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IZVLEČEK 

Magistrsko delo ugotavlja vpliv stilov navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči v 

osnovnih šolah po Sloveniji na njihove zaznave odnosov z učenci. Delo izhaja iz teorije 

navezanosti ter raziskav na področju odnosov med učenci in učitelji. V kvantitativnem delu 

raziskave sta uporabljena vprašalnika Experience in Close Relationships (ECR-12) in Student 

– Teacher Relationship Scale (STRS). ECR-12 vprašalnik ugotavlja stile navezanosti učiteljev 

na podlagi merjenja dimenzij anksioznost in izogibanje pri posamezniku, medtem ko STRS 

vprašalnik ugotavlja učiteljeve zaznave lastnega odnosa z učenci; učiteljevo zaznavo dimenzij 

bližina, odvisnost in konflikt v odnosu z učenci. V kvantitativni del raziskave je bilo zajetih 

207 slovenskih učiteljev dodatne strokovne pomoči. V kvalitativnem delu raziskave so 

izvedeni štirje intervjuji s štirimi učitelji dodatne strokovne pomoči v osnovnih šolah po 

Sloveniji, kjer je v ospredju njihov odnos in način dela z otroki. Podatki, zbrani z vprašalniki, 

so obdelani z regresijsko analizo, intervjuji pa vsebinsko analizirani. Rezultati regresijske 

analize dokazujejo vpliv prevladujočih stilov navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči 

na njihovo zaznavo odnosov z učenci v smeri, da stopnja anksioznosti učiteljev dodatne 

strokovne pomoči resnično vpliva na njihovo zaznavo konflikta in odvisnosti v odnosih z 

učenci. Rezultati intervjujev prikazujejo pojmovanje navezanosti pri učiteljih dodatne 

strokovne pomoči, njihove načine stremenja k pozitivnim odnosom z učenci in strategije 

spoprijemanja z ovirami v odnosih, ko se najpogosteje usmerijo v iskanje vzrokov težav in se 

z  učenci pogovorijo. 

 

KLJUČNE BESEDE: navezanost, odnos učitelj – učenec, učenci, učitelj dodatne strokovne 

pomoči. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Attachment Styles of the Teachers Providing Additional Professional Assistance and their 

Relationship with the Students 

 

Master thesis deals with the influence of attachment styles of teachers providing additional 

professional assistance in slovenian schools on their perception of their relationship with the 

students. The thesis begins with theoretical framework of attachment theory and research 

about teacher-student relationships. Research about the influence of attachment styles of 

teachers providing additional professional assistance on their relationship with the students is 

presented in the empirical part. Experience in Close Relationships (ECR-12) and Student – 

Teacher Relationship Scale (STRS) questionnaires were used in the quantitative research. 

ECR-12 questionnaire measures attachment styles of teachers, based on measuring the anxiety 

and avoidance dimension, while STRS questionnaire measures teachers' percpetions of their 

own relationship with students, specifically the teachers' perceptions of dimensions closeness, 

dependency and conflict. In the quantitative research there were 207 teachers providing 

additional professional assistance included. In the qualitative empirical part there are four 

interviews with teachers providing additional professional assistance presented. The 

interviews are based on teacher-student relationship. Questionnaire data are analysed with 

regression analysis, while the interviews are analysed based on their content. The quantitative 

results confirm influence of attachment styes of teachers providing additional professional 

assistance  on their perception of relationships with students or, respectively, the results 

indicate that teacher's level of anxiety influences his perception of conflict and dependency in 

relationship with students. Qualitative results show teacher's conception of attachment, 

manners towards positive relationships and barrier coping strategies in the field of teachers-

student relationships, when the most often strategy is searching for the cause of these 

problems and talking to students. 

 

KEY WORDS: attachment, teacher-student relationship, students, teacher of additional 

professional assistance.
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1 UVOD 

Raziskave s področja odnosov med učenci in učitelji znotraj teoretičnega okvirja navezanosti 

temeljijo na predpostavki, da je učitelj pomembna oseba v učenčevem življenju in obratno. 

Podobno kot v odnosu starš-otrok je učitelj v vlogi učenčeve varne baze, kar vpliva na 

učenčevo učenje, predvsem v začetnih razredih osnovne šole (Hamilton in Howes, 1992; 

Hamre, Stuhlman in Pianta, 2003; Schuengel, 2012; Koomen in Verschueren, 2012, v Milatz, 

2015). Učenci se v šoli tako na razredni stopnji (od prvega do petega razreda) kot na 

predmetni (od šestega do devetega razreda) seznanijo in oblikujejo odnose s svojimi učitelji. 

Tekom celotnega osnovnošolskega izobraževanja, tako na razredni kot predmetni stopnji, pa 

se nekateri učenci srečujejo in vzpostavljajo odnose tudi z učitelji dodatne strokovne pomoči. 

Učitelji dodatne strokovne pomoči preživijo veliko časa s posameznimi učenci s posebnimi 

potrebami in imajo z njimi lahko bolj poglobljene odnose. Zato sem v magistrskem delu 

raziskovala vpliv stilov navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči na njihove odnose z 

učenci.  

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena teorija navezanosti z doprinosi 

različnih avtorjev s tega področja ter predstavljen pomen navezanosti v šolskem okolju. 

