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Povzetek 

Učinkovite strategije uravnavanja čustev so pomembne v našem vsakdanjem življenju, 

njihov pomen pa je toliko večji pri poklicih, ki so usmerjeni v delo z ljudmi. V osnovnih 

šolah se učitelji in socialni pedagogi srečujejo s situacijami, ki od njih zahtevajo 

prepoznavanje in uravnavanje čustvenih odzivov. Pedagoško delo ni čustveno 

nevtralno, saj so čustva njegov neločljiv del, s tem pa tudi strategije uravnavanja 

čustev.  

 

Magistrsko delo obravnava temo uravnavanja čustev učiteljev in socialnih pedagogov 

pri pedagoškem delu v osnovni šoli. Teoretični del se najprej osredotoča na vprašanje 

racionalnosti čustev in pomen čustev pri človekovem delovanju. Sledi predstavitev 

različnih pojmovanj čustev, ki jim je skupno prepričanje, da lahko prvotni čustveni odziv 

predrugačimo (spremenimo, spodbudimo ali zatremo), ter Gross in Thompsonov 

modalni model uravnavanja čustev. Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi, v 

okviru katere je bilo izvedenih devet polstrukturiranih intervjujev s tremi učiteljicami 

razrednega pouka, tremi učiteljicami predmetnega pouka in tremi socialnimi 

pedagoginjami, ki so zaposlene na različnih osnovnih šolah. Raziskava je ugotavljala, 

katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo učiteljice in socialne pedagoginje, 

kakšne razlike se pojavijo med njimi, v katerih situacijah uporabijo strategije 

uravnavanja čustev, katera čustva uravnavajo, kaj vidijo kot cilj svojega čustvenega 

uravnavanja in katere strategije prepoznavajo kot najučinkovitejše. Raziskava je 

pokazala, da učiteljice in socialne pedagoginje uporabljajo različne strategije 

uravnavanja čustev, preventivne in responzivne, ki so jih razvile preko izkušenj ali 

dodatnih izobraževanj, kot cilj uravnavanja pa navajajo učinkovitost in dobro počutje, 

osredotočenost na razred, vzpostavljanje dobrih odnosov, motivacijo ter red in 

disciplino. Med skupinami prihaja do razlik pri uporabi različnih načinov uravnavanja 

čustev, kar lahko v veliki meri pripišemo različnim starostnim skupinam otrok in 

različnim oblikam dela, vse pa največkrat uravnavajo čustvo jeze. Pedagoške delavke 

prepoznavajo pedagoško delo kot čustveno delo, katerega neločljiv del je tudi 

uravnavanje čustev. 

 

 

Ključne besede: modalni model, socialni pedagogi, strategije uravnavanja čustev, 

učitelji, uravnavanje čustev  
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Abstract 

Effective emotion regulation strategies are important in everyday life and have 

important role in professions that are focused on working with people. In primary school 

teachers and social pedagogues are encountered with situations where they need to 

recognize and regulate their emotion responds. Pedagogy work is never neutral since 

emotions are its immanent part and include also emotion regulation.  

 

The master thesis discuses emotion regulation of teachers and social pedagogues in 

their pedagogical work in primary school. Theoretical part first focuses on emotions 

and questions of rationality and the role of emotions in everyday and professional life, 

followed by introduction of different emotion theories with common belief that emotion 

responses can be modulated (we can change, decrease or increase emotion 

responds) and introduction of Gross and Thompson model of Emotion Regulation. 

Empirical part is based on qualitative research, which included nine semi-structured 

interviews with six primary school teachers and three social pedagogues working in 

primary school. Aim of the research was to find which Emotion Regulation Strategies 

are used by teachers and social pedagogues, which emotions are regulated, what is 

the goal of emotion regulation and which strategies do they find the most effective. 

Research showed that teachers and social pedagogues use different emotion 

regulation strategies which they developed through experiences or additional trainings. 

Goals of emotion regulation are effectiveness, well-being, being focused on students, 

relations, motivation and discipline. Between groups there are some differences in the 

ways they use different strategies, which can be result of different age groups, of the 

students they are working with, and different working methods and forms. Anger is the 

emotion that is regulated most frequently.Teachers and social pedagogues see 

pedagogical work as emotional work and emotion regulation as its integral part. 

 

 

Key words: Emotion Regulation, Emotion Regulation Strategies, Modal Model, 

Teachers, Social Pedagogues 
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1 Uvod 
 

V vsakdanjem življenju se ljudje nenehno srečujemo z različnimi situacijami, vendar 

samo nekatere od njih sprožajo čustvene odzive. Posamezniki se odzovejo na 

dejansko prisotne ali si jih prikličejo v spomin, kljub razlikam pa je vsem skupno, da 

gre za odziv na situacije, ki so posamezniku pomembne. Tako kot v vsakdanjem 

življenju posameznike tudi na poklicni poti spremljajo čustva, kar je še posebej izrazito 

pri delu z ljudmi. Delo z ljudmi je nepredvidljivo in postavlja vedno nove izzive, saj lahko 

odzive drugih ljudi (kot tudi lastne) in potek dogodkov človek samo predvidi, realnost 

pa se razgrne v trenutku, v situaciji sami. Delo je lahko navdihujoče in izpopolnjujoče 

ali povzroča dvome in izčrpanost, kar v določeni meri oblikujejo tudi čustva.  

 

Čustva so fenomen, ki zajame telo v celoti in sproža spremembe v telesu (fiziološke 

spremembe), kogniciji in vedenju. Ko neko situacijo ocenim kot pomembno, me čustva 

pripravijo za določen odziv, ki je skladen z mojo presojo situacije. Kljub temu lahko 

vplivam na svoj odziv, kar pomeni uravnavanje čustev. Z uravnavanjem čustev ljudje 

vplivamo na način odzivanja tako, da spremenimo ali zatremo proces čustvenega 

odzivanja (preventivne strategije) ali uporabimo strategije, ko je naš čustven odziv že 

oblikovan, s čimer želimo preoblikovati ali zakriti odziv (responzivne strategije). 

Uravnavamo tako prijetna kot neprijetna čustva, da bi dosegli cilj. Pogosto uravnavamo 

čustva z željo po doseganju dolgoročnih ciljev, v nasprotju s kratkoročnimi cilji, ki bi jih 

dosegli z nespremenjenim čustvenim odzivom. Uravnavanje čustev ni odvisno samo 

od naših ciljev, temveč je pogojeno tudi z normami in pravili, ki sestavljajo našo 

socialno strukturo. Lahko poteka spontano ali zahteva veliko napora. V kolikšni meri 

bo uravnavanje uspešno, je odvisno od učinkovitih strategij uravnavanja čustev. Preko 

izkušenj ljudje izoblikujejo različne strategije uravnavanja čustev, čeprav ni nujno, da 

jih ozavestijo. 

 

Pedagoško delo vsebuje čustveno razsežnost, zaradi česar je uravnavanje čustev 

neločljiv del pedagoškega poklica. Pedagoški delavci poleg svojih čustev uravnavajo 

tudi čustva otrok, kar je še posebej izrazito pri mlajših otrocih. Učitelj uravnava čustva, 

ko prvič vstopi v razred in ima tremo ter prikrije strah, saj ga ne želi pokazati pred 

otroki, ali med poukom, ko se razjezi in namesto da bi povzdignil glas, se umiri in z 

mirnim tonom opozori na neprimerno vedenje. Uravnavanje čustev poteka tudi pred 

poukom in po njem ter po končanem šolskem delu (priprave, refleksija dela, vadba, 

sproščanje po napornem dnevu …). Čustva in uravnavanje čustev so pomemben del 

tudi delovanja socialnih pedagogov, ki se na svoji poklicni poti ukvarjajo z ljudmi 

različnih starosti, tako znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema kot izven njega, ter 

izhajajoč iz koncepta življenjske usmerjenosti nudijo pomoč in podporo posameznikom 

ali skupinam, še posebej tistim, ki so iz različnih razlogov v neenakem položaju ali 

deprivilegirani. 
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Čustva so odziv na situacije, s katerimi se posameznik sooča, s tem pa tudi vpliva na 

svet okoli sebe. Zavedanje lastnega vplivanja je še posebej pomembno pri delu z 

ljudmi. Pogosto je uravnavanje spontano, včasih pa zahteva več napora. Uravnavanje 

čustev je zahtevnejše, v določenih primerih lahko »nadzor popusti« ali se posameznik 

ne odzove, kot bi si želel. Zato je pomembno, da ljudje prepoznajo strategije 

uravnavanja čustev, ki so učinkovite zanje, in jih uporabljajo v različnih situacijah. Že 

od nekdaj me je zanimala tema čustev, kar me je preko različne literature neizogibno 

pripeljalo do teme uravnavanja čustev. Prepričana sem, da je uravnavanje čustev 

pomemben del pedagoškega dela in dela socialnih pedagogov ter lahko pripomore k 

boljšim medsebojnim odnosom in učinkovitejšemu delu tako na službenem področju 

kot v vsakdanjem življenju. 
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2 Teoretični del: čustva in uravnavanje čustev 
 

V preteklosti so se raziskave s področja poučevanja osredotočale predvsem na 

kognitivni vidik učiteljev in poučevanja, po letu 1990 pa se je povečalo zanimanje za 

čustveni vidik (Sutton, 2004). Podoben trend kot v zahodnem akademskem svetu se 

kaže tudi v slovenskem prostoru (Šarić, 2015), kjer je bilo do zdaj izvedenih malo 

raziskav, ki se neposredno ukvarjajo s čustvi učiteljev (Poljšak-Škraban, Prosen in 

Smrtnik Vitulić, 2011; Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015; Šimonka in Košir, 2014). Čeprav 

je zanimanje za čustva v poučevanju in čustva učiteljev vzniknilo nedavno in področje 

ostaja še dokaj neraziskano, so novejše empirične raziskave pokazale, da so čustva 

neločljiv element poučevanja in življenja učiteljev (Sutton in Wheatley, 2003), ki 

pomembno vplivajo na kakovost in učinkovitost dela v razredu ter dobrobit učiteljev 

(Frenzel, Becker-Kurz, Pekrun in Goetz, 2015). 

 

Sutton in Wheatley (2003) v svojem pregledu literature s področja čustev učiteljev in 

čustev v poučevanju razmišljata, zakaj je bilo tako malo pozornosti posvečene 

raziskovanju tega področja, in pri tem navajata dva razloga. Prvič, zanimanje za 

področje čustev je dokaj mlado, saj so psihološke raziskave vzniknile po letu 1980, 

desetletje kasneje pa se je tema odprla tudi na področju poučevanja. Drugi razlog je 

povezan s prepričanji zahodne kulture, ki čustva pogosto povezuje z iracionalnostjo 

(Sutton in Wheatley, 2003). Ashfort in Humphrey (1995) se osredotočata na raziskave 

čustev na delovnem mestu in ugotavljata, da so prepričanja, da so čustva v nasprotju 

z racionalnostjo in zato ne sodijo na delovno mesto, krepile tudi raziskave, ki so se 

osredotočale na negativen vpliv čustev. Čeprav so lahko nekateri čustveni odzivi v 

določenih situacijah neučinkoviti (z njimi ne dosežemo cilja), imajo čustva tudi svojo 

funkcijsko vlogo in so neločljiv del vsakdanjega organizacijskega življenja (Ashfort in 

Humphrey, 1995).   

 

 

2.1 Čustva in racionalnost: Bi bili brez čustev racionalnejši? 

 

Če sledim prepričanju, da so čustva nasprotje racionalnosti, se neizogibno zastavlja 

vprašanje, ali bi bili brez čustev racionalnejši. V raziskovanju odgovora se bom 

naslonila na teorije dvojnega procesiranja (angl. dual-process theories) (Evans, 2008), 

področje psihologije odločanja (teorija pričakovanja: Tversky in Kahneman,1986; 

Kahneman in Frederick, 2005) in raziskave iz nevrobiologije (Damasio, 1996; 

Damasio, 2008). 

 

2.1.1 Teorije dvojnega procesiranja 

Osnovna ideja teorij dvojnega procesiranja je, da razlikujejo med dvema kognitivnima 

procesoma, od katerih je en nezaveden, hiter in avtomatičen, drugi pa zaveden, 

počasen in nameren (Evans, 2008). Različni avtorji predlagajo različna poimenovanja 

procesov, hkrati pa različne teorije dvojnega procesiranja sistemoma pripisujejo 
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različne atribute. Vsem je skupno, da odražajo razlike med dvema procesoma, 

kognitivno zavednim in kognitivno nezavednim (Evans, 2008). Evans (2008) se odloči 

za poimenovanji sistem 1 in sistem 2, ki ju povzame po Kahnemanu in Tverskemu ter 

ju označi za najbolj nevtralni poimenovanji. Po njem se čustveni procesi nedvomno 

uvrščajo v sistem 1, nekateri avtorji pa podpirajo idejo, da imajo čustva ključno vlogo 

pri odločanju in predstavljajo hitro čustveno osnovo v nasprotju s počasnejšo 

deliberativno osnovo odločanja (Evans, 2008). Slednje podpira tudi Kahnemanova in 

Frederickova teorija dvojnega procesiranja, kjer se avtorja osredotočata na psihologijo 

sodb in odločanja.  

 

2.1.2 Dva načina mišljenja 

Kahneman in Frederick (2005) s sistemom 1 in sistemom 2 označujeta kognitivne 

procese, ki glede na svoje značilnosti spadajo k intuitivnemu (sistem 1) ali razumskemu 

sklepanju (sistem 2). Procesi sistema 1 so hitri, paralelni, avtomatski, asociativni in 

čustveni, procesi sistema 2 pa počasni, nadzorovani, vodijo jih pravila in so nevtralni. 

Glede na navedene značilnosti avtorja sistem 1 imenujeta tudi intuitivno sklepanje, 

katerega rezultat so intuitivne sodbe, v nasprotju z razumskim sklepanjem sistema 2. 

Značilnost sistema 2 je, da vsebuje deliberativne procese, ki zahtevajo miselni napor 

in so zavedni, kar ga povezuje z že omenjenim kognitivno zavednim. Primer 

součinkovanja obeh sistemov, intuitivnega in razumskega, lahko ponazorimo s 

Stroopovim testom. Njegova naloga je, da sodelujoči povedo, v kateri barvi je zapisana 

beseda. Nalogo opravijo hitro in brez napora, kadar je beseda zapisana v barvi, ki jo 

izraža (modra je zapisana z modro barvo). Ko pa beseda ni zapisana v barvi, ki jo 

izraža (npr. beseda modra je zapisana z rdečo barvo), postane naloga težja in odgovori 

niso več tako hitri in tekoči. Naloga postane težja, saj ljudje besedo preberejo 

samodejno, kar sproži hiter odziv sistema 1 (modra barva), ki tekmuje z drugim 

odzivom, s pravilom, ki ga aplicira sistem 2 (barva črk – rdeča) (Kahneman in 

Frederick, 2005). Napake pri nalogah Stroopovega testa so redke, kar kaže na 

uspešen nadzor nad samodejnimi odzivi, vendar konflikt (kognitivni konflikt) med 

dvema odzivoma povzroča zakasnele odgovore (Kahneman in Frederick, 2005, str. 

273). Kahneman (2004) poimenuje sistem 2 tudi aktivni um, saj lahko zavrne, 

predrugači ali potrdi sodbe sistema 1. Laboratorijsko konstruirani problemi imajo 

omejeno število spremenljivk in en pravilen odgovor, medtem ko so v vsakdanjem 

življenju situacije veliko kompleksnejše in med vsemi dražljaji in možnimi situacijami ni 

jasnih »pravilnih odgovorov« ali pa so ti odvisni od konteksta. 
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Slika 1: Učinek konteksta 

Vir: Bruner in Minturn, 1955, v Kahneman, 2003, str. 1454 

 

 

Na sliki 1 je prikazan vpliv konteksta na dostopnost informacij, kar Kahneman (2003) 

poimenuje učinek konteksta. Ta vpliva na miselno vsebino tako, da na podlagi 

konteksta posameznik spontano izbere najlažje dostopno informacijo, medtem ko 

druge možnosti lahko ostanejo skrite (jih ne ozavesti) (Kahneman, 2003). Na sliki 1 sta 

črka B in število 13 zapisana z enakim simbolom, pri čemer kontekst (črka ali število 

pred in za simbolom) vpliva na interpretacijo srednjega simbola. Procesi S1 so 

asociativni in avtomatsko sprožijo določeno miselno vsebino in interpretacijo, medtem 

ko je zmožnost sistem 2, da misli nekompatibilne misli o isti stvari (Kahneman, 2003). 

Čeprav gre na zgornji sliki za grob primer, nakazuje, kako lahko v vsakdanjem življenju, 

kadar dražljaji in primeri niso jasno določeni in dopuščajo mnoge interpretacije, prihaja 

do različnih interpretacij, razumevanja situacij in odzivov. 

 

2.1.3 Teorija pričakovanja 

Pomen konteksta sta prepoznala že Tversky in Kahneman (1986), ki sta na podlagi 

raziskav odločanja posameznikov oblikovala model odločanja teorija pričakovanja, ki 

zajema psihološka načela, ki vodijo proces odločanja. Proces določanja razdelita na 

dve stopnji, na urejanje in vrednotenje. V procesu urejanja se odločitveni problem 

postavi v določen kontekst (okvir), ki je referenčna točka, iz katere nato posamezniki 

vrednotijo možnosti (pričakovanja). To pomeni, da se lahko ljudje v enakih situacijah 

odločajo različno. Izhodišče za vrednotenje je referenčna točka, ki je odvisna od 

posameznikove prilagoditve (trenutnega stanja), pričakovanj, prav tako jo lahko 

določajo socialne norme ter norme in navade posameznika (Tversky in Kahneman, 

1986). Avtorja pokažeta, da lahko na odločanje vpliva že način predstavitve problema, 

kar pomeni, da se ljudje odzivajo na besede, ki v njih vzbujajo različne asociacije in 

čustvene odzive (Kahneman, 2004), kar lahko vpliva na njihovo odločitev1. 

                                            
1 Učinek okvirja predstavita na primeru azijske bolezni (Tversky in Kahneman, 1981), kjer pokažeta, da 

lahko različna oblika enakega problema vpliva na odločitev posameznikov. Sodelujoči v raziskavi so bili 

razdeljeni v dve skupini, vsaka skupina je prejela različno obliko enakega hipotetičnega primera. 

Udeleženci so izbirali med dvema možnima odgovoroma, pri čemer je bila v eni skupini verjetnost 

predstavljena s številom rešenih življenj, v drugem primeru pa z verjetnostjo izgubljenih življenj. Način 

oblikovanja je vplival na preference v odgovorih posamezne skupine, čeprav je šlo za enak primer. 

Teorija pričakovanja razlaga spremembo v preferencah, da so posamezniki bolj naklonjeni gotovim 
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Podrobnejša razlaga teorije pričakovanja presega okvire magistrske naloge, je pa za 

temo uravnavanja čustev pomembno prepoznanje in pripoznanje pomena čustev v 

domeni odločanja, tudi kadar gre za hipotetične primere, ki zajemajo statistiko in 

verjetnosti.  

 

2.1.3.1 Povezava z uravnavanjem čustev 

V kontekstu uravnavanja čustev je pomembno, da ima sistem 2 pri odločanju vlogo 

»nadzornika« in omogoča predrugačenje avtomatskih intuitivnih sodb. Po Kahnemanu 

in Fredericku (2005) so vse izražene sodbe podprte s sistemom 2, kar pomeni, da so 

končne odločitve rezultat delovanja obeh sistemov. Čeprav so za sistem 2 značilni 

deliberativni miselni procesi, ki jih vodijo pravila, ni »pametnejši« v primerjavi s 

sistemom 1. Visoko usposobljeni strokovnjaki pogosto delujejo spontano pri reševanju 

problemov, ki od začetnika zahtevajo velik miselni napor. Nova veščina ali znanje lahko 

prehaja iz sistema 2 (učenje nove veščine) v sistem 1 (izvajanje procesov s čedalje 

manj napora) (Kahneman, 2003). Prehajanje predstavlja že preprost primer učenja 

poštevanke. Na začetku matematična operacija množenja zahteva veliko napora in 

časa, kasneje pa računanje poteka spontano, brez napora. Čustveni odzivi potekajo 

na podlagi preteklih izkušenj vsakega posameznika, in čeprav lahko odzivi v določenih 

primerih in kontekstu ovirajo doseganje ciljev, hkrati pomagajo pri vsakodnevnih 

odločitvah in delovanju. 

 

 

2.2 Damasio: pomen čustev v odločanju ter na področju osebne in 

družbene sfere 

 

V raziskavah, povezanih s teorijami odločanja, kjer so zajeti hipotetični problemi z 

matematično verjetnostjo in statistiko, se ljudje pogosto zanašajo na svoje intuitivne 

sodbe, ki so rezultat preteklih izkušenj, povezanih s čustvi. Čeprav lahko v teh 

situacijah čustva vodijo do napačnih odgovorov, v vsakdanjem življenju situacije in 

izbire nimajo jasnih enoznačnih odgovorov in ne temeljijo na osnovi verjetnosti ali 

statistike, pri čemer so v veliko pomoč čustva in s čustvi povezan spomin.  

 

O pomenu čustev v vsakdanjem življenju govori Antonio Damasio (1996; 2008), ki 

obravnava čustva in občutke s področja nevrobiologije. »V številnih študijah, 

objavljenih v zadnjih desetletjih, so naša in druge raziskovalne skupine pokazale, da 

je zmožnost uravnavanja družbenega življenja pri posameznikih, ki so utrpeli poškodbo 

možganskih predelov, katerih dejavnost je potrebna za razvoj določenih skupin čustev 

in občutkov, izrazito prizadeta« (Damasio, 2008, str. 132–133). V raziskavah so 

sodelovali posamezniki, ki so utrpeli poškodbe prefrontalnega korteksa. Pacienti so 

imeli neokrnjene intelektualne sposobnosti in so dobro reševali hipotetične 

                                            
izidom, kadar smo v pozitivni domeni in podvrženi večjemu tveganju, kot kadar so naše možnosti v 

negativni domeni, saj nam je gotova izguba intuitivno neprivlačna (Tversky in Kahneman, 1981). 
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laboratorijske situacije, v vsakdanjem življenju pa so se soočali s številnimi težavami v 

socialnih interakcijah in družbenih situacijah (Damasio, 2008). Pacienti so imeli 

oslabljena ali popolnoma odsotna družbena čustva2, kar je raziskovalce napeljalo na 

idejo, da ne gre za kognitivni primanjkljaj, temveč za okvaro v čustvovanju (Damasio, 

2008). »Moj predlog se je glasil, da ti bolniki v določenih situacijah – ko so soočeni z 

različnimi možnostmi delovanja in duševnimi upodobitvami izidov teh morebitnih dejanj 

– ne uspejo aktivirati s čustvi povezanega spomina, ki bi jim med konkurenčnimi 

možnostmi pomagal izbrati tisto, ki bi bila zanje ugodnejša« (Damasio, 2008, str. 137). 

Težava je bila toliko izrazitejša v situacijah, ki so vsebovale nasprotujoče si možnosti 

ali negotove izide. Pacienti, ki so imeli izrazite težave pri uravnavanju družbenega 

življenja, so imeli poškodbe možganov v prefrontalnem režnju, v večini primerov na 

predelu ventromedialnega prefrontalnega režnja (VMF). To je področje možganov, ki 

zazna čustveno relevantne kompleksnejše dražljaje, povezane s sprožitvijo družbenih 

čustev, hkrati pa je predel odgovoren tudi za sprožitev čustev mnogih čustveno 

ustreznih dražljajev, ki smo jih pridobili preko izkušenj (Damasio, 2008). 

 

Zaradi poškodbe VMF pacienti ne morejo aktivirati s čustvi povezanega spomina in 

posledično se ne sproži ustrezen čustven signal na podlagi preteklih izkušenj 

(Damasio, 2008). »Ponovna oživitev čustvenega signala opravlja številne pomembne 

naloge. Našo pozornost na prikrit ali odkrit način usmeri k določenim vidikom problema 

in na ta način poveča kakovost razmišljanja o njem … Skratka, signal označuje 

možnosti in izide s pozitivnimi ali negativnimi signali, ki zožujejo prostor odločanja in 

povečujejo verjetnost, da se bo dejanje skladalo s prejšnjimi izkušnjami« (Damasio, 

2008, str. 140). Damasio poudari, da čustven signal ne nadomešča razumskega 

premisleka, temveč lahko pripomore k učinkovitejšemu miselnemu procesu. Kakšne 

so posledice poškodbe, Damasio prikaže na primeru pacienta Elliota, ki je utrpel 

poškodbe predela VMF. Bolnik je prišel v laboratorij na dan, ko so bile na cesti slabe 

vozne razmere. Ko so ga povprašali po stanju v prometu, jim je brez vznemirjenja 

opisal cestne razmere in nesrečo, ki se je pripetila. Glede na situacijo je bil Elliot v 

prednosti, ker se ni odzval čustveno in je preudarno presodil, kakšen bi bil ustrezen 

odziv. Ko pa je Damasio naslednji dan istemu pacientu predlagal dva možna termina 

naslednjega srečanja, je bolnik dobre pol ure našteval razloge za in proti, dokler mu ni 

Damasio predlagal enega od terminov, s katerim se je strinjal tudi Elliot. Drug primer 

kaže, da izključno razumsko sklepanje ne vodi vedno do učinkovitih rezultatov (npr. 

neracionalna poraba časa). Človek brez poškodbe VMF bi se najverjetneje intuitivno 

odločil za termin, ki bi mu bolj ustrezal (če ne bi bilo objektivnih dejavnikov), ali pa bi 

se po daljšem razmisleku že aktiviral s čustvi povezan spomin, ki bi ga opomnil na naš 

čas in neprijetno situacijo, ko nekdo čaka na odgovor (primer povzet po Damasio, 

2008, str. 192–194).  

 

                                            
2 Damasio (2008) razlikuje med osnovnimi, ozadnjimi in družbenimi čustvi. K družbenim čustvom uvršča 

sočutje, zadrego, sram, krivdo, ponos, ljubosumje, zavist, hvaležnost, občudovanje, ogorčenje in prezir. 
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2.3 Bi bili brez čustev racionalnejši? 

 

Z zgornjim pregledom teorije in raziskav sem želela prikazati pomembno vlogo čustev 

v procesu odločanja, ki ga prvenstveno uvrščamo na področje razuma. Čeprav lahko 

čustva v okviru statistike in verjetnostnih problemov vodijo do napačnih sklepov, so 

nepogrešljiva v vsakdanjem življenju in skupaj z razumom pomemben del človekovega 

delovanja. Iskanje učinkovitih rešitev ter postavljanje in zasledovanje ciljev v veliki meri 

vključuje čustva, ki v osnovi niso iracionalna, temveč predstavljajo svoj sistem 

mišljenja, ki nam pomaga pri delovanju tako v vsakdanjem življenju kot na delovnem 

mestu in skupaj z razumskim mišljenjem pripomore k racionalnemu delovanju 

posameznikov.  

 

Obravnavane raziskave in avtorji kažejo, da imajo čustva svojo funkcijsko vlogo in da 

jih je pri posameznikovem delovanju ali odločanju pomembno upoštevati. V 

nadaljevanju se bom osredotočila na pojmovanje čustev z vidika različnih teorij in 

predstavila Gross in Thompsonov model uravnavanja čustev.  

 

 

2.4 Čustva: teoretična izhodišča 

 

M. Šarić pri pregledu raziskav s področja čustev učiteljev ugotavlja, da »Opredelitev 

čustev učiteljev pri poučevanju zaradi raznolikosti v raziskovalnih pristopih ni enotna, 

niti ni preprosta, zaradi neskladnega razumevanja pojma »čustvo«.« (2015, str. 11). 

Čeprav se v psihološki literaturi pojavljajo razhajanja glede razumevanja temeljne 

narave čustev, raziskovalci s področja čustev učiteljev delujejo enotneje in 

predpostavljajo obstoj posameznih vrst čustev (jeza, veselje …) (Šarić, 2015). Avtorji 

s področja raziskav čustev učiteljev najpogosteje izhajajo iz večkomponentne 

opredelitve čustev, ki jo bom podrobneje opisala v nadaljevanju.  

