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POVZETEK 
Po navedbah različnih avtorjev soočanje z motečim vedenjem predstavlja pogoste 
težave staršem in pedagoškim delavcem. Do pojava motečega vedenja pride 
predvsem, če zanemarjamo ali spregledamo učenčeve želje, potrebe, interese in 
sposobnosti.  
V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela smo najprej opredelili pojem moteče 
vedenje, skupaj z njegovimi značilnostmi in dejavniki, ki nanj vplivajo. Glede na 
raziskave različnih avtorjev smo pregledali pojav motečega vedenja pri posameznih 
skupinah posebnih potreb, skupaj z njihovi značilnostmi. Predstavili smo tudi načine 
odkrivanja in ocenjevanja motečega vedenja, preventivno delovanje v smeri 
njegovega preprečevanja ter možne oblike odzivanja nanj. Opisali smo tudi, kako se 
z motečim vedenjem soočajo učitelji in starši, ter opozorili na pomembnost 
sodelovanja učiteljev, šole in staršev pri obravnavi motečega vedenja. Opredelili smo 
tudi pomen osebnih pojmovanj v pedagoškem procesu. 
V empiričnem delu magistrskega dela smo izvedli raziskavo, v katero smo vključili 
vzorec 98 specialnih pedagogov iz vse Slovenije. Z njo smo želeli dobiti vpogled v 
razlikovanja med pojmovanji motečega vedenja pri specialnih pedagogih glede na 
njihove delovne izkušnje in vrsto vzgojno izobraževalnega programa, v katerem so 
zaposleni. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval tudi 
ocenjevalne lestvice.  
V raziskavi smo ugotovili, da glede na delovne izkušnje in vrsto programa, v katerem 
so specialni pedagogi trenutno zaposleni, prihaja do razlik pri pojmovanju motečega 
vedenja ter pri razlikovanju motečega vedenja in čustveno vedenjskih motenj. 
Razlikujejo se tudi pri soočanju in odzivanju na pojav motečega vedenja. Specialni 
pedagogi so ob začetku svojega dela prejeli približno enako količino podpore in 
pomoči s strani vodstva, sodelavcev in zunanjih strokovnjakov. Ob začetku svojega 
dela so se pri obravnavi motečega vedenja počutili manj kompetentne, kot se sedaj. 
Pri opažanju pogostosti prisotnosti motečega vedenja se specialni pedagogi pri 
skupini otrok z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranih otrocih in otrocih z 
govorno jezikovnimi motnjami med seboj razlikujejo glede na vrsto programa, kjer so 
trenutno zaposleni. Glede na delovne izkušnje se specialni pedagogi pri opažanju 
prisotnosti motečega vedenja pri posameznih skupinah posebnih potreb ne 
razlikujejo. 
S pregledom številnih raziskav smo prišli do spoznanj, da je pogostost pojavljanja 
motečega vedenja precej velika, še posebej pri otrocih marginaliziranih skupin (sem 
spadajo tudi otroci s posebnimi potrebami). Ker na naše delovanje vplivajo tudi naša 
pojmovanja, smo želeli z raziskavo dobiti vpogled v razlike pri pojmovanju motečega 
vedenja pri slovenskih specialnih pedagogih, kar do zdaj še ni bilo predmet raziskav. 
Želeli smo poudariti pomen vplivanja naših pojmovanj na naše mišljenje, načrtovanje 
in odzivanje, v našem primeru še posebej v primerih soočanja s pojavljanjem 
motečega vedenja.  
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ABSTRACT 
According to various authors coping with disruptive behavior represents common 
problems for parents and educators. Disruptive behavior occurs especially if we 
ignore or overlook pupil's wishes, needs, interests and abilities. 
In theoretical basis of this master thesis we have defined the notion of disruptive 
behavior, together with its characteristics and factors that influence on it. With regard 
to various authors we have examined occurence of disruptive behavior in individual 
groups of special needs together with their characteristics. We have as well 
presented the ways of detection and evaluation of disruptive behavior, preventive 
action for its prevention and possible ways of responding to it. We have described 
how teachers and parents cope with disruptive behavior and pointed out the 
importance of cooperation between teachers, schools and parents in addressing the 
distracting behavior. We have defined the importance of personal concepts in the 
educational process. 
In the empirical part of this master thesis we have carried out a study in which we 
have included a sample of 98 special education teachers from all over Slovenia. With 
this study we wanted to get an insight into the distinction how special education 
teachers define disruptive behavior in relation to their working experiences and the 
type of educational program in which they are employed. The data are the result of 
the questionnaire poll which included evaluational scales. 
In the study we have found that special education teachers define disruptive behavior 
differently, according to their their working experiences and the type of educational 
program in which they are employed, and that they also differently differentiate 
between disruptive behavior and emotional behavior disorders. There are also 
differences in their addressing and responding to the occurence of disruptive 
behavior. Special education teachers at the start of career receive approximately the 
same amount of support and assistance from the management, coleagues and 
external experts. At the start of career they were feeling less qualified in dealing with 
disruptive behavior as they feel now. In observing the prevalence of the presence of 
disruptive behavior special education teachers in a group of children with mental 
disorders, physically challenged children and children with speech and language 
disorders may differ according to the type of program in which they are currently 
working. Working experiences of special education teachers do not influence on their 
observing of the presence of disruptive behavior in individual groups of special 
needs. 
With the review of several studies we have come to conclusion that the prevalence of 
occurrence of disruptive behavior is quite high, especially in children of marginalised 
groups (which also include children with special needs). Because our concepts affect 
our actions we wanted to get an insight into the differences how Slovenian special 
education teachers define disruptive behavior, since this aspect until now has not yet 
been the subject of research. We wanted to emphasize the importance of the ways 
how our concepts influence our thinking, planning and responding; in our case 
especially in cases of coping with the occurrence of disruptive behavior. 
 

KEY WORDS: disruptive behaviour, kids with special needs, factors, coping with 

disruptive behaviour, prevention, competences, support, subject, personal notions, 
special education teachers; 
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I UVOD  
Za poimenovanje vedenjskih težav se uporablja več pojmov, med njimi tudi moteče 
vedenje. Vec (2011) ugotavlja, da se zadnja leta izraz moteče vedenje prepogosto 
neustrezno uporablja kot sopomenka motnjam vedenja. Motnje vedenja se namreč 
nanašajo na težje, dlje časa trajajoče, ponavljajoče se simptome, ki jih lahko 
zaznamo na različnih področjih učenčevega življenja. Hkrati pa Vec (prav tam) 
opozarja, da se lahko v nekaterih primerih prav iz motečega vedenja razvijejo motnje 
vedenja. Moteče vedenje A. Kobolt (2010) definira kot kršitev želenega oziroma 
pričakovanega. Pravi tudi, da je takšno vedenje moteče za učenčevo okolico.  
Moteče vedenje se lahko pojavi v različnih oblikah in stopnjah nesprejemljivosti, 
vendar je zanj značilno predvsem to, da gre vedno za vedenje v socialni interakciji 
(Vec, 2011). »Nekatere oblike motečega vedenja so širše družbeno nesprejemljive, 
druge pa so odvisne od specifičnega socialnega okolja.« (Vec, 2016, str. 18) Tako je 
neko vedenje za nekoga moteče, za drugega pa je to isto vedenje povsem običajno 
in sprejemljivo (Vec, 2016). Prav zato, ker je moteče vedenje vedno socialno 
umeščeno, je njegovo motečnost skoraj nemogoče jasno opredeliti (Vec, 2011).  
Pri motečem vedenju moramo biti previdni pri svojih pojmovanjih, saj ne gre zgolj za 
agresivno vedenje, temveč za cel spekter socialno manj sprejemljivega ali celo 
nesprejemljivega vedenja (Vec, 2011). Na pojav motečega vedenja vpliva več 
dejavnikov, ki jih je Kranjčan (2006) razdelil na socialnoekonomske razmere, družino, 
šolo, osebnostne značilnosti in vrstnike. Do nedavnega so bili posamezniki, ki so 
izstopali s svojim vedenjem, obravnavani predvsem z vidika primanjkljajev. Zadnja 
leta pa strokovnjaki na vedenje posameznika gledajo tudi z vidika procesov 
sovplivanja različnih dejavnikov (Kobolt, 2011).  
Učenci s posebnimi potrebami imajo lahko težave, ki glede na različna osebna 
pojmovanja nekomu neposredno predstavljajo moteče vedenje (tiki, nenadzorovano 
gibanje, nenadzorovani glasovi …) (Brenčič, 2011). Do motečega vedenja lahko 
pride, če zanemarjamo ali spregledamo učenčeve želje, potrebe, njihove interese in 
nivo zrelosti, njihove pobude, sposobnost koncentracije in zmožnosti sledenja, 
znamenja možne agresije, predhodne znake konfliktov … (Vec, 2007).  
»Dejansko se v zvezi z motečim vedenjem lahko največ naredi, preden se tako 
težavno vedenje sploh pojavi.« (Vec, 2016, str. 21) Hawken in Johnston (2007) sta 
oblikovala piramido ukrepov preventivne dejavnosti, pri kateri bi morali v primarno 
preventivno dejavnost vključiti vse otroke, v sekundarno 15 vedenjsko rizičnih in v 
terciarno 5 visoko rizičnih otrok. A. Kobolt (2010) trdi, da šola kot vzgojno-
izobraževalna ustanova s svojo kulturo, vpliva na pojavljanje in odzive na moteče 
vedenje. Pravi (prav tam), da je potrebno vzpostavljati odnose, skozi katere lahko 
učenci soustvarjajo šolsko kulturo zasnovano na temeljnem redu in disciplini, ki je 
določena z jasnimi dogovori. Med preventivne dejavnosti v smeri preprečevanja 
motečega vedenja je L. Vreš (2015) poleg skupnega oblikovanja razrednih pravil z 
učenci vključila tudi pogovor o vsakdanjih dogodkih in doživetjih, dober učiteljev 
zgled, vzajemno sodelovanje učitelja s starši, učitelji, strokovnjaki in učenci, 
izobraževanje staršev in učiteljev, razredne delavnice, igre vlog ...  
Na zmanjševanje motečega vedenja lahko vplivamo s postopki krepitve želenega 
vedenja, spremembami dražljajev v okolju, nudenjem več možnosti izbire, 
poučevanjem želenega vedenja, poučevanjem samonadzora, komunikacijskih in 
socialnih spretnosti ter z odzivanjem na vedenje s spoštovanjem in na način, ki ga bo 
učenec občutil kot varnega (Jurišič in Kodrič, 2014).  
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 MOTEČE VEDENJE 

1.1 OPREDELITVE MOTEČEGA VEDENJA  
Vedenje, ki ga različni strokovnjaki opisujejo kot skupek dejavnosti vseh živih bitij, 
vpliva na akterjevo okolje. V kontekstu človeka gre pri vedenju za vplivanje na 
socialno okolje, odnose ter medsebojno komunikacijo in sicer na eni strani kot 
vzpostavljanje zveze z drugimi ter na drugi kot postavljanje ovir in omejevanje 
lastnega delovanja v okolju (Stošić, 2014).  
 
»Vedenje, ki preprečuje vključevanje posameznikov v družbo, njihovo učenje in 
razvoj lastnih potencialov, imenujemo neželeno vedenje.« (Stošić, 2014, str. 10) 
 
Za poimenovanje vedenjskih težav se uporablja več pojmov, med njimi tudi moteče 
vedenje. Nekateri avtorji namesto pojma moteče vedenje uporabljajo tudi pojme kot 
so izstopajoče, problematično, težavno, neželeno, neprimerno vedenje …  
 
Vec (2011) ugotavlja, da se zadnja leta izraz moteče vedenje prepogosto neustrezno 
uporablja kot sopomenka motnjam vedenja. Motnje vedenja se namreč nanašajo na 
težje, dlje časa trajajoče, ponavljajoče se simptome, ki jih lahko zaznamo na različnih 
področjih učenčevega življenja. Hkrati pa Vec (prav tam) opozarja, da se lahko v 
nekaterih primerih prav iz motečega vedenja razvijejo motnje vedenja.  
Pri razlikovanju med motečim vedenjem in motnjami vedenja nas (prav tam) 
opozarja, da intenziteta izražanja nesprejemljivega vedenja ne kaže prave slike 
problematike. Otroka, ki je moteč, namreč ne smemo kar tako umeščati v skupino 
otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. »Veliko boljši kriterij določanja 
težavnosti/motenosti je stopnja zmožnosti zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih 
potreb.« (Vec, 2011, str. 128)  
 
Avtor (prav tam) predlaga uporabo ponazoritve motenj vedenja v obliki Sheme 
kontinuuma čustvenih, vedenjskih in socialnih težav. Shemo je Vec (2011) oblikoval z 
namenom predstaviti sodobne pristope razumevanja motečega vedenja, ki v 
ospredje postavlja funkcionalnost oziroma na drugi strani nezmožnost zadovoljevanja 
otrokovih potreb. Pri tem (prav tam) poudarja, da med opisanimi grobimi skupinami 
meje niso jasne ter enoznačne. S prehajanjem v višje skupine otroci za 
premagovanje težav potrebujejo vedno več pomoči, ki postaja tudi vedno bolj 
specializirana, glede na celotno populacijo pa zajemajo vedno manjši del otrok, ki 
potrebujejo pomoč (Vec, 2011). V prvih dveh skupinah so otroci s težavami na 
področju vedenja še zmožni vsaj delno samostojnega premagovanja težav. V prvi 
skupini so namreč težave zgolj prehodne in običajno ne potrebujejo posebnih oblik 
pomoči. V drugi skupini težave že ovirajo otroka pri zadovoljevanju njegovih potreb, 
zato že potrebuje pomoč, ki pa jo običajno nudi šolska svetovalna služba in učitelji. 
Del otrok iz te skupine ter vsi otroci iz tretje in četrte skupine imajo že izrazitejše 
težave, s katerimi soočanje ni več funkcionalno. Strokovnjaki zato pri teh otrocih 
opozarjajo na nujnost usmerjanja v programe usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami, saj narava njihovih težav zahteva bolj specializirane pristope nudenja 
pomoči. V zadnji, četrti skupini so težave otrok tako izrazite, da govorimo o motnjah 
vedenja, ki pa zahtevajo obravnavo v specializiranih ustanovah (Vec, 2013).  
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Slika 1: Kontinuum čustvenih, vedenjski in socialnih težav (Vec, 2013), str. 128 
 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami otroke z vedenjskimi motnjami strokovnjaki opisujejo kot tiste 
otroke, pri katerih so »prisotni primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju 
kompleksnih socialnih situacij. Zmanjšano imajo sposobnost učenja iz izkušenj in 
sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb v socialnih interakcijah. Pri otrocih z 
vedenjskimi motnjami je zmanjšana tudi kontrola lastnih impulzov, kar lahko vodi v 
impulzivne in nepredvidljive vedenjske odzive. Zanje je značilno, da v konfliktnih 
situacijah težje uvidijo ter priznajo svoj delež, krivdo in napake tako pripisujejo 
drugim. Značilne so socialno neželene oblike vedenja, zato okolje otroka odklanja ali 
kaznuje, saj je vedenje moteče, kadar ni v skladu s pričakovanji in pravili. Tovrstni 
odzivi okolja primanjkljaj vzdržujejo in poglabljajo.« (Kobolt, idr., 2015, str. 33). 
Otroke z vedenjskimi motnjami lahko (prav tam) glede na stopnjo izraženosti 
primanjkljaja razdelimo na otroke z lažjimi oblikami vedenjskih motenj in otroke s 
težjimi oblikami vedenjskih motenj. Razlike med skupinama so predvsem v izražanju 
motnje, ta se pri lažjih oblikah kaže kot impulzivnost, razdražljivost, vzkipljivost, 
uporništvo, neupoštevanje avtoritete in pravil, pri težjih oblikah pa so značilni vzorci 
agresivnega, destruktivnega, odklonilnega in predrznega vedenja. Motnje vedenja se 
lahko pojavijo kot enovita skupina, lahko pa tudi v kombinaciji s čustvenimi motnjami 
(Kobolt, idr., 2015). 
 
Moteče vedenje A. Kobolt (2010) definira kot kršitev želenega oziroma 
pričakovanega. Pravi tudi, da je takšno vedenje moteče za učenčevo okolico.  
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Seeman (2000, v Pšunder, 2004) moteče vedenje definira kot tisto vedenje, ki moti 
učenčevo okolico, torej učitelja in druge učence. Pri tem opozarja, da vsako moteče 
vedenje še ne predstavlja disciplinskega problema. S svojimi napačnimi pojmovanji in 
neustrezno obravnavo neprimernega vedenja, kot disciplinski problem, lahko nevede 
spodbudimo njegov resnični nastanek. Ustrezno razlikovanje med motečim vedenjem 
in vedenjem, ki že predstavlja disciplinski model, je po njegovem mnenju (prav tam) 
šele takrat, ko ima dejanje učinek na učenca kot kršitelja in njegovo okolico.  
 
Moteče vedenje se lahko pojavi v različnih oblikah in stopnjah nesprejemljivosti, 
vendar je zanj značilno predvsem to, da gre vedno za vedenje v socialni interakciji 
(Vec, 2011). »Nekatere oblike motečega vedenja so širše družbeno nesprejemljive, 
druge pa so odvisne od specifičnega socialnega okolja.« (Vec, 2016, str. 18). Tako je 
neko vedenje za nekoga moteče, za drugega pa je to isto vedenje povsem običajno 
in sprejemljivo (Vec, 2016). Prav zato, ker je moteče vedenje vedno socialno 
umeščeno, je njegovo motečnost skoraj nemogoče jasno opredeliti (Vec, 2011).  
 
Pri motečem vedenju moramo biti previdni pri svojih pojmovanjih, saj ne gre zgolj za 
agresivno vedenje, temveč za cel spekter socialno manj sprejemljivega ali celo 
nesprejemljivega vedenja (Vec, 2011). 
 
T. Medved (2016) v svojem diplomskem delu predstavi Scarpacijevo delitev 
motečega vedenja v pet skupin. Moteče vedenje je namreč razdelil na osebno, 
moralno, legalno, moteče vedenje, ki je lahko nevarno, kjer učenec namerno 
poškoduje sebe ali druge, ter moteče vedenje, ki je povezano z vzgojo in 
izobraževanjem, kjer učenec moti lastno učenje ali učenje okolice. Pri osebnem 
motečem vedenju naj bi učenec s svojim vedenjem fizično ali čustveno prizadel 
drugo osebo, pri moralnem se učenec poslužuje goljufije ali laganja, pri legalnem pa 
učenec s svojim vedenjem krši pravila.  
 
Fellinge (2004, v Mesko, Lang in Bernath, 2009) moteče vedenje interpretira s 
pomočjo treh definicij, in sicer: 

 subjektivna ali vsakdanja – moteče vedenje je vedenje, ki moti učitelja, mu 
predstavlja problem; 

 pedagoška – moteče vedenje je vedenje, ki odstopa od vedenja večine 
učencev; 

 optimalno kompleksna – moteče vedenje je vedenje, ki se kaže kot dalj časa 
neprilagojeno vedenje.  
 

Avtor (prav tam) opozarja, da lahko prihaja pri subjektivni in pedagoški definiciji do 
velikih razlik med doživljanjem in pojmovanjem motečega vedenja. Ocene motečnosti 
so namreč zelo subjektivne. Prav tako pa poudarja, da moramo v primerih pojava 
motečega vedenja nanj vedno gledati zgolj kot na simptom, ki pa nakazuje na neke 
globlje težave učenca.  
 
A. Menegalija (2012) v svojem diplomskem delu različne avtorje glede pojmovanja 
motečega vedenja povzema kot vedenja, ki motijo vse udeležence v učnem procesu, 
saj odvračajo pozornost od samega učnega procesa. Poudarja (prav tam), da je od 
perspektive in pojmovanja ocenjevalca vedenja odvisno, kaj je zanj neprimerno, 
moteče, nesprejemljivo …  
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Temeljna značilnost motečega vedenja je v tem, da največkrat samo vedenje ni 
moteče za akterja samega, temveč zgolj za njegovo socialno okolico (Vec, 2011). 
Vec (prav tam) pravi, da tisti, ki izvajajo moteče vedenje, pogosto ne čutijo potrebe 
po spremembi svojega vedenja, vse dokler ne občutijo posledic, ki so jih deležni od 
svoje socialne okolice, ki jo to vedenje moti.   
 

1.2 DEJAVNIKI MOTEČEGA VEDENJA 
Na pojav motečega vedenja vpliva več dejavnikov, ki jih je Kranjčan (2006) razdelil 
na socialnoekonomske razmere, družino, šolo, osebnostne značilnosti in vrstnike.  
Do nedavnega so bili posamezniki, ki so izstopali s svojim vedenjem, obravnavani 
predvsem z vidika primanjkljajev. Zadnja leta pa strokovnjaki na vedenje 
posameznika gledajo tudi z vidika procesov sovplivanja različnih dejavnikov (Kobolt, 
2011). A. Kobolt (prav tam) predstavi štiri skupine dejavnikov, ki sodelujejo pri 
oblikovanju motečega vedenja. Prvo skupino poimenuje kot preplet bioloških 
dejavnikov, v katero uvrsti dednost, osebnostne in temperamentske zasnove, prenos 
družinskih vzorcev. V drugo skupino je uvrstila dejavnike posameznikovega razvoja 
ali značilnosti individualnih biografskih potekov, kot so na primer ločitev, preselitev, 
zloraba … Kombinacijo varovalnih dejavnikov in ogrožajočih dejavnikov je avtorica 
(prav tam) uvrstila v tretjo skupino dejavnikov. V četrto skupino dejavnikov pa je 
avtorica vključila interaktivne dejavnike socialnega okolja, kjer kot ključna poudari 
predvsem družinsko in šolsko okolje.  
 
Stringaris in Goodman (2009) dejavnike tveganja v povezavi z motečim vedenjem 
predstavita v obliki treh dimenzij in sicer razdražljivost, škodljivost in samosvojost. 
Njuna predstavitev ponudi pomoč v obliki opornih točk za napovedovanje področij, na 
katerih lahko delujemo ob soočanju z motečim vedenjem.  
Vec (2009) je oblikoval model SIVI, ki naj bi predstavljal temeljna psihološka ozadja 
motečega vedenja. V njem je izpostavil štiri glavna področja: skupino, individuum, 
vodenje in institucijo, ki vsako zase, najpogosteje pa med seboj povezano, delujejo 
kot varovalni oziroma rizični dejavnik za razvoj motečega vedenja. 
 

o SKUPINA: 

 Skupina lahko na moteče vedenje vpliva samostojno, lahko pa tudi v 
kombinaciji z individualnimi značilnostmi članov skupine ter vodenjem 
skupine.  

 Skupinske norme lahko tako delujejo kot izvor motečega vedenja, kadar 
otrok ponotranji neustrezne socialne norme zaradi pomena, ki ga ima 
zanj skupina. Lahko pa otrok takšno vedenje izraža zgolj v skupini, saj 
skupinskih norm ne ponotranji in ne odobrava, vendar ima zgolj željo 
ugajati oziroma ga v to prisili skupina.  

 Moteče vedenje lahko nastaja tudi skozi različne faze razvoja skupine, 
zgolj zaradi razvoja skupine. Le to ni vezano na vodenje, naloge, cilje, 
lastnosti skupine, vendar gre za prehodno obdobje v razvoju skupine, s 
katerim se sreča velika večina skupin.  

 Če so cilji v skupini zastavljeni kot skupinski cilji, je možnosti za pojav 
motečega vedenja občutno manj.  
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o INDIVIDUUM:  

 Dejavnike motečega vedenja, ki jih prepoznamo v posamezniku, 
imenujemo tudi strukturni dejavniki. Sestavljajo namreč osebnostno 
strukturo skupaj z biološkimi predispozicijami, dejavniki, ki trajno 
zaznamujejo posameznika ter delovanje posameznika. Le teh 
dejavnikov pa ne moremo proučevati kot same, temveč vedno v 
povezavi z otrokovimi socialnimi interakcijami.  

 
o VODENJE:  

 Vodenje skupine ali stil vzgoje lahko vzpodbudi nastanek motečega 
vedenja.  

 Avtoritarno vodenje temelji na podrejanju. Otroci pri tem stilu 
prevzemajo vedno manj odgovornosti, njihove potrebe pa so vedno bolj 
spregledane. Posledice se lahko izražajo v obliki upiranja avtoriteti ali 
pa hiperadaptiranosti.  

 Popustljivo vodenje otroku skorajda dopušča vse in to večinoma brez 
omejitev. Za otroka je tolikšna odgovornost velikokrat prevelika, 
posledice pa se kažejo v obliki razvajenosti, nesocialnosti, 
asocialnosti.… Otrok postane osredotočen zgolj nase in na 
zadovoljevanje lastnih potreb, pogosto na škodo drugih.  

 Kaotično vodenje lahko vodi do hudih posledic, saj se otrok lahko prične 
zatekati tudi v bolezen ali pa umikati vase.  

 Brezbrižno vodenje vodi do tega, da otrok prične sam uravnavati svoje 
vedenje, ki pa je lahko za nekatere moteče.  

 Pri demokratičnem stilu vodenja sicer prevladujejo vrednote, kot sta 
enakost in svoboda, vendar ne brez odgovornosti in omejitev. Meje in 
pravila se pri tem stilu vodenja spreminjajo glede na otrokov razvoj, 
zrelost in stopnjo samostojnosti. Takšen stil temelji na dogovarjanju, ki 
pa lahko v primerih, ko se otrok sreča z drugim stilom vodenja, 
spodbudi nastanek motečega vedenja, pri otrocih, ki že imajo 
izoblikovane motnje vedenja, pa jim lahko napačno predstavlja 
popustljivo vodenje.  

 
o INSTITUCIJA:  

 Institucija skupaj z vsemi dejavniki, ki tvorijo kulturo ustanove na vseh 
njenih nivojih, pomembno vpliva na otrokovo delovanje in razvoj.  

 Moteče vedenje lahko tako pri otroku sproži že samo fizično manj 
prijetno okolje (ozki hodniki, kričeče pobarvani prostori, prenatrpanost 
prostorov, nered …), neustrezen učni kontekst (pomanjkanje 
spodbujanja radovednosti, prijetnega počutja in sodelujočih odnosov) 
ter nezanimiva ponudba dejavnosti izven razreda.  

 Šolska kultura lahko z vrednotami in prepričanji, sodelovalno 
naravnanostjo, pozitivno naravnanostjo do otrok, razvojno 
naravnanostjo, urejenim okoljem, dobro in odprto komunikacijo, 
spodbujanjem ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja ter skrbjo za kvaliteto 
medsebojnih odnosov pripomore k zmanjšanju ali celo preprečevanju 
pojava motečega vedenja.  
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1.3 POJAVNE OBLIKE MOTEČEGA VEDENJA 
Različni strokovnjaki so do sedaj že poskušali s shematskimi klasifikacijami opredeliti 
težave na področju čustvovanja in vedenja. A. Kobolt (2011) opozarja, da so bili ti 
poskusi v večini zelo grobi, z njimi pa so strokovnjaki želeli ustvariti iluzijo, da lahko 
natančno opredelimo nastajanje in vzdrževanje težav motečega vedenja. Dodaja 
(prav tam) še: »da so klasifikacije približki, da kategorije ne zmorejo v zadovoljivi meri 
opisati vseh dimenzij, ki jih je treba zajeti.« (Kobolt, 2011, str. 163). Pri tem pa (prav 
tam) argumentira svojo trditev z dejstvom, da s takšnimi kvalifikacijami izgubimo 
konkretnega otroka, skupaj z njegovimi podpornimi strategijami, pričakovanji, željami 
in poskusi, da bi zopet našel povezavo s svojo socialno okolico in nenazadnje tudi s 
samim s seboj.  
Lahko pa klasifikacijske sheme delujejo kot orientacijski pripomočki za razumevanje 
okoliščin nastanka in pojavljanja motečega vedenja (Kobolt, 2011).  
 
V nadaljevanju predstavljam dve takšni klasifikacijski shemi. 
 
 
 
Tabela 1: Razvrstitev čustvenih in vedenjskih motenj (Myscher, 1999 v Kobolt, 2011, 
str. 164) 
 
 

SKUPINA 
 

 

SIMPTOMATIKA 

Otroci z eksternaliziranimi 
oblikami vedenja – 
agresivno vedenje 

agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje pravil, 
motnje pozornosti, impulzivnost, izguba kontrole nad 
svojim vedenjem, ne predvidevanje posledic vedenja; 

Otroci z internaliziranim, 
zaradi strahu oviranim 
vedenjem 

bojazen, strah, žalost, brez interesov, umaknjeno 
vedenje, psihosomatske težave, občutje 
manjvrednosti, težave pri vzpostavljanju stikov; 

Otroci s socialno nezrelim 
vedenjem 

nezrelo vedenje, nižja odpornost proti stresu, težave v 
koncentraciji, občutljivost, težje vključevanje med 
vrstnike; 

Otroci in mladostniki s 
socializiranim – 
delikventnim vedenjem 

brez občutja odgovornosti, pogosto agresivno 
vedenje, napadalnost, nizka frustracijska toleranca, 
nemirnost, pogosta prisotnost rizičnega vedenja, brez 
ovir in zavor, nesposobnost navezovanja stikov, 
nastopaštvo, nesposobnost zavzeti perspektivo 
drugega; 
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Tabela 2: Tri skupine težav in simptomi, po katerih jih prepoznamo (Poulou & 
Norwich, 2000, str. 180 v Kobolt, 2011, str. 162) 
 
 
 

ČUSTVENE TEŽAVE 
 

NEVODLJIVOST 

 

ČUSTVENE TEŽAVE + 
NEVODLJIVOST 

zamujanje, oviranje 
drugih, težave pri 
sodelovanju, iskanje 
pozornosti, rizična 
agresija, klepetanje, 
brezdelje, pretirana 
odvisnost od odraslih, 
pomanjkanje 
koncentracije; 

neurejenost, živčnost, 
nemir, klepetanje, 
neubogljivost, žaljivost do 
drugih; 

slaba volja, strah pred 
neuspehom, šolska fobija, 
pretirana sramežljivost, 
preobčutljivost, izostajanje 
od pouka, negativizem, 
izogibanje delu, brezdelje 
pretirana odvisnost od 
učitelja, pomanjkanje 
koncentracije, rizična 
agresija; 

 

 
2 MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI   

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 2. člen) so kot otroci s 
posebnimi potrebami opredeljeni: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju,  
- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  
- gluhi in naglušni otroci,  
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
- gibalno ovirani otroci,  
- dolgotrajno bolni otroci,  
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  
- otroci z avtističnimi motnjami in 
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 
Učenci s posebnimi potrebami imajo lahko težave, ki glede na različna osebna 
pojmovanja nekomu neposredno predstavljajo moteče vedenje (tiki, nenadzorovano 
gibanje, nenadzorovani glasovi …) (Brenčič, 2011). Do motečega vedenja lahko 
pride, če zanemarjamo ali spregledamo učenčeve želje, potrebe, njihove interese in 
nivo zrelosti, njihove pobude, sposobnost koncentracije in zmožnosti sledenja, 
znamenja možne agresije, predhodne znake konfliktov … (Vec, 2007). 
Otroci, ki zaradi narave svojih posebnih potreb v primerjavi z vrstniki težje ali celo ne 
zmorejo zadovoljiti svojih potreb, razvijejo moteče vedenje kot način sporočanja 
potreb in želja ter obvladovanja okolja in dogajanja v njem (Stropnika, 2014).  
 
»Učenci s posebnimi potrebami kot celota so manj konstruktivno storilni, socialno 
trdni, imajo slabšo samopodobo in več vedenjskih težav kot običajni učenci.« (Peček 
Čuk & Lesar, 2010) 
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J. Stošić (2014) po Hariss (1993) navaja ugotovitve De Winter, Jasen in Evenhuisa 
(2011), da je pogostost motečega vedenja pri osebah s posebnimi potrebami med 10 
in 15 %.   
 

2.1 MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI 
MOTNJAMI 

I. Brenčič (2011) predstavlja ugotovitve različnih raziskav, katerih skupno mnenje je, 
da imajo učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v primerjavi z ostalimi 
skupinami posebnih potreb največ vedenjskih težav. Narava njihovih težav vpliva na 
otrokovo učno motivacijo in učne dosežke, ki so zaradi tako izrazitih vedenjskih težav 
pogosto slabši. Otroci s čustvenimi in vedenjski motnjami zato najbolj potrebujejo 
trening socialnih veščin, jasne zahteve in jasno določena pravila (Brenčič, 2011).   
 

2.2 MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH S PRIMANJKLJAJI NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Dolgotrajen učni neuspeh pogosto vodi do slabše motivacije za učenje, pomanjkljive 
samoregulacije in nizke akademske samopodobe (Božič, 2002, v Brenčič, 2011). 
Neustrezna intervencija šole in družine je pri učencih s specifičnimi učnimi težavami 
osnova za nastanek motečega vedenja (Žerdin, 1991, v Brenčič, 2011). 
Najpogostejše oblike motečega vedenja pri učencih s primanjkljaj na posameznih 
področjih učenja so: nemirnost, hitra naveličanost, slaba obvladljivost, razdražljivost, 
nestrpnost, površnost, neurejenost, nezrelost, čustvena neustaljenost, spremenljivost 
razpoloženja, vedenja in delovne učinkovitosti (Žerdin, 1991, v Brenčič, 2011).  
 
M. Kavkler (2005) je prišla do ugotovitev, da je pri 30 % učencev s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja prisotno tudi moteče vedenje.  
 
