Otroci z razvadami in navadami, kot so: sesanje prstov, igranje z lasmi, 
grizenje nohtov, škripanje z zobmi, pozibavanje na stolu.  
 

3. Otroci z emocionalnimi in vedenjskimi znaki neustrezne prilagoditve – ti otroci 
so lahko agresivni, napadalni, razdraţljivi, trmasti, lahko pa so cmeravi, 
pasivni, boječi in se nepredvidljivo vedejo.  

 
4. Otroci s teţavami in motnjami kontaktov, ki se lahko kaţejo kot samotarstvo, 

pomanjkanje komunikacije, nevključevanje v dejavnosti, neupoštevanje pravil, 

neprestano upiranje ali izzivanje. Pri tej skupini ne gre toliko za nenadne 
impulzivne izbruhe, pač pa je tukaj pomembna stalnost takšnega ravnanja  
(prav tam). 

 
D. Ţnidaršič (2004) navaja, da se teţave v socialni integraciji pri otrocih kaţejo na 
zelo različne načine. Nekateri teţave izraţajo z ţalostjo, zaprtostjo vase, depresivnim 

razpoloţenjem, ranljivostjo, občutljivostjo, nezainteresiranostjo za vključevanje v 
dejavnosti, drugi se pričnejo vesti regresivno (sesajo palec, močijo posteljo …). 
Nekateri pa teţave izraţajo z druţbeno nezaţelenimi oblikami vedenja, 

agresivnostjo, vzkipljivostjo, jezo, impulzivnim ali razdiralnim vedenjem.  
 
V odnosih z vrstniki so osredotočeni preteţno nase, na lastne potrebe in ţelje ter  

poskušajo biti neprestano v središču pozornosti. Pogosto se upirajo avtoriteti 
odraslih, kljubujejo predlogom, navodilom, zahtevam vzgojiteljev, neugodno se 
odzivajo na razumne utemeljitve omejitev in teţko sprejemajo kompromise (Zupančič 

in Kavčič, 2007).  
 
Otrokovo teţavno vedenje je lahko tudi posledica stresa ali travmatske izkušnje, ki jo 

je otrok doţivel. V tem primeru je otrokovo vedenje povsem normalna in pričakovana 
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reakcija na nenormalne okoliščine. Ko si otrok opomore, neustrezno vedenje izgine  
(Mikuš Kos, 1991).  
 

M. Zupančič in T. Kavčič (2006) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so teţave na 
področju socialnega prilagajanja pri otrocih v starosti od treh do štirih let, ki obiskujejo 
vrtec, večinoma prehodne narave. Teţave so najbolj izraţene na področju socialne 

kompetentnosti, kar se kaţe v pomanjkanju interesa za dogajanje in raziskovanje, 
redkem izraţanju pozitivnega razpoloţenja, nizki ravni sodelovanja z vrstniki in 
odraslimi ter v pomanjkanju vztrajnosti in samoiniciativnosti. Najredkeje so se pri 

otrocih pojavile teţave pozunanjenja. S starostjo vedenje ponotranjenja in 
pozunanjenja upada, otroci se vedno bolj pogosto vedejo socialno kompetentno ter 
svoje vedenje prilagodijo normam in pričakovanjem druţbenega okolja.  Avtorici sta v 

sklepu zapisali, da teţave v socialnem prilagajanju predstavljajo dejavnik tveganja v 
posameznikovem razvoju, če vztrajajo dlje časa in če se pojavljajo na več področjih 
socialnega prilagajanja.  
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5. SPOPRIJEMANJE Z MOTEČIM VEDENJEM 
 
Stiske in travme, ki jih doţivljajo otroci, se pogosto odraţajo v njihovem vedenju, še 
zlasti pri mlajših otrocih, ki svojih občutij še ne znajo dobro opisati z besedami (Miller, 

2000). Vzgojitelji se morajo zavedati, da se otrok ne vede neprimerno, da bi prekinjal 
vzgojni načrt, jim povzročil glavobole in skrbi, ali da bi jih prizadel. Otrok se tako vede 
zaradi ţelje po pozornosti in ljubezni, pa tudi zaradi tega, ker svojih impulzov še ne 

zna dobro kontrolirati in artikulirati (Kristančič, 2002). K. Miller (2000) dodaja, da 
mlajši otroci niso preračunljivi, temveč preprosto izraţajo svoje občutke in se odzivajo 
na zunanje draţljaje. Marcela Batistič Zorec (2003) meni, da je agresivno vedenje 
tudi nujni del odraščanja, v katerem mora otrok postopoma preseči egocentrizem, 

sprejeti moralne norme okolja in osvojiti socialne spretnosti za uspešno sobivanje z 
drugimi. Zato je striktno zatiranje agresivnosti in stalno kaznovanje motečega 
vedenja lahko celo škodljivo za otrokov osebnostni razvoj.  

 
Ker so si otroci med seboj zelo različni in ker se tudi njihove ţivljenjske situacije zelo 
razlikujejo, ne obstaja enoten recept, ki bi ga lahko uporabili pri odzivanju na moteče 

vedenje pri vseh otrocih. Pri vsakem otroku je lahko učinkovita druga intervencija. Pri 
vseh otrocih pa se je treba drţati osnovnega vodila, in sicer, da se morajo otroci 
počutiti varne, sprejete in spoštovane. Vzgojitelji morajo na dolgi rok doseči tudi, da 

bi otrok razvil ustrezne spretnosti spoprijemanja s problemi in da bi svoje občutke 
izraţal na socialno sprejemljiv način (Miller, 2000).  
 

A. Kobolt (2010) je mnenja, da otroci z izstopajočimi vedenjskimi in čustvenimi odzivi 
potrebujejo podporo in tenkočutno razumevanje ozadja njihovih teţav. Tak odnos je 
bistven za zmanjšanje otrokovih strahov, spoštovanje dogovorjenih meja in 

vzpostavitev zaupanja. Tako kot pozitivni odzivi otrokovo stisko zmanjšujejo, 
neustrezne reakcije stisko poglabljajo in tako še dodatno krepijo neprimerne 
vedenjske vzorce. M. Obid in J. Rapuš Pavel (2009) menita, da bi se morali vzgojitelji 

bolj zavedati, kako pomembna je njihova vloga pri vzdrţevanju oziroma 
zmanjševanju teţavnih vedenjskih odzivov. Otroci s svojim vedenjem pri odraslih 
sproţijo negativne reakcije in obrambne teţnje, zato se vzgojitelji pogosto odzovejo 

nazaj z zrcalno agresijo (kričijo na otroka, mu grozijo). Takšne reakcije otrokove 
negativne vedenjske odzive le še utrjujejo in konfliktni krog se ponovi. Zato je 
bistvenega pomena, da odrasli zmorejo kontrolirati svoje reakcije in čustva. A. Mikuš 

Kos (1999) med neustrezne odzive  uvršča še pretirano poudarjanje otrokovih šibkih 
področij in neţelenih lastnosti, neprilagajanje svojih zahtev in pričakovanj otrokovim 
razvojnim zmoţnostim ter izključevanje iz dejavnosti.  

 
Metljak idr. (2010) opozarjajo, da so odrasli pri spoprijemanju z motečim otrokom še 
vedno preveč usmerjeni na teţave in na njihovo odpravljanje, kar otroka še dodatno 

stigmatizira in onemogoča celosten pogled na situacijo. Fokus bi bilo namesto k 
teţavam potrebno usmeriti k otrokovim potrebam in njegovim notranjim pozitivnim 
virom ter k iskanju podpornih virov v njegovi okolici. Tudi M. Obid in J. Rapuš Pavel 

(2009) se strinjata, da se ne smemo osredotočiti zgolj na otrokovo teţavno vedenje, 
saj bi se tako lotili le simptomov in posledic, ampak moramo biti pozorni tudi na 
kontekst otrokovega preostalega ţivljenja. A. Kobolt (2011) zato priporoča, naj odrasli 

skrbno opazujejo otroka in beleţijo, kdaj se izstopajoče vedenje pojavlja ter otrokove 
emocionalne in vedenjske odzive razumejo v kontekstu, v katerem se dogajajo.  
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Kljub našim prizadevanjem in vloţenemu trudu ne smemo pričakovati, da se bo 
otrokovo vedenje takoj izboljšalo. Tudi če rezultati našega dela niso hitro vidni, ne 
smemo obupati. Veseliti se moramo majhnih korakov  in vsako izboljšanje 

otrokovega vedenja proslaviti kot uspeh. Predvsem pa ne smemo biti prestrogi do 
sebe in krivdo za otrokovo moteče vedenje v celoti prevzeti nase, saj na otrokovo 
vedenje vpliva mnogo dejavnikov (Cowley, 2007).  

 
5.1 Preventivne in proaktivne strategije spoprijemanja z motečim vedenjem 
 

Nepogrešljivo vlogo pri obvladovanju motečega vedenja in drugih disciplinskih 
problemov gre pripisati preventivnemu delovanju. Kot pojasnjuje M. Pšunder (2004) 
je namen preventive v preprečevanju problemov, preden bi se le-ti pojavili ali postali 

teţji za obvladovanje. Tudi Vec (2011) predpostavlja, da lahko glede teţavnega 
vedenja največ storimo, preden do njega sploh pride, kasneje pa se z njim veliko 
teţje soočimo. Kadar pa delujemo v preteţno pozitivni klimi in se trudimo za 

vzpostavljanje dobrih odnosov,  bo naše delovanje v smeri preprečevanja motečega 
vedenja bolj učinkovito.  
 

Vzgojitelji se proaktivnih strategij posluţujejo z namenom, da bi zmanjšali verjetnost 
pojavljanja neprilagojenega vedenja pri otroc ih. Nanašajo se na preoblikovanje in 
spreminjanje okoliščin, še preden se problemi pojavijo ali postanejo bolj intenzivni. 

Proaktivne aktivnosti je moţno nadomestiti s terminom preventivne aktivnosti in 
predstavljajo konstruktivne pristope pri soočanju z motečim vedenjem (Pšunder, 
2011). Med najpomembnejše elemente preventivnega delovanja v vrtcu sodijo dobri 

medosebni odnosi med vzgojitelji in otroki, učinkovita komunikacija ter jasno 
izoblikovana pravila in postopki.  
 

Vzpostavljanje dobrih odnosov z otroki 
Številni avtorji so mnenja, da dobri odnosi med odraslimi in otroki predstavljajo ključni 
element učinkovitega vzgojno-izobraţevalnega procesa (Bonnett, 1996; Frymier in 

Houser, 2000; Pomeroy, 1999, v Pšunder, 2011). Dobri medosebni odnosi 
predstavljajo temelj za nastanek prijetne, varne in spodbudne klime (Pšunder, 2004). 
Medosebni odnosi med vzgojitelji in otroki močno vplivajo tudi na vedenje otrok. Če 

se vzgojitelji tega zavedajo, potem bodo pripravljeni vloţiti čas, trud in energijo v 
vzpostavljanje pozitivnih odnosov z otroki (Pšunder, 2011). Avtorica (prav tam) 
navaja nekaj predlogov, kako lahko vzgojitelji poskrbijo za optimalne odnose z otroki:  

 

 Vzgojitelji naj otrokom izkazujejo spoštljivost, prijaznost in pozitivno 

usmerjenost: otrokom lahko pokaţejo, da jih spoštujejo tako, da jim 
prisluhnejo, jim pokaţejo, da jim je mar zanje in jih vključujejo v vsakdanje 
ţivljenje in delo. 

 

 Otrokom naj izkazujejo interes in pripravljenost za pomoč: pomembno je, da 
se vzgojitelji za otroke osebno zanimajo in so jim na razpolago, ko jih 

potrebujejo. 
 

 Do otrok naj bodo pravični: pravičen je tisti vzgojitelj, ki enako upošteva vse 

otroke, hkrati pa je pozoren na individualne posebnosti in potrebe različnih 
otrok. 
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 Izraţajo naj pozitivna pričakovanja: vzgojitelji naj otrokom dajo vedeti, da so 
sposobni in da imajo o njih dobro mnenje, saj na ta način krepijo otrokovo 

samopodobo in prispevajo k učinkovitim medosebnim odnosom. 
 

 Vzgojitelji naj bodo pozitivno naravnani: pomembno je, da vzgojitelji vselej pri 

otrocih in dogodkih iščejo pozitivne strani, npr. ko se soočajo z določenim 
problemom, je treba biti usmerjen v njegovo razrešitev, ne pa se pritoţevati 

nad ovirami, ki oteţujejo razrešitev problema (Pšunder, 2004). 
 

 Prizadevajo naj si za oblikovanje varne in pozitivne klime: stremeti morajo k 

ustvarjanju takšnega ozračja, kjer se vsak otrok počuti varnega, sprejetega, 
vrednega in dobrodošlega. Stalno morajo skrbeti za medsebojno povezanost 

in pripadnost vseh otrok, tudi tistih, ki kakorkoli odstopajo od povprečja. 
 

 Otrokom morajo predstavljati dober zgled: to pomeni, da naj bi se vzgojitelji 

vedli tako, kot to pričakujejo od otrok. Predstavljajo naj jim torej pozitiven vzor, 
katerega bodo otroci z veseljem posnemali in se od njega učili ustreznih 
navad, vrednot, stališč in socialnih spretnosti. 

 
Učinkovita komunikacija 
Teţave z otrokovim vedenjem se lahko pojavijo tudi kot posledica napak v 

sporazumevanju med vzgojiteljem in otrokom. Komunikacija po mnenju M. Pšunder 
(2011) ni le prenašanje sporočil, pač pa vsebuje tudi odnosni vidik. To pomeni, da 
vzgojitelji z načinom komunikacije otrokom ne posredujejo zgolj vsebine sporočila, 

temveč tudi mnogo informacij o sebi, o svojem razpoloţenju, mislih, stališčih in na ta 
način kaţejo odnos do njih. Z verbalno in neverbalno komunikacijo vplivajo na to, 
kakšni odnosi se bodo med njimi vzpostavili, od tega pa je odvisno, kako ga bodo 

otroci sprejeli ter kako se bodo odzivali na njihove zahteve. Kot razlaga M. Pšunder 
(2004) bodo otroci bolj pripravljeni posnemati vzgojitelja in se primerno vesti, če ga 
bodo sprejeli. Raziskave kaţejo, da se otroci hitreje poistovetijo s tistim vzgojiteljem, 

ki je do njih prijazen, ljubeč, prijateljski in jim je vedno pripravljen pomagati.  
 
D. Ţgavc (2000) t.i. govorico sprejemanja razume kot govorico, ki otroka spodbudi, 

da odkrito izraţa svoja čustva in misli ter se je o svojih teţavah pripravljen 
pogovarjati. Nasprotno pa otrok, ki je preteţno deleţen izrazov zavračanja, svoje 
občutke potlači, razvije obrambne mehanizme in negativno vedenje. Sprejemanje 

lahko otroku pokaţemo na zelo različne načine. Na tem mestu bi izpostavila 
predvsem pomen aktivnega poslušanja in uporabe jaz sporočil. Otroku moramo dati 
moţnost za odkrit pogovor o njegovem doţivljanju in vedenju ter mu pokazati, da 

smo mu pripravljeni prisluhniti. Le z zbranim in aktivnim poslušanjem lahko otroka 
pripravimo do tega, da na glas razpravlja o svojem problemu in išče rešitve zanj. S 
tem ga privajamo na odgovornost, samostojnost in neodvisnost. Z aktivnim 

poslušanjem se povezujejo tudi »jaz« sporočila, ki so še posebej učinkovita takrat, 
kadar ţelimo vplivati na otroka in prilagoditi njegovo vedenje tako, da bi postalo bolj 
socialno sprejemljivo. Z »jaz« sporočili otroku sporočamo lastna občutja in se mu 

tako pribliţamo. Otroka na ta način spodbujamo, da tudi sam odkrito izraţa svoje 
doţivljanje in mu pomagamo, da prevzame odgovornost za svoja ravnanja (prav 
tam).  
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S. Cowley (2007) našteva nekaj razlogov, zakaj nam lahko pri sporazumevanju 
spodleti in pride do teţavnega vedenja otrok:  
 

 otroku ne znamo natančno povedati, kaj od njega ţelimo in pričakujemo;  

 ne znamo mu dobro razloţiti, kaj se bo zgodilo v primeru, če se ne bodo 

primerno vedli; 

 ne poudarimo dovolj dobro, kakšne so prednosti lepega vedenja; 

 pri pogovoru z otroki nismo dovolj jasni in uporabljamo preveč zapleten jezik; 

 svojih sporočil ne znamo pravilno podkrepiti z govorico telesa; 

 ne postavljamo dovolj jasnih in nedvoumnih zahtev.  