 

2.4.1 Večkomponentna perspektiva 

Po večkomponentni opredelitvi so čustva procesi, ki jih sestavljajo mreže sprememb v 

podsistemih (komponentah) organizma. Komponente, ki sestavljajo čustvene procese, 

so presoja, subjektivna izkušnja, fiziološke spremembe, čustven izraz in akcijske 

težnje (Sutton in Wheatley, 2003). 

 

Številni teoretiki s področja čustev predpostavljajo, da se čustven proces začne z 

oceno ali presojo, s katero posameznik situaciji pripiše določen pomen (Sutton in 

Wheatley, 2003; Gross in Thompson, 2007). Lazarus (1991, po Sutton in Wheatley, 

2003) primarni presoji pripiše tri značilnosti: relevantnost za cilj, skladnost s cilji in 

vpletenost ega (angl. ego involvment). Situaciji pripišemo pomen glede na to, kako 

relevantna je za naše cilje, katero čustvo bomo izkusili, je odvisno od skladnosti 

situacije z našimi cilji (če je situacija skladna, bomo izkusili prijetno čustvo, če se ne 

sklada, izkusimo neprijetno čustvo), vpletenost ega pa nakazuje pojav določenega 
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čustva (če se nam zdi, da je naš socialni jaz ogrožen, se pojavi čustvo jeze). Po 

Lazarusovi teoriji presoje vsako čustvo vsebuje odnosni vidik, ki zajema 

posameznikove škode in koristi, ki izhajajo iz odnosa posameznik – okolje (Lazarus, 

1991, po Sutton in Wheatley, 2003). Teorija presoje ponuja razlago, zakaj lahko isti 

dogodek pri različnih ljudeh sproža različna čustva (Sutton in Wheatley, 2003). 

Posamezniki lahko isti situaciji pripišejo različne pomene in se posledično tudi drugače 

čustveno odzovejo. Pri tem igra pomembno vlogo tudi kultura, saj določa okvir, kaj je 

posamezniku pomembno, na kaj je pozoren in kako se odziva na določene dogodke. 

V pedagoški praksi to pomeni, da lahko otrok in pedagoški delavec različno presodita 

isto situacijo, kar vodi do različne izkušnje in čustvenega odziva (Sutton in Wheatley, 

2003). Druga komponenta je subjektivna izkušnja, ki zajema posameznikovo 

individualno izkustvo, njegovo duševno stanje (Sutton in Wheatley, 2003). Vsak 

posameznik ima svojo subjektivno izkušnjo čustva, ki usmerja način odzivanja. 

Komponenta fiziološke spremembe zajema telesne spremembe, ki jih sprožajo čustva, 

kamor sodijo tudi obrazni izrazi, zadnja komponenta pa je akcijska težnja kot del 

čustvenega procesa, ki posameznika pripravi na določeno akcijo, odziv (Sutton in 

Wheatley, 2003).  

 

2.4.2 Funkcionalistični vidik  

Teorije, ki jih bom obravnavala v nadaljevanju, lahko večinoma uvrstimo v 

funkcionalistični vidik. Ta obravnava čustva kot osrednji prilagoditveni mehanizem, s 

katerim se posamezniki prilagajajo okolju (Marjanovič Umek in Župančič, 2004). 

Čustva spodbudijo vedenjske odzive na notranje in zunanje dražljaje (Marjanovič 

Umek in Župančič, 2004), pripravijo nas na določeno vedenje, vplivajo na obdelavo 

informacij, odločanje in spomin (Gross in Thompson, 2007). Imajo tudi pomembno 

vlogo v medosebnih odnosih (komunikacija, odzivanje na čustva drugih …) in pri 

posameznikovem razvoju (Marjanovič Umek in Župančič, 2004). Pomen čustev kaže 

tudi dejstvo, da so že novorojenčki »… sposobni posnemati različne izraze na obrazih 

drugih ljudi, v prvih mesecih po rojstvu pa tudi vedno uspešneje usklajujejo svoja 

čustvena stanja in izraze z izrazi ljudi, s katerimi komunicirajo« (Marjanovič Umek in 

Župančič, 2004, str. 233). 

   

 

2.5 Pojmovanje čustev 

 

Predstavila bom različna pojmovanja čustev, ki jim je skupno, da predvidevajo možnost 

nadzora nad čustvenim odzivanjem, kar je izhodišče, da sploh lahko govorimo o 

uravnavanju čustev in strategijah uravnavanja. Najprej bom predstavila Gross in 

Thompsonov modalni model čustev, na katerem avtorja gradita svojo teorijo 

uravnavanja čustev, sledita predstavitev Milivojevićevega modela krožne emocionalne 

reakcije, ki izhaja iz transakcijske psihoanalize, in Damasijev nevrobiološki pogled.  
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2.5.1 Modalni model čustev (Gross in Thompson) 

Gross in Thompson (2007) v delu Uravnavanje čustev: Temeljni koncepti predstavita 

modalni model čustev, ki predstavlja prototipno zasnovo čustev. Prototipno 

razumevanje čustev izpostavlja tri njihove ključne značilnosti, katerih prisotnost 

nakazuje na pojav čustva, vendar ni nujno, da so ključne značilnosti vidne ali zaznane. 

Ključne značilnosti čustev, ki tvorijo osnovo modalnega modela čustev, so (Gross in 

Thompson, 2007):  

 

1. Čustva so posameznikov odziv na situacije, ki so mu pomembne in relevantne 

za njegove cilje. Ni pomembno, kakšen je cilj ali situacija sama po sebi, 

pomemben je pomen, ki ga pripiše situaciji, saj spodbudi čustven odziv. Če se 

sčasoma spremeni pomen, ki ga pripisuje situaciji, se spremeni tudi čustven 

odziv.  

2. Čustva so večsistemska in vključujejo spremembe na področjih subjektivne 

izkušnje, vedenja in telesa (fiziološke spremembe). Pripravijo nas na določeno 

akcijo, različna čustva sprožajo težnjo k različnim dejanjem.  

3. Čeprav so čustva fenomen, ki zavzema celo telo (angl. full body phenomena) 

in človeka aktivirajo za določeno akcijo, pa težnja ni nujno tudi realizirana, saj 

jo lahko posameznik spremeni. Vodljivost in možnost nadzora čustev sta 

značilnosti, ki omogočata uravnavanje čustev.  

 

Slika 2: Modalni model čustev 

 
Vir: Gross in Thompson, 2007 

 

Na sliki 2 je poenostavljen prikaz modalnega modela v obliki sekvence, na kateri so 

označene štiri točke: situacija, pozornost, presoja in odziv. Sekvenca (čustven odziv) 

se začne s situacijo, ki je psihološko relevantna za posameznika (Gross in Thompson, 

2007), kar pomeni, da mu je potencialno pomembna. Psihološko relevantne situacije 

vzbudijo pozornost, sledi presoja in šele nato na podlagi ocene čustveni odziv (Gross 

in Thompson, 2007). Na sliki 2 sta situacija in odziv ločena z okvirjem, v katerem se 

nahajata pozornost in presoja. S tem je grafično ponazorjeno, da čustveni odziv ni 

nikoli odziv na situacijo samo, temveč sta potrebni pozornost in presoja situacije, na 

podlagi katerih se nato posameznik odzove. Od individualne presoje je odvisno, ali se 

človek čustveno odzove in kakšen bo ta odziv. Čustven odziv je večsistemski, 

koordiniran in fleksibilen ter vpliva na izkustvene, vedenjske in nevrobiološke odzivne 

sisteme (Gross in Thompson, 2007). Situacije so lahko eksterne, (nemir v razredu) ali 

interne, pri čemer se posameznik odzove na lastne mentalne predstave (spomini, 

predstave o prihodnjih dogodkih …) (Gross in Thompson, 2007).  
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V modalnem modelu čustev je zajet odnosni vidik med posameznikom in situacijo. 

Vendar v vsakdanjem življenju dogodki niso izolirane sekvence. Neka situacija sproži 

odziv, ki je odvisen od človekovega odnosa do situacije, z odzivanjem pa posameznik 

vpliva nanjo, kar avtorja imenujeta rekurzivni vidik čustev (Gross in Thompson, 2007). 

Z vplivanjem na izhodiščno situacijo se ta spremeni, sledita nov proces presoje 

spremenjene situacije in oblikovanje novega odziva, s katerim vplivamo na novo 

situacijo … Odnosni vidik med posameznikom in situacijo, ki vključuje več zaporednih 

situacij in prilagoditev, prikazuje slika 3.  

 

Slika 3: Rekurzivni vidik čustev 

Vir: Gross in Thompson, 2007, str. 6 

 

Za lažjo predstavo avtorja navedeta primer (Gross in Thompson, 2007): starš in otrok 

se prepirata (situacija S) in otrok se odzove z jokom (odziv R). Slednje vpliva na 

situacijo, ki se spremeni v situacijo S' (interakcija z otrokom, ki joka). Starš se na 

situacijo odzove tako, da se opraviči (R'), kar povzroči novo situacijo (S''), ki ji sledi 

odziv otroka na opravičilo (R''). 

 

2.5.2 Model krožne emocionalne reakcije 

V pričujočem poglavju bom predstavila teorijo čustev model krožne emocionalne 

reakcije (model KER) avtorja Z. Milivojevića. Po modelu KER so čustva človekov odziv 

(emocionalna reakcija) na dogajanje, s katerim vzpostavi odnos do situacije, ki je 

sprožila odziv, in hkrati odnos do odzivanja na situacijo. »V emocionalni reakciji se 

zlivata percepcija določenega dogodka in percepcija lastne reakcije na ta dogodek. 

Zato ta dogodek človek ne le zaznava, ampak ga tudi občuti (doživlja). Prav ta kvaliteta 

– občutiti - razlikuje emocionalne reakcije od drugih človekovih odzivov.« (Milivojević, 

2000, str. 18). Avtor predlaga definicijo čustev: »Emocija je odziv subjekta na dražljaj, 

ki ga je le-ta ocenil za pomembnega in ki visceralno, motorično, motivacijsko in 

mentalno pripravlja subjekt na prilagoditveno dejavnost« (Milivojević, 2000, str. 20).  

 

Model KER je sestavljen iz osmih ključnih segmentov, ki tvorijo kognitivno-fiziološko-

vedenjski sklop odzivov (Milivojević, 2000): 

 

1. Stimulusna situacija: Stimulusna situacija je dražljaj, ki sproži čustveni odziv. 

Človek se ne odzive neposredno na situacijo, temveč jo mora najprej zaznati, ji 

pripisati pomen in pomembnost.  

2. Percepcija: Da lahko čustveni odziv steče, moramo najprej zaznati dražljaj. 

Zaznava lahko poteka zavestno ali nezavedno, v vsakem primeru se 

sprememba mentalno reprezentira. Mentalne predstave lahko reflektirajo 

zunanjo realnost (percepti), lahko pa so povezane s spomini ali imaginacijo. 
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3. Apercepcija: Ko imamo mentalno predstavo, ji lahko pripišemo pomen. To 

poteka s pomočjo referenčnega okvira, ki predstavlja posameznikov vrednostni 

sistem. »Referenčni okvir takoj dekodira zaznani dražljaj, ga poveže z osebnim 

predhodnim znanjem in izkušnjami, s čimer subjektu postane jasno, kaj dani 

dražljaj je in kaj pomeni« (Milivojević, 2000, str. 46). 

4. Valorizacija: Valorizacija je proces pripisovanja vrednosti dražljaju in je ključna 

v procesu primarne kognicije, saj je od nje odvisno, ali bo nastalo čustvo. Proces 

ocenitve je v manjši meri določen biološko, v večji meri pa je produkt socialno-

kulturnega konteksta.  

 

Percepcija, apercepcija in valorizacija so procesi, ki se uvrščajo v primarno kognicijo 

in potekajo zelo hitro ali celo samodejno, kar omogoča hitro prilagajanje spremembam 

(Milivojević, 2000). Odzovemo se na dražljaje, ki jih ocenimo kot pomembne, to pa je 

odvisno od posameznikovega referenčnega okvira. »In ker se ljudje ločijo po tem, kako 

si razlagajo dražljaje, in po tem kako jih vrednotijo, in ker se razlikujejo tudi po svojih 

vrednostnih sistemih, je popolnoma normalno, da različni ljudje v isti situaciji doživljajo 

kvalitativno različna čustva, pa tudi to, da jih nekateri sploh ne občutijo« (Milivojević, 

2000, str. 22). 

 

5. Emocionalni telesni odziv: »Če referenčni okvir oceni, da je smisel 

določenega dražljaja zelo pomemben, se aktivirajo specifični biološki programi, 

ki jih doživljamo kot čustva v ožjem pomenu« (Milivojević, 2000, str. 50). V 

emocionalnem telesnem odzivu gre za pripravo telesa na določeno vedenje z 

namenom prilagoditve.  

6. Pripravljenost na akcijo: Telesne spremembe aktivirajo telo za določeno 

akcijo (nas motivirajo).  

7. Mišljenje in mentalne operacije: Čustva vplivajo tudi na mišljenje. Gre za 

sekundarno kognicijo, ki se aktivira, ko je čustvo že nastalo in je njen cilj izbrati 

najboljše vedenje za dano situacijo. Čustva vplivajo tudi na druge kognitivne 

procese, na pozornost in spomin (aktivacija spomina, povezanega s 

specifičnimi čustvi). 

8. Prilagoditveno vedenje: Prilagoditveno vedenje je proces prilagoditve, ki 

poteka na način, da se spremeni situacija sama ali naš pomen, ki ga pripišemo.  

 

Model KER je krožen, ker s končnim prilagoditvenim vedenjem posameznik vpliva na 

izhodiščno stimulacijsko situacijo. Tako kot pri modalnem modelu čustev se tudi v 

modelu KER posameznik ne odzove neposredno na situacijo, temveč na pomen, ki ji 

ga pripiše. Posameznik se odziva na dražljaje, ki jih oceni kot pomembne, pri čemer 

se lahko različni ljudje v isti situaciji odzovejo različno. To je rezultat primarne kognicije 

in odvisno od posameznikove zaznave, pripisa pomena in pripisa pomembnosti. 

Posamezniki lahko isti situaciji pripišejo različen pomen in se nanjo odzovejo različno, 

lahko pa ji pripišejo enak pomen, vendar različno pomembnost, kar vodi do razlik v 

čustvenem odzivu. Izhajajoč iz odnosnega vidika med človekom in svetom imajo 

čustva prilagoditveno funkcijo, s čimer so vselej logična ob upoštevanju zasebne logike 
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subjekta (Milivojević, 2000). Da so čustva vedno logična, še ne pomeni, da so vedno 

ustrezna, saj je vsaka logika lahko pravilna ali napačna (Milivojević, 2000). »Celo 

takrat, ko gre za iracionalna čustva, temelječa na napačni logiki, ki ne vodi k uspešni 

readaptaciji, ampak do še večje motnje v odnosu med svetom in človekom, je njihov 

namen znotraj dane logike vselej pozitiven oziroma adaptiven« (Milivojević, 2000, str. 

19). 

 

Po modelu KER se čustva izražajo v vedenju, vendar niso vedenje, ki izhaja iz njih 

(Milivojević, 2000), kar je ključno za temo uravnavanja čustev. »S spoznanjem, da med 

čustvom in vedenjem obstaja čas za izbiro reakcije in odločanje za določeno vedenje, 

človek ne le pridobi svobodo reagiranja in poveča fleksibilnost, ampak se izogne pasti 

prepričanja, da je čustvovati isto kot prepustiti se določenemu vedenju« (Milivojević, 

2000, str. 31). 

 

2.5.3 Antonio Damasio: čustva in občutki  

A. Damasio (2008) obravnava čustva z nevrobiološkega vidika in v osnovi vidi čustva 

kot sredstvo za uravnavanje življenja, ki imajo, tako kot drugi procesi v človekovem 

telesu, opraviti z integriteto in zdravjem organizma. »Čustva so naravno sredstvo, s 

katerim možgani in duh vrednotijo okolje v organizmu in njegovi okolici ter nato na 

podlagi teh ocenitev usklajujejo svoje odzive« (Damasio, 2008, str. 53). 

 

Celoten proces se začne z zaznavo čustveno ustreznega dražljaja (ČUD), čemur sledi 

faza ocenitve. Vrednotenje lahko poteka zavestno, ni pa nujno. »Čustvo je torej 

posledica procesa ocenitve tudi takrat, kadar se čustvena reakcija sproži, ne da bi se 

zavedali čustveno ustreznega dražljaja« (Damasio, 2008, str. 53). Na ČUD se možgani 

odzovejo s posebnim repertoarjem dejanj, s katerimi pride do začasne spremembe v 

telesnem stanju in stanju možganskih struktur (Damasio, 2008). Pri spremembi gre za 

živčne in kemične odzive, ki vplivajo na notranje okolje organizma in s tem na telesno 

držo, oglašanje, obrazne izraze in vedenje (Damasio, 2008). Nekateri sprožilci (ČUD) 

so evolucijski, druge pa smo pridobili preko izkušenj, lahko so dejanski ali pa si jih 

prikličemo v spomin. Preko izkušenj se oblikujejo asociativne povezave med 

določenimi dražljaji in čustvi, kar Damasio poimenuje s čustvi povezan spomin. ČUD 

zaznamo hitro, saj zaznava teh dražljajev ne zahteva selektivne pozornosti.  

 

Čustven odziv je možno tudi spremeniti. »Eden od ključnih namenov izobraževalnega 

razvoja je namreč ta, da se naučimo med povzročile predmete in čustvene odzive 

vstaviti nek neavtomatičen korak vrednotenja. Na ta način skušamo svojim naravnim 

čustvenim odzivom dati obliko in jih uskladiti z zahtevami dane kulture« (Damasio, 

2008, str. 54). Tudi Damasio poudarja pomen konteksta, pri čemer dodaja, da 

prilagajanje čustvenega odziva lahko poteka samodejno, brez zavestnega premisleka 

na podlagi naših predhodnih izkušenj, kamor so vključeni tudi vzgoja in drugi 

mehanizmi socializacije. Avtor navede vsakdanji primer, v katerem prilagajanje 

čustvenega odziva pogosto poteka samodejno: »… to, kako se boste nasmehnili 

oziroma zasmejali, ko vam nekdo že drugič pove isto šalo, bo zelo odvisno od 
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družbenega konteksta, v katerem se trenutno nahajate: poslovna večerja, naključno 

srečanje na hodniku, večerja z bližnjimi prijatelji …« (Damasio, 2008, str. 55). 

Zavedanje povezave med cilji in občutki omogoča ljudem možnost nadzora (Damasio, 

2008). 

 

 

2.6 Uravnavanje čustev 

 

Predstavljenim teorijam čustev je skupno, da obravnavajo čustva kot način 

človekovega odzivanja na pomene, ki jih pripiše dražljajem. Vse teorije vključujejo 

možnost preoblikovanja prvotnega čustvenega odziva, kar je izhodiščna predpostavka 

za možnost uravnavanja čustev.  

 

Uravnavanje čustev je neločljivo vpeto v naše vsakdanje življenje in pomemben 

mehanizem socialnega življenja, s katerim lahko ljudje uravnavamo čustvene odzive 

skladno z družbenimi in kulturnimi zahtevami. S čustvi posameznik vpliva na situacije 

in jih tako tudi spreminja, zato je pomembno njihovo uspešno uravnavanje, še posebej 

v situacijah, ki vključujejo izzive ali ovire. Kako je uravnavanje čustev vpeto v vsakdanje 

življenje, orisuje spodnji primer, ki ga uporabita Gross in Thompson kot uvod v 

prispevek Uravnavanje čustev: temeljni koncepti (2007, str. 3): 

 

Stojimo v dolgi vrsti pred blagajno v trgovini. Ko se vrsta počasi pomika naprej, vidimo, 

da k dolgemu stanju v vrsti pripomore tudi klepetava blagajničarka. Naše 

naveličanje/nejevolja se spremeni v jezo, kar vpliva na naše misli in vedenje, kar se 

kaže skozi telo. Naraste nam krvni tlak, malo močneje se oprimemo vozička in smo 

pripravljeni izreči glasno opazko o prodajalkinem delu. Zadnji hip se ustavimo, saj 

presodimo, da bi to lahko še poslabšalo trenutno situacijo. »Ugriznemo se v jezik« in 

mirno počakamo, da pridemo na vrsto. 

 

Temelji raziskav s področja uravnavanja čustev segajo na področja psihologije 

obramb, psihologije stresa in obvladovanja stresa ter teorije navezanosti (Gross, 2002; 

Gross in Thompson, 2007). Uravnavanje čustev je bilo kot ločen konstrukt najprej 

izpostavljeno v razvojni psihologiji, nato pa se je razširilo tudi na področje psihologije, 

ki obravnava odraslega človeka (Gross in Thompson, 2007).  

 

V nadaljevanju bom predstavila Gross in Thompsonov model uravnavanja čustev kot 

izhodišče za raziskave Rosemary E. Sutton in sodelavcev, ki se osredotočajo na 

čustva in uravnavanje čustev učiteljev. Model velja za »… standardno referenco v 

pedagoško-psihološki znanstveni literaturi, kadar gre za čustva učiteljev …« (Šarić, 

2015, str. 14), še prej pa se bom osredotočila na razvoj uravnavanja čustev v okviru 

razvojne psihologije. 
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2.6.1 Razvoj uravnavanja čustev: od rojstva do starosti 

V magistrski nalogi obravnavam uravnavanje čustev pedagoških delavcev, s čimer se 

osredotočam na čustva in uravnavanje čustev odraslih, nekaj besed pa bom namenila 

tudi razvoju uravnavanja čustev, saj poteka kot del posameznikovega razvoja od 

rojstva dalje.  

 

»Že v najzgodnejšem obdobju svojega življenja po rojstvu dojenčki uporabljajo 

nekatere enostavne načine vedenja, s katerim obvladujejo svoja čustvena stanja – 

imajo rudimentarno sposobnost samouravnavanja čustev, sposobnost prilagajanja 

čustvenega stanja tisti ravni intenzivnosti, ki jim omogoča produktivno vključevanje v 

okolje« (Marjanovič Umek in Župančič, 2004, str. 236). Že dojenčki uravnavajo svoja 

čustva tako, da odvrnejo pozornost od ogrožajočega ali preveč intenzivnega dražljaja 

(odvrnejo pogled), po drugem letu pa malčki poskušajo omejiti zaznavanje motečih 

dražljajev (si pokrijejo oči ali ušesa), hkrati pa že uporabljajo različne usmeritve 

uravnavanja čustev, ki so jih prejeli od staršev (si glasno prigovarjajo, se zamotijo z 

drugo dejavnostjo …) (Marjanovič Umek in Župančič, 2004). Skozi razvoj se ljudje 

učimo tudi pravil izražanja čustev, »… kdaj, kje in kako je primerno izražati posamezna 

čustva« (Marjanovič Umek in Župančič, 2004, str. 237). Otroci so že v zgodnjem 

otroštvu sposobni nadzorovati svoje čustveno izražanje, »… vendar šele pet- in 

šestletni otroci razumejo razliko med resničnim in izraženim čustvom, ki sta lahko tudi 

popolnoma nasprotni« (Marjanovič Umek in Župančič, 2004, str. 345).  

 

V srednjem in poznem otroštvu (6 let – začetek pubertete) otroci že razumejo, da lahko 

ista situacija pri različnih posameznikih sproži različna čustva in da čustvena stanja 

vplivajo na vedenje ljudi, ter prepoznajo povezanost doživljanja čustev z moralnimi in 

družbenimi pravili (Marjanovič Umek in Župančič, 2004). »Bistveni razvojni napredek 

v čustvenem razvoju otroka v obdobju srednjega in poznega otroštva predstavlja razvoj 

nadzora nad doživljanjem in izražanjem negativnih čustev« (Marjanovič Umek in 

Župančič, 2004, str. 435). Otroci prepoznajo, kaj spodbudi njihova neprijetna čustva, 

hkrati pa zmorejo predvideti, kako se bodo na njihovo izražanje čustev odzvali drugi in 

kakšne bodo morebitne posledice določenega načina izražanja. V tem obdobju otroci 

prepoznavajo svoje učinkovite strategije uravnavanja čustev in se zavedajo, da lahko 

vplivajo na način mišljenja ali situacijo (Marjanovič Umek in Župančič, 2004).  

 

Vzorci čustvenega izražanja se v mladostništvu bistveno ne spremenijo. »Do obdobja 

mladostništva so posamezniki na podlagi svojih temperamentnih značilnosti in 

prevladujoče vrste izkušenj že razvili organizirane in razmeroma stabilne vzorce 

čustvenega odzivanja« (Marjanovič Umek in Župančič, 2004, str. 547). Mladostnikova 

čustva so stabilnejša kot pri otrocih, vendar še vedno manj stabilna kot pri odraslih. Pri 

mladostnikih lahko zasledimo več nihanj razpoloženja, kar je povezano predvsem s 

povečanjem raznolikosti socialnih in nesocialnih situacij (Marjanovič Umek in 

Župančič, 2004). Razvoj čustvene stabilnosti v odraslosti se nanaša na soočenje z 

ovirami in frustracijami, ki jih odrasli sprejemajo kot del vsakdanjega življenja ter jih 

rešujejo ali sprejemajo na konstruktiven način (Marjanovič Umek in Župančič, 2004). 
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Uravnavanje čustev je učeči se mehanizem, ki se iz svoje osnovne rudimentarne 

sposobnosti samouravnavanja čustev razvije vse do uravnavanja čustvenega stanja 

na osnovi družbenih pravil in posameznikovih vrednot.  

 

 

2.7 Gross in Thomsonov model uravnavanja čustev 

 

Gross in Thompson (2007) prepoznavata, da številne in raznolike strategije 

uravnavanja čustev predstavljajo svojevrsten izziv pri iskanju skupnega 

konceptualnega okvirja, pri čemer ponudita modalni model kot osnovo modela 

uravnavanja čustev, s katerim zaobjameta različne strategije uravnavanja čustev. 

Modalni model predstavlja sekvenco procesov, ki generirajo čustveni odziv, vsaka 

točka procesa pa predstavlja potencialno tarčo uravnavanja (Gross in Thompson, 

2007). 

  

Slika 4: Družine strategij uravnavanja čustev s prikazanim vplivom na določeno točko 

v procesu razvoja čustvenega odziva 

 
Vir: Gross in Thompson, 2007, str. 10 

 

Na sliki 4 je na sekvenco uravnavanja čustev dodanih pet puščic, ki predstavljajo pet 

družin procesov uravnavanja čustev: izbira situacije, sprememba situacije, 

preusmeritev pozornosti, kognitivno prevrednotenje in sprememba odziva (Gross in 

Thompson, 2007). Procesi uravnavanja čustev se med seboj razlikujejo po tem, na 

kateri točki razvoja čustvenega odziva imajo svoj največji vpliv. 

 

V uvodu podpoglavja Uravnavanje čustev sem predstavila način uravnavanja čustev 

na primeru čakanja v vrsti v trgovini. Opisan primer je prikazal zavestno uravnavanje 

čustev, uravnavanje pa lahko poteka tudi nezavedno. Slednje pomeni, da procesi in 

način uravnavanja potekajo brez zavestnega izbora, s čimer lahko ostaja nezaveden 

tudi cilj uravnavanja čustev. Na primer ko samodejno prikrijemo jezo, kadar sodelavec 

zavrne naš predlog, ali ko spontano odvrnemo pozornost od vsebine, ki bi nas lahko 
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potencialno vznemirila (Gross in Thompson, 2007). Trije ključni vidiki uravnavanja 

čustev so:  

 

1. posamezniki uravnavajo tako prijetna kot neprijetna čustva tako, da spremenijo, 

spodbudijo ali zatrejo čustven odziv; 

2. uravnavanje čustev je kontinuum in zajema uravnave, ki so lahko zavedne, 

nadzorovane in zahtevajo napor, vse do nezavednih, avtomatskih procesov, ki 

ne zahtevajo napora;  

3. uravnavanje čustev je samo po sebi nevtralno. Šele na podlagi konteksta lahko 

določimo, ali je bilo učinkovito.  

 

Uravnavanje čustev zajema intrinzične ali ekstrinzične procese (Gross in Thompson, 

2007). V razvojni literaturi je bila pozornost usmerjena predvsem na ekstrinzično 

uravnavanje čustev, v nasprotju z literaturo, ki obravnava odraslega človeka in se 

osredotoča predvsem na intrinzično uravnavanje čustev (Gross in Thompson, 2007). 