L. Magajna (2005, v Brenčič, 2011) je s strokovnjaki v okviru raziskovalnega projekta 
Svetovalnega centra raziskovala razlike med pojmovanji motečega vedenja pri 
predmetnih in razrednih učiteljih in prišla do ugotovitve, da 80 % predmetnih učiteljev 
meni, da je večina učencev s specifičnimi učnimi težavami tudi vedenjsko 
problematična.  
 
I. Brenčič (2011) ob pregledu različnih raziskav ugotavlja, da je vedenje učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja manj konstruktivno kot vedenje 
normativnih učencev. Dodaja (prav tam), da se razlike med skupinama učencev s 
starostjo še poglabljajo.  
  

2.3 MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI 
MOTNJAMI 

Učenci z verbalnimi učnimi težavami naj bi po ugotovitvah ameriške raziskave (Yu, 
Buka, McCormick, Fitzmaurice in Inurkhya, 2006) kar dvakrat pogosteje izražali 
različne oblike motečega vedenja, pri čemer je najbolj izstopajoče agresivno vedenje. 
  
Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami naj bi se glede na vrstnike brez težav 
pogosteje kazala prisotnost eksternaliziranih oblik motečega vedenja ter manjša 
sposobnost socialne odpornosti (Brenčič, 2011).  
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Zaradi narave težav, ki pretijo otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, imajo le ti 
pogosto težave pri vzpostavljanju uspešne komunikacije z vrstniki in učitelji, kar vodi 
do težav na področju socialnih veščin (Magajna idr., 2008, v Brenčič, 2011). Pogoste 
so tudi težave nizke samopodobe, težave pri socializaciji ter vedenjske težave (Stone 
& La Greca, 1990, v Brenčič, 2011). 
 

2.4 MOTEČE VEDENJE PRI SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROCIH 
Pri skupini slepih in slabovidnih učencev I. Brenčič (prav tam) ugotavlja, da ti pogosto 
izkazujejo čustveno in socialno nezrelost. Poleg ustreznih pripomočkov pogosto 
potrebujejo pomoč tudi pri socialnem vključevanju. Slabovidnost in slepota ovirata 
otroka pri interakciji z okoljem, kar lahko vodi do občutkov manjvrednosti, krivde ter v 
druga afektna stanja (Brenčič, 2011). »Otroci z motnjo vida se pogosto zelo utrudijo, 
zaradi česar postanejo nervozni, razdražljivi, nestrpni, površni, negativistični in 
nemirni.« (Dikić, 1998, v Brenčič, 2011, str. 60) 
  
Brambring (2001, v Brenčič, 2011) v svoji raziskavi ugotavlja, da ima čustvene težave 
kar 20 slabovidnih otrok in 4,5 % otrok s slepoto.  
 
Himmelsbach (2002, v Brenčič, 2011) opozarja, da je depresija pri osebah s slepoto 
z leti vsaj dvakrat pogostejša kot pri osebah brez motenj vida.  
 
I. Žolgar (1997, v Brenčič, 2011) je raziskovala področje socializacije oseb z 
motnjami vida in prišla do rezultatov, da so otroci z motnjami vida glede na vrstnike 
brez motenj vida v poprečju manj socialno zreli.   
 

2.5 MOTEČE VEDENJE PRI GLUHIH IN NAGLUŠNIH OTROCIH 
Sekundarne posledice izgube ali okvare sluha so tudi komunikacijske težave, ki lahko 
negativno vplivajo na socialni razvoj ter počutje otrok z motnjo sluha (Schmidt & 
Čagran, 2006, v Brenčič, 2011). Otrok z motnjami sluha težje izraža svoje potrebe, 
kar pogosto vodi do naglih in agresivnih reakcij ter jeze (Dulčić & Kondić, 2002, v 
Brenčič, 2011). Ovire v komunikaciji negativno vplivajo na odnose z okolico, kar 
lahko vodi v razvoj manipulativnega vedenja, slabše emocionalne kontrole, visoke 
stopnje impulzivnosti ter socialne izolacije (Brenčič, 2011).  
 
T. V. Mitchell in A. L. Quittner (1996) sta s pomočjo Achenbachove lestvice pri otrocih 
s težjo ali težko izgubo sluha prišli do ugotovitev, da je bilo pri kar polovici otrok 
prisotno moteče vedenje in sicer najpogosteje v obliki eksternaliziranega vedenja. 
 

2.6 MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU 

Pri raziskovanju motečega vedenja pri učencih s posebnimi potrebami več avtorjev 
ugotavlja, da se le to najpogosteje pojavlja pri učencih z motnjami v duševnem 
razvoju (Feeley & Jons, 2008; O’Reilly idr., 2007, v Kodrić & Jurišić, 2014). 
Najpogostejše oblike motečega vedenja pri učencih z motnjami  v duševnem razvoju 
so samopoškodovanje, agresivnost in razdiralno vedenje (Emerson idr., 2011, v 
Kodrič & Jurišić, 2014). 
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B. Colnerič in M. Zupančič (2007) sta v svoji raziskavi, kjer sta proučevali socialno 
vedenje učencev z motnjami v duševnem razvoju, prišli do ugotovitve, da je bilo 
vedenje učencev z motnjami v duševnem razvoju, ki so bili zajeti v vzorec, manj 
prilagojeno kot vedenje normativnih otrok. Zajeti vzorec učencev z motnjami v 
duševnem razvoju je nakazoval pogostejše težave tudi na področju socialnih veščin, 
prilagojenosti in ponotranjenja pravil. 
 
J. Kodrič in D. B. Jurišič (2014) sta v svojem prispevku predstavili tudi ugotovitve 
raziskave De Winterja, Jansena in Evenhuisa iz leta 2011, da naj bi se moteče 
vedenje pojavljalo pri 10 do 15 % oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

2.7 MOTEČE VEDENJE PRI GIBALNO OVIRANIH OTROCIH 
Pojav motečega vedenja pri otrocih, ki so gibalno ovirani, je lahko posledica same 
ovire oziroma poškodbe, lahko pa se razvije kot obrambni mehanizem ob otrokovem 
soočanju s hudo stisko, ki jo doživlja (Radonjič Miholič, Ogrin & Štefančič, 2007, v 
Brenčič, 2011). 
Radonjič Miholič (2007, v Brenčič 2011) ugotavlja, da je moteče vedenje prisotno 
predvsem pri otrocih s posledicami poškodb glave, ki neposredno vodijo do motenj 
kognitivnih sposobnosti, motenj čustvovanja, samokontrole in uravnavanje lastnega 
vedenja, nestrpnosti in težav s prepoznavanjem in presojanjem socialnih situacij. V 
šoli se pri gibalno oviranih učencih najpogosteje pojavljajo naslednje oblike motečega 
vedenja: jeza, agresivnost, apatičnost, »klovnovsko« vedenje in izguba distance v 
socialnih stikih (Radonjič Miholič, Ogrin & Štefančič, 2007, v Brenčič 2011).  
Gibalno ovirani otroci potrebujejo občutke varnosti in sprejetosti, pogosto imajo 
namreč težave s sprejemanjem svojega stanja, kar pa lahko vodi do občutkov krivde 
in agresivnega vedenja do okolice (Dean, 1996, v Brenčič, 2011).  
 
I. Brenčič (2011) v svojem magistrskemu delu ugotavlja, da je področje vedenja pri 
gibalno oviranih učencih pri nas precej neraziskano. Razlog (prav tam) pripisuje 
predvsem dejstvu, da je skupina oseb, ki so gibalno ovirane zelo heterogena in 
zajema širok spekter motenj. Posledično imamo težave s sklepanjem na celotno 
populacijo. 
 

2.8 MOTEČE VEDENJE PRI DOLGOTRAJNO BOLNIH OTROCIH 
Hysing, Elgen, Gilberg in Lundervold (2009) so raziskovali pojav čustvenih in 
vedenjskih težav pri dolgotrajno bolnih otrocih. Prišli so do ugotovitev (prav tam), da 
dolgotrajno bolni otroci potrebujejo pomoč na področju socialnega razvoja. V 
primerjavi z zdravimi vrstniki niso opazili pogostejšega pojava motečega vedenja. 
Vseeno pa je tveganje za pojav le tega veliko, saj lahko težave na socialnem 
področju vodijo prav do motečega vedenja. Zato raziskovalci (prav tam) opozarjajo 
na pomembnost zgodnjega nudenja pomoči pri razvijanju socialnih veščin 
dolgotrajno bolnih otrok.  
 
Kariuki, Abubakar, Holding, idr. (2012) so raziskovali pojav motečega vedenja pri 
otrocih z epilepsijo. Njihovi rezultati (prav tam) poročajo o pojavu motečega vedenja 
pri 49 % otrok z epilepsijo. Zaradi teh ugotovitev predlagajo (prav tam) zgodnjo 
intervencijo in preventivno delovanje v smeri preprečevanja motečega vedenja. 
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Alati, O’Callaghan, idr. (2005) so na vzorcu 5135 otrok z astmo raziskovali pojav 
motečega vedenja. Ugotovili so (prav tam), da otroci, ki zbolijo za astmo do svojega 
petega leta starosti, izražajo večje tveganje za pojav motečega vedenja v času 
šolanja.  
 
Pri proučevanju motečega vedenja pri otrocih, ki so uspešno zaključili z zdravljenjem 
raka, so Reiter Purtill, Vannatta, idr. (2003) v svoji raziskavi prišli do ugotovitev, da se 
z intenzivnostjo zdravljenja povečuje tudi tveganje za kasnejše pojavljanje motečega 
vedenja. 
 

2.9 MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 
Hill, Zuckermann, idr. (2014) so pri proučevanju pojava motečega vedenja pri otrocih 
z motnjami avtističnega spektra ugotovili, da je bilo le to na vzorcu 400 otrok z MAS 
prisotno v 25 %. Raziskovalci (prav tam) rezultate povezujejo z dejstvom, da imajo 
otroci z motnjami avtističnega spektra težave na področju prilagoditvenih in socialnih 
veščin.  
 
Avtorji spletne strani Autism speaks so v svojem prispevku predstavili ugotovitve 
dosedanjih raziskav na področju težav agresivnega vedenja pri otrocih z motnjami 
avtističnega spektra. Različni raziskovalci so ugotovili, da je tveganje za pojav 
agresivnega vedenja višje pri otrocih z MAS kot pri splošni populaciji otrok, skupaj z 
ostalimi skupinami posebnih potreb. Pri tem se tveganje ne razlikuje glede na spol 
otrok. Tako kot pri normativni populaciji se tudi pri otrocih z MAS pojav agresivnega 
vedenja z leti zmanjšuje, kar kaže na dejstvo, da učenje socialnih veščin resnično 
pripomore k izboljšanju vedenja. Raziskovalci so kot najpogostejše pojavne oblike 
agresivnega vedenja predstavili samopoškodovanje, ritualno vedenje in izrazito 
odklonilnost na nepričakovane spremembe.  
 
 

3 OCENJEVANJE MOTEČEGA VEDENJA 
Pri opisovanju motečega vedenja je bila pozornost strokovnjakov v preteklosti 
usmerjenja predvsem na obliko motečega vedenja ter na njegove posledice. 
Kaznovanje je tako predstavljalo najpogostejšo obliko odziva nanj (Stošić, 2014). 
 
J. Strošić (2014) je opozorila na pomembnost dobre ocene motečega vedenja. Trdi 
(prav tam), da bi morala biti temeljita ocena funkcij motečega vedenja ter kasneje na 
njej zasnovan načrt pomoči in obravnave vedenja pravzaprav profesionalni standard 
naše stroke. Opozarja (prav tam) namreč, da je pri intervenciji ob pojavu neželenega 
vedenja odgovornost na vseh nas, da preoblikujemo otrokovo okolje na način, da 
izboljšamo kakovost njegovega življenja in s tem pozitivno vplivamo na zmanjšanje 
pojava motečega vedenja.  
 
Ko opazimo moteče vedenje, je prva stopnja v procesu njegove obravnave in 
spreminjanja opredelitev in ocena motečega vedenja. To nam omogoča opazovanje 
in merjenje. Sledi druga stopnja, pri kateri si zastavimo cilj, ki ga želimo s strokovno 
intervencijo doseči. Glede na zastavljen cilj pri tretji stopnji izberemo metodo oziroma 
tehniko ocenjevanja; te so najpogosteje kar vedenjski intervjuji, neposredna 
opazovanja, beleženja vedenja in različne ocenjevalne lestvice. Nato sledi še stopnja 
načrtovanja obravnave motečega vedenja (Stropnik, 2014). Cilj ocenjevanja je 
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ugotoviti, ali moteče vedenje predstavlja tudi klinično pomemben problem. Pri tem 
moramo upoštevati tudi vpliv vseh pomembnih dejavnikov, tudi naravo otrokove 
posebne potrebe, motnje ali bolezni (Stošić, 2014 po VanScoyoc in Christophersen, 
2009). Pri ocenjevanju lahko merimo različne pomembne okoliščine motečega 
vedenja, kot so trajanje vedenja, pogostost vedenja, stopnja in intenziteta vedenja, 
sprožilci vedenja, predhodno in sledeče vedenje, vpletene osebe ter druge, s katerimi 
skušamo prepoznati funkcijo motečega vedenja. »Glede na namen ocenjevanja 
vedenja lahko izberemo metodo, ki jo bomo uporabili za ocenjevanje.« (Stošić, 2014, 
str. 30)  
 
»Vedenje otroka ocenjujemo pred oblikovanjem načrta za obravnavo motečega 
vedenja, med izvajanjem intervencij in po koncu obravnave.« (Stošić, 2014, str. 40) 
 
S. Stošić (prav tam) pri ocenjevanju motečega vedenja opominja na pomembnost 
postopnosti. Predlaga sledenje naslednjim korakom: 
 
1. KORAK: Prepoznavanje motečega vedenja 

 Zavedati se moramo, da je lahko vedenje, ki je za nekoga moteče, za drugega 
manj ali celo nemoteče. Prav tako je lahko za moteče označeno zaradi več 
razlogov.  

 Pri presojanju, ali je neko vedenje že moteče in zahteva obravnavo, si lahko 
pomagamo z naslednjimi vprašanji (Stošić, 2014 po Withaker, 2005, str. 31): 

o Ali je to vedenje nevarno za otroka ali druge? 
o Ali otroka tako vedenje ovira pri učenju, igri z vrstniki ali drugih 

dejavnosti? 
o Ali ga to vedenje ovira pri pridobivanju pomembnih izkušenj? 
o Kako stresno je to vedenje in za koga je stresno? 
o Kako pogosto je to vedenje, kako intenzivno in kako dolgo traja? 
 

2. KORAK: Opredelitev motečega vedenja 

 Jasna opredelitev vedenja je ključna pri učinkoviti obravnavi motečega 
vedenja. Le tako lahko namreč postavimo dobre temelje za timsko delo, ki je 
je poleg usklajene komunikacije, razumevanja, skupnih in skupinskih ciljev ter 
in usklajenosti pričakovanj predpogoj dobrega sodelovanja članov tima.  

 Opredelitve naj se nanašajo na akterjevo vedenje in ne nanj kot osebo.  

 Pri opredelitvi motečega vedenja si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji: 
(Stošić, 2014, str. 32) 

o Kako je vedenje videti? 
o Kako je vedenje slišati? 
o Kateri so tipični primeri tega vedenja? 

 
3. KORAK: Postavljanje ciljev 

 Pri postavljanju ciljev, ki jih želimo doseči z obravnavo, moramo upoštevati 
naslednje kriterije: (Stošić, 2014, str. 33) 

o Cilji morajo biti specifični in jasni. 
o Cilji morajo biti merljivi. 
o Cilji morajo biti realni. 
o Cilji naj bodo formulirani pozitivno.  
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4. KORAK: Izbira metode ocenjevanja 

 Moteče vedenje lahko ocenjujemo z naslednjimi metodami: vedenjski intervjuji, 
neposredno ocenjevanje in beleženje vedenja ter ocenjevalne lestvice.  
 

o Vedenjski intervju: 
- »Intervju z vzgojiteljico, učiteljico, strokovnimi delavci in starši, ki 

otroka poznajo, je nujni del ocenjevanja otrokovega vedenja, saj 
lahko le na ta način ocenimo, v katerih situacijah se moteče vedenje 
pojavi, pa tudi vpliv neželenega vedenja na otrokovo funkcioniranje 
v različnih okoljih.« (Stošić, 2014 po VanScoyoc in Christophersen, 
2009, str. 34) 

- Intervjuji nam pomagajo pridobiti informacije o dejavnostih, v katerih 
se vedenje pojavi, sprožilcih, otrokovih močnih področjih, pogostost, 
trajanje in intenzivnost vedenj, rizičnih in podpornih dejavnikih, 
posledicah in funkcij motečega vedenja.  

- Intervju z otrokom nam predstavi otrokovo perspektivo in pokaže 
sliko o njegovem dojemanju nastanka in funkcije motečega vedenja. 

- »Uporabimo lahko strukturirano, polstrukturirano ali 
nestandardizirano obliko intervjuja.« (Stošić, 2014, str. 34) 
 

o Neposredno opazovanje in beleženje vedenja: 
- »Tehnike beleženja vedenja se razlikujejo glede na cilje obravnave 

in uporabljene strategije vedenjske podpore.« (Stošić, 2014, str. 35) 
- Pri tehnikah opazovanja in beleženja vedenja je opazovalec vedno 

navzoč med otrokovo delavnostjo, njegovo vedenje pa ocenjuje 
neposredno, zato je ta tehnika bolj natančna. Pri opazovanju 
opazovalec uporablja tabele in ček-liste za beleženje pogostosti, 
trajanja in intenzitete motečega vedenja. 

- Če je cilj naše obravnave povečati ali zmanjšati pogostost motečega 
vedenja, je beleženje posameznih dogodkov zelo uporabna tehnika.  

- Če je cilj naše obravnave vplivati na trajanje vedenja, uporabimo 
metodo beleženja trajanja posameznih vedenj. 
 

o Ocenjevalne lestvice:  
- Prednost uporabe ocenjevalnih lestvic je predvsem v tem, da so 

enostavnejše za uporabo, da vzamejo manj časa ter da v primeru 
standardiziranih ocenjevalnih lestvic rezultate primerjamo z otrokovo 
referenčno skupino, so bolj zanesljive in veljavne in jih lahko 
uporabimo večkrat.  

- Med standardizirane lestvice, ki ocenjujejo moteče vedenje, 
spadajo: Achenbachova lestvica, Vprašalnik prednosti in težav SDQ 
in Ocenjevalna lestvica avtizma. 
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Z odgovori na naslednja vprašanja si lahko strokovnjaki v šoli pomagamo tako, da 
bolje spoznamo, razumemo ter ocenimo proces sodelovalnega ocenjevanja in 
interveniranja na pojav motečega vedenja. Najbolje je, če nanje odgovorimo skupaj z 
ostalimi strokovnjaki v timski skupini, ki bo razreševala problemsko situacijo, pri tem 
pa je dobro, da vključimo tudi starše in otroke, upoštevajoč njihovo starost in 
sposobnosti. (Myschker, 1999 v Kobolt & Rapuš Pavel, 2006, str. 66) 
 

1. Katere izstopajoče vedenjske oblike se kažejo? 
2. So prisotne na več življenjskih področjih? 
3. Kakšna je pogostost njihovega pojavljanja? 
4. Kakšna je intenzivnost opaženih vedenjskih oblik? 
5. Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj? 
6. Ali ovirajo storilnost in uspešnost na bistvenih življenjskih področjih? 
7. Je ovirana posameznikova socialna kompetenca? 
8. Je najti organsko pogojenost? 
9. Katere značilnosti socialnega okolja so povzročale motnjo oziroma jo 

vzdržujejo in utrjujejo? 
10.  Ali so pri posamezniku in njegovemu okolju prisotni podporni dejavniki, na 

katerih lahko gradimo posege? 
11.  Katere te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov? 
12.  Kateri posegi bi/bodo omogočili odpravo, omilitev težav in rešitev problemske 

situacije? 
13.  Katere kompetence morajo imeti in uporabiti vsi vpleteni, da bodo v 

razreševanju problemskih situacij uspešni? 

 
4 SOOČANJE Z MOTEČIM VEDENJEM 
V zadnjem času so se na področju razumevanja motečega vedenja oblikovali različni 
pristopi, ki predstavljajo premik od ozke psihološke k razširjeni kontekstualizirani, 
sociološki perspektivi, od individualiziranega k sistemskemu ter od atomističnega k 
holističnemu pristopu (Peček Čuk & Lesar, 2010). Stangvik (1998) in Oswald (2005) 
(v Peček Čuk & Lesar, 2010) s transakcijskim modelom predstavita vedenjske težave 
pri otrocih. Poudarjata (prav tam), da je potrebno na moteče vedenje gledati kot na 
socialno konstruirano, saj se pri otroku vedenjske težave pojavijo ne le zaradi 
njegovih individualnih značilnosti, temveč tudi vplivov njegove socialne okolice.   
 
Na zmanjševanje motečega vedenja lahko vplivamo s postopki krepitve želenega 
vedenja, spremembami dražljajev v okolju, nudenjem več možnosti izbire, 
poučevanjem želenega vedenja, poučevanjem samonadzora, komunikacijskih in 
socialnih spretnosti ter z odzivanjem na vedenje s spoštovanjem in na način, ki ga bo 
učenec občutil kot varnega (Jurišič & Kodrič, 2014). Na moteče vedenje, ki je hkrati 
tudi nevarno oziroma tvegano, se lahko odzovemo z različnimi tehnikami. Med 
drugim z ignoriranjem ali gašenjem oziroma zmanjševanjem nagrade, z odmorom, z 
odvzemom nagrade ali s kaznovanjem (Kostov & Šante Vouk, 2014).  
 

4.1 UČITELJI IN MOTEČE VEDENJE 
Odnosi med učencem in učiteljem lahko negativno ali pozitivno vplivajo na pojav 
motečega vedenja, lahko namreč učenčeve stiske poglobijo ali pa mu omogočajo 
stiske prepoznati in jih s pomočjo novih pozitivnih izkušenj celo zmanjšati. Pri 
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odnosu, ki pozitivno vpliva na zmanjševanje motečega vedenja je ključno, da učenec 
in učitelj prilagodita svoja pričakovanja (Kobolt, 2010).  
 
Učitelje bolj motijo eksternalizirana vedenja, tista, ki so moteča za okolico, kot 
najpogostejše moteče pojavne oblike pa naštevajo besedne žaljivke, fizično agresijo 
do učiteljev in učencev ter psihično destruktivnost, izogibanje delu, negativizem, 
pomanjkanje koncentracije in depresijo (Poulou & Norwich, 2000).  
 
M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) sta v svoji raziskavi ugotavljali, ali na področju 
vedenjskih reakcij z vidika učiteljev obstajajo razlike med običajnimi učenci in učenci 
s posebnimi potrebami. Prišli sta (prav tam) do ugotovitev, da z vidika učiteljev 
prihaja do razlikovanja v vedenjskih reakcijah med običajnimi učenci in skorajda vseh 
proučevanih spremenljivkah. Za učitelje naj bi bili vedenjsko najbolj problematični 
učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Peček Čuk & Lesar, 2010).  
 
L. Magajna je s sodelavci v raziskavi (2005, v Peček Čuk & Lesar, 2010) ugotovila, 
da se učitelji čutijo najmanj strokovno usposobljene za težave na področju vedenja. 
Za to področje naj bi se tudi najpogosteje želeli dodatno strokovno usposabljati 
(Magajna, 2005, v Peček Čuk & Lesar, 2010). Kot posebej zahtevno učitelji navajajo 
predvsem soočanje z motečim vedenjem pri učencih s posebnimi potrebami, za kar 
naj bi bili po njihovih besedah najmanj usposobljeni (Sardoča, 2006, & Marentič 
Požarnik, 2003, v Peček Čuk & Lesar, 2010).  
 

4.2 STARŠI IN MOTEČE VEDENJE 
Vse dogajanje v družini, predvsem pa odnos med starši in otrokom, predstavlja 
najmočnejši dejavnik vplivanja na vedenje otrok. Družina lahko na pojav motečega 
vedenja vpliva neposredno s svojo nefunkcionalnostjo, njen vpliv pa je vseeno 
najpogosteje posreden (Vec, 2016).  
Starši vzroke motečega vedenja najpogosteje pripišejo vrstnikom, učiteljevemu 
vodenju in načinu poučevanja (Vec, 2016). Ali bo družina sodelovala s šolo in kakšen 
bo učinek tega sodelovanja, je odvisno tudi od socialno-ekonomskega statusa 
družine ter njihove etnične pripadnosti (Domina, 2005, v Vec, 2016). Na uspešnost 
sodelovanja šole in staršev pri soočanju z motečim vedenjem pa pomembno vplivajo 
tudi psihološki konstrukti staršev (njihova prepričanja, pojmovanja in zaznavanja 
sodelovanja) (Green, Walker, Sandler, idr. 2007, v Vec 2016).  
Starši lahko s posvečanjem več časa otroku pozitivno vplivajo na zmanjšanje 
disciplinskih prekrškov (Amati & Rivera, 1999, v Vec, 2016).  
Pomoč in podpora staršev v soočanju z motečim vedenjem je še posebej pomembna 
pri otrocih s posebnimi potrebami (Newman, 2005, v Vec, 2011).  
Na to kako bo otrok deloval v šoli, kako se bo počutil ter kakšne so njegove socialne 
kompetence, vpliva tudi raznolikost socialne mreže in dobra socialna podpora, ki jo je 
deležen otrok preko vzgoje staršev (Marshall, Noonan, McCartney, idr., 2001, v Vec, 
2016). Pri longitudinalni raziskavi, pri kateri so Morrison, E. F. Rimm-Kauffman, S. in 
Pianta, R. C. (2003) proučevali vpliv posrednih dejavnikov na moteče vedenje, so 
raziskovalci prišli do ugotovitve, da že interakcija mame s svojim predšolskim 
otrokom pomembno vpliva na otrokovo socialno vedenje ter učni uspeh.  
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4.2.1 SODELOVANJE S STARŠI 
Otrok s posebnimi potrebami družino psihično, socialno in ekonomsko obremeni in 
pri zagotavljanju skrbi za otroke se starši srečujejo z različnimi strokovnjaki (Novljan, 
2004). Kodrič (2012) pojem sodelovanje opredeli kot »dejavno povezanost staršev in 
strokovnjakov pri delovanju v dobro otroka«. Tako naj bi vsak, ki je udeležen v 
sodelujočem odnosu, upošteval in spoštoval prispevek drugega, obenem pa vsak 
udeleženec pri delovanju v dobro otroka nosi svoj del odgovornosti. 
Starši potrebujejo pomoč in tesno sodelovanje z vsemi strokovnjaki, ki prihajajo v stik 
z njihovim otrokom. To sodelovanje se z otrokovim razvojem in starostjo spreminja. 
Sarinski (v Novljan, 2004) je proučeval potrebe staršev otrok s posebnimi potrebami. 
V svoji raziskavi je ugotovil, da si starši želijo več informacij v zvezi z otrokovo 
motnjo, njegovimi razvojnimi možnostmi, možnostmi obravnave (sedaj in v 
prihodnosti), kako naj se z otrokom igrajo in pogovarjajo in kako se otroci razvijajo in 
odraščajo. Zanimiv pa je podatek njegove raziskave, da je le vsaka deseta mati 
izrazila željo po svetovanju zaradi težav, s katerimi se družina srečuje po rojstvu 
otroka s posebnimi potrebami. Starši pogosto kljub velikim stresnim obremenitvam ne 
poiščejo pomoči pri strokovnjakih. Razlogi za to so lahko, da strokovnjaki ne ponujajo 
takšnih storitev, ki bi potrebe staršev zadovoljile, da ponudbe strokovnjakov staršem 
pogosto niso dosegljive ali pa je takšna odločitev povezana z življenjskim slogom 
staršev in njihovimi izkušnjami (Krause v Novljan, 2004). Na odločitev o strokovni 
pomoči pa vpliva tudi finančno pomanjkanje družine, okolje, premalo pomoči in 
psihično osiromašenje. Zaradi vseh teh dejavnikov mora biti program za delo s starši 
prilagojen potrebam staršev in otrok, kar bi morali še toliko bolj upoštevati pri 
družinah, ki nerade prihajajo k strokovnjakom. 
E. Novljan (2004, str. 83) piše, da je danes sodelovanje med starši in strokovnimi 
delavci »postalo samoumevno tako na medicinskem, psihološkem, socialnem in 
specialno-pedagoškem področju«. Starši tako na nek način nimajo izbire, saj danes 
strokovnjaki pričakujejo njihovo sodelovanje. Delo strokovnjakov ni usmerjeno samo 
v delo z otrokom, ampak zajema tudi delo s starši, saj se vse oblike obravnav 
navezujejo na delo staršev z njihovim otrokom doma. 

 
Čeprav si tako starši kot strokovnjaki prizadevajo delovati v dobro otroka s posebnimi 
potrebami, pa v projektu pomoči družini prihaja tudi do nesporazumov, ki izhajajo iz 
različnosti njihovih vlog in oblike njihovih odnosov.  
Odnosi med starši in strokovnjaki se s časom spreminjajo tako po vsebini kot obliki. 
Danes starši dobivajo vedno večjo vlogo pri delu z otroki s posebnimi potrebami, 
odnos med starši in strokovnjaki pa postaja vedno bolj sodelujoč. Starši so tisti, ki 
najbolje poznajo svoje otroke in imajo informacije, ki strokovnjakom pridejo zelo prav 
(Kodrič, 2012, Novljan, 2004). V literaturi srečamo različne modele oz. oblike 
sodelovanja staršev in strokovnjakov in sicer: 
 
 

 STARŠI KOT »LAIKI« 
V tem modelu je značilno neravnotežje med pristojnostmi strokovnjakov in 
staršev, ki izvira iz hierarhije v odnosu, saj ima strokovnjak svoje strokovne 
pristojnosti in avtoriteto za oblikovanje in poteka obravnave. Prevladuje 
prepričanje strokovnjakov, da z otrokom s posebnimi potrebami lahko dobro dela 
samo strokovnjak in da so starši odvisni od njegovih napotkov. Starši so v tem 
modelu opisani kot »laiki«, ki sprejemajo nasvete, ki jih je potrebno vpeljati v delo, 
da bodo izpolnjevali njihova navodila. O odločitvah strokovnjaka so starši 
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obveščeni, čeprav pri tem ne sodelujejo. Odnos med starši in strokovnim 
delavcem tako ni ustrezen, saj  strokovni delavec ignorira strokovna vedenja 
drugih strokovnjakov, prisotna je profesionalna »vsevednost in vse zmožnost«, 
hkrati pa tudi skrivnostnost, ne poslušanje staršev in njihovo «pošiljanje« od 
specialista k specialistu (Novljan, 2004). 
 
 STARŠI KOT »ŠOLARJI«, »PACIENTI« 
Ta model izhaja iz mnenja strokovnjakov, da starši s svojim otrokom ne znajo 
ravnati in potrebujejo »posebno šolanje«, zaradi česar z njimi komunicirajo kot s 
šolarji, ki so dolžni izpolnjevati njihova navodila. Takšen pristop vodi starše v 
odklonilen odnos do pomoči in sodelovanja, obenem pa starši začnejo dvomiti o 
ustreznosti zgodnje obravnave. Strokovnjaki lahko pričakujejo nesodelovanje  
staršev, če se bodo sami odločali o tem, kakšno pomoč otrok potrebuje, kakšna 
pomoč je zanj najustreznejša, če bodo staršem očitali, da otroka do sedaj niso 
ustrezno obravnavali, in jih neprenehoma opozarjali na napake, ki so jih delali z 
otrokom. Omenjeni model pri starših vzbuja strah, lahko pa celo vodi v njihovo 
odvisnost od strokovnjakov. 

 
 STARŠI KOT »KOTERAPEVTI« 
Ta model starše dejavno vključuje pri obravnavi in terapiji njihovega otroka. 
»Starši so v tem modelu pogojno samostojni, njihovo vrednost ocenjujejo 
strokovnjaki, ki jim strokovne pristojnosti prenašajo kot inštrukcije oz. jih 
presajajo.« (Novljan, 2004, str. 102). Vključevanje staršev kot »koterapevtov« 
vidimo v kontekstu razvijanja novih tehnik pri zgodnji obravnavi, ki so učinkovite, 
če jih starši poznajo in znajo izvajati doma. Obstaja pa nevarnost, da bodo starši s 
tem, ko bodo prevzeli vlogo »koterapevta«, izgubili veliko starševske 
subjektivnosti in spontanosti ter s tem tudi odločanje pri otrokovi vzgoji. Starši 
pogosto dobijo občutek, da so jih strokovnjaki vpeljali v delo z namenom, da bodo 
z otrokom doma sami izvajali različne vaje. Temu se pridruži pogosto strah, da 
tega ne bodo zmogli, da bodo odpovedali in so obremenjeni s pričakovanji 
strokovnjakov. 

 
 PARTNERSKI MODEL 
Omenjeni model govori o tem, da se tako starši kot strokovnjaki trudijo doseči 
otrokov optimalni razvoj v skladu z njegovimi psihofizičnimi zmožnostmi. 
Sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju, ki pa izhaja iz enakovrednega 
položaja obeh partnerjev. Gre za intenzivno sodelovanje med starši in 
strokovnjaki, kar vključuje tudi vnašanje svojih sposobnosti in informacij v 
obravnavo (starši imajo vsestransko potrebno vedenje o otroku, strokovnjaki pa 
imajo vedenje in sposobnosti iz svojega teoretičnega izobraževanja in praktičnega 
dela z otroki, kar pomaga pri iskanju metod in tehnik pri sami pomoči otroku). 
Strokovnjak je občutljiv za potrebe staršev in upošteva širši kontekst celotne 
družine. Vsako družino in otroka z motnjo v duševnem razvoju upošteva kot 
individuum in strokovnjak je pomočnik staršem pri doseganju njihovih želja in 
ciljev. Kar pa je najpomembneje, je, da strokovnjaki iščejo rešitve in odločitve 
skupaj s starši (Novljan, 2004). 