 
Do neučinkovitega pogovora med vzgojitelji in otroki lahko pride tudi zaradi 
ukazovanja, ţaljenja, neprestanega opominjanja, pridiganja, moraliziranja, 

obtoţevanja, kritiziranja, zasmehovanja, podcenjevanja, poniţevanja in provociranja. 
Vse to krha medosebne odnose in posledično vodi do upiranja in neustreznega 
obnašanja (Ţgavc, 2000). Vec (2011) zato zaključuje, da moramo pogovoru in 

komunikaciji na splošno nameniti več časa, tako bo tudi motečega vedenja in drugih 
problemov manj.  
 

Oblikovanje pravil in postopkov 
Pravila so v vsaki skupnosti nujno potrebna, drugače bi prišlo do vsesplošnega 
kaosa. Nič drugače ni tudi v vrtcu. M. Pšunder (2011) pravi, da pravila v ţivljenje 

vnašajo potrebno strukturo in otrokom pomagajo, da občutijo vrtčevsko skupino kot 
varno in predvidljivo okolje. S tem soglaša tudi Chaplain (2010, prav tam) in dodaja, 
da učinkovita pravila delujejo preventivno z namenom vzpostavljanja in vzdrţevanja 

reda. Določanje meja pomeni, da otroku pokaţemo, kaj od njega pričakujemo in ga 
seznanimo s tem, katera vedenja se nam zdijo sprejemljiva in katera ne. Obenem pa 
določanje meja pomeni tudi seznanjanje s posledicami, ki sledijo, če otrok pravila ne 

upošteva (Cowley, 2007).  
 
Pravila, ki jih zastavljamo, morajo biti (Manning in Bucher, 2007; Pšunder, 2011; 

Ţgavc, 2000):  
 

 primerna otrokovi starosti; 

 jasna in enostavna, da jih otrok lahko razume in natančno ve, kaj se od njega 
pričakuje;  

 izvedljiva in realna;  

 postavljena pozitivno, kar pomeni, da otrokom povemo, kako se lahko vedejo 

in ne zgolj, česa ne smejo početi;  

 nadzorovana, kar od nas zahteva, da otrokom pokaţemo, da nas zanima 

kakovost izvedbe pravila; 

 pomembna, kar pomeni, da moramo otrokom pokazati, da je tisto, kar ţelimo 

od njega, za nas pomembno.  
 
Še zlasti pri predšolskih otrocih je zelo pomembno, da pravil ni preveč, ampak le 

toliko, kolikor je nujno potrebno, da si jih bodo otroci laţje zapomnili. Oblikovana 
morajo biti premišljeno še preden do nesprejemljivega vedenja pride. Pri izvajanju 
pravil moramo biti dosledni, saj drugače lahko omejitve postanejo neučinkovite in 

same sebi namen (Manning in Bucher, 2007). D. Ţgavc (2000) opozarja, da je treba 
otroke na kršitve pravil takoj opozoriti in pravila večkrat ponoviti. Čim prej se otrok 
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nauči, da nesprejemljivemu vedenju sledijo sankcije, tem hitreje se bo naučil 
sprejemati odgovornost za svoja dejanja. S. Cowley (2007) omenja dva načina 
uveljavljanja meja. Prvi je nagrajevanje, s katerim spodbujamo primerno vedenje. 

Druga moţnost pa je kaznovanje. Takoj ko otrok prestopi mejo, mu je treba jasno 
povedati, kakšne bodo sankcije. Tako ima otrok moţnost izbire med sprejemljivim in 
nesprejemljivim vedenjem. Avtorji se strinjajo, da so otroci za upoštevanje meja bolj 

motivirani, če jih pomagajo sooblikovati. Tako se učijo prevzemati odgovornost, 
krepijo samopodobo in so bolj pozorni na svoje vedenje (Manning in Bucher, 2007; 
Miller, 2000; Pšunder, 2011; Vec, 2011; Ţgavc, 2000).  

 
Da bi preprečili pojav motečega vedenja, je treba poleg omejitev otrokom prikazati 
tudi določene postopke (npr. vstopanje v skupino, razdeljevanje nalog, pripomočkov 

itn.). Postopki so manj splošni od pravil in sporočajo pričakovanja za specifična 
vedenja (Pšunder, 2011). Vzgojitelji morajo otrokom opisati in demonstrirati, katero 
vedenje je za njih zaţeleno. Vedenje je potrebno večkrat ponavljati, saj se na ta 

način otroci tega vedenja hitreje naučijo, hkrati pa vzgojitelji tako ugotovijo, če otroci 
prikazane postopke razumejo in jim sledijo. Če otroci postopek pravilno izvajajo, naj 
od vzgojitelja dobijo potrditev (Evertson in Emmer, 2009, prav tam).  

 
5.2 Reaktivne strategije spoprijemanja z motečim vedenjem  
 

Dejstvo je, da s še tako dobro izvedenim preventivnim delovanjem ne moremo 
povsem preprečiti pojava motečega vedenja. Vedno se bo našel nekdo, ki ne bo 
upošteval naših zahtev. Zato mora vsak vzgojitelj skrbno načrtovati, kdaj in kako se 

bo odzval na teţavno vedenje otrok. Ko do neprimernega vedenja pride, je 
pomembna hitra in učinkovita intervencija, saj se po ugotovitvah Kounina (1970, v 
Pšunder, 2011) vedenje širi tudi na ostale in v skrajnih primerih lahko pride do tega, 

da se začne tako vesti cela skupina. Ne glede na to, kateri ukrep vzgojitelj izbere, se 
mora vselej zavedati, da je treba vedenje striktno ločevati od otrokove osebnosti. To 
pomeni, da mora otroku jasno pokazati, da je napačno le njegovo vedenje, ni pa slab 

kot oseba.  Vzgojitelj ne sme ukrepati zgolj površinsko, temveč mora iskati globlje 
razloge za takšno obnašanje, kajti le na tak način bo dolgoročno razrešil problem. 
Ključno za dolgoročni uspeh je tudi dosledno ukrepanje, kar otrokom omogoča 

predvidljivost. Če je neko vedenje na določen dan v nasprotju s pravili, potem mora 
biti tako tudi druge dni. Pomembno pa je tudi to, da vse otroke obravnavamo 
enakovredno, kar od nas zahteva, da na določeno neustrezno vedenje odreagiramo 

pri vseh otrocih, ne le pri nekaterih (Pšunder, 2011).  
 
Ko opazimo, da je otrok izgubil kontrolo nad sabo, S.  Cowley (2007) svetuje, naj 

ostanemo mirni, ne odreagiramo v afektu in ne dovolimo, da nas otrokovo obnašanje 
spravi ob ţivce. Na situacijo raje poglejmo od zunaj in šele nato ukrepajmo. Ne 
dopustimo, da nas vodi srce, ampak raje vklopimo razum in reagirajmo z glavo. Na 

otroka ne smemo kričati, saj vpitje še dodatno razvname situacijo in spodbuja 
agresivnost.  
 

V nadaljevanju bom opisala nekaj smernic oziroma strategij, ki jih lahko uporabimo, 
ko pri otroku naletimo na moteče vedenje in so po mnenju avtorjev lahko zelo 
učinkovite.  
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Pogovor 
Namen pogovora je, da se vzgojitelj in otrok pogovorita o neţelenem vedenju in 
posledicah, ki takšnemu vedenju sledijo. Vzgojitelj naj otroka spodbudi, da bi sam 

pomislil, kako bi se lahko v podobni situaciji v prihodnje vedel drugače, pri tem pa mu 
lahko tudi pomaga s svojimi predlogi, vendar ne sme biti vsiljiv. V prvi fazi pogovora, 
ko je otrok še pod vplivom močnih čustev, naj vzgojitelj poskuša sprostiti ozračje, da 

se bo otrok umiril in bo lahko tako bolj racionalno spregovoril o dogodku. Pri tem je 
pomembno, da otrokovih negativnih čustev ne zatre, ampak mu pomaga, da jih 
izrazi. V drugi fazi naj vzgojitelj skuša pridobiti čim več informacij o otrokovem videnju 

situacije (Obid in Rapuš Pavel, 2009). D. Ţgavc (2000) svetuje, naj v otroka ne silimo 
z vprašanji o tem, zakaj se je neprimerno vedel, ampak ga rajši povprašajmo o tem, 
kaj se je zgodilo oziroma kaj je naredil. V zaključni fazi naj vzgojitelj skupaj z otrokom 

ugotavlja, kako bi se lahko bolj primerno odzval, saj mu s tem pokaţe, da verjame, 
da je sposoben spremeniti svoje vedenje. A. Kristančič (2002) svetuje, da bodimo v 
pogovoru čim bolj kratki in jedrnati, ne uporabljajmo obtoţujočih besed ter z otrokom 

govorimo tako kot z odraslo osebo. Na ta način mu bomo pokazali, da ga spoštujemo 
in mu bili za dober zgled. Ena ključnih komponent uspešnega pogovora je po mnenju 
B. Nemec in M. Krajnc (2011) tudi uporaba empatije. To pomeni, da se moramo v 

otroka vţiveti in razmisliti, kako se počuti ter kaj od nas ţeli.  
 
Neverbalni signali 

Ko vzgojitelj opazi, da se otrok moteče vede, ga lahko na neprimernost njegovega 
ravnanja opozori z neverbalno komunikacijo, npr. tako, da vanj usmeri pogled, dvigne 
obrvi, spremeni izraz na obrazu ali se odzove z različnimi kretnjami. Na ta način 

otroku pušča izbiro, da se sam odloči, kako se bo vedel v prihodnje (Pšunder, 2011).  
 
Uporaba bliţine 

Zlasti pri mlajših otrocih običajno deluje pozitivno, če se mu vzgojitelj pribliţa, se ga 
dotakne ali ga vzame v naročje. To na otroka deluje pomirjujoče in ga navda z 
občutkom varnosti (prav tam).  

 
Uporaba otrokovega osebnega imena 
Ko otrok počne nekaj, kar ni sprejemljivo, naj ga vzgojitelj pokliče po imenu. S tem si 

bo pridobil otrokovo pozornost. S sočasno uporabo neverbalnih signalov naj mu da 
vedeti, da je opazil njegovo vedenje in da ga mora spremeniti (prav tam).  
 

Uporaba »jaz« sporočil 
Z »jaz« sporočili ubesedimo otrokovo vedenje, kot ga vidimo mi. S tem ţelimo 
doseči, da bi se otrok zavedel negativnih učinkov svojega vedenja na druge. Ko se 

bo zavedal posledic, se bo verjetnost, da bo s takšnim ravnanjem prenehal, povečala 
(prav tam).  
 

Preusmeritev otrokove pozornosti 
Vzgojitelj lahko v trenutku, ko otrok za skupino postane moteč, preusmeri njegovo 
pozornost na neko drugo aktivnost oziroma ga z nečim zamoti (npr. prosi ga, če mu 

pomaga pri pospravljanju igralnice), vendar mora biti pri tem zelo previden, da ne bo 
otrok tega razumel kot nagrado (prav tam).  
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Uporaba humorja  
Če zna vzgojitelj v trenutku napetosti ustrezno uporabiti humor, lahko s tem 
preusmeri vedenje otroka, hkrati pa s tem razbremeni tudi sebe. Pri tem se mora 

izogibati sarkastičnim izjavam in se zavedati, da je bistvena razlika med »smejati se s 
kom« ali »smejati se komu« (prav tam).  
 

Začasna izolacija otroka (odmor) 
Otroka, ki se neustrezno vede, za nekaj minut odstranimo iz situacije v prostor, kjer ni 
motečih dejavnikov. S tem mu omogočimo, da se umiri in razmisli o svojem vedenju. 

Ta tehnika je še posebno učinkovita takrat, ko takšno vedenje izzovejo drugi ali če s 
tem moti okolico. Čim prej po odmoru moramo otroka nagraditi za neko primerno 
vedenje, da se ne bo počutil prestrašenega in odrinjenega (prav tam).  

 
Nagrajevanje primernega vedenja 
Eno od najmočnejših oroţij pri obvladovanju vedenja je nagrajevanje. Če se na 

vedenje odzovemo z odobravanjem ali nagrajevanjem, bo otrok to vedenje pogosteje 
ponavljal ali pa celo posplošil na druge situacije (Nemec in Krajnc, 2011). Zato svojo 
pozornost raje usmerimo na pozitivno vedenje in otroke, ki so pridni, čim hitreje 
nagradimo. Med najučinkovitejše nagrade spadata pohvala in posvečanje pozornosti 

(Cowley, 2007).  
 
Kaznovanje 

Tudi kazni so včasih neizogibne, vendar jih uporabimo le kot »izhod v sili«. Preveliko 
število kazni namreč ustvarja neugodno ozračje ter stopnjuje neustrezno vedenje 
(Mikuš Kos, 1991). S tem ko otroka kaznujemo, mu damo vedeti, da takšnega 

vedenja ne bomo več tolerirali. Kazen, s katero otroku zagrozimo, moramo tudi 
dejansko uresničiti, sicer bomo ogrozili svojo avtoriteto. Otroku je treba jasno 
obrazloţiti, katero vedenje je bilo napačno, tako da bo točno vedel, katerega vedenja 

ne sme ponoviti. Ena od najučinkovitejših in enostavno izvedljivih kazni je 
neodobravanje. Otroka pa lahko kaznujemo tudi tako, da mu odvzamemo določene 
privilegije. To pomeni, da mu odvzamemo nekaj, kar ima rad ali kar rad počne (npr. 

pri obrokih ne sme več sedeti z najboljšim prijateljem). Ukinitev določenega privilegija 
ali nagrade je lahko za otroka dobra motivacija, da se bo spet vedel ustrezno in si 
tako pridobil nagrado nazaj (Cowley, 2007).  

 
Ignoriranje motečega vedenja 
Taktično ignoriranje je lahko zelo učinkovita strategija, kadar gre za blaţje oblike 

motečega vedenja. Če otroku za vsako malenkost posvečamo pozornost, se bo hitro 
naučil, da do naše pozornosti najlaţje pride s tem, da se ne vede skladno z našimi 
pričakovanji. S tem, ko ne storimo ničesar, damo otroku čas, da razmisli o svojem 

vedenju, poleg tega pa se v tem času tudi mi umirimo in racionalno pogledamo na 
situacijo (prav tam). 
 

5.3 Vloga socialnega pedagoga pri spoprijemanju z motečim vedenjem  
 
»Socialna pedagogika je stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem 

upošteva njihovo ţivljenjsko okolje« (Etični kodeks delavcev na področju socialne 
pedagogike, 2006, str. 191). Delovanje socialnega pedagoga je vselej usmerjeno v 
socialno integracijo ljudi v neugodnih ţivljenjskih poloţajih (Zorc-Maver, 2006). 

Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku pri vključevanju v 
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druţbo, ga opolnomočiti za aktivno in ustvarjalno sodelovanje v okolju ter mu 
pomagati pri razvoju njegovih potencialov in uresničevanju temeljnih potreb (Etični 
kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2006). Podobno socialne 

pedagoge opredeli tudi Müller (2006), ki jih vidi kot »tiste strokovnjake, ki pomagajo 
posameznikom, ki nimajo zadostnih osebnih in materialnih sredstev za primerno 
upravljanje s svojim ţivljenjem ali pa se nahajajo v kritičnem obdobju ţivljenja in 

potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z njim« (str. 154). V Etičnem kodeksu delavcev 
na področju socialne pedagogike (2006) je zapisano, da je temelj socialno 
pedagoškega dela osebni odnos, saj le-ta predstavlja enega od najučinkovitejših 

pogojev za razvijanje novih vzorcev doţivljanja in vedenja.  
 
Delo socialnega pedagoga v vrtcu na področju motečega vedenja vključuje 

svetovalno in posvetovalno delo z vzgojitelji, individualno neposredno delo z otrokom 
in delo s celotno skupino. Probleme vedno obravnava skupaj z vzgojiteljem in se z 
njim posvetuje o načinih dela s teţavnimi otroki. Individualno delo z otrokom poteka v 

skupini, ob igri ali usmerjeni dejavnosti in vsebuje razgovor, usmerjanje, spodbujanje 
prosocialnega vedenja, verbaliziranja emocij ipd. Delo s skupino je usmerjeno k 
ustvarjanju pozitivnega vzdušja, medsebojnega sprejemanja in socialni vključenosti 

vseh otrok. Tako je pomembna vloga socialnega pedagoga tudi preventivno 
delovanje (Ţnidaršič, 2004).  
 