Avtorja zavzemata stališče, da so tako intrinzični kot ekstrinzični procesi ključni za 

uravnavanje posameznikovih čustev, saj pogosto uravnavamo čustva drugih, da bi 

uravnavali svoja. To se sklada tudi z modalnim modelom razumevanja čustev, ki 

poudarja odnosni vidik med posameznikom in situacijo.  

 

Podobno kot pri modalnem modelu čustev gre tudi pri strategiji uravnavanja čustev za 

poenostavljen prikaz. Modalni model lahko zajema potencialno neskončno število 

strategij, ki se razvrščajo glede na točko delovanja v procesu razvoja čustvenega 

odziva, s čimer se uvrščajo v določeno družino procesov uravnavanja čustev (Gross, 

2002). V nadaljevanju bom predstavila posamezne družine procesov uravnavanja 

čustev. 

 

2.7.1 Strategije uravnavanja čustev 

 

2.7.1.1 Izbira situacije 

Izbira situacije je najbolj »daljnovidna« strategija, s katero se poveča, zmanjša ali 

spodbudi možnost nastanka situacije, za katero človek oceni, da bi lahko spodbudila 

nezaželena ali zaželena čustva. Na primer izognemo se žaljivemu sodelavcu, po 

slabem dnevu si zavrtimo zabaven film … (Gross in Thompson, 2007). Izbira situacije 

je strategija, ki nastopi še pred realizacijo situacije in temelji na preteklih 

posameznikovih izkušnjah v podobnih situacijah, ki jih aplicira v prihodnost. Zdi se, da 

bi bila lahko izbira situacije najuspešnejša strategija, s katero bi se lahko že vnaprej 

uravnavalo potencialne čustvene odzive, vendar jo zaznamujejo številne 

pristranskosti, povezane s spominom in možnostjo priklica. Do pristranskosti prihaja, 

ker si pri preteklih situacijah ljudje zapomnijo predvsem najvišje stopnje čustvenega 

odzivanja in končna čustva, medtem ko ostajajo neobčutljivi za trajanje čustev, hkrati 

pa človek pogosto napačno oceni potencialne čustvene odzive na prihodnje dogodke, 

predvsem glede trajanje nekega čustva (Gross in Thompson, 2007). Oviro za 
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učinkovito izbiro situacije lahko predstavljajo tudi nasprotja med kratkoročnimi in 

dolgoročnimi cilji. Na primer sramežljiv človek se lahko odloči, da se bo izogibal 

družbenim situacijam, kar je v nasprotju z njegovim dolgoročnim ciljem, željo po 

družbeni vključenosti (Gross in Thompson, 2007).  

 

2.7.1.2 Sprememba situacije 

Tudi ko je človek že v situaciji, ki lahko potencialno izzove čustveni odziv, le ne vodi 

nujno do odziva, saj imamo v določenih primerih še vedno možnost spremembe 

situacije (Gross in Thompson, 2007). Če vzamem primer iz pedagoške prakse, 

sprememba situacije nastopi, ko učitelj presede otroka, ki med urami nenehno motita 

drug drugega. To je strategija, ki se nanaša na zunanje uravnavanje čustev, saj z njo 

posamezniki vplivajo na fizično okolje (Gross in Thompson, 2007). Meja med izbiro in 

spremembo situacije je pogosto težko določljiva, saj lahko v številnih primerih 

sprememba situacije sproži začetek nove (Gross in Thompson, 2007). Tudi sicer velja 

opozoriti, da procesi uravnavanja čustev potekajo od zavestnih do nezavednih, zato je 

včasih težko določiti, na kateri del razvoja čustvenega odziva vplivajo in v katero 

družino strategij uravnavanja čustev bi se umeščala strategija.  

 

2.7.1.3 Preusmeritev pozornosti 

Preusmeritev pozornosti je ena od prvih strategij uravnavanja čustev, ki se pojavi v 

človekovem razvoju (Gross in Thompson, 2007) in jo lahko opazimo že pri dojenčkih 

(glej podpoglavje Razvoj uravnavanja čustev). S preusmeritvijo pozornosti posameznik 

ne vpliva na zunanje fizično okolje, temveč preusmeri pozornost na druge vidike iste 

situacije ali popolnoma odvrne pozornost od situacije (Gross in Thompson, 2007).  

 

Gross in Thompson (2007) strategijo preusmeritve pozornosti delita na dve skupini: 

odvračanje in osredotočenje. Osredotočila se bom predvsem na odvračanje 

pozornosti, ki je pogostejša v kontekstu uravnavanja čustev v pedagoškem delu. 

Odvračanje zajema preusmeritev pozornost na drug vidik iste situacije ali odvrnitev 

pozornosti od celotne situacije. Odvrnitev pozornosti je, ko učitelj ignorira otrokovo 

klovnovsko obnašanje in se osredotoči na druge otroke v razredu ali samo ignorira 

moteče vedenje. Odvračanje pozornosti zajema tudi spremembo notranjega fokusa, s 

katerim lahko posameznik sproži določene misli in spomine, ki niso skladni z njegovim 

trenutnim čustvenim stanjem (Gross in Thompson, 2007). Ob slabem dnevu se lahko 

učitelj spomni na zabavne utrinke z dopusta, s čimer spodbudi določena čustva. 

Nasprotje je osredotočenje na določene čustvene značilnosti situacije, kar lahko ob 

ponavljanju vodi do ruminacije (Gross in Thompson, 2007).  

 

2.7.1.4 Kognitivno prevrednotenje 

Čustven odziv ne sledi situaciji, temveč posameznikovi presoji situacije. Kognitivno 

prevrednotenje je strategija, s katero posameznik vpliva na fazo presoje in s tem 

spremeni razmišljanje o situaciji ali zmožnosti njenega obvladovanja (Gross in 
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Thompson, 2007). »Tako se na primer učitelj skuša spomniti možnih razlogov za 

napadalno vedenje učenke proti njemu in opusti edino možno razlago, da gre za osebni 

napad nanj, kar v njem vzbuja jezo in žalost. Namesto tega razširi svoje razumevanje 

učenkinega vedenja z upoštevanjem njene trenutne domače situacije ali včerajšnjega 

prepira s prijateljico, kar posledično zmanjša jakost lastnega čustvenega doživljanja« 

(Šarić, 2015, str. 16). Psihološko relevantni dražljaji so lahko interni ali eksterni, 

kognitivno prevrednotenje pa vpliva na obe obliki (Gross in Thompson, 2007). Zgornji 

primer je primer zunanjega dražljaja, primer uravnavanja notranjega dražljaja pa je, ko 

posameznik vpliva na to, kako interpretira čustveno vzburjenje pred pomembnim 

nastopom (Gross in Thompson, 2007). Lahko ga interpretira kot občutek pričakovanja 

in pripravljenosti na nastop, s čimer si krepi samozavest, ali kot strah pred nastopom, 

s čimer slabi svoj občutek zmožnosti in priprave. S ponovno presojo, ki je oblika 

kognitivne spremembe, posameznik spreminja pomen situacije in s tem tudi njen 

čustveni vpliv (Gross in Thompson, 2007).  

 

2.7.1.5 Preoblikovanje odziva 

Tudi ko je čustven proces že v fazi oblikovanja odziva in pripravljenosti na akcijo, ostaja 

možnost preoblikovanja odziva (Gross in Thompson, 2007). Avtorja navajata, da lahko 

z njim vplivamo na psihološki, izkustveni ali vedenjski vidik čustva. Zapišeta, da ljudje 

na to pogosto vplivajo z vadbo ali sproščanjem (predvsem pri zmanjševanju vpliva 

neprijetnih čustev), uporabo različnih substanc (droge, alkohol …), k spremembi 

čustvene izkušnje pa lahko vpliva celo hrana (Gross in Thompson, 2007, str. 13). 

Pogosta oblika preoblikovanja odziva je tudi uravnavanje čustvenih izrazov in 

odzivanja (Gross in Thompson, 2007). Ko želi posameznik prikriti čustvo, s 

preoblikovanjem odziva vpliva na izražanje, še posebej na telesno držo in izraze na 

obrazu. Odziv se lahko preoblikuje tudi tako, da spodbudi določen način izražanja, na 

primer ko ob določeni novici ne občutimo čustvenega vzburjenja, a s sogovornikom 

vseeno delimo vznemirjenje ali veselje.  

 

2.7.2 Rekurzivni vidik čustev 

Razvoj čustva ni enosmeren proces, ki potekava v izolirani situaciji, temveč gre za 

nenehen proces odzivanja na spremenljive situacije, kjer ima pomembno vlogo tudi 

rekurzivni vidik čustev. S čustvenim odzivom posameznik spremeni izvorno situacijo 

in s tem posredno vpliva na svoj prvotni odziv, hkrati pa lahko vpliva tudi na ostale 

točke čustvenega procesa (Gross in Thompson, 2007). To pomeni, da trenutno 

čustveno stanje lahko vpliva na uravnavanje čustev, na primer ko je nekdo jezen in se 

odloči, da bo tokrat jezo izrazil v večji meri, kot bi jo sicer. Hkrati pa lahko določeno 

čustvo ali način njegovega izražanja sproži novo čustvo. Na primer čustvenemu odzivu 

lahko sledi obžalovanje, kako smo se odzvali. Nakazani primeri kažejo, da lahko že 

ocena učinkovitega ali neučinkovitega uravnavanja čustev sproži svoj proces 

čustvenega odzivanja. Uravnavanje čustev lahko poteka tudi vzporedno, na različnih 

točkah čustvenega procesa, kar se kaže predvsem, kadar se posameznik znajde v 

stiski in uporablja različne strategije hkrati (Gross in Thompson, 2007). 
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2.7.3 Preventivne in responzivne strategije uravnavanja čustev 

Modalni model čustev ponuja tudi osnovo za razlikovanje med preventivnimi in 

responzivnimi strategijami, pri čemer je odvisno, na katero točko razvoja čustvenega 

procesa ima strategija svoj največji vpliv (Gross in Thompson, 2007). Preventivne 

strategije imajo za svoj cilj uravnavanje procesov pred čustvenim impulzom, preden se 

aktivira določeno čustveno odzivanje, medtem ko se responzivne nanašajo na procese 

po oblikovanem čustvenem odzivu, ko se že oblikuje težnja k akciji (Gross, 2002; 

Gross in Thompson, 2007). Pomembno je poudariti, da razvrstitev strategij v skupino 

preventivnih ali responzivnih ni vezana na časovno komponento situacije ali dogodka 

(Gross in Thompson, 2007). Če prijatelja čaka pomemben nastop, ne pomeni, da so 

strategije, ki jih uporablja dneve pred tem, preventivne, med nastopom pa so samo še 

responzivne. V obeh primerih so lahko preventivne ali responzivne, odvisno, na katero 

točko procesa čustvenega odzivanja vpliva s svojimi strategijami, ali uravnava že 

oblikovan čustven odziv ali vpliva na procese pri oblikovanju odziva.  

 

 

2.8 Raziskave R. Sutton in sodelavcev 

 

2.8.1 Vpliv čustev v pedagoškem delu 

Sutton in Wheatley (2003) navajata, da teorije in raziskave podpirajo prepričanja, da 

imajo čustva v poučevanju pomembno vlogo in vplivajo na učiteljevo motivacijo, 

kognicijo in vedenje, hkrati pa na otroke. Raziskave, iz katerih izhajata, segajo tudi na 

področji kognitivne in socialne psihologije, ki nista prvenstveno osredotočeni na učitelje 

(Sutton in Wheatley, 2003). Avtorja vključujeta tudi raziskave, ki se ne osredotočajo na 

učitelje, zaradi sorazmerno malo raziskav s področja čustev učiteljev (Sutton in 

Wheatley, 2003). V tem vidim dodatno spodbudo, da se pozornost čustvom nameni 

tudi področju poučevanja in pedagoških delavcev, saj novejše empirične raziskave 

kažejo, da so čustva neločljiv element poučevanja in življenja učiteljev (Sutton in 

Wheatley, 2003), ki pomembno vplivajo na kakovost in učinkovitost dela v razredu ter 

dobrobit učiteljev (Frenzel, Becker-Kurz, Pekrun in Goetz, 2015).  

 

Čustva lahko vplivajo na kognicijo na različne načine: usmerjajo pozornost ter vplivajo 

na spomin in zmožnost reševanja problemov (Sutton in Wheatley, 2003). Čustva, še 

posebej neprijetna, fokusirajo pozornost. Dražljaji, na katere se posamezniki čustveno 

odzovejo, pritegnejo pozornost, tudi če si tega zavestno ne želijo. Pri pedagoškem delu 

je to lahko neprimerno vedenje otroka, ki pritegne učiteljevo pozornost in jo s tem 

odvrača od učiteljevih učnih ciljev. Povezano s spominom si ljudje bolje zapomnijo 

dogodke, ki so jih spremljali čustveni odzivi, kot dogodke, pri katerih so bili nevtralni 

(Sutton in Wheatley, 2003). To pomeni, da lahko sklepi, določeni na podlagi spomina, 

vodijo do pristranskosti, saj si posamezniki lažje prikličejo v spomin čustveno obarvane 

dogodke. Večja verjetnost je, da si bo učitelj zapomnil srečanje z jeznim kot mirnim 

staršem, ki je potekalo brez posebnosti, kar ga lahko sčasoma pripelje do sklepa, da 
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so vsi starši v tem razredu naporni (Sutton in Wheatley, 2003). Čustva lahko vplivajo 

tudi na zapomnitev situacije, saj si pri močnem čustvenem vzburjenju zapomnimo 

predvsem podrobnosti situacije, ki je izzvala odziv, nismo pa občutljivi na ostale 

okoliščine. Na primer pedagog si zapomni, kaj vse sta počela otroka, ki sta ga s svojim 

vedenjem razjezila, hkrati pa spomin na dogodek ne vključuje vedenja drugih otrok.  

 

Čustva pedagoških delavcev vplivajo tudi na otroke, ti pa se odzivajo na čustva 

učiteljev. Čeprav raziskave potrjujejo vpliv čustev učiteljev na otroke, je povezava med 

čustvi ter motivacijo in kognicijo učiteljev še nejasna (Sutton in Wheatley, 2003). 

Avtorja izpostavita, da raziskave pogosto ne upoštevajo kulture in konteksta ter 

možnosti, da čustva drugače vplivajo na otroke in učitelje, saj imajo v razredu različne 

vloge (Sutton in Wheatley, 2003). Kljub omenjenim kritikam raziskave in teorije kažejo, 

da čustva vplivajo tudi na zmožnost reševanja problemov in motivacijo. Negativna 

čustva pogosto zmanjšujejo posameznikovo notranjo motivacijo, kar je še posebej 

izrazito, kadar je izpostavljen več stresorjem (Sutton in Wheatley, 2003). V šolskem 

okolju se pedagoški delavci lahko srečujejo z vedenjsko zahtevnejšimi otroki, 

zahtevnimi starši, nesporazumi s sodelavci …, vse to pa lahko vpliva na njihovo 

notranjo motivacijo. Vpliv se kaže tudi pri postavljanju ciljev, saj naj bi pozitivno 

razpoloženje vodilo k postavljanju ambicioznejših ciljev (Sutton in Wheatley, 2003).  

 

2.8.2 Cilji in strategije uravnavanja čustev učiteljev  

Rosemary E. Sutton (2004) je izvedla raziskavo med srednješolskimi učitelji3, v kateri 

jo je zanimalo, katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo učitelji in kaj 

prepoznajo kot cilj uravnavanja čustev. Slednji je pomembna komponenta 

samouravnavanja, cilji pa so pogosto pogojeni z socialnimi in kulturnimi pravili ter 

vodenjem in disciplino razreda (Sutton, 2004). Avtorica je pri klasifikaciji strategij 

uravnavanja čustev izhajala iz Gross in Thompsonovega modela, pri čemer jo je 

zanimalo, katere strategije uporabljajo učitelji pred začetkom pouka, po pouku (po šoli) 

in v razrednih situacijah. V raziskavi je bila uporabljena kvalitativna metoda s 

polstrukturiranim intervjujem, sodelovalo je 30 srednješolskih učiteljev. 

 

Rezultati so pokazali, da je uravnavanje čustev pomemben del pedagoškega poklica, 

saj so učitelji sami načeli temo, še preden so bili o njej vprašani. V intervjuju so učitelji 

večinoma odgovarjali, da poteka uravnavanje čustev dnevno, osredotočeno pa je 

predvsem na neprijetna čustva, jezo in frustracijo. Raziskava je pokazala, da je 

uravnavanje čustev pomemben cilj poučevanja, ki je neločljivo povezan z vodenjem in 

disciplino razreda (Sutton, 2004). Večina sodelujočih učiteljev je bila prepričana, da 

izražanje neprijetnih čustev ne vodi do želenih rezultatov, zato iščejo načine njihovega 

uravnavanja.   

 

                                            
3 Raziskava je bila izvedena v Združenih državah Amerike, v državi Ohio, kjer so učitelji poučevali 

razrede, v katerih so bili otroci v starosti od 10 do 15 let.  



22 

 

2.8.2.1 Cilji uravnavanja čustev 

Najpogostejši cilj uravnavanja čustev je bil učinkovitost (Sutton, 2004). Učitelji so 

prepričani, da uravnavanje čustev, predvsem neprijetnih, pripomore k večji 

učinkovitosti v razredu. Uravnavanje omogoča, da ostanejo osredotočeni na 

akademske cilje in nadzorujejo čustva toliko, da ne vplivajo na potek pouka. Ena 

učiteljica je poročala, da izražanje jeze v razredu, čeprav v povezavi s samo enim 

otrokom, zmoti celoten razred in otroci niso več osredotočeni na svoje delo. Če 

situacijo obvlada na miren način, se pouk lahko nadaljuje, in to je učinkoviteje, kot če 

se celoten razred osredotoča na jezo in situacijo, povezano z enim otrokom (Sutton, 

2004). Učitelji opažajo, da se otroci odzivajo na njihovo jezo, predvsem na izrazito 

izražanje čustev, na primer vpitje, ob katerem se zaprejo vase, kar posledično 

zmanjšuje njihovo učinkovitost. Močna čustva tudi priklenejo fokus, s čimer odvračajo 

pozornost od akademskih ciljev, hkrati pa vplivajo na odnos z otroki (Sutton, 2004). 

 

Učitelji vidijo uravnavanje čustev kot del poklica učitelja in vloge »biti model učencem« 

(Sutton, 2004), kar je cilj, povezan s kulturnimi normami in pričakovanji. Nekateri učitelji 

(n = 12) so govorili o pomenu »biti pristen« v razredu, torej otrokom v določeni meri 

pokazati svoja čustva, in o tem, kako so se skozi izkušnje naučili, kako ravno prav 

pokazati čustva, slednje pa je lahko del cilja po učinkovitosti ali idealizirane podobe 

učitelja (Sutton, 2004).  

 

Učitelji pri svojem delu zasledujejo različne cilje (Sutton, 2004), s čimer so cilji 

uravnavanja čustev v določenem medsebojnem odnosu in odnosu do drugih 

pedagoških ciljev – razredna disciplina, učni cilji, odnos z otroki. Medsebojna 

usklajenost ciljev uravnavanja čustev in drugih ciljev lahko pripomore k 

učinkovitejšemu uravnavanju, medtem ko neusklajenost ciljev poveča možnost 

neuspešnega uravnavanja čustev (Sutton, 2004). Uresničevanje različnih neusklajenih 

ciljev lahko vodi do nekonsistentnosti v delovanju. Na primer če je cilj učitelja biti pristen 

in usklajen z disciplinskimi cilji, lahko ob različnih situacijah poudarja različne cilje, kar 

vodi do neenotnega delovanja in s tem pogostega občutka neuspešnosti. Tudi visoka 

raven stresa poveča možnost za neuspešno uravnavanje čustev (Sutton, 2004), 

vendar lahko posamezniki preko izkušenj razvijejo učinkovitejše strategije uravnavanja 

čustev, hkrati pa se zmanjšuje število novih situacij in presenečenj.  

 

2.8.2.2 Strategije uravnavanja čustev 

Učitelji so poročali, da pri svojem delu uporabljajo različne strategije uravnavanja 

čustev, tako preventivne kot responzivne (Sutton, 2004). Na podlagi Gross in 

Thompsonovega modela je avtorica načine uravnavanja čustev razvrstila v družino 

procesov uravnavanja čustev. Učitelji pri svojem delu uporabljajo spremembo situacije, 

preusmeritev pozornosti in kognitivno prevrednotenje, ki se uvrščajo v skupino 

preventivnih strategij, pa tudi responzivne strategije preoblikovanja odziva. 
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Sutton (2004) je v raziskavi tudi zanimalo, kdaj uporabljajo določene strategije – pred 

poukom, med njim ali po njem. Preventivne strategije, spremembo situacije in 

preusmeritev pozornosti, so učitelji uporabljali pred začetkom pouka in v procesu 

oblikovanja čustvenega odziva, strategije kognitivnega prevrednotenja pa samo v 

procesu oblikovanja odziva. Načini spremembe situacije, ki so potekali pred začetkom 

pouka, so bili dobre priprave, prilagoditev delovnega načrta, uporaba lažje izvedljivih 

dejavnosti (oz. dejavnosti, ki so bile učiteljem lažje) in vplivanje na vedenje otrok tako, 

da so učitelji že na začetku pouka z otroki delili svoje počutje. Strategije spremembe 

situacije v procesu oblikovanja čustvenega odziva so vključevale uporabo specifičnih 

strategij vodenja razreda. Zajemale so cel razred, na primer učitelj naroči otrokom, naj 

naredijo nalogo vsak zase, tiho na svojem mestu, ali pa uporabi humor, da razbremeni 

situacijo – pove šalo in nadaljujejo s poukom, ali pa so se nanašale na posameznega 

otroka, na primer ko učitelj otroku tiho reče, naj si vzame kratek odmor (Sutton, 2004).  

 

Večina učiteljev (n = 22) je poročala, da uporablja strategije preusmeritve pozornosti 

pred začetkom dela: pogovor s kolegi, osredotočanje na pozitivne misli ali branje 

pozitivnih misli, prigovarjanje samemu sebi in zgodnji prihod v službo (Sutton, 2004). 

Manj učiteljev (n = 3) je poročalo, da na točki čustvenega vzgiba ignorirajo manjše 

moteče vedenje, kar so se naučili preko svojih izkušenj (Sutton, 2004). V kategorijo 

kognitivnega prevrednotenja se uvrščata samogovor in refleksija, obe strategiji pa sta 

tesno povezani z izkušnjami učiteljev. Občasno, so si učitelji v spomin priklicali pretekle 

podobne situacije, kjer niso uravnavali čustvenega odziva (Sutton, 2004). Učitelji so 

tudi poročali, da so se preko izkušenj naučili, da vedenja in besed otrok ne vzamejo 

preveč osebno, da natančneje zajamejo/zaznavajo razredno situacijo, z izkušnjami pa 

se tudi zmanjšuje število presenečenj (Sutton, 2004). 

 

Med responzivne strategije se uvrščajo vedenjske in kognitivne strategije, ki jih učitelji 

uporabljajo med svojim delom ali po pouku. V neposredni situaciji učitelji uporabljajo 

različne vedenjske strategije, s katerimi želijo spremeniti izrazno, psihološko ali 

izkustveno komponento čustva (Sutton, 2004). V to kategorijo se uvrščajo fizični umik, 

premor, globoko dihanje, postati tiho (utihniti ali tiho govoriti) in nadzorovanje obraznih 

izrazov (Sutton, 2004). Skoraj polovica učiteljev (n = 14) uporablja tudi strategije 

uravnavanja čustev po pouku, ki jih lahko razdelimo na zmanjšanje ali povečanje 

dejavnosti, na primer sedenje v tišini ali vadba (Sutton, 2004). Kognitivno responzivne 

strategije v neposredni čustveni situaciji vključujejo refleksijo, pozitivne misli in 

vizualizacijo, strategije, ki jih učitelji uporabljajo po pouku, pa pogovor s sodelavci, 

družino ali prijatelji, hobiji in priprave na naslednji pouk. Večina učiteljev (n = 24) je 

poročala, da se pogovarjajo s sodelavci, še posebej če imajo slab dan, in to strategijo 

opisujejo kot »ventil« in postavljanje stvari v perspektivo (Sutton, 2004).  

 

 

2.9 Teoretični preplet 
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V teoretičnem delu sem najprej preko teorij dvojnega procesiranja in psihologije 

odločanja prikazala vlogo čustev v procesu odločanja. Čeprav nas čustva v določenih 

primerih lahko vodijo do zmot in pristranskosti, so čustva in s čustvi povezan spomin 

nepogrešljivi pri odločanju, kjer nimamo enoznačnih rezultatov, in temeljijo na 

človekovih preteklih izkušnjah in predvidevanjih za prihodnost, kar je bilo prikazano 

preko primera Damasijevega pacienta Elliota (Damasio, 2008). V določenih primerih 

lahko prihaja do konfliktov med čustvenimi in kognitivnimi procesi, ki lahko vodijo k 

različnim odzivom, kar je pogosto zaznano v moralnih sodbah/odločitvah in 

intertemporalnih odločitvah, kjer gre za odločitev med možnostmi, povezanimi z 

zadovoljitvijo kratkoročnih ali dolgoročnih ciljev (McClure, Botvinick, Yeung, Greene in 

Cohen, 2007). Tudi Gross in Thompson (2007) navajata, da lahko prihaja do konflikta 

med dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji, kar lahko predstavlja oviro v učinkovitosti 

strategije izbire situacije.  

 

Predstavljenim teorijam čustev (Milivojevićev model KER, Gross in Thompsonov 

modalni model čustev in Damasijeva nevrobiološka perspektiva) je skupna 

predpostavka o možnosti preoblikovanja prvotnih čustvenih odzivov. Možnost 

zavestnega nadzorovanja človekovega čustvenega odzivanja odpira možnost 

uravnavanja čustev. Tudi na področju teorije odločanja, ki predpostavlja dva načina 

mišljenja, deluje sistem 2, ki je deliberativen kot nadzornik sistema 1, kamor se 

vključujejo tudi čustva (Kahneman in Frederick, 2005). Kljub možnosti nadzora pa 

lahko določeni človekovi odzivi in odločitve potekajo spontano, brez zavestne 

potrditve. Milivojević (2008) zapiše, da se človek lahko ne zaveda čustvenega odziva, 

ker ga ni ozavestil ali ga je potlačil, ne glede na razlog pa se čustvo izraža v vedenju. 

Po Damasiu (2008) s čustvi vrednotimo okolje, kar ni nujno zavestno, saj že ČUD 

zaznamo, še preden nanj usmerimo selektivno pozornost. 

 

Avtorji predpostavljajo različne klasifikacije čustev in razlikovanja med sorodnimi 

procesi. Damasio (2008) uvršča čustva k telesu, občutke pa k duhu. »Občutek čustva 

je ideja o telesu, ki ga pretresa proces čustvovanja« (Damasio, 2008). Meni, da človek 

s čustvi vrednoti okolje in usklajuje odzive. Po modelu KER je vsako čustvo posebna 

kvaliteta, občutki sodijo na telesno, čustva pa duševno področje osebnosti (Milivojević, 

2008). Čustva so odziv posameznika na dogajanje in pripravijo človeka na določen 

odziv (Milivojević, 2008). Gross in Thompson (2007) pišeta, da sta v vsakdanji rabi 

termina čustvo in občutek pogosto uporabljena kot sinonima, vendar so čustva več kot 

samo občutki, saj nas pripravijo na določen odziv. Kljub razlikam vsi predpostavljajo, 

da obstajajo posamezne vrste čustev (veselje, jeza ...), in se strinjajo, da gre pri tem 

za odnosni vidik med posameznikom in okoljem, pri čemer je cilj čustvenega odziva 

prilagoditvena dejavnost človeka. Gross in Thompsonov model uravnavanja čustev 

predvideva pet možnih točk vplivanja v procesu čustvenega odziva: izbira in 

sprememba situacije, preusmeritev pozornosti, kognitivno prevrednotenje in 

preoblikovanje odziva (Gross in Thompson, 2007). Na podlagi modela lahko 

razvrstimo načine uravnavanja čustev glede na njihovo točko delovanja v procesu 

oblikovanja čustvenega odziva (na kateri točki imajo največji vpliv). Prve štiri strategije 
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uravnavanja čustev praviloma sodijo v skupino preventivnih strategij, preoblikovanje 

odziva pa v skupino responzivnih strategij. Uravnavanje čustev lahko poteka 

intrinzično – uravnavanje lastnih čustev ali ekstrinzično – uravnavanje čustev drugih, s 

čimer posredno uravnavamo tudi lastna čustva. 