 
 
 



19 
 

Pri Kodričevi (2012) lahko spoznamo pet modelov odnosov med strokovnjaki in 
starši, ki se med seboj prepletajo.  
Modeli odnosov so naslednji:  
 
o »TRADICIONALNI« MODEL  

V tem modelu je strokovnjak »ekspert« in uporablja moč svojega položaja in 
strokovnosti. Vloga staršev je omejena na posredovanje informacij in 
upoštevanje strokovnih nasvetov. Starši so o odločitvah strokovnjakov obveščeni, 
vendar pa pri tem ne sodelujejo. Za poglede, občutke in želje staršev v takšnem 
modelu odnosov ni prostora; otrok pa ima pasivno vlogo pacienta. 
 

o »PRESADITVENI« MODEL 
V »presaditvenem« modelu so starši neizčrpen vir pomoči pri terapiji, domače 
okolje pa velja za potencialno koristno okolje za učenje. Strokovnjaki svoje 
spretnosti in znanje »presadijo« na starše in jim pomagajo, da postanejo 
kompetentni, samozavesti in spretni. Starši so aktivno vključeni in sodelujejo v 
vlogi so-učitelja, strokovnjak pa je v vlogi »inštruktorja« in usmerja dejavnost 
staršev z otrokom. Dialog poteka v obe smeri; takšen odnos se pogosto oblikuje 
na delavnicah za izobraževanje  staršev. 
 

o »POTROŠNIŠKI« MODEL 
V omenjenem modelu imajo starši pravico, da izbirajo med različnimi oblikami 
pomoči svojemu otroku. Naloga strokovnjakov je usmerjanje staršev k ustreznim 
odločitvam, pa tudi seznanjanje z možnostmi, ki jih imajo na voljo. V 
»potrošniškem« modelu strokovnjaki ohranijo položaj »izvedenca«, »inštruktorja« 
in »svetovalca«; pomen strokovnega znanja se ne zmanjša, poveča se le pomen 
izbire staršev. 
 

o MODEL OPOLNOMOČENJA 
Ta model odnosov umešča »potrošniški« model v širšo socialno mrežo in 
strokovnjak pri delu z družino in otrokom s posebnimi potrebami upošteva 
odnose znotraj družine kot tudi odnose s širšo skupnostjo.  
 

o POGAJALSKI MODEL 
Pogajalski model predstavlja deloven in sodelujoč odnos, v katerem starši in 
strokovnjaki poskušajo s pogajanji, s sprejemanjem različnih pogledov in mnenj 
odločiti o obravnavanem problemu. Vsak udeleženec v sodelujočem odnosu 
potrebuje prispevek drugega in vloga strokovnjaka je, da s poslušanjem, 
spraševanjem in odprtostjo stremi k zbližanju obeh mnenj. Kadar dosežejo 
skupno razumevanje problema, se nato skupaj odločajo in dogovorijo o 
ukrepanju; v primeru nestrinjanja pa so potrebne nove strategije za rešitev 
problema. Odnos iz sodelujočega lahko preide v konfliktnega, kar lahko pomeni 
trajno prekinitev sodelovanja ali prehodno prekinitev sodelovanja, ki se čez čas 
lahko ponovno vzpostavi. 

 
Dobro sodelovanje staršev z učitelji je predpogoj za odpravljanje težav, ki jih prinaša 
moteče vedenje, saj učitelji in starši tako pridobijo pomembne informacije o otroku, 
njegovem delovanju doma in v šoli ter drugih možnih vzrokih, ki so pripeljali do 
vedenjskih težav (Vreš, 2015). Avtorica (prav tam) predstavlja pozitivne posledice 
sodelovanja tako pri starših kot tudi učiteljih. Učitelji namreč s sodelovanjem s starši 
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postajajo učinkovitejši, saj učenca bolje spoznajo, ustrezno vrednotijo in primerno 
vzgajajo, starši pa s svojim vzgajanjem  nato vplivajo na otrokovo vedenje v šoli in 
odnos do učitelja ter šole (Vreš, 2015). L. Vreš (prav tam) opozarja, naj bo 
sodelovanje staršev in šole usmerjeno predvsem na preprečevanje pojava motečega 
vedenja. V svoji raziskavi je avtorica (prav tam) prišla do spoznanj, da učiteljice 
povezujejo uspešnost obravnave motečega vedenja z uspešnostjo sodelovanja s 
starši. Bolj kot je po njihovem mnenju sodelovanje uspešno, boljše rezultate pri 
obravnavi vedenjskih težav opazijo (Vreš, 2015). 
 
 

4.3 PREVENTIVNO DELOVANJE V SMERI PREPREČEVANJA POJAVA 
MOTEČEGA VEDENJA 

Premik usmerjenosti pozornosti z oblike motečega vedenja na njegovo funkcijo 
pomembno vpliva na razvoj učinkovitih programov preventivnega delovanja v smeri 
preprečevanja motečega vedenja (Stošić, 2014 po Greham, Watson in Skinner, 
2001).  
 
»Dejansko se v zvezi z motečim vedenjem lahko največ naredi, preden se tako 
težavno vedenje sploh pojavi.« (Vec, 2016, str. 21) Hawken in Johnston (2007) sta 
oblikovala piramido ukrepov preventivne dejavnosti, pri kateri bi morali v primarno 
preventivno dejavnost vključiti vse otroke, v sekundarno 15 %  vedenjsko rizičnih in v 
terciarno 5 % visoko rizičnih otrok. 
 
A. Kobolt (2010) trdi, da šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova s svojo kulturo 
vpliva na pojavljanje in odzive na moteče vedenje. Pravi (prav tam), da je potrebno 
vzpostavljati odnose, skozi katere lahko učenci soustvarjajo šolsko kulturo, 
zasnovano na temeljnem redu in disciplini, ki je določena z jasnimi dogovori. 
 
Med preventivne dejavnosti v smeri preprečevanja motečega vedenja je L. Vreš 
(2015) poleg skupnega oblikovanja razrednih pravil z učenci vključila tudi pogovor o 
vsakdanjih dogodkih in doživetjih, dober učiteljev zgled, vzajemno sodelovanje 
učitelja s starši, učitelji, strokovnjaki in učenci, izobraževanje staršev in učiteljev, 
razredne delavnice, igre vlog ... Opozorila je tudi (prav tam) na pomembnost 
učiteljevega vodenja razreda na način, da učenci pri pouku doživljajo pozitivna 
čustva.  
 
P. Štirn Janota (2015) trdi, da lahko razvoj prosocialnega in moralnega vedenja 
spodbujamo tudi z indukcijo kot disciplinskim pristopom. Ta naj bi pri otroku na 
podlagi induktivne argumentacije s priklicem in reflektiranjem izkušenj ter z učenjem 
v spodbudnem okolju spodbujala zavedanje o dobrem in slabem za drugega.  
 
T. Škoda (2015) v svoji raziskavi ugotavlja, da so se skozi zgodovino in vse do danes 
oblikovali različni vzgojni pristopi in da je težko odločati o tem, kateri je najbolj 
primeren. Opozarja na pomembnost upoštevanja otrokovih pravic in glasu ter na 
dejstvo, da se pri izbiri pristopa odločimo za tistega, ki upošteva razvoj učenčevih 
potencialov in jih vrednoti pozitivno. Vzgojitelji morajo vzgajati s pomočjo dobrih 
vrednot, z učenjem strpnosti in sprejemanjem drugačnosti, posameznemu učencu pa 
morajo dati občutek pomembnosti in aktivnega udeleženca.  
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4.3.1 UČITELJEVO PREVENTIVNO DELOVANJE  
Če si učitelj oblikuje dober načrt preventivnega delovanja, lahko njegovo 
uresničevanje po eni strani preprečuje nastanek motečega vedenja, po drugi strani 
pa, če se le to vseeno pojavi, zaustavi njegovo širjenje in stopnjevanje (Menegalija, 
2012).  
 
A. Menegalija (2012, str. 33) po Visser (2003) povzema nekaj ključnih učiteljevih 
strategij na področju preventivnega delovanja: 

 učitelj si mora prizadevati za razvoj skrbnega, prijetnega, sproščenega in 
prijaznega ter urejenega in produktivnega razreda, 

 kazati mora iskreno zanimanje za življenje svojih učencev, 

 z zgledom mora predstavljati vedenje, ki ga pričakuje od učencev, 

 spodbujati mora aktivno sodelovanje učencev pri sprejemanju odločitev, 

 graditi mora na razvoju medsebojnega sprejemanja, vrstniške pomoči, 
tesnega prijateljstva med učenci, 

 upoštevati in spoštovati mora različnost med učenci, 

 upoštevati in spoštovati mora mnenje in interese učencev, 

 izogibati se mora ustvarjanju občutkov sramu, krivde in spodbujati občutke 
ponosa, 

 spodbujati mora prijaznost v šoli in družbi in odvračati konkurenčnost ter 
socialno primerjanje med učenci, 

 pogosto mora komunicirati z učenčevimi domačimi, 

 skrbeti mora za pogosto pozitivno povratno informacijo, spodbude in pohvale, 

 poskrbeti mora za jasen sistem pravil in pričakovanj ter posledic za njihovo 
neupoštevanje.  

 
Organizacija okolja, kjer je okolje dobro premišljeno in urejeno, pozitivno vpliva na 
prijetno počutje, hkrati pa preprečuje pojav motečega vedenja (Menegalija, 2012). 
Otroci namreč potrebujejo prostor, kjer se lahko osredotočijo na raznoliko delo in kjer 
imajo tudi možnost sprostitve (Gordon, 1974, v Edwards, 2008, v Menegalija, 2012). 
Razred, kjer bodo lahko tudi učenci sami prispevali k njegovi urejenosti in 
ustvarjalnosti, bo na učence deloval spodbudno (Menegalija, 2012).  
 
Učitelj lahko s svojimi osebnostnimi značilnostmi vpliva na pojav težav discipline v 
razredu (Fontana, 1994, v Blandford, 1998, v Menegalija, 2012). Učenci kot 
»dobrega« učitelja dojemajo tistega, ki zna vzpostaviti dobre odnose z učenci, ki 
vzpostavi avtoriteto in strukturo, ne da bi bil pri tem rigiden, preteč, kaznovalen, in ki 
naredi učenje zabavno (Woolfolk Hoy & Weinstein, 2006, v Mengalija, 2012). Učitelj, 
ki v učencih vzbudi občutke vrednosti in zaupanja v lastne zmožnosti, ima z njimi 
boljši odnos, posledično pa manj težav z motečim vedenjem. Učinkovit je namreč 
učitelj, ki svoje osebnostne lastnosti poveže s svojim znanjem ter oblikuje učno 
okolje, ki omogoča uresničevanje zastavljenih ciljev (Mengalija, 2012).  
 
Učenci morajo imeti jasno postavljene meje dopustnega in nedopustnega vedenja ter 
jasno opredelitev želenega in neželenega vedenja. To omogoča tudi postavljanje 
dobrih in učinkovitih pravil, ki naj so jasno in preprosto definirana, postavljena 
razumno, izvedljiva in uresničljiva (Menegalija, 2012). Pri postavljanju pravil je 
ključnega pomena sodelovanje med učiteljem in učenci, to jih namreč motivira, jim 
vliva zaupanja, krepi njihovo akademsko samopodobo in spodbuja razvoj njihove 
odgovornosti (Gordon 1974, v Charles, 2008, v Menegalija, 2012).  
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Dobri medsebojni odnosi so predpogoj za prijetno in spodbudno razredno klimo 
(Menegalija, 2012). Učenec se je namreč pripravljen učiti, če je njegov odnos z 
učiteljem dober (Gordon, 1989, v Menegalija, 2012). Gordon (prav tam) opozarja 
učitelje: 

 naj so do učencev skrbni, jim prisluhnejo in jih podpirajo, 

 da morajo imeti do učencev pozitivna pričakovanja, 

 da jim morajo dati priložnosti za sodelovanje in 

 da morajo upoštevati njihove potrebe.  
 

Za dobre medsebojne odnose je pomemben tudi način učiteljevega komuniciranja z 
učenci, njegovo reševanje problemov, uporaba aktivnega poslušanja, jaz-sporočil in 
jezika sprejemanja ter njegovo spodbujanje dobrih odnosov med učenci (Pšunder, 
2004, Gordon, 1989, v Menegalija, 2012). Raziskave (po Pšunder, 2004, Pianta, 
2006, v Menegalija, 2012, str. 46) namreč »kažejo, da lahko dobri medosebni odnosi 
med vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega vedenja v razredu, hkrati pa pripomorejo 
k ustvarjanju razredne klime, ki se pozitivno odraža na dosežkih učencev, njihovih 
interakcijah in odnosu do šole.« 
 
Vidik soudeleženosti v učnem procesu, v katerem je sodelovanje med učiteljem in 
učencem aktivno in močno izraženo v obliki spodbujanja ter medsebojnega 
poslušanja, pomembno vpliva na razvoj kritičnega presojanja, povezovanja novega 
znanja z že pridobljenimi izkušnjami in posledično zmanjšanja pojava motečega 
vedenja (Akerman, 2011, v Mengalija, 2012). 
 
Ena izmed temeljnih nalog vzgoje in izobraževanja je tudi skrb za učenčevo 
samopodobo, samovrednotenje in samospoštovanje, kar pa lahko učitelji spodbudijo 
s podajanjem povratnih informacij o njegovih dosežkih, neverbalno komunikacijo, z 
zadovoljevanjem učenčevih temeljnih potreb, zaupanjem in spoštljivim odnosom 
(Velikonja, 2014).  
 
Učitelj lahko s svojim načinom vodenja pozitivno prispeva k preprečevanju pojava 
motečega vedenja. Takšna možna načina vodenja sta: 
 

 vodenje, naravnano k razvijanju samoregulacije in sposobnosti 
samouravnavanja vedenja in moralnega vrednotenja 
Učitelj s svojim vodenjem, ki je naravnano k razvijanju samoregulacije in 
sposobnosti samouravnavanja vedenja in moralnega vedenja, pomaga 
učencem, da razvijejo sposobnosti višje stopnje kontrole nad lastnim 
vedenjem (Velikonja, 2014). T. Velikonja (2014) povzema ugotovitve različnih 
avtorjev in ugotavlja, da pri učencih, ki imajo višjo stopnjo samokontrole, 
redkeje opazijo pojav motečega vedenja. Prav tako (prav tam) nadaljuje, da 
naj bi učenci bili bolj sposobni reflektirati svoja dejanja ter ponotranjiti in 
izvajati določene oblike vedenja, ki so družbeno bolj sprejemljive.  
 
 

 vodenje s pomočjo induktivnega pristopa 
Učitelji z vodenjem s pomočjo induktivnega pristopa svoje učence nenehno 
usmerjajo k refleksivnemu razmišljanju. Učenci tako razmišljajo o škodljivih 
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posledicah svojih dejanj, kar pa posledično spodbuja razvoj empatičnega in 
prosocialnega vedenja ter moralne samopodobe (Velikonja, 2014).  

 

4.3.2 PREVENTIVNO DELOVANJE ŠOLE 
Šola s pripravo Vzgojnega načrta opredeli, kakšne preventivne in proaktivne 
dejavnosti bo razvijala, v smeri vzgajanja in posledično tudi preprečevanja motečega 
vedenja (Verbnik Dobnikar, 2007). Avtorica (prav tam) opozori na zahtevo po 
celovitem pristopu, ko želi šola s svojim vzgojnim programom razviti povezanost in 
spoštovanje kot šolski vrlini. Pri tem pa dodaja (prav tam), da tu ne gre zgolj za samo 
soočanje z vzgojnimi težavami, temveč je pomembno delovati tudi v smeri 
preventive, ki vključuje tudi razvijanje sposobnosti bivanja v skupnosti in povrnitev 
pravičnosti, ta pa podpirata razvoj posameznikov in odnosov v skupini. To lahko 
strokovni delavci šole dosežejo tako, da svoje učence učijo veščin dobre 
komunikacije, prepoznavanja lastnih in tujih čustev, krepitve medsebojnih odnosov, 
socialnih veščin in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij (Verbnik Dobnikar, 
2007). 
A. Polak (2007) predstavi pomembno vlogo vodstva, ki s spodbujanjem kulture 
enakih vrednost spodbuja razvoj dobrih medosebnih odnosov in spodbudnega 
delovnega okolja. Sodelovalna šolska kultura, ki naj bi temeljila na odprtosti, 
poštenosti, zaupanju, spoštovanju, jasnih standardih, normah in pravilih vedenja, 
nudi strokovnim delavcem, staršem in učencem spodbudno in sprejemajoče okolje 
(Polak, 2007).  Avtorica (prav tam) dodaja, da je takšna šolska kultura tudi odličen vir 
podpore tako učiteljem kot tudi staršem in učencem, hkrati pa spodbuja razvoj 
občutka odgovornosti za lastna dejanja, kar posledično vpliva na zmanjševanje 
vedenjskih težav.   
 

4.4 PODPORA POZITIVNEMU VEDENJU 
Podpora pozitivnemu vedenju je program, s katerim se s pomočjo tridelnega modela 
intervencije, ki vsebuje postopno uporabo osredotočene podpore, oblikuje pogoje ter 
hkrati podpira pozitivno oziroma želeno vedenje (Stošić, 2014).  
Primarna preventiva predstavlja šolske in razredne programe in je namenjena vsem 
učencem, osebju in okolju. Njen glavni cilj je preprečiti moteče vedenje. V njene 
programe spadajo dobra poučevalna praksa ter strukturirano in spodbudno učno 
okolje. Če se težave motečega vedenja kljub strategijam še vedno pojavljajo, nastopi 
sekundarna preventiva. Vanjo spadajo že bolj specializirani skupinski programi, 
katerih glavni cilj je omogočiti bolj usmerjeno podporo učencem, ki izražajo moteče 
vedenje. Če se težave kljub primarni in sekundarni preventivi stopnjujejo, nastopi 
terciarna preventiva, ki jo predstavljajo specializirani individualizirani programi za 
učence z zelo tveganim vedenjem. Na tej stopnji tridelnega modela je sprva potreben 
jasen opis oblik motečega vedenja, nato natančno prepoznavanje okoliščin, sledi mu 
prepoznavanje njegovih posledic, zaključi pa se z razvojem ene ali več vedenjskih 
hipotez. (Stošić, 2014) 
 
Vsako vedenje, tudi moteče, je naučeno, otroci pa se ga naučijo zato, da z njim 
zadovoljijo svoje potrebe (Stropnik, 2014). S. Stropnik (prav tam) kot glavni namen 
podpore pozitivnemu vedenju navaja zmanjševanje učinkovitosti motečega vedenja 
in posledično tudi povečanje funkcionalnosti želenega vedenja. Otrok namreč z 
motečim vedenjem vztraja, vse dokler z njim pridobiva ugodnosti, lahko tudi v obliki 
izogibanja neprijetnemu (Stropnik, 2014). 
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4.5 SPODBUJANJE ŽELENEGA VEDENJA 
B. D. Jurišić in J. Kodrič (2014, str. 62) sta v svojem prispevku po Bendetictu (2007, 
str. 183) priredili strategije poučevanja in pripomočke, ki spodbujajo želeno vedenje.  

o Plakat s pozitivno oblikovanimi pravili skupine/razreda. 

 Obsega naj 3 do 5 pravil. 

 Postavljen naj je na vidno mesto. 

 Pravila naj so predstavljena s slikami in besedilom. 
o Urnik dejavnosti skupine/razreda 

 Naj predstavlja zaporedje dogodkov z dnevnimi dejavnostmi in rutinami. 

 Naj bo na vidnem mestu. 

 Dejavnosti naj so prikazane s slikami in besedilom. 
o Spodbujanje pričakovanega vedenja v vsaki rutini. 

 Gre za slikovne ali besedne opise želenega vedenja v vsaki rutini (npr. 
malica, umivanje, jutranji krog). 

 Lahko je v različnih oblikah, npr. kot plakat, knjižica, zloženka … 
o Menjavanje – sprememba dejavnosti 

 Učitelji naj uporabljajo različne znake ob spremembi dejavnosti (npr. 
zvonček, ploskanje, pesmica, dvig roke …).  

o Opozorilo pred spremembo dejavnosti 

 Učitelj glasno opozori ali napove drugo dejavnost. 
o Opozorilo – pričakovano vedenje 

 Učitelj naj izreče opozorilo in imenuje pričakovano vedenje. 
o Krepitev želenega vedenja 

 Učitelj naj krepi ali nagrajuje želeno vedenje. 

 Nagrajevanje naj bo sistematično in naj dopolnjuje besedno pohvalo. 
o Razmerje med pozitivni in negativnim komentarjem naj bo 4:1 

 Pozitivni komentarji so lahko v obliki pohvale ali odobravanja.  

 Negativni komentarji so tiste učiteljeve izjave, ki obsegajo grajo, 
popravek ali neodobravanje učenčevega vedenja.  

o Usmerjena besedna pohvala 

 Učitelj naj izreče najmanj en pozitivni besedni komentar. 

 Komentar naj bo usmerjen in naj sledi hitro po izkazanem želenem 
vedenju. 

 

4.6 SPODBUJANJE SOCIALNO-ČUSTVENEGA RAZVOJA 
Z učenjem strategij, ki spodbujajo socialno-čustveni razvoj, gre pravzaprav za učenje 
čustvene pismenosti (Kodrič & Jurišić, 2014). J. Kodrič in B. D. Jurišić (2014) 
predstavljata pomen obvladovanja čustev in samonadzora neprijetnih čustev v 
povezavi z reševanjem problemov, kar posledično preprečuje vedenjske izbruhe. 
Avtorici (prav tam) dodajata, da gre pri reševanju problemov za veščine 
prepoznavanja problema, iskanja možnih rešitev, ocenjevanja posledic, načrtovanja 
izvedbe rešitve in ocenjevanje njihovih učinkovitosti. Zato tudi to področje 
poučevanja zahteva načrtovanje, individualiziran pristop in nudenje številnih 
priložnosti za učenje (Kodrič & Jurišić, 2014). 
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4.7 OMEJEVANJE IZMIKAJOČEGA VEDENJA 
Izmikajoče vedenje je lahko prav tako pojavna oblika motečega vedenja. Z 
učinkovitimi strategijami pozitivne vedenjske podpore lahko omejimo pojav 
izmikajočega vedenja (Kodrič & Jurišić, 2014).  
 
J. Kodrič in B. D. Jurišić (2014, str. 70) sta oblikovali nabor strategij, s katerimi 
omejimo izmikajoče vedenje: 

 Zagotavljanje spodbudnega učnega okolja, dodatnih pripomočkov, uporaba 
spodbud in namigov, ki otroku olajšajo sodelovanje. 

 Znižanje zahtevnosti naloge; ko jo učenec pravilno reši, njeno zahtevnost 
postopoma zvišujemo. 

 Spodbujanje izražanja občutkov, zahtev in potreb na sprejemljiv način. 

 Usmerjanje predvsem v krepitev uspešnega reševanja naloge na način, da se 
trud obrestuje. Pri tem učenju je žetoniranje zelo priporočljiva tehnika.  

 

4.8 KAZNOVANJE  
Tekom preteklosti je bilo kaznovanje zelo pogost način odzivanja na pojav motečega 
vedenja. Običajno so osebe kaznovali z nečim, kar je bilo za njih neprijetno, vendar 
pa je namerna uporaba bolečine ali neprijetne izkušnje že nekaj časa prepovedana 
(Kostov & Štante Vouk, 2014).  
Whitaker (2011, v Kostov & Štante Vouk, 2014) opozarja, da je kaznovanje 
namenjeno bolj počutju izvršitelja kazni kot pa samemu spreminjanju motečega 
vedenja. Poudarja (prav tam), da bi bilo pri soočanju z motečim vedenjem bolje delati 
na preventivi in uporabi pozitivnih pristopov.  
Kratkoročni rezultati kaznovanja izvršitelje kazni lažno opogumljajo k pogostejši rabi 
takšnega načina soočanja z motečim vedenjem (Kostov & Štante Vouk, 2014). 
»Starši in osebje morajo poskrbeti zase, poiskati podporo in načrtovati druge, 
alternativne procese« (Kostov & Štante Vouk, 2014, str. 79) odzivanja na moteče 
vedenje. Svojo pozornosti naj raje usmerijo v učenje potrebnih veščin ter spodbujanja 
pozitivnega vedenja (Kostov & Štante Vouk, 2014). 
 
Kaznovanje pri storilcu ne spodbudi k temu, da bi se želel oddolžiti žrtvi, temveč pri 
obeh povzroči zgolj občutke prizadetosti, krivde, jeze in neuspeha, storilcu pa ne 
ponudi možnosti, da bi popravil svojo napako (Gossen, 1993).  
 
Kaznovanje je s strani pedagoškega vidika sredstvo, ki se uporablja v primerih 
kršenja zahtev učitelja (Pavšič Gašič, 1988, v Brdar, 2017). Kazen se v pedagoškem 
smislu razlikuje od navadnega kaznovanja, saj gre pri pedagoškem kaznovanju za 
cilj, da učenca pripravimo, da začuti in spozna svojo napako (Brdar, 2017). S. Brdar 
(2017) vidi pedagoško kaznovanje sprejemljivo le v primerih, ko so učenci predhodno 
seznanjeni s pravili in dogovori ter tudi posledicami, ki sledijo kršenju le teh. Pri tem 
avtorica (prav tam) opozarja na pomembnost objektivne drže kaznovalca, le ta 
namreč ob kaznovanju ne sme biti podvržen svojim čustvom, temveč mora slediti 
dogovorjenim pravilom in posledicam.  
 
Pri uporabi kaznovanja moramo biti pozorni na njegove morebitne negativne 
posledice. Kaznovanje namreč lahko poleg negativnih čustev, kot so na primer bes, 
bolečina, ponižanje … pri učencih spodbudi tudi razvoj agresije ter ogrozi socialne 
odnose med kaznovalcem in kaznovanim (Pavšič Gašič, 1988, v Brdar, 2017). 
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4.9 IGNORIRANJE ALI ZMANJŠEVANJE NAGRADE 
Odziv na moteče vedenje je lahko za akterja motečega vedenja tudi nagrada, če ima 
od njega neke koristi (Kostov & Štante Vouk, 2014). P. Kostov & M. Štante Vouk 
(2014) trditev razlagata tako, da je nagrada lahko že naša pozornost. Nadaljujeta 
(prav tam) s trditvijo, da v primerih, ko otrok ne dobi nagrade, to sproži postopek 
zmanjševanja ali celo izginjanja motečega vedenja.  
 
Najpogosteje pri otroku ukinjamo socialno pozornost, od tod posledično uporaba 
izraza ignoriranje ali zmanjševanje nagrade (Kostov & Štante Vouk, 2014). Avtorici 
nas (prav tam) dodatno opozarjata, da moramo biti pri uporabi takšnega odziva na 
moteče vedenje dosledni, saj lahko vedenja vztrajajo dalj časa, preden se začno 
spreminjati. Poudarita (prav tam) pa tudi pomembno dejstvo, da takšna oblika 
vedenja ni primerna, ko je moteče vedenje posledica njegovih občutkov strahu, 
stresa ali drugih neprijetnih občutij ter v primerih, ko je vedenje nevarno za akterja 
motečega vedenja ali njegovo okolico.  
 

4.10 ODMOR 
Odmor je oblika odziva na moteče vedenje, ko želimo otroka umakniti iz situacije 
motečega vedenja in mu nuditi primeren prostor in možnost za pomiritev (Kostov & 
Štante Vouk, 2014).  
 
P. Kostov & M. Štante Vouk (2014) opozarjata, da odmor ne sme predstavljati kazni, 
ker je bil otrok poreden. Opominjata nas tudi (prav tam) na dejstvo, da moramo biti 
pozorni na to, kaj se dogaja z otrokom v času odmora. Ob morebitni zaznavi 
občutkov strahu, nevarnega vedenja, želje po izognitvi zahtevam in socialnim stikom 
odmor nemudoma prekinemo. Odmor vedno zaključimo z nagrado, lahko v obliki 
pozornosti za neko primerno vedenje (Kostov & Štante Vouk, 2014). 
 

4.11 ODVZEM NAGRADE 
P. Kostov & M. Štante Vouk (2014) predstavljata odvzem nagrade kot pristop, pri 
katerem akterji motečega vedenja začutijo takojšne in neposredne posledice 
motečega vedenja. Predlagata (prav tam), da gre kar za naravne in spontane 
posledice, pri katerih akter motečega vedenja takoj razume povezavo med svojimi 
dejanji in nagrado. Otroku moramo vedno ponuditi tudi možnost, da si pridobi nazaj 
to, kar smo mu odvzeli (Kostov & Štante Vouk, 2014). Pri uporabi te metode moramo 
biti pazljivi, da uporaba le te ne bi povzročila izbruha jeze in s tem še poslabšala 
stanje (Kostov & Štante Vouk, 2014). 
 

4.12 RESTITUCIJE 
D. Gossen (1993) restitucijo opisuje kot popravilo storjene napake ali škode. 
Restitucija poleg upoštevanja negativnega dejanja vključuje tudi občutke žrtve 
(Gossen, 1993). Avtorica (prav tam) predstavi pomembno razliko med odpuščanjem 
in restitucijo. Pravi (prav tam), da odpuščanje akterju motečega vedenja sicer nudi 
občutke olajšanja, vendar mu ne vrne samospoštovanja in mu ne omogoča popravila 
storjene napake.  
 
D. Gossen (1993, str. 58-59) našteje nekaj značilnosti restitucije: 

 restitucija je vezana na moralne vrednote, 
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 okrepi osebo, ki je storila prekršek,  
 je sprejemljiva za žrtev, 
 krivec se mora potruditi, 
 je v tesni povezavi z elementi prekrška, če je to le možno, 
 ni spodbude, da bi se prekršek ponovil,  
 oseba, ki pomaga pri načrtu, ne preseže svoje pripravljenosti in ni prizadeta, 
 odsotnost kritike, občutka krivde in jeze. 

 
Avtorica (prav tam) našteje tudi načine, kako lahko dosežemo restitucijo: 

 se pogovorimo o vrednosti, ki jo moramo ohraniti, o tem, v kaj verjamemo, 

 vprašamo otroka, ali želi biti član skupine, ali pa mu povemo, da je to naša 
želja, 

 upoštevamo tako potrebe otroka, ki je storil prekršek, kot tudi potrebe učitelja 
ali skupine, 

 otroku damo dovolj časa, da najde rešitev.  
 
T. Verbnik Dobnikar (2007) pri opisovanju uspešne restitucije opozarja, da ta ne sme 
nikoli vključevati negativnih odzivov odraslih. Poudarja (prav tam) tudi pomembnost 
nudenja priložnosti, da otrok sam spozna svojo napako ter se z njo sooči.  
 

  
5 OSEBNA POJMOVANJA V PEDAGOŠKEM PROCESU 
N. Turnšek (2008) osebna pojmovanja v pedagoškem procesu opredeljuje kot 
prepričanja o poučevanju, učenju, pričakovanjih do učencev ter učinkovitem 
pedagoškem delu. Pravi tudi (prav tam), da pedagoški delavci v učni proces vstopajo 
z različnimi sposobnostmi in osebnimi pojmovanji.  
 
Osebna pojmovanja nastanejo na podlagi življenjskih izkušenj in se oblikujejo tekom 
pridobivanja znanja v nekem specifičnem socialnem kontekstu (Podlogar, 2015). A. 
Polak (1996) ugotavlja, da pedagoški delavci razvijejo osebna pojmovanja svoje 
pedagoške realnosti, da bi lahko osmislili in organizirali lastno pedagoško prakso. 
Pravi (prav tam, str. 13), da se ta osebna pojmovanja nato povezujejo »v navznoter 
zelo kohezivno strukturo«, ki vpliva na zaznavo in integriranje informacij pedagoških 
delavcev. Ti glede na strukturo osebnih pojmovanj selekcionirajo informacije na 
način, da so te čim bolj približane naravi te strukture (Polak, 1996).  
 