Socialni pedagog se za izbiro ustrezne intervencije oziroma načina pomoči odloči na 
podlagi diagnostike, ki mu omogoča razumevanje otrokovih teţav in njihovo 
umestitev v socialni kontekst. B. Forjanič (2004) ugotavlja, da so naše moţnosti 

socialno pedagoške diagnostike v vrtcu omejene. Od predšolskega otroka namreč ne 
moremo pričakovati aktivnega sodelovanja pri načrtovanju vzgojnega programa, prav 
tako z njim teţko izvedemo intervju, saj še nima dobro razvitih verbalnih sposobnosti. 

Dodatno oviro pri zbiranju podatkov o razmerah, ki vladajo v otrokovi druţini, 
predstavlja zakon o varovanju osebnih podatkov. Zaradi naštetega socialno  
pedagoška diagnoza v vrtcu temelji na opazovanju otrokovega vedenja v odnosih z 

vrstniki in vzgojiteljem, opazovanju otrokove igre, risbe ter njegovih neverbalnih 
odzivov. Pri postavitvi ustrezne socialno pedagoške diagnoze in načrtovanju 
učinkovitih intervencij je zelo pomembno tudi poznavanje otrokovega socialnega 

konteksta (druţina, vrstniki, skupina v vrtcu) ter medsebojno sodelovanje z otrokovimi 
starši, vzgojitelji in vodstvom vrtca. Ena od ključnih komponent ustrezne 
socialnopedagoške diagnostike pri predšolskih otrocih pa je tudi dobro poznavanje 

značilnosti in posebnosti razvojnega obdobja, v katerem se otroci nahajajo (prav 
tam).  
 

Tudi D. Ţnidaršič (2004) navaja, da socialni pedagog otroke s teţavami v socialnem 
prilagajanju najlaţe prepozna z opazovanjem vrtčevske skupine ter pridobivanjem 
informacij od vzgojiteljev, otrokovih bliţnjih oseb in otroka samega. Na podlagi 

skupka informacij, ki jih dobimo, si ustvarimo objektivno sliko, na podlagi katere 
izdelamo načrt pomoči. V obravnavo ne smemo zajeti le posameznika, ampak 
celotno skupino, saj med njima poteka medsebojna izmenjava raznovrstnih socialnih 

izkušenj, ki ju oblikujejo. Pri postavljanju socialno pedagoške diagnoze si lahko 
pomagamo tudi z Myschkerjevimi diagnostičnimi vprašanji (Myscher, 1999, v Kobolt, 
2011, str. 163-164): 

 
1. Katere izstopajoče vedenjske oblike se pri posamezniku pojavljajo? 
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2. Kako pogosto se to vedenje pojavlja? 
3. Kakšna je intenzivnost opaţenih vedenjskih oblik? 
4. Ali so vedenjske oblike prisotne samo na enem področju ali segajo tudi na 

druga ţivljenjska področja? 
5. Ali vedenje ovira uspešnost in storilnost na ključnih ţivljenjskih področjih? 
6. Ali je oviran posameznikov razvoj? 

7. Je ogroţena njegova socialna kompetenca? 
8. So teţave organskega izvora? 
9. Katere so tiste značilnosti socialnega okolja, ki so motnjo povzročile, oziroma 

jo vzdrţujejo ali še dodatno krepijo? 
10. Ali so pri posamezniku in njegovemu okolju prisotni varovalni dejavniki, na 

katerih lahko gradimo intervencije in kako jih lahko vključimo v načrt pomoči?  

11. Skupaj s posameznikom postavljamo vprašanja o tem, kateri posegi bi 
omogočili omilitev oziroma odpravo teţav?  

12. Katere veščine morajo vsi vpleteni imeti in uporabiti, da bodo v razreševanju 

problemskih situacij uspešni? 
 
V konceptu pomoči vedno postavljamo v ospredje otroka in njegov psihosocialni 

razvoj, zato je naša pomoč najprej usmerjena na tista področja, ki so za otroka 
najpomembnejša in je mogoče upoštevati največ varovalnih dejavnikov (Ţnidaršič, 
2004). A. Mikuš Kos (1991) varovalne dejavnike opredeli kot pojave oziroma 

dogajanja, ki se sproţijo ob frustraciji in preprečujejo neugodne izide. D. Ţnidaršič 
(2004) navaja, da podporne dejavnike lahko najdemo pri otroku (dobro razvite 
socialne veščine, temperament, inteligentnost, pripadnost ţenskemu spolu, pozitivna 

samopodoba in samozaupanje …), v otrokovi druţini (dobri medsebojni odnosi, jasna 
pravila, upoštevanje otrokovih potreb, potrjevanje njegovih sposobnosti, brezpogojna 
ljubezen, varnost …) ter v širšem okolju (vključenost v socialno mreţo, dobri odnosi z 

vrstniki in vzgojnim osebjem ipd.). V procesu pomoči je potrebno poleg varovalnih 
dejavnikov prepoznati tudi ogroţajoče dejavnike, ki ovirajo posameznikov razvoj. 
Dejavniki tveganja pri predšolskem otroku so lahko razna travmatična doţivetja, 

ranljivost, impulzivnost, nihanje razpoloţenja, negativna samopodoba itn. Na otroka 
pogosto močno vplivajo dejavniki tveganja, ki so vezani  na druţino, npr. 
pomanjkanje ljubezni in topline, pretirano kaznovanje, kaotični vzgojni slog, konflikti 

med druţinskimi člani, nasilje itd. (prav tam).  
 
Darja Zorc-Maver (2006) govori še o ţivljenjski usmerjenosti socialne pedagogike, 

kar pomeni, da morajo biti vsa ravnanja in ukrepi usmerjeni na obvladovanje 
posameznikovih problemov v celotnem ţivljenjskem kontekstu. Posameznika 
moramo obravnavati celostno in mu pomagati pri ustvarjanju boljšega vsakdana. A. 

Koboltova in J. Rapuš Pavel (2006) dodajata, da morajo biti naše intervencije 
usmerjene v krepitev posameznikovih močnih področij, da moramo spodbujati 
posameznikovo angaţiranost v procesu pomoči in da moramo vedno izhajati iz 

njegovih obstoječih potreb in virov. To pomeni, da moramo na otrokovo teţavno 
vedenje gledati celostno in ga razumeti v celotnem kontekstu, v katerem se pojavlja. 
B. Forjanič (2004) še opozarja, da se mora socialni pedagog pri zahtevni problemski  

situaciji obrniti še na druge strokovnjake in upoštevati njihova priporočila. 
Interdisciplinarnost je namreč pogosto nujni pogoj za učinkovito pomoč.  
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6. SVETOVALNA SLUŢBA V VRTCU 
 
Osnovni cilj vrtca in s tem tudi svetovalne sluţbe je prizadevanje za op timalni razvoj 
vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Njeno delo je zaradi tesne 
prepletenosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj izrazito interdisciplinarno 
naravnano, zato je pomembno, da so v svetovalno sluţbo vključeni strokovnjaki 

različnih profilov (pedagog, psiholog, socialni delavec, socialni in specialni pedagog). 
Njene temeljne funkcije so svetovanje, posvetovanje in koordinacija. Svetovalna 
sluţba ima v vrtcu posebno mesto, saj skupaj z drugimi strokovnimi delavci 
sooblikuje vsakdanje ţivljenje in delo v vrtcu (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 
Svetovalni odnos predstavlja osnovno strokovno izhodišče za svetovalno sluţbo. 
Preko svetovalnega odnosa si le-ta namreč prizadeva vzpostaviti mreţo pomoči ter 

ustvarjalno sodelovanje med vsemi udeleţenci v projektu pomoči. V svetovalni sluţbi 
se tako vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške moči za podporo otroku ter se 
vzpostavijo moţnosti za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za otrokovo 

napredovanje. Svetovalna sluţba mora vedno ravnati strokovno korektno in pri 
obravnavi problemov uporabiti celosten pristop. Celostno pa lahko ravna le, če si 
prizadeva za medsebojno sodelovanje z vsemi udeleţenci vrtca (prav tam).  

 
Med osnovna področja dela svetovalne sluţbe, ki deluje v vrtcu, sodi: svetovalno 
delo z otroki, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in starši ter sodelovanje z vodstvom 

vrtca in zunanjimi institucijami. Ker je za otroka v vrtcu bistvenega pomena skupina, v 
katero je vključen, je za svetovalno sluţbo še posebnega pomena uspešno 
sodelovanje prav z vzgojitelji in njihovimi pomočniki. Med poglavitne dejavnosti 

svetovalne sluţbe se uvrščajo dejavnosti pomoči (neposredne in posredne ob like 
nudenja pomoči), razvojne in preventivne dejavnosti (preventivne oblike dela, 
usmerjene k vzpostavljanju ustreznih pogojev v okolju) ter dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije, ki so pogoj za kvalitetno delo in ustvarjalni razvoj vrtca (prav tam).  
 
6.1 Načela svetovalnega dela 

 
Za profesionalno opravljanje svetovalnega dela v vrtcih je ključno upoštevanje 
temeljnih načel (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008): 

 
1. Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 
Svetovalni delavci morajo delo opravljati v skladu s strokovnimi spoznanji, dolţni pa 

so se tudi nenehno strokovno izpopolnjevati in obnavljati svoje znanje. Pri svojem 
delu se morajo ravnati po treh strokovnih etičnih principih: načelu dobrobiti, načelu 
prostovoljnosti in načelu zaupanja. Prvo načelo poudarja, da je na prvem mestu 

dobrobit otroka. Nobena intervencija oziroma pomoč ne sme otroku prizadejati 
škode, mu povzročiti stresa in ga stigmatizirati. Načelo prostovoljnosti pravi, da je 
svetovalni odnos prostovoljna odločitev otroka in njegovih staršev. Nihče ne sme 

svetovanja dojemati kot prisilo. Pri načelu zaupanja je ključno varstvo osebnih 
podatkov.  
 

2. Načelo strokovne avtonomnosti 
Svetovalni delavci so pri svojem delu avtonomni, kar pomeni, da o strokovnih 
vprašanjih, ki so v njihovi pristojnosti, odločajo sami. Tudi vsak strokovni delavec 
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znotraj svetovalne sluţbe je avtonomen. Vsak ima pravico do svojega prispevka in 
pogleda na situacijo.  
 

3. Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 
Vsi profili, ki so del svetovalne sluţbe v vrtcu, morajo pri obravnavi različnih 
strokovnih vprašanj timsko sodelovati. Svetovalna sluţba se mora povezovati tudi z 

drugimi strokovnimi delavci vrtca, pa tudi z zunanjimi institucijami (npr. z drugimi vrtci, 
centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi).  
 

4. Načelo aktualnosti 
Svetovalni delavci morajo vedno delovati v skladu s posebnostmi, aktualno vizijo in 
potrebami vrtca kot celote, pa tudi v skladu z vsakokratnimi potrebami skupine, 

otroka ipd.  
 
5. Načelo razvojne usmerjenosti 

Svetovalni delavci so vedno usmerjeni v optimalni razvoj otroka in vrtca kot celote. 
Poleg neposrednega individualnega in skupinskega dela je zelo pomembno tudi 
posredno delo, zlasti razvojno-analitično delo, ki stremi k ugotavljanju in 

preoblikovanju pogojev otrokovega bivanja v vrtcu ter vzgojno-izobraţevalnega dela 
v vrtcu nasploh.  
 

6. Načelo fleksibilnega ravnoteţja med osnovnimi vrstami dejavnosti 
svetovalne sluţbe 
Program svetovalne sluţbe mora vselej zajemati dejavnosti pomoči, razvojne in 

preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije, ne glede na to, kateri 
profili jo sestavljajo. Le tako svetovalna sluţba v vrtcu doseţe celostni prispevek.  
 

7. Načelo celostnega pristopa 
Svetovalni delavci delujejo na ravni posameznika in na ravni celote, t.j. na ravni 
konteksta posameznikovega oţjega in širšega socialnega okolja. Pri načrtovanju 

pomoči so dolţni upoštevati otrokovo osebnost in odnose, ki jih otrok vzpostavlja s 
svojim okoljem. 
 

8. Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 
Gre za prizadevanje in ustvarjanje moţnosti za ustvarjalno sodelovanje vseh 
udeleţencev, ki so vključeni v projekt pomoči. Prizadevati si je potrebno za 

konstruktivno reševanje morebitnih sporov in za njihovo preseganje na način, ki 
omogoča nadaljevanje sodelovanja med vsemi udeleţenci. Svetovalna sluţba ne 
sme nastopati kot predstavnik enega podsistema proti drugemu, pač pa kot 

povezovalni člen med njimi.  
 
9. Načelo evalvacije lastnega dela 

Pri evalvaciji gre za kritično ovrednotenje lastnega dela. To pomeni, da se je 
potrebno ozreti nazaj na svetovalni proces in pogledati, ali so zastavljeni cilji 
doseţeni. Samorefleksija je pogoj za nadaljnje bolj učinkovito delo, ki prinaša bol jše 

rezultate (prav tam).   

  



31 
 

7. SODELOVANJE MED VZGOJITELJI IN SVETOVALNIMI DELAVCI 
 
Svetovalni delavci sodelujejo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki predvsem pri 
načrtovanju predšolske vzgoje v oddelku, pri ugotavljanju stanja in evalvaciji vzgojno-

izobraţevalnega dela v oddelku, svetovalni delavci pa v okviru moţnosti sodelujejo 
tudi pri izvajanju programa v oddelčni skupini. Sodelovanje med vzgojitelji in 
svetovalnimi delavci je zelo pomembno za celosten otrokov razvoj, saj strokovna 

delavca vsak s svojega vidika otroka poznata in sta mu lahko tudi vsak po svoje v 
pomoč (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Tudi Resman (1999) vidi učitelja oziroma 
vzgojitelja kot nepogrešljivega sodelavca svetovalni sluţbi in obratno. Vzgojitelj in 
njegov pomočnik sta tista, ki z otrokom preţivita največ časa, ga opazujeta, 

spoznavata njegove posebnosti, karakterne značilnosti in socialne sposobnosti, zato 
so njune informacije o otroku za svetovalno delo dragocene in nepogrešljive. 
Svetovalni delavec pa lahko s svojimi ugotovitvami in informacijami pomaga 

vzgojitelju razumeti otroka s tistih vidikov, ki so vzgojitelju nedostopni, in s tistimi 
tehnikami, za katere vzgojitelju zmanjka časa in se zanje ne čuti dovolj usposobljen. 
J. Lepičnik Vodopivec (1996) ugotavlja, da se medsebojni odnos med vzgojiteljem in 

svetovalnim delavcem lahko razvije, če si med seboj zaupata in sta pripravljena drug 
drugemu razkriti tiste vidike svojega doţivljanja, ki so pomembni za njun medsebojni 
odnos. 

 
Resman (1999) meni, da bo sodelovanje med vzgojitelji in svetovalnimi delavci dobro 
in uspešno, če se bodo njuna pričakovanja kolikor toliko ujemala, zato je pomembno, 

da svetovalni delavec vzgojiteljem in njihovim pomočnikom predstavi svoj program 
dela in moţnosti nudenja pomoči tako, da bi točno vedeli, kakšna je njihova vloga in 
kaj lahko od njih pričakujejo. Če vzgojitelji s tem niso seznanjeni in imajo drugačne 

predstave, lahko svetovalne delavce vidijo kot breme in se posledično na njih ne 
obračajo in nimajo ţelje po sodelovanju z njimi. 
 

Kakovost dela svetovalne sluţbe je zelo odvisna od učiteljev in vzgojiteljev, ki 
svetovalnemu delavcu mnogokrat pomagajo pri izvajanju določenih zamisli. Ravno 
zato mora biti svetovalni delavec v komunikaciji z vzgojiteljem zelo previden in takten, 

pozoren mora biti na vsako svojo besedo in dejanje, da ne pride do medsebojnega 
konflikta, ki bi oviral uspešno sodelovanje (Stepišnik, 1998).   
 

J. Kalin (2004) omenja še eno prednost konstruktivnega sodelovanja med vzgojitelji 
in svetovalnimi delavci. Partnersko sodelovanje namreč prispeva k profesionalnemu 
razvoju, k osebni in poklicni rasti obeh. Medsebojno spodbujanje, motiviranje in 

podpiranje med vzgojitelji in svetovalno sluţbo ustvarja ustrezno ozračje za vsakršno 
sodelovanje ter prispeva k nastanku skupnosti vzgojiteljev in svetovalnih delavcev, v 
kateri posamezniki lahko rastejo in napredujejo tudi zaradi sodelovanja z drugimi.  