 

V kontekstu uravnavanja čustev je pomembno razumevanje, da se ljudje vedno 

odzovejo na pomen, ki ga pripišejo situaciji, in ne na situacijo samo. V vseh omenjenih 

teorijah sta bili izpostavljeni subjektivna presoja in faza ocenitve, pri čemer igrata 

pomembno vlogo kontekst in referenčni okvir. Učinek konteksta in pomen 

referenčnega okvira sta bila prepoznana kot pomembna dejavnika v kontekstu 

človekovega odločanja že na področju psihologij sodb in odločanja. V teoriji 

pričakovanja Tevrsky in Kahneman (1986) navajata, da je referenčna točka, s katere 

posameznik vrednoti svoje možnosti, odvisna od pričakovanj, našega trenutnega 

stanja, socialnih norm in posameznikovih navad. V okviru modela KER ima referenčni 

okvir vlogo predvsem v fazi apercepcije in je odvisen od človekovega znanja in 

preteklih izkušenj (Milivojević, 2000). Damasio poudarja pomen človekovih izkušenj, 

saj se preko njih oblikujejo asociativne povezave in s čustvi povezan spomin, ki se 

aktivira ob določenih dražljajih. Avtorji Sutton, Damasio in Milivojević v okviru konteksta 

izpostavljajo tudi pomen kulture in socialnega okolja.  

 

Da je tema čustev in njihovega uravnavanja pomembna tudi v pedagoškem delu, 

potrjuje raziskava R. E. Sutton (2004), v kateri so učitelji začeli spontano govoriti o 

čustvih, še preden so bili o njih vprašani. Raziskava je pokazala, da učitelji uporabljajo 

različne preventivne in responzivne strategije pred poukom, med njim in po njem. 

Učitelji poučujejo različne razrede, zato prihaja do različnih izkušenj pri delu (Sutton 

idr., 2009). Ustvarijo si različne predstave o svojih razredih, kar bi lahko potencialno 

vplivalo na cilj uravnavanja čustev (Sutton idr., 2009). Čeprav še ni dovolj raziskav, ki 

bi obravnavale povezave med cilji in kontekstom, v katerem živijo in delajo učitelji 

(Sutton idr., 2009), predpostavljam, da kontekst, znotraj katerega deluje pedagoški 

delavec, pomembno vpliva na njegovo delovanje.  

 

Čustva niso nasprotje racionalnosti in imajo svojo funkcijsko vlogo ter lahko 

pripomorejo k učinkovitejšemu miselnemu procesu (Damasio, 2008). Šele možnost 

preoblikovanja in zavedanje povezave med čustvi in dražljaji odpirata prostor 

uravnavanju čustev in oblikovanju različnih strategij uravnavanja. Tudi zmožnost 

uravnavanja čustev lahko uvrstimo k prilagoditvenim mehanizmom, saj so tako kot 

čustva sposobnost prilagajanja okolju, v katerem človek živi od rojstva. Uravnavanje 

čustev je mehanizem, ki se v posameznikovem razvoju izoblikuje tudi na podlagi 

njegovih izkušenj, interakcij z drugimi pomembnimi ljudmi ter socialnih in kulturnih 

pravil. 

 

 

2.10 Pomen uravnavanja čustev v socialnopedagoškem delu 
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»Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s proučevanjem položaja prikrajšanih ljudi, 

ki imajo težave z lastnim uveljavljanjem in vklapljanjem v družbeno življenje ali pa kršijo 

družbene norme« (Socialna pedagogika, b. d.). Socialni pedagogi se pri svojem delu 

srečujejo z različnimi ljudmi, predvsem s posamezniki, ki prihajajo iz socialno 

ranljivejših skupin. Poleg usmerjenosti k marginalnim skupinam je postala socialna 

pedagogika pomemben del socializacije otrok in mladostnikov ter ostalih ranljivih 

skupin, v svojem delovanju pa je usmerjena k »virom močem in potencialov v 

posamezniku, socialnem okolju ali skupnosti« (Zorc-Maver, 2006, str. 8). 

 

»Naloga socialne pedagogike je torej kritičen pregled in razumevanje vsakdana 

uporabnika, cilj njenih intervencij pa zaščita in podpora pri oblikovanju zanj bolj 

zadovoljivega vsakdana« (Zorc-Maver, 2006, str. 9), pri čemer je pomembno, da 

socialni pedagog pri svojem delu upošteva tudi drugačne poglede na svet. Pri 

sprejemanju različnosti je pomembno tudi razumevanje čustev in strategij njihovega 

uravnavanja. Čustva so odziv na situacije, za katere posameznik oceni, da so zanj 

pomembne. Kaj je pomembno, je odvisno od subjektivne ocene, v katero so vpete 

posameznikove vrednote, cilji in pretekle izkušnje, pomembno vlogo pa imajo tudi 

kontekst ter socialne in kulturne norme. To pomeni, da se lahko različni ljudje v isti 

situaciji odzovejo različno. Zavedanje različnosti je še posebej pomembno pri delu s 

socialno ranljivejšimi skupinami, saj imajo lahko pomembno drugačne življenjske 

izkušnje, različne vrednote in pravila, povezana s čustvenim odzivanjem. Večje razlike 

se lahko pojavijo med posamezniki, ki prihajajo iz različnih kultur. Pomembno je, da 

socialni pedagog upošteva te razlike, saj sta lahko vzrok konflikta ali nerazumevanja 

že različna interpretacija in razumevanje situacije, hkrati pa lahko že samo zavedanje 

različnosti pomaga pri uravnavanju čustev (kognitivno prevrednotenje). S čustvenim 

odzivanjem posameznik vpliva na okolje in s tem tudi na druge posameznike z 

namenom spreminjanja situacije. Pri razumevanju drugih in njihovih življenjskih 

kontekstov je pomembno, da se socialni pedagog zaveda lastnega vplivanja in 

upošteva, da kulturne vrednote določajo, kakšen odziv je primeren v določenem 

kontekstu in kaj dobi oznako učinkovitega prilagoditvenega delovanja (Gross in 

Thompson, 2007).  

 

»V sodobni družbi so poleg kognitivnih spretnosti in veščin potrebne še medosebne in 

komunikacijske, ki jih pridobimo s socialnim učenjem v socialnih mrežah« (Zrim 

Martinjak, 2006, str. 47). Uravnavanje čustev je mehanizem, ki se izoblikuje v interakciji 

s pomembnimi drugimi, pri čemer imajo pomembno vlogo starši ali skrbniki, ki 

pomembno vplivajo na presojo situacij, povezanih s čustvi, saj otrokom nudijo 

informacije o situacijah, podajajo razlago vzrokov čustev in predajajo pravila 

čustvovanja (Gross in Thompson, 2007). Poleg tega starši z usmeritvami otrokom 

predajajo različne strategije uravnavanja čustev, ki jim pomagajo pri nadzorovanju in 

soočenju s situacijami.  

 

Vpliv socialnega okolja se kaže že v zgodnjem otroštvu. Izbira situacije kot ekstrinzična 

strategija ima pomembno vlogo, saj starši oblikujejo otrokovo okolje tako, da vsebuje 
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obvladljive čustvene zahteve (Gross in Thompson, 2007). To lahko zajema predvidljive 

rutine, premore med dejavnostmi, počitek …, s tem pa starši otroku omogočajo, da se 

sooča in obvladuje širšo čustveno vzdušje družinskega življenja (Gross in Thompson, 

2007). Pomembno vlogo imajo tudi čustveni odzivi staršev na čustva otrok. Če se starši 

na čustvene izraze otrok odzivajo podporno in sočutno, se ti v takojšnji situaciji lažje 

soočajo s čustvi (Gross in Thompson, 2007). Milivojević (2000) piše, da so čustveni 

odzivi staršev na vedenje otrok še posebej pomembni, saj otrok ponotranji mentalne 

predstave, ki jih oblikuje na osnovi odziva staršev, s čimer lahko prikliče njihova čustva 

in jih usmeri nase (čustva občuti do sebe). Čustva pri okolici vzbudijo določen odziv 

(otrokova čustva izzovejo pri starših določen odziv), s čimer se oblikujejo situacije, ki 

lahko spodbujajo učinkovito uravnavanje čustev ali predstavljajo oviro (Gross in 

Thompson, 2007). »Če so za starše pomembna otrokova čustva, bo dobil potrditev, 

da so čustva res pomembna, in tedaj bodo tudi zanj postala pomembna« (Milivojević, 

2000). 

 

Tako kot strategije uravnavanja čustev so tudi čustveni odzivi sami po sebi nevtralni, 

pomen prilagodljivosti dobijo šele v kontekstu (Gross in Thompson, 2007). To pomeni, 

da je lahko odziv, ki ga označimo za čustveno nenadzorovanega ali neprimernega, za 

nekoga najučinkovitejši način delovanja v določenem kontekstu, npr. v primeru nasilja 

v družini. Socialni pedagogi se zaposlujejo v različnih organizacijah in ustanovah – v 

osnovnih in srednjih šolah, vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, dijaških 

domovih, zaporih … (Socialna pedagogika, b. d.). Pri svojem delu se pogosto srečujejo 

z mladostniki in odraslimi z vedenjskimi in čustvenimi težavami, kjer so pomembni 

nadzorovanje in uravnavanje čustev ter razumevanje pomena konteksta v 

posameznikovem delovanju in odzivanju. Pomembno je, da socialni pedagog loči med 

čustvom in vedenjem ter potrdi in sprejema uporabnikova čustva. 
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3 Empirični del 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen 

 

Učinkovite strategije uravnavanja čustev so pomembne v vsakdanjem življenju 

posameznikov, njihov pomen pa je toliko večji pri poklicih, ki vključujejo delo z ljudmi. 

V osnovnih šolah se učitelji in socialni pedagogi srečujejo s situacijami, ki od njih 

zahtevajo prepoznavanje in uravnavanje svojih čustvenih odzivov. Raziskava 

Rosemary E. Sutton (2004) je pokazala, da je uravnavanje čustev za učitelje 

pomembna tema, saj so o njej spregovorili spontano, še preden so bili vprašani. 

Raziskave se večinoma osredotočajo na učitelje, čeprav se pri delu z otroki srečujejo 

strokovnjaki različnih profilov. V svojo raziskavo sem poleg učiteljev vključila tudi 

socialne pedagoge, saj so lahko del šolskega sistema in so pri delu z otroki soočeni s 

situacijami, ki od njih zahtevajo uporabo strategij uravnavanja čustev.  

 

Zanimalo me je, katere strategije uravnavanja čustev pri svojem pedagoškem delu 

prepoznajo in uporabljajo učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in 

socialni pedagogi, katere situacije sprožijo potrebo po uravnavanju čustev in kaj vidijo 

kot cilj uravnavanja čustev. Zanimalo me je tudi, ali učitelji predmetnega in razrednega 

pouka ter socialni pedagogi uporabljajo različne strategije uravnavanja čustev in katere 

strategije prepoznajo kot najučinkovitejše. Z raziskavo želim prispevati k boljšemu 

pregledu področja uravnavanja čustev in prepoznavanju, da so čustva in strategije 

uravnavanja čustev neločljiv del pedagoškega dela učiteljev in socialnih pedagogov.  

 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja  

 

V okviru raziskave sem postavila sledeča raziskovalna vprašanja (RV):  

 

– RV1: Katere strategije uravnavanja čustev prepoznajo in uporabljajo učitelji 

razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in socialni pedagogi pri 

svojem pedagoškem delu? 

– RV2: Ali učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in socialni 

pedagogi uporabljajo različne strategije uravnavanja čustev? 

– RV3: Kako pogosto učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in 

socialni pedagogi uporabljajo izbrane strategije uravnavanja čustev? Katere 

uporabljajo najpogosteje? 

– RV4: V katerih situacijah se največkrat uporabljajo strategije uravnavanja 

čustev in katera čustva želijo uravnati? 

– RV5: Kaj je cilj uravnavanja čustev učiteljev razrednega pouka, učiteljev 

predmetnega pouka in socialnih pedagogov? 
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Med raziskavo sem izhodiščnim raziskovalnim vprašanjem dodala še raziskovalno 

vprašanje, povezano z učinkovitostjo. Zanimalo me je, katere strategije prepoznajo kot 

najučinkovitejše in kako ocenjujejo svojo uspešnost pri uravnavanju lastnih čustev:  

– RV6: Katere strategije uravnavanja čustev prepoznavajo učitelji razrednega 

pouka, učitelji predmetnega pouka in socialni pedagogi kot najučinkovitejše?  

– RV7: Ali se učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in socialni 

pedagogi ocenjujejo, da so uspešni pri uravnavanju svojih čustev? 

 

 

3.3 Metoda in način zbiranja podatkov 

 

V raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop z deskriptivno metodo. 

Kvalitativna metoda se pogosto uporablja za raziskovanje novih, še neraziskanih 

področij (Vogrinc, 2008), in čeprav uravnavanje čustev ni novo področje, ostaja še 

dokaj neraziskano. V preteklosti so se raziskave s področja poučevanja osredotočale 

predvsem na kognitivni vidik učiteljev in poučevanja, po letu 1990 pa se je povečalo 

zanimanje za čustveni vidik in čustva učiteljev (Sutton, 2004). Podoben trend kot v 

zahodnem akademskem svetu se kaže tudi v slovenskem prostoru, kjer je bilo do zdaj 

izvedenih malo raziskav na temo čustev učiteljev (Šarić, 2015). 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila instrument polstrukturiran intervju, ki »je 

najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov, s katerim lahko dobro 

raziskujemo nova področja raziskovanja« (Kordeš in Smrdu, 2015).  

 

 

3.4 Vzorec 

 

V raziskavo sem vključila učiteljice razrednega pouka, učiteljice predmetnega pouka 

in socialne pedagoginje. Za razmejitev med učiteljicami razrednega in predmetnega 

pouka sem se odločila, ker gre pri njihovem delu za različno obliko pouka (predmetna 

stopnja, razredna stopnja) in različno starost otrok. Pričakujem, da se bodo pokazale 

tudi razlike med učiteljicami in socialnimi pedagoginjami, saj gre tudi pri njih za različno 

obliko dela. Razlike kaže tudi raziskava, izvedena med študenti socialne pedagogike 

in razrednega pouka, ki je pokazala, da študenti obeh smeri uporabljajo različne 

strategije uravnavanja čustev (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015). Najpogostejši izbiri 

obeh skupin sta bili izbira situacije in sprememba situacije (Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015). Med skupinama študentov so se pojavile razlike v pogostosti uporabe 

posamezne strategije, predvsem pri uporabi preusmeritve pozornosti, vplivanja na 

fiziološke potrebe in iskanju socialne opore, ki so jih pogosteje uporabljali študenti 

razrednega pouka (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015). 

 

Vzorčenje je bilo namensko, saj sem za potrebe raziskave potrebovala ljudi, ki 

izpolnjujejo točno določene pogoje. Pogoj za sodelovanje je bila zaposlitev na osnovni 
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šoli na delovnem mestu učiteljice razrednega pouka, učiteljice predmetnega pouka ali 

socialne pedagoginje kot svetovalne delavke ali izvajalke dodatne strokovne pomoči. 

V raziskavi je sodelovalo devet strokovnih delavk iz osmih osnovnih šol: tri učiteljice 

razrednega pouka, tri učiteljice predmetnega pouka in tri socialne pedagoginje. 

Intervjuvanke so zaposlene v različnih osnovnih šolah, razen dveh učiteljic 

predmetnega pouka, ki prihajata z iste šole. Vse intervjuvanke imajo več let delovnih 

izkušenj s področja pedagoškega dela in so ženskega spola.  

 

 

3.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

V prvi fazi iskanja udeležencev raziskave sem kontaktirala več osnovnih šol. Zaradi 

lažje organizacijske in lokacijske izvedbe sem se osredotočila na šole iz 

osrednjeslovenske regije. Prošnjo za sodelovanje v raziskavi sem naslovila na vodstvo 

šole. Zaradi majhnega odziva šol sem nato v drugi fazi preko poznanstev neposredno 

kontaktirala potencialne udeleženke raziskave. Vse pedagoginje, ki so se odzvale na 

prošnjo za sodelovanje, so izrazile zanimanje za temo in pripravljenost na sodelovanje 

v raziskavi.  

 

Intervjuji so potekali v različnih okoljih. Pogoj je bil, da potekajo v okolju, kjer se 

intervjuvanka počuti dobro in sproščeno. Intervjuji so potekali na osnovni šoli, pri 

intervjuvanki doma, pri meni doma in zunaj. S predhodnim soglasjem intervjuvank sem 

osem intervjujev snemala, pri enem intervjuju pa sem si med pogovorom beležila 

oporne točke, na podlagi katerih sem kasneje naredila podroben zapis pogovora. 

Postopek zbiranja podatkov je potekal od konca junija do konca avgusta 2017. 

Najkrajši intervju je potekal 30 minut, najdaljši pa 1 uro in 10 minut.  

 

Nekaterim intervjuvankam sem na njihovo prošnjo predhodno poslala vprašalnik 

intervjuja, vsem pa sem na njihovo željo pred začetkom intervjuja na kratko predstavila, 

kaj pomenijo strategije uravnavanja čustev in navedla nekaj vsakdanjih primerov. 

Zavedala sem se, da lahko razlaga vpliva na odgovore intervjuvank, vendar se mi je 

zdela potrebna, saj je bilo področje uravnavanja čustev, predvsem strategij 

uravnavanja, za intervjuvanke dokaj neznano področje ali popolnoma nova tema. Pri 

tem sem upoštevala, da lahko s svojo razlago vplivam na potek intervjuja, kar sem 

upoštevala pri analizi besedila. Hkrati sem pred začetkom intervjuja izkoristila 

priložnost in intervjuvankam pojasnila, da ni potrebno posebno predhodno znanje s 

področja čustev ali uravnavanja čustev, temveč da me zanimajo njihov pogled, 

izkušnje in načini uravnavanja čustev pri njihovem delu.  

 

3.5.1 Vprašalnik 

Vprašalnik sem oblikovala na podlagi vprašanj iz raziskave Uravnavanje čustev 

učiteljev avtorice Rosemarry Sutton (2004). Prilagodila sem jih za pričujočo raziskavo 

ter dodala vprašanja glede situacij in učinkovitosti strategij uravnavanja čustev. 

Vprašalnik je sestavljen iz sedmih krovnih vprašanj s predvidenimi podvprašanji. Ker 
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je bil vprašalnik pripravljen za polstrukturiran intervju, so bila vprašanja le vodilo 

intervjuja in sem jih prilagajala glede na potek pogovora. Med intervjuji sem tako 

zastavila več ali manj vprašanj, odvisno od tega, katera področja so intervjuvanke 

zajele v odgovorih.  

 

3.5.1.1 Vprašalnik Strategije uravnavanja čustev učiteljev in socialnih 

pedagogov pri pedagoškem delu v osnovni šoli 

 

Vprašalnik za polstrukturiran intervju: 

 

1. Ko pomislite na čustva pri pedagoškem delu (pri delu z otroki, v razredu …), kaj 

vam najprej pride na misel? 

2. S seboj imam list, na katerem je seznam čustev. Izberite do tri čustva, ki se vam 

zdijo najpomembnejša v zvezi z vašim pedagoškim delom. 

Seznam čustev: jeza, strah, žalost, veselje, gnus, presenečenje, naklonjenost. 

3. Ali kdaj nadzorujete, uravnavate ali prikrivate svoja čustva pri svojem 

pedagoškem delu? 

• Če da: Ali lahko opišete situacijo, kjer ste želeli nadzorovati, uravnati ali 

prikriti svoja čustva? Kako ste uravnali čustva v tej situaciji? 

• Katere strategije uporabljate za nadzorovanje, uravnavanje ali prikrivanje 

svojih čustev? 

• Katere strategije uporabljate za soočanje s čustvi po dogodku, ki je 

sprožil potrebo po njihovem uravnavanju? 

• Imate kakšne strategije za pripravo na dogodke ali situacije, za katere 

predvidevate, da bodo sprožile čustveni odziv in potrebo po uravnavanju 

čustev? 

• Katere strategije uravnavanja čustev uporabljate najpogosteje 

(največkrat)? 

• Katera čustva želite uravnavati največkrat? 

• Samo neprijetna čustva: Ali uravnavate tudi prijetna čustva? (in obratno) 

 

4. V katerih situacijah največkrat uporabljate strategije uravnavanja čustev? 

5. Kaj je cilj vašega uravnavanja čustev (kaj vidite kot cilj)? 

6. Katere strategije uravnavanja čustev prepoznavate kot najučinkovitejše pri 

svojem pedagoškem delu? 

• Kako uspešni ste pri nadzorovanju, uravnavanju ali prikrivanju čustev? 

7. Bi še kaj dodali na temo čustev in njihovega uravnavanja pri pedagoškem delu? 
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3.6 Postopki obdelave podatkov 

 

Kvalitativna analiza podatkov je potekala po sledečih korakih: 1) transkript intervjuja in 

urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) oblikovanje kategorij, 5) 

definiranje kategorij in 6) oblikovanje teoretične razlage (Vogrinc, 2008). V procesu 

kodiranja sem uporabila deduktivno in induktivno metodo kodiranja. Z deduktivnim 

pristopom sem v analizi podatkov preverjala, ali se kode, ki sem jih določila pred 

začetkom analize, pojavijo tudi v odgovorih intervjuvancev. Deduktivne kode sem 

določila na podlagi dosedanjih raziskav s področja uravnavanja čustev. Uporabila sem 

tudi induktivni pristop, kjer sem kode določila med analizo besedila, saj me je zanimalo, 

ali se bodo pojavile nove kode, ki jih nisem pridobila iz teoretičnih izhodišč.  

 

 

3.7 Analiza intervjujev po posameznih skupinah 

 

Pri analizi intervjujev se je pokazalo, da imajo intervjuvanke znotraj posameznih skupin 

(učiteljice razrednega pouka, učiteljice predmetnega pouka in socialne pedagoginje) 

številne skupne točke, se pa med njimi vseeno pojavljajo razlike pri poudarkih na 

posameznih strategijah. Po posameznih skupinah bom najprej predstavila skupne 

točke, nato pa še razlike, ki so se pojavile med analizo intervjujev. Večina kategorij je 

rezultat induktivne metode kodiranja.  

 

3.7.1 Skupina socialnih pedagoginj 

 

3.7.1.1 Skupne točke 

 

Kolektiv in pogovor s sodelavci 

Vse tri socialne pedagoginje v kontekstu uravnavanja čustev izpostavljajo pomen 

kolektiva in pogovor s sodelavci kot pomembno strategijo uravnavanja čustev. Znotraj 

kolektiva se posamezniki srečujejo s podobnimi situacijami ali delujejo kot del tima, ki 

rešuje določeno situacijo, kar kaže, da so dobri medsebojni odnosi, kjer lahko 

posameznik najde oporo za pogovor, pomemben element sproščanja napetosti in 

uravnavanja čustev. »Zadnja leta smo imeli težave in je zelo pomagalo, da smo se 

med seboj pogovarjali …« (SP1_15). Pri tem je dovolj, da socialna pedagoginja najde 

manjšo skupino ljudi ali samo enega sodelavca, s katerim se lahko pogovori o 

situacijah, ki se dogajajo: »Misim, da je najbolj učinkovalo to, da sva se s kolegico 

redno pogovarjali, kot ena supervizija, druga drugi, neformalna …« (SP2_8). 

 

Supervizije/intervizije 

Vse tri socialne pedagoginje ob soočenju z večjimi težavami ali veliko stresa same 

poiščejo pomoč v obliki neformalne supervizije. Izvajajo jo na različne načine: s 
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prijateljico s strokovnim ozadjem (SP1), s sodelavko (SP2) ali v obliki srečanja 

socialnih pedagoginj na podobnih delovnih mestih (SP3). »… ko so težave res hude, 

sama osebno poiščem pomoč. Imam prijateljico, ki je strokovno podkovana v tem ...« 

(SP1_15). Ena intervjuvanka je izpostavila, da bi bilo na šoli zaželeno imeti 

supervizorja. 

 

Iskanje ozadja/razlogov za vedenje 

Pri socialnih pedagoginjah ima strategija kognitivnega prevrednotenja pomembno 

vlogo in jo prepoznavajo kot učinkovito strategijo uravnavanja čustev. Že 

osredotočanje na razumevanje vedenja in potreb otrok, ki so pripeljali do določene 

situacije, in ne na vedenje samo pomaga k uravnavanju čustev. »Zavedam se, kaj je 

njegova potreba v ozadju ... Ali se otrok ne čuti kompetentnega ali želi pridobiti prijatelje 

… Že zavedanje tega mi pomaga, da ostanem čim bolj mirna ...« (SP1_12). To velja 

tudi pri sodelovanju s starši: »Pogosto moram regulirati čustva, saj sem tukaj jaz 

strokovnjak in me velikokrat napadejo straši, ker so bili morda sami nezadovoljni v šoli 

in imajo sedaj otroke z istimi ali podobnimi težavami …« (SP3_12). 

 

Pri delu jim pomaga zavedanje, da se za vedenjem otrok skrivajo določene potrebe ali 

okoliščine, ki so privedle do takšnega vedenja, in da otrokovo vedenje ni načrtno 

uperjeno proti njim. Pomembno je, da se ta odnos vzdržuje tudi pri delu s starši, saj 

imajo tudi oni svojo življenjsko zgodbo in izkušnje s šolo, ki so lahko negativne. V 

raziskavi se je pokazalo, da pri socialnih pedagoginjah strategija kognitivnega 

prevrednotenja ne nastopa samo kot preventivna strategija, ampak tudi kot del 

responzivnih strategij. V tem primeru kognitivno prevrednotenje nastopa sočasno z 

umikom in se uvršča v responzivno vedenjsko strategijo. 

 

Odnos – vzpostavitev odnosa z otroki 

Vse tri intervjuvanke prepoznavajo, da je uspešno uravnavanje čustev ključ do 

vzpostavitve odnosov z otroki – da smo dostopni in nam zaupajo tako pozitivne kot 

negativne vidike: »Otrokom, se mi zdi, da to ogromno pomeni, ta odnos. In s tem se 

vzpostavlja ena zaupanje in tudi oni imajo ta občutek varnosti, da lahko povejo in 

pridejo … (SP2_14). »Zdi se mi zelo pomembno, da sebe reguliraš, da je potem še 

prostor za otroka in njegove stvari ...« (SP3_12). 

 

Z uravnavanjem čustev naredimo prostor za otroka, njegova čustva in potrebe, ki 

lahko, če se preveč ukvarjamo s svojimi potrebami in čustvi, ostanejo neopažena. Dve 

intervjuvanki sta kot cilj uravnavanja čustev označili zadovoljstvo v odnosih oz. 

optimalno dobre odnose. Intervjuvanka, ki je zaposlena na delovnem mestu svetovalne 

delavke na šoli, je v povezavi z uravnavanjem čustev izpostavila tudi pomen odnosov 

s starši in ostalimi sodelavci: »Kot socialni pedagog na šoli je pomembno, da se čim 

boljše razumeš z vsemi, da imaš dobre odnose … saj boš potem tudi lažje od njih kaj 

zahteval, sodeloval, komunikacija, oni ti bodo bolj zaupal, tudi otroci.« (SP3_47). 

 

Prenos čustev 
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Vse tri vidijo velik pomen uravnavanja čustev v vzpostavitvi odnosov, hkrati pa se 

zavedajo vidika prenosa čustev na otroke: »… pomembno se mi zdi, da učitelji 

uravnavamo svoja čustva, saj se naša čustva naselijo v otroke. Če sem jaz mirna, 

bodo mirni tudi otroci, če sem nemirna, se pozna na njih« (SP1_26). 