Subjektivne teorije so sestavljene iz osebnih pojmovanj in so »delno ali popolnoma 
implicitne, relativno nespremenljive zveze več posameznih osebnih pojmovanj 
specifičnih področij pedagoškega dela.« (Polak, 1996, str. 13) Subjektivne teorije, ki 
jih razvijemo, vplivajo na pedagoško prakso, hkrati pa pedagoška praksa vpliva na 
nadaljnji razvoj subjektivnih teorij (Polak, 1996). Prav iz tega razloga A. Polak (1996) 
opozarja na pomembnost zavedanja pomena posameznikovih subjektivnih teorij na 
pedagoško delovanje. Pravi tudi (prav tam), da so že univerzitetni profesorji tisti, ki bi 
pri študentih pedagoških poklicev morali odkrivati te teorije, jih razvijati, pomagati pri 
njihovem ozaveščanju in jih spreminjati. Hkrati pa avtorica (prav tam) poudarja 
pomembnost lastne aktivnosti posameznega pedagoga v procesu razvijanja in 
spreminjanja subjektivnih teorij. Le to je namreč po njenem mnenju (prav tam) možno 
le, ko je posameznik sam aktiven v tem procesu, ko si zanj vzame dovolj časa, ko širi 
svoje strokovno znanje. Pri tem pa ne smemo pozabiti na podporno vlogo sodelavcev 
in vodstva šole, ki morajo pedagoške delavce podpirati v procesih razvijanja in 
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izpopolnjevanja ter spoštovati individualnost vsakega posameznika. Ne obstaja 
namreč pravilna ali napačna teorija, obstajajo zgolj bolj ali manj ustrezne, vsak 
posameznik pa ima pravico do lastnih subjektivnih teorij (Polak, 1996). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V šoli vedenje učencev najpogosteje kot primerno in neprimerno ocenjuje prav učitelj, 

zato je pomembno, da se zaveda svojega vpliva na pojav motečega vedenja 

(Pšunder, 2004). Pedagoški delavci tekom življenjskih izkušenj, strokovnega znanja 

in glede na osebne vrednote razvijejo osebna pojmovanja. Ta močno vplivajo na 

njihovo načrtovanje, mišljenje, odločanje ter druge oblike organiziranja lastne 

pedagoške prakse. Hkrati pa tudi ti procesi obratno vplivajo na oblikovanje njihovih 

pojmovanj (Polak, 1996). Vec je prepričan, da bi morali biti pedagoški delavci 

hvaležni za vsakega učenca z motečim vedenjem. Izkušnje teh, ki so bili vključeni v 

supervizijske skupine, kažejo na dejstvo, da so se pedagoški delavci zgolj od enega 

učenca, pri katerem se je pojavljalo moteče vedenje, naučili več kot pa v več letih 

vodenja skupin vedenjsko neproblematičnih ali celo nadarjenih učencev (Vec, 2007). 

Zanima nas, kakšna so pojmovanja specialnih pedagogov o motečem vedenju pri 

otrocih s posebnimi potrebami in kako se ta med seboj razlikujejo glede na vrsto 

izobrazbe, leta delovne dobe in vrsto programa, ki ga izvajajo. 

Veliko motečega vedenja je lahko posledica nezmožnosti soočanja z zahtevami 

vzgojno izobraževalne ustanove, če so pričakovanja strokovnih delavcev usmerjena 

v čim hitrejšo asimilacijo marginaliziranih učencev, torej tudi učencev s posebnimi 

potrebami. Moteče vedenje tako ni nujno posledica namernega kljubovanja oziroma 

kršitev (Peček idr, 2005).  

»Med celotno populacijo (torej tudi v vsakem oddelku) naj bi bila 2, pa tja do 15 otrok 

z motečim vedenjem. Celo če pristanemo na povsem realno verjetnih 5, pomeni to, 

da pravzaprav ne bi smelo biti šolskega oddelka v Sloveniji, kjer ne bi bil vključen 

vsaj kakšen, po vedenju izstopajoč otrok.« (Vec, 2007, str. 4) Radi bi ugotovili, kako 

pogosto se specialni pedagogi pri svojem delu soočajo s pojavom motečega vedenja 

pri otrocih s posebnimi potrebami. 

M. Peček in I. Lesar (2008) sta v svoji raziskavi ugotavljali razlike med osebnostnimi 

in vedenjskimi značilnostmi učencev brez posebnih potreb in tistih s posebnimi 

potrebami. Prišli sta do spoznanj, da so učenci s posebnimi potrebami bolj 

nepredvidljivega vedenja, bolj moteči v razredu, bolj agresivni, manj ubogljivi in 

ukrotljivi. Pri primerjavi kategorij posebnih potreb so se na področju motečega 

vedenja za najbolj problematične izkazali učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (Peček in Lesar, 2008). 

 
 
 

2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1.1 CILJI 
Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna so pojmovanja specialnih pedagogov o motečem 
vedenju pri otrocih s posebnimi potrebami. Zanima nas tudi, kako se specialni 
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pedagogi pri pojmovanju motečega vedenja med seboj razlikujejo glede na njihove 
delovne izkušnje ter glede na vrsto programa, ki ga izvajajo.  
 
Radi bi tudi ugotovili tudi 

 pri kateri skupini posebnih potreb specialni pedagogi najpogosteje opažajo 
prisotnost motečega vedenja, 

 kako se specialni pedagogi med seboj razlikujejo glede na občutke 
kompetentnosti, zaznavanje podpore, ki jo dobijo s strani vodstva, sodelavcev 
in zunanjih strokovnjakov, 

 kako specialni pedagogi preventivno delujejo na pojav motečega vedenja, 

 kako se specialni pedagogi soočajo z motečim vedenjem, 

 kako specialni pedagogi razlikujejo, da gre pri otroku s posebnimi potrebami 
za čustveno vedenjske motnje in ne zgolj za moteče vedenje.  

 
 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
R1: Kako se specialni pedagogi pri pojmovanju motečega vedenja razlikujejo med 
seboj? 
 
R2: Kako specialni pedagogi razlikujejo, da gre pri otroku s posebnimi potrebami za 
čustveno vedenjske motnje in ne za zgolj moteče vedenje? 
 
R3: Kako pogosto specialni pedagogi pri posameznih skupinah posebnih potreb 
opažajo prisotnost motečega vedenja? 
 
R4: Kako kompetentne so se pri soočanju z motečim vedenjem pri otrocih s 
posebnimi potrebami počutili specialni pedagogi na začetku svojega dela in kako 
danes? 
 
R5: Koliko podpore in pomoči so specialni pedagogi občutili s strani zunanjih 
dejavnikov (študij, vodstvo, sodelavci, zunanji strokovnjaki) ob začetku svojega dela 
in koliko danes? 
 
R6: Kako se specialni pedagogi soočajo z motečim vedenjem pri otrocih s posebnimi 
potrebami? 
 
R7: Na kakšne načine specialni pedagogi delujejo v smeri preventive pojavljanja 
motečega vedenja pri otrocih s posebnimi potrebami? 
 
 

3 METODOLOGIJA 

1.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
V raziskavi sta bili kot metodi dela uporabljeni deskriptivna in kavzalno-
neeksperimentalna metoda ter raziskovalni pristop, na katerem temeljita uporabljeni 
metodi. 



31 
 

1.4 VZOREC 
Namenski, vseslovenski reprezentativen vzorec zajema 98 specialnih pedagogov iz 
vse Slovenije. Osebe, vključene v raziskavo, so obeh spolov, zaposlene v različnih 
programih vzgoje in izobraževanja ter imajo vsaj eno leto delovne dobe.  
 
 

a) Spol 
Vzorec predstavlja 98 specialnih pedagogov, od tega je 96 žensk, kar predstavlja  
98 % in 2 moška, kar predstavlja 2 % vzorca (tabela 3 in graf 1). Zaradi 
neenakomerne zastopanosti spola v raziskovalnem vzorcu smo vzorec obravnavali 
kot homogen in dobljenih podatkov nismo analizirali po spolu. 
 
 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na spol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Grafični prikaz strukturnih odstotkov vzorca glede na spol 

 
 

b) Zastopanost regij 
Vzorec predstavlja 98 specialnih pedagogov, od tega jih največ in sicer 60 biva v 
osrednjeslovenski regiji, kar predstavlja 60 % glede na vzorec (tabela 4 in graf 2), 9 
jih biva v gorenjski regiji, kar predstavlja 9 % glede na vzorec (tabela 4 in graf 2), 6 % 
jih biva v jugovzhodni Sloveniji (tabela 4 in graf 2), 5 % jih biva v podravski regiji in 
koroški regiji, (tabela 4 in graf 2), 4 % bivajo v spodnjeposavski regiji (tabela 4 in graf 
2), 3 % bivajo v goriški regiji in obalno-kraški regiji (tabela 4 in graf 2), 2 % specialnih 

SPOL f f % 

MOŠKI 2 2 % 

ŽENSKI 96 98 % 

SKUPAJ 98 100 % 
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pedagogov biva v pomurski regiji (tabela 4 in graf 2), 1 % jih biva v zasavski regiji 
(tabela 4 in graf 2), nihče od vprašanih pa ne biva v savinjski regiji. 
Zaradi neenakomerne zastopanosti regije v raziskovalnem vzorcu smo vzorec 
obravnavali kot homogen in dobljenih podatkov nismo analizirali po regiji. 
 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na regijo bivanja 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2: Grafični prikaz strukturnih odstotkov vzorca glede na regijo bivanja 

REGIJA f f % 

POMURSKA REGIJA  2 2 % 

PODRAVSKA REGIJA 5 5 % 

KOROŠKA REGIJA 5 5 % 

SAVINJSKA REGIJA 0 0 % 

ZASAVSKA REGIJA 1 1 % 

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA 4 4 % 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 60 61 % 

GORENJSKA REGIJA 9 9 % 

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 6 6 % 

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA 0 0 % 

GORIŠKA REGIJA 3 3 % 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA 3 3 % 

  SKUPAJ 98 100 % 
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c) Vrsta izobrazbe 
Vzorec predstavlja 98 specialnih pedagogov, od tega je po vrsti izobrazbe 37 
defektologov, kar predstavlja 38 % glede na vzorec (tabela 5 in graf 3), 43 specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov, kar predstavlja 44 % glede na vzorec (tabela 5 in graf 
3), 4 učiteljev za duševno prizadete ter profesorjev za osebe z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju, kar predstavlja 4 % glede na vzorec (tabela 5 in graf 3). 2 
specialna pedagoga nista opredelila vrste izobrazbe, kar predstavlja 2 % glede na 
vzorec (tabela 5 in graf 3). Specialno pedagoško dokvalifikacijo imata 2 specialna 
pedagoga, kar je glede na vzorec 2 % (tabela 5 in graf 3). Kot drugo se je glede na 
vrsto izobrazbe opredelilo 6 specialnih pedagogov, kar predstavlja 6 % glede na 
vzorec (tabela 6), 4 so profesorji defektologi za osebe z motnjo v duševnem, 
telesnem in gibalnem razvoju, kar predstavlja glede na vzorec 4 % (tabela 6), 2 sta 
magistra profesorja specialne in rehabilitacijske pedagogike, kar predstavlja 2 % 
glede na vzorec (tabela 6). 
Zaradi neenakomerne zastopanosti vrste izobrazbe v raziskovalnem vzorcu smo 
vzorec obravnavali kot homogen in dobljenih podatkov nismo analizirali po vrsti 
izobrazbe. 
 

 
Tabela 5: Struktura vzorca glede na vrsto izobrazbe 

 
VRSTA IZOBRAZBE f f % 

DEFEKTOLOG  37 38 % 

SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI 
PEDAGOG  

43 44 % 

SPECIALNO PEDAGOŠKA 
DOKVALIFIKACIJA 

2 2 % 

PROFESOR ZA OSEBE Z MOTNJAMI 
V DUŠEVNEM IN TELESNEM 
RAZVOJU 

4 4 % 

UČITELJ ZA DUŠEVNO PRIZADETE  4 4 % 

DRUGO 6 6 % 

NEOPREDELJENI 2 2 % 

SKUPAJ  98 100 % 

 
 

Tabela 6: Struktura vzorca glede na vrsto izobrazbe (odgovori drugo) 

 
  DRUGO f f % 

Prof. def. za osebe z motnjo v duševnem, telesnem in 
gibalnem razvoju 

4 4 

Mag. prof. spec. in reh. pedag. (7. st., po bolonji) 2 2 

SKUPAJ 6 6 
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Graf 3: Grafični prikaz strukturnih odstotkov vzorca glede na vrsto izobrazbe 
 
 

d) Delovna doba 
Vzorec je zajemal 98 specialnih pedagogov, od katerih jih ima 30 1 do 5 let delovne 
dobe, kar glede na vzorec predstavlja 31 % (tabela 7, graf  4), 16 jih ima delovno 
dobo 6 do 10 let prav tako tudi 11 do 15 let, kar glede na vzorec predstavlja 16 % 
(tabela 7, graf  4), 16 do 20 let delovne dobe ima 8 specialnih pedagogov, kar 
predstavlja glede na vzorec (tabela 7, graf  4), ter prav tako 8 specialnih pedagogov 
21 do 25 let delovne dobe, kar predstavlja 8 glede na vzorec (tabela 7, graf  4), več 
kot 25 let delovne dobe pa ima 20 specialnih pedagogov, kar glede na vzorec 
predstavlja 20 %. 
 
 

Tabela 7: Struktura vzorca glede na leta delovne dobe 

 
LETA 
DELOVNE 
DOBE 

 
f 

 
f % 

1 do 5 let 30 31 % 

6 - 10 let 16 16 % 

11- 15 let 16 16 % 

16 - 20 let 8 8 % 

21 - 25 let 8 8 % 

več kot 25 let 20 20 % 

SKUPAJ 98 100 % 
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Graf 4: Grafični prikaz strukturnih odstotkov vzorca glede na leta delovne dobe 
 
 

e) Vrsta programa trenutne zaposlitve 
Vzorec je zajemal 98 specialnih pedagogov, od katerih jih je 36 trenutno zaposlenih v 
posebnem programu vzgoje in izobraževanja, kar predstavlja 37 % glede na vzorec 
(tabela 8, graf 5), 24 jih je zaposlenih v vzgojno izobraževalnem programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar predstavlja glede na 
vzorec 24 % (tabela 8, graf 5), v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom jih je trenutno zaposlenih 15, kar glede na vzorec predstavlja 15 % 
(tabela 8, graf 5), 6 specialnih pedagogov je trenutno zaposlenih v programu za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prav 
tako 6 v prilagojenem programu za predšolske otroke, kar predstavlja 6 % glede na 
vzorec predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
nihče pa ni zaposlen v vzgojnem programu. 8 specialnih pedagogov je zaposleno 
drugje (tabela 9), kar predstavlja 8 % glede na vzorec.   
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Tabela 8: Struktura vzorca glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 

 
 VRSTA PROGRAMA TRENUTNE ZAPOSLITVE f f % 

program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

6 6 % 

prilagojen program za predšolske otroke 
 

6 6 % 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

24 24 % 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 
enakovrednim izobrazbenim standardom  

3 3 % 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom 

15 15 % 

posebni program vzgoje in izobraževanja 36 37 % 

vzgojni program  
 

0 0 % 

drugo 
 

8 8 % 

SKUPAJ 98 100 % 

 
 

Tabela 9: Struktura vzorca glede na vrsto programa trenutne zaposlitve (odgovori 
drugo) 

 
DRUGO:  
 

f f % 

program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in DSP, vzgojno-izobraževalni program 
s prilagojenim izvajanjem in DSP in posebni 
program VIZ 

1 1 % 

socialno namestitveni program 
 

3 3 % 

Montessori vrtec brez otrok s PP 
 

1 1 % 

 posebni program in program za predšolske otroke 
s prilagojenim izvajanjem in DSP 

1 1 % 

varstveno delovni center 
 

1 1 % 

mobilni defektolog 
 

1 1 % 

SKUPAJ 
 

8 8 % 
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Graf 5: Grafični prikaz strukturnih odstotkov vzorca glede na vrsto programa trenutne 
zaposlitve 

 
 

1.5 MERSKI INSTRUMENTARIJ IN KARAKTERISTIKE 
 
Podatke smo  zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan v 
sodelovanju z mentorjem. Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi (Priloga 1).V uvodu 
smo dobili podatke o spolu anketirancev, regiji bivanja, vrsti izobrazbe, delovni dobi 
in vrsti programa, kjer so anketirani specialni pedagogi trenutno zaposleni. Anketni 
vprašalnik je vseboval 18 vprašanj, od tega je eno vprašanje odprtega tipa, 4 
izbirnega oziroma zaprtega tipa in 13 ocenjevalnih lestvic. 
 
MERSKE KARAKTERISTIKE: 
 

 Vsebinska veljavnost merskega instrumenta je zagotovljena z usklajenostjo 
vprašanj s spoznanji iz relevantne strokovne literature, ki so jo zagotovili trije 
eksperti. 

 

 Objektivnost merjenja smo zagotovili z enotnimi navodili ter obliko vprašanja 
pri vseh sodelujočih anketirancih. 

 

 Zanesljivost numeričnih postavk vprašalnika smo preverili s pomočjo 
koeficienta Cronbach alfa.  

 Vprašalnik je visoko zanesljiv pri večini vprašanj (koeficienti Cronbach alfa 
nad 0,917). 
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 Vprašalnik je zanesljiv pri 1., 2. in 4. vprašanju (koeficienti Cronbach alfa 
nad 0,700). 

 Vprašalnik je slabo zanesljiv pri 6. in 9. vprašanju (koeficienta Cronbach 
alfa 0,419). 

 

1.6 SEZNAM NEODVISNIH IN ODVISNIH SPREMENLJIVK 
 
Neodvisne spremenljivke v raziskavi so: 

o leta delovne dobe 
o vrsta programa trenutne zaposlitve 

 
Odvisne spremenljivke v raziskavi so: 

o razlikovanje čustveno vedenjskih motenj od motečega vedenja 
o ocenjevanje prisotnosti motečega vedenja pri posameznih skupinah posebnih 

potreb 
o kompetentnost specialnih pedagogov 
o pomoč in podpora  
o soočanje z motečim vedenjem 
o delovanje v smeri preventive pojavljanja motečega vedenja 
o načini odzivanja na moteče vedenje 

 
 

1.7 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 
Reševanje anketnega vprašalnika je bilo anonimno, sodelovanje v raziskavi pa 
prostovoljno. Pridobljeni podatki so bili skladno z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov uporabljeni izključno za namen raziskave. Zbiranje podatkov je potekalo v 
pisni obliki in preko spletnega portala 1ka. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni 32 
specialnim pedagogom. Preko elektronske sem vzpostavila stik s 176 specialnimi 
pedagogi ter 27 ravnatelji in direktorji šol oziroma zavodov. Predstavila sem jim 
namen in cilje raziskave ter jih prosila, da so anketne vprašalnike v elektronski obliki 
posredovali svojim zaposlenim (specialnim pedagogom). Zbiranje podatkov je 
potekalo konec šolskega leta 2016/2017. Spletni anketni vprašalnik je bil aktiven od 
7. 6. do 20. 8. 2017.  
 

1.8 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo statističnih programov SPSS in/ali 
Microsoft Office Excel. Izračunani so bili tudi parametri deskriptivne statistike (M, SD, 
KA, KS, min, maks, f in f %), od inferenčne statistike so bili uporabljeni χ2 test, 
Friedmanov test, analiza variance in Kruskal-Wallisov test, Pearsonov in 
Spearmanov koeficient korelacije ter koeficient korelacijskega razmerja. Odgovore na 
odprto vprašanje smo analizirali po principih kvalitativne analize, s pomočjo kodiranja 
in kategoriziranja. Izračunali smo tudi Cronbachov koeficient alfa kot mero 
zanesljivosti numeričnih postavk.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
Za boljšo preglednost v tabeli sem skupine posebnih potreb zapisovala s kraticami: 
 
MDR - motnje v duševnem razvoju 
SS - slepi in slabovidni 
GN - gluhi in naglušni 
GJM – govorno jezikovne motnje 
DOB – dolgotrajno bolni 
PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
MAS – motnje avtističnega spektra 
 
Zaradi majhnega vzorca smo prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim 
standardom in vzgojni program izpustili, programe za predšolske otroke pa združili.  
 

4.1 Pogostost srečevanja posameznih skupin otrok s posebnimi 
potrebami pri delu 

 
Na vprašanje "Kako pogosto se pri svojem delu srečujete s posamezno skupino 
posebnih potreb" je skupaj 86 specialnih pedagogov  izbiralo med petimi možnimi 
odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo pogosto".  
 
Pri srečevanju z otroki z motnjami v duševnem razvoju je skupaj odgovorilo 90 
anketiranih. 63 % vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje zelo pogosto,  
13 % pa le redko. 
 
Pri srečevanju s slepimi in slabovidnimi otroki je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. 
33 % vprašanih se s skupino posebnih potreb ne srečuje, 29 % pa le redko.  
 
Pri srečevanju z gluhimi in naglušnimi otroki je skupaj odgovorilo 84 anketiranih.  
35 % vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje redko, 25 % pa se s skupino 
posebnih potreb pri svojem delu ne srečuje. 
 
Pri srečevanju z otroki z govorno jezikovnimi motnjami je skupaj odgovorilo 87 
anketiranih. 52 % vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje zelo pogosto,  
37 % pa pogosto.  
 
Pri srečevanju z gibalno oviranimi otroki je skupaj odgovorilo 87 anketiranih. 45 % 
vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje pogosto, 17 % pa redko.  
 
Pri srečevanju z dolgotrajno bolnimi otroki je skupaj odgovorilo 87 anketiranih. 38 % 
vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje pogosto, 25 % pa zelo pogosto.  
 
Pri srečevanju z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je skupaj 
odgovorilo 84 anketiranih. 45 % vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje zelo 
pogosto, 15 % pa se s skupino posebnih potreb pri svojem delu ne srečuje. 
Pri srečevanju z otroki z avtističnimi motnjami je skupaj odgovorilo 88 anketiranih.  
39 % vprašanih se s skupino posebnih potreb srečuje zelo pogosto, 32 % pa zelo 
pogosto. 
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Specialni pedagogi se pri svojem delu zelo pogosto srečujejo z otroki z motnjami  
duševnem razvoju, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno oviranimi otroki in otroki 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Pogosto se srečujejo z otroki z 
avtističnimi motnjami, včasih z gluhimi in naglušnimi otroki. S slepimi in slabovidnimi 
otroki se kar 33 % vprašanih nikoli ne srečuje.  
 
 
Tabela 10: Pogostost srečevanja posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami pri 

delu 
 

 
 

 
 

Graf 6: Pogostost srečevanja posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami pri 
delu 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 
pogosto 

Skupaj M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

MDR 8 9 % 12 
 

13 
% 

6 
 

7 % 7 
 

8 % 57 
 

63 
% 

90 
 

100 % 4 1,43 

SS 28 33 
% 

25 
 

29 
% 

13 
 

15 
% 

6 
 

7 % 14 
 

16 
% 

86 
 

100 % 2,5 1,43 

GN  21 25 
% 

29 
 

35 
% 

17 
 

20 
% 

9 
 

11 
% 

8 
 

10 
% 

84 
 

100 % 2,5 1,25 

GJM 2 2 % 2 
 

2 % 6 
 

7 % 32 
 

37 
% 

45 
 

52 
% 

87 
 

100 % 4,3 0,88 

GO  6 7 % 15 
 

17 
% 

13 
 

15 
% 

14 
 

16 
% 

39 
 

45 
% 

87 
 

100 % 3,7 1,37 

DOB 5 6 % 7 8 % 20 23 
% 

22 25 
% 

33 38 
% 

87 100 % 3,8 1,2 

          

PPPU 13 15 
% 

11 
 

13 
% 

14 
 

17 
% 

8 
 

10 
% 

38 
 

45 
% 

84 
 

100 % 3,6 1,54 

MAS 3 3 % 6 
 

7 % 17 
 

19 
% 

28 
 

32 
% 

34 
 

39 
% 

88 
 

100 % 4 1,08 
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4.2 Pogostost opažanja prisotnosti motečega vedenja pri posameznih 
skupinah posebnih potreb 

 
Na vprašanje "Kako pogosto pri posameznih skupinah posebnih potreb opažate 
prisotnost motečega vedenja" je skupaj 91 specialnih pedagogov  izbiralo med petimi 
možnimi odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo pogosto".  
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri otrocih z motnjami v 
duševnem razvoju je skupaj odgovorilo 91 vprašanih. 33 % specialnih pedagogov pri 
skupini posebnih potreb pogosto opaža pojav motečega vedenja.  
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri slepih in slabovidnih otrocih 
je skupaj odgovorilo 83 vprašanih. 42 % specialnih pedagogov pri skupini posebnih 
potreb zelo pogosto opaža pojav motečega vedenja.  
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri gluhih in naglušnih otrocih 
je skupaj odgovorilo 81 vprašanih. 32 % specialnih pedagogov pri skupini posebnih 
potreb zelo pogosto opaža pojav motečega vedenja. 39 % jih moteče vedenje opaža 
včasih. 
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri otrocih z govorno 
jezikovnimi motnjami je skupaj odgovorilo 84 vprašanih. 11 % specialnih pedagogov 
pri skupini posebnih potreb zelo pogosto opaža pojav motečega vedenja. 39 % jih 
moteče vedenje opaža včasih. 
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri gibalno oviranih otrocih je 
skupaj odgovorilo 82 vprašanih. 33 % specialnih pedagogov pri skupini posebnih 
potreb včasih opaža pojav motečega vedenja. 27 % jih moteče vedenje opaža redko. 
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri dolgotrajno bolnih otrocih je 
skupaj odgovorilo 82 vprašanih. 35 % specialnih pedagogov pri skupini posebnih 
potreb včasih opažajo pojav motečega vedenja. 15 % jih moteče vedenje opaža 
pogosto. 
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri otrocih s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja je skupaj odgovorilo 83 vprašanih. 36 % specialnih 
pedagogov pri skupini posebnih potreb včasih opažajo pojav motečega vedenja.  
20 % jih moteče vedenje opaža pogosto. 
 
Pri pogostosti opažanja prisotnosti motečega vedenja pri otrocih z avtističnimi 
motnjami je skupaj odgovorilo 83 vprašanih. 49 % specialnih pedagogov pri skupini 
posebnih potreb opaža pojav motečega vedenja zelo pogosto. 28 % jih moteče 
vedenje opaža pogosto. 
 
Specialni pedagogi se pri svojem delu zelo pogosto srečujejo z otroki z avtističnimi 
motnjami  in motnjami v duševnem razvoju. Pogosto se srečujejo pri otrocih z 
govorno jezikovnimi motnjami, 28 % pa se jih z motečim vedenjem redko srečuje pri 
dolgotrajno bolnih otrocih. 
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Tabela 11: Pogostost opažanja prisotnosti motečega vedenja pri posameznih 

skupinah posebnih potreb 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Graf 7: Pogostost opažanja prisotnosti motečega vedenja pri posameznih skupinah 
posebnih potreb 

  

Nikoli Redko Včasih Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Ne 

srečujem 
Skupaj 

M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

MDR 2 2 % 8 9 % 12 19 % 30 33 % 28 31 % 11 12 % 91 100 % 4,2 1,21 

SS 7 9 % 13 16 % 16 20 % 8 10 % 4 5 % 35 42 % 83 100 % 4,1 1,83 

GN  7 9 % 17 21 % 16 39 % 11 14 % 4 5 % 26 32 % 81 100 % 3,8 1,78 

GJM 2 2 % 10 12 % 33 39 % 26 31 % 9 11 % 4 5 % 84 100 % 3,5 1,07 

GO  4 5 % 22 27 % 27 33 % 11 13 % 6 7 % 12 15 % 82 100 % 3,4 1,45 

DOB 5 6 % 23 28 29 35 % 12 15 % 6 7 7 9 % 82 100 % 3,1 1,32 

PPPU 5 6 % 10 12 % 30 36 % 17 20 % 6 7 % 15 18 % 83 100 % 3,7 1,44 

MAS 1 1 % 2 2 % 12 14 % 23 28 % 41 49 % 4 5 % 83 100 % 4,4 0,96 
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4.3 Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem 

4.3.1 Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 
 
Pri vprašanju "Kako kompetentno ste se pri soočanju z motečim vedenjem pri otrocih 

s posebnimi potrebami počutili na začetku vašega dela" je skupaj 89 specialnih 

pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "slabo kompetentni", "dobro 

kompetentni" in zelo kompetentni". Povprečje je 1,30 in standardni odklon 0,51. To 

pomeni, da so se specialni pedagogi počutili bolj slabo kompetentne na začetku 

svojega dela, odgovori pa odstopajo za 0,51. Glede na modus je najpogosteje 

izbrana vrednost 1 – slabo.  

 

 

Tabela 12: Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 
(frekvenca) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 13: Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 
(opisna statistka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENTNOST OB ZAČETKU DELA f f % 

Slabo kompetentni  64 65 % 

Dobro kompetentni  23 23 % 

Zelo kompetentni  2 2 % 

 Skupaj 89 91 % 

M 1,30 

SD ,509 

KA 1,388 

KS ,975 

Min 1 

Maks 3 
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Graf 8: Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 

(frekvenca) 
 

4.3.2 Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem danes 
 
Pri vprašanju "Kako kompetentni se počutite pri soočanju z motečim vedenjem pri 
otrocih s posebnimi potrebami danes" je skupaj 88 specialnih pedagogov izbiralo 
med tremi možnimi odgovori "slabo kompetentni", "dobro kompetentni" in "zelo 
kompetentni". Povprečje je 2,01 in standardni odklon 0,58. To pomeni, da se 
specialni pedagogi počutijo dobro kompetentne, odgovori pa odstopajo za 0,58. 
Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - dobro kompetentni. 
 
 
 
 

Tabela 14: Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem danes (frekvenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENTNOST DANES f f % 

Slabo kompetentni  14 14 % 

Dobro kompetentni  59 60 % 

Zelo kompetentni  15 15 % 

 Skupaj 88 90 % 
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Tabela 15: Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem danes (opisna 
statistka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Graf 9: Kompetentnost pri soočanju z motečim vedenjem danes (frekvenca) 
 
 

4.4 Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem 

4.4.1 Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 
 
Pri vprašanju "Koliko podpore in pomoči ste dobili s strani naslednjih zunanjih 
dejavnikov" je skupaj 89 specialnih pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori 
"nisem dobil/a podpore", "dobil/a sem premalo podpore" in "dobil/a sem dovolj 
podpore". Pri odgovoru "Študij" je povprečje 1,84 in standardni odklon 0,56. To 
pomeni, da anketirani med študijem niso dobili podpore oz. so jo dobili premalo, 
odgovori pa odstopajo za 0,56. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
2 - dobil/a sem premalo podpore. 
 
Na odgovor "Vodstvo" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje je 2,28 
standardni odklon pa je 0,68. To pomeni, da anketirani s strani vodstva niso dobili 
dovolj podpore, odgovori pa odstopajo za 0,68. Najpogosteje izbrana vrednost je  
2 - dobil/a sem premalo podpore. 
 

M 2,01 

SD ,577 

KA ,001 

KS ,108 

Min 1 

Maks 3 
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Na odgovor "Sodelavci" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje je 2,69 
standardni odklon pa je 0,60. To pomeni, da so anketirani s strani sodelavcev dobili 
podporo, odgovori pa odstopajo za 0,60. Najpogosteje izbrana vrednost je 3 - dobil/a 
sem dovolj podpore. 
 
Na odgovor "Zunanji strokovnjaki" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje je 
2,01 standardni odklon pa je 0,74. To pomeni, da anketirani s strani zunanjih 
strokovnjakov niso dobili dovolj podpore, odgovori pa odstopajo za 0,74. 
Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - dobil/a sem premalo podpore. 

 
 

Tabela 16: Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 10: Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem ob začetku dela 

 

 POMOČ IN 
PODPORA OB 
ZAČETKU 
DELA 

Študij Vodstvo Sodelavci Zunanji 
strokovnjaki 

M 1,84 2,28 2,69 2,01 

SD ,56 ,68 ,60 ,74 

KA -,035 -,413 -1,768 -,019 

KS ,002 -,798 2,026 -1,167 

Min 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 
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4.4.2 Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem danes 
 
 
Pri vprašanju "Koliko podpore in pomoči dobivate s strani naslednjih zunanjih 
dejavnikov" je skupaj 89 specialnih pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori 
"ne dobivam podpore", "dobivam premalo podpore" in "dobivam dovolj podpore".  
 
Pri odgovoru "Vodstvo" je povprečje 2,36 in standardni odklon 0,68. To pomeni, da 
anketirani od vodstva dobivajo premalo podpore, odgovori pa odstopajo za 0,68. 
Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 3 - dobivam dovolj podpore. 
 
Na odgovor "Sodelavci" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje je 2,12 
standardni odklon pa je 0,76. To pomeni, da anketirani s strani zunanjih 
strokovnjakov dobijo premalo podpore, odgovori pa odstopajo za 0,76. Najpogosteje 
izbrana vrednost je 2 - dobivam premalo podpore. 
 
Na odgovor "Zunanji strokovnjaki" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje je 
2,74 standardni odklon pa je 0,54. To pomeni, da anketirani s strani sodelavcev 
dobijo dovolj podpore, odgovori pa odstopajo za 0,54. Najpogosteje izbrana vrednost 
je 3 - dobivam dovolj podpore. 
 
 
 

Tabela 17: Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem danes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POMOČ IN 
PODPORA 
DANES 

Vodstvo Sodelavci Zunanji 
strokovnjaki 

M 2,36 2,74 2,12 

SD ,678 ,535 ,758 

KA -,589 -2,028 -,198 

KS -,701 3,280 -1,221 

Min 1 1 1 

Maks 3 3 3 
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Graf 11: Pomoč in podpora pri soočanju z motečim vedenjem danes 
 

4.5 Dodatno usposabljanje in izobraževanje na temo motečega vedenja 
pri otrocih s posebnimi potrebami 

 
Pri vprašanju "Kako pogosto se v lastni režiji (financirate sami) udeležujete 
dodatnega izobraževanja ali usposabljanja na temo motečega vedenja pri otrocih s 
posebnimi potrebami« je skupaj 88 specialnih pedagogov izbiralo med štirimi 
možnimi odgovori "se ne udeležujem", "sem se udeležil/a enkrat" in "se udeležim 
vsakih nekaj let" in "se udeležim vsako leto". 
 
28 % vprašanih se dodatnih izobraževanj ali usposabljanj na temo motečega vedenja 
pri otrocih s posebnimi potrebami ne udeležuje. 26 % se jih je udeležilo enkrat, 21 % 
pa se jih udeleži vsakih nekaj let. 
 