 
V primeru motečega vedenja je timski pristop med vzgojitelji in svetovalno sluţbo v 
vrtcu še toliko bolj pomemben, saj gre za kompleksen problem, kjer je za učinkovito 

pomoč potrebno zdruţiti poglede in znanja več strokovnjakov.  
 
7.1 Modeli sodelovanja 

 
V literaturi sta opisana dva modela oziroma načina sodelovanja med vzgojitelji in 
svetovalnimi delavci, ki se v vzgojno-izobraţevalnih institucijah najpogosteje 
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uporabljata. Nekdaj je bil v praksi najbolj razširjen tradicionalni model, pri katerem so 
bili svetovalni delavci razumljeni kot nekakšni »čudodelci«, ki v rokah drţijo čarobno 
palico, s katero rešijo vse teţave, učiteljeva naloga pa je vezana izključno na 

poučevanje. Danes klasični model vse bolj izpodriva posvetovalni model, pri katerem 
imata vzgojitelj in svetovalni delavec enakopravno vlogo in oba aktivno sodelujeta pri 
reševanju problemov. Takšno sodelovanje prinaša boljše rezultate in tudi večje 

zadovoljstvo vseh udeleţenih.  
 
7.1.1 Tradicionalni (klasični) model sodelovanja 
 

Slika 1: Prikaz tradicionalnega modela sodelovanja med učiteljem oziroma 

vzgojiteljem in svetovalnim delavcem (Anserello in Sweet, v Pečjak in Košir, 2012, 
str. 50) 

                                                                                    

       
                                   napotitev                                      obravnava 
 

                                                                                 
                                                                                                                            
  

 
Resman (1999) smatra za klasičen model sodelovanja tak koncept svetovalnega 
dela, kjer ima učitelj vlogo poučevanja učencev, svetovalni delavec in otrokovi starši 

pa so zadolţeni za pomoč na drugih področjih otrokovega razvoja. Kot je razvidno iz 
zgornje skice, pri tem modelu učitelj tistega učenca, ki ima teţave, napoti k 
svetovalnemu delavcu, ta pa mu skuša pomagati. Ko so teţave odpravljene, se 

učenec vrne v razred k učitelju. Učitelj se distancira od otrokovih teţav in 
odgovornost za reševanje problemov v celoti preloţi na svetovalno sluţbo, ki jo 
dojema kot šolski servis. Kljub temu da je osnovna naloga učitelja še vedno 

poučevanje in da je za to še vedno najbolj usposobljen, to ne pomeni, da je odvezan 
nuditi pomoč otrokom ob tistih vprašanjih, ki niso vezana zgolj na učenje in učni 
uspeh. Če postane to prevladujoča oblika sodelovanja, potem tudi celotno delo 

svetovalnega delavca postaja vedno bolj individualno in kurativno usmerjeno (prav 
tam).  
 

7.1.2 Sodobni (posvetovalni) model sodelovanja 
 
Slika 2: Prikaz posvetovalnega modela sodelovanja med učiteljem oziroma 

vzgojiteljem in svetovalnim delavcem (Anserello in Sweet, v Pečjak in Košir, 2012, 
str. 51) 
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V sodobnem pojmovanju šolskega svetovalnega dela je v ospredju posvetovanje. Le-
to je opredeljeno kot proces, v katerem svetovalec in svetovanec delata skupaj s 
ciljem, da bi pomagala tretjemu. V vrtcu so posvetovanci največkrat vzgojitelji in 

starši, ki ţelijo skupaj s svetovalnim delavcem pomagati otroku. Svetovalec pomaga 
posvetovancu (vzgojitelju, učitelju) pri neposrednem delu s svetovancem (otrokom) 
tako, da prepoznava in spodbuja strokovne pristope posvetovanca. Gre torej za 

sodelovalni proces z deljeno odgovornostjo svetovalca in svetovanca (Pečjak in 
Košir, 2012).  
 

Za otroka in njegov razvoj je v prvi vrsti še vedno zadolţen vzgojitelj, ki je v vrtcu 
edini vsak dan v neposrednem stiku z otroki, svetovalni delavec pa mu ob tem stoji 
ob strani, da bi vse skupaj laţe obvladoval. Vzgojitelj in svetovalni delavec vsak s 

svojega vidika poznata otroka in mu vsak na svoj način lahko nudita pomoč, zato pri 
reševanju teţav sodelujeta skupaj kot kolega, spoštujeta znanje in predloge drug 
drugega. Skupaj ugotavljata stanje, zbirata podatke, izmenjujeta mnenja in izkušnje, 

načrtujeta pomoč, uresničujeta načrt in analizirata rezultate (Resman, 1999).  
 
Davison (1992, v Pečjak in Košir, 2012) pravi, da svetovalni delavec v nekaterih 

fazah reševanja problema igra veliko vlogo, saj prispeva velik deleţ svojega 
strokovnega znanja, v drugih fazah pa glavno vlogo odigra učitelj, svetovalni delavec 
pa ga pri tem le spodbuja. Pomembno je, da imata tako učitelj kot svetovalni delavec 

dobro razvite medosebne spretnosti in si oba prizadevata za vzpostavitev in 
ohranjanje vzajemnega in spoštljivega odnosa, kajti le na ta način lahko prideta do 
učinkovite rešitve.   

 
V posvetovalnem odnosu je zlasti potrebno paziti, da se nihče ne postavlja v 
nadrejen poloţaj, niti vzgojitelj oziroma učitelj niti svetovalni delavec, ampak oba 

enakopravno sodelujeta v vseh fazah reševanja problemske situacije. Tako kot ne 
gre vse skrbi in odgovornosti nalagati učitelju, tako tudi ne gre učitelja popolnoma 
razbremeniti skrbi in prevzeti njihovih nalog. Z nekaterimi teţavami otrok se bo lahko 

učitelj sam soočal, nekatere pa bo le opazil, pobudo za reševanje pa bo prepustil 
strokovnjakom, a se pri tem ne bo popolnoma distanciral od problema (Resman, 
1999).  

  
7.2 Ovire v sodelovanju med vzgojitelji in svetovalno sluţbo 
 

V sodelovanju med vzgojitelji in svetovalnimi delavci lahko pride do različnih preprek, 
ki oteţujejo ali celo preprečujejo konstruktivno sodelovanje, ki bi vodilo do 
obojestranskega zadovoljstva in zastavljenega cilja.  

 
Najpogostejšo oviro v sodelovanju predstavlja nepripravljenost vzgojiteljev za 
prevzemanje aktivnejše vloge v procesu reševanja problema. Vzgojitelji pogosto 

glavnino odgovornosti prelagajo na svetovalno sluţbo, sami pa se od problema 
distancirajo (Pečjak in Košir, 2012). Vzrok za takšno ravnanje Resman (1999) 
pripisuje nezadostni strokovni usposobljenosti vzgojitelja za delo s skupino in 

posameznimi otroki, ki odstopajo od povprečja. Posledično vzgojitelj tudi ne more 
enakovredno sodelovati pri reševanju problema. Avtor (prav tam) dodaja, da 
vzgojitelji iskanje pomoči in nasvetov pri svetovalni sluţbi pogosto smatrajo kot izraz 

nemoči, zato se na svetovalno sluţbo ne obrnejo, če le ni nujno. Zato je po mnenju 
S. Pečjak in K. Košir (2012) zelo pomembno, da svetovalni delavec posreduje 
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nasvete na način, ki ne zanika vzgojitelja kot strokovnjaka, temveč spodbuja njegovo 
poklicno rast in učinkovito reševanje problemov.  
 

Resman (1999) opozarja še na problem prevelikih pričakovanj, ki jih imajo vzgojitelji 
do svetovalne sluţbe. Pogosto se namreč ne zavedajo, da svetovalni delavci teţav 
ne morejo reševati kot s čarobno palico. Svetovalni delavci bi zaradi tega morali 

vzgojiteljem jasno predstaviti svoj način dela, da bi si le-ti lahko ustvarili realne 
predstave. Ugotavljanje pogledov in pričakovanj vzgojiteljev na delo svetovalne 
sluţbe na eni strani ter informiranje vzgojiteljev o realnih moţnostih svetovanja na 

drugi strani je po avtorjevem mnenju eden najpomembnejših pogojev sodelovanja 
med vzgojitelji in svetovalno sluţbo.  
 

A. Kristančič (1995) med ovire, ki onemogočajo dobro medsebojno sodelovanje, 
uvršča še neustrezno komunikacijo. Uspešno komunikacijo lahko preprečuje 
dominantnost oziroma pasivnost vzgojitelja ali svetovalnega delavca v pogovoru, 

distanciranost enega ali drugega, uporaba pritiska, jezik nesprejemanja ter 
pokroviteljsko vedenje.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
  
 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Predšolski otrok svoje notranje stiske in boleča občutja pogosto izraţa z vedenjem, ki 

ni v skladu z zahtevami okolja, ki ga obdaja. Ker otrok večino svojega časa preţivi v 
vrtcu, so prav dobri medsebojni odnosi z vzgojitelji in ustrezna ravnanja vzgojiteljev 
tisti, ki igrajo pomembno vlogo pri otrokovem razvoju in zmanjševanju motečih oblik 

vedenja. Poleg tega ima velik pomen tudi partnersko sodelovanje med vzgojitelji in 
svetovalno sluţbo, saj le tako lahko otroku zagotovimo optimalni razvoj njegovih 
potencialov.  

 
Pri delu  v vrtcu in osnovni šoli sem opazila, da so vzgojitelji in učitelji preteţno 
negativno naravnani do otrok, ki se moteče vedejo. Posledično so njihove reakcije 

negativne in prenagle. Z raziskavo v prvi vrsti ţelim ugotoviti, kako vzgojitelji ravnajo, 
ko pri otroku opazijo moteče vedenje in kako vidijo svoje sodelovanje s svetovalnimi 
delavci vrtca. Zanimalo me bo tudi, na katere oblike vedenja se bolj odzivajo (tiste, ki 

so vidne navzven ali tiste, ki niso), kako pogosto ob pojavu motečega vedenja 
sodelujejo s svetovalno sluţbo in kakšno pomembnost temu sodelovanju pripisujejo. 
Raziskave, ki so bile narejene na to temo v preteklosti, so preteţno vezane na šolski 

prostor; torej na odzivanje učiteljev na moteče vedenje in na sodelovanje s 
svetovalno sluţbo na splošno, ne pa konkretno v primeru problematike teţavnega 
vedenja. Poleg tega so se raziskave osredotočale na motečnost posameznega 

vedenja za učitelje, ne pa na to, katera vedenja pri njih bolj pogosto sproţijo 
določene reakcije oziroma ukrepe. V nadaljevanju bom uporabljala izraz vzgojitelj, 
zapisan v moški slovnični obliki, kot nevtralen izraz za oba spola. 
 

2. CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo sem ţelela slediti naslednjim ciljem:  
 

- ugotoviti, ali se vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju vzgojitelji) 

bolj odzivajo na eksternalizirana (pozunanjena) ali internalizirana 
(ponotranjena) moteča vedenja predšolskih otrok; 

- ugotoviti, kako vzgojitelji ravnajo oziroma ukrepajo, ko pri otroku opazijo 

moteče vedenje; 
- ugotoviti, ali delovna doba vpliva na ravnanje vzgojiteljev ob motečem 

vedenju; 

- ugotoviti, ali vzgojitelji v primeru motečega vedenja otrok poiščejo pomoč pri 
svetovalni sluţbi, ki deluje v vrtcu; 

- ugotoviti, kako delovno mesto in delovna doba vplivata na pogostost iskanja 
pomoči pri svetovalni sluţbi; 

- ugotoviti, kako vzgojitelji ocenjujejo pomembnost sodelovanja s svetovalno 
sluţbo v primeru motečega vedenja otrok in kako delovno mesto vpliva na 
pripisovanje pomembnosti; 

- ugotoviti, kako vzgojitelji zaznavajo sodelovanje s svetovalno sluţbo.  
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3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
H1: Vzgojitelji se najpogosteje odzovejo na eksternalizirane oblike motečega 
vedenja.  

H2: Vzgojitelji se na moteče vedenje najpogosteje odzovejo tako, da se z otrokom 
pogovorijo, ko se umiri.  
H3: Obstajajo statistično pomembne razlike v ravnanju vzgojiteljev glede na delovno 

dobo.  
H4: Vzgojitelji se pri soočanju z motečim vedenjem otrok pogosto obrnejo po pomoč 
k svetovalni sluţbi vrtca.  
H5: Pomočniki vzgojiteljev pogosteje poiščejo pomoč pri svetovalni sluţbi kot 

vzgojitelji.  
H6: Vzgojitelji s krajšo delovno dobo pogosteje poiščejo pomoč pri svetovalni sluţbi 
kot vzgojitelji z daljšo delovno dobo.  

H7: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripisovanju pomembnosti sodelovanju 
s svetovalno sluţbo glede na delovno mesto.  
H8: Vzgojitelji menijo, da jih svetovalni delavci jemljejo kot enakovredne partnerje pri 

soočanju z motečim vedenjem otrok.  
 

4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 
metodo. Z deskriptivno metodo preučevane pojave opisujemo, s kavzalno 

neeksperimentalno metodo pa te pojave vzročno-posledično pojasnjujemo (Cencič, 
2009). Raziskovalni pristop je kvantitativen, podatke sem zbirala s pomočjo 
anonimnega anketnega vprašalnika. 

 
4.1 Vzorec 
 

Vzorec je izbran namensko in zajema 148 vzgojiteljev oziroma pomočnikov 
vzgojiteljev, ki so zaposleni v javnih vrtcih v osrednjeslovenski regiji.  
 
Tabela 1: Struktura vzorca po spolu 

 

SPOL FREKVENCA (f) ODSTOTEK (%) 

ţenski 141 95,3 

moški 7 4,7 

Skupaj 148 100,0 

  
 
Vzorec po spolu ni uravnoteţen, saj je v raziskavi sodelovalo 141 ţensk in le 7 

moških, kar predstavlja 4,7% vseh anketirancev. Ta podatek glede na feminizacijo 
poklica vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja ni presenetljiv.  
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Tabela 2: Struktura vzorca po starosti 

 

 
Kot vidimo v tabeli 2, je v raziskavi sodelovalo največ udeleţencev v starosti od 26 do 
35 let (33,8%), najmanj sodelujočih pa je v starostnih skupinah »manj kot 25 let« 

(6,1%) ter »več kot 55 let« (6,8%).  
 
Tabela 3: Struktura vzorca po delovni dobi 

 

DELOVNA DOBA FREKVENCA (F) ODSTOTEK (%) 

1–20 let 86 58,1 

več kot 20 let 62 41,9 

Skupaj 148 100,0 

 
 

Anketirance sem glede na delovno dobo na področju vzgoje in izobraţevanja za 
potrebe obdelave podatkov razdelila v dve skupini. Večji deleţ anketirancev (58,1%) 
ima manj kot 20 let delovne dobe, 41,9% anketirancev pa je v vrtcu zaposlenih ţe 

več kot 20 let.  
 
Tabela 4: Struktura vzorca po delovnem mestu 

 

DELOVNO MESTO FREKVENCA (F) ODSTOTEK (%) 

vzgojitelj 77 52,0 

pomočnik vzgojitelja 71 48,0 

Skupaj 148 100,0 

 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je vzorec glede na delovno mesto dokaj 
enakomerno porazdeljen. 52% anketirancev je zaposlenih na delovnem mestu 

vzgojitelja, 48% pa na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja.  
 

 

 
 
 

STAROST FREKVENCA (f) ODSTOTEK (%) 

manj kot 25 let 9 6,1 

26–35 let 50 33,8 

36–45 let 38 25,7 

46–55 let 41 27,7 

več kot 55 let 10 6,8 

Skupaj 148 100,0 
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4.2 Opis merskega instrumenta 
 
Merski pripomoček predstavlja anonimni anketni vprašalnik, ki sem ga večinoma 

sestavila sama na podlagi predelane literature. Nekaj postavk v ocenjevalnih 
lestvicah sem prevzela iz raziskave, ki je potekala od leta 2006 do 2008 in je bila 
izvedena v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Problemi inkluzivne 

obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih učencev in 
dijakov (Kobolt, 2010). Ker so se postavke omenjene raziskave nanašale na osnovno 
šolo, sem jih za potrebe svoje raziskave preoblikovala tako, da se nanašajo na vrtec.  