 

Strah (obvladovanje strahu) 

Vse tri socialne pedagoginje se pri svojem delu soočajo s situacijami, na katere se 

odzovejo s čustvom strahu. Največkrat so povezane z agresivnim ali samoagresivnim 

vedenjem otrok, še posebej kadar se agresivno vedenje posameznika pojavi v skupini 

otrok: »To preplavi in vem, da me preplavljalo, ko sem bila v tisti situaciji, ko je bilo še 

20 otrok in je recimo otrok begal po razredu ali se na koga spravljal (ležal na sošolcu). 

Se mi zdi, da se takrat premešajo občutki, tudi strah, kako bomo to obvladali« (SP2_7). 

 

V težjih situacijah, ki izzovejo občutek strahu, včasih tudi nemoči, je čustva težje 

obvladovati in intervjuvanke ne izpostavljajo posebnih strategij. Osredotočene so 

predvsem na obvladovanje situacije in poskušajo v največji možni meri strah prikriti 

pred otroki. Te situacije zahtevajo hitre odzive in so za pedagoginje, ki se znajdejo v 

njih, izjemno izčrpavajoče. Čeprav ni bila omenjena nobena posebna strategija, lahko 

vidimo, da igra pomembno vlogo preusmeritev pozornosti. V tem primeru ne govorimo 

o preusmeritvi pozornosti od vedenja, ki v nas vzbudi določeno čustvo, temveč od 

lastnega občutenja strahu na situacijo in njeno obvladanje. Pri pedagoginji, ki dela na 

mestu svetovalne delavke, je strah povezan tudi z delom s starši, predvsem kadar ve, 

da gre za agresivnega starša, kjer je prisotno nasilje v družini: »Na primer včasih veš, 

da je nasilje v družini in moraš s takimi starši delat, recimo, da ni napadalen samo do 

otroka, temveč tudi do tebe …« (SP3_3). 

 

Prekinitev dela 

Pri socialnih pedagoginjah se je oblikovala kategorija prekinitev dela, vezana na daljše 

delo (npr. delo z agresivnim otrokom), ki je tako intenzivno in čustveno zahtevno, da 

je sprostitev možna šele s prekinitvijo. »Dobro je bilo, da se je takrat delo zaključilo, 

ker so se nabirale vse emocije. Jaz nisem imela dovolj, je bilo težje uravnavati vse to« 

(SP2_10). Lahko gre za stalno prekinitev, ko končamo delo z določenim otrokom, in 

šele to pripelje do sprostitve, če pa je delo sestavljeno iz različnih nalog, pomaga že 

preklop med njimi: »Takrat se začnem namenoma ukvarjati še z drugim spektrom, z 

nadarjenimi učenci … ali grem pa v razred in vidim, da je moja perspektiva napačna 

…« (SP3_17). 

 

Učenje iz izkušenj 

Vse tri intervjuvanke izpostavljajo izkušnje, saj s tem razvijejo različne tehnike in 

strategije za obvladovanje razredne situacije ter načine uravnavanja svojih čustev. Z 

izkušnjami pride tudi zavedanje, da so konflikti del poklica ter da popoln nadzor nad 

situacijami in lastnimi čustvi ni mogoč. Intervjuvanke prepoznavajo pomen izkušenj na 

svoji poklicni poti, nekatere pa so se spominjale svojih začetkov, ki so bili prepleteni z 

ovirami ali razočaranji zaradi osebnih pričakovanj ali neuspešnega uravnavanja 
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čustev: »… sem šele skozi prakso vzpostavila distanco do tega, kar me vznemirja v 

situaciji. Da vem, da ni v moji moči, da bi vse obvladala« (SP2_22). Pedagoško delo 

vidijo kot nenehno iskanje novih idej in poti, kar je tesno povezano tudi z delom na 

sebi.  

 

Poznavanje sebe in delo na sebi 

Intervjuvanke vidijo pedagoško delo kot izrazito čustveno delo. Med intervjujem so 

izpostavile, kako je pri pedagoškem delu pomembno, da sami prepoznamo svoja 

čustva, smo iskreni do sebe in reflektiramo svoje delo in občutja. »To mi pomaga, da 

poizkušam sama sebi dati čustva na plan. To je najbolj pogosto, da jih analiziram, kaj 

se dogaja … Ozadja si skušam razložiti, da razumem čustva, ki pridejo do mene in 

potem se tudi odločiti, kaj bom s tem naredila« (SP2_24), Ena intervjuvanka pravi, da 

je pedagoško delo čustveno delo, ki te prisili, da razmišljaš o čustvih, sicer ne moreš 

dobro delati. 

 

Poleg poznavanja lastnih čustev je pomembno tudi prepoznavanje svojih meja, da 

vemo, katere situacije ali dogodki so za nas potencialno stresni oz. v nas vzbujajo 

določena čustva, kar nam omogoča, da se v teh primerih pripravimo vnaprej. 

Poznavanje sebe in strategij, ki nam pomagajo pri uravnavanju čustev, je pomembno 

za dobro psihofizično počutje tudi izven delovnega časa. Pomembno je, da 

posameznik prepozna, kdaj se je nabralo preveč stresa ali je čustveno preveč 

vznemirjen, in hkrati pozna svoje načine obvladovanja in sporočanja stresa. »… 

Moram poskrbeti za ta odklop. Vidim, da je zelo koristno, da znam odklopiti …« 

(SP3_28,29). 

 

Pričakovanja  

V intervjujih se je pokazalo, da imajo socialne pedagoginje visoka pričakovanja glede 

uravnavanja čustev. V odnosu do otrok in sodelavcev se vidijo v vlogi človeka, od 

katerega se pričakuje uspešno uravnavanje čustev, kar jim pomeni strokovno držo. 

»Ker pogosto moram regulirati čustva, ker jaz sem strokovnjak tukaj …« (SP3_12). 

Njihova pričakovanja so bila visoka že na začetku kariere in šele skozi izkušnje so 

videle, da popoln nadzor nad situacijami in čustvi ni mogoč. Z delom na sebi težijo k 

svojemu idealu.  

 

Specifične tehnike 

V intervjuju so socialne pedagoginje izpostavile tudi specifične tehnike, ki jih 

uporabljajo kot del strategij uravnavanja čustev in so se jih priučile med delom: EFT, 

braingym, meditacija, tehnike pomiritve … Izpostavljajo jih vse tri socialne 

pedagoginje.  

 

3.7.1.2 Razlike 

Čeprav med intervjuji socialnih pedagoginj potekajo številne vzporednice, analiza 

besedila razkriva tudi določene razlike. Te se pojavljajo predvsem pri strategijah, ki jih 
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izpostavijo največkrat, jih prepoznajo kot najučinkovitejše ali jih uporabljajo 

najpogosteje. 

 

Umik  

Prva socialna pedagoginja pri svojem delu poudarja umik in umirjen pristop. Umik 

uporablja na različne načine in ne samo kot responzivno strategijo v čustveni situaciji. 

Strategijo uporablja kot del discipline ali pa si z umikom v čustveni situaciji vzame čas 

in priložnost za razmislek o nadaljnjih ukrepih: »Potem se kar malo odmaknem, malo 

distance, tišine, da otrok vidi, da resno mislim.« (SP1_13). Strategijo umika uporablja 

tudi pred začetkom dela: »Če vidim, da sem malo pod stresom, zadiham, spijem vodo, 

raje si vzamem 2 minuti.« (SP1_21). Umik nastopa sočasno z drugimi strategijami, 

najpogosteje z razmislekom ali preusmeritvijo pozornosti, kombinacijo obeh pa 

prepoznava kot eno učinkovitejših strategij (»Umik za razmišljanje«).  

 

Ubesedenje/govoriti o čustvih 

Druga socialna pedagoginja v svoje delo z otroki vključuje teme, povezane s čustvi, 

predvsem kako jih prepoznati in ubesediti. Pri tem opaža, da to pomaga tudi njej: »To 

je v bistvu tudi moja strategija. S tem ko jaz otroku povem, kako se počutim, kadar me 

nekaj vznemiri, in čutim, da je to potreba, to tudi delim z otrokom ... Je strategija in tudi 

orodje, da učim otroka.« (SP2_11) Prepoznavanje lastnih čustev ter iskrenost v čustvih 

do sebe in drugih prispevata k dobrim odnosom. »Otrokom se mi zdi, da to ogromno 

pomeni, ta odnos … To omogočim s tem, da sem tudi jaz do njih dostopna in jim povem 

tudi svoja čustva.« (SP2_14) Dati čustva na plano je ena od strategij, ki jo uporablja 

najpogosteje in je tesno povezana z razumevanjem ozadja čustev, kar pripomore k 

njihovemu učinkovitejšemu uravnavanju.  

 

Pozitivna naravnanost in menjava osredotočenosti 

Tretja socialna pedagoginja izpostavlja predvsem pozitivno naravnanost. To je 

strategija, ki jo pri svojem delu uporablja najpogosteje, že pred prihodom v šolo: 

»Sigurno je to, da se vsako jutro na pozitivno naravnam.« (SP3_35). Tudi na delovnem 

mestu poskrbi, da dan začne s pozitivnim izhodiščem. Gre za pristop, ki ga je načrtno 

gradila že dlje, in izhaja iz prepričanja, da razmišljanje vpliva na pogled na svet. 

Pozitivna naravnanost se zrcali tudi v strategiji preusmeritve pozornosti, ki jo uporablja 

po težkih situacijah ali med njimi: »Recimo včasih ne gre drugače, kot da samo 

razmišljaš, kaj boš počel med počitnicami.« (SP3_41). Pozitivna naravnanost je tesno 

povezana z zavedanjem o čustvih, kar je tudi izhodišče za strategijo menjave 

osredotočenosti. Ko se nabere veliko čustveno obremenjujočih situacij, 

osredotočenost preusmeri na druge vidike svojega dela. 

 

3.7.2 Skupina učiteljic razrednega pouka 
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3.7.2.1 Skupne točke 

 

Poznavanje otrok  

V skupini učiteljic razrednega pouka se je oblikovala skupna kategorija poznavanje 

otrok. Pozorno opazovanje ter spoznavanje otrok in razredne dinamike so njihova 

osnova za učinkovito pripravo na pouk. V prvih tednih pozorno opazujejo otroke in 

spremljajo razredno dinamiko. Dve intervjuvanki sta izpostavili poznavanje otrok kot 

izhodišče za pripravo. »Jaz jih moram najprej spoznat, vsakega posebej. In ko začutim 

tudi razredno dinamiko, klimo, potem lahko izhajam, kako bom sedaj kakšno zadevo 

izpeljala. Na primer ali je skupinsko delo primerno v mojem razredu ali ne, ali je boljši 

individualni pristop …« (RP2_16). 

 

Pogovor z otroki 

Učiteljice razrednega pouka izpostavljajo tudi pogovor z otroki, ki lahko nastopa v 

različnih vlogah. Pogovor je lahko del šolskega dela (npr. predstavitev določene teme), 

način spoznavanja in vzpostavljanja odnosa (npr. ko otroci razlagajo, da so jim izpadli 

zobje) ali uravnavanja čustev. Kot način uravnavanja čustev nastopi po čustvenih 

situacijah. Pogovor je namenjen razjasnjevanju situacije, da otroci povedo, kaj se je 

zgodilo, hkrati pa s tem učiteljica pridobi čas, da zbere svoje misli, razmisli o odzivu ali 

umiri svoj odziv. V omenjenih primerih pogovor z otroki nastopa kot kognitivna 

responzivna strategija: »Ne vem, mi imamo že tako v razredu tak način, da si povemo, 

kaj je narobe. S tem tudi mene razbremenijo« (URP3_31). 

 

Osredotočenost na otroke 

Učiteljice razrednega pouka so se v svojih odgovorih osredotočile predvsem na otroke, 

njihove odzive in občutja, kar kaže na velik delež ekstrinzičnega uravnavanja čustev. 

Ena intervjuvanka svojo osredotočenost izpostavi že na začetku intervjuja, ob 

vprašanju, kaj ji naprej pride na misel ob čustvih v pedagoškem delu: »Jaz najprej 

pomislim na otroke …, na njihova čustva pri mojem delu. Ker se mi zdi, da so njihova 

najbolj pomembna …« (RP2_1). Druga intervjuvanka pa pravi: »… Moraš toliko stvari 

zraven delat, ne sam za svoj razred. Sej je prijetno, samo prioriteta so vedno učenci, 

vsaj zame …« (RP3_2,3). 

 

Biti vzor/model  

S svojim vedenjem in odzivanjem na situacije želijo biti učiteljice razrednega pouka 

zgled otrokom. Poudarjajo predvsem miren pristop, v katerem z otroki delijo svoja 

čustva. Pomembno je, da čustva ubesedijo in ostanejo mirne tudi v stresnih situacijah. 

Učiteljicam je pomembno, da se ne razburijo preveč ter da se tudi v stresnih in 

nepredvidljivih situacijah odzovejo mirno in odločno: »Sej bistvo je v komunikaciji. Kako 

pristopiti, ne vem, če se kakšen problem zgodi, kako pristopiti, kaj reči, potolažiti … 

Tako, zato pravim, da zgled vleče« (URP3_56). 

 

Strah (nepričakovane situacije in odzivi staršev) 
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Med njihovim pedagoškim delom se pojavijo tudi nepričakovane situacije, v katerih se 

učiteljice razrednega pouka odzovejo spontano in pri tem izostane zavestno 

uravnavanje čustev. Pogosto se učiteljice odzovejo s čustvom strahu, saj situacijo hitro 

ocenijo kot potencialno nevarno, npr. ko so otroci na igrišču in se dva močno zaletita. 

Po situacijah pogosto sledi tudi strah pred odzivi staršev. »… Recimo, da nekdo res v 

trenutku nekoga porine, udari, k se ustrašiš in za varnost njega, tistega zraven in še 

za sebe … Hkrati smo tudi obremenjeni s tem, kaj bodo pa starši rekli in hitro je nek 

pritisk, niste naredili dovolj … In hitro se s te strani pojavi strah, kaj bo zdaj …« 

(RP1_51). 

 

Iskanje ozadja/razlogov za vedenje 

Učiteljice razrednega pouka poskušajo razumeti ozadje vedenja otrok. V intervjujih so 

strategijo kognitivnega prevrednotenja omenjale predvsem, kadar je šlo za agresivno 

vedenje otrok ali pri otrocih, ki jih še niso dobro poznale ali so jih presenetili njihovi 

nepričakovani odzivi na določene zahteve ali omejitve. »Ko jaz stopim v razred in ko 

sem šla v ta poklic, vem, da imam jaz svojo zgodbo in tudi otroci imajo svojo. In … 

nekak sem trikrat vdihnila, jo pogledala, pomislila, to je deklica, ki ima določene težave, 

za katere sploh še vsi točno ne vemo, zakaj se gre« (RP1_19,20). Učiteljice 

razrednega pouka so uporabljale kognitivno prevrednotenje kot način uravnavanja 

čustev v čustveni situaciji ali kot del responzivnih strategij (umiku ali globokemu dihanju 

ponovno sledi ocena situacije).  

 

Prenos čustev 

Tudi učiteljice razrednega pouka prepoznavajo prenos čustev in pomen predhodne 

naravnanosti pri delu v razredu. Osredotočajo se predvsem na pozitiven pristop, saj 

so prepričane, da pri delu z odporom ali določenim predsodkom proti razredu ne 

morejo pričakovati, da bodo imeli otroci v razredu pozitiven odnos do njih: »Enkrat mi 

je ena rekla, o spet imam tvoje, in če tako vstopiš razred, to tudi otroci vedo, mislim … 

Zakaj bi te potlej tudi oni kaj upoštevali?« (URP2_50).   

 

Učenje iz izkušenj 

Učiteljice so pri svojem pedagoškem delu soočene z različnimi situacijami. Več kot 

imajo izkušenj, manj je situacij, ki jih presenetijo, saj lahko bolje predvidijo morebitne 

situacije in zaplete: »Pa izkušnje potem tudi prinesejo tisto, da veš, kako, aha tole se 

zna zgodit, kako …« (RP2_10). Z izkušnjami učiteljice ne pridobijo samo boljšega 

predvidevanja situacij, temveč tudi ne jemljejo stvari preveč osebno, kot so odnosi med 

sodelavci: »Sedaj sem dojela, da moraš včasih enostavno preusmeriti misli, da nisi 

včasih sam kriv, da ne jemlješ preveč nase …« (RP3_30). 

 

Vožnja in glasba  

Dve učiteljici razrednega pouka kot način uravnavanja čustev omenjata vožnjo in 

poslušanje glasbe med njo. Strategija nastopa tako preventivno kot responzivno. 

Vožnjo izkoristita za pripravo na delo, hrup ali za premislek in refleksijo. Hkrati vožnja 

predstavlja tudi prostor za »preklop« med zasebnim in poklicnim področjem. »Jaz, ko 
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grem od doma, se že pripravim v avtu, si dam glasbo, odklopim, kaj je bilo doma, in si 

dam naglas, tako da se pripravim tudi na hrup …« (RP2_4).  

 

Sprememba situacije  

V skupini učiteljic razrednega pouka sem prepoznala, da pogosto uporabljajo 

spremembo situacije v čustveni situaciji in jo tudi navajajo kot eno najučinkovitejših 

strategij, ena od učiteljic pa je spremembo situacije prepoznala kot strategijo, ki jo 

uporablja najpogosteje. Strategija vključuje spremembo oblike dela (delo v skupinah), 

metode dela (zapojejo pesem, preberejo pravljico) ali lokacije (gredo ven). Učiteljice 

so jih uporabile, kadar so opazile, da so same preveč čustveno vznemirjene, in so 

spremembo situacije uporabile kot način uravnavanja lastnih čustev. Enako strategijo 

uporabijo tudi za uravnavanje čustev otrok, predvsem ko vidijo, da postajajo nemirni. 

»… pručki se zelo radi gibajo, se kar po tleh vržejo in vidim, da ne bo šlo. Vredu, je 

premalo prostora, ne moremo se gibati, pa rečem, sedaj gremo pa ven« (RP1_32) in 

»če je mene kdo razjezil in da nisem mogla nadaljevati, smo se raje usedli pa kaj 

prebrali, pa se potem pomiriš ...« (RP3_26). 

 

3.7.2.2 Razlike 

Tudi v skupini učiteljic razrednega pouka so se pojavile razlike, predvsem v 

poudarjanju strategij znotraj posameznih intervjujev.  

 

Osredotočenost na pozitivno in želeno vedenje (preusmeritev pozornosti)  

Prva učiteljica razrednega pouka se osredotoča predvsem na pozitivni vidik. Pravi, da 

se v službi dobro počuti in opravlja poklic, za katerega je študirala. Pri otrocih spodbuja 

prijetna čustva, vendar to ne pomeni, da zavrača ali omejuje neprijetna čustva, saj se 

zaveda pomena vseh čustev. Kot pravi, lahko vidimo nekaj pozitivnega tudi v 

neprijetnih čustvih, saj nam na svoj način dajo priložnost, da otroka bolje spoznamo: 

»Ne vem, rajši pokažem pozitivno čustvo navzven, kot bi ga zatirala v sebi. Ali pa ga 

spodbujam pri učencih … Tako da tudi žalost v smislu tega je lahko pozitivno. Ker 

velikokrat podpiramo žalost s tem, da se otrok odpre in pove in tudi to … tudi to nekak 

je treba podpirat …« (RP1_6,7). 

 

Eden od načinov, s katerim poskuša usmeriti vedenje otrok, je osredotočanje na želeno 

vedenje. Ko otrok začenja z vedenjem, ki bi se lahko razvilo v neželeno smer, pohvali 

nekaj kar je bilo pred začetkom vedenja pozitivno (lahko je vedenje, izdelek …). Ta 

pristop sem uvrstila v širšo kategorijo preusmeritve pozornosti, saj gre za preusmeritev 

otrokove pozornosti na neko drugo vedenje. Gre za ekstrinzični način uravnavanja 

čustev, s katerim se želimo izogniti situaciji, za katero predvidevamo, da se bo razvila 

tako, da bo spodbudila neprijetna čustva vpletenih. 

 

 Igra vlog in postavljanje izzivov 

Druga učiteljica razrednega pouka vidi učiteljski poklic kot igro vlog, kamor vključuje 

tudi uravnavanje prijetnih in neprijetnih čustev. Na primer ko pokaže veliko zanimanje 
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ali veselje za stvari, na katere se sicer ne bi odzvala s čustvi, ki jih kaže. Z vlogo gre 

tudi v nasprotno smer in zaigra, da je jezna zaradi določenega vedenja, čeprav 

dogodek še ni spodbudil čustvenega odziva. »Jaz igram vlogo učiteljice in čustva 

morajo bit nekako prisotna, pa moraš jih kontrolirat …« (RP2_32). Igre vlog ne smemo 

razumeti kot pretvarjanje, temveč gre za vlogo, ki jo ima kot učiteljica na šoli in je kot 

taka ločena od vloge, ki jo ima doma. Že na poti v službo se pripravi nanjo. V ta način 

razumevanja učiteljskega poklica sodita tudi učenje preko zgodb in motiviranje otrok.  

 

Pri svojem delu si učiteljica postavlja izzive. Kritične situacije ali probleme vidi kot izzive 

in tako išče nove možne rešitve ter poskuša izboljšati svoje pristope. Postavljanje 

izzivov sem uvrstila v strategijo preusmeritve pozornosti, saj se učiteljica ne 

osredotoča na probleme, temveč na iskanje rešitve ali izboljšanja situacije, sočasno 

pa poteka tudi kognitivno prevrednotenje, kar lahko vidimo pri naslednjem izseku 

intervjuja: »In sem bila najprej zelo previdno pristopala, pa tudi pri sebi jaz vem, ti 

učenci imajo očitno težavo, vsaj jaz tako gledam, nikoli mi še ni bil noben učenec 

antipatičen ali zoprn, ker si to postavim kot izziv«(RP2_26,27). 

 

Odnosi med sodelavci in sodelovanje 

Tretja učiteljica razrednega pouka je v intervjuju poudarila sodelovanje in dober odnos 

s sodelavkami, še posebej v prvih razredih, ko je poleg učiteljice v razredu tudi 

vzgojiteljica. V preteklosti je imela neprijetno izkušnjo, v kateri je izkusila, kako lahko 

delovno vzdušje in odnosi negativno vplivajo na psihofizično počutje. »Sej nočeš 

kolegov v slabo luč spravit, ampak definitivno …, da se mi je zgodilo, da sem imela tok 

ene jeze v sebi zaradi sodelavke …« (RP3_6). Analiza je pokazala, kako pomembno 

je za učiteljico, da ima v svojem delovnem okolju vsaj eno osebo, ki ji lahko zaupa in s 

katero se lahko pogovori, hkrati pa poudarja tudi medsebojno sodelovanje in pomoč.  

 

3.7.3 Skupina učiteljic predmetnega pouka 

 

3.7.3.1 Skupne točke 

 

Humor 

Vse tri učiteljice predmetnega pouka za uravnavanje čustev pogosto uporabijo humor, 

ki sodi v strategijo spremembe situacije. To strategijo učiteljice uporabijo najpogosteje, 

ko zaznajo, da se otroci začenjajo vesti moteče. S humorjem prekinejo vedenje, ki bi 

po njihovi oceni lahko postalo moteče (za njih), hkrati pa pridobijo pozornost otrok. »Ko 

vidim, da postaja nemir, na primer klepetanje, poskušam situacijo obrniti na humor. Se 

pohecamo in gremo dalje« (PP3_5). S humorjem učiteljice vplivajo na cel razred in s 

tem spremenijo razredno situacijo.  

 

Biti model (učenje za življenje) 
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Učiteljice predmetnega pouka želijo biti model in zgled otrokom, kako ravnati v 

določenih situacijah. Dve učiteljici predmetnega pouka želita biti otrokom vzor, kako se 

odzvati v čustvenih situacijah, reševati konflikte in pristopati k različnim problemom, pri 

čemer šolske situacije navezujeta na vsakdanje življenje. Otroke želita opremiti z 

veščino uravnavanja čustev za situacije v vsakdanjem življenju: »… da bodo tudi v 

svojem življenju znali v mejah reagirati ... Mislim, da jih je treba tukaj kaliti, kako 

reagirati, kako se umiriti, za življenje« (PP2_34,36). In »pa da bi otroci mene vzeli kot 

zgled v tem, kako se s čustvi dela. Na primer da se ne sme pustiti provociranju, da 

imaš postopke, kako se s provokatorjem na miren način ravna. Da imamo vsi pravico 

do nekaterih stvari ...« (PP1_29). 

 

Učenje iz izkušenj 

O učenju iz izkušenj govorita dve učiteljici predmetnega pouka. Ena je izpostavila, da 

se je v prvih letih svojega dela osredotočila predvsem na otroke, ki so motili pouk, kar 

jo je, poleg vseh nepredvidljivih situacij, še dodatno izčrpavalo: »Včasih sem se 

osredotočala samo na tiste 3 in oni so to vedeli in mi vsako uro pili kri. Prvih 4–5 let je 

bilo groznih, napornih. Ker se moraš na snov orientirat in kje imaš potem čas za vzgojo. 

Nimaš niti strategij« (PP1_15). Druga učiteljica je imela na začetku poklicne poti visoka 

pričakovanja glede sebe, svojega uravnavanja čustev in vodenja razreda: »In potem 

vidiš iz izkušenj, da če si preveč pričakoval, da bo to res delovalo, in da vidiš, da to nič 

ne deluje, potem si pa še bolj žalosten. Tukaj moraš kar paziti, da nimaš prevelikih 

pričakovanj« (PP2_40). 

 

Razlike med nižjimi in višjimi razredi 

Dve učiteljici predmetnega pouka izpostavita razlike v strategijah, ki jih uporabljata pri 

višjih in nižjih razredih. Ena od intervjuvank celo pravi, da strategije, ki učinkujejo pri 

nižjih razredih, pri učencih višjih razredov nimajo želenega učinka. Učiteljica poučuje 

predmet v zadnji triadi, v zadnjih letih pa začela delati tudi v obveznem podaljšanem 

bivanju. »Jaz sem sedaj ene x. let v podaljšanem bivanju in mi je krasno, da vidiš 

otroka od 2. razreda do 9., ker imaš toliko več situacij in mislim, da se prav piliš« 

(PP2_15). 

 

Osredotočenost na otroke, ki ne motijo pouka, in pozitivna naravnanost 

O pomenu pozitivne naravnanosti govorita dve učiteljici predmetnega pouka. V razred 

ne vstopata obremenjeni z zgodbami ali predsodki o otrocih. To jima pomaga pri 

vzpostavljanju odnosov z otroki, hkrati pa je to tudi način priprave na pouk kot strategija 

uravnavanja čustev pred njegovim začetkom. Ena od njiju se je na začetku svojega 

dela osredotočala na otroke, ki motijo pouk, s čimer je imela občutek, da tisti, ki 

sodelujejo, od nje ne dobijo dovolj. Zdaj je bolj osredotočena na otroke, ki ne motijo 

pouka, hkrati pa je razvila strategije za soočenje z motečim vedenjem. Druga učiteljica 

pa zavedanje, da so v vsakem razredu otroci, ki izstopajo (predvsem vedenjsko), 

uporabi kot del priprave na pouk. »Drugače se mi pa zdi, da je še najboljše ne preveč 

razmišljat. Ker če ti že takoj začneš razmišljaš, danes imam pa 9. a, pa tista dva sta 
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tam … seveda nekako … kako pravijo, 10 % populacije je vedno tiste, ki izstopa …« 

PP2_26). 

 

Vožnja v službo 

Učiteljice predmetnega pouka prepoznavajo vožnjo v službo kot enega od načinov 

uravnavanja čustev. Kot preventivna strategija nastopa v vlogi priprave, saj vožnjo v 

službo izkoristijo za pripravo na pouk, kot responzivna strategija (vožnja domov) pa 

omogoča čas za razmislek, refleksijo in umiritev (npr. poslušanje glasbe, kolesarjenje). 

Hkrati jim vožnja predstavlja tudi ločnico med zasebnim in službenim, kar pomeni, da 

je vožnja v službo namenjena pripravi na delo in simboličnemu odmiku od zasebnih 

težav, na poti domov pa predelajo šolske situacije in jih s prihodom domov »pustijo« 

za sabo. »Vožnja je najbolj pogosta, saj je vsakodnevna in najbolj učinkovita. In to, da 

težave in čustva, povezana s svojim delom, predelam v šoli in ne nosim domov in 

obratno« (PP3_14). 