 

Tabela 18: Dodatno usposabljanje in izobraževanje na temo motečega vedenja pri 
otrocih s posebnimi potrebami 

 DODATNO USPOSABLJANJE f f % 

  Se ne udeležujem. 25 26 % 

  Sem se udeležil/a enkrat. 23 23 % 

 Se udeležim vsakih nekaj let. 18 18 % 

Se udeležim vsako leto. 17 17 % 

Drugo 5 5 % 

Skupaj 88 90 % 

M 2,5 

 SD 1,3 
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Graf 12: Dodatno usposabljanje in izobraževanje na temo motečega vedenja pri 

otrocih s posebnimi potrebami 

 
Tabela 19: Dodatno usposabljanje in izobraževanje na temo motečega vedenja pri 

otrocih s posebnimi potrebami (odgovori drugo) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Graf 13: Dodatno usposabljanje in izobraževanje na temo motečega vedenja pri 
otrocih s posebnimi potrebami (odgovori drugo)  

 

DRUGO f f % 

sama izobražujem strok. delavce 
in starše 1 1 % 

berem literaturo 1 1 % 

ne v lastni režiji 1 1 % 

veckrat letno 1 1 % 

Skupaj 4 4 % 
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4.1 Sodelovanje v primerih motečega vedenja 
 
Na vprašanje "Kako pogosto v primerih motečega vedenja sodelujete z navedenimi 
osebami" je skupaj 86 specialnih pedagogov  izbiralo med petimi možnimi odgovori: 
"nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo pogosto".  
 
Pri izbiri psihologa je povprečje 3,44 in standardni odklon 1,11, kar pomeni, da se na 
psihologa v primeru motečega vedenja obrnejo včasih do pogosto, odgovori pa so 
precej razpršeni in odstopajo za 1,11. Glede na modus je najpogosteje izbrana 
vrednost 3 - včasih. 
 
Na odgovor "Starši" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje je 4,12, 
standardni odklon pa 0,98. To pomeni, da specialni pedagogi pogosto sodelujejo s 
starši v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 0,98 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
4 - pogosto. 
 
Na odgovor "Učitelj" je skupaj odgovorilo 83 anketiranih. Povprečje je 4,30, 
standardni odklon pa 1,07. To pomeni, da specialni pedagogi pogosto sodelujejo z 
učitelji v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 1,07 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "Razrednik" je skupaj odgovorilo 82 anketiranih. Povprečje je 4,41, 
standardni odklon pa 1,08. To pomeni, da specialni pedagogi pogosto sodelujejo z 
razredniki v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 1,08 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "Vzgojitelj" je skupaj odgovorilo 81 anketiranih. Povprečje je 3,63, 
standardni odklon pa 1,59. To pomeni, da specialni pedagogi včasih do pogosto 
sodelujejo z vzgojitelji v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so zelo  
razpršeni in odstopajo za 1,59 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "Vodstvo" je skupaj odgovorilo 87 anketiranih. Povprečje je 3,34, 
standardni odklon pa 1,01. To pomeni, da specialni pedagogi včasih do pogosto 
sodelujejo z vodstvom v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so precej  
razpršeni in odstopajo za 1,01 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 3 - včasih. 
 
Na odgovor "Šolska svetovalna služba" je skupaj odgovorilo 84 anketiranih. 
Povprečje je 3,83, standardni odklon pa 1,27. To pomeni, da specialni pedagogi 
pogosto sodelujejo s šolsko svetovalno službo v primeru motečega vedenja otrok, 
odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,27 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "Zunanji strokovnjaki" je skupaj odgovorilo 87 anketiranih. Povprečje je 
2,52, standardni odklon pa 1,03. To pomeni, da specialni pedagogi redko do včasih 
sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa 
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so precej razpršeni in odstopajo za 1,03 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 2 - redko. 
 
Na odgovor "Zunanji strokovnjaki" je skupaj odgovorilo 87 anketiranih. Povprečje je 
2,52, standardni odklon pa 1,03. To pomeni, da specialni pedagogi redko do včasih 
sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa 
so precej razpršeni in odstopajo za 1,03 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 2 - redko. 
 
Na odgovor "Center za socialno delo" je skupaj odgovorilo 86 anketiranih. Povprečje 
je 1,88, standardni odklon pa 0,98. To pomeni, da specialni pedagogi nikoli do redko 
sodelujejo s centrom za socialno delo v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa 
so precej razpršeni in odstopajo za 0,98 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Socialni pedagog" je skupaj odgovorilo 84 anketiranih. Povprečje je 
2,35, standardni odklon pa 1,32. To pomeni, da specialni pedagogi redko sodelujejo 
s socialnimi pedagogi v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so zelo 
razpršeni in odstopajo za 1,32 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Pediater" je skupaj odgovorilo 84 anketiranih. Povprečje je 1,87, 
standardni odklon pa 0,95. To pomeni, da specialni pedagogi redko sodelujejo s 
pediatri v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 0,95 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Logoped" je skupaj odgovorilo 87 anketiranih. Povprečje je 2,74, 
standardni odklon pa 1,23. To pomeni, da specialni pedagogi včasih sodelujejo z 
logopedi v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 1,23 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
2 - redko. 
 
Na odgovor "Policija" je skupaj odgovorilo 85 anketiranih. Povprečje je 1,31, 
standardni odklon pa 0,64. To pomeni, da specialni pedagogi skoraj nikoli ne 
sodelujejo s policijo v primeru motečega vedenja otrok, odgovori pa niso zelo 
razpršeni in odstopajo za 0,64 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 1 - nikoli. 
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Tabela 20: Sodelovanje v primerih pojava motečega vedenja (1. del) 
 

SODELOVANJE  
1. DEL 

 Psiholog Starši Učitelj Razrednik Vzgojitelj Vodstvo 

M 3,44 4,12 4,3 4,41 3,63 3,34 

SD 1,113 0,975 1,068 1,077 1,585 1,01 

KA -0,375 -1,251 -1,989 -2,237 -0,737 -0,257 

KS -0,247 1,417 3,621 4,391 -1,102 -0,168 

Min 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 5 5 5 5 5 

 
 
 

Tabela 21: Sodelovanje v primerih pojava motečega vedenja (2. del) 
 

SODELOVANJE 
2. DEL 

Šolska 
svetovalna 
služba 

Zunanji 
strokovnjaki 

Center za 
socialno 
delo 

Socialni 
pedagog 

Pediater Logoped Policija 

M 3,83 2,52 1,88 2,35 1,87 2,74 1,31 

SD 1,269 1,033 0,975 1,322 0,954 1,234 0,637 

KA -1,055 0,309 1,095 0,488 1,035 0,142 2,472 

KS 0,11 -0,364 1,004 -0,99 0,629 -0,991 6,706 

Min 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 5 5 5 5 5 4 
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Graf 14: Sodelovanje v primerih pojava motečega vedenja 

 

4.6 Pogostost oblik motečega vedenja pri otrocih s posebnimi 
potrebami 

 

4.6.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za otroke z  MDR je skupaj 61 specialnih pedagogov 
izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in "pogosto 
opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 2,46 in standardni odklon 0,62. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih do pogosto, 
odgovori pa odstopajo za 0,62. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
3 - pogosto opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo  
60 anketiranih. Povprečje je 1,95, standardni odklon pa je 0,65. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", odgovori pa 
odstopajo za 0,65. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 60 anketiranih. Povprečje je 
1,90, standardni odklon pa je 0,66. To pomeni, da anketirani včasih opazijo pojav 
"otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,65. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,00, standardni odklon pa je 0,64. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", odgovori pa 
odstopajo za 0,64. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
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Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,12, standardni odklon pa je 0,59. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", odgovori pa 
odstopajo za 0,59. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,13, standardni odklon pa je 0,65. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", odgovori 
pa odstopajo za 0,65. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,22, standardni odklon pa je 0,7. To pomeni, da anketirani 
včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa odstopajo 
za 0,7. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,21, standardni odklon pa je 0,7. To pomeni, da anketirani 
včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", odgovori pa 
odstopajo za 0,7. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
 
 
 
Tabela 22: Pogostost motečega vedenja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju 

 
  Otrok 

krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 2,46 1,95 1,90 2,00 2,12 2,13 2,22 2,21 

SD ,621 ,649 ,656 ,638 ,585 ,650 ,696 ,695 

KA -,703 ,047 ,104 0,000 -,014 -,135 -,329 -,303 

KS -,436 -,538 -,613 -,437 -,046 -,590 -,874 -,868 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 15: Pogostost motečega vedenja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju 
 
 

4.6.2 Slepi in slabovidni otroci 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za slepe in slabovidne otroke je skupaj 27 specialnih 
pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in 
"pogosto opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 1,85 in standardni odklon 0,66. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih, odgovori pa 
odstopajo za 0,66. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - včasih 
opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 27 
anketiranih. Povprečje je 1,78, standardni odklon pa je 0,64. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", odgovori pa 
odstopajo za 0,64. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 26 anketiranih. Povprečje je 
1,58, standardni odklon pa je 0,7. To pomeni, da anketirani nikoli do včasih opazijo 
pojav "otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,7. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 27 
anketiranih. Povprečje je 1,81, standardni odklon pa je 0,62. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", odgovori pa 
odstopajo za 0,62. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 27 
anketiranih. Povprečje je 1,52, standardni odklon pa je 0,58. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,58. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
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Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 26 
anketiranih. Povprečje je 1,73, standardni odklon pa je 0,72. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", 
odgovori pa odstopajo za 0,72. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 26 
anketiranih. Povprečje je 2, standardni odklon pa je 0,66. To pomeni, da anketirani 
včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa odstopajo 
za 0,62. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 26 
anketiranih. Povprečje je 1,81, standardni odklon pa je 0,75. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", odgovori 
pa odstopajo za 0,75. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
 

Tabela 23: Pogostost motečega vedenja pri slepih in slabovidnih otrocih 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 16: Pogostost motečega vedenja pri slepih in slabovidnih otrocih 
 
 

  Otrok 
krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 1,85 1,78 1,58 1,81 1,52 1,73 2,04 1,81 

SD ,662 ,641 ,703 ,622 ,580 ,724 ,662 ,749 

KA ,165 ,222 ,829 ,132 ,562 ,468 -,040 ,338 

KS -,568 -,494 -,447 -,325 -,604 -,888 -,501 -1,078 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 
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4.1.1 Gluhi in naglušni otroci 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za gluhe in naglušne otroke je skupaj 34 specialnih 
pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in 
"pogosto opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 1,97 in standardni odklon 0,8. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih, odgovori pa 
odstopajo za 0,8. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - včasih 
opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 32 
anketiranih. Povprečje je 1,53, standardni odklon pa je 0,67. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", 
odgovori pa odstopajo za 0,67. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 32 anketiranih. Povprečje je 1,5, 
standardni odklon pa je 0,57. To pomeni, da anketirani nikoli do včasih opazijo pojav 
"otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,57. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 32 
anketiranih. Povprečje je 1,63, standardni odklon pa je 0,75. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", 
odgovori pa odstopajo za 0,75. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 32 
anketiranih. Povprečje je 1,66, standardni odklon pa je 0,75. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,75. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 32 
anketiranih. Povprečje je 1,66, standardni odklon pa je 0,65. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", 
odgovori pa odstopajo za 0,65. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 32 
anketiranih. Povprečje je 1,75, standardni odklon pa je 0,62. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa 
odstopajo za 0,62. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 30 
anketiranih. Povprečje je 1,67, standardni odklon pa je 0,66. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", 
odgovori pa odstopajo za 0,66. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
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Tabela 24: Pogostost motečega vedenja pri gluhih in naglušnih otrocih 
 

  Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 1,53 1,50 1,63 1,66 1,66 1,75 1,67 

SD ,671 ,568 ,751 ,745 ,653 ,622 ,661 

KA ,903 ,563 ,761 ,670 ,486 ,214 ,484 

KS -,243 -,680 -,775 -,849 -,603 -,472 -,620 

Min 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17: Pogostost motečega vedenja pri gluhih in naglušnih 
 

4.6.3 Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za otroke z govorno jezikovnimi motnjami je skupaj 66 
specialnih pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih 
opazno" in "pogosto opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 2,12 in standardni odklon 0,65. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih, odgovori pa 
odstopajo za 0,65. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - včasih 
opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 65 
anketiranih. Povprečje je 1,77, standardni odklon pa je 0,66. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", 
odgovori pa odstopajo za 0,66. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
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Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 65 anketiranih. Povprečje je 
1,63, standardni odklon pa je 0,67. To pomeni, da anketirani nikoli do včasih opazijo 
pojav "otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,67. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 65 
anketiranih. Povprečje je 1,63, standardni odklon pa je 0,75. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", 
odgovori pa odstopajo za 0,75. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 63 
anketiranih. Povprečje je 1,56, standardni odklon pa je 0,64. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,75. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 64 
anketiranih. Povprečje je 1,64, standardni odklon pa je 0,75. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", 
odgovori pa odstopajo za 0,75. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 63 
anketiranih. Povprečje je 1,97, standardni odklon pa je 0,62. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa 
odstopajo za 0,62. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 63 
anketiranih. Povprečje je 1,71, standardni odklon pa je 0,63. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", 
odgovori pa odstopajo za 0,63. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
 
 
Tabela 25: Pogostost motečega vedenja pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami 

 
  Otrok 

krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Kako 
pogosto 
opažate 
pojav 
na:  

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 2,12 1,77 1,63 1,54 1,56 1,64 1,97 1,71 

SD ,645 ,656 ,675 ,731 ,642 ,675 ,621 ,633 

KA -,115 ,278 ,606 ,979 ,731 ,582 ,020 ,313 

KS -,553 -,689 -,661 -,427 -,444 -,680 -,303 -,623 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Graf 18: Pogostost motečega vedenja pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami 
 

4.6.4 Gibalno ovirani otroci 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za gibalno ovirane otroke je skupaj 48 specialnih 
pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in 
"pogosto opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 1,77 in standardni odklon 0,72. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" nikoli do včasih, 
odgovori pa odstopajo za 0,72. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
2 - včasih opazno.  
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 48 
anketiranih. Povprečje je 1,63, standardni odklon pa je 0,67. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", 
odgovori pa odstopajo za 0,67. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 47 anketiranih. Povprečje je 
1,38, standardni odklon pa je 0,57. To pomeni, da anketirani nikoli ne opazijo pojava 
"otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,57. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 49 
anketiranih. Povprečje je 1,57, standardni odklon pa je 0,71. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", 
odgovori pa odstopajo za 0,71. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 49 
anketiranih. Povprečje je 1,45, standardni odklon pa je 0,58. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,58. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
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Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 48 
anketiranih. Povprečje je 1,5, standardni odklon pa je 0,68. To pomeni, da anketirani 
nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", odgovori pa 
odstopajo za 0,68. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 48 
anketiranih. Povprečje je 1,94, standardni odklon pa je 0,7. To pomeni, da anketirani 
včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa odstopajo 
za 0,62. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 47 
anketiranih. Povprečje je 1,74, standardni odklon pa je 0,77. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", 
odgovori pa odstopajo za 0,77. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
 
 

Tabela 26: Pogostost motečega vedenja pri gibalno oviranih otrocih 
 

  Otrok 
krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 1,77 1,63 1,38 1,57 1,45 1,50 1,94 1,74 

SD ,722 ,672 ,573 ,707 ,580 ,684 ,697 ,765 

KA ,378 ,616 1,207 ,843 ,876 1,040 ,085 ,477 

KS -,971 -,626 ,554 -,514 -,181 -,112 -,863 -1,120 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 19: Pogostost motečega vedenja pri gibalno oviranih otrocih 
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4.6.5 Dolgotrajno bolni otroci 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za dolgotrajno bolne otroke je skupaj 55 specialnih 
pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in 
"pogosto opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 1,84 in standardni odklon 0,71. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih, odgovori pa 
odstopajo za 0,71. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - včasih 
opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 52 
anketiranih. Povprečje je 1,71, standardni odklon pa je 0,67. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", 
odgovori pa odstopajo za 0,67. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 52 anketiranih. Povprečje je 
1,60, standardni odklon pa je 0,6. To pomeni, da anketirani nikoli do včasih opazijo 
pojav "otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,6. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 53 
anketiranih. Povprečje je 1,43, standardni odklon pa je 0,61. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", 
odgovori pa odstopajo za 0,61. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 53 
anketiranih. Povprečje je 1,38, standardni odklon pa je 0,53. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,53. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 53 
anketiranih. Povprečje je 1,51, standardni odklon pa je 0,61. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", 
odgovori pa odstopajo za 0,61. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 53 
anketiranih. Povprečje je 1,75, standardni odklon pa je 0,68. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa 
odstopajo za 0,68. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 52 
anketiranih. Povprečje je 1,54, standardni odklon pa je 0,64. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", 
odgovori pa odstopajo za 0,64. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
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Tabela 27: Pogostost motečega vedenja pri dolgotrajno bolnih otrocih 
 
  Otrok 

krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 1,84 1,71 1,60 1,43 1,38 1,51 1,75 1,54 

SD ,714 ,667 ,603 ,605 ,527 ,608 ,677 ,641 

KA ,251 ,404 ,453 1,076 ,926 ,762 ,342 ,782 

KS -,972 -,719 -,617 ,201 -,296 -,348 -,771 -,366 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 20: Pogostost motečega vedenja pri dolgotrajno bolnih otrocih 
 

4.6.6 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za otroke s PPPU je skupaj 41 specialnih pedagogov 
izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in "pogosto 
opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 2,17 in standardni odklon 0,63. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih, odgovori pa 
odstopajo za 0,63. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - včasih 
opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 40 
anketiranih. Povprečje je 2, standardni odklon pa je 0,6. To pomeni, da anketirani 
včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", odgovori pa odstopajo 
za 0,6. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
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Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 40 anketiranih. Povprečje je 
2,03, standardni odklon pa je 0,58. To pomeni, da anketirani včasih opazijo pojav 
"otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,58. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 40 
anketiranih. Povprečje je 1,6, standardni odklon pa je 0,63. To pomeni, da anketirani 
nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", odgovori pa 
odstopajo za 0,63. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 40 
anketiranih. Povprečje je 1,65, standardni odklon pa je 0,66. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,66. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 39 
anketiranih. Povprečje je 1,72, standardni odklon pa je 0,69. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", 
odgovori pa odstopajo za 0,69. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 39 
anketiranih. Povprečje je 2,31, standardni odklon pa je 0,65. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa 
odstopajo za 0,65. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 39 
anketiranih. Povprečje je 1,95, standardni odklon pa je 0,65. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", odgovori 
pa odstopajo za 0,65. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
 

Tabela 28: Pogostost motečega vedenja pri otrocih s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

 
 
  Otrok 

krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 2,17 2,00 2,03 1,60 1,65 1,72 2,31 1,95 

SD ,629 ,599 ,577 ,632 ,662 ,686 ,655 ,647 

KA -,137 0,000 ,004 ,563 ,527 ,431 -,413 ,046 

KS -,431 ,004 ,254 -,545 -,637 -,769 -,651 -,463 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Graf 21: Pogostost motečega vedenja pri otrocih s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

 

4.6.7 Otroci z avtističnimi motnjami 
Pri pojavu "otrok krši pravila" za otroke z avtističnimi motnjami je skupaj 62 specialnih 
pedagogov izbiralo med tremi možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in 
"pogosto opazno".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 2,32 in standardni odklon 0,72. To pomeni, 
da se specialni pedagogi srečujejo s pojavom "otrok krši pravila" včasih, odgovori pa 
odstopajo za 0,72. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 3 - pogosto 
opazno. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 61 
anketiranih. Povprečje je 2,03, standardni odklon pa je 0,73. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo", odgovori pa 
odstopajo za 0,73. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 61 anketiranih. Povprečje je 
1,54, standardni odklon pa je 0,67. To pomeni, da anketirani nikoli do včasih opazijo 
pojav "otrok goljufa oz. laže", odgovori pa odstopajo za 0,67. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 1 - nikoli opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 61 
anketiranih. Povprečje je 2,18, standardni odklon pa je 0,78. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe", odgovori pa 
odstopajo za 0,78. Najpogosteje izbrana vrednost je 3 - pogosto opazno. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 62 
anketiranih. Povprečje je 1,65, standardni odklon pa je 0,66. To pomeni, da 
anketirani nikoli do včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge", 
odgovori pa odstopajo za 0,66. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli opazno. 
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Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 62 
anketiranih. Povprečje je 2,13, standardni odklon pa je 0,78. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino", odgovori 
pa odstopajo za 0,78. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 62 
anketiranih. Povprečje je 2,24, standardni odklon pa je 0,72. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje", odgovori pa 
odstopajo za 0,72. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,15, standardni odklon pa je 0,76. To pomeni, da 
anketirani včasih opazijo pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev", odgovori 
pa odstopajo za 0,76. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih opazno. 
 
 

Tabela 29: Pogostost motečega vedenja pri otrocih z avtističnimi motnjami 
 

  Otrok 
krši 
pravila. 

Otrok 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 2,32 2,03 1,54 2,18 2,08 2,13 2,24 2,15 

SD ,719 ,730 ,673 ,779 ,795 ,778 ,717 ,755 

KA -,574 -,051 ,865 -,324 -,147 -,231 -,397 -,258 

KS -,861 -1,079 -,364 -1,272 -1,396 -1,301 -,955 -1,184 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 22: Pogostost motečega vedenja pri otrocih z avtističnimi motnjami 
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4.7 Razlikovanje motečega vedenja in čustveno vedenjskih težav 
 
Pri odprtem vprašanju »Kako razlikujete, da gre pri otroku s posebnimi potrebami za 
kombinirane motnje - prisotnost čustvenih in vedenjskih težav in ne zgolj moteče 
vedenje« je glede na delovno dobo odgovorilo 41 specialnih pedagogov.  
 
Celotno definicijo je pri razlikovanju zajelo 14,6 % specialnih pedagogov z delovno 
dobo 1-5 let in 7 % z delovno dobo 6-10 let.  
 
Časovna opredelitev je manjkala pri 7 % specialnih pedagogih z delovno dobo  
1-5 let in 4,9 % 11-15 let.  
 
Pri razlikovanju si je z opredelitvijo znakov pomagalo 4,9 specialnih pedagogov z 
delovno dobo 1-5 let.  
 
S pomočjo opisovanja posledic motečega vedenja in čustveno vedenjskih motenj je 
razlikovalo 4,9 % specialnih pedagogov z delovno dobo 16-20 let. 
 
Z lastnimi izkušnjami in odločanjem v dani situaciji si pri razlikovanju pomagajo samo 
specialni pedagogi z delovno dobo 11-15 let in sicer 2,4 %.  
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Tabela 30: Razlikovanje motečega vedenja in čustveno vedenjskih težav glede na 
delovne izkušnje 

 
ODGOVOR 1-5 

LET 
 % 6-10 

LET 
 % 11-

15 
LET 

 % 16-
20 

LET 

 % 21- 
25 

LET 

 % VEČ 
KOT 
25 

LET 

 % N  % 

Niso odgovorili  10 / 10 / 7 / 4 / 2 / 12 / 45 / 

Ne razlikujejo 0 0 0 0 1 2,44 0 0 0 0 1 2,44 2 4,88 

Ne vedo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,44 0 0 2 4,88 

Manjka časovna 
opredelitev 

3 7,32 0 0 2 4,88 0 0 1 2,44 0 0 6 14,63 

Celotna definicija 6 14,63 0 0 3 7,32 0 0 1 2,44 2 4,88 12 29,27 

Poudarek na 
otrokovem 
nadzoru 

0 0 1 2,44 1 2,44 0 0 1 2,44 0 0 3 7,32 

Opredeljujejo z 
znaki 

2 4,88 1 2,44 0 0 0 0 1 2,44 1 2,44 4 9,76 

Neustrezno 3 7,32 1 2,44 0 0 2 4,88 1 2,44 1 2,44 8 19,51 

Opredeljujejo s 
pomočjo posledic 

0 0 0 0 0 0 2 4,88 0 0 1 2,44 3 7,32 

Razlikujejo glede 
na izkušnje 

0 0 1 2,44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,44 

TISTI, KI SO 
ODGOVORILI 

14 34,15 4 9,76 7 17,07 4 9,76 6 14,63 6 14,63 41 100 

VSI 
 

24  14  14  8  8  18  86  

 
 

Graf 23: Razlikovanje motečega vedenja in čustveno vedenjskih težav glede na 
delovne izkušnje  
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Pri odprtem vprašanju »Kako razlikujete, da gre pri otroku s posebnimi potrebami za 
kombinirane motnje - prisotnost čustvenih in vedenjskih težav in ne zgolj moteče 
vedenje« je glede na vrsto programa trenutne zaposlitve odgovorilo 37 specialnih 
pedagogov.  
 
Celotno definicijo je pri razlikovanju zajelo 10,8 % specialnih pedagogov zaposlenih v 
posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter izobraževalnem programu vzgoje in 
izobraževanja in dodatno strokovno pomočjo ter prav tako 10,8 %. 
 
Časovno opredelitev je manjkala pri 8 % specialnih pedagogih zaposlenih v 
posebnem programu, ter 5,4 % zaposlenih v izobraževalnem programu vzgoje in 
izobraževanja in dodatno strokovno pomočjo 
 
Pri razlikovanju si je z opredelitvijo znakov pomagalo 8,1 % specialnih pedagogov 
zaposlenih v posebnem programu. 
 
S pomočjo opisovanja posledic motečega vedenja in čustveno vedenjskih motenj je 
razlikovalo 5,4 % zaposlenih v izobraževalnem programu vzgoje in izobraževanja in 
dodatno strokovno pomočjo.  
 
Z lastnimi izkušnjami in odločanjem v dani situaciji si pri razlikovanju pomaga sam 
specialni pedagog, ki je zaposlen v posebnem programu.  

 
 

Tabela 31: Razlikovanje motečega vedenja in čustveno vedenjskih težav glede na 
vrsto programa trenutne zaposlitve 

 
ODGOVOR PREDŠOLSKI  % DSP  % NIS  % PP  % N  % 

Niso odgovorili  3 / 9 / 10 / 21 / 43 / 

Ne razlikujejo 1 2,7 1 2,7 0 0 0 0 2 5,41 

Ne vedo 0 0 0 0 1 2,7 0 0 1 2,7 

Manjka časovna 
opredelitev 

0 0 2 5,41 1 2,7 3 8,11 6 16,22 

Celotna definicija 3 8,11 4 10,81 0 0 4 10,81 11 29,73 

Poudarek na 
otrokovem 
nadzoru 

1 2,7 0 0 0 0 2 5,41 3 8,11 

Opredeljujejo z 
znaki 

1 2,7 0 0 0 0 3 8,11 4 10,81 

Neustrezno 0 0 1 2,7 1 2,7 4 10,81 6 16,22 

Opredeljujejo s 
pomočjo posledic 

1 2,7 2 5,41 0 0 0 0 3 8,11 

Razlikujejo glede 
na izkušnje 

0 0 0 0 0 0 1 2,7 1 2,7 

TISTI, KI SO 
ODGOVORILI 

7  10  3  17  37 100 

VSI 10  19  13  38  96  
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Graf 24: Razlikovanje motečega vedenja in čustveno vedenjskih težav glede na vrsto 

programa trenutne zaposlitve 

4.8 Ocenjevanje motečega vedenja 
 
Na vprašanje "Kako pogosto pri ugotavljanju motečega vedenja in vedenjskih 
težavah uporabljate navedene ocenjevalne pripomočke", je skupaj 61 specialnih 
pedagogov  izbiralo med petimi možnimi odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", 
"pogosto", "zelo pogosto".  
 
Pri izbiri vedenjskega intervjuja s starši je povprečje 2,97 in standardni odklon 1,32. 
Kar pomeni, da vedenjski intervju s starši specialni pedagogi uporabijo včasih, 
odgovori pa so precej razpršeni in odstopajo za 1,32. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 3 - včasih. 
 
Na odgovor "Vedenjski intervju s strokovnimi delavci" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 3,20, standardni odklon pa 1,48. To pomeni, da specialni 
pedagogi včasih uporabijo vedenjski intervju s strokovnimi delavci v primeru 
motečega vedenja otrok, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,48 od 
povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "Vedenjski intervju z otrokom" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. 
Povprečje je 3,10, standardni odklon pa 1,46. To pomeni, da specialni pedagogi 
včasih uporabijo vedenjski intervju z otrokom v primeru motečega vedenja otroka, 
odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,46 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 4 - pogosto. 
 
Na odgovor "Neposredno opazovanje in beleženje vedenja" je skupaj odgovorilo 57 
anketiranih. Povprečje je 4,40, standardni odklon pa 0,73. To pomeni, da specialni 
pedagogi pogosto do zelo pogosto uporabijo neposredno opazovanje in beleženje 
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vedenja v primeru motečega vedenja otroka, odgovori pa niso zelo razpršeni in 
odstopajo za 0,73 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "Nestandardizirane ocenjevalne lestvice" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 2,86, standardni odklon pa 1,33. To pomeni, da specialni 
pedagogi včasih uporabijo nestandardizirane ocenjevalne lestvice v primeru 
motečega vedenja otroka, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,33 od 
povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 2 - redko. 
 
Na odgovor "Funkcionalna ocena vedenja" je skupaj odgovorilo 57 anketiranih. 
Povprečje je 2,95, standardni odklon pa 1,44. To pomeni, da specialni pedagogi 
včasih uporabijo funkcionalno oceno vedenja v primeru motečega vedenja otroka, 
odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,44 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Achenbachova lestvica" je skupaj odgovorilo 57 anketiranih. Povprečje 
je 1,30, standardni odklon pa 0,73. To pomeni, da specialni pedagogi skoraj nikoli ne 
uporabijo Achenbachove lestvice v primeru motečega vedenja otroka, odgovori pa 
niso zelo razpršeni in odstopajo za 0,73 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Goodmanov vprašalnik prednosti in težav oz. SDQ" je skupaj odgovorilo 
58 anketiranih. Povprečje je 1,43, standardni odklon pa 0,82. To pomeni, da specialni 
pedagogi skoraj nikoli ne uporabijo SDQ v primeru motečega vedenja otroka, 
odgovori pa niso zelo razpršeni in odstopajo za 0,82 od povprečja. Glede na modus 
je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Ocenjevalna lestvica avtizma" je skupaj odgovorilo 57 anketiranih. 
Povprečje je 1,93, standardni odklon pa 1,19. To pomeni, da specialni pedagogi 
skoraj nikoli ne uporabijo ocenjevalne lestvice avtizma v primeru motečega vedenja 
otroka, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,19 od povprečja. Glede na 
modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na odgovor "Connersova ocenjevalna lestvica" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. 
Povprečje je 2, standardni odklon pa 1,19. To pomeni, da specialni pedagogi skoraj 
redko ne uporabijo Connersovo ocenjevalno lestvico v primeru motečega vedenja 
otroka, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,19 od povprečja. Glede na 
modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
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Tabela 32: Ocenjevanje motečega vedenja 
 

 
  Vedenjski 

intervju s 
starši 

Vedenjski 
intervju s 
strokovnim
i delavci 

Vedenjski 
intervju z 
otrokom 

Neposre
dno 
opazova
nje in 
beleženje 
vedenja 

Nestanda
rdizirane 
ocenjeva
lne 
lestvice 

Funkcion
alna 
ocena 
vedenja 

Achenba
chova 
lestvica 

Goodmano
v 
vprašalnik 
prednosti 
in težav oz. 
SDQ 

Ocenjeva
lna 
lestvica 
avtizma 

Conner
sova 
ocenje
valna 
lestvic
a 

M 2,97 3,20 3,10 4,40 2,86 2,95 1,30 1,43 1,93 2,00 

SD 1,316 1,483 1,459 0,728 1,332 1,444 0,731 0,819 1,193 1,185 

KA -,119 -,264 -,150 -,800 ,257 ,095 2,591 1,817 1,316 ,984 

KS -1,061 -1,337 -1,338 -,666 -1,030 -1,312 6,109 2,283 ,987 -,117 

Min 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Graf 25: Ocenjevanje motečega vedenja 

 

4.9 Načini delovanja v smeri preventivne pojavljanja motečega vedenja 
pri otrocih s posebnimi potrebami 

 

Na vprašanje "Kako pogosto na navedene načine delujete v smeri preventive 
pojavljanja motečega vedenje pri otrocih s PP" je skupaj 61 specialnih pedagogov 
izbiralo med petimi možnimi odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo 
pogosto". Pri odgovoru "delavnice z razredom" je povprečje 2,85 in standardni odklon 
1,34. Kar pomeni, da specialni pedagogi delujejo preventivno v obliki delavnice z 
razredom včasih, odgovori pa so precej razpršeni in odstopajo za 1,34. Glede na 
modus je najpogosteje izbrana vrednost 4 - pogosto. 
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Na odgovor "delavnice s starši" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. Povprečje je 
2,12, standardni odklon pa 1,03. To pomeni, da specialni pedagogi delujejo 
preventivno v obliki delavnice s starši redko, odgovori pa so zelo razpršeni in 
odstopajo za 1,03 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
1 - nikoli. 
 
Na odgovor "delavnice za strokovne delavce" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. 
Povprečje je 2,40, standardni odklon pa 1,18. To pomeni, da specialni pedagogi 
delujejo preventivno v obliki delavnice za strokovne delavce redko do včasih, 
odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,18 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 3 - včasih. 
 
Na odgovor "svetovalni pogovor z razredom" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. 
Povprečje je 3,24, standardni odklon pa 1,30. To pomeni, da specialni pedagogi 
delujejo preventivno v obliki svetovalnega pogovora z razredom včasih, odgovori pa 
so zelo razpršeni in odstopajo za 1,30 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 3 - včasih. 
 