 
Vprašalnik sestavlja 9 vprašanj zaprtega tipa. Prvi del anketnega vprašalnika 
sestavljajo 4 vprašanja, ki se nanašajo na socialno-demografske značilnosti vzorca. 

Z njimi sem ţelela pridobiti podatke o spolu, starosti, delovni dobi in delovnem mestu 
anketirancev. Pri teh vprašanjih anketiranci obkroţijo enega izmed ponujenih 
odgovorov. Naslednji dve vprašanji se nanašata na ravnanje oziroma odzivanje 

vzgojiteljev ob motečem vedenju otrok, zadnja tri vprašanja pa se nanašajo na 
sodelovanje vzgojiteljev s svetovalno sluţbo. Pri 5. vprašanju je navedenih 12 
postavk, pri 6. vprašanju 13 postavk, 9. vprašanje pa je sestavljeno iz 11 postavk. Pri 

5., 6., 7. in 9. vprašanju anketiranci na štiristopenjski ocenjevalni lestvici označijo 
stopnjo pogostosti, pri čemer 1 pomeni »nikoli«, 2 »redko«, 3 »pogosto« in 4 »zelo 
pogosto«. Na 8. vprašanje pa anketiranci odgovorijo tako, da na petstopenjski lestvici 

označijo stopnjo pomembnosti, pri čemer 1 pomeni »povsem nepomembno«, 2 
»nepomembno«, 3 »srednje pomembno«, 4 »pomembno« in 5 »zelo pomembno«.  
 

4.2.1 Merske karakteristike 
 
Zanesljivost je merska lastnost vprašalnika, ki pomeni, da bi ob vnovičnem  

anketiranju istih subjektov z istim vprašalnikom, dobili enake rezultate (Cencič, 2009). 
Zanesljivost sem preverila tako, da sem za vsako ocenjevalno lestvico posebej 
izračunala Cronbachov koeficient alfa. Vrednosti koeficienta notranje konsistentnosti 

se gibljejo na intervalu 0 do 1, pri čemer višja vrednost pomeni tudi višjo zanesljivost 
merskega instrumenta. Če je vrednost koeficienta višja od 0,8 je zanesljivost 
konstrukta zelo dobra, če pa je vrednost niţja od 0,5, je zanesljivost nesprejemljiva 

(Koeficient Cronbach alfa, 2016). Pri prvi ocenjevalni lestvici, s katero sem preverjala 
pogostost vzgojiteljevih odzivov na določena moteča vedenja, Cronbachov koeficient 
alfa znaša 0,899, kar kaţe na zelo dobro zanesljivost. Z drugo lestvico sem merila, 

kako vzgojitelji ukrepajo, ko pri otroku opazijo moteče vedenje. Vrednost 
Cronbachovega koeficienta alfa je 0,506; to pomeni, da je zanesljivost lestvice slaba, 
a še sprejemljiva. Zadnja lestvica se nanaša na sodelovanje vzgojiteljev s 

svetovalnimi delavci vrtca. Njena zanesljivost je odlična, saj vrednost Cronbachovega 
koeficienta znaša kar 0,946. Ker vse vrednosti presegajo 0,5, lahko zaključim, da je 
vprašalnik dovolj zanesljiv.  
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Tabela 5: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa za posamezne ocenjevalne 
lestvice 

 

 Cronbachov koeficient 

alfa 

Število postavk 

lestvica 1 ,899 12 

lestvica 2 ,506 13 

lestvica 3 ,946 11 

 
 
Vsebinsko veljavnost sem zagotovila tako, da sem vprašalnik dala v pregled 

mentorici, ter s študijem obstoječe strokovne literature. Kriterij objektivnosti je bil 
izpolnjen z natančnimi in jasnimi navodili za izpolnjevanje vprašalnika ter z zaprtim 
tipom vprašanj.  

 

4.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

V seznamu vrtcev sem najprej poiskala vrtce, ki sodijo v osrednjeslovensko 
statistično regijo. Nato sem s pomočjo spleta poiskala elektronske naslove vrtcev 
oziroma ravnateljev. Podatke sem zbirala tako, da sem ravnateljem po elektronski 

pošti poslala prošnjo, če bi spletno anketo lahko posredovali strokovnim delavcem, 
torej vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljem, ki so zaposleni v njihovem vrtcu. Na 
kratko sem jim tudi pojasnila, kakšen je namen raziskave in jim zagotovila 

anonimnost in varstvo osebnih podatkov. Od nekaterih sem prejela nazaj pozitiven 
odgovor, od večine pa odgovora ni bilo. Ena od ravnateljic mi je poslala elektronske 
naslove posameznih enot in mi naročila, naj ankete sama posredujem na te naslove. 

Spletno anketo je v celoti izpolnilo 124 oseb, od tega je bilo 115 anket uporabnih in 
sem jih lahko vključila v analizo. V enem izmed vrtcev pa sem podatke zbirala tako, 
da sem natisnjene vprašalnike vročila eni od vzgojiteljic, ki jih je nato razdelila 

ostalim. Vročila sem ji 43 vprašalnikov, od tega mi jih je vrnila 33. Zbiranje podatkov 
je potekalo od konca maja do začetka avgusta 2016. Reševanje anketnega 
vprašalnika je v povprečju trajalo 5 minut.  
 

4.4 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem obdelala s pomočjo 
računalniškega programa za statistično analizo podatkov SPSS 20 in jih prikazala s 
pomočjo tabel ter opisno.   

 
Vzorec sem opisala s pomočjo deskriptivne statistike. Izračunala sem frekvence in 
njim pripadajoče odstotke. Za posamezne spremenljivke sem s pomočjo programa 

izračunala aritmetične sredine in standardne odklone. Zanesljivost merskega 
instrumenta sem preverila z uporabo Cronbachovega koeficienta alfa. Pred izborom 
določenega statističnega testa sem z uporabo Kolmogorov-Smirnov testa preverila, 

ali so spremenljivke normalno porazdeljene. Ker so rezultati testa pokazali, da 
porazdelitev spremenljivk odstopa od normalne, sem v nadaljevanju uporabila 
neparametrična testa, in sicer Wilcoxonov test predznačenih rangov ter Mann-

Whitney test. Z uporabo le-teh sem ugotavljala, ali se razlike v povprečnih vrednostih 
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med dvema skupinama statistično pomembno razlikujejo. Na podlagi rezultatov, ki 
sem jih z omenjenimi testi pridobila, sem zastavljene hipoteze potrdila ali ovrgla.  
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Preden pričnem s predstavitvijo rezultatov moram omeniti, da vzorec ni 
reprezentativen, ker predstavlja le majhen del celotne populacije, zato ugotovitev ne 

morem posplošiti na osnovno mnoţico. Dobljeni rezultati veljajo le za preučevani 
vzorec. Rezultate bom prikazala s pomočjo tabel po posameznih vprašanjih in 
zastavljenih hipotezah.  

 
5.1 Pogostost vzgojiteljevih odzivov na moteče vedenje  
 
Pri 5. vprašanju so anketiranci na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto 

ukrepajo, ko pri otroku opazijo določeno moteče vedenje. Izbirali so lahko med 
odgovori: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto in 4 – zelo pogosto. Moteča vedenja sem 
razdelila v dve skupini in tako oblikovala novi spremenljivki. V skupino 

eksternaliziranih vedenj sem uvrstila tista vedenja, ki so vidna navzven in so za 
okolico bolj moteča, v skupino internaliziranih vedenj pa tista, ki navzven niso tako 
opazna.  

 

Tabela 6: Opisna statistika za pogostost vzgojiteljevih odzivov/ukrepov na 
posamezna  moteča vedenja 

 
 N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

 
 
 
 

Eksternalizirana 
vedenja 

Fizična agresivnost do vrstnikov 
(pretepanje, brcanje, porivanje …) 

148 3,64 ,596 

Verbalno nasilje do vrstnikov (zmerjanje, 
kričanje, dajanje neprimernih vzdevkov 
…) 

147 3,48 ,725 

Impulzivno, nekontrolirano vedenje 148 3,42 ,660 

Kljubovanje in upiranje navodilom 

odraslih 

147 3,23 ,683 

Znašanje nad igračami 148 3,05 ,847 

Izbruhi togote in trme 147 2,84 ,756 

 
 
 

Internalizirana 
vedenja 

Pretirana plašnost 148 3,01 ,675 

Nezainteresiranost in nevključevanje v 

aktivnosti 

147 3,01 ,608 

Jokavost, potrtost. 147 3,00 ,702 

Pomanjkanje samostojnosti pri 

spoprijemanju z manjšimi ovirami 

147 2,95 ,700 

Umaknjenost vase 147 2,67 ,705 

Počasno prilagajanje spremembam 148 2,60 ,687 

 

 

Anketiranci se najpogosteje odzovejo na fizično agresivnost (M=3,64), verbalno 
nasilje do vrstnikov (M=3,48) in impulzivno vedenje (M=3,42). Najmanj pogosto pa 

ukrepajo, ko pri otroku zasledijo, da se počasi prilagaja spremembam (M=2,60) in je 
zaprt vase (M=2,67). Če primerjamo aritmetične sredine pri postavkah v obeh 
skupinah vedenj, opazimo, da so aritmetične sredine višje pri vseh postavkah v 

kategoriji eksternaliziranih vedenj. Izjema so le izbruhi togote in trme (M=2,84), na 
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katere se vzgojitelji ne odzivajo tako pogosto. Vzgojitelji so bili najbolj enotni v 
odgovorih pri postavki fizična agresivnost do vrstnikov (SD=0,596), najbolj pa so 
odgovori variirali pri postavki znašanje nad igračami (SD=0,847).  
 

H1: Vzgojitelji se najpogosteje odzovejo na eksternalizirane oblike motečega 
vedenja.  
 

Najprej sem za obe spremenljivki preverila, ali se porazdeljujeta normalno. Uporabila 
sem Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve. Rezultate testa sem 

preverila še s histogramom z vrisano krivuljo normalnosti.  
 
Tabela 7: normalnosti porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim testom 

 
  

 
N 

 
Aritmetična 

sredina 

 
Standardni 

odklon 

Vrednost 
Kolmogorov-
Smirnovega 

testa (Z) 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Eksternalizirana 
vedenja 

145 3,2793 ,54251 1,623 ,010 

Internalizirana 
vedenja 

144 2,8646 ,52667 1,301 ,068 

 
 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da porazdelitev prve spremenljivke odstopa od 
normalne, saj je vrednost statistične pomembnosti manjša od 0,05, druga 
spremenljivka pa je porazdeljena normalno (p > 0,05).  

 
Ker ena od spremenljivk ni normalno porazdeljena, sem uporabila Wilcoxonov test 
predznačenih rangov, ki spada v skupino neparametričnih testov. Test sluţi 

ugotavljanju značilnih razlik med povprečnima vrednostima dveh spremenljivk, ki smo 
jih dobili od istih oseb (Sagadin, 2003). V mojem primeru sem s tem testom 
ugotavljala, ali je razlika med aritmetičnima sredinama pri eksternaliziranih in 

internaliziranih vedenjih statistično pomembna.  
 
Tabela 8: Prikaz rezultatov Wilcoxonovega testa predznačenih rangov 

 
  

Povprečni rang 
 

Vsota rangov 
Statistika 

Wilcoxonovega 
testa (Z) 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Eksternalizirana 
vedenja 

41,75 668,00  
 

-8,324 

 
 

,000 Internalizirana 
vedenja 

68,29 7717,00 

 

 
Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z=-8,324, p=0,000). 
Vzgojitelji se bolj pogosto odzivajo na eksternalizirana (M=3,28) kot na internalizirana 

vedenja (M=2,86). Hipotezo lahko potrdim s tveganjem manjšim od 0,1%.  
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V preteklosti so mnogi avtorji v svojih študijah preučevali, katera vedenja se zdijo 
učiteljem najbolj teţavna in jim povzročajo največ skrbi. Wickman (1928, v Poulou in 
Norwich, 2000) je bil eden prvih, ki je v ZDA preiskoval teţavno vedenje v osnovnih 

šolah. Ugotovil je, da učitelji kot najbolj zaskrbljujoča vedenja zaznavajo fizično 
agresivnost in neubogljivost, torej tiste oblike vedenja, ki se kaţejo na očiten, neprikrit 
način. Nasprotno pa najmanj zaskrbljenosti kaţejo nad čustvenimi in osebnostnimi 

problemi učencev, ki se jih navzven ne opazi. Do podobnih ugotovitev so kasneje v 
svojih raziskavah prišli tudi drugi avtorji (Stone, 1981; Hutton, 1984; Laing in Chazan, 
1987; Stuart, 1994, v Poulou in Norwich, 2000). Dobljeni rezultati se skladajo tudi z 

rezultati raziskave, ki je bila izpeljana v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta z  
naslovom: Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno 
deprivilegiranih učencev in dijakov, ki je potekala med letoma 2006 in 2008. 

Raziskava je pokazala, da pedagoški delavci kot najbolj moteče zaznavajo 
eksternalizirane oblike vedenja, kot npr. uničevanje opreme, verbalno in fizično 
nasilje, ugovarjanje odraslim. Najmanj teţavna pa se jim zdijo tista vedenja, ki se 

navzven ne vidijo (Kobolt, 2010). Poulou in Norwich (2000) sta v Grčiji na vzorcu 170 
učiteljev, zaposlenih na različnih osnovnih šolah, raziskovala, katera vedenja 
zaznavajo kot najbolj problematična in kako ocenjujejo njihovo razširjenost. Za razliko 

od prej navedenih avtorjev sta poudarila obe dimenziji, vedenjsko in čustveno. 
Ugotovila sta, da se učitelji ukvarjajo tako z vedenjskimi kot tudi čustvenimi teţavami 
učencev. Kot najbolj problematična vedenja so ocenili izogibanje delu, negativizem, 

depresivno razpoloţenje, brezdelje, fizično agresijo, neubogljivost in pomanjkanje 
koncentracije. Med najmanj teţavna vedenja pa so uvrstili pretirano plašnost, iskanje 
pozornosti in neurejenost. 

 
Vse doslej omenjene raziskave so vezane na šolski prostor. Na področju predšolske 
vzgoje sem zasledila le eno raziskavo, ki je preučevala motečnost posameznih 

vedenj za vzgojitelje. Izsledki te raziskave se skladajo z mojimi, saj se je izkazalo, da 
so za vzgojitelje najbolj moteča vedenja, ki so pozunanjena: verbalna in fizična 
agresivnost, uničevalnost, neobvladljivo vedenje. Kot najmanj moteča pa so ocenili 

otrokovo negotovost v novih situacijah, umaknjenost vase ter nesamostojnost (Šetor, 
2013). Dobljeni podatki kaţejo, da je stopnja motečnosti otrokovega vedenja 
povezana s pogostostjo ukrepanja nanj, kar se mi ne zdi presenetljivo. Bolj kot 

vzgojitelji zaznavajo otrokovo vedenje kot moteče, bolj pogosto se nanj tudi odzovejo 
in ga poskušajo preprečiti. Okolje najhitreje odreagira na tisto vedenje, ki je zanj 
najbolj moteče ali ogroţujoče (Mikuš Kos, 1991). A. Kobolt (2010) sklene, da okolica 

običajno odreagira na vedenjske motnje, čustvene teţave, če jih ne spremlja še 
vedenjska motečnost, pa ostanejo mnogokrat neodkrite in se jim ne posveča 
pozornosti. M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) dodajata, da le redki, zelo tankočutni 

vzgojitelji in učitelji opazijo tudi vedenja, ki v otrocih povzročajo notranje stiske.  
 
5.2 Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju 
 

H2: Vzgojitelji se na moteče vedenje najpogosteje odzovejo tako, da se z 
otrokom pogovorijo, ko se umiri.  
 

Pri 6. vprašanju me je zanimalo, kako vzgojitelji ukrepajo, ko pri otroku opazijo, da se 
vede moteče. Na štiristopenjski lestvici so označili, kako pogosto ukrepajo na 

določen način. Izbirali so lahko med odgovori: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto in 4 – 
zelo pogosto. 
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Tabela 9: Opisna statistika za vzgojiteljeva ravnanja/ukrepe ob motečem vedenju 
 

Trditev N Aritmetična 
sredina 

Standardni odklon 

Zanima me, kaj je razlog za to, da se otrok 
tako vede.  

146 3,53 ,540 

Z otrokom se pogovorim, ko se umiri.  147 3,50 ,554 

V bodoče postanem bolj pozoren na tega 
otroka. 

147 3,37 ,576 

Razmislim, kako se otrok počuti in kaj nam 
ţeli sporočiti. 

147 3,35 ,615 

Otroka poskušam pomiriti (mirno sedem 
poleg njega, ga vzamem v naročje …). 