 

Vadba (telesna aktivnost) 

Ena učiteljica se v službo vozi s kolesom. Opaža, da je telesna dejavnost eden 

učinkovitejših načinov uravnavanja čustev, tako da ji poleg priprave in možnosti za 

razmislek predstavlja tudi responzivno vedenjsko strategijo: »Jaz hodim v službo s 

kolesom in to sem pri sebi ugotovila, da je najboljša strategija. Telesna aktivnost. To 

je zame najboljše« (PP2_24).  

 

Prenos čustev 

Učiteljice predmetnega pouka pri svojem delu spontano upoštevajo pomen prenosa 

čustev. To se kaže že v tem, da ne želijo vstopati v razred z vnaprejšnjimi predsodki 

in temu tudi namenijo pozornost. Kaže se tudi v tem, da je predhodni element vsakega 

odziva na neprimerno vedenje umiritev, ena učiteljica tudi pravi, da prevelika čustvena 

vpetost ni učinkovita: »V bistvu če ti nisi kolikor toliko miren pa »skuliran« po domač 

povedan, boš vse še na otroke prenesel« (PP2_23). 

 

Pogovor s sodelavci 

Vse tri učiteljice predmetnega pouka v intervjujih kot strategijo uravnavanja čustev 

omenjajo pogovor s sodelavci. Dve učiteljici pogovoru pripišeta velik pomen, ena se 

osredotoča predvsem na ožji krog sodelavcev, s katerimi ima dobre odnose, druga pa 

na celoten kolektiv: »Ključen je dober odnos s sodelavci, s katerimi lahko predelaš 

teme, se pohecaš …« (PP3_16). 

 

V nasprotju z omenjenim pozitivnim vidikom tretja učiteljica izpostavi tudi negativen 

vidik. Ne pravi, da pogovor s sodelavci ni učinkovita strategija uravnavanja čustev, 

vendar opozarja, da vendarle obstajajo neke meje in da ima lahko pretirana 

osredotočenost na določeno temo, ki jo vedno znova obujamo v pogovorih, tudi 

nasproten učinek: »Je pa tako, tudi vsi ti pogovori, vse to premlevanje z ostalimi 

sodelavci, mislim, da tudi ne sme biti preveč, kar imaš potem enostavno polno glavo« 

(PP2_25). 
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3.7.3.2 Razlike  

Med intervjuji učiteljic predmetnega pouka se pojavljajo tudi razlike. V odgovorih 

izstopa predvsem ena intervjuvanka, ki pravi, da želi v svoje pedagoško delo čim manj 

vpletati čustva in tudi ne odpira čustvenih tem.  

 

Odnos z otroci in menjava delovnih nalog 

Prva intervjuvanka pravi, da ne želi biti samo podajalka snovi, temveč želi v poučevanje 

vnesti tudi del sebe. Izhaja iz prepričanja, da otroci potrebujejo pogovor in podporo, 

zato skrbi, da med svojimi urami vzpostavlja prostor za pogovor o vsakdanjih stvareh 

in s tem gradi odnos z otroki: »Da nisem samo učiteljica kot podajalka snovi, ampak v 

prvi vrsti človek … Da nisi popolnoma izoliran, da nisi samo učitelj v učilnici, da 

sodelujemo tudi pri tem. Se mi zdi, da to otroci rabijo« (PP1_9). Misel, da ne želi biti 

samo podajalka snovi, se povezuje tudi z njenim ciljem, da otroci med šolskim letom 

prepoznajo spremembe pri sebi. Ne samo količino novega znanja, temveč tudi kako to 

znanje vpliva na njihov osebni razvoj. Pomemben ji je tudi vzgojni vidik poučevanja: 

»Men je cilj, da otrok 1. 9. ni enak kot zadnji šolski dan« (PP1_31). 

 

Učiteljica predmetnega pouka poleg dela v razredu opravlja tudi administrativno delo. 

Pravi, da je to super priložnost za sprostitev, zato se ji njeno delo ne zdi naporno. 

Poučevanje in delo z otroki sta ji v veliko veselje, vendar opaža, da ji menjava delovnih 

nalog omogoča prevetriti misli in s tem se sprosti: »Se mi zdi, da je to super. Da sem 

rada z otroki, vendar imaš tudi možnost biti malo sam« (PP1_24-25).  

 

Dati si čas za odziv 

Druga učiteljica predmetnega pouka v čustvenih situacijah sledi svojemu vodilu, da se 

ne odzove takoj. Pravi, da nekatere situacije zahtevajo naše takojšnje posredovanje, 

na primer agresivno vedenje otrok, vendar tudi v teh primerih po razrešitvi kritične 

situacije počaka, da se umirijo njena čustva in čustva vpletenih, in šele nato sledi odziv 

na dogodek: »Največ, kar sem se v vseh teh letih naučila, pa je, da ne reagiram takoj. 

Tudi recimo da vidim eno določeno situacijo, rečem otroku, počakaj, tukaj se usedi. 

Bova videla, se bova kasneje pogovorila« (PP2_11,13). 

 

Preko izkušenj je videla, da če ne razrešuje stvari takoj in počaka na umiritev čustev, 

situaciji lažje pripiše realno težo in se tudi bolj premišljeno odzove. Težav ali sporov 

med otroci ne rešuje pred razredom. »Pa še ena strategija, mislim, da mi najbolj važna, 

da nikoli ne rešuješ spora pred razredom z določenim učencem« (PP2_30), Težave 

reši individualno ali s skupino (če je vključenih več otrok). Otroci so razdeljeni v različne 

skupine, pri njenem predmetu pa se zopet združijo v en razred. V skupno uro prinašajo 

spore in zamere, ki so nastali med različnimi urami. Sporom, ki se prenašajo, težko 

sledi in ne ve, od kod izvirajo začetki nastale situacije, z reševanjem težav pred 

razredom pa se lahko situacija še dodatno zaostri. 
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Izogibanje čustvenim temam 

Tretja učiteljica predmetnega pouka želi v svoje delo v čim manjši meri vpletati čustva. 

V poučevanje ne vključuje zgodb ali osebnih tem, saj ne želi ustvarjati okoliščin, ki bi 

pri otrocih spodbudile čustvene odzive. Prav tako ne razrešuje težav med otroki. 

Distanco oz. izogibanje čustvenim temam prepoznava kot najuspešnejšo strategijo: 

»To, da držim distanco do čustvenih tem in odpiranja čustev. Odločitev o čustvenem 

nevpletanju in to, da zavestno ne vlečem težav« (PP3_15). 

 

V analizi sem prepoznala, da bi tudi izogibanje čustvenim temam lahko uvrstila med 

strategije uravnavanja čustev. Uvrstila bi ga v preventivne strategije, izbiro ali 

spremembo situacije. V izbiro situacije bi se uvrščalo kot način vnaprejšnje izbire 

določenega načina dela, ki bi v čim manjši meri vključeval čustvene teme, s pripravami 

(sprememba situacije) pa bi se delo prilagajalo tako, da bi ustvarilo čim manj situacij, 

ki bi odpirale potencialno čustvene teme. Odločitev o zavestni distanci se lahko 

prepleta tudi s kognitivnim prevrednotenjem. Ostaja vprašanje, kako učinkovit je ta 

pristop, zagotovo pa moramo v njem uporabiti različne strategije uravnavanja čustev. 

 

 

3.8 Analiza intervjujev – primerjava med skupinami učiteljic 

razrednega pouka, učiteljic predmetnega pouka in socialnih 

pedagoginj 

 

3.8.1 Čustva v pedagoškem delu 

Prvi dve vprašanji intervjuja sta bili osredotočeni na čustva v pedagoškem delu. 

Zanimalo me je, kaj so prve asociacije in misli pedagoških delavk ob čustvih v 

pedagoškem delu in katera čustva največkrat doživljajo med svojim delom.  

 

Na vprašanje Kaj vam najprej pride na misel, ko pomislite na čustva v pedagoškem 

delu? je več kot polovica intervjuvank (n = 5, učiteljice razrednega pouka in socialne 

pedagoginje) odgovorila, da so v pedagoškem delu zbrana vsa čustva, kar opisujejo z 

besedami paleta čustev, raznovrstna čustva, spekter čustev in vse pride. Omenjajo 

prijetna in neprijetna čustva: veselje, razigranost, ljubezen, žalost, razburjenje, ponos, 

zadovoljstvo, frustracijo, strah, presenečenje, nemoč, jezo. Štiri intervjuvanke so 

podale odgovore, ki jih ne moremo povezati z ostalimi odgovori. Učiteljica 

predmetnega pouka pravi, da si želi, da bi bila prijazna in poštena ter da ne bi mešala 

vedenja in znanja, druga pravi, da ji najprej prideta na misel red in disciplina, tretja pa 

najprej pomisli na veselje do opravljanja svojega dela. Učiteljica razrednega pouka je 

odgovorila, da ji najprej pridejo na misel otroci in njihova čustva, saj so 

najpomembnejša, in da stopimo v stik z otroki in vzpostavimo odnos. 

 

Intervjuvankam sem pokazala seznam čustev (jeza, strah, žalost, veselje, gnus, 

presenečenje, naklonjenost), s katerega so izbrale dve do tri čustva, ki se jim zdijo 

najpomembnejša pri njihovem delu. Večini intervjuvank je bilo težko izpostaviti samo 
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tri čustva, saj so tri intervjuvanke s seznama izbrale štiri čustva. Izbiro je oteževalo 

njihovo prepričanje, da so v pedagoškem delu zbrana vsa čustva in da se pogostost 

doživljanja posameznih čustev lahko spreminja iz leta v leto. Vseh devet je izbralo 

čustvo veselje, nobena ni izbrala gnusa. Pri izbiri čustev je prišlo do razlik med 

skupinami. Jeza je bila omenjena pri vseh socialnih pedagoginjah in vseh učiteljicah 

predmetnega pouka, ni pa je izbrala nobena učiteljica razrednega pouka. Vse socialne 

pedagoginje in ena učiteljica razrednega pouka so izbrale čustvo strahu. Največkrat je 

bilo izbrano veselje (n = 9), sledijo jeza (n = 6), presenečenje (n = 5), naklonjenost 

(n = 4) in strah (n = 4). Presenečenje so izbrale učiteljice predmetnega in razrednega 

pouka (n = 5), naklonjenost pa je bila izbrana v vseh treh skupinah.  

 

3.8.2 RV1: Katere strategije uravnavanja čustev prepoznajo in uporabljajo 

učiteljice razrednega pouka, učiteljice predmetnega pouka in 

socialne pedagoginje pri svojem pedagoškem delu? 

Intervjuvanke uporabljajo različne strategije uravnavanja čustev, tako preventivne kot 

responzivne. V vseh skupinah so bile omenjene vse strategije uravnavanja: izbira 

situacije, sprememba situacije, preusmeritev pozornosti, kognitivno prevrednotenje in 

preoblikovanje odziva, ki vključuje responzivne vedenjske in kognitivne strategije.  

 

3.8.3 RV2: Ali učiteljice razrednega pouka, učiteljice predmetnega pouka 

in socialne pedagoginje uporabljajo različne strategije uravnavanja 

čustev? 

Vse skupine intervjuvank omenjajo vseh pet družin strategij uravnavanja čustev. 

Razlikujejo se v načinu uravnavanja čustev in pogostosti uporabe posameznih 

strategij. Na primer učiteljice razrednega pouka najpogosteje omenjajo spremembo 

situacije, ki vključuje spremembo načina dela z odhodom ven, kadar prepoznajo, da 

otroci potrebujejo več gibanja, ali preberejo zgodbo, da se umirijo … Učiteljice 

predmetnega pouka uporabljajo predvsem humor, ki sodi v strategijo preusmeritve 

pozornosti, socialne pedagoginje pa uporabijo posebne tehnike ali se dobro pripravijo 

na situacije tako, da poskušajo predvideti kritične točke ter otrokove in lastne načine 

odzivanja (priprave).   

 

3.8.4 RV3: Kako pogosto učiteljice razrednega pouka, učiteljice 

predmetnega pouka in socialne pedagoginje uporabljajo izbrane 

strategije uravnavanja čustev? Katere strategije uporabljajo 

najpogosteje? 

 

Na podlagi odgovorov vidimo, da učiteljice in socialne pedagoginje vsakodnevno 

uporabljajo različne strategije uravnavanja čustev pred in med delom ter po končanem 

delu. V večini primerov uporaba strategij poteka spontano. Vidijo jih kot del 

pedagoškega dela in dela na sebi, njihova vloga pa je izrazitejša v kritičnih ali težjih 
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situacijah, ki so največkrat povezane z agresivnim vedenjem otrok in zahtevajo več 

napora pri obvladovanju čustvene situacije. 

 

Na vprašanje, katere strategije uporabljajo najpogosteje, so pedagoške delavke 

odgovarjale različno. Dve učiteljici predmetnega pouka za uravnavanje čustev 

najpogosteje uporabljata humor (sprememba situacije) in ignoriranje vedenja 

(preusmeritev pozornosti), tretja učiteljica pa navaja predvidevanje situacij (priprave), 

in da reševanje sporov ne sme potekati pred razredom, temveč individualno 

(sprememba situacije). Prva učiteljica razrednega pouka pravi, da je uporaba strategije 

odvisna od situacije, zato nobene strategije ne more označiti kot najpogostejšo. Druga 

učiteljica najpogosteje uporablja strategijo kognitivnega prevrednotenja, ki vključuje 

postavljanje izzivov in sprejemanje situacije, da so otroci živahni (kognitivno 

prevrednotenje), medtem ko tretja učiteljica razrednega pouka največkrat uporabi 

umik, »moment, da počakaš« (responzivna vedenjska) in spremembo situacije. Prva 

socialna pedagoginja je odgovorila, da kroži med tremi strategijami, med izbiro, 

umikom in ignoriranjem (sprememba situacije, responzivno vedenjska, preusmeritev 

pozornosti). Druga pravi, da največkrat uporablja analizo in refleksijo lastnih čustev 

(responzivna kognitivna), najpogostejša strategija tretje socialne pedagoginje pa je 

njena pozitivna naravnanost (preusmeritev pozornosti).  

 

3.8.4.1 Pojavnost različnih strategij v intervjujih  

Na podlagi Gross in Thompsonovega modela uravnavanja čustev in raziskav s 

področja uravnavanja čustev učiteljev avtorice Rosemary Sutton (2004) sem določila 

deduktivne kode, ki hkrati predstavljajo skupine uravnavanja čustev: izbira situacije, 

sprememba situacije (pred čustveno situacijo ali v njej), preusmeritev pozornosti (pred 

čustveno situacijo ali v njej), kognitivno prevrednotenje (v čustveni situaciji) in 

preoblikovanje odziva (responzivna vedenjska in kognitivna strategija v ali po čustveni 

situaciji). Analiza je pokazala, da učiteljice razrednega in predmetnega pouka ter 

socialne pedagoginje uporabljajo vse naštete strategije, se pa razlikujejo po pogostosti 

uporabe določenih strategij. Čeprav sem v vprašalnik vključila vprašanje, katere 

strategije uporabljajo najpogosteje, me je zanimalo tudi, katere strategije so v intervjuju 

omenjene največkrat. 

 

Izbira situacije 

Izbira situacije je prisotna pri vseh treh skupinah, vendar je omenjena najmanjkrat. 

Meja med izbiro in spremembo situacije je pogosto težko določljiva, kar se je pokazalo 

tudi pri analizi intervjujev, predvsem kadar je šlo za obliko priprav na pouk. Kriterij za 

določitev je bila časovna komponenta, in sicer kadar je šlo za vnaprejšnje priprave na 

določen dogodek, sem strategijo uvrstila v izbiro situacije. Tako so primeri tesno 

povezani s določenimi dogodki, npr. konec šolskega leta: »… Na primer zadnji šolski 

dan je naporen. Točno vemo, da ne bo šlo po načrtih. Otroci so bolj naporni in je 

stresno. Ne veš, ali bo obvladljivo ali ne, ker imajo nepričakovane izpade, ker so neka 
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čustva, vznemirjenost v zraku. Takrat se že vnaprej dogovorimo, kdo kje koga pokriva. 

Poleg tega imam pa tudi svojo organizacijo, strukturo« (SP2_21). 

 

Sprememba situacije 

Največkrat omenjena strategija poleg preoblikovanja odziva je sprememba situacije, 

omenjajo jo vse intervjuvanke. Najpogostejši način uporabe spremembe situacije pred 

čustveno situacijo so priprave. Socialna pedagoginja in učiteljica razrednega pouka 

pravita: »… Kar se tiče kritičnih situacij, si probam malo zvizualizirati, kako dan poteka, 

in potem lažje vidim kritične točke, kdaj bi bila potreba po večjem nadzoru, kje bodo 

prelomnice ...« (SP1_22) in »... Dobro predvidim, kako bi lahko razporedila, pripravila 

prostor, da ni toliko konfliktov in da je vsem lažje« (RP3_52).  

 

V čustveni situaciji gre najpogosteje za spremembo oblike ali metode dela in uporabo 

humorja. Humor uporabljajo predvsem učiteljice predmetnega pouka, sprememba 

metode dela pa je najizraziteje zastopana pri učiteljicah razrednega pouka. Če so 

otroci nemirni, odidejo ven na igrišče, zapojejo pesem … Učiteljica razrednega pouka 

pravi: »Recimo, če jaz začutim, da se nekaj dogaja med otroki, da neki ni v redu …, 

da se bo zgodil kakšen konfliktali pa da se bliža nevarna situacija, potem spremenim 

metodo in obliko in naredim nekaj čisto drugače…« (RP1_31). 

 

S strategijo spremembe situacije vključujemo tudi spodbujanje drugih (Gross in 

Thompson, 2007). Motivacija je izrazita predvsem pri učiteljici razrednega pouka, ki 

prepoznava njen pomen pri uravnavanju čustev. Otroke motivira preko spodbud, 

zgodb, da z njimi pritegne njihovo pozornost, ali preko pogovora, kadar je treba 

razrešiti določeno situacijo. 

 

V analizi so se pokazali tudi novi načini uravnavanja čustev, in sicer priprava na hrup: 

»… Tako, da je pomembno, da se na ta hrup pripraviš … Tko da ja, to je zjutraj, ko se 

peljem v avtu, pričakujem, vem, da so otroci, da bo hrupno …« (RP2_4,5) in izbira med 

dvema dejavnostma. Slednje uporablja socialna pedagoginja, ki da otroku brez 

pozornosti ali z motečim vedenjem na izbiro dve alternativni dejavnosti, s čimer prekine 

nadaljevanje nekega vedenja. 

 

Preusmeritev pozornosti 

Preusmeritev pozornosti je tretja najpogosteje omenjena strategija, intervjuvanke jo 

uporabljajo pred čustveno situacijo in v njej. Strategije pred nastopom čustvene 

situacije so vizualizacija, pogovor s sodelavci in osredotočanje na pozitivno. Pri eni 

učiteljici tudi vožnja na delo predstavlja preusmeritev pozornosti: »Js imam pol ure do 

službe, kar je že super po eni strani. Mal muziko poslušaš, kej veselega slišiš …« 

(URP3_22). V čustveni situaciji pogosto izbirajo med dvema strategijama, ignoriranjem 

in humorjem, odvisno od konteksta in otroka: »Al kakšno stvar ignoriraš ravno zato, k 

veš, eden v razredu je vedno tisti, ki želi ostale s humorjem pritegniti in moti« 

(URP2_52). 
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Strategija preusmeritve pozornosti je vključevala ignoriranje vedenja, preusmeritev 

pozornosti otrok, postavljanje izzivov in osredotočanje na zgodbo. Čeprav gre pri 

preusmeritvi največkrat za intrinzično uravnavanje čustev, pa so učiteljice razrednega 

pouka uporabile strategijo tudi za preusmeritev pozornosti otrok na želeno vedenje. 

Na primer ko učiteljica prepozna, da otrok začenja vedenjem, ki bi se lahko razvilo v 

moteče, pohvali pozitivno vedenje ali nek izdelek, s čimer preusmeri njegovo 

pozornost. Socialne pedagoginje pri svojem delu uporabljajo tudi posebne tehnike, ki 

so se jih priučile, določene načine uporabe teh strategij bi lahko uvrstili v preusmeritev 

pozornosti. Gre za situacije, v katerih se socialna pedagoginja v čustveni situaciji 

osredotoči na neko tehniko ali strategijo, s čimer preusmeri pozornost s situacije, ki 

sproža čustven odziv, na način izpeljave ali rešitve situacije. »Osredotočam se na 

tehnike … Te tehnike men zelo pomagajo pri delu.« (SP3_10) 

 

Dve učiteljici razrednega pouka se osredotočata na opis dogajanja, s čimer odvrneta 

pozornost od dogodka, ki je sprožil odziv, in se osredotočata na zgodbo v razreševanju 

neke situacije: »Ne vem, mi imamo že tako v razredu tak način, da si povemo, kaj je 

narobe. S tem tudi mene razbremenijo … Vidim, da se že jaz sama mal umirim, k 

poslušam …« (RP3_32). 

 

Kognitivno prevrednotenje 

Tudi strategija kognitivnega prevrednotenja se pojavlja v vseh intervjujih, vendar ni 

pogosto omenjena. Kljub temu je analiza pokazala, da ji predvsem socialne 

pedagoginje in učiteljice razrednega pouka pripisujejo pomembno vlogo in jo pogosto 

uporabljajo. V kognitivno prevrednotenje pedagoške delavke vključijo zavedanje 

otrokovih potreb, ki so različne ter odvisne od posameznika in konkretne situacije. 

»Različni otroci, različne situacije potrebujejo različno« (SP1_31). Učiteljice 

razrednega pouka so izpostavile strategijo predvsem v nepričakovani situaciji ali 

nepredvidenem odzivu otroka, pri socialnih pedagoginjah pa je bila največkrat 

povezana s pripravami.  

 

V raziskavi se je pokazalo, da pri socialnih pedagoginjah in učiteljicah razrednega 

pouka strategija kognitivnega prevrednotenja ne nastopa samo kot preventivna 

strategija, temveč tudi kot del responzivnih strategij. Pri tem nastopa sočasno z 

umikom, ki se primarno uvršča v responzivno vedenjsko strategijo. S tem se simbolično 

umaknemo iz situacije, s čimer lažje uravnavamo čustva, nastala zaradi situacije, s 

tem pa si damo tudi prostor in čas za dodatne strategije. Z umikom uravnamo svoja 

čustva do te mere, da imamo možnost razmisleka – kaj se dogaja z otrokom, kaj je 

razlog za njegovo vedenje, kje je naša vloga – in s tem prevrednotimo dogajanje. »… 

običajno 2-krat, 3-krat globok vdihnem. To je prva stvar, ki jo naredim, pa takoj 

pomislim, otrok ni kriv za to, kakršen je« (RP1_17). 

 

Responzivne strategije – preoblikovanje odziva 
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Responzivne strategije so poleg spremembe situacije največkrat omenjene strategije. 

Intervjuvanke uporabljajo različne responzivne vedenjske in kognitivne strategije, ki so 

pri vseh zastopane približno enakomerno. 

 

Kognitivne responzivne strategije v čustveni situaciji so samogovor, štetje in 

ubesedenje, po končani situaciji ali pouku pa vključujejo pogovor s sodelavci, 

refleksijo, pripravo za naslednji dan, vizualizacijo in delo na sebi. »Recimo včasih ne 

gre drugače, kot da samo razmišljaš, kaj boš počel med počitnicami« (SP3_40). 

Vedenjske responzivne strategije v čustveni situaciji so dihanje, umik, nadzorovanje 

višine glasu in čas za odziv. Strategije po končanem delu pogosto vključujejo vadbo 

(tek, jutranja vadba), vožnjo domov kot način sproščanja, meditacijo in različne hobije. 

»Tek mi je katarzičen ali kolesarjenje. In splošne vaje. Prideš do tega, da je to balzam 

za telo in dušo« (SP1_19). 

 

3.8.5 RV4: V katerih situacijah učiteljice razrednega pouka, učiteljice 

predmetnega pouka in socialne pedagoginje največkrat uporabljajo 

strategije uravnavanja čustev in katera čustva želijo uravnati? 

 

Situacije, ki sprožijo potrebo po uravnavanju čustev 

Situacije, v katerih morajo intervjuvanke uravnavati svoja čustva (intrinzično ali 

ekstrinzično), so večinoma povezane z vedenjem otrok, odnosi med otroki ter z 

nepredvidljivimi in posebnimi situacijami. 

 

Štiri intervjuvanke (dve učiteljici razrednega pouka in dve socialni pedagoginji) govorijo 

o vedenju, ki ga uvrščamo v kategorijo agresivno vedenje. Učiteljici razrednega pouka 

govorita o otrocih, ki so nagle jeze in neučinkovito uravnavajo svoja čustva ter v svoji 

jezi uničujejo predmete ali so agresivni do sošolcev. Socialni pedagoginji omenjata 

agresivno in avtoagresivno vedenje posameznih otrok, ki je pripeljalo do situacij, kjer 

je bilo treba otroka fizično ustaviti, da s svojim vedenje ne bi poškodoval sebe ali 

drugih. »So situacije, sploh v razredih, ki se zgodijo. Otrok je imel hude izbruhe in je 

bilo tudi nas strah, kako to obvladati. Prisotno je bilo tudi avtoagresivno vedenje« 

(SP1_32). Te situacije so zelo intenzivne ter hkrati zahtevajo uravnavanje lastnih 

(intrinzično uravnavanje) in otrokovih čustev. Polega agresivnega vedenja štiri 

intervjuvanke v odgovorih omenjajo tudi vedenje, ki bi ga lahko uvrstili v kategorijo 

razredna disciplina. Potrebo po uravnavanju čustev sprožijo tudi prevelika nemirnost v 

razredu, preklinjanje, ignoriranje, nesramnost in klovnovsko obnašanje. »Ignoriranje, 

to je stvar, ki mene zelo moti, pa kakšna nesramnost učencev, sploh v višjih razredih, 

to se zgodi.« (RP1_48,19) in »Situacije so, npr. ko želiš nekaj povedati, pa otroci 

segajo v besedo ali ne poslušajo – v tistem trenutku nimajo usmerjene pozornosti ... 

Imamo otroke, ki se pričnejo klovnovsko obnašati, predvsem pri učiteljih, ki prvič 

pridejo v razred ali nadomeščajo … Potem so konflikti med učenci, se stepejo, 

obrekujejo, tožarijo …« (SP1_9,10). Pedagoške delavke se pri svojem delu ne 

srečujejo samo z agresivnim vedenjem otrok, temveč tudi z agresivnim vedenjem 
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staršev. O tem govori socialna pedagoginja, svetovalna delavka na osnovni šoli: »Na 

primer včasih veš, da je nasilje v družini in moraš s takimi starši delat, recimo, da ni 

napadalen samo do otroka, temveč tudi do tebe. Da zna tudi groziti, pa inšpekcija in 

ne vem kaj … Včasih ta strah, si moram reči kar ok, pa it čez to, poklicat in biti 

suverena« (SP3_3).  

 

Pri odnosih med otroki pedagoške delavke omenjajo predvsem spore: pretepi, 

zmerjanja, obrekovanja in žaljenje. Spore med otroki omenjajo v vseh treh skupinah 

(tri intervjuvanke). Učiteljica razrednega pouka žaljenja in izključevanja med otroki 

izpostavi kot situacije, ki so zanjo še posebej težke: »Hm … to mene dosti prizadene, 

da si žaljivke govorijo, da se ena punca spomni in reče, da ostale ne smejo biti z njo 

prijateljice« (RP3_41). Učiteljica predmetnega pouka omenja tudi nerešene spore med 

otroki kot situacije, ki največkrat sprožijo potrebo po uravnavanju čustev in so hkrati 

težko rešljive: »Meni osebno, ko so situacije, kjer so nerešene zadeve med učenci že 

od prej. Ko se lahko vlečejo in ti ko padeš v uro, ne veš, kaj vse se je prej dogajalo ...« 

(PP2_32). Vse tri učiteljice razrednega pouka omenjajo nepredvidljive situacije. Te so 

pogosto povezane z igro, npr. ko gredo otroci na igrišče in se med igro dva zaletita ali 

nekdo brcne drugega (nenamerno). Te situacije so nepredvidljive in hipne, tako da se 

tudi učiteljice hitro in močno odzovejo, čemur sledi umirjanje situacije. »… kakšne take 

situacije, na katere učitelj nima vpliva. Recimo, da nekdo res v trenutku nekoga porine, 

udari …« (RP1_51). Nepredvidene situacije so tudi situacije, kjer pride do 

nepričakovanega preobrata, kar omenja socialna pedagoginja, na primer iz neke 

prijetne dodatne dejavnosti nastane konfliktna situacija.  