Na odgovor "slikovni opisi želenega vedenja" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. 
Povprečje je 3,47, standardni odklon pa 1,38. To pomeni, da specialni pedagogi 
delujejo preventivno v obliki slikovnih opisov želenega vedenja včasih do pogosto, 
odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,38 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "plakat s pozitivno oblikovanimi pravili skupine/razreda" je skupaj 
odgovorilo 58 anketiranih. Povprečje je 3,64, standardni odklon pa 1,29. To pomeni, 
da specialni pedagogi delujejo preventivno v obliki plakatov s pozitivno oblikovanimi 
pravili pogosto, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,29 od povprečja. 
Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 4 - pogosto. 
 
Na odgovor "urnik dejavnosti skupine/razreda" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. 
Povprečje je 3,95, standardni odklon pa 1,26. To pomeni, da specialni pedagogi 
delujejo preventivno v obliki urnikov dejavnosti skupine/razreda pogosto, odgovori pa 
so zelo razpršeni in odstopajo za 1,26 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
 
Na odgovor "besedni opisi pričakovanega vedenja" je skupaj odgovorilo 57 
anketiranih. Povprečje je 3,95, standardni odklon pa 1,20. To pomeni, da specialni 
pedagogi delujejo preventivno v obliki besednih opisov pričakovanega vedenja 
pogosto, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,20 od povprečja. Glede na 
modus je najpogosteje izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
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Tabela 33: Načini delovanja v smeri preventivne pojavljanja motečega vedenja pri 
otrocih s posebnimi potrebami 

 
 

 
  Delavnice z 

razredom 
Delavnice 
s starši 

Delavnice 
za 
strokovn
e delavce 

Svetovaln
i pogovor 
z 
razredom 

Svetovaln
i pogovor 
s starši 

Svetovalni 
pogovor s 
strokovni
mi delavci 

Slikovni 
opisi 
želenega 
vedenja 

Plakat s 
pozitivn
o 
oblikova
nimi 
pravili 
skupine/
razreda 

Urnik 
dejavn
osti 
skupin
e/razre
da 

Besedni 
opisi 
pričakov
anega 
vedenja 

M 2,85 2,12 2,40 3,24 3,80 3,86 3,47 3,64 3,95 3,95 

SD 1,34 1,03 1,18 1,30 1,03 0,97 1,38 1,29 1,26 1,20 

KA -,195 ,454 ,223 -,369 -,652 -,417 -,473 -,844 -1,254 -1,112 

KS -1,263 -,528 -,982 -,795 ,167 -,298 -,915 -,233 ,709 ,473 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 26: Načini delovanja v smeri preventivne pojavljanja motečega vedenja pri 
otrocih s posebnimi potrebami 

 
 

4.10 Dejavniki motečega vedenja 
 

4.10.1 Dejavniki motečega vedenja glede na leta delovne dobe 
 
Zaradi majhnega vzorca smo se odločili, da pri raziskovanju združimo specialne 
pedagoge glede na leta delovne dobe po skupinah: 

- 1 do 5 let 
- 6 do 15 let 
- 16 let in več 
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Specialni pedagogi so vpliv dejavnikov ocenjevali z lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 
pomenilo, da dejavnik ne vpliva, in 5, da dejavnik zelo vpliva.  
 
Specialni pedagogi, ki imajo 1 do 5 let delovne dobe, glede na ostale skupine največji 
vpliv pripisujejo socialnoekonomskim razmeram in sicer s povprečjem 3,81, vzgoji 
staršev s povprečjem 4,63, šoli s povprečjem 3,81, otrokovim osebnostnim 
značilnostim povprečno 4,5, vrstnikom povprečno 4,19, otrokovim posebnim 
potrebam povprečno 4,06, razredni klimi povprečno 4,19, učiteljevemu vodenju 
povprečno 4,13, učiteljevem stališčem 4,06 in sorojencem povprečno 3,63. 
 
Specialni pedagogi, ki imajo 6 do15 let delovne dobe, glede na ostale skupine 
največji vpliv pripisujejo vrednotam staršev in sicer s povprečjem 4,53, genetskim 
dispozicijam s povprečjem 3,59, bolezni ali poškodbi s povprečjem 3,47 in otrokovi 
širši okolici s povprečjem 3,53. 
 
Specialni pedagogi, ki imajo več kot 16 let delovne dobe, glede na ostale skupine 
največji vpliv pripisujejo širši družini in sicer s povprečjem 3,15 in obremenilnim 
situacijam s povprečjem 3,85.  
 
 

Tabela 34: Dejavniki motečega vedenja glede na leta delovne dobe 
 

  f M SD Min Maks 

Socialno 
ekonomske razmere 

1 do 5 let 16 3,81 1,047 2 5 

6 do 15 let 18 3,22 ,943 2 5 

16 let in več 27 3,15 1,262 1 5 

Skupaj 61 3,34 1,138 1 5 

Vzgoja staršev 1 do 5 let 16 4,63 ,500 4 5 

6 do 15 let 17 4,53 ,514 4 5 

16 let in več 27 4,30 1,171 1 5 

Skupaj 60 4,45 ,872 1 5 

Vrednote staršev 1 do 5 let 16 4,19 ,655 3 5 

6 do 15 let 17 4,53 ,514 4 5 

16 let in več 27 4,07 1,207 1 5 

Skupaj 60 4,23 ,927 1 5 

Šola (stališča, 
vodenje, kultura …) 

1 do 5 let 16 3,81 ,750 3 5 

6 do 15 let 17 3,71 1,213 1 5 

16 let in več 27 3,59 1,083 1 5 

Skupaj 60 3,68 1,033 1 5 

Otrokove 
osebnostne 
značilnosti 

1 do 5 let 16 4,50 ,632 3 5 

6 do 15 let 17 4,29 ,686 3 5 

16 let in več 27 3,81 1,039 1 5 

Skupaj 60 4,13 ,892 1 5 
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Vrstniki 
(razumevanje, 
sprejetost, pomoč 
…) 

1 do 5 let 16 4,19 ,655 3 5 

6 do 15 let 16 3,81 ,981 2 5 

16 let in več 27 3,59 ,971 1 5 

Skupaj 59 3,81 ,919 1 5 

Genetske 
predispozicije 

1 do 5 let 16 3,56 1,263 1 5 

6 do 15 let 17 3,59 1,121 1 5 

16 let in več 26 3,46 1,174 1 5 

Skupaj 59 3,53 1,165 1 5 

Bolezen, poškodba 1 do 5 let 16 3,13 1,088 2 5 

6 do 15 let 17 3,47 1,125 1 5 

16 let in več 27 3,33 1,074 1 5 

Skupaj 60 3,32 1,081 1 5 

Otrokova posebna 
potreba 

1 do 5 let 16 4,06 ,998 2 5 

6 do 15 let 17 3,76 ,831 3 5 

16 let in več 27 3,37 1,006 1 5 

Skupaj 60 3,67 ,986 1 5 

Obremenilne 
situacije (ločitev, 
prešolanje, smrt …) 

1 do 5 let 16 4,38 ,719 3 5 

6 do 15 let 17 4,35 ,702 3 5 

16 let in več 27 3,85 1,167 1 5 

Skupaj 60 4,13 ,965 1 5 

Razredna klima 1 do 5 let 16 4,19 ,655 3 5 

6 do 15 let 17 4,06 ,827 2 5 

16 let in več 27 3,70 ,953 1 5 

Skupaj 60 3,93 ,861 1 5 

Učiteljevo vodenje 1 do 5 let 16 4,31 ,704 3 5 

6 do 15 let 17 4,00 ,866 2 5 

16 let in več 27 3,81 1,001 1 5 

Skupaj 60 4,00 ,902 1 5 

Učiteljeva stališča 1 do 5 let 16 4,06 ,680 3 5 

6 do 15 let 17 4,00 ,935 2 5 

16 let in več 27 3,63 1,043 1 5 

Skupaj 60 3,85 ,936 1 5 

Otrokova širša 
okolica 

1 do 5 let 16 3,50 ,730 2 5 

6 do 15 let 17 3,53 1,007 1 5 

16 let in več 27 3,37 ,884 1 5 

Skupaj 60 3,45 ,872 1 5 

Sorojenci 1 do 5 let 16 3,63 ,719 3 5 

6 do 15 let 17 3,29 ,985 2 5 

16 let in več 27 3,33 ,961 1 5 
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Skupaj 60 3,40 ,906 1 5 

Širša družina 1 do 5 let 16 3,06 1,063 1 5 

6 do 15 let 17 2,88 1,111 1 5 

16 let in več 27 3,15 1,064 1 5 

Skupaj 60 3,05 1,064 1 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  27: Socialno ekonomske razmere glede na delovne izkušnje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  28: Vzgoja staršev glede na delovne izkušnje 
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Graf  29: Vrednote staršev glede na delovne izkušnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  30: Šola (stališča, vodenje, kultura …) glede na delovne izkušnje 
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Graf  31: Otrokove osebnostne značilnosti glede na delovne izkušnje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  32: Vrstniki (razumevanje, sprejetost, pomoč …) glede na delovne izkušnje 
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Graf  33: Genetske predispozicije glede na delovne izkušnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Graf  34: Bolezen, poškodba glede na delovne izkušnje 
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Graf  35: Otrokova posebna potreba glede na delovne izkušnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  36: Obremenilne situacije (ločitev, prešolanje, smrt …) glede na delovne 
izkušnje 
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Graf  37: Razredna klima glede na delovne izkušnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  38: Učiteljevo vodenje glede na delovne izkušnje 
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Graf  39: Učiteljeva stališča glede na delovne izkušnje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  40: Otrokova širša okolica glede na delovne izkušnje 
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Graf  41: Sorojenci glede na delovne izkušnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  42: Širša družina glede na delovne izkušnje 
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4.10.2 Dejavniki motečega vedenja glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 

 
Zaradi majhnega vzorca smo se odločili, da pri raziskovanju opustimo vplive 
prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom in vzgojni 
program, programa za predšolske otroke pa smo združili.  
 
Specialni pedagogi so vpliv dejavnikov ocenjevali z lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 
pomenilo, da dejavnik ne vpliva, in 5, da dejavnik zelo vpliva.  
 
Specialni pedagogi zaposleni v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z 
nižjim izobrazbenim standardom so dejavniku socialno ekonomske razmere glede na 
ostale programe pripisali največji vpliv in sicer s povprečjem 3,86, dejavniku genetske 
predispozicije s povprečjem 3,71, otrokovi širši okolici s povprečjem 3,71 in 
sorojencem s povprečjem 3,57. 
 
Specialni pedagogi zaposleni v vzgojno izobraževalnem programu s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so dejavniku vzgoja staršev glede na 
ostale programe pripisali največji vpliv in sicer s povprečjem 4,63, dejavniku otrokove 
osebnostne značilnosti s povprečjem 4,31, obremenilnim situacijam s povprečjem 
4,63, razredni klimi s povprečjem 4,13 ter dejavnikom učiteljevo vodenje in učiteljeva 
stališča s povprečjem 4,31.  
 
Specialni pedagogi zaposleni v posebnem programu vzgoje in izobraževanja so 
dejavniku šola (stališča, vodenje, kultura …) glede na ostale programe pripisali 
največji vpliv in sicer s povprečjem 3,92, dejavniku vrstniki povprečno 3,96, 
genetskim predispozicijam povprečno 3,65 ter otrokovi posebni potrebi povprečno 
3,75.  
 

 
Za lažjo preglednost tabele smo uporabili naslednje kratice programov: 

PREDŠOLSKI – programa za predšolske otroke 
DSP - vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo 
NIS - prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom 
PP - posebni program vzgoje in izobraževanja 
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Tabela 35: Dejavniki motečega vedenja glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 

 

  f M SD Min Maks 

Socialno ekonomske 
razmere 

PREDŠOLSKI 9 3 1,5 1 5 

DSP 17 3,18 1,074 1 5 

NIS 7 3,86 1,215 2 5 

PP 24 3,25 0,989 1 5 

Skupaj 57 3,26 1,126 1 5 

Vzgoja staršev 

PREDŠOLSKI 9 3,89 1,269 1 5 

DSP 16 4,63 0,5 4 5 

NIS 7 4,29 0,756 3 5 

PP 24 4,54 0,932 1 5 

Skupaj 56 4,43 0,892 1 5 

Vrednote staršev 

PREDŠOLSKI 9 3,78 1,394 1 5 

DSP 16 4,5 0,73 3 5 

NIS 7 4,43 0,535 4 5 

PP 24 4,13 0,9 1 5 

Skupaj 56 4,21 0,929 1 5 

Šola (stališča, vodenje, 
kultura …) 

PREDŠOLSKI 9 2,89 1,269 1 4 

DSP 16 3,75 0,931 2 5 

NIS 7 3,71 1,113 2 5 

PP 24 3,92 0,929 2 5 

Skupaj 56 3,68 1,046 1 5 

Otrokove osebnostne 
značilnosti 

PREDŠOLSKI 9 3,67 1,414 1 5 

DSP 16 4,31 0,602 3 5 

NIS 7 4 0,577 3 5 

PP 24 4,17 0,868 2 5 

Skupaj 56 4,11 0,888 1 5 

Vrstniki (razumevanje, 
sprejetost, pomoč …) 

PREDŠOLSKI 9 3,11 1,269 1 5 

DSP 16 3,94 0,772 2 5 

NIS 6 3,67 0,516 3 4 

PP 24 3,96 0,859 2 5 

Skupaj 55 3,78 0,917 1 5 

Genetske predispozicije PREDŠOSLSKI 9 3,33 1,5 1 5 



87 
 

DSP 16 3,31 1,138 1 5 

NIS 7 3,71 0,756 3 5 

PP 23 3,65 1,191 1 5 

Skupaj 55 3,51 1,169 1 5 

Bolezen, poškodba 

PREDŠOLSKI 9 3,56 1,509 1 5 

DSP 16 3,06 0,772 2 4 

NIS 7 2,71 0,756 2 4 

PP 24 3,54 1,103 1 5 

Skupaj 56 3,3 1,077 1 5 

Otrokova posebna potreba 

PREDŠOLSKI 9 3,44 1,59 1 5 

DSP 16 3,5 0,816 2 5 

NIS 7 4 0,577 3 5 

PP 24 3,75 0,944 2 5 

Skupaj 56 3,66 0,996 1 5 

Obremenilne situacije 
(ločitev, prešolanje, smrt 
…) 

PREDŠOLSKI 9 3,67 1,5 1 5 

DSP 16 4,63 0,5 4 5 

NIS 7 4 0,816 3 5 

PP 24 3,96 0,955 2 5 

Skupaj 56 4,11 0,985 1 5 

Razredna klima 

PREDŠOLSKI 9 3,56 1,13 1 5 

DSP 16 4,13 0,719 3 5 

NIS 7 3,57 0,787 2 4 

PP 24 4 0,834 2 5 

Skupaj 56 3,91 0,859 1 5 

Učiteljevo vodenje 

PREDŠOLSKI 9 3,22 1,093 1 4 

DSP 16 4,31 0,602 3 5 

NIS 7 3,71 0,951 2 5 

PP 24 4,13 0,85 3 5 

Skupaj 56 3,98 0,904 1 5 

Učiteljeva stališča 

PREDŠOLSKI 9 3 1,118 1 4 

DSP 16 4,13 0,719 3 5 

NIS 7 3,86 1,069 2 5 

PP 24 3,96 0,806 2 5 

Skupaj 56 3,84 0,93 1 5 

Otrokova širša okolica 

PREDŠOLSKI 9 2,56 1,014 1 4 

DSP 16 3,63 0,719 2 5 

NIS 7 3,71 0,756 3 5 

PP 24 3,42 0,717 2 5 
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Skupaj 56 3,38 0,843 1 5 

Sorojenci 

PREDŠOLSKI 9 2,78 1,093 1 4 

DSP 16 3,44 0,814 2 5 

NIS 7 3,57 0,976 2 5 

PP 24 3,5 0,834 2 5 

Skupaj 56 3,38 0,906 1 5 

Širša družina 

PREDŠOLSKI 9 2,44 1,014 1 4 

DSP 16 3,06 1,124 1 5 

NIS 7 3,14 1,345 1 5 

PP 24 3,13 0,947 1 5 

Skupaj 56 3 1,062 1 5 
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Graf  43: Socialno ekonomske razmere glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  44 Vzgoja staršev glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
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Graf  45: Vrednote staršev glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  46: Šola (stališča, vodenje, kultura …) glede na vrsto programa trenutne 
zaposlitve 
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Graf  47: Otrokove osebnostne značilnosti glede na vrsto programa trenutne 
zaposlitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf  48: Vrstniki (razumevanje, sprejetost, pomoč …) glede na vrsto programa 
trenutne zaposlitve 
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Graf  49: Genetske predispozicije glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Graf  50: Bolezen, poškodba glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
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Graf  51: Otrokova posebna potreba glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf  52: Obremenilne situacije (ločitev, prešolanje, smrt …) glede na vrsto programa 
trenutne zaposlitve 
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Graf  53: Razredna klima glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf  54: Učiteljevo vodenje glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
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Graf  55: Učiteljeva stališča glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf  56: Otrokova širša okolica glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
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Graf  57: Sorojenci glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Graf  58: Širša družina glede na vrsto programa trenutne zaposlitve 
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4.11 Odzivanje na pojav motečega vedenja 

 

4.11.1  Podpiranje pozitivnega vedenja 

 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je skupaj 59 specialnih pedagogov izbiralo med tremi 
možnimi odgovori "nikoli", "včasih" in "pogosto".  
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 2,66 in standardni odklon 0,61. To pomeni, 
da specialni pedagogi v primeru "otrok krši pravila" včasih do pogosto podpirajo 
pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,61. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 58 
anketiranih. Povprečje je 2,62, standardni odklon pa je 0,62. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok čustveno prizadene drugo osebo" včasih do pogosto 
podpirajo pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,62. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 60 anketiranih. Povprečje je 
2,33, standardni odklon pa je 0,68. To pomeni, da anketirani v  primeru "otrok goljufa 
oz. laže" včasih podpirajo pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,68. 
Najpogosteje izbrana vrednost je 3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,43, standardni odklon pa je 0,7. To pomeni, da anketirani 
v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe" včasih do pogosto podpirajo 
pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,7. Najpogosteje izbrana vrednost je  
3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 58 
anketiranih. Povprečje je 2,34, standardni odklon pa je 0,79. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" včasih podpirajo 
pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,79. Najpogosteje izbrana vrednost je  
3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,28, standardni odklon pa je 0,76. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" včasih podpirajo 
pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,76. Najpogosteje izbrana vrednost je  
3 - pogosto. 

 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 2,61, standardni odklon pa je 0,56. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok negativno vpliva na lastno učenje" včasih do pogosto 
podpirajo pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,56. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 3 - pogosto. 
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Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 57 
anketiranih. Povprečje je 2,56, standardni odklon pa je 0,57. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" včasih do pogosto 
podpirajo pozitivno vedenje, odgovori pa odstopajo za 0,57. Najpogosteje izbrana 
vrednost je 3 - pogosto. 

 
Tabela 36: Odzivanje s podpiranjem pozitivnega vedenja  

 
  Otrok krši 

pravila. 
čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

 Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

 Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

 Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

 Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 2,66 2,62 2,33 2,43 2,34 2,28 2,61 2,56 

SD ,605 ,616 ,681 ,698 ,785 ,761 ,558 ,567 

KA -1,623 -1,412 -,531 -,838 -,703 -,534 -1,072 -,857 

KS 1,596 ,955 -,730 -,496 -1,010 -1,071 ,192 -,249 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 59: Odzivanje s podpiranjem pozitivnega vedenja  
 

 

4.11.2  Kaznovanje 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je skupaj 60 specialnih pedagogov izbiralo med tremi 
možnimi odgovori "ni opazno", "včasih opazno" in "pogosto opazno".  
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Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 1,95 in standardni odklon 0,57. To pomeni, 
da specialni pedagogi v primeru pojava "otrok krši pravila" včasih do pogosto 
uporabijo kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,57. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 1,80, standardni odklon pa je 0,69. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok čustveno prizadene drugo osebo" včasih podpirajo 
kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,69. Najpogosteje izbrana vrednost je  
2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 
1,92, standardni odklon pa je 0,65. To pomeni, da anketirani v  primeru "otrok goljufa 
oz. laže" včasih podpirajo kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,65. Najpogosteje 
izbrana vrednost je 2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 1,54, standardni odklon pa je 0,68. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe" nikoli do včasih 
podpirajo kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,68. Najpogosteje izbrana vrednost 
je 1 - nikoli. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 2,22, standardni odklon pa je 0,7. To pomeni, da anketirani 
v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" včasih podpirajo kaznovanje, 
odgovori pa odstopajo za 0,7. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 2,10, standardni odklon pa je 0,69. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" včasih podpirajo 
kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,69. Najpogosteje izbrana vrednost je  
2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 1,47, standardni odklon pa je 0,6. To pomeni, da anketirani 
v primeru "otrok negativno vpliva na lastno učenje" nikoli do včasih podpirajo 
kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,6. Najpogosteje izbrana vrednost je  
1 - nikoli. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 58 
anketiranih. Povprečje je 1,74, standardni odklon pa je 0,64. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" včasih podpirajo 
kaznovanje, odgovori pa odstopajo za 0,64. Najpogosteje izbrana vrednost je  
2 - včasih. 
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Tabela 37: Odzivanje s kaznovanjem 
 

  Otrok 
krši 
pravila. 

čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

 Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

 Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

 Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

 Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 1,95 1,80 1,92 1,54 2,22 2,10 1,47 1,74 

SD ,565 ,689 ,651 ,678 ,696 ,687 ,598 ,637 

KA -,016 ,289 ,083 ,873 -,329 -,133 ,854 ,277 

KS ,276 -,843 -,566 -,369 -,874 -,823 -,216 -,613 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 60: Odzivanje s kaznovanjem 
 

 

4.11.3  Restitucija 
 
Pri pojavu "otrok krši pravila" je skupaj 59 specialnih pedagogov izbiralo med tremi 
možnimi odgovori "nikoli", "včasih" in "pogosto".  
Pri pojavu "otrok krši pravila" je povprečje 2,25 in standardni odklon 0,69. To pomeni, 
da specialni pedagogi v primeru pojava "otrok krši pravila" včasih uporabijo 
restitucijo, odgovori pa odstopajo za 0,69. Glede na modus je najpogosteje izbrana 
vrednost 2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok čustveno prizadene drugo osebo" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 2,20 standardni odklon pa je 0,76. To pomeni, da anketirani 
v primeru "otrok čustveno prizadene drugo osebo" včasih podpirajo restitucijo, 
odgovori pa odstopajo za 0,76. Najpogosteje izbrana vrednost je 3 - pogosto. 
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Na pojav "otrok goljufa oz. laže" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 
2,02 standardni odklon pa je 0,80. To pomeni, da anketirani v  primeru "otrok goljufa 
oz. laže" včasih podpirajo restitucijo, odgovori pa odstopajo za 0,80. Najpogosteje 
izbrana vrednost je 2 - včasih. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanju poškoduje sebe" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 1,75, standardni odklon pa je 0,78. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe" včasih podpirajo 
restitucijo, odgovori pa odstopajo za 0,78. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 2,22, standardni odklon pa je 0,77. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje druge" včasih podpirajo 
restitucijo, odgovori pa odstopajo za 0,77. Najpogosteje izbrana vrednost je  
3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" je skupaj odgovorilo 58 
anketiranih. Povprečje je 2,24, standardni odklon pa je 0,78. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino" včasih podpirajo 
restitucijo, odgovori pa odstopajo za 0,78. Najpogosteje izbrana vrednost je  
3 - pogosto. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na lastno učenje" je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 1,78, standardni odklon pa je 0,72. To pomeni, da 
anketirani v primeru "otrok negativno vpliva na lastno učenje" včasih podpirajo 
restitucijo, odgovori pa odstopajo za 0,72. Najpogosteje izbrana vrednost je 1 - nikoli. 
 
Na pojav "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" je skupaj odgovorilo 57 
anketiranih. Povprečje je 2, standardni odklon pa je 0,76. To pomeni, da anketirani v 
primeru "otrok negativno vpliva na učenje sošolcev" včasih podpirajo restitucijo, 
odgovori pa odstopajo za 0,76. Najpogosteje izbrana vrednost je 2 - včasih. 
 

 
 

Tabela 38: Odzivanje z restitucijo 
 
 

  Otrok krši 
pravila. 

čustveno 
prizadene 
drugo 
osebo. 

Otrok 
goljufa 
oz. laže. 

Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
sebe. 

 Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
druge. 

 Otrok s 
svojimi 
dejanji 
poškoduje 
lastnino. 

 Otrok 
negativno 
vpliva na 
lastno 
učenje. 

 Otrok 
negativno 
vpliva na 
učenje 
sošolcev. 

M 2,25 2,20 2,02 1,75 2,22 2,24 1,78 2,00 

SD ,685 ,76 ,80 ,78 ,77 ,78 ,72 ,76 

KA -,373 -,364 -,031 ,484 -,403 -,456 ,360 0,000 

KS -,809 -1,170 -1,422 -1,181 -1,180 -1,200 -,985 -1,220 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maks 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Graf 61: Odzivanje z restitucijo 
 

 

4.12 Načini soočanje z motečim vedenjem 
 

4.12.1  Podpiranje pozitivnega vedenja 
 
Na vprašanje "Kako pogosto na navedene načine delujete v smeri podpiranja 
pozitivnega vedenja, je skupaj 59 specialnih pedagogov  izbiralo med petimi možnimi 
odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo pogosto".  
 
Pri izbiri vedenja: »Besedna pohvala želenega vedenja« je povprečje 4,66 in 
standardni odklon 0,69. Kar pomeni, da specialni pedagogi uporabijo besedno 
pohvalo želenega vedenja pogosto do zelo pogosto, odgovori pa niso zelo razpršeni 
in odstopajo za 0,69 Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 5 - zelo 
pogosto. 
 
Na odgovor "Krepitev želenega vedenja z nagrajevanjem v obliki zbiranja točk, 
nalepk, štampiljk,..." je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 3,69, 
standardni odklon pa 1,10. To pomeni, da specialni pedagogi pogosto uporabljajo 
metodo krepitve želenega vedenja z nagrajevanjem v obliki zbiranja točk, nalepk, 
štampiljk,... odgovori pa so precej razpršeni in odstopajo za 1,10 od povprečja. Glede 
na modus je najpogosteje izbrana vrednost 4 - pogosto. 
 
Na odgovor "Krepitev želenega vedenja z nagrajevanjem v obliki nagrade (odhod na 
igrišče, prosta igra ...)" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 3,95, 
standardni odklon pa 1,07. To pomeni, da specialni pedagogi pogosto uporabljajo 
metodo krepitve želenega vedenja z nagrajevanjem v obliki nagrade, odgovori pa so 
precej razpršeni in odstopajo za 1,07 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 5 - zelo pogosto. 
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Tabela 39: Načini uporabe podpiranja pozitivnega vedenja 
 

  Besedna pohvala 
želenega vedenja 

Krepitev želenega 
vedenja z 
nagrajevanjem  v 
obliki zbiranja točk, 
nalepk, štampiljk … 

Krepitev želenega 
vedenja z 
nagrajevanjem v obliki 
nagrade (odhod na 
igrišče, prosta igra …) 

M 4,66 3,69 3,95 

SD ,69 1,10 1,07 

KA -3,110 -,716 -,935 

KS 13,376 ,027 ,362 

Min 1 1 1 

Maks 5 5 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 62: Načini uporabe podpiranja pozitivnega vedenja 

 

4.12.2  Kaznovanje 
 
 
Na vprašanje "Kako pogosto otroke v primerih motečega vedenja kaznujete na 
navedene načine", je skupaj 61 specialnih pedagogov  izbiralo med petimi možnimi 
odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo pogosto".  
 
Pri izbiri kaznovanja z dodatnim šolskim delom (učenje, pesmice,...) je povprečje 
1,56 in standardni odklon 0,98. Kar pomeni, da specialni pedagogi uporabijo kazen v 
obliki dodatnega šolskega dela nikoli do redko, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 0,98. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
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Na kazen "ustno spraševanje" je skupaj odgovorilo 60 anketiranih. Povprečje je 1,07, 
standardni odklon pa 0,25. To pomeni, da specialni pedagogi nikoli ne uporabljajo 
ustnega spraševanja kot kazni, odgovori pa niso razpršeni in odstopajo za 0,25 od 
povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na kazen "odvzem predmeta" je skupaj odgovorilo 60 anketiranih. Povprečje je 2,75, 
standardni odklon pa 1,45. To pomeni, da specialni pedagogi včasih do pogosto 
uporabljajo odvzem predmeta kot kazen, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo 
za 1,45 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na kazen "vzgojni ukrep" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 1,83, 
standardni odklon pa 1. To pomeni, da specialni pedagogi nikoli do redko uporabljajo 
vzgojni ukrep kot kazen, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1 od 
povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na kazen "odhod iz prostora, učilnice, skupine (umiritev)" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 2,93, standardni odklon pa 1,34. To pomeni, da specialni 
pedagogi včasih uporabljajo odhod iz prostora, učilnice, skupine kot kazen, odgovori 
pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,34 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 4 - pogosto. 
 
Na kazen "odhod v prostor za umirjanje (stol, kotiček,...)" je skupaj odgovorilo 60 
anketiranih. Povprečje je 3,30, standardni odklon pa 1,09. To pomeni, da specialni 
pedagogi včasih do pogosto uporabljajo odhod v prostor za umirjanje kot kazen, 
odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,09 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 3 - včasih. 
 
Na kazen "zamenjava sedežnega reda" je skupaj odgovorilo 60 anketiranih. 
Povprečje je 2,75, standardni odklon pa 1,31. To pomeni, da specialni pedagogi 
včasih uporabljajo menjavo sedežnega reda kot kazen, odgovori pa so zelo razpršeni 
in odstopajo za 1,31 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 
3 - včasih. 
 
Na kazen "prepoved udeležbe na izletu, šolskem plesu, ..." je skupaj odgovorilo 59 
anketiranih. Povprečje je 1,59, standardni odklon pa 0,87. To pomeni, da specialni 
pedagogi nikoli do redko uporabljajo prepoved udeležbe kot kazen, odgovori pa so 
precej razpršeni in odstopajo za 0,87 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje 
izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na kazen "pogovor z ravnateljem" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 
1,69, standardni odklon pa 0,90. To pomeni, da specialni pedagogi nikoli do redko 
uporabljajo pogovor z ravnateljem kot kazen, odgovori pa so precej razpršeni in 
odstopajo za 0,90 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost  
1 - nikoli. 
 
Na kazen "pogovor s šolsko svetovalno službo" je skupaj odgovorilo 60 anketiranih. 
Povprečje je 2,50, standardni odklon pa 1,27. To pomeni, da specialni pedagogi 
redko do včasih uporabljajo pogovor s šolsko svetovalno službo kot kazen, odgovori 
pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,27 od povprečja. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
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Na kazen "obvestilo staršem" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 2,59, 
standardni odklon pa 1,30. To pomeni, da specialni pedagogi redko do včasih 
uporabljajo obvestilo staršem kot kazen, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo 
za 1,30 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na kazen "pogovor s starši" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 3,19, 
standardni odklon pa 1,12. To pomeni, da specialni pedagogi včasih uporabljajo 
pogovor s starši kot kazen, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,12 od 
povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 4 - pogosto. 
 
 

Tabela 40: Načini kaznovanja (1. del) 
 
 

 
 

Tabela 41: Načini kaznovanja (2. del) 
 

    Zamenjava 
sedežnega 
reda 

Prepoved 
udeležbe 
na izletu, 
šolskem 
plesu … 

  Pogovor z 
ravnateljem 

 Pogovor s 
šolsko 
svetovalno 
službo 

 Obvestilo 
staršem 

   
Pogovor 
s starši 

M 2,75 1,59 1,69 2,50 2,59 3,19 

SD 1,31 ,87 ,90 1,27 1,30 1,12 

KA ,155 1,714 1,100 ,257 ,080 -,306 

KS -1,001 3,298 ,273 -1,163 -1,316 -,626 

Min 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 5 4 5 5 5 

  Dodatno 
šolsko delo 
(učenje 
pesmice …) 

   Ustno 
spraševanje 

Odvzem 
predmeta 
(mobilni 
telefon …) 

  Vzgojni 
ukrep 

 Odhod iz 
prostora, 
učilnice, 
skupine … 
(umiritev) 

Odhod v 
prostor za 
umirjanje 
(stol, 
kotiček …) 

M 1,56 1,07 2,75 1,83 2,93 3,30 

SD ,98 ,25 1,45 1,00 1,34 1,09 

KA 1,785 3,564 ,176 ,884 -,138 -,310 

KS 2,501 11,071 -1,237 -,442 -1,183 -,418 

Min 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 2 5 4 5 5 
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Graf 63: Načini kaznovanja 
 

4.12.3 Restitucija 
 
Na vprašanje "Kako pogosto se v primerih motečega vedenja odločite za uporabo 
navedenih restitucij", je skupaj 60 specialnih pedagogov  izbiralo med petimi možnimi 
odgovori: "nikoli", "redko", "včasih", "pogosto", "zelo pogosto".  
 