146 3,08 ,649 

O neprimernem vedenju se pogovorim s 
celo skupino, pri tem pazim, da otroka ne 
izpostavim. 

146 2,89 ,744 

Poiščem nove pedagoške prijeme. 146 2,83 ,614 

Otroka takoj strogo opozorim, naj preneha.  144 2,77 ,791 

Na otroka glasno zakričim. 146 1,92 ,700 

Otroka izključim iz dejavnosti in ga znotraj 
skupine osamim.  

147 1,91 ,661 

Takoj pokličem starše na pogovor. 146 1,88 ,649 

Otroka kaznujem. 145 1,88 ,583 

Vedenje ignoriram. 146 1,84 ,622 

 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da vzgojitelji največkrat ukrepajo tako, da razmislijo, 

zakaj se otrok tako vede (M=3,53) in da se z njim pogovorijo, ko se umiri (M=3,50). 
Pogosto postanejo na tega otroka bolj pozorni (M=3,37), uporabijo empatijo in se 
poskušajo vţiveti vanj (M=3,35) ali pa ga na različne načine poskušajo pomiriti 

(M=3,08). Redko pa vedenje ignorirajo (M=1,84), se posluţujejo kazni in o 
neprimernem vedenju takoj obvestijo starše (M=1,88). Anketiranci so si najbolj enotni 
pri tem, da se vprašajo, kaj je razlog takšnega vedenja (SD=0,540), največji razpon 

odgovorov pa je pri postavki »otroka takoj strogo opozorim, naj preneha« 
(SD=0,791).  
 

V drugi hipotezi sem predvidevala, da vzgojitelji kot svoj najpogostejši odziv na 
moteče vedenje, navajajo pogovor z otrokom, ko se le-ta umiri. Na osnovi izračuna 
aritmetične sredine hipotezo delno zavrnem, saj se vzgojitelji najpogosteje odzovejo 

tako, da razmislijo o razlogu za neprimerno vedenje. Hipotezo pa delno tudi 
sprejmem, saj se vzgojitelji skoraj enako pogosto z otrokom o neprimernem vedenju 
tudi pogovorijo.  

 
Izsledki drugih raziskav se skladajo z mojimi, saj kaţejo, da se pedagoški delavci pri 
soočanju z motečim vedenjem najpogosteje posluţujejo konstruktivnih metod, 

občasno pa otroke tudi kaznujejo (Papatheodorou, 1999). Učitelji kot najpogostejšo 
intervencijo navajajo pogovor in empatijo, redko pa na pogovor pokličejo starše, 
poiščejo nove pedagoške metode ali se po pomoč obrnejo na svetovalno sluţbo 



45 
 

(Kobolt, 2010). J. Šetor (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da se vzgojitelji 
največkrat na neprimerno vedenje odzovejo tako, da z otrokom vzpostavijo očesni 
stik, poskušajo najti vzrok takšnega vedenja ter v bodoče temu otroku namenijo več 

pozornosti. Izjemoma vzgojitelji otroka kaznujejo na nač in, da ga trdno primejo in 
postavijo stran od skupine ali ga pošljejo za nekaj časa ven iz igralnice. Le v izjemnih 
primerih na pogovor takoj pokličejo otrokove starše. Porast pozitivnih pristopov 

soočanja z motečim vedenjem gre po moji presoji pripisati vse večji vzgojiteljevi 
ozaveščenosti o problematiki otrokovih čustvenih in vedenjskih teţav ter vse večjem 
zavedanju lastne odgovornosti pri preprečevanju omenjene problematike.  

 
Vec (2011) stil vodenja, pri katerem vzgojitelji otroka spoštujejo in ga razumejo, hkrati 
pa mu postavljajo smiselne meje ter skupaj z njim oblikujejo norme, označi za 

demokratičnega. Avtorji so si enotni glede tega, da je treba otroku izkazati empatijo in 
poskušati razumeti, zakaj je njegovo vedenje takšno ter kaj nam ţeli z njim sporočiti. 
Potrebno mu je pokazati, da se lahko z nami odkrito pogovori o svojem doţivljanju in 

da smo mu pripravljeni pomagati pri soočanju s teţavami ter pri preusmerjanju v bolj 
konstruktivne oblike vedenja (Cowley, 2007; Kobolt, 2011; Miller, 2000; Poulou in 
Norwich, 2000; Pšunder, 2011; Vec, 2011; Ţgavc, 2000). 

 
H3: Obstajajo statistično pomembne razlike v ravnanju vzgojiteljev glede na 
delovno dobo.  

 
Za ugotavljanje razlik v ravnanjih med vzgojitelji z več let delovne dobe in tistimi, ki 
imajo manj delovne dobe, sem najprej s Kolmogorov-Smirnovim testom preverila, ali 

so spremenljivke porazdeljene normalno.  
 
Tabela 10: Opisna statistika za vzgojiteljeva ravnanja/ukrepe ob motečem vedenju 

glede na delovno dobo in preverjanje normalnosti porazdelitve 
 

 
 
 
 

Trditev 

 
 
 

Delovna 
doba 

 
 
 
 

N 

 
 
 

Aritmetična 
sredina 

 
 
 

Standard
ni odklon 

Kolmogorov-Smirnov test 

 
 

Statisti
ka 

 
Prostost

ne 
stopnje 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Zanima me, 
kaj je razlog 
za to, da se 
otrok tako 
vede.  

 
1–20 let 

 
84 

 
3,54 

 
,525 

 
,359 

 
84 

 
,000 

nad 20 
let 

62 3,53 ,564 ,361 62 ,000 

Z otrokom se 
pogovorim, 
ko se umiri. 

1–20 let 85 3,48 ,548 ,333 85 ,000 

 
nad 20 

let 

 
62 

 
3,53 

 
,564 

 
,361 

 
62 

 
,000 

V bodoče 
postanem 
bolj pozoren 
na tega 
otroka. 

1–20 let 85 3,31 ,557 ,356 85 ,000 

nad 20 
let 

62 3,47 ,593  ,332 62 ,000 

Razmislim, 
kako se otrok 
počuti in kaj 
nam ţeli 
sporočiti. 

 
1–20 let 

 
85 

 
3,31 

 
,637 

 
,285 

 
85 

 
,000 

 
nad 20 

let 

 
62 

 
3,40 

 
,586 

 
,303 

 
62 

 
,000 
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Otroka 
poskušam 
pomiriti 
(mirno 
sedem poleg 
njega, ga 
vzamem v 
naročje …). 

 
1–20 let 

 
85 

 
3,11 

 
,655 

 
,305 

 
85 

 
,000 

 
nad 20 

let 

 
61 

 
3,05 

 
,644 

 
,322 

 
61 

 
,000 

O 
neprimernem 
vedenju se 
pogovorim s 
celo skupino, 
pri tem 
pazim, da 
otroka ne 
izpostavim. 

 
1–20 let 

 
85 

 
2,87 

 
,704 

 
,302 

 
85 

 
,000 

 
nad 20 

let 

 
61 

 
2,92 

, 
,802 

 
,278 

 
61 

 
,000 

Poiščem 
nove 
pedagoške 
prijeme. 

1–20 let 85 2,80 ,594 ,338 85 ,000 

nad 20 
let 

61 2,87 ,645 ,302 61 ,000 

Otroka takoj 
strogo 
opozorim, 
naj preneha. 

1–20 let 84 2,81 ,784 ,227 84 ,000 

nad 20 
let 

60 2,72 ,804 ,238 60 ,000 

Na otroka 
glasno 
zakričim. 

1–20 let 85 1,94 ,730 ,303 85 ,000 

nad 20 
let 

61 1,89 ,661 ,307 61 ,000 

Otroka 
izključim iz 
dejavnosti in 
ga znotraj 
skupine 
osamim. 

 
1–20 let 

 
85 

 
1,89 

 
,655 

 
,294 

 
85 

 
,000 

 
nad 20 

let 

 
62 

 
1,94 

 
,674 

 
,301 

 
62 

 
,000 

Takoj 
pokličem 
starše na 
pogovor. 

1–20 let 85 1,86 ,639 ,305 85 ,000 

nad 20 
let 

61 1,92 ,666 ,303 61 ,000 

Otroka 
kaznujem. 

1–20 let 84 1,96 ,610 ,321 84 ,000 

nad 20 
let 

61 1,77 ,529 ,389 61 ,000 

Vedenje 
ignoriram.  

1–20 let 85 1,72 ,548 ,367 85 ,000 

nad 20 
let 

61 2,00 ,683 ,369 61 ,000 

 

 

Vzgojitelje s krajšo delovno dobo od 20 let v povprečju največkrat zanima ozadje 
motečega vedenja (M=3,54). Pogosto ravnajo tako, da se z otrokom individualno 
pogovorijo o neprimernem vedenju (M=3,48), v bodoče postanejo bolj pozorni na 

tega otroka in uporabijo empatijo (M=3,31). Najbolj poredko pa otrokovo moteče 
vedenje ignorirajo (M=1,72). Tudi vzgojitelji z daljšim delovnim staţem od 20 let v 
povprečju največkrat uporabijo naslednje ukrepe: razmislek o vzroku za neprimerno 

vedenje (M=3,53), pogovor z otrokom (M=3,53), večja bodoča kontrola nad otrokom 
(M=3,47) in razmislek o počutju (M=3,40). Najredkeje pa otroka za teţavno 
obnašanje kaznujejo (M=1,77). Večje razlike v ravnanju glede na delovno dobo se 
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kaţejo pri treh ravnanjih: »vedenje ignoriram«, »otroka kaznujem« in »v bodoče 
postanem bolj pozoren na tega otroka«.  
 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da vse spremenljivke odstopajo od normalnosti 
(p=0,000), zato sem za testiranje tretje hipoteze uporabila Mann-Whitneyev test, s 
katerim preverjamo, ali se povprečji dveh neodvisnih vzorcev med seboj statistično 

pomembno razlikujeta (Cencič, 2009).  
 
Tabela 11: Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega testa za ugotavljanje razlik v 

vzgojiteljevih ravnanjih glede na število let delovne dobe 
 

 
 

Trditev 

 
 

Delovna doba 

 
 

Povprečni rang 

 
Statistika Mann-
Whitneyevega 

testa (U) 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Zanima me, kaj 
je razlog za to, 
da se otrok tako 
vede. 

1–20 let 73,27  
2584,500 

 
,929 

nad 20 let 73,81 

Z otrokom se 
pogovorim, ko 
se umiri. 

1–20 let 72,36  
2495,500 

 
,531 

nad 20 let 76,25 

V bodoče 
postanem bolj 
pozoren na tega 
otroka. 

1–20 let 69,21  
 

2227,500 

 
 

,070 nad 20 let 80,57 

Razmislim, kako 
se otrok počuti 
in kaj nam ţeli 
sporočiti. 

1–20 let 71,70  
2439,500 

 
,390 

nad 20 let 77,15 

Otroka 
poskušam 
pomiriti (mirno 
sedem poleg 
njega, ga 
vzamem v 
naročje …). 

1–20 let 74,86  
 

2477,000 

 
 

,597  
nad 20 let 

 
71,61 

O neprimernem 
vedenju se 
pogovorim s 
celo skupino, pri 
tem pazim, da 
otroka ne 
izpostavim. 

1–20 let 72,06  
 

2470,500 

 
 

,593 
 

nad 20 let 
 

75,50 

Poiščem nove 
pedagoške 
prijeme. 

1–20 let 71,92  
2458,500 

 
,543 

nad 20 let 75,70 

Otroka takoj 
strogo opozorim, 
naj preneha. 

1–20 let 74,18  
2378,500 

 
,539 nad 20 let 70,14 

Na otroka 
glasno zakričim. 

1–20 let 74,41 2515,500 ,729 

nad 20 let 72,24 

Otroka izključim 
iz dejavnosti in 
ga znotraj 
skupine 
osamim. 

1–20 let 73,25  
2571,500 

 
,779 

nad 20 let 75,02 
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Takoj pokličem 
starše na 
pogovor. 

1–20 let 72,34 2493,500 ,655 

nad 20 let 75,12 

Otroka 
kaznujem. 

1–20 let 77,80 2159,000 ,056 

nad 20 let 66,39 

Vedenje 
ignoriram. 

1–20 let 67,38 2072,000 ,014 

nad 20 let 82,03 

 

 

Med ravnanji vzgojiteljev glede na število let delovne dobe se ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike, saj je p pri vseh postavkah večji od 0,05. Izjema je le trditev 

»vedenje ignoriram«, kjer opazimo, da je razlika v odgovorih statistično pomembna 
(p=0,014). Vzgojitelji z večjim številom let delovne dobe (M=2,00) pogosteje reagirajo 
tako, da otrokove prestopke ignorirajo. Vzgojitelji z manj delovne dobe ta ukrep 

uporabijo redkeje (M=1,72). Ker se statistična pomembnost pojavlja le pri eni trditvi, 
ne morem trditi, da delovna doba vpliva na to, kako bodo vzgojitelji reagirali, ko bodo 
priča otrokovemu neprimernemu vedenju. Iz tega sledi zavrnitev hipoteze 3.  

 
Poraja se mi vprašanje, zakaj je do statistično pomembnih razlik prišlo ravno pri 
ukrepu ignoriranja vedenja. Sklepam, da je do tega prišlo zato, ker so vzgojitelji, ki so 

v vrtcu zaposleni ţe dlje časa, bolj izkušeni, in so preizkusili ţe mnogo načinov 
odzivanja na moteče vedenje. Morda so spoznali, da je ignoriranje lahko zelo 
učinkovita strategija, ko gre za manjše prestopke. S. Cowley (2007) navaja, da otroku 

ne smemo za vsako malenkost posvečati pozornosti, saj bo tako svoje vedenje le še 
ponavljal, ker se bo naučil, da z njim pridobi tisto, kar ţeli – našo pozornost. Včasih je 
bolje, da se delamo kot da vedenja nismo opazili in ne naredimo ničesar. Tako bo 

imel otrok čas za razmislek, mi pa se bomo umirili in na situacijo pogledali z distance.  
 
5.3 Pogostost sodelovanja vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v primeru 

motečega vedenja 
 
H4: Vzgojitelji se pri soočanju z motečim vedenjem otrok pogosto obrnejo po 
pomoč k svetovalni sluţbi vrtca.  

 
Hipotezo sem preverjala s 7. vprašanjem, s katerim sem ţelela izvedeti, kako 
pogosto se vzgojitelji ob pojavu motečega vedenja pri otroku, obrnejo po pomoč na 

svetovalno sluţbo. Anketiranci so imeli moţnost izbire med naslednjimi odgovori: 1 – 
nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto in 4 – zelo pogosto.  
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Tabela 12: Opisna statistika za pogostost sodelovanja s svetovalno službo v primeru 
motečega vedenja 
 

 
Trditev 

 
Odgovor 

 
Frekvenca 

 
Odstotek 

(%) 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Ko opazim 
moteče vedenje 
pri otroku in ne 
vem, kako 
ravnati, se 
obrnem na 
svetovalno 
sluţbo. 

nikoli 10 6,8  
 
 

2,49 

 
 
 

,685 

redko 62 41,9 
pogosto 70 47,3 

zelo 
pogosto 

6 4,1 

Skupaj: 
148 

Skupaj: 100 

 

 
Rezultati kaţejo, da je največ vzgojiteljev (47,3%) izbralo odgovor »pogosto«. Le 
nekaj manj (41,9%) jih je odgovorilo z »redko«, najmanj pa jih je označilo odgovora 

»nikoli« (6,8%) in »zelo pogosto« (4,1%).  
 
Za boljšo preglednost in laţjo potrditev ali zavrnitev hipoteze na podlagi frekvenčne 

analize sem zdruţila odgovora »nikoli« in »redko« ter odgovora »pogosto« in »zelo 
pogosto«. Oblikovala sem dve novi kategoriji: redko in pogosto. Frekvenčno 
porazdelitev novo oblikovanih kategorij sem prikazala v spodnji preglednici.  

 
Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev rezultatov 7. vprašanja za kategoriji »redko« in 
»pogosto« 

 

Odgovor Frekvenca Odstotek (%) 

redko 72 48,6 

pogosto 76 51,4 

Skupaj 148 100,0 

 
 
Izkazalo se je, da večina vzgojiteljev (76), kar predstavlja 51,4% vseh anketirancev, 

pri spoprijemanju z motečim vedenjem pogosto poišče pomoč pri svetovalni sluţbi. 
Za sprejetje hipoteze na osnovi frekvenčne porazdelitve je potrebna vsaj polovica 
oseb, ki so izbrali odgovor skladen s hipotezo. Ker je v skladu z zastavljeno domnevo 

odgovorila več kot polovica oseb, hipotezo 4 sprejmem.  
 