 

Nasprotje nepredvidljivih situacij so posebne situacije, ki jih učiteljice in socialne 

pedagoginje previdijo vnaprej in se nanje tudi pripravijo. To so zadnji šolski dan, 

zaključevanje ocen v maju in juniju, nova snov ali nadomeščanja v razredih, ki jih ne 

poznaš. »Samo včasih so situacije, na primer stopiš v razred, ki ga ne poznaš tako 

dobro in ne moreš prevideti vsega« (SP2_32). Podobno je tudi po določenih daljših 

dejavnostih, ki jih imajo otroci. Učiteljica razrednega pouka omenja tečaj plavanja, po 

katerem so otroci utrujeni in brez motivacije, pri čemer je uravnavanje čustev še 

pomembnejše. Učiteljica predmetnega pouka kot vedenje, ki pri njej sproži potrebo po 

uravnavanju čustev, omenja tudi odnos otrok do šole, dela in domačih nalog. 

 

Najpogosteje uravnavana čustva 

Osem intervjuvank je kot čustvo, ki ga največkrat uravnavajo pri svojem pedagoškem 

delu, omenilo jezo. Ena intervjuvanka je odgovorila, da največkrat uravnava neprijetna 

čustva v smislu, »da se ne razburi preveč«. Iz njenega odgovora lahko sklepamo, da 

se navezuje predvsem na čustvo jeze, zato lahko rečemo, da vse intervjuvanke 

največkrat uravnavajo čustvo jeze. Intervjuvanke omenjajo tudi presenečenje in žalost, 

dve socialni pedagoginji pa omenjata čustvo strahu.  
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3.8.5.1 Uravnavanje prijetnih čustev 

Vse pedagoginje uravnavajo tudi prijetna čustva, vendar se jim to zdi bolj spontano in 

ga tudi manj izpostavljajo, čeprav omenjajo, da poteka vsakodnevno. Uravnavanje 

čustev je povezano predvsem z individualnim pristopom, kjer upoštevajo potrebe 

posameznega otroka. Pogosto je to povezano z načinom podajanja pohvale: »Ja, tudi 

brzdan. Če vem, da je kakšen otrok, da mu javna pohvala ali dotik povzroča stres, 

potem se brzdam. Pohvalim samo s pogledom, nasmehom … Se mi zdi, da mi to kar 

uspeva, da imam dober odnos z otroki« (PP1_8). 

 

3.8.6 RV5: Kaj je cilj uravnavanja čustev učiteljic razrednega pouka, 

učiteljic predmetnega pouka in socialnih pedagoginj? 

Intervjuvanke so navajale različne cilje uravnavanja čustev. Razen ene učiteljice 

predmetnega pouka, ki je navedla en cilj (red in disciplina), so ostale pedagoške 

delavke navedle dva ali več ciljev uravnavanja čustev. Odgovore lahko razvrstimo v 

pet skupin: učinkovitost in dobro počutje, osredotočenost na otroke, odnosi, motivacija 

ter red in disciplina.  

 

V skupino učinkovitost in dobro počutje sem uvrstila odgovore, kjer so intervjuvanke 

kot cilj navajale optimalno delovanje, uravnoteženost, dobro počutje ter zadovoljstvo 

in veselje do dela: »… da bi z veseljem hodila v službo … « (PP1_29) in »Zagotovo, 

da se na dolgi rok počutiš dobro v svoji koži, da se drugi počutijo dobro, zraven tebe 

...« (RP1_44). Drugi sklop odgovorov se osredotoča na otroke. Pedagoške delavke kot 

cilj uravnavanja čustev vidijo dobro razredno vzdušje, da bi otroci radi hodili v šolo, da 

bi si učiteljico vzeli za zgled, kako se ravna s čustvi, ter da so vsi, tako učiteljica kot 

otroci, umirjeni in pripravljeni na delo. Tri intervjuvanke v odgovorih omenjajo odnose 

(dve socialni pedagoginji in ena učiteljica razrednega pouka). Kot cilj uravnavanja 

čustev vidijo nekonfliktnost, zadovoljstvo v odnosih ter vzdrževanje odnosov tako med 

otroki kot med otroki in pedagoškimi delavci. »A cilj? Ja spet so tukaj otroci. Najprej mi 

je cilj dobra razredna klima, odnosi med sošolci in z mano« (RP2_61). V skupino 

motivacija sem uvrstila dva odgovora, oba učiteljic razrednega pouka. Ena učiteljica 

omeni, da čustva pomembno vplivajo na motivacijo otrok, druga pa se navezuje na 

lastno motivacijo – biti motiviran za nadaljnje delo. V peto skupino se uvršča odgovor 

učiteljice predmetnega pouka, ki povezuje uravnavanje čustev z redom in disciplino.  

 

3.8.7 RV6: Katere strategije uravnavanja čustev učiteljice razrednega in 

predmetnega pouka ter socialne pedagoginje prepoznavajo kot 

najučinkovitejše? Ali ocenjujejo, da so uspešne pri uravnavanju 

čustev? 

Pri vprašanju, katere strategije prepoznavajo kot najučinkovitejše, je večina 

intervjuvank navajala več načinov uravnavanja čustev (n = 6), prevladovale so 

priprave. »To, da vedno prideš pripravljen v razred« (PP1_39). Pri učiteljicah 

predmetnega pouka so se pojavljali tudi odgovori, da sta najučinkovitejša delo na sebi 
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in vožnja domov (vožnja kot ločnica med zasebnim in pedagoškim delom), pri 

učiteljicah razrednega pouka biti model otrokom in sprememba situacije, socialne 

pedagoginje pa so izpostavile različne strategije: refleksijo, iskanje razlogov za 

vedenje in kroženje med strategijami (umik, priprava, umirjanje). Če načine uravnavanj 

uvrstimo v družine strategij uravnavanja čustev, prevladuje strategija sprememba 

situacije, v manjši meri pa so zastopani tudi kognitivno prevrednotenje in responzivne 

kognitivne strategije. 

 

V povezavi z učinkovitostjo (kako učinkovite so pri uravnavanju čustev) se najbolj 

pozitivno ocenjujejo učiteljice predmetnega pouka, dve odgovarjata, da sta uspešni pri 

uravnavanju, ena pa, da se preko izkušenj izboljšuje in da je uravnavanje čustev 

vseživljenjsko učenje. Kot uspešna se prepoznava še ena učiteljica razrednega pouka, 

druga se v primerjavi z drugimi sodelavci ocenjuje kot povprečna, saj vidi prostor za 

izboljšave, tretja pa se ocenjuje kot vedno uspešnejša. Podoben odgovor je podala 

tudi socialna pedagoginja, ki se preko izkušenj ocenjuje čedalje učinkoviteje, drugi dve 

socialni pedagoginji pa gledata na uravnavanje čustev kot na nikoli dokončano pot, saj 

se pojavljajo situacije, kjer nista tako uspešni, kot bi si želeli. »To se mi zdi nikoli 

dokončana pot, ker včasih, se mi zdi, da sem že nekaj dosegla, potem pa pride neka 

situacija, ki me preseneti in se mi zdi, da takrat se ne obvladam. Ali v primeru 

utrujenosti, ko sem neprespana, ali kakršni koli drugi razdražljivosti, to pripomore, da 

pride hitreje do kakšne eksplozije čustev« (SP1_38). 
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4 Utemeljena teorija/razprava 
 

Čustva so neločljiv del pedagoškega dela, v katerem so zajeta prijetna in neprijetna 

čustva, kar potrjujejo odgovori intervjuvank, kjer pravijo, da so v njihovem delu zbrana 

vsa čustva (paleta čustev, vse pride …). To lahko podkrepim s primerom, ko bi morale 

intervjuvanke s seznama izbrati do tri čustva, kar so označile za težko nalogo, nekatere 

pa so izbrale kar štiri čustva. S seznama čustev je vseh devet intervjuvank izbralo 

čustvo veselje, drugo najpogosteje izpostavljeno čustvo je bila jeza4 (n = 6). Veselje je 

bilo najpogosteje povezano z veseljem do dela z otroki in poklica, jeza pa je bila 

povezana z vedenjem otrok. Učiteljice predmetnega in razrednega pouka ter socialne 

pedagoginje največkrat uravnavajo čustvo jeze. Raziskava med slovenskimi učitelji je 

pokazala, da je jeza najpogosteje doživeto neprijetno čustvo v razredu (Šimonka in 

Košir, 2014). V povezavi z uravnavanjem čustev pa učitelji najpogosteje omenjajo 

umirjanje neprijetnih čustev (Sutton idr., 2009).  

 

Čeprav uravnavanje čustev največkrat povezujemo z njihovim umirjanjem ali 

prikrivanjem, je uravnavanje tudi spodbujanje določenega čustvenega odzivanja, 

najpogosteje izražanja. Tudi večina intervjuvank je uravnavanje najprej povezovala 

predvsem z umirjanjem določenega odziva, kar so pokazali prvotni odgovori na 

vprašanje, povezano z uravnavanjem prijetnih čustev: »Pa jaz sem taka, da zelo 

pokažem stvari. Ne vem, rajši pokažem pozitivno čustvo navzven, kot bi ga zatirala v 

sebi« (RP1_6). Ko sem intervjuvankam predstavila, da uravnavanje lahko vključuje 

tudi spodbujanje čustvenega odzivanja, so takoj prepoznale številne primere iz svoje 

prakse. »Pokažem veselje, ko je uspeh učencu pomemben. Čeprav mene ne 

razveseli, takrat pokažem veselje, to je tudi uravnavanje in hkrati cilj. Čustva niso samo 

moja, temveč gre zaradi odnosnega vidika« (SP1_27,28). Gre za trenutke, ko 

pokažemo večje veselje ali zanimanje, kot ga občutimo, saj vemo, da je to pomembno 

za drugega in naš odnos. V šolskih situacijah je bilo uravnavanje prijetnih čustev 

najpogosteje izpostavljeno pri učiteljicah razrednega pouka. Spodbujamo lahko tudi 

izražanje neprijetnih čustev, kar so omenjale učiteljice predmetnega in razrednega 

pouka, največkrat pa gre za izraz jeze, katerega cilj je predvsem disciplina razreda. 

 

Intervjuvanke so navajale različne cilje uravnavanja čustev, ki jih lahko razvrstimo v 

pet skupin: učinkovitost in dobro počutje, osredotočenost na otroke, odnosi, motivacija 

ter red in disciplina. Prepričane so, da uravnavanje čustev pripomore k optimalnemu 

delovanju in dobremu počutju, pomaga pri uravnavanju razrednega vzdušja ter 

omogoča vzpostavitev in vzdrževanje odnosov z otroki in sodelavci. »Zagotovo, da se 

na dolgi rok počutiš dobro v svoji koži, da se drugi počutijo dobro zraven tebe« 

(URP1_44). Prav tako so prepričane, da so s svojim uravnavanjem čustev zgled 

otrokom, kako se ravna v čustvenih situacijah. Dve intervjuvanki prepoznavata vpliv 

uravnavanja čustev na motivacijo, ena pa ga povezuje z razredno disciplino. V 

                                            
4 Jezo so izbrale vse socialne pedagoginje in učiteljice predmetnega pouka ter nobena od učiteljic 

razrednega pouka.  
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raziskavi R. E. Sutton (2004) je bila kot cilj izpostavljena predvsem učinkovitost, ki se 

je navezovala na akademske cilje in odnose z otroki. Navedeni cilji niso nepričakovani, 

saj čustva oz. čustveno vedenje običajno uravnavamo, da se prilagodimo družbenim 

zahtevam okolja in smo učinkoviti (Averill, 1994). V vseh skupinah je bil izpostavljen 

prenos čustev na učence. Intervjuvanke prepoznavajo, da s svojim čustvenim 

odzivanjem in naravnanostjo vplivajo na učence in na njihova čustva. Večina anket, 

narejenih med učitelji v ZDA, kaže, da je cilj uravnavanja čustev zmanjševanje čustev, 

ki imajo potencialno negativen vpliv na odnose, npr. jeza, in na drugi strani krepitev 

prosocialnih čustev, npr. veselje (Sutton idr., 2009). 

 

Uravnavanje čustev poteka pred, med in po pouku in tudi doma v prostem času. Zjutraj 

doma in na poti v službo poteka v obliki priprav, vožnje, jutranjih ritualov, po končanem 

pouku pa najpogosteje v obliki pogovora s sodelavci in refleksije. Refleksija, premislek 

in vožnja so najpogostejše strategije, ki jih pedagoške delavke uporabljajo na poti 

domov. Tudi doma uporabljajo različne strategije uravnavanja čustev, največkrat je bila 

omenjena telesne dejavnosti (vadba, vožnja s kolesom). »Drugače pa poleti šport, mal 

ven, mal v naravo, voda, ogenj … Ali glasba, pa dobra knjiga« (PP1_21). Pomembno 

je prepoznanje, da pri govoru o uravnavanju čustev v pedagoškem delu strategije niso 

vezane samo na čas pouka in pedagoškega dela. Čustven odziv je vedno odziv na 

situacijo, ki jo ocenimo kot pomembno, in vpliva na kognicijo, telo in vedenje. V 

intervjujih je razvidno, da intenzivnemu čustvenemu dogodku sledi izčrpanost, 

pedagoške delavke o tem dogodku razmišljajo tudi doma, kar lahko spodbuja nove 

čustvene odzive, kot odzive na miselne podobe (spomini, predvidevanja o razvoju 

dogodkov v prihodnosti …). »V podaljšanem bivanju sta se mi dva zaletela … Pa me 

je bilo skozi cel vikend strah, kaj bo … Pa recimo vem, da določenih stvari ne moreš 

predvideti. Tudi na igrišču se lahko dva zaletita ...« (URP1_51).  

 

Raziskava je pokazala, da pedagoške delavke uporabljajo različne strategije 

uravnavanja čustev, preventivne in responzivne. V vseh treh skupinah intervjujev se 

pojavi vseh pet strategij uravnavanja čustev, med skupinami pa prihaja do razlik v 

načinih uravnavanja čustev in pogostosti uporabe posamezne strategije. Učiteljice 

predmetnega pouka so poročale, da najpogosteje uporabljajo spremembo situacije in 

preusmeritev pozornosti (humor, priprave in ignoriranje vedenja), učiteljice razrednega 

pouka kognitivno prevrednotenje, responzivne vedenjske strategije in spremembo 

situacije (umik in sprememba načina dela), socialne pedagoginje pa spremembo 

situacije, preusmeritev pozornosti ter responzivno vedenjske in kognitivne strategije 

(ignoriranje vedenja, pozitivna naravnanost, umik, analiza in refleksija lastnih čustev).  

 

Poleg odgovorov intervjuvank sem med analizo preverila tudi, katere strategije so bile 

največkrat omenjene. To sta sprememba situacije in preoblikovanje odziva. 

Najpogostejši načini uporabe spremembe situacije so priprave, sprememba načina ali 

metode dela in uporaba humorja. Spremembo metode dela najpogosteje uporabljajo 

učiteljice razrednega pouka (gredo z otroki na igrišče, preberejo pravljico, zapojejo 

pesem …), humor uporabljajo učiteljice predmetnega pouka, pri socialnih 
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pedagoginjah pa sprememba situacij vključuje predvsem oblikovanje varnega okolja 

(ustvarjanje situacij, ki preprečijo morebitne težave) in priprave. Vidimo, da se že 

znotraj ene družine strategij pojavijo razlike med skupinami intervjuvank, kar še 

dodatno podpira izhodišče, da različni načini dela spodbujajo različne situacije 

uravnavanja čustev. Preoblikovanje odziva sodi med responzivne strategije, vse 

intervjuvanke pa navajajo tako kognitivne kot vedenjske strategije in so približno 

enakomerno zastopane pri vseh treh skupinah. Med kognitivne responzivne strategije 

se uvrščajo samogovor, štetje, ubesedenje, pogovor s sodelavci, refleksija, priprava 

za naslednji dan, vizualizacija in delo na sebi. Vedenjske responzivne strategije so 

dihanje, umik (stopimo korak nazaj ali se simbolično umaknemo iz situacije), 

nadzorovanje višine glasu, vadba, vožnja … Preusmeritev pozornosti je tretja 

najpogosteje omenjena strategija in vključuje vizualizacijo, pogovor s sodelavci, 

osredotočanje na pozitivno, ignoriranje vedenja, preusmeritev pozornosti otrok … 

Čeprav gre pri preusmeritvi največkrat za intrinzično uravnavanje čustev, pa so 

učiteljice razrednega pouka strategijo uporabile tudi za preusmeritev pozornosti otrok 

na želeno vedenje (ekstrinzično uravnavanje). Učiteljice predmetnega pouka 

največkrat omenjajo ignoriranje vedenja, pri socialnih pedagoginjah pa se pojavi nova 

kategorija, in sicer osredotočanje na tehnike (v čustveni situaciji se osredotočimo na 

uporabo tehnike ali načina dela). Vse intervjuvanke kot pomembno strategijo 

uravnavanja čustev izpostavljajo pogovor s sodelavci. Kognitivno prevrednotenje in 

izbira situacije sta najmanjkrat omenjeni strategiji. Pri učiteljicah razrednega pouka je 

bilo kognitivno prevrednotenje izpostavljeno predvsem, kadar je šlo za nepričakovano 

situacijo ali nepredviden odziv otrok, učiteljice predmetnega pouka strategijo 

uporabljajo za umirjanje in pogled z druge perspektive, medtem ko je pri socialnih 

pedagoginjah razumevanje potreb vpeto že v priprave. Izbira situacije je bila 

najpogosteje povezana s posebnimi dogodki, na katere so se pedagoški delavci 

pripravili vnaprej (zadnji šolski dan, začetek šolskega leta ...). Na osnovi raziskave R. 

E. Sutton (2004) sem priprave umestila v spremembo situacije, razen kadar je šlo za 

vnaprejšnje predvidevanje. Pri tem velja opozoriti, da je meja med izbiro in spremembo 

situacije težko določljiva, saj bi določene načine priprav lahko uvrstila tudi v izbiro 

situacije, s čimer bi bila to pogostejša strategija. 

 

Tudi raziskava med študenti razrednega pouka in socialne pedagogike je pokazala, da 

prevrednotenje študenti uporabljajo zgolj redko ali občasno (Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015). V raziskavi R. E. Sutton (2004) je najmanj učiteljev poročalo o uporabi 

prevrednotenja v sklopu preventivnih strategij. Čeprav kognitivno prevrednotenje v 

pričujoči raziskavi ni omenjeno velikokrat, pa lahko v intervjujih prepoznamo, da mu 

predvsem socialne pedagoginje in učiteljice razrednega pouka pripisujejo pomembno 

vlogo in ga spontano uporabljajo v čustvenih situacijah, največkrat v povezani s 

pripravami in umikom. 

 

Analiza intervjujev kaže, da učiteljice in socialne pedagoginje čustvom in njihovemu 

uravnavanju pripisujejo velik pomen, saj so med svojim delom razvile številne strategije 

uravnavanja čustev, hkrati pa učijo otroke, kako uravnati ali izraziti svoja čustva. 
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Učiteljice razrednega in predmetnega pouka želijo biti s svojim čustvenim odzivanjem 

in delovanjem vzor otrokom, medtem ko sta pri socialnih pedagoginjah izpostavljena 

predvsem odnosni vidik in strokovna drža. Tudi v raziskavi R. E. Sutton (2004) so 

učitelji odgovarjali, da vidijo uravnavanje čustev kot del poklica učitelja in kot del vloge 

»biti model učencem«. Kot najučinkovitejšo strategijo intervjuvanke prepoznavajo 

strategijo spremembe situacije (izstopajo priprave), v manjši meri pa so zastopane tudi 

kognitivno prevrednotenje in responzivne kognitivne strategije (pogovor s sodelavci, 

refleksija). Pri vprašanju, kako učinkovite so pri uravnavanju čustev, se najbolj 

pozitivno ocenjujejo učiteljice predmetnega pouka, sicer pa vse skupine poudarjajo 

pomen učenja iz izkušenj in večini razvoj uravnavanja čustev predstavlja nikoli končan 

proces. Osebna prepričanja o lastni učinkovitosti lahko vplivajo na uravnavanje čustev, 

saj če smo iz negativnih preteklih izkušenj prepričani, da čustev ne zmoremo 

uravnavati, bo slednje vplivalo na našo oceno situacije in končen odziv.    

 

Učiteljice razrednega pouka poudarjajo miren pristop. Njihov cilj je ostati mirne tudi v 

stresnih situacijah in z otroki kar se da umirjeno rešiti morebitne težave, s svojo držo 

pa jim želijo biti zgled, kako se odzvati v čustvenih situacijah. Učiteljice razrednega 

pouka spremljajo svoje razrede dlje, lahko več let. Tudi če razred poučujejo samo eno 

leto, imajo priložnost spoznati otroke in razredno dinamiko, saj so v primerjavi z učitelji 

predmetnega pouka in socialnimi pedagoginjami več časa s svojim razredom. Dobro 

poznavanje otrok jim omogoča učinkovito prilagoditev dela, zato je pri njih najpogosteje 

uporabljena strategija sprememba situacije, in sicer sprememba metode dela. Ko 

otroka še ne poznajo dobro, puščajo odprto možnost, kaj bi bil lahko razlog ali povod 

za določeno vedenje (kognitivno prevrednotenje). V primerjavi z ostalima dvema 

skupinama so učiteljice razrednega pouka veliko bolj osredotočene na otroke. Ena 

učiteljica že na začetku intervjuja poudari osredotočenost na otroke: »Jaz najprej 

pomislim na otroke, na otroke pač, na njihova čustva pri mojem delu. Ker se mi zdi, da 

so njihova najbolj pomembna …« (RP2_1). Prevladuje predvsem ekstrinzično 

uravnavanje čustev, ki je pogosto predvsem pri mlajših otrocih, zato ni presenetljivo, 

da ga lahko opazimo tudi pri učiteljicah razrednega pouka. »… se mi zdi, da je to zelo 

povezano. Ker če njihova čustva uravnavam, potlej bom svoja tudi vredu … Ker sem 

videla, da v bistvu govorim o njihovih čustvih« (RP2_55).  

 

Pri učiteljicah predmetnega pouka sem opazila večje razlike med intervjuji kot pri 

ostalih dveh skupinah. Sklepam, da so razlike izrazitejše, ker učiteljice poučujejo 

različne predmete in različne razrede (II. Ali III. triada). V odgovorih izstopa predvsem 

ena intervjuvanka, ki pravi, da želi v svoje pedagoško delo čim manj vpletati čustva in 

ne odpira čustvenih tem. Tudi učiteljice predmetnega pouka želijo biti vzor otrokom, 

vendar se pri tem osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc za uravnavanje 

čustev v različnih situacijah za vsakdanje življenje. Pri svojem delu se osredotočajo 

predvsem na otroke, ki ne motijo pouka, kar so pridobile z izkušnjami, saj so se na 

začetku poklicne poti osredotočale predvsem na otroke, ki motijo pouk, kar so 

prepoznale kot čustveno zahtevno. Prav tako prepoznavajo, da je pomembno priti v 

razred neobremenjen: »… se probam distancirati od tega, ko rečejo, ja, ta je pa grozen 
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– si rečem, mogoče pa pri meni ne bo« (PP1_3). Pomen pozitivne naravnanosti 

prepoznavajo v vseh treh skupinah.  

 

Analiza je pokazala, da imajo socialne pedagoginje visoka pričakovanja, povezana z 

uravnavanjem čustev, kar vidijo kot del poklica in strokovne drže. »So področja, kjer 

še vedno, ko pridejo čustva na plan … tudi če racionaliziram situacijo, se še zmeraj 

pojavijo neprijetna čustva« (SP2_37). Preko izkušenj so se soočile z lastnimi mejami 

in mejami drugih: »Jaz se mi zdi, da sploh na začetku sem bila zelo navdušena. Da 

lahko svet spreminjaš. Ampak ti padeš v to, spremeniš lahko malo. V kolektivu lahko 

kaj malega spremeniš ali pa tudi ne. Odvisno, kje so njihove meje …« Z izkušnjami 

pride tudi zavedanje, da so konflikti del poklica ter da popoln nadzor nad situacijami in 

lastnimi čustvi ni mogoč. Njihova visoka pričakovanja se kažejo tudi v tem, da nobena 

socialna pedagoginja ni odgovorila, da je uspešna pri uravnavanju čustev, temveč da 

se preko izkušenj krepijo in da gre za nenehen proces. Pomembna strategija je 

kognitivno prevrednotenje, saj socialne pedagoginje nenehno iščejo možne razlage in 

ozadja za določena vedenja otrok. Prepoznavanje situacij, ki v njih sprožajo potrebo 

po uravnavanju čustev, jim omogoča dobro pripravo vnaprej ali takšno izbiro situacije, 

ki bo čim bolj obvladljiva in s tem čustveno manj zahtevna. Načrtno so razvijale ali se 

priučile različnih tehnik, ki jim pomagajo pri uravnavanju čustev, nenehen razvoj vidijo 

kot del poklicne drže.  

 

Situacije, ki sprožijo potrebo po uravnavanju čustev, so najpogosteje povezane z 

vedenjem otrok in odnosi med njimi. Učiteljice razrednega pouka in socialne 

pedagoginje omenjajo vedenje, ki bi ga lahko uvrstili v skupino agresivno vedenje, pri 

čemer gre za otroke, ki neučinkovito uravnavajo svoja čustva ali neprimerno izražajo 

jezo in pri tem uničujejo predmete ali postanejo agresivni do drugih. Socialne 

pedagoginje omenjajo tudi avtoagresivno vedenje in situacije, kjer je treba otroka 

fizično ustaviti, da s svojim vedenje ne poškoduje sebe ali drugih. Situacije, ki 

vključujejo agresivno in avtoagresivno vedenje otrok, so za pedagoške delavke izredno 

zahtevne. Osredotočijo se na obvladovanje situacije, pri čemer gre v veliki meri za 

ekstrinzično uravnavanje čustev. Pri intrinzičnem uravnavanju pa gre pogosto za 

prikrivanje strahu in težnjo po vlogi pedagoške delavke kot osebe, ki otrokom 

predstavlja varnost in zmožnost obvladovanja situacije. Vse tri skupine pedagoških 

delavk omenjajo vedenje, ki ga lahko uvrstimo v skupno kategorijo razredna disciplina, 

kamor sodijo prevelika nemirnost v razredu, preklinjanje, ignoriranje, nesramnost in 

klovnovsko obnašanje. Govorijo tudi o odnosih med otroki, predvsem pretepih, 

zmerjanju, obrekovanju in žaljenju. Pedagoške delavke prepoznavajo, da se pri svojem 

delu srečujejo z nepredvidljivimi situacijami, ki sprožijo potrebo po uravnavanju čustev. 

Tudi posebne situacije, kot so zaključek šolskega leta, nova snov ali nadomeščanja v 

razredih, ki jih ne poznajo dobro, sprožajo potrebo po uravnavanju čustev. Poleg 

agresivnega vedenja otrok se pedagoške delavke lahko srečujejo tudi z agresivnim 

vedenjem staršev, kar izpostavi socialna pedagoginja na mestu svetovalne delavke. 

Podobno sliko kažejo tudi raziskave R. E. Sutton (2009), kjer občutenje neprijetnih 

čustev učitelji največkrat povezujejo z motečim vedenjem otrok in težavami pri vodenju 
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razreda in disciplini. Tudi raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih učiteljih je 

pokazala, da osnovnošolski učitelji kot najbolj stresne situacije ocenjujejo nesramno 

vedenje otrok do učiteljev, pogovore z nesramnimi starši, vmešavanje staršev v 

pedagoško delo, konflikte s starši in nasilje med otroki (Slivar, 2009). 