Pri izbiri restitucije "pomoč v jedilnici" je povprečje 2,37 in standardni odklon 1,43. To 
pomeni, da specialni pedagogi uporabijo restitucijo v obliki pomoči v kuhinji redko do 
včasih, odgovori pa so precej razpršeni in odstopajo za 1,43. Glede na modus je 
najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na restitucijo "pomoč hišniku" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 1,71, 
standardni odklon pa 1,10. To pomeni, da specialni pedagogi nikoli do redko 
uporabijo pomoč hišniku kot restitucijo, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 
1,10 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na restitucijo "pomoč čistilkam" je skupaj odgovorilo 59 anketiranih. Povprečje je 
1,92, standardni odklon pa 1,18. To pomeni, da specialni pedagogi redko uporabijo 
pomoč čistilkam kot restitucijo, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,18 od 
povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na restitucijo "pomoč v knjižnici" je skupaj odgovorilo 58 anketiranih. Povprečje je 
1,64, standardni odklon pa 1,07. To pomeni, da specialni pedagogi redko uporabijo 
pomoč v knjižnici kot restitucijo, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo za 1,07 
od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
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Na restitucijo "pomoč učiteljem" je skupaj odgovorilo 57 anketiranih. Povprečje je 
2,54, standardni odklon pa 1,42. To pomeni, da specialni pedagogi redko do včasih 
uporabijo pomoč učiteljem kot restitucijo, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo 
za 1,42 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
Na restitucijo "pomoč učencem" je skupaj odgovorilo 57 anketiranih. Povprečje je 
2,88, standardni odklon pa 1,42. To pomeni, da specialni pedagogi redko do včasih 
uporabijo pomoč učencem kot restitucijo, odgovori pa so zelo razpršeni in odstopajo 
za 1,42 od povprečja. Glede na modus je najpogosteje izbrana vrednost 1 - nikoli. 
 
 

Tabela 42: Načini uporabe restitucije 
 

  Pomoč v 
jedilnici 

Pomoč 
hišniku 

Pomoč 
čistilkam 

Pomoč 
v 
knjižnici 

 Pomoč 
učiteljem 

 Pomoč 
učencem 

M 2,37 1,71 1,92 1,64 2,54 2,88 

SD 1,43 1,10 1,18 1,07 1,42 1,42 

KA ,515 1,491 1,019 1,756 ,358 -,085 

KS -1,137 1,388 -,058 2,353 -1,157 -1,309 

Min 1 1 1 1 1 1 

Maks 5 5 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 64: Načini uporabe restitucije 
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5 PREGLED ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 

INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

5.1 R1: Kako se specialni pedagogi pri pojmovanju motečega vedenja 
razlikujejo med seboj? 

 
Glede na vplive otrokove osebnostne značilnosti na nastanek motečega vedenja, 
obstajajo statistično značilne razlike med delovno dobo od 1-5 let ter delovno dobo 
16 let in več. Specialni pedagogi z delovno dobo 16 let in več statistično značilno (ob 
natančni stopnji p = 0,014 < 0,05) v večji meri menijo, da otrokove osebnostne 
značilnosti vplivajo na nastanek motečega vedenja, kot specialni pedagogi z delovno 
dobo od 1-5 let. 
 
Glede na vplive vrstnikov na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično 
značilne razlike med delovno dobo od 1-5 let ter delovno dobo 16 let in več. Specialni 
pedagogi z delovno dobo od 1-5 let statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,041 < 0,05) v večji meri menijo, da vrstniki vplivajo na nastanek motečega 
vedenja, kot specialni pedagogi z delovno dobo 16 let in več. 
 
Glede na vplive otrokovih posebnih potreb na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med delovno dobo od 1-5 let ter delovno dobo 16 let in 
več. Specialni pedagogi z delovno dobo od 1-5 let statistično značilno (ob natančni 
stopnji p = 0,026 < 0,05) v večji meri menijo, da otrokove osebne potrebe vplivajo na 
nastanek motečega vedenja, kot specialni pedagogi z delovno dobo 16 let in več. 
 
Glede na vpliv vzgoje staršev na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično 
značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter vzgojno 
izobraževalnim programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Specialni pedagogi vzgojno izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,049 < 0,05) v večji meri menijo, da vzgoja staršev vpliva na nastanek motečega 
vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske otroke. 
 
Glede na vpliv šole na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično značilne 
razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter vzgojno izobraževalnim 
programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Specialni pedagogi vzgojno izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,046 < 0,05) v večji meri menijo, da šola vpliva na nastanek motečega vedenja, 
kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske otroke. 
Glede na vpliv šole na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično značilne 
razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter posebnim programom 
vzgoje in izobraževanja. 
Specialni pedagogi posebnega programa vzgoje in izobraževanja statistično značilno 
(ob natančni stopnji p = 0,012< 0,05) v večji meri menijo, da šola vpliva na nastanek 
motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske 
otroke. 
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Glede na vpliv vrstnikov na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično značilne 
razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter vzgojno izobraževalnim 
programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Specialni pedagogi vzgojno izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,030 < 0,05) v večji meri menijo, da vrstniki vplivajo na nastanek motečega 
vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske otroke. 
 
Glede na vpliv vrstnikov na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično značilne 
razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter posebnim programom 
vzgoje in izobraževanja.  
Specialni pedagogi posebnega programa vzgoje in izobraževanja statistično značilno 
(ob natančni stopnji p = 0,018< 0,05) v večji meri menijo, da vrstniki vplivajo na 
nastanek motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za 
predšolske otroke. 
 
Glede na vpliv obremenilnih situacij na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med posebnim programom vzgoje in izobraževanja ter 
vzgojno izobraževalnim programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. 
Specialni pedagogi vzgojno izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,032 < 0,05) v večji meri menijo, da obremenilne situacije vplivajo na nastanek 
motečega vedenja, kot specialni pedagogi posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Glede na vpliv učiteljevega vodenja na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter 
vzgojno izobraževalnim programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. 
Specialni pedagogi vzgojno izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,003 < 0,01) v večji meri menijo, da učiteljevo vodenje vpliva na nastanek 
motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske 
otroke. 
 
Glede na vpliv učiteljevega vodenja na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter 
posebnim programom vzgoje in izobraževanja. 
Specialni pedagogi posebnega programa vzgoje in izobraževanja statistično značilno 
(ob natančni stopnji p = 0,008< 0,01) v večji meri menijo, da učiteljevo vodenje vpliva 
na nastanek motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za 
predšolske otroke. 
 
Glede na vpliv učiteljevega stališča na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter 
vzgojno izobraževalnim programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. 
Specialni pedagogi vzgojno izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo statistično značilno (ob natančni stopnji  
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p = 0,003 < 0,01) v večji meri menijo, da učiteljevo stališče vpliva na nastanek 
motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske 
otroke. 
 
Glede na vpliv učiteljevega stališča na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter 
posebnim programom vzgoje in izobraževanja.  
Specialni pedagogi posebnega programa vzgoje in izobraževanja statistično značilno 
(ob natančni stopnji p = 0,007< 0,01) v večji meri menijo, da učiteljevo stališče vpliva 
na nastanek motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za 
predšolske otroke. 
 
Glede na vpliv otrokove širše okolice na nastanek motečega vedenja obstajajo 
statistično značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter 
ostalimi programi. 
Specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske otroke statistično značilno 
(p < 0,01) v manjši meri menijo, da otrokova širša okolica vpliva na nastanek 
motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za predšolske 
otroke. 
 
Glede na vpliv sorojencev na nastanek motečega vedenja obstajajo statistično 
značilne razlike med prilagojenim programom za predšolske otroke ter posebnim 
programom vzgoje in izobraževanja. 
Specialni pedagogi posebnega programa vzgoje in izobraževanja statistično značilno 
(ob natančni stopnji p = 0,008< 0,01) v večji meri menijo, da sorojenci vplivajo na 
nastanek motečega vedenja, kot specialni pedagogi prilagojenega programa za 
predšolske otroke. 
 
Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih do sedaj še niso bila 
raziskovana. Nekaj avtorjev pa je pojmovanje motečega vedenja že raziskovalo pri 
učiteljih. Njihove ugotovitve lahko podprejo rezultate naših raziskav. 
T. Velikonja (2014) je tako na primer pri raziskovanju vzrokov, ki jih učitelji pripisujejo 
pri pojavu motečega vedenja ugotovila, da učitelji najpogosteje izpostavljajo vpliv 
vzgoje staršev. A. Kobolt (2008) je s sodelavci ugotovila, da tudi učenčeve slabe 
delovne navade pogost vzrok za moteče vedenje.  
A. Menegalija (2012) povzema ugotovitve različnih strokovnjakov, da učitelji v 
povezavi z motečim vedenjem sami sebi pogosto ne pripisujejo posebnega vpliva.  
 

5.2 R2: Kako specialni pedagogi razlikujejo, da gre pri otroku s 
posebnimi potrebami za čustveno vedenjske motnje in ne za zgolj 
moteče vedenje? 

 

Pri specialnih pedagogih prihaja pri razlikovanju motečega vedenja in čustveno 
vedenjskih motenj do razlik znotraj programov, kjer so trenutno zaposleni. 
Specialni pedagogi se glede na programe v katerih so trenutno zaposleni statistično 
pomembno razlikujejo (p<0,001).  
 

Pri specialnih pedagogih prihaja pri razlikovanju motečega vedenja in čustveno 
vedenjskih motenj do razlik glede na leta delovne dobe. 
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Specialni pedagogi se glede na delovne izkušnje statistično pomembno razlikujejo 
(p<0,001) pri razlikovanju motečega vedenja in čustveno vedenjskih težav.  
 
 

Mitchell (2008, v Janjušević, 2011, v Medved, 2016) meni, da je pri opredeljevanju 
motečega vedenja in načrtovanju procesa njegovega odpravljanja pomembno, da 
vzroke nastanka določenega vedenja analizira več strokovnjakov. S tem namreč 
pripomoremo k učinkovitejšemu načrtovanju in izvajanju procesa nudenja pomoči 
otroku s posebnimi potrebami. Glede na dobljene rezultate menimo, da bi bilo dobro, 
da specialni pedagogi pri procesu opredeljevanja motečega vedenja in čustveno 
vedenjskih motenj tako delujejo v timu in k sodelovanju povabijo učitelje, starše ter 
druge strokovnjake in s tem pripomorejo k bolj relevantni opredelitvi.  
 

5.3 R3: Kako pogosto specialni pedagogi pri posameznih skupinah 
posebnih potreb opažajo prisotnost motečega vedenja? 

 

5.3.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 
 

Glede na vrsto programa obstajajo med specialnimi pedagogi statistično značilne 
razlike (p < 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih z 
MDR.  
 
Do statistično značilnih razlik prihaja pri pojavih, kjer otrok z MDR čustveno 
prizadene drugo osebo, goljufa oz. laže, s svojimi dejanji poškoduje lastnino ter 
negativno vpliva na učenje sošolcev. Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 
nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja, 
statistično značilno (ob natančni stopnji p = 0,003 < 0,01) pogosteje opaža, da otrok 
z MDR čustveno prizadene drugo osebo, kot prilagojen program za predšolske 
otroke in vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ter dodatno 
strokovno pomočjo. 
 
Prilagojen program za predšolske otroke statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,004 < 0,01) redkeje opaža, da otrok z MDR goljufa oz. laže, kot ostali programi. 
Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 
statistično značilno (ob natančni stopnji p = 0,003 < 0,01) pogosteje opažata, da 
otrok z MDR s svojimi dejanji poškoduje lastnino, kot ostali programi. Posebni 
program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,011 < 0,05) pogosteje opažata, da otrok z MDR negativno vpliva na učenje 
sošolcev, kot ostali programi. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih z 
MDR. Do statistično značilnih razlik prihaja le pri pojavu "Otrok negativno vpliva na 
učenje sošolcev. Specialni pedagogi z daljšo delovno dobo (16 let in več) in tisti na 
začetku (1 - 5 let) pogosteje opažajo, da otrok negativno vpliva na učenje sošolcev, 
kot specialni pedagogi s 6-15 let delovne dobe. 
 
J. Kodrič in D. B. Jurišič (2014) sta raziskovali pojav motečega vedenja pri otrocih z 
motnjami v duševnem razvoju in prišli do ugotovitve raziskave De Winterja, Jansena 
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in Evenhuisa iz leta 2011, da naj bi se moteče vedenje pojavljalo pri 10 do 15 oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. 
T. Colnerič in M. Zupančič (2007,  v Medved, 2016) sta v svoji raziskavi, narejeni na 
vzorcu otrok z motnjami v duševnem razvoju ugotovili, da je vedenje teh otrok v 
primerjavi z normativnimi otroki manj prilagojeno na vseh področjih vedenja.   
 
 

5.3.2 Slepi in slabovidni otroci 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi večinoma ni statistično značilnih 
razlik (p > 0.05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri slepih in 
slabovidnih otrocih.  
Statistično značilne razlike (p < 0,05) po vrstah programa se opažajo pri pogostosti, 
slep oz. slaboviden otrok s svojimi dejanji čustveno prizadene drugo osebo, goljufa 
oz. laže ter negativno vpliva na učenje sošolcev. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri slepih in 
slabovidnih otrocih.  
 
I. Brenčič (2011) je raziskovala vedenje slepih in slabovidnih otrok ter ugotovila, da ti 
pogosto izkazujejo čustveno in socialno nezrelost. Slabovidnost in slepota jih namreč 
lahko ovirata pri interakciji z okoljem, kar vpliva na razvoj občutkov manjvrednosti, 
krivde ter druga afektna stanja, kot so na primer nervoza, razdražljivost, površnost, 
negativizem in nemirnost (Brenčič, 2011). 
 

5.3.3 Gluhi in naglušni otroci 
 

Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri gluhih in 
naglušnih otrocih.  
 
Statistično značilne razlike (p < 0,05) po vrstah programa se opažajo pri pogostosti, 
kjer gluh oz. naglušni otrok s svojimi dejanji poškoduje sebe in kjer gluh oz. naglušni 
otrok s svojimi dejanji poškoduje druge. 
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,046 < 0,05) pogosteje opaža, da gluh oz. naglušen otrok s svojimi dejanji 
poškoduje sebe ali druge, kot recimo vzgojno izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri gluhih in naglušnih 
otrocih.  
 
Motnje sluha lahko vodijo do naglih in agresivnih reakcij ter jeze (Dulčić & Kondić, 
2002, v Brenčič, 2011). Ovire, ki nastanejo zaradi motenj sluha lahko v komunikaciji 
negativno vplivajo na odnose z okolico, posledice se lahko kažejo kot manipulativno 
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vedenje, slabša kontrola čustev, visoka stopnja impulzivnosti ter socialna izolacija 
(Brenčič, 2011).  
T. V. Mitchell in A. L. Quittner (1996) sta ocenjevali prisotnost motečega vedenja pri 
gluhih in naglušnih otrocih in s pomočjo Achenbachove lestvice ugotovili, da je bilo 
pri kar polovici otrok prisotno moteče vedenje, ki se je najpogosteje kazalo v obliki 
eksternaliziranega vedenja. 
 
 

5.3.4 Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi obstajajo statistično značilne 
razlike (p < 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih z 
govorno jezikovnimi motnjami.   
 
Statistično značilnih razlik glede na vrsto programa ni (p > 0,05) le v primeru, kjer 
otrok z govorno jezikovnimi motnjami poškoduje sebe in kjer otrok z govorno 
jezikovnimi motnjami negativno vpliva na lastno učenje. Pri vseh ostalih oblikah 
obstajajo statistično značilne razlike med vrstami programov (p < 0,05). 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih z govorno 
jezikovnimi motnjami 
 

 

Koegl in Surratt (1992, v Medved, 2016) sta ugotovila, da pri otrocih, ki imajo težave 
na komunikacijskem in socialnem področju, pogosteje prihaja do motečega vedenja.  
Yu, Buka, McCormick, Fitzmaurice in Inurkhya (2006) so pri raziskovanju težav 
vedenja pri otrocih s težavami na področju govora ugotovili, da otroci s takšnimi 
težavami kar dvakrat pogosteje izražajo različne oblike motečega vedenja, pri čemer 
je najbolj izstopajoče agresivno vedenje. 
 

 

5.3.5 Gibalno ovirani otroci 
 
Glede na vrsto programa prihaja med specialnimi pedagogi do statistično značilnih 
razlik (p < 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri gibalno 
oviranih otrocih.   
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji 
p = 0,003 < 0,01) pogosteje opaža, da gibalno  oviran otrok krši pravila, kot recimo 
vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo.  
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,008 < 0,01) pogosteje opaža, da gibalno  oviran otrok s svojimi dejanji 
poškoduje sebe, kot recimo vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo.  
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji  
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p = 0,034 < 0,05) pogosteje opaža, da gibalno oviran otrok s svojimi dejanji 
poškoduje druge, kot recimo vzgojno izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,000< 0,01) pogosteje opaža, da gibalno oviran otrok negativno vpliva na učenje 
otrok, kot ostali programi. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri gibalno oviranih 
otrocih 
 
Radonjič Miholič (2007, v Brenčič 2011) je raziskoval pojav motečega vedenja pri 
gibalno oviranih učencih in ugotovil, da je le to prisotno predvsem pri otrocih s 
posledicami poškodb glave, ki pa zaradi narave poškodbe vodijo do motenj 
kognitivnih sposobnosti, motenj čustvovanja, samokontrole in uravnavanje lastnega 
vedenja, nestrpnosti in težav s prepoznavanjem in presojanjem socialnih situacij.  
Pojav motečega vedenja je pri teh otrocih tako lahko posledica same ovire oziroma 
poškodbe, lahko pa se razvije tudi kot obrambni mehanizem (Radonjič Miholič, Ogrin 
& Štefančič, 2007, v Brenčič, 2011). 
 

5.3.6 Dolgotrajno bolni otroci 
 

Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri dolgotrajno 
bolnih otrocih.  
 
Statistično značilne razlike (p < 0,05) po vrstah programa se opažajo pri pogostosti, 
kjer dolgotrajno bolni otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino in kjer dolgotrajno 
bolni otrok negativno vpliva na učenje sošolcev.  
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji  
p = 0,039 < 0,05) pri dolgotrajno bolnih otrocih pogosteje opazi, da s svojimi dejanji 
poškodujejo lastnino, kot recimo prilagojen program za predšolske otroke, kakor tudi 
negativni vpliv na učenje sošolcev (natančna stopnja p = 0,038 < 0,05). 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri dolgotrajno bolnih 
otrocih. 
 
Hysing, Elgen, Gilberg in Lundervold (2009) so raziskovali pojav čustvenih in 
vedenjskih težav pri dolgotrajno bolnih otrocih. V primerjavi z zdravimi vrstniki niso 
opazili izrazito pogostejšega pojava motečega vedenja. Opozorili pa so (prav tam), 
da je tveganje za njegov pojav veliko, saj lahko težave na socialnem področju 
nastanejo kot posledica večkratne in daljše odsotnosti od pouka.  
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5.3.7 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 

Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih s 
PPPU.  
 
Statistično značilne razlike (p < 0,05) po vrstah programa pa se opažajo pri 
pogostosti negativnega vpliva otroka s PPPU na lastno učenje.  
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja statistično značilno (natančna stopnja  
p = 0,030 < 0,05) pogosteje opazi negativni vpliv otroka s PPPU na lastno učenje kot 
recimo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih s PPPU. 
 
M. Kavkler (2005) je s skupino raziskovalcev ugotavljala pojav  motečega vedenja pri 
učencih s primanjkljaji na posameznih področjih ter prišla do ugotovitev, da je pri 30 
učencev prisotno tudi moteče vedenje.  
 

5.3.8 Otroci z motnjami avtističnega spektra 
 

Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih z 
avtističnimi motnjami.  
 
Statistično značilne razlike (p < 0,05) po vrstah programa pa se opažajo pri 
pogostosti kršenja pravila otrok z avtističnimi motnjami.  
 
Prilagojen program za predšolske otroke in posebni program vzgoje ter 
izobraževanja statistično značilno (ob natančni stopnji p = 0,026 < 0,05) pogosteje 
opažata, da otrok krši pravila, kot recimo vzgojno-izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti opažanosti pojavov motečega vedenja pri otrocih z 
avtističnimi motnjami. 

 
Hill, Zuckermann, idr. (2014) ugotavljajo, da imajo otroci z motnjami avtističnega 
spektra pogosto izrazite težave na področju prilagoditvenih in socialnih veščin. 
Rezultati so pokazali prisotnost motečega vedenja pri otrocih z avtističnimi motnjami 
pri 25 % testiranih otrocih. 
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5.4 R4: Kako kompetentni so se pri soočanju z motečim vedenjem pri 
otrocih s posebnimi potrebami počutili specialni pedagogi na 
začetku svojega dela in kako danes? 

 
Tabela 43: Opisna statistika kompetentnosti specialnih pedagogov na začetku dela 

in danes 
  N M SD Min Maks 

Kako kompetentni ste se pri soočanju z motečim vedenjem pri 
otrocih s posebnimi potrebami počutili na začetku vašega dela? 

88 1,31 ,511 1 3 

Kako kompetentni se počutite pri soočanju z motečim vedenjem 
pri otrocih s posebnimi potrebami danes? 

88 2,01 ,577 1 3 

 
 
Tabela 44: Povprečna vrednost rangov pri  kompetentnosti specialnih pedagogov na 

začetku dela in danes 
 

  MR 

Kako kompetentni ste se pri soočanju z motečim vedenjem pri 
otrocih s posebnimi potrebami počutili na začetku vašega dela? 

1,20 

Kako kompetentni se počutite pri soočanju z motečim vedenjem 
pri otrocih s posebnimi potrebami danes? 

1,80 

 
 
Tabela 45: Testna statistika kompetentnosti specialnih pedagogov na začetku dela in 

danes 

 
N 88 

χ2 test 49,281 

g 1 

p  ,000 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med občutjem kompetentnosti specialnih 
pedagogov ob začetku njihovega dela pri otrocih s posebnimi potrebami ter sedaj.  
 
Specialni pedagogi so se ob začetku svoje kariere počutili statistično značilno (ob 
natančni stopnji p = 0,00 < 0,01) manj kompetentni, kot se počutijo sedaj. 
 
Tudi Pšunder (1998, v Vreš, 2015) ugotavlja, da se večina sodelujočih učiteljic, ki se 
soočajo z motečim vedenjem, pri tem ne čuti dovolj usposobljene.  
Rezultati se navezujejo na rezultate raziskave A. Kobolt, ki je med letoma 2006 in 
2008 raziskovala pojmovanja motečega vedenja pri učiteljih. Ugotovila je namreč, da 
se učitelji pri svojem delu pri soočanju z motečim vedenjem pogosto počutijo manj 
kompetentne in ne vedo, kako se ustrezno odzvati nanj. Prav tako je (prav tam) 
poudarila učiteljeve potrebe po dodatni podpori v smeri boljše opremljenosti ob 
soočanju z motečim vedenjem. 
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Pšunder (2011, Vreš, 2015) opozarja na pomembnost učiteljevega občutja določene 
usposobljenosti in kompetentnosti tudi pri soočanju z motečim vedenjem, k čemer 
sodijo veščine uspešne komunikacije, konstruktivnega reševanja problemskih situacij 
ter osebnostne značilnosti, kot so na primer humanost, empatičnost, prijaznost, 
optimizem in poslušnost.  
 

5.5 R5: Koliko podpore in pomoči so specialni pedagogi občutili s strani 
zunanjih dejavnikov (študij, vodstvo, sodelavci, zunanji 
strokovnjaki) ob začetku svojega dela in koliko danes? 

 

5.5.1 Podpora s strani vodstva 
 

 

Tabela 46: Opisna statistika nudenja podpore s strani vodstva 
 

 
  N M SD Min Maks 

Koliko podpore in pomoči: Vodstvo 86 2,28 ,680 1 3 

Koliko podpore in pomoči: Vodstvo 86 2,37 ,687 1 3 

 

 

Tabela 47: Povprečna vrednost rangov pri  nudenju podpore s strani vodstva 

 
  MR 

Koliko podpore in pomoči: Vodstvo 1,45 

Koliko podpore in pomoči: Vodstvo 1,55 

 

 

Tabela 48: Testna statistika nudenja podpore s strani vodstva 

 
N 86 

χ2 test 2,667 

g 1 

p ,102 

 

 

Med količino podpore in pomoči, ki so jo specialni pedagogi prejeli od vodstva ob 
začetku svoje kariere, in količino, ki jo prejemajo sedaj, ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05). 
 
Specialni pedagogi so ob začetku svoje kariere prejeli približno enako količino 
podpore in pomoči od vodstva, kot jo prejemajo sedaj. 
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5.5.2 Podpora s strani sodelavcev 
 

Tabela 49: Opisna statistika nudenja podpore s strani sodelavcev 

 

 

Tabela 50: Povprečna vrednost rangov pri  nudenju podpore s strani sodelavcev 
 

  MR 

Koliko podpore in pomoči: Sodelavci 1,46 

Koliko podpore in pomočii: Sodelavci 1,54 

 

Tabela 51: Testna statistika nudenja podpore s strani vodstva 

 
N 85 

χ2 test 3,000 

g 1 

p  ,083 

 
Med količino podpore in pomoči, ki so jo specialni pedagogi prejeli od sodelavcev ob 
začetku svoje kariere, in količino, ki jo prejemajo sedaj, ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05). 
 
Specialni pedagogi so ob začetku svoje kariere prejeli približno enako količino 
podpore in pomoči od sodelavcev, kot jo prejemajo sedaj. 
 
 

5.5.3 Podpora s strani zunanjih strokovnjakov 
 

Tabela 52: Opisna statistika nudenja podpore s strani zunanjih strokovnjakov 
 

 
 

  N M SD Min Maks 

Koliko podpore in pomoči: Sodelavci 85 2,68 ,602 1 3 

Koliko podpore in pomoči: Sodelavci 85 2,75 ,532 1 3 

  N M SD Min Maks 

Koliko podpore in pomoči: Zunanji 

strokovnjaki 

85 2,01 ,748 1 3 

Koliko podpore in pomoči: Zunanji 

strokovnjaki 

85 2,12 ,762 1 3 
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Tabela 53: Povprečna vrednost rangov pri  nudenju podpore s strani sodelavcev 

 
  MR 

Koliko podpore in pomoči: Zunanji 

strokovnjaki 

1,45 

Koliko podpore in pomoči: Zunanji 

strokovnjaki 

1,55 

 

 

Tabela 54: Testna statistika nudenja podpore s strani zunanjih sodelavcev 

 
N 85 

χ2 test 4,000 

g 1 

p  ,046 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med količino podpore in pomoči, ki so jo 
specialni pedagogi prejeli od zunanjih strokovnjakov ob začetku svoje kariere, in 
količino, ki jo prejemajo sedaj. 
 
Specialni pedagogi so ob začetku svoje kariere prejeli statistično značilno (ob 
natančni stopnji p = 0,046 < 0,05) manj podpore in pomoči od zunanjih 
strokovnjakov, kot jo prejemajo sedaj. 
 
 

 

T. Medved (2016) je v svojem diplomskem delu prišla do spoznanj, da si pedagoški 

delavci pri delu z učenci z motečim vedenjem želijo več sodelovanja z zunanjimi 

institucijami. Avtorica je (prav tam) opozorila na pomembnost nenehnega 

strokovnega izpopolnjevanja. 

Na njihovo učinkovitost pri soočanju z motečim vedenjem vplivajo tudi dejavniki, ki jih 

oblikuje institucija s svojo kulturo oziroma šolsko klimo (Mortimore, 1988, v Velikonja, 

2014).  

T. Velikonja (2014) je pri raziskovanju vzgojnega ravnanja učiteljev prišla do 
raziskave (Sardoč idr. 2009), kjer se je izkazala močna potreba slovenskih učiteljev 
po dodatnem strokovnem usposabljanju tudi na področju soočanja z motečim 
vedenjem. Plevnikova (2006, v Velikonja, 2014) opisuje posledice priznavanja 
kompetenc pedagoških delavcev, ki naj bi vodile do spodbujanja izboljšanja 
samopodobe, samozavesti, motivacije za delo in interesa za nadaljnje strokovno 
izpopolnjevanje. 
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5.6 R6: Kako se specialni pedagogi soočajo z motečim vedenjem pri 
otrocih s posebnimi potrebami? 

5.6.1 Delovna doba 
 

Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci. Se pa kažejo 
statistično značilne razlike (natančna stopnja p = 0,008 < 0,01) glede na delovno 
dobo pri sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Specialni pedagogi z daljšo delovno 
dobo pogosteje sodelujejo z zunanjimi sodelavci kot tisti s krajšo delovno dobo. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti ugotavljanja motečega vedenja in vedenjskih težav  
z ocenjevalnimi pripomočki. Se pa kažejo statistično značilne razlike (natančna 
stopnja p = 0,047 < 0,05) glede na delovno dobo pri pogostosti uporabe ocenjevalne 
lestvice avtizma. Specialni pedagogi z daljšo delovno dobo pogosteje uporabljajo 
ocenjevalno lestvico avtizma kot tisti s krajšo delovno dobo. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti odzivanja s pozitivnim vedenjem, Se pa kažejo 
statistično značilne razlike (natančna stopnja p = 0,008 < 0,01) glede na delovno 
dobo pri pogostosti odzivanja s pozitivnim vedenjem pri situacijah, kjer otrok s svojimi 
dejanji poškoduje druge in kjer otrok s svojimi dejanji poškoduje lastnino. Specialni 
pedagogi z daljšo delovno dobo (16 let in več) in pedagogi z manjšo delovno dobo 
(1-5 let) se pogosteje odzovejo s podpiranjem pozitivnega vedenja, kot tisti s srednje 
dolgo delovno dobo ( 6-15  let). 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti odzivanja s kaznijo. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti odzivanja z restitucijo. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi obstajajo statistično značilne 
razlike (natančna stopnja p = 0,040  < 0,05) v pogostosti načinov podpiranja 
pozitivnega vedenja z besedno pohvalo želenega vedenja. Specialni pedagogi z 
daljšo delovno dobo (16 let in več) in pedagogi s krajšo delovno dobo (1-5 let) se 
pogosteje odzovejo z besedno pohvalo želenega vedenja, kot tisti s srednje dolgo 
delovno dobo ( 6-15  let). 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti kaznovanja po danih načinih. 
 
Glede na delovno dobo med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti  izvedbe danih restitucij. 
 
 
Özben (2010, v Velikonja, 2014) v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo bolj izkušeni 
manj težav, ko se soočajo z motečim vedenjem.  
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5.6.2 Vrsta programa trenutne zaposlitve 
 

Glede na vrsto programa trenutne zaposlitve med specialnimi pedagogi po večini 
prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,01) v pogostosti sodelovanja z drugimi 
strokovnimi delavci.  
Statistično značilnih razlik glede na vrsto programa ni le v pogostosti  sodelovanja z 
vodstvom, socialnimi pedagogi, pediatri in policijo (p > 0,05).  
 
Pri vseh drugih navedenih osebah obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,01) 
glede na vrste programa. 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi po večini ni statistično značilnih 
razlik (p > 0,05) v pogostosti ugotavljanja motečega vedenja in vedenjskih težav  
z ocenjevalnimi pripomočki. Se pa kažejo statistično značilne razlike (natančna 
stopnja p = 0,000 < 0,01) glede na vrsto programa pri pogostosti uporabe 
Connersove ocenjevalne lestvice.  
 
Specialni pedagogi vzgojno-izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo pogosteje uporabljajo Connersovo ocenjevalno lestvico 
kot ostali. 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti odzivanja s pozitivnim vedenjem. 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti odzivanja s kaznijo. 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  
(p > 0,05) v pogostosti odzivanja z restitucijo. 
 
Glede na vrsto programa trenutne zaposlitve med specialnimi pedagogi ne prihaja do 
statistično značilnih razlik (p > 0,05) v pogostosti načinov podpiranja pozitivnega 
vedenja. 
 
Glede na vrsto programa obstajajo med specialnimi pedagogi statistično značilne 
razlike (p < 0,05) v pogostosti kaznovanja po načinih dodatnega šolskega dela, 
vzgojnega ukrepa, pogovora z ravnateljem ali s šolsko svetovalno službo ter pri 
obvestilih in pogovorih s starši. 
 
Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
statistično značilno (natančna stopnja p = 0,00 < 0,01) pogosteje kaznuje otroke z 
dodatnim šolskim delom kot ostali programi. 
 
Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter 
vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, statistično značilno (natančna stopnja p = 0,008 < 0,01) pogosteje 
kaznujeta otroke z vzgojnimi ukrepi kot ostali. 
 
Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter 
vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
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pomočjo, statistično značilno (p  < 0,01) pogosteje kaznujeta otroke s pogovorom pri 
ravnatelju ali strokovni službi kot ostali. 
 
Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 
statistično značilno (natančna stopnja p  = 0,006 < 0,01) pogosteje kaznuje otroke s 
pogovorom s starši kot ostali. 
 
Glede na vrsto programa med specialnimi pedagogi ni statistično značilnih razlik  

(p > 0,05) v pogostosti izvedbe danih restitucij. 