Bečaj (1999a) je v svoji raziskavi prišel do izsledkov, da se vzgojitelji najpogosteje 

obračajo na svetovalno sluţbo zaradi teţav posameznih otrok (75%), zaradi 
izboljšanja dela v skupini (31,9%), le majhen odstotek pa pomoči ni še nikoli 
potrebovalo (4,2%). V moji raziskavi je ta odstotek malce višji (6,8%), a ne toliko, da 

bi bil zaskrbljujoč. Avtor (prav tam) navaja, da je poglavitna naloga svetovalne sluţbe 
po mnenju vzgojiteljev odpravljanje razvojnih (osebnih) teţav, s katerimi se srečujejo 
posamezni otroci. J. Kalin (2004) je podobno študijo opravila v šolskem prostoru in 

ugotovila, da učitelji najpogosteje navajajo, da bi potrebovali pomoč svetovalne 
sluţbe pri reševanju vzgojne in učne problematike oddelka (vedenjska problematika, 
disciplina v razredu, učna problematika, učne teţave, motiviranje učencev, delo z 
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nadarjenimi učenci, čustvene teţave, socialno-ekonomske stiske otrok, individualna 
učna pomoč).  
 

H5: Pomočniki vzgojiteljev pogosteje poiščejo pomoč pri svetovalni sluţbi kot 
vzgojitelji.  

 

Za testiranje normalnosti porazdelitve sem uporabila Kolmogorov-Smirnov test, 
katerega rezultate prikazujem v spodnji tabeli. 
 
Tabela 14: Opisna statistika za pogostost sodelovanja s svetovalno službo v primeru 
motečega vedenja glede na delovno mesto in preverjanje normalnosti porazdelitve  

 
 
 
 

Trditev 

 
 

Delovno 
mesto 

 
 
 

N 

 
 

Aritmetična 
sredina 

 
 

Standardni 
odklon 

Kolmogorov-Smirnov test 

 
 

Statistika 

 
Prostost

ne 
stopnje 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Ko opazim 
moteče 
vedenje pri 
otroku in ne 
vem, kako 
ravnati, se 
obrnem na 
svetovalno 
sluţbo. 

 
 

vzgojitelj 

 
 

77 

 
 

2,58 

 
 

,636 

 
 

,328 

 
 

77 

 
 

,000 

 
pomočnik 
vzgojitelja 

 
 

71 

 
 

2,38 

 
 

,724 

 
 

,264 

 
 

71 

 
 

,000 

 
 
Zaradi odstopanja porazdelitve od normalne sem v nadaljevanju za preverjanje vpliva 

delovnega mesta na pogostost sodelovanja s svetovalno sluţbo ob pojavu motečega 
vedenja uporabila Mann-Whitney test.  
 
Tabela 15: Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega testa za ugotavljanje razlik v 
pogostosti sodelovanja s svetovalno službo glede na delovno mesto 

 
 

Trditev 
 

Delovno 
mesto 

 
Povprečni rang 

Statistika 
Mann-

Whitneyevega 
testa (U) 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Ko opazim 
moteče vedenje 
pri otroku in ne 
vem, kako 
ravnati, se 
obrnem na 
svetovalno 
sluţbo. 

 
vzgojitelj 

 
80,15 

 
 
 

2298,500 

 
 
 

,065  
pomočnik 
vzgojitelja 

 
68,37 

 
 
Med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede tega, kako pogosto se pri spoprijemanju z motečim vedenjem obrnejo po 
pomoč na svetovalno sluţbo (U=2298,500; p=0,065). Pri vzorcu opazim, da vzgojitelji 
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(M=2,58) nekoliko pogosteje sodelujejo s svetovalnimi delavci kot pomočniki 
vzgojiteljev (M=2,38). Hipotezo 5 ovrţem.  
 

Rezultati niso v skladu z mojimi pričakovanji. Pričakovala sem namreč, da pomočniki 
vzgojiteljev pogosteje poiščejo pomoč pri svetovalni sluţbi kot vzgojitelji. 
Predvidevala sem, da so si vzgojitelji tekom izobraţevanja pridobili več informacij o 

problematiki motečega vedenja ter načinih spoprijemanja z njim. Posledično se čutijo 
bolj kompetentne in usposobljene za delo z otroki s teţavami v socialnem 
prilagajanju. Morda je vzrok za takšne rezultate dejstvo, da so za razliko od 

pomočnikov vzgojiteljev, vzgojitelji zadolţeni za načrtovanje dejavnosti. Ker si ţelijo 
dejavnosti skrbno načrtovati in pripraviti takšne aktivnosti, ki bodo spodbujale 
prosocialne oblike vedenja in zmanjševale nezaţeleno vedenje, si morda ţelijo od 

svetovalnega delavca pridobiti strokovne usmeritve in potrditev, da so dejavnosti 
dobro zasnovane. Zavedam se, da je razlika v pogostosti sodelovanja s svetovalnim 
delavcem glede na delovno mesto zelo majhna, zato iz tega ne morem delati 

kakršnih koli tehtnih zaključkov. 
 

H6: Vzgojitelji s krajšo delovno dobo pogosteje poiščejo pomoč pri svetovalni 

sluţbi kot vzgojitelji z daljšo delovno dobo.  
 
Zanimalo me je, kakšen je vpliv vzgojiteljeve delovne dobe na pogostost sodelovanja 

s svetovalnimi delavci. 
 
Tabela 16: Opisna statistika za pogostost sodelovanja s svetovalno službo v primeru 

motečega vedenja glede na delovno dobo in preverjanje normalnosti porazdelitve 
 

 
 
 

Trditev 

 
 

Delovna 
doba 

 
 
 

N 

 
 

Aritmetična 
sredina 

 
 

Standardni 
odklon 

Kolmogorov-Smirnov test 

 
 

Statistika 

 
Prostostne 

stopnje 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Ko opazim 
moteče 
vedenje pri 
otroku in ne 
vem, kako 
ravnati, se 
obrnem na 
svetovalno 
sluţbo. 

 
 

1–20 let 

 
 
86 

 
 

2,50 

 
 

,664 

 
 

,274 

 
 

86 

 
 

,000 

 
 
nad 20 let 

 
 

62 

 
 

2,47 

 
 

,718 

 
 

,303 

 
 

62 

 
 

,000 

 

 
Ker porazdelitev odstopa od normalne, sem zopet za testiranje zastavljene hipoteze 
uporabila Mann-Whitneyev test. 
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Tabela 17: Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega testa za ugotavljanje razlik v 
pogostosti sodelovanja s svetovalno službo glede na delovno dobo 
 

 
Trditev 

 
Delovna 

doba 

 
Povprečni rang 

Statistika 
Mann-

Whitneyevega 
testa (U) 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

Ko opazim 
moteče vedenje 
pri otroku in ne 
vem, kako 
ravnati, se 
obrnem na 
svetovalno 
sluţbo. 

 
1–20 let 

 
74,59 

 
 
 

2658,000 

 
 
 

,973  
nad 20 let 

 
74,37 

 
 
Mann-Whitney test je pokazal, da vpliv delovne dobe na pogostost s svetovalno 

sluţbo ni statistično pomemben (U=2658,000; p=0,973). Za vzorec lahko ugotovim, 
da si anketiranci s krajšo delovno dobo (M=2,50) nekoliko pogosteje poiščejo pomoč 
pri svetovalni sluţbi kot tisti z daljšim delovnim staţem (M=2,47). O vplivu delovne 

dobe na pogostost sodelovanja s svetovalno sluţbo ne morem trditi ničesar. Tudi 6.  
hipoteze zato ne morem potrditi.  
 

Rezultati so me presenetili, saj sem predvidevala, da imajo vzgojitelji z manjšim 
številom let delovne dobe manj znanja in izkušenj ter se posledično veliko pogosteje 
obračajo po pomoč in nasvete k svetovalni sluţbi. Razlog, ki bi lahko utemeljeval 

takšne rezultate, bi bil lahko ta, da vzgojitelji s krajšo delovno dobo zaradi 
pomanjkanja izkušenj nimajo še toliko samozavesti, da bi iskali pomoč pri svetovalni 
sluţbi. Iskanje pomoči smatrajo kot izraz nemoči in nezadostne strokovne 

usposobljenosti. Vzgojitelji začetniki po mojem mnenju potrebujejo nekaj časa, da 
svetovalnega delavca dobro spoznajo in vidijo, kakšno je njegovo delo. Svetovalni 
delavec jim lahko pri tem bistveno pomaga tako, da jim predstavi svoje delo in jim 

pove, kdaj se lahko obrnejo nanj. Pomembno je tudi, da svetovalni delavec vzgojitelju 
pokaţe, da ga sprejema kot strokovnjaka in je pripravljen upoštevati tudi njegove 
predloge. Tako se med njima laţe vzpostavi dober odnos (Pečjak in Košir, 2012). 

Vzrok, da vzgojitelji vseeno nekoliko redkeje sodelujejo s svetovalno sluţbo, vidim v 
tem, da so si z leti pridobili ţe toliko izkušenj in kompetenc, da se lahko s problemom 
sami soočijo in poiščejo primerno rešitev. V svoji praksi so verjetno preizkusili ţe 

mnogo različnih ukrepov, ko so naleteli na moteče vedenje v skupini, in tako 
presodili, katera ravnanja so obrodila največ sadov.  
 

5.4 Vzgojiteljevo pripisovanje pomena sodelovanju s svetovalno sluţbo v 
primeru motečega vedenja 
 
Z 8. vprašanjem sem ţelela izvedeti, kako pomembno se vzgojiteljem zdi 

medsebojno sodelovanje s svetovalno sluţbo v primeru motečega vedenja. Na 
petstopenjski lestvici pomembnosti so označili enega izmed naslednjih odgovorov: 1 
– povsem nepomembno, 2 – nepomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – pomembno 

in 5 – zelo pomembno.   
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Tabela 18: Opisna statistika za pripisovanje pomena  sodelovanju s svetovalno 
službo 

 
 

Trditev 
 

Odgovor 
 

Frekvenca 
 

Odstotek 
(%) 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

 
 
 
V primeru 
motečega 
vedenja otrok 
se mi zdi 
sodelovanje s 
svetovalno 
sluţbo … 

povsem 
nepomembno 

4 2,7  
 
 
 
 

4,15 

 
 
 
 
 

,932 

nepomembno 2 1,4 

srednje 
pomembno 

24 16,2 

pomembno 55 37,2 

zelo 
pomembno 

 
62 

 
41,9 

 

Skupaj: 
147 

Skupaj: 99,3 

 

 
Na 8. vprašanje je odgovorilo 147 oseb, kar predstavlja 99,3% vseh anketirancev. 
Večini anketirancev se zdi sodelovanje s svetovalno sluţbo ključnega pomena, saj je 

največji deleţ zaslediti pri odgovorih »pomembno« (37,2%) in »zelo pomembno« 
(41,9%). To potrjuje tudi aritmetična sredina, ki znaša 4,15. Vrednost standardnega 
odklona kaţe, da se odgovori med seboj zelo razlikujejo. Nekateri anketiranci namreč 

sodelovanju s svetovalno sluţbo pripisujejo zelo velik pomen, drugim pa se zdi le-to 
nepomembno.  
 

Avtorji se strinjajo, da je uspešno sodelovanje med vzgojitelji in svetovalnimi delavci 
zelo pomembno  za otrokov zdrav razvoj. Oba sta strokovnjaka na svojem področju, 
zato se morata med seboj dopolnjevati, izmenjevati mnenja, ideje in izkušnje. Drug 

drugemu predstavljata nepogrešljivi vir informacij in znanja. Vsak s svojega vidika 
otroka poznata, zato morata razviti odnos soustvarjanja in skupaj oblikovati ustrezno 
pomoč (Pečjak in Košir, 2012; Resman, 1999; Stepišnik, 1998). Bundy in Poppen 

(1986, v Pečjak in Košir, 2012) sta v 77% raziskav o sodelovanju med učitelji in 
svetovalnimi delavci, ki sta jih pregledala, ugotovila, da je ob medsebojnem 
sodelovanju prišlo do pomembnega izboljšanja otrokovega vedenja in prilagojenosti. 

Nadalje sta izpostavila dejstvo, da svetovalni delavec lahko pomaga učitelju tudi pri 
njegovi osebni rasti, kar se odraţa tudi v učiteljevem uspešnejšem delu z otroki.  
 

H7: Obstajajo statistično pomembne razlike v pripisovanju pomembnosti 
sodelovanju s svetovalno sluţbo glede na delovno mesto.  
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Tabela 19: Opisna statistika za pripisovanje pomena sodelovanju s svetovalno 
službo v primeru motečega vedenja glede na delovno mesto in preverjanje 
normalnosti porazdelitve 

 
 
 
 

Trditev 

 
 

Delovno 
mesto 

 
 
 

N 

 
 

Aritmetična 
sredina 

 
 

Standardni 
odklon 

Kolmogorov-Smirnov test 

 
 

Statistika 

 
Prostostne 

stopnje 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

V primeru 
motečega 
vedenja 
otrok se mi 
zdi 
sodelovanj
e s 
svetovalno 
sluţbo … 

 
 

vzgojitelj 

 
 

76 

 
 

4,28 

 
 

,842 

 
 

,279 

 
 

76 

 
 

,000 

 
pomočnik 
vzgojitelja 

 

 
 

71 

 
 

4,01 

 
 

1,007 

 
 

,241 

 
 

71 

 
 

,000 

 
 
Tabela 20: Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega testa za ugotavljanje razlik v 

pripisovanju pomena sodelovanju s svetovalno službo glede na delovno mesto  
 

 
Trditev 

 
Delovno 
mesto 

 
Povprečni rang 

Statistika 
Mann-Whitney 

testa (U) 

Vrednost 
statistične 

pomembnosti 
(p) 

V primeru 
motečega 
vedenja otrok se 
mi zdi 
sodelovanje s 
svetovalno sluţbo 
… 

 
vzgojitelj 

 
79,09 

 
 
 

2311,000 

 
 
 

,107  
pomočnik 
vzgojitelja 

 
68,55 

 
 

Dobljeni rezultati kaţejo, da so si vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dokaj enotni 
glede tega, kako ocenjujejo pomembnost medsebojnega sodelovanja s svetovalno 
sluţbo v primeru motečega vedenja. Vrednost testa ni statistično pomembna 

(U=2311,000; p=0,107). Rezultati kaţejo, da v vzorcu vzgojitelji (M=4,28) 
sodelovanju s svetovalnimi delavci dajejo nekoliko večji poudarek kot pomočniki 
vzgojiteljev (M=4,01). Ker nisem uspela dokazati statistično pomembnih razlik, 

hipotezo 7 ovrţem.  
  
Menim, da je v današnjem času problematika motečega vedenja zelo razširjena in da 

so tako vzgojitelji kot tudi njihovi pomočniki vedno bolj osveščeni, kako pomembno je 
timsko sodelovanje in interdisciplinarno povezovanje različnih strok. Moteče vedenje 
se namreč pojavlja v številnih raznolikih oblikah, zato je pomembno, da strokovnjak i 

zdruţijo moči in se skupaj lotijo reševanja omenjene problematike.   
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5.5 Zaznavanje sodelovanja s svetovalno sluţbo v primeru motečega vedenja 
 
Zadnje vprašanje se je nanašalo na odnos med vzgojiteljem in svetovalnim 

delavcem. Sestavljeno je bilo iz enajstih trditev, za katere so anketiranci na 
štiristopenjski lestvici označili, kako pogosto drţijo. Na voljo so bili odgovori: 1 – 
nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto in 4 – zelo pogosto. S tem vprašanjem sem ţelela 

preveriti še svojo zadnjo domnevo.  
 
H8: Vzgojitelji menijo, da jih svetovalni delavci jemljejo kot enakovredne 

partnerje pri soočanju z motečim vedenjem otrok.  
 