 

Pričakovala sem, da se bodo uporabljene strategije razlikovale glede na skupine 

intervjuvank, saj delajo z različnimi starostnimi skupinami. Analiza intervjujev je potrdila 

razlike med skupinami. V intervjuju sta razliko med višjimi in nižjimi razredi izpostavili 

samo dve učiteljici predmetnega pouka. »Da vidiš, kako je pri malih treba in kako pri 

pubertetnikih« (PP1_14-15). Pričakovala sem, da jih bodo izpostavile tudi socialne 

pedagoginje, saj kot svetovalne delavke in izvajalke dodatne strokovne pomoči delajo 

z otroki iz vseh treh triad. Predvidevam, da razlike niso omenile ravno zato, ker se pri 

svojem delu nenehno srečujejo z različnimi starostnimi skupinami in strategije 

prilagajajo spontano. Sklepam, da sta razliko izpostavili samo učiteljici predmetnega 

pouka, ker se pri njiju pojavlja največji razkorak – ena učiteljica uči samo razred II. 

triade in občasno nadomešča višje razrede (III. triada), druga učiteljica pa poučuje v 

III. triadi in je šele v zadnjih letih tudi v obveznem podaljšanem bivanju. 

 

Vse učiteljice razrednega in predmetnega pouka kot pomembno strategijo uravnavanja 

čustev poudarjajo pomen pogovora s sodelavci, dobre odnose v kolektivu pa kot obliko 

preventive. Ena učiteljica predmetnega pouka opaža, da ima učinkovitost pogovora 

vseeno svoje omejitve, saj si lahko s tem nalagamo dodatna bremena ali zaostrujemo 

situacije. Intervjuvanke torej prepoznavajo, da izvedba strategije ni sama po sebi 

učinkovita, temveč je odvisna od posameznika in konteksta. Tudi socialne pedagoginje 

kot pomembno strategijo uravnavanja čustev navajajo pogovor.  

 

Učiteljice in socialne pedagoginje so med svojim delom soočene z različnimi 

situacijami, izkušnje pa prinesejo manj nepredvidenih situacij in s tem učinkovitejše 

uravnavanje čustev. Obstaja določen delež nepredvidenih situacij, saj svoje okolice ne 

moremo nikoli popolnoma nadzorovati, vendar se z izkušnjami njihovo število manjša. 

Predvidevanje situacij omogoča učinkovitejše vnaprejšnje priprave, izbiro strategij, ki 

so delovale v preteklosti, spremembo ali izbiro situacije, s katero se lahko izognemo 

čustvenemu odzivu … Preko izkušenj pedagoške delavke ne pridobijo samo boljšega 

predvidevanja situacij in načrtovanja odzivov, temveč tudi ne jemljejo stvari preveč 

osebno. »Sedaj sem dojela, da moraš včasih enostavno preusmeriti misli, da nisi sam 

kriv, da ne jemlješ preveč nase« (RP3_30).  

 

Pri učiteljicah razrednega pouka po določenih nepredvidljivih situacijah sledi tudi 

čustvo strahu. Učitelji so obremenjeni z odzivi staršev, ki jih krivijo tudi za nepredvidljive 

situacije. Če primerjamo s socialnimi pedagoginjami, kjer je bilo čustvo strahu vezano 

predvsem na agresivno ali avto-agresivno vedenje otrok, je pri učiteljicah razrednega 

pouka strah pogosto povezan z odzivi staršev na nezgode, ki se zgodijo med poukom, 

predvsem na igrišču in v podaljšanem bivanju. V raziskavi me je presenetila kategorija 

čustva strahu, saj v drugih raziskavah ni tako izpostavljena (Šimonka in Košir, 2014) 
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ali pa se osredotočajo predvsem na uravnavanje jeze (Sutton, 2009). Kategorija strahu 

je induktivna kategorija, ki sem jo določila med analizo intervjuja. Čustvo so 

intervjuvanke omenjale že na začetku intervjuja pri vprašanju, kaj jim najprej pride na 

misel ob čustvih v pedagoškem delu, na seznamu čustev pa so ga izbrale vse socialne 

pedagoginje. Daljše delo z vedenjsko agresivnim otrokom pogosto ne omogoča dovolj 

časa za čustveno sprostitev ali pa socialne pedagoginje predvsem rešujejo situacije, 

pri čemer potlačijo svoje potrebe in čustva, kar sčasoma vodi do preobremenjenosti, 

ki jo sprosti šele sprememba dela. V čustveno zahtevnejših situacijah bi bila 

dobrodošla podpora (ali dodatna podpora), saj jih socialne pedagoginje prepoznavajo 

kot izjemno obremenjujoče in čustveno zahtevne. »Takrat smo tudi s sodelavkami 

same videle, da ko te je strah, dobiš tak adrenalin in obvladaš situacijo. Ampak po tem, 

potem ko se je zadeva umirila, potem si pa tako izčrpan. Jaz sem šla lahko samo 

počivat. Tukaj se mi zdi, da se da še kaj narediti« (SP1_33). To kaže, kako pomembni 

so v pedagoškem delu delo na sebi, poznavanje lastnih meja ter možnost in lastna 

zmožnost »odklopa«. »Moram poskrbeti za ta odklop. Vidim, da je zelo koristno, da 

znam odklopiti … In vidim, da ljudje, ki tega ne znajo, pridejo to utrujeni nazaj« 

(SP3_29). Dodatna podpora in opolnomočenje bi bila dobrodošli tudi, kadar gre za 

nepredvidene situacije in nesreče, kjer so učiteljice obremenjene z odzivi staršev. 

Pedagoške delavke si želijo podporo kolektiva in vodstva šole, kadar so soočene s 

pritiski staršev ali se soočajo z obtožbami.  

 

V intervjujih sta bila pogosto izpostavljena delo na sebi in refleksija, oba načina 

uravnavanja čustev se pojavljala pri vseh skupinah intervjuvank. Tudi učiteljica 

predmetnega pouka, ki sicer v svoje delo ne želi vključevati čustev, uporablja strategijo 

refleksije, s katero lahko vzpostavi distanco: »Med vožnjo premislim stvari, ki so se 

zgodile, se distanciram. Ne želim se čustveno vpletati in pustim delo v šoli« (UPP_10). 

Refleksija je pomembna kompetenca pedagoških delavcev in tudi ena od temeljnih 

kompetenc socialnih pedagogov (Klemenčič, 2006). Pomaga ozavestiti človekovo 

delovanje in odzivanje, s čimer lahko ozavestimo svoje čustvene odzive in tudi 

strategije, ki nam pomagajo pri uravnavanju čustev. »Pri premagovanju in 

preprečevanju negativnih čustvenih stanj lahko učiteljem pomaga tudi refleksija, ki je 

nepogrešljiva sestavina sodobnega pojmovanja profesionalnega delovanja učiteljev« 

(Šimonka in Košir, 2014). Socialna pedagoginja prepoznava delo na sebi kot nujno za 

dobro delo: »Dejansko te pedagoško delo samo prisili, ker vidiš, da ne moreš dobr 

delat drugače. Lahko se komu pozna na telesu. To je čustveno delo. Z otroki ni neke 

nevtralne baze ali zelo redko. Potem se učimo iz knjig, med sabo, iz seminarjev in 

izobraževanj« (SP1_40,41). 

 

Uravnavanje čustev lahko poteka tudi spontano, brez zavestnega razmisleka. 

Pedagoški delavci prinašajo s seboj subjektivne teorije o učenju in poučevanju, kaj 

pomeni biti dober učitelj in kaj pomeni razredna disciplina. Te implicitne teorije 

prenašamo iz lastnih izkušenj od šolskih dni dalje in lahko usmerjajo naša odzivanja, 

refleksija pa nam pomaga ozavestiti določene odzive. Refleksija je kontinuiran proces 
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razmišljanja o delu, hkrati pa nam omogoča prepoznati in spoznati lastne implicitne 

teorije, stališča in predsodke (Klemenčič, 2006).  

 

Raziskava je pokazala, da je tema uravnavanja čustev dokaj nova za intervjuvanke, 

kar ne pomeni, da pri svojem delu ne uporabljajo učinkovitih strategij uravnavanja 

čustev. Preko izkušenj, lastnega zanimanja za temo čustev in izobraževanj so razvile 

strategije uravnavanja čustev, ki jih vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu in tudi v 

zasebnem življenju. Večina od njih je pred začetkom intervjuja želela kratko razlago, 

kaj točno zajemajo strategije uravnavanja čustev, nekatere pa so tudi med intervjujem 

izrazile skrb, ali sploh podajajo informacije, bistvene za temo raziskovanja. To kaže, 

da bi temi čustev in njihovega uravnavanja dodatno pozornost morale nameniti tudi 

šole in zainteresiranim pedagoškim delavcem pripraviti ali omogočiti izobraževanja o 

omenjeni temi. Nekaj intervjuvank je po koncu intervjuja dodalo, da bi bilo o temi 

uravnavanja čustev dobro vedeti več. Večina intervjuvank (n = 8) čustvom pripisuje 

velik pomen in jih tudi vključuje v svoje delo, strategije uravnavanja čustev, ki jih 

razvijajo in uporabljajo pri svojem delu, pa vidijo kot neločljiv del pedagoškega dela in 

kot nekaj, kar je treba za lastno učinkovitost in poklicni razvoj nenehno razvijati.  
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5 Sklep 
 

Čustva so neločljiv del človekovega delovanja tako v vsakdanjem življenju kot na 

poklicni poti. Kljub temu so pogosto podcenjena in označena kot neracionalna, kot 

nekaj, kar moramo izključiti iz sprejemanja racionalnih odločitev ali poklicnega 

udejstvovanja. Zoran Milivojević v uvodu v knjigi Emocije zapiše: »Dovolj je že, če 

omenimo notorično cepitev med »intelektualnim« in »afektivnim«. Zaradi široke 

razširjenosti tega predsodka o človekovi emocionalnosti danes večina ljudi razmišlja 

kot o nečem, kar je razcepljeno na dva dela: na del, ki misli in ki je racionalen 

(razumski), in na del, ki čustvuje in ki je iracionalen. Iz takšnega odnosa sodobnega 

človeka do lastnih čustev povsem logično izhaja tudi njegov boj proti čustvom …« 

(2008, str. 9).  

 

S poglavjem Čustva in racionalnost sem želela pokazati, da je preprosta delitev na 

razumsko in čustveno kot nerazumsko neupravičena, saj imajo čustva svojo funkcijsko 

vlogo in so pomemben predmet raziskovanja in razumevanja človekovega delovanja. 

Da lahko govorimo o uravnavanju čustev, moramo imeti v procesu čustvenega odziva 

možnost modifikacije čustvenega procesa. V poglavju Pojmovanja čustev sem 

predstavila različne teorije čustev: Gross-Thompsonov modalni model čustev, modela 

KER avtorja Milivojevića, ki izhaja iz transakcijske psihoanalize, in Damasijev 

nevrobiološki pogled. Predstavljenim teorijam je skupno, da obravnavajo čustva kot 

odziv na dražljaje, ki jih posameznik oceni kot pomembne, izpostavljajo tudi kontekst 

in možnost nadzora nad čustvenim odzivanjem. Od naše subjektivne ocene je odvisno, 

ali je določena situacija za nas dovolj pomembna, da se bomo nanjo čustveno odzvali 

glede na lastne vrednote, subjektivne teorije, cilje in kontekst. Naša interpretacija je 

odvisna od konteksta, ki pa se lahko razlikuje glede na naše referenčne točke. 

Izhodišče za obravnavo uravnavanja čustev je predstavljal Gross-Thompsonov model 

uravnavanja čustev, na katerem temeljijo tudi raziskave Rosemary E. Sutton, ki je 

pomembna referenca v raziskavah s področja čustev učiteljev.  

 

Izhodišče za raziskavo magistrske naloge je predstavljalo delo Rosemary E. Sutton 

(2004), v katerem je raziskovala uravnavanje čustev učiteljev, povezano s cilji in 

strategijami. V raziskavi magistrske naloge me je zanimalo, katere strategije 

uravnavanja čustev pri svojem pedagoškem delu prepoznajo in uporabljajo učitelji 

razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in socialni pedagogi, katere situacije 

sprožijo potrebo po uravnavanju čustev in kaj vidijo kot cilj uravnavanja čustev. 

Zanimalo me je tudi, ali se med skupinami pojavljajo razlike v uporabi strategij, katere 

strategijo uporabljajo najpogosteje in katere prepoznavajo kot najučinkovitejše. 

Rezultati so pokazali, da pedagoške delavke uporabljajo različne strategije 

uravnavanja čustev, preventivne in responzivne. V vseh treh skupinah intervjujev se 

pojavi vseh pet strategij uravnavanja čustev, med skupinami pa prihaja do razlik v 

načinih uravnavanja čustev in pogostosti uporabe posamezne strategije. Nekatere 

intervjuvanke so razvile tudi lastne individualne pristope in načine uravnavanja čustev 
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ter specifične strategije (meditacija, tehnika EFT, postavljanje izzivov, prepuščanje 

izbire otrokom …).  

 

Različne teorije in raziskave podpirajo prepričanja, da imajo čustva v poučevanju 

pomembno vlogo, saj vplivajo na učiteljevo motivacijo, kognicijo in vedenje ter 

kakovost in učinkovitost dela v razredu (Frenzel idr., 2015; Sutton in Wheatley, 2003). 

Raziskava je pokazala, da intervjuvanke pripisujejo čustvom v poučevanju pomembno 

vlogo in jih vključujejo v svoje delo. Z izkušnjami in željo po lastnem osebnem in 

poklicem razvoju pa so razvile različne načine uravnavanja čustev, ki jim omogočajo 

zasledovanje akademskih ciljev, vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, biti vzor 

otrokom, pripomorejo k vzdrževanju razredne discipline in navsezadnje k njihovemu 

dobremu počutju. Izkušnje učiteljev v razredu so različne. Učitelj, ki občuti predvsem 

jezo in malo veselja, ima povsem drugačno učno izkušnjo v primerjavi z učiteljem, ki v 

razredu občuti malo jeze in veliko veselja (Sutton idr., 2009). V povezavi s svojim 

delom so vse intervjuvanke izbrale čustvo veselja, vseh devet je izpostavilo, da 

najpogosteje uravnavajo čustvo jeze. To kaže, da je pomembno, da učiteljice in 

socialne pedagoginje prepoznajo situacije, ki sprožajo potrebo po uravnavanju čustev, 

in pozornost namenijo tudi svojim strategijam in učinkovitosti v uravnavanju čustev. 

Ker je pedagoško delo čustveno delo, je pomembno, da pedagoške delavke in delavci 

prepoznajo tudi načine uravnavanja čustev, ki jim pomagajo pri sproščanju napetosti 

po pouku. 

 

V intervjujih sta bila pogosto izpostavljena delo na sebi in refleksija, ki sta pomemben 

element strokovnega razvoja pedagoških delavcev. Nekaj intervjuvank je ob koncu 

intervjuja izpostavilo, da so čustva pomemba tema, o kateri bi bilo treba več govoriti in 

tudi pridobiti dodatno znanje. To kaže, da bi bilo treba področju uravnavanja čustev 

posvetiti več pozornosti med študijem in tudi kasneje na delovnem mestu, saj učitelji 

iz potrebe po učinkovitosti svojega dela in lastni dobrobiti strategije razvijejo spontano. 

Poznavanje teme in zavedanje o različnih načinih uravnavanja čustev odpirata prostor 

za krepitev kompetenc s področja uravnavanja čustev in posledično tudi čustvene 

inteligence. Naše vedenje o čustvih, nas samih in socialnem okolju določa naše 

zaznavanje, vpliva na našo odločitev o uravnavanju čustev, če in zakaj bomo 

modificirali svoj prvotni odziv, in določa, katere strategije bomo uporabili (Wranik idr., 

2009, str. 403). Pomembno je, da razmišljamo o temi uravnavanja čustev in 

reflektiramo svoje odzive, saj lahko na osnovi lastnih izkušenj postanemo učinkovitejši, 

hkrati pa pretekle pozitivne izkušnje, kjer smo uspešno nadzorovali čustva, vplivajo na 

naše prihodnje uravnavanje. Pedagoške delavke so pogosto odgovorile, da uporabo 

strategije prilagodijo otroku in situaciji, kar kaže, da je pomembna fleksibilnost nenehno 

iskanje novih možnosti.  

 

Raziskava je pokazala, da pedagoški delavci doživljajo tudi čustvo strahu, ki je 

povezano z agresivnim vedenjem otrok in obvladovanjem situacije, strah pa je 

povezan tudi z odzivi staršev. Te situacije prepoznavajo kot izredno obremenjujoče in 

stresne, zato bi bila v takšnih primerih dobrodošla dodatna podpora, morda v obliki 
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intervizijskih srečanj. Potrebo po interviziji ali superviziji so v intervjujih izpostavile 

socialne pedagoginje. Pomembno vlogo pri uravnavanju čustev imajo tudi sodelavci, v 

katerih vse intervjuvanke najdejo oporo, izpostavljen pa je bil tudi pomen dobrih 

medsebojnih odnosov. Ker lahko imajo delovno okolje in sodelavci veliko vlogo pri 

socialni in čustveni podpori, je pozornost treba nameniti tudi pedagoškemu kolektivu 

kot celoti.  

 

Menim, da je poznavanje področja uravnavanja čustev pomembno v vseh poklicih, ki 

so usmerjeni v delo z ljudmi. Še posebej pomembno je to pri delu s posamezniki, ki so 

zaradi različnih razlogov in na različne načine prikrajšani, izključeni iz družbe, v 

neenakem položaju ali je treba upoštevati njihove posebne (različne) potrebe. V šoli je 

to še posebej izrazito pri delu z otroki z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Še posebej 

socialni pedagogi se morajo zavedati, da otroci prinašajo čustveno-vedenjske vzorce 

iz svojih družin in od pomembnih drugih. Način delovanja, ki ga pedagoški delavec 

lahko oceni za neprimernega ali neučinkovitega, lahko za otroka predstavlja učinkovit 

prilagoditveni mehanizem. »Logike čustev ni treba iskati v splošno veljavnem 

»zdravem razumu«, ki drži za večino ljudi v določeni kulturi, ampak v tistih merilih, po 

katerih subjekt ocenjuje situacijo, v kateri doživlja čustva« (Milivojević, 2000, str. 19).  

V teh situacijah je pomembno, da se zavedamo tudi lastnega vpliva in svojih implicitnih 

teorij, ki jih prinašamo s seboj. Subjektivna ocena, različne možnosti interpretacije 

konteksta in različna kulturna ozadja lahko v isti situaciji vodijo do različnih čustvenih 

odzivov. Tudi če je odziv enak, ima lahko situacija pri različnih ljudeh različne pomene. 

Še posebej pri delu z ljudmi je pomembno, da vedenja ne enačimo s čustvi in da 

upoštevamo različnosti v interpretacijah in odzivih. Ne smemo pozabiti tudi na socialni 

in kulturni kontekst, ki določa, katera čustva naj bi bila primerna ob določenih situacijah, 

ter tudi njihov način izražanja in posledično uravnavanja.  

 

Omejitve in komentarji 

V raziskavi sem uporabila polstrukturiran intervju, ki ima določene omejitve. Pri 

odgovorih intervjuvank je odprta možnost, da je katera od njih odgovarjala v smeri 

socialno zaželenih odgovorov. Zagotovo je na rezultate vplival tudi moj kratek opis, kaj 

pomeni uravnavanje čustev, ki sem ga na željo intervjuvank podala na začetku 

intervjuja, vendar menim, da bi bil brez njega intervju težko izvedljiv, saj intervjuvanke 

ne bi vedele, o čem naj govorijo, saj večini termin uravnavanje čustev ni bil poznan. 

Kljub temu je najverjetneje marsikateri način uravnavanja ostal skrit, saj ga učiteljice 

in socialne pedagoginje niso ozavestile kot strategijo uravnavanja čustev. Raziskava 

je temeljila na subjektivnem pogledu intervjuvank na svoje delo, čustva in uravnavanje 

čustev. Tudi pri vprašanju o učinkovitih strategijah uravnavanja čustev so podale 

subjektivno oceno, čeprav lahko pri učinkovitosti uravnavanja čustev postavimo 

določene kriterije. Ti so funkcionalnost, prilagodljivost ter avtomatiziranost in prožnost 

(Prosen in Smrtnik Vitulič, 2015).  

 

V prihodnjih raziskavah bi bilo dobro polstrukturiran intervju dopolniti z opazovanjem 

brez udeležbe. S tem bi se odgovori intervjuvank dopolnili z opažanji raziskovalca. 
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Zanimivo bi bilo izvesti longitudinalno raziskavo, kjer bi daljši čas spremljali pedagoške 

delavce z različnimi izkušnjami, od začetnikov do izkušenih pedagogov, in raziskovali, 

katere strategije čustev uporabljajo ter kako se spreminjajo ali razvijajo skozi čas in z 

nabiranjem izkušenj. Pomembni dejavniki v uravnavanju čustev so tudi kontekst in 

referenčne točke posameznika. Prihodnje raziskave bi se lahko osredotočile na 

kontekst, v katerem delujejo učitelji, in njegov vpliv na uravnavanje čustev: kako vidijo 

svoj razred ali predmet poučevanja, kaj jim pomeni disciplina, zakaj so se odločili za 

pedagoški poklic, se jim zdi, da imajo podporo kolektiva ali da ostajajo same …  

 

V procesu priprave magistrske naloge sem opazila, da se s posvečanjem pozornosti 

temi uravnavanja čustev bolj zavedam lastnega čustvenega odzivanja, bolje 

prepoznavam situacije, ki sprožajo potrebo po uravnavanju čustev, ozavestila sem tudi 

svoj vpliv na situacijo in s tem na odzivanje drugih. Še posebej pomembno se mi zdi, 

da se včasih »ujamem« v spontanem čustvenem odzivanju ali potencialnem 

zaostrovanju čustvene situacije z lastnim odzivanjem. To je pri mojem delu še posebej 

dragoceno, saj se lahko ustavim, vdihnem in ponovno premislim situacijo. Odgovori 

intervjuvank, v katerih so navajale različne načine uravnavanja čustev, so mi dali 

številne ideje in usmeritve pri lastnem uravnavanju, kar kaže na pomembnost, da o tej 

temi spregovorimo ter druga z drugo delimo svoje pristope in različne načine 

uravnavanja čustev.  
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7 Priloge 
 

7.1 Primer kodiranja besedila: Kode I. in II. reda 

 

Intervju 1, SOCIALNA PEDAGOGINJA 

šifra Transkribiran tekst Kode I. reda Kode II. reda 

SP1_1 Kaj vam najprej pride na 
misel, ko pomislite na čustva 
pri pedagoškem delu? 
 
Na misel mi pride, da je to res 
čustveno delo, ne moreš biti 
brez čustev.  

pedagoško delo 
je čustveno 
delo 

ČUSTVENO DELO 

SP1_2 Prav je, da jih otrokom tudi 
pokažeš v neki zdravi meji.  

prav je, da z 
otroki deliš 
čustva 

DELITI ČUSTVA Z 
OTROKI 

SP1_3 

Da doživljamo celo paleto, od 
zelo potenciranega veselja, 
ponosa, zadoščenja, 
zadovoljstva ob uspehu, do 
frustracij, jeze, strahu, 
presenečenja…. Tudi včasih 
gnusa, tistih bolj negativnih 
čustev.  

doživljanje 
palete čustev v 
pedagoškem 
delu 

PALETA ČUSTEV 

SP1_4 Pri svojem delu ne skrivate 
čustev otrokom, jih pokažete v 
neki meri (se navezuje na 
prejšnji odgovor). 
 
Včasih si zelo jezen, pa ni 
dobro, da otroku na tak način 
pokažeš. Zdi se mi prav, da 
mu poveš, to pa je mene 
razjezilo, želim da s tem 
prekineš. Ali pa dam na izbiro 
kakšno drugo možnost. 
Ampak se moramo pedagoški 
delavci vseeno znevtralizirat. 

pedagoški 
delavci se 
morajo znati 
znevtralizirati 
 
zdi se mi prav 
da mu to poveš 

PRIČAKOVANJA 
 
 
 
 
DELITI ČUSTVA Z 
OTROKI  

SP1_5 Otrok je otrok, mi smo pa 
odrasli in se pričakuje, da 
čustva tudi malo bolje 
nadzorujemo.  

od odraslih se 
pričakuje boljše 
nadzorovanje 
čustev 

PRIČAKOVANJA 

SP1_6 Pred vami je seznam čustev. 
Izberite do tri čustva za katera 
bi rekli, da so najbolj 
povezana s pedagoškim 
delom. 
 

veselje do dela 
z otroki kot 
ključna lastnost 
pedagoškega 
delavca 

PRIČAKOVANJA  
(socialni kontekst) 



69 

 

Veselje, se mi zdi, da ključno, 
da ima pedagoški delavec 
veselje do dela z otroki. In do 
raziskovanja, poučevanja.  

SP1_7 Jeza, se mi zdi, da je pogosto 
prisotna. V razredu le ni miru 
kar tako in veliko je situacij 
med otroki, konflikti… več ko 
je različnih ljudi več je 
možnosti za konflikte.  

jeza je pogosto 
prisotna, v 
razredu le ni 
miru, veliko je 
situacij, konflikti 

ČUSTVENO DELO 
 
VEDENJE 
UČENCEV/KONFLIKTI 

SP1_8 Zdi se mi pomembno čustvo 
tudi strah. Predvsem s tega 
vidika, da ga vseeno moramo 
učitelji dobro nadzorovati, 
včasih tudi prikriti. Če mi 
prikažemo preveč strahu, se 
to tudi na otroke prenese. Mi 
smo odrasla oseba, ki jim 
moramo vliti neko upanje oz. 
občutek varnosti, da nam 
lahko zaupajo.  

učitelji moramo 
strah dobro 
nadzorovati… 
kot odrasla 
oseba jim 
moramo dati 
občutek 
varnosti 

PRIČAKOVANJA 

SP1_9 Situacija, ki vam pride na 
misel, glede uravnavanja 
čustev 
 
Nadzorovanje jeze se mi zdi 
zelo pomembno. Situacije so 
npr. ko želiš nekaj povedati 
pa otroci segajo v besedo, ali 
ne poslušajo – v tistem 
trenutku nimajo usmerjene 
pozornosti. To je lahko ena 
taka kritična situacija. Imamo 
otroke, ki se pričnejo 
klovnovsko obnašati, 
predvsem pri učiteljih, ki prvič 
pridejo v razred ali 
nadomeščajo.  

otroci segajo v 
besedo, nimajo 
usmerjene 
pozornosti 
Klovnsko 
obnašanje ob 
nadomeščanju 
ali ko učitelj 
prvič pride v 
razred 

VEDENJE UČENCEV 

SP1_10 Takrat se šele vzpostavljajo 
meje. Pride do več čustev z 
njihove strani in takrat 
moramo mi znati to dobro 
uravnavati. 

mi moramo 
znati uravnavati 
čustva 

PRIČAKOVANJA 

SP1_11  Potem so konflikti med 
učenci, se stepejo, 
obrekujejo, tožarijo… Takrat 
moraš biti zelo kompetenten 
na tem področju.  

konflikti med 
učenci, se 
stepejo, 
obrekujejo 
tožarijo 

VEDENJE UČENCEV 
(odnosi med učenci) 
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SP_12 Kako pa uravnate svoja 
čustva, na primer pri 
klovnskem obnašanju 
Zavedam se kaj je njegova 
potreba v ozadju, to je neka 
potreba po pozornosti. Ali se 
otrok ne čuti kompetentnega 
ali želi pridobiti prijatelje… Že 
zavedanje tega mi pomaga, 
da ostanem čim bolj mirna in 
poizkušam s skupino urediti. 
Ignoriramo vedenje. Najprej 
še na kakšen hec obrnem, da 
se vsi skupaj posmejimo, 
potem pa rečem, sedaj je pa 
tega dovolj, prosim da se 
temu ne smejite več…  
 
… 

 
 
zavedam se kaj 
je njegova 
potreba v 
ozadju 
 
ignoriranje 
vedenja 
 
…na kakšen 
hec  obrnem, da 
se vsi 
posmejimo 

 
 
 
KOGNITIVNO 
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PREUSMERITEV 
POZORNOSTI 
 
 
HUMOR 

 