 

 

Jazbec (2002, v Medved, 2016) ugotavlja, da lahko učitelj z odzivom na moteče 
vedenje v obliki maščevanja, žaljivosti in kljubovanja krepi negativen pogled na 
učenca. Tudi Vec (2007) opozarja, da ob primerih pojava motečega vedenja nanj ne 
smemo gledati kot na osebni napad ter se nanj tudi ne smemo odzvati z agresijo.  
T. Medved (2016) je pri raziskovanju načinov soočanja ob primerih motečega 
vedenja prišla do spoznanj, da se slovenski učitelji ob pojavu motečega vedenja 
pogosto z učencem najprej pogovorijo, nato pa poskušajo njegovo pozornost 
preusmeriti, če je potrebno, pa učenca tudi odstranijo iz razreda.  
Pozitivne krepitve, kot so nagrade, ki jih otrok dobi neposredno ob nekem želenem 
vedenju, socialne nagrade v obliki privilegijev ali dejavnosti ter tehnike žetoniranja, so 
pogosto uporabljene tehnike pri soočanju z motečim vedenjem (Kazdin, 2005, v 
Medved, 2016).  
Vedenje lahko izboljšamo tudi s podpiranjem želenega vedenja v obliki pohvale, ki pa 
mora biti sistematično in v otroku vzbuditi razumevanje, s katerim poveže pohvalo z 
želenim vedenjem (Pšunder, 1994, v Vreš, 2015). Avtorica (prav tam) opozarja tudi, 
da pohvale ne smejo postati nujno potrebne, saj izgubijo svoj pomen, v takšnem 
primeru pa ne moremo pričakovati izboljšanja vedenja.  
Sodelovanje učiteljev s starši je zelo pomembno, saj vpliva na otrokove aktivnosti in 
njegov odnos do učitelja in šole, vendar Pšunder (2011, v Vreš, 2015), v svoji 
raziskavi ugotavlja, da učitelji namenijo manj pozornosti odnosom in sodelovanju, če 
pri otroku ni zaznati motečega vedenja. Avtor (prav tam) ugotavlja, da učitelji pri 
pojavu motečega vedenja potrebujejo podporo staršev, prav tako pa ima njihovo 
sodelovanje pozitivne učinke tudi pri starših.  
A. Menegalija (2012) povzema ugotovitve različnih strokovnjakov pri proučevanju 
pojmovanja motečega vedenja pri učiteljih, ki so spoznali, da se učitelji z njim še 
vedno soočajo precej tradicionalno. Tako pri njih prevladujejo kaznovalni in 
omejevalni ukrepi, kljub temu, da se jim zdijo »mehkejši« ukrepi primernejši.  
 
 

5.7 R7: Na kakšne načine specialni pedagogi delujejo v smeri 
preventive pojavljanja motečega vedenja pri otrocih s posebnimi 
potrebami? 

 

 

Glede na delovno dobo ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) v pogostosti načinov 
uporabe preventive pojavljanja motečega vedenja pri otrocih s posebnimi potrebami. 
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Glede na vrsto programa prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) v pogostosti 
načinov uporabe preventive delavnic z razredom, svetovalnih pogovorov s starši ter 
svetovalnih pogovorov s sodelavci.  
 
Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo statistično značilno več uporablja delavnice z razredom od prilagojenega 
programa za predšolske otroke ter posebnega programa vzgoje in izobraževanja.  

 
T. Medved (2016) glede na pregledovanje različne literature ugotavlja, da veliko 
avtorjev poudarja pomen preventivnega delovanja pri soočanju s pojavom motečega 
vedenja. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi L. Vreš (2015), ki navaja Woolfolka 
(2002), ki pravi, da je pri dolgoročni odpravi motečega vedenja uporaba preventivnih 
dejavnosti bolj učinkovita kot kaznovanje. Prišla je do zanimivih rezultatov (prav tam), 
da se učiteljice zavedajo pomembnosti uporabe preventivnih dejavnosti, vendar pri 
soočanju z motečim vedenjem vseeno precej več pozornosti motečemu vedenju 
namenijo, ko se le to že pojavi.  
A. Menegalija (2012) povzema mnenja različnih strokovnjakov, ki pravijo, da lahko 
učitelj s svojo pozitivno naravnanostjo ter učinkovitim vodenjem razreda pomembno 
vpliva na zmanjšanje motečega vedenja.  
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IV SKLEP 

 
Normalen del otrokovega razvoja je, da v obdobju izgrajevanja razumevanja 
družbenih pričakovanj izraža potrebo po eksperimentiranju z vedenjem. To vključuje 
preizkušanje mej in omejitev, saj otrok želi ugotoviti, kako bodo starši odreagirali. 
Naloga odraslih je, da otroku pomagajo prepoznati neustrezno vedenje in ga 
podpirati pri razvijanju pozitivnih odnosov in usvajanju novih vzorcev vedenja.  
Glede na dosedanje raziskave o pojavljanju motečega vedenja ter soočanju z njim le 
to predstavlja pogoste težave staršem in pedagoškim delavcem. Tudi specialni 
pedagogi se pri svojem delu pogosto srečujejo s pojavljanjem motečega vedenja.   
 
Glede na delovne izkušnje in vrsto programa, v katerem so specialni pedagogi 
trenutno zaposleni, prihaja do razlik pri pojmovanju motečega vedenja ter pri 
razlikovanju motečega vedenja in čustveno vedenjskih motenj. Med seboj se 
razlikujejo tudi pri soočanju in odzivanju na pojav motečega vedenja.  
 
Specialni pedagogi, ki imajo delovno dobo 1 do 5 let, v primerjavi z ostalimi 
specialnimi pedagogi v večji meri menijo, da na pojav motečega vedenja vplivajo 
otrokove osebnostne značilnosti, vrstniki in otrokove posebne potrebe. Specialni 
pedagogi se pri opredeljevanju vplivov različnih dejavnikov med seboj razlikujejo tudi 
glede na vrsto trenutne zaposlitve. Zaposleni v vzgojno izobraževalnim programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v primerjavi s programi za 
predšolske otroke pripisujejo vzgoji staršev, šoli, vrstnikom, učiteljevemu vodenju, 
učiteljevim stališčem ter otrokovi širši okolici večji vpliv na pojav motečega vedenja 
pri otrocih s posebnimi potrebami. Prav tako specialni pedagogi zaposleni v 
posebnem programu v večji meri menijo, da na vpliv motečega vedenja vplivajo 
vrstniki, obremenilne situacije, učiteljevo vodenje, učiteljeva stališča in otrokovi 
sorojenci.  
Pri opažanju pogostosti prisotnosti motečega vedenja se specialni pedagogi pri 
skupini otrok z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranih otrocih in otrocih z 
govorno jezikovnimi motnjami med seboj razlikujejo glede na vrsto programa, kjer so 
trenutno zaposleni. Glede na delovne izkušnje se specialni pedagogi pri opažanju 
prisotnosti motečega vedenja pri posameznih skupinah posebnih potreb ne 
razlikujejo. 
Specialni pedagogi so ob začetku svojega dela prejeli približno enako količino 
podpore in pomoči s strani vodstva in sodelavcev. S strani zunanjih strokovnjakov so 
specialni pedagogi ob začetku dela prejeli manj podpore. Možni razlog takšnemu 
rezultatu pripisujemo dejstvu, da ob začetku dela še nimamo vzpostavljene mreže 
strokovnjakov, s katerimi nato tekom delovnih izkušenj sodelujemo vedno pogosteje.  
Ob začetku svojega dela so se specialni pedagogi pri obravnavi motečega vedenja 
počutili manj kompetentno, kot se sedaj.  
Pri soočanju z motečim vedenjem se specialni pedagogi z delovno dobo nad 16 let v 
primerjavi z začetniki pogosteje odzovejo s podpiranjem pozitivnega vedenja ter 
besedno pohvalo želenega vedenja. 
Specialni pedagogi se pri pogostosti načinov uporabe preventivnega delovanja med 
seboj razlikujejo glede na vrsto programa zaposlitve. Vzgojno izobraževalni program 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v primerjavi s posebnim 
programom pogosteje poseže po uporabi delavnic za razrede.  
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Rezultatov raziskave ne moremo v celoti posplošiti na celotno populacijo, saj je bila 
raziskav narejena na relativno majhnem vzorcu specialnih pedagogov, njihovi 
odgovori v vprašalniku pa so bili subjektivni in do neke mere laični. V prihodnje bi bilo 
v raziskave potrebno vključiti večji vzorec specialnih pedagogov.  
Kljub temu pa rezultati prinašajo zanimiva spoznanja in nakazujejo potrebo po 
povečanemu nudenju podpore s strani študija, vodstva, zunanjih strokovnjakov. Tudi 
specialni pedagogi bi se lahko še pogosteje izpopolnjevali, saj prihaja namreč do 
razlik v opredeljevanju in razlikovanju med motečim vedenjem in čustveno 
vedenjskimi motnjami tudi glede na vrsto programa trenutne zaposlitve. Menimo, da 
do teh razlik ne bi smelo priti, vsaj ne v tolikšni meri, saj vsi vprašani prihajajo iz iste 
stroke, kar bi moralo voditi do enotnosti pri opredeljevanju in razlikovanju 
posameznih motenj in posebnih potreb.  
 
Morda bi bilo v prihodnje s strani študija dobro dati še več poudarka na veščine 
odkrivanja in opredeljevanja posebnih potreb ter diagnostičnega formalnega in 
neformalnega ocenjevanja. Na državni ravni bi lahko pripravili tudi projekt 
usposabljanj in izobraževanj za pedagoške delavce in sicer na temo soočanja z 
motečim vedenjem pri učencih s posebnimi potrebami ter možnimi preventivnimi 
dejavnosti v smeri preprečevanja motečega vedenja. Glede na težave pri 
razlikovanju motečega vedenja in čustveno vedenjskih motenj bi lahko poleg podpore 
s strani študija oblikovali ocenjevalno lestvico za specialne pedagoge, ki bi jim 
pomagala pri opredeljevanju vedenjskih težav in prispevala k učinkovitejšemu 
načrtovanju procesa nudenja pomoči.  
 
Z raziskavo smo dobili vpogled v razlike pri pojmovanju motečega vedenja pri 
slovenskih specialnih pedagogih, kar do zdaj še ni bilo predmet raziskav. Znanstveni 
doprinos magistrskega dela je predvsem v obliki boljšega razumevanja vpliva 
pojmovanj specialnih pedagogov na njihovo interpretacijo pojava motečega vedenja, 
načrtovanje in odzivanje v primerih soočanja s pojavljanjem motečega vedenja s 
ciljem izpopolnjevanja podpornih dejavnikov (študijski programi, vodstvo vzgojno 
izobraževalnih ustanov, izvajalci izobraževanj in usposabljanj …). Aplikativni doprinos 
magistrskega dela je v oblikovanju napotkov in smernic za soočanje z motečim 
vedenjem pri otrocih s posebnimi potrebami v obliki dveh zloženk, ki bosta v korist 
vsem, ki se soočajo s pojavljanjem motečega vedenja pri otrocih s posebnimi 
potrebami (specialni pedagogi, starši, strokovni delavci, širša družbena javnost …). 
Zloženki sta priloženi v prilogi. 
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VI PRILOGA 
 
VPRAŠALNIK  

 

Spoštovani! Sem Nina Pavlin, študentka specialne in rehabiltacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pripravljam magistrsko delo z naslovom Pojmovanja 

motečega vedenja pri specialnih pedagogih.  

Na vas se obračam s prošnjo, da izpolnite vprašalnik, ki je anonimen, zbrani podatki 

pa bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni izključno za pripravo te magistrske 

naloge. Vaši iskreni odgovori bodo prispevali k učinkovitosti raziskave, zato je vaše 

sodelovanje zelo pomembno. Za reševanje vprašalnika boste potrebovali približno 15 

min.  

 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.  

 

 

SPLOŠNI PODATKI 

SPOL: M         Ž 

REGIJA:  

a) pomurska regija 

b) podravska regija 

c) koroška regija 

d) savinjska regija 

e) zasavska regija 

f) posavska regija 

g) jugovzhodna Slovenija 

h) osrednjeslovenska regija 

i) gorenjska regija 

j) primorsko-notranjska regija 

k) goriška regija 

l) obalno-kraška regija 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomurska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Savinjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zasavska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Posavska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugovzhodna_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primorsko-notranjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obalno-kra%C5%A1ka_regija
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VRSTA IZOBRAZBE:  

a) defektolog 

b) specialni in rehabilitacijski pedagog 

c) specialno pedagoška dokvalifikacija 

d) profesor za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju 

e) učitelj za duševno prizadete 

f) drugo: _____________________________ 

 

DELOVNA DOBA:  

a) 1-5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-15 let  

d) 16-20 let 

e) 21-25 let 

f) več kot 25 let 

 

VRSTA PROGRAMA, KJER STE TRENUTNO ZAPOSLENI:  

a) program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo  

 

b) prilagojen program za predšolske otroke 

 

c) vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

 

d) prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom 

 

e) prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

 

f) posebni program vzgoje in izobraževanja 

 

g) vzgojni program 

 

h) drugo:________________________________________________ 
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1. Kako pogosto se pri svojem delu srečujete s posameznimi skupinami 

otrok s posebnimi potrebami? 

 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

     

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

     

Gluhi in 

naglušni 

otroci 

     

Otroci z 

govorno 

jezikovnimi 

motnjami 

     

Gibalno 

ovirani otroci 

     

Dolgotrajno 

bolni otroci 

     

Otroci s 

primanjkljaji 

na 

posameznih 

področjih 

učenja 

     

Otroci z 

avtističnimi 

motnjami  

     

Otroci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 
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2. Kako pogosto opažate prisotnost motečega vedenja pri posameznih 

skupinah posebnih potreb? V primeru, da se z navedeno skupino PP ne 

srečujete, preskočite vrstico. 

 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

     

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

     

Gluhi in 

naglušni 

otroci 

     

Otroci z 

govorno 

jezikovnimi 

motnjami 

     

Gibalno 

ovirani otroci 

     

Dolgotrajno 

bolni otroci 

     

Otroci s 

primanjkljaji 

na 

posameznih 

področjih 

učenja 

     

Otroci z 

avtističnimi 

motnjami  

     

Otroci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

     

 

 

3. Kako kompetetni ste se pri soočanju z motečim vedenjem pri otrocih s 

posebnimi potrebami počutili na začetku vašega dela? 

a) Slabo kompetentni 

b) Dobro kompetentni 

c) Zelo kompetentni 
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4. Koliko podpore in pomoči ste dobili s strani naslednjih zunanjih 

dejavnikov? 

 Nisem dobil/a podpore. Dobil/a sem premalo 

podpore. 

Dobil/a sem dovolj 

podpore. 

Študij    

Vodstvo    

Sodelavci    

Zunanji strokovnjaki    

Drugi: 

_______________ 

   

 

5. Kako kompetentni se počutite pri soočanju z motečim vedenjem pri 

otrocih s posebnimi potrebami danes? 

a) Slabo kompetentni 

b) Dobro kompetentni 

c) Zelo kompetentni 

 

6. Koliko podpore in pomoči dobivate s strani naslednjih zunanjih 

dejavnikov? 

 Ne dobivam podpore. Dobivam premalo 

podpore. 

Dobivam dovolj 

podpore. 

Vodstvo    

Sodelavci    

Zunanji strokovnjaki    

Drugi: 

_______________ 

   

 

 

7. Kako pogosto se v lastni režiji (financirate sami) udeležujete dodatnega 

izobraževanja ali usposabljanja na temo motečega vedenja pri otrocih s 

posebnimi potrebami? 

a) Se ne udeležujem. 

b) Sem se udeležil/a enkrat. 

c) Se udeležim vsakih nekaj let. 

d) Se udeležim vsako leto. 

e) Drugo: ________________________________________________ 
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8. Kako pogosto vaši delodajalci organizirajo izobraževanja ali 

usposabljanja na temo motečega vedenja pri otrocih s posebnimi 

potrebami? 

a) Ne organizirajo. 

b) Redko organizirajo. 

c) Včasih organizirajo. 

d) Pogosto organizirajo. 

e) Zelo pogosto organizirajo. 

 

9. Kako pogosto v primerih motečega vedenja sodelujete z navedenimi 

osebami? 

 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Psiholog      

Starši      

Učitelj      

Razrednik      

Vzgojitelj      

Vodstvo      

Šolska 

svetovalna 

služba 

     

Zunanji 

strokovnjaki  

     

Center za 

socialno delo 

     

Socialni 

pedagog 

     

Pediater      

Logoped      

Policist      

Drugo: 

___________ 
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10. Kako pogosto opažate pojav navedenih oblik motečega vedenja pri 

otrocih s posebnimi potrebami? Prosim, obkrožite število, ki označuje 

pogostost opažanj: 
0 - ni opazno 

1 - včasih opazno 

2 - pogosto opazno 

V primeru, da se z navedeno skupino PP ne srečujete, preskočite vrstico. 

VEDENJE 

 

 

PP 

Otrok 

krši 

pravila

. 

Otrok 

čustevno 

prizaden

e drugo 

osebo. 

Otrok 

goljuf

a oz. 

laže.  

Otrok s 

svojimi 

dejanji 

poškoduj

e sebe. 

Otrok s 

svojimi 

dejanji 

poškoduj

e druge. 

Otrok s 

svojimi 

dejanji 

poškoduj

e 

lastnino. 

Otrok 

negativn

o vpliva 

na lastno 

učenje. 

Otrok 

negativn

o vpliva 

na 

učenje 

sošolcev. 

Otroci z 

MDR 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Gluhi in 

naglušni 

otroci 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Otroci z 

govorno 

jezikovnimi 

motnjami 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Gibalno 

ovirani 

otroci 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Dolgotrajn

o bolni 

otroci 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Otroci s 

PPPU 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Otroci z 

avtističnimi 

motnjami  

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Otroci s 

čustvenimi 

in 

vedenjskim

i motnjami 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 
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11. Kako razlikujete, da gre pri otroku s posebnimi potrebami za 

kombinirane motnje - prisotnost čustvenih in vedenjskih težav in ne zgolj 

moteče vedenje?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

 

12. Kako pogosto pri ugotavljanju motečega vedenja in vedenjskih težavah 

uporabljate navedene ocenjevalne pripomočke?  

 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Vedenjski intervju s 

starši 

     

Vedenjski intervju s 

strokovnimi delavci 

     

Vedenjski intervju z 

otrokom 

     

Neposredno 

opazovanje in 

beleženje vedenja 

     

Nestandardizirane 

ocenjevalne lestvice 

     

Funkcionalna ocena 

vedenja 

     

Achenbachova 

lestvica 

     

Goodmanov 

vprašalnik prednosti 

in težav oz. SDQ 

     

Ocenjevalna 

lestvica avtizma 

     

Connersova 

ocenjevalna lestvica 

     

Drugo: 

___________ 
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13. Kako pogosto na navedene načine delujete v smeri preventive 

pojavljanja motečega vedenje pri otrocih s PP? 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Delavnice z razredom      

Delavnice s starši      

Delavnice za strokovne delavce      

Svetovalni pogovor z razredom      

Svetovalni pogovor s starši      

Svetovalni pogovor s strokovnimi 
delavci 

     

Slikovni opisi želenega vedenja      

Plakat s pozitivno oblikovanimi pravili 

skupine/razreda 

     

Urnik dejavnosti skupine/razreda      

Besedni opisi pričakovanega vedenja      

Drugo: 

________________________________ 
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14. Kako po vašem mnenju navedeni dejavniki vplivajo na nastanek 

motečega vedenja pri otrocih s PP? Prosim, obkrožite število od 1 do 5.  

 

                 1  -----------  2 -----------  3  -----------  4 -----------  5  

                      (ne vpliva)                                                              (zelo vpliva) 

 

Dejavnik Vpliv 

Socialnoekonomske razmere 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Vzgoja staršev 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Vrednoste staršev 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Šola (stališča, vodenje, kultura …) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Otrokone osebnostne značilnosti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Vrstniki (razumevanje, sprejetost, pomoč …) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Genetske predispozicije 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Bolezen, poškodba  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Otrokova posebna potreba 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Obremenilne situacije (ločitev, prešolanje, 

smrt …) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Razredna klima 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Učiteljevo vodenje 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Učiteljeva stališča 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Otrokova širša okolica  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Sorojenci 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Širša družina 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Drugo: __________________ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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15. Kako pogosto se pri navedenih oblikah  vedenja pri otrocih s posebnimi 

potrebami odzovete s podpiranjem pozitivnega vedenja, kaznijo in 

restitucijo? Prosim, obkrožite število, ki označuje pogostost vašega 

odziva: 

 

0 - nikoli 

1 - včasih 

2 - pogosto 

 

VEDENJE 

 

 

 

ODZIV 

Otrok 

krši 

pravila

. 

Otrok 

čustevno 

prizaden

e drugo 

osebo. 

Otrok 

goljuf

a oz. 

laže.  

Otrok s 

svojimi 

dejanji 

poškoduj

e sebe. 

Otrok s 

svojimi 

dejanji 

poškoduj

e druge. 

Otrok s 

svojimi 

dejanji 

poškoduj

e 

lastnino. 

Otrok 

negativn

o vpliva 

na lastno 

učenje. 

Otrok 

negativn

o vpliva 

na 

učenje 

sošolcev. 

Podpiranje 

pozitivnega 

vedenja 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Kaznovanje 0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Restitucija 0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 
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16. Kako pogosto na navedene načine delujete v smeri podpiranja 

pozitivnega vedenja? 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Besedna pohvala želenega vedenja      

Krepitev želenega vedenja z 

nagrajevanjem  v obliki zbiranja točk, 

nalepk, štampiljk …  

     

Krepitev želenega vedenja z 

nagrajevanjem v obliki nagrade (odhod 

na igrišče, prosta igra …) 

     

Drugo: 

________________________________ 

     

 

17. Kako pogosto otroke v primerih motečega vedenja kaznujete na 

navedene načine? 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Dodatno šolsko 

delo (učenje 

pesmice …) 

     

Ustno spraševanje      

Odvzem predmeta 

(mobilni telefon …) 

     

Vzgojni ukrep      

Odhod iz prostora, 

učilnice, skupine … 

(umiritev) 

     

Odhod v prostor za 

umirjanje (stol, 

kotiček …) 

     

Zamenjava 

sedežnega reda 

     

Prepoved udeležbe 

na izletu, šolskem 

plesu … 

     

Pogovor z 

ravnateljem 

     

Pogovor s šolsko 

svetovalno službo 

     

Obvestilo staršem      

Pogovor s starši      

Drugo: 

___________ 
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18. Kako pogosto se v primerih motečega vedenja odločite za uporabo 

navedenih restitucij? 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Pomoč v jedilnici      

Pomoč hišniku      

Pomoč čistilkam      

Pomoč v knjižnici      

Pomoč učiteljem      

Pomoč učencem      

Drugo: 

___________ 
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MOTEČE VEDENJE – MOTNJE VEDENJA 

 
Moteče vedenje je kršitev želenega oziroma 

pričakovanega. Takšno vedenje je moteče za učenčevo 

okolico.  

Motnje vedenja se nanašajo na težje, dlje časa trajajoče, 

ponavljajoče se simptome, ki jih lahko zaznamo na različnih 

področjih učenčevega življenja. 

 
Pri razlikovanju med motečim vedenjem in motnjami 
vedenja je najboljši kriterij določanja težavnosti/motenosti 
stopnja zmožnosti zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih 
potreb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 

  

 

 

 

 

 

 
Kontinuum čustvenih, vedenjski in socialnih težav (Vec, 
2013), str. 128 
 

 
 
 
 

DEJAVNIKI 

 
Pri oblikovanju motečega vedenja sodelujejo naslednji 
dejavniki: 

 BIOLOŠKI DEJAVNIKI (dednost, osebnostne in 

temperamentske zasnove, prenos družinskih 

vzorcev)  

 DEJAVNIKI POSAMEZNIKOVEGA RAZVOJA ALI 

ZNAČILNOSTI INDIVIDUALNIH BIOGRAFSKIH 

POTEKOV (ločitev, preselitev, zloraba … ) 

 VAROVALNI IN OGROŽAJOČI DEJAVNIKI 

 INTERAKTIVNE DEJAVNIKI SOCIALNEGA 

OKOLJA (družinsko in šolsko okolje) 

 
 
 
 
 

 
OCENJEVANJE MOTEČEGA VEDENJA 

 

Pri ocenjevanju motečega vedenja je pomembna postopnost.  

1. KORAK: Prepoznavanje motečega vedenja 

2. KORAK: Opredelitev motečega vedenja 

3. KORAK: Postavljanje ciljev 

4. KORAK: Izbira metode ocenjevanja 

Moteče vedenje lahko ocenjujemo z naslednjimi metodami:  

 vedenjski intervjuji 

 neposredno ocenjevanje in beleženje vedenja  

 ocenjevalne lestvice (Achenbachova lestvica, 

Vprašalnik prednosti in težav SDQ in Ocenjevalna 

lestvica avtizma). 

 
 

 
 

 

Pri presojanju ali je neko vedenje že moteče in zahteva 

obravnavo, si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji: 

Ali je to vedenje nevarno za otroka ali druge? 

Ali otroka tako vedenje ovira pri učenju, igri z vrstniki ali 

drugih dejavnosti? 

Ali ga to vedenje ovira pri pridobivanju pomembnih 

izkušenj? 

Kako stresno je to vedenje in za koga je stresno? 

Kako pogosto je to vedenje, kako intenzivno in kako dolgo 

traja? 

 

 

Da bolje spoznamo, razumemo ter ocenimo proces 

sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja na pojav 

motečega vedenja, lahko s člani tima, starši in otrokom 

odgovorimo na naslednja vprašanja: 

 

1. Katere izstopajoče vedenjske oblike se kažejo? 

2. So prisotne na več življenjskih področjih? 

3. Kakšna je pogostost njihovega pojavljanja? 

4. Kakšna je intenzivnost opaženih vedenjskih oblik? 

5. Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo 

posameznikov razvoj? 

6. Ali ovirajo storilnost in uspešnost na bistvenih 

življenjskih področjih? 

7. Je ovirana posameznikova socialna kompetenca? 

8. Je najti organsko pogojenost? 

9. Katere značilnosti socialnega okolja so povzročale 

motnjo oziroma jo vzdržujejo in utrjujejo? 

10.  Ali so pri posamezniku in njegovemu okolju 

prisotni podporni dejavniki, na katerih lahko 

gradimo posege? 

11.  Katere te dejavnike vključiti v načrtovanje 

posegov? 

12.  Kateri posegi bi/bodo omogočili odpravo, omilitev 

težav in rešitev problemske situacije? 

13.  Katere kompetence morajo imeti in uporabiti vsi 

vpleteni, da bodo v razreševanju problemskih 

situacij uspešni? 
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MOTEČE VEDENJE PRI OTROCIH S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

Pogostost motečega vedenja pri osebah s posebnimi 

potrebami je med 10 in 15. 

 

 

Učenci s posebnimi potrebami imajo lahko težave, ki glede 

na različna osebna pojmovanja nekomu neposredno 

predstavljajo moteče vedenje (tiki, nenadzorovano gibanje, 

nenadzorovani glasovi …) 

 

 

Učenci s posebnimi potrebami kot celota so manj 

konstruktivno storilni, socialno trdni, imajo slabšo 

samopodobo in več vedenjskih težav kot običajni učenci. 

 

 

Otroci, ki zaradi narave svojih posebnih potreb v primerjavi 

z vrstniki težje ali celo ne zmorejo zadovoljiti svojih potreb, 

razvijejo moteče vedenje kot način sporočanja potreb in 

želja ter obvladovanja okolja in dogajanja v njem. 
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Vidik soudeleženosti v učnem procesu, v katerem je 

sodelovanje med učiteljem in učencem aktivno in močno 

izraženo v obliki spodbujanja ter medsebojnega 

poslušanja, pomembno vpliva na razvoj kritičnega 

presojanja, povezovanja novega znanja z že pridobljenimi 

izkušnjami in posledično zmanjšanja pojava motečega 

vedenja 
 

 

Ključne učiteljeve strategije na področju preventivnega 

delovanja: 

 učitelj si mora prizadevati za razvoj skrbnega, 

prijetnega, sproščenega in prijaznega ter 

urejenega in produktivnega razreda, 

 kazati mora iskreno zanimanje za življenje svojih 

učencev, 

 z zgledom mora predstavljati vedenje, ki ga 

pričakuje od učencev, 

 spodbujati mora aktivno sodelovanje učencev pri 

sprejemanju odločitev, 

 graditi mora na razvoju medsebojnega 

sprejemanja, vrstniške pomoči, tesnega 

prijateljstva med učenci, 

 upoštevati in spoštovati mora različnost med 

učenci, 

 upoštevati in spoštovati mora mnenja in interese 

učencev, 

 izogibati se mora ustvarjanju občutkov sramu, 

krivde in spodbujati občutke ponosa, 

 spodbujati mora prijaznost v šoli in družbi in 

odvračati konkurenčnost ter socialno primerjanje 

med učenci, 

 pogosto mora komunicirati z učenčevimi 

domačimi, 

 skrbeti mora za pogosto pozitivno povratno 

informacijo, spodbude in pohvale, 

 poskrbeti mora za jasen sistem pravil in 

pričakovanj ter posledic za njihovo neupoštevanje. 

 

 

 

 

Učitelj, ki v učencih vzbudi občutke vrednosti in zaupanja v 

lastne zmožnosti, ima z njimi boljši odnos, posledično pa 

manj težav z motečim vedenjem. 

 

Učenci morajo imeti jasno postavljene meje dopustnega in 

nedopustnega vedenja ter jasno opredelitev želenega in 

neželenega vedenja. To omogoča tudi postavljanje dobrih in 

učinkovitih pravil, ki naj so jasno in preprosto definirana, 

postavljena razumno, izvedljiva in uresničljiva. 

 

Organizacija okolja, kjer je okolje dobro premišljeno in 

urejeno, pozitivno vpliva na prijetno počutje, hkrati pa 

preprečuje pojav motečega vedenja. 

 

Razred, kjer bodo lahko tudi učenci sami prispevali k njegovi 

urejenosti in ustvarjalnosti, bo na učence deloval spodbudno. 

 

Dobri medsebojni odnosi so predpogoj za prijetno in 

spodbudno razredno klimo. 

 

Za dobre medsebojne odnose je pomemben tudi način 

učiteljevega komuniciranja z učenci, njegovo reševanje 

problemov, uporaba aktivnega poslušanja, jaz-sporočil in 

jezika sprejemanja ter njegovo spodbujanje dobrih odnosov 

med učenci. 

 

Vidik soudeleženosti v učnem procesu, v katerem je 

sodelovanje med učiteljem in učencem aktivno in močno 

izraženo v obliki spodbujanja ter medsebojnega poslušanja, 

pomembno vpliva na razvoj kritičnega presojanja, 

povezovanja novega znanja z že pridobljenimi izkušnjami in 

posledično zmanjšanja pojava motečega vedenja 

 

 

 

 

 

PODPORA POZITIVNEMU VEDENJU 

 

Vsako vedenje, tudi moteče, je naučeno, otroci pa se ga 

naučijo zato, da z njim zadovoljijo svoje potrebe. 

 

Glavni namen podpore pozitivnemu vedenju navaja 

zmanjševanje učinkovitosti motečega vedenja in 

posledično tudi povečanje funkcionalnosti želenega 

vedenja. Otrok namreč z motečim vedenjem vztraja vse 

dokler z njim pridobiva ugodnosti, lahko tudi v obliki 

izogibanja neprijetnemu. 

 

 

ODZIVI 

RESTITUCIJA 

Restitucija je popravilo storjene napake ali škode. 

Restitucija poleg upoštevanja negativnega dejanja 

vključuje tudi občutke žrtve. 

ODVZEM NAGRADE 

odvzem nagrade kot pristop, pri katerem akterji motečega 

vedenja začutijo takojšne in neposredne posledice 

motečega vedenja.Otroku moramo vedno ponuditi tudi 

možnost, da si pridobi nazaj to, kar smo mu odvzeli. 

ODMOR 

Odmor je oblika odziva na moteče vedenje, ko želimo 

otroka umakniti iz situacije motečega vedenja in mu nuditi 

primeren prostor in možnost za pomiritev. 
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SPODBUJANJE ŽELENEGA VEDENJA 

o Plakat s pozitivno oblikovanimi pravili skupine/razreda. 

 Obsega naj 3 do 5 pravil. 

 Postavljen naj je na vidno mesto. 

 Pravila naj so predstavljena s slikami in 
besedilom. 
 

o Urnik dejavnosti skupine/razreda 

 Naj predstavlja zaporedje dogodkov z dnevnimi 
dejavnostmi in rutinami. 

 Naj bo na vidnem mestu. 

 Dejavnosti naj so prikazane s slikami in 
besedilom. 

 
o Spodbujanje pričakovanega vedenja v vsaki rutini. 

 Gre za slikovne ali besedne opise želenega 
vedenja v vsaki rutini (npr. malica, umivanje, 
jutranji krog). 

 Lahko je v različnih oblikah, npr. kot plakat, 
knjižica, zloženka … 
 

o Menjavanje – sprememba dejavnosti 

 Učitelji naj uporabljajo različne znake ob 
spremembi dejavnosti (npr. zvonček, 
ploskanje, pesmica, dvig roke …). 
 

o Opozorilo pred spremembo dejavnosti 

 Učitelj glasno opozori ali napove drugo 
dejavnost. 
 

o Opozorilo – pričakovano vedenje 

 Učitelj naj izreče opozorilo in imenuje 
pričakovano vedenje. 
 

o Krepitev želenega vedenja 

 Učitelj naj krepi ali nagrajuje želeno vedenje. 

 Nagrajevanje naj bo sistematično in naj 
dopolnjuje besedno pohvalo. 
. 

o Razmerje med pozitivnim in negativnim komentarjem naj 
bo 4:1 

 Pozitivni komentarji so lahko v obliki pohvale 
ali odobravanja. 

 Negativni komentarji so tiste učiteljeve izjave, 
ki obsegajo grajo, popravek ali neodobravanje 
učenčevega vedenja. 
 

o Usmerjena besedna pohvala 

 Učitelj naj izreče najmanj en pozitivni besedni 
komentar. 

 Komentar naj bo usmerjen in naj sledi hitro po 
izkazanem želenem vedenju. 
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