Tabela 21: Opisna statistika za 9. vprašanje  

 

 

Menim, da svetovalni delavec … 

 
N 

Aritmetična 
sredina 

 
Standardni 

odklon 
je odprt za moja opaţanja, mnenja, 
predloge 

146 3,31 ,766 

upošteva mojo strokovno avtonomnost 
in priznava mojo vlogo 

146 3,27 ,680 

si prizadeva za oblikovanje zaupljivega 
partnerskega odnosa z mano 

146 3,27 ,736 

si prizadeva za dobro sodelovanje z 
mano 

146 3,24 ,736 

me spodbuja k aktivni udeleţbi pri 
reševanju problema 

146 3,24 ,764 

se z mano posvetuje o učinkovitem delu 
z otroki z motečim vedenjem 

146 3,21 ,821 

skupaj z mano ugotavlja vzrok 
motečega vedenja pri otroku ter me 
spodbuja pri skupnem opredeljevanju 
problema 

146 3,19 ,791 

me ne distancira od zaznanih 
problemov 

145 3,17 ,819 

mi ob morebitnih teţavah stoji ob strani 
in mi nudi strokovne nasvete 

146 3,16 ,802 

ne prevzame v celoti mojih nalog 143 3,10 ,748 

me seznani s svojim konceptom dela 146 3,08 ,797 

 
 
Ugotovila sem, da anketiranci svoje sodelovanje s svetovalnim delavcem v primeru 

motečega vedenja vidijo v zelo pozitivni luči. Menijo, da svetovalni delavci sprejemajo 
tudi njihove predloge in mnenja (M=3,31), upoštevajo njihovo strokovno avtonomijo 
(M=3,27) in si prizadevajo za vzpostavitev partnerskega odnosa (M=3,27). Tudi pri 

ostalih trditvah povprečje ni dosti niţje. Podatek o standardnem odklonu nam pove, 
da so si bili anketiranci najbolj enotni pri postavki »upošteva mojo strokovno 
avtonomnost in priznava mojo vlogo«, najbolj pa so bili odgovori razpršeni pri 

postavki »se z mano posvetuje o učinkovitem delu z otroki z motečim vedenjem«.  
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Hipotezo sem preverila s frekvenčno analizo in izračunom aritmetične sredine. Iz 
tabele 21 je razvidno, da je aritmetična sredina pri vseh postavkah višja od 3, kar 
pomeni, da so anketiranci pri vseh trditvah največkrat izbrali odgovor »3 - pogosto« 

ali »4 - zelo pogosto«. Višje povprečje pa kaţe na večje zadovoljstvo s sodelovanjem 
s svetovalnim delavcem. Na podlagi izračuna povprečij za posamezne postavke sem 
torej ugotovila, da vzgojitelji menijo, da jih svetovalni delavci pri spoprijemanju z 

motečim vedenjem, jemljejo kot enakovredne partnerje in jih aktivno vključujejo v 
proces pomoči. Hipotezo 8 potrdim.  
 

Ugotovitve lahko primerjam z raziskavo o sodelovanju med vzgojitelji in svetovalno 
sluţbo, ki jo je izvedel Bečaj leta 1996. Tudi v tej raziskavi večina vzgojiteljev s 
svetovalnim delavcem dobro sodeluje (77,8%), s prejeto pomočjo so zadovoljni, 

svetovalna sluţba pa jim je pogosto v pomoč pri uresničevanju načrtov v skupini 
(Bečaj, 1999a). Tudi podatki raziskav objavljenih v zborniku Svetovalno delo v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah kaţejo, da je odnos med svetovalnimi delavci in učitelji 

relativno dober. Več kot 90% učiteljev meni, da s svetovalno sluţbo dobro sodelujejo, 
dve tretjini učiteljev pa jih je z dobljeno pomočjo zadovoljnih (Bečaj, 1999b). 
Posvetovalno vlogo svetovalnega delavca poudarja veliko raziskav. Avtorji so si 

enotni, da je za učinkovito reševanje problemov nujno, da se vzgojitelj ali učitelj in 
svetovalni delavec o teţavah posvetujeta, vzdrţujeta odnos medsebojnega zaupanja, 
spoštujeta drug drugega in si prizadevata za dobre medosebne odnose (Bečaj, 

1999b; Calvery in Hyun, 2013; Pečjak in Košir, 2012; Resman, 1999; Siard, 2003).  
 
Bistvo posvetovanja je v tem, da vzgojitelj in svetovalni delavec delujeta skupaj kot 

partnerja, spoštujeta opaţanja in predloge drug drugega, priznavata strokovno 
avtonomijo, skupaj preučujeta ozadje problema, zbirata informacije, iščeta rešitve in 
sproti evalvirata uspešnost izvedenih rešitev. V posvetovalnem odnosu je zlasti 

potrebno paziti, da se nihče ne postavlja v dominantno vlogo, ampak oba 
enakopravno sodelujeta pri načrtovanju ustreznih intervencij (Resman, 1999).  
  



57 
 

SKLEP 
 
V magistrskem delu sem preučevala moteče vedenje pri predšolskih otrocih, ki je v 

današnjih časih vedno bolj razširjeno. Pod pojmom moteče vedenje razumemo vse 
tiste oblike vedenja, ki niso v skladu s socialnimi pravili in neugodno vplivajo na 
otrokov razvoj, moteče pa so tudi za okolico. Moteče vedenje je lahko vidno navzven 

(fizična agresivnost, neupoštevanje pravil, impulzivnost, uničevanje stvari ipd.), lahko 
pa je tudi ponotranjeno in navzven ni neposredno opazno (pretirana plašnost, 
nesamostojnost, zaprtost vase, počasno prilagajanje na spremembe itd.). Moteče 

vedenje moramo vedno obravnavati v luči socialnega konteksta, saj je okolje tisto, ki 
vedenje zaznava in nanj v skladu s presojo tudi odreagira. V vrtcu so najpogosteje 
vzgojitelji tisti, ki otrokovo vedenje ocenjujejo in se nanj odzivajo.  

 
Skozi študij literature sem spoznala, da vzgojitelji v smeri preprečevanja motečega 
vedenja lahko največ storijo s preventivo. V skupini si morajo prizadevati za pozitivno 

ozračje in dobre odnose z otroki, z njimi morajo vzpostaviti prijazno komunikacijo in 
skupaj z njimi oblikovati jasna pravila vedenja. Kljub skrbno načrtovanem 
preventivnem delovanju pa pojava motečega vedenja ne moremo povsem preprečiti. 

Zato je zelo pomembno, da vzgojitelji, ko do teţavnega vedenja pride, ravnajo 
premišljeno in mirno. Na izstopajoče vedenje naj se odzovejo z razumevanjem in 
veliko mero strpnosti. Z otrokom naj se o neprimernem vedenju pogovorijo in 

poskušajo najti vzrok takšnega vedenja. Ustrezna ravnanja namreč otrokovo stisko 
olajšajo in posledično zmanjšujejo verjetnost pojavljanja motečega vedenja v 
prihodnosti. Nasprotno pa agresivne in kaznovalne reakcije otrokove nesprejemljive 

vedenjske vzorce le še vzdrţujejo ali še celo dodatno utrjujejo.   
 
Ker se moteče vedenje pojavlja v številnih oblikah in so si otroci med seboj tako 
različni, ni univerzalnega recepta, ki bi deloval pri vseh otrocih. Zaradi neučinkovitosti 

uporabljenih strategij se vzgojitelji pogosto soočajo z občutki nemoči in nezmoţnosti 
nadzora nad dogajanjem. Zato je ključnega pomena zavedanje, da pri tem niso sami, 
ampak se lahko po pomoč zatečejo k svetovalnemu delavcu. Če hočemo otroku 

nuditi učinkovito in celostno pomoč, je pomembno, da vzgojitelj in svetovalni delavec 
med seboj enakopravno sodelujeta in se o teţavah posvetujeta. Oba sta namreč 
strokovnjaka na svojem področju, ki vsak s svojega zornega kota gledata na otroka in 

na situacijo ter mu tako vsak na svoj način lahko nudita oporo in pomoč. Na tem 
mestu bi rada izpostavila še vlogo socialnega pedagoga, ki naj bi vzgojiteljem pri delu 
z otroki s čustvenimi in vedenjskimi teţavami stal ob strani in jim nudil strokovne 

nasvete ter jih tako opolnomočil, da bi postali bolj suvereni in kompetentni na tem 
področju. Poleg tega njegovo vlogo vidim tudi v ozaveščanju vzgojiteljev o tem, da 
vedenjsko moteč otrok v skupini ni nadloga, pač pa priloţnost za medsebojno učenje 

spoštovanja drugačnosti in strpnosti med otroki.  
 
Namen empiričnega dela je bil raziskati ravnanja vzgojiteljev ob motečem vedenju ter 

ugotoviti, kako pogosto se v primeru problematike motečega vedenja obrnejo po 
pomoč k svetovalni sluţbi in kako so s sodelovanjem s svetovalnim delavcem 
zadovoljni. Ugotovila sem, da se najpogosteje zatekajo k uporabi pozitivnih pristopov. 

Kot najpogostejše ukrepe navajajo pogovor, uporabo empatije in razmislek o razlogu 
za takšno vedenje. Po pričakovanjih se je izkazalo, da se pogosteje odzovejo na 
pozunanjene oblike vedenja, ponotranjenim oblikam pa ne namenjajo tolikšne 

pozornosti. Udeleţenci raziskave navajajo, da se jim zdi sodelovanje s svetovalno 
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sluţbo v primeru teţavnega vedenja pomembno, zato pri njej večkrat poiščejo 
pomoč. Večina je s sodelovanjem zadovoljna. Vzgojitelji menijo, da so svetovalni 
delavci odprti za njihove predloge, upoštevajo njihovo strokovno avtonomijo in si 

prizadevajo za oblikovanje zaupnega odnosa. Spodbujajo jih tudi k aktivni udeleţbi 
pri opredelitvi in reševanju problema. Med njima torej prevladuje posvetovanje.  
 

V prihodnosti bi bilo po mojem mnenju smiselno raziskovanje usmeriti predvsem v 
področje preventive, saj je večina dotedanjih raziskav vezana na ravnanja 
pedagoškega osebja, ko se moteče vedenje ţe pojavi. Dobro pa bi bilo ugotoviti, kaj 

vzgojitelji v smeri preprečevanja neprimernega vedenja naredijo ţe prej.  
Pomanjkljivost svoje raziskave vidim v tem, da sem uporabila zgolj anketni 
vprašalnik. Menim, da bi bolj realno sliko dobila, če bi poleg vprašalnika vključila še 

opazovanje vzgojiteljevih ravnanj ob motečem vedenju. Tako bi lahko primerjala 
rezultate opazovanja z odgovori vprašalnika. Zdi se mi namreč, da se pri reševanju 
vprašalnika bolj nagibaš k »pravilnim« odgovorom in ne označiš vedno tistega, kar 

zate v resnici velja. Lahko bi poleg anketnega vprašalnika izvedla še intervju na 
manjšem vzorcu vzgojiteljev. Tako bi pridobila več informacij, poleg tega pa bi se 
verjetno odprla še kakšna nova tema oziroma vidik, ki v anketi ni bil omenjen.  
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PRILOGA 
 

Anketni vprašalnik 

 
Spoštovani,  

 

sem Petra Putre, absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V svojem magistrskem delu raziskujem moteče vedenje otrok v vrtcu, in sicer 

ravnanja vzgojiteljev/ic ob pojavu motečega vedenja in njihovo videnje sodelovanja s 

svetovalno sluţbo vrtca. Anketni vprašalnik je anonimen, podatki pa bodo uporabljeni 

izključno za potrebe priprave magistrskega dela. Vljudno bi Vas prosila, če bi si lahko 

vzeli nekaj minut in ga izpolnili.  

 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.  

 

Navodilo za izpolnjevanje: Prosim, da vsa vprašanja oziroma postavke natančno 

preberete in obkroţite črko pred ustreznim odgovorom oziroma številko, ki za Vas 

najbolj velja.  

 

1. Spol:        

a)  ţenski              b) moški 

 

 

2. Starost:  

a)  manj kot 25 let       b)  26–35 let       c)  36–45 let       d)  46–55 let       e)  več kot 

55 let 

 

 

3. Delovna doba:  

a)  manj kot 10 let            b)  11–20 let            c)  21–30 let            d)  več kot 30 let  

 

 

4. Delovno mesto:  

a)  vzgojitelj/ica               b)  pomočnik/ca vzgojitelja/ice 

 

5. Kako pogosto se odzovete/ukrepate, ko pri otrocih opazite naslednja moteča 

vedenja?  

 

 nikoli 

1 

redko 

2 

pogosto 

3 

zelo 

pogosto 

4 

1. Fizična agresivnost do vrstnikov 

(pretepanje, brcanje, porivanje …) 

1 2 3 4 
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2. Pretirana plašnost 1 2 3 4 

3. Nezainteresiranost in nevključevanje v 

aktivnosti 

1 2 3 4 

4. Impulzivno, nekontrolirano vedenje 1 2 3 4 

5. Pomanjkanje samostojnosti pri 

spoprijemanju z manjšimi ovirami 

1 2 3 4 

6. Izbruhi togote in trme 1 2 3 4 

7. Verbalno nasilje do vrstnikov (zmerjanje, 

kričanje, dajanje neprimernih vzdevkov …) 

1 2 3 4 

8. Umaknjenost vase 1 2 3 4 

9. Počasno prilaganje spremembam  1 2 3 4 

10. Znašanje nad igračami 1 2 3 4 

11. Kljubovanje in upiranje navodilom, 

zahtevam odraslih  

1 2 3 4 

12. Jokavost, potrtost. 1 2 3 4 

 

 

6. Kako običajno ravnate/ukrepate, ko opazite moteče vedenje?  

 

 nikoli 

1 

redko 

2 

pogosto 

3 

zelo 

pogosto 

4 

1. Z otrokom se pogovorim, ko se umiri. 1 2 3 4 

2. Otroka takoj strogo opozorim, naj preneha.  1 2 3 4 

3. V bodoče postanem bolj pozoren na tega 

otroka. 

1 2 3 4 

4. Zanima me, kaj je razlog za to, da se otrok 

tako vede.  

1 2 3 4 

5. Razmislim, kako se otrok počuti in kaj nam 

ţeli sporočiti.  

1 2 3 4 

6. Na otroka glasno zakričim. 1 2 3 4 

7. Vedenje ignoriram.  1 2 3 4 

8. Takoj pokličem starše na pogovor. 1 2 3 4 

9. Otroka izključim iz dejavnosti in ga znotraj 

skupine osamim.  

1 2 3 4 

10. Otroka poskušam pomiriti (mirno sedem 

poleg njega, ga vzamem v naročje …) 

1 2 3 4 

11. Otroka kaznujem.  1 2 3 4 

12. O neprimernem vedenju se pogovorim s 

celo skupino, pri tem pazim, da otroka ne 

izpostavim. 

1 2 3 4 

13. Poiščem nove pedagoške prijeme. 1 2 3 4 
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7. Kako pogosto se pri soočanju z motečim vedenjem otrok po pomoč obrnete 

na svetovalno sluţbo vrtca?  

 

 nikoli redko 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto 

 

1. Ko opazim moteče vedenje pri otroku in ne 

vem, kako ravnati, se obrnem na svetovalno 

sluţbo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

8. Kako ocenjujete pomembnost vašega sodelovanja s svetovalno sluţbo v 

primeru motečega vedenja otrok?  

 

 povsem 

nepomembno 

nepomembno srednje 

pomembno 

pomembno zelo 

pomembno 

1. V primeru 

motečega vedenja 

otrok se mi zdi 

sodelovanje s 

svetovalno sluţbo 

… 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

9. Navedenih je več trditev, ki se nanašajo na sodelovanje vzgojiteljev/ic s 

svetovalno sluţbo vrtca … 

 

Menim, da svetovalni delavec … nikoli 

1 

redko 

2 

pogosto 

3 

zelo 

pogosto 

4 

1. upošteva mojo strokovno avtonomnost in 

priznava mojo vlogo 

1 2 3 4 

2. si prizadeva za dobro sodelovanje z mano 1 2 3 4 

3. je odprt za moja opaţanja, mnenja, 

predloge 

1 2 3 4 

4. me ne distancira od zaznanih problemov 1 2 3 4 

5. ne prevzame v celoti mojih nalog 1 2 3 4 

6. si prizadeva za oblikovanje zaupljivega 

partnerskega odnosa z mano 

1 2 3 4 

7. me seznani s svojim konceptom dela 1 2 3 4 

8. me spodbuja k aktivni udeleţbi pri 

reševanju problema 

1 2 3 4 

9. skupaj z mano ugotavlja vzrok motečega 

vedenja pri otroku ter me spodbuja pri 

1 2 3 4 
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skupnem opredeljevanju problema 

10. se z mano posvetuje o učinkovitem delu z 

otroki z motečim vedenjem 

1 2 3 4 

11. mi ob morebitnih teţavah stoji ob strani in 

mi nudi strokovne nasvete 

1 2 3 4 

 