Predstavljena so tudi priporočila učiteljem in šolam, čemú je potrebno namenjati pozornost 

odnosom z učenci in refleksiji svojega lastnega dela. V empiričnem delu magistrskega dela 

sta predstavljena tako kvantitativni kot kvalitativni del raziskave, ki se osredotočata na stile 

navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči v slovenskih osnovnih šolah. Kvantitativni 

del raziskave se nanaša na ugotavljanje vpliva prevladujočih stilov navezanosti učiteljev 

dodatne strokovne pomoči na zaznavo njihovih odnosov z učenci, medtem ko se kvalitativni 

del raziskave nanaša na konkretno prakso učiteljev na področju odnosov z učenci. 

Z regresijsko analizo vprašalnikov o prevladujočem stilu navezanosti učiteljev dodatne 

strokovne pomoči in njihovi zaznavi odnosa z učenci sem preverjala obstoj vpliva 

prevladujočih stilov navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči na njihove zaznave 

odnosov z učenci. Rezultati kvantitativnega dela raziskave so dopolnjeni s kvalitativnim 

delom: z vsebinsko analizo intervjujev s štirimi učitelji dodatne strokovne pomoči. Pri tem so 

me vodila raziskovalna vprašanja o tem, kakšen pomen pripisujejo učitelji dodatne strokovne 

pomoči navezanosti, kaj delajo v smeri pozitivnega odnosa z učenci in kako se spoprijemajo z 

ovirami v teh odnosih. Z rezultati magistrskega dela je podana slika stanja medosebnih 

odnosov med učitelji dodatne strokovne pomoči in njihovimi učenci v slovenskih osnovnih 

šolah glede vpliva prevladujočih stilov navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči na 

njihovo zaznavo lastnih odnosov z učenci ter tega, h kakšnim odnosom stremijo pri svojem 

delu z učenci.  
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2 TEORIJA NAVEZANOSTI 

2.1 OPREDELITEV NAVEZANOSTI IN NAVEZOVALNEGA VEDENJA 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) pravita, da je potreba po navezovanju temeljno človeško 

gonilo in s tem je navezovanje otrokova prva razvojna naloga. Erzar in K. Kompan Erzar 

(2011a) opredeljujeta navezanost kot vzajemno komuniciranje in vplivanje med otrokovim 

vedenjem in reakcijo staršev ali skrbnikov. E. Tomec (2005) meni, da je teorija navezanosti 

tako priljubljena zaradi povezave s človekovim bistvom, njegovim bivanjem in vlogo znotraj 

socialnih odnosov. Omogoča tudi razumevanje medčloveških čustvenih vezi. 

Za boljše razumevanje odnosov na področju vzgoje in izobraževanja, konkretneje odnosov 

med učitelji dodatne strokovne pomoči in njihovimi učenci, je potrebno tudi razumevanje 

teorije navezanosti. Cvetek (2005) poudarja, da je za razvoj profesionalnosti ključnega 

pomena povezovanje teorije in prakse. 

Navezanost predstavlja trajajoč intimen emocionalni odnos med otrokom in zanj pomembno 

osebo. Z drugimi besedami, otrok prične prepoznavati osebo, ki mu nudi vso potrebno nego in 

emocionalno podporo (Praper, 1992). Kadar je otrok navezan na določeno osebo, to bogati 

otrokovo družbeno sfero in hkrati odraža otrokovo pripravljenost izražanja čustev (Varjančič-

Rajko, 2007). 

Teorija navezanosti je v osnovi teorija prostora – kadar je oseba blizu ljubljeni osebi, se 

počuti prijetno, kadar je oddaljena od nje, pa se počuti neprijetno: žalostno, osamljeno, 

prestrašeno (Holmes, 1993). Pomembne vezi s starši ali drugimi skrbniki, ki skrbijo za otroka, 

se imenujejo navezovalni odnosi (Siegel, 2014). Navezanost se nanaša na stanje in kvaliteto 

navezovalnih odnosov posameznika, ki so lahko varni ali ne-varni. Varno navezani 

posameznik se počuti varno in zaščiteno, ne-varno navezani pa lahko občuti strah pred 

zavrnitvijo, iritiranost, pretirano odvisnost od zanj pomembne osebe (objekta navezanosti) 

(Holmes, 1993). Navezovalne odnose nosi vsak posameznik v obliki tako imenovanih 

modelov navezanosti, ki vplivajo na to, kako posameznik vidi svet in kako se vede (Siegel, 

2014).  

Šele ob razvoju varne navezanosti se otrok lahko loti naslednje razvojne naloge, ki zajema 

raziskovanje sveta. Za razvoj varne navezanosti mora biti starš čustveno razpoložljiv in 

dovzeten ter otroku posredovati dve temeljni sporočili (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014): 

 Ob doživljanju strahu, ogroženosti ali žalosti ti bom stal ob strani. Tvoja varnost je 

zame na prvem mestu. 

 Hkrati pa imam tudi svoje lastne potrebe, zato ti ne morem biti na voljo ves čas. 

V razvoju navezanosti obstajajo tri faze (Horvat in Magajna, 1987):  

 Nespecifična navezanost: v obdobju, ki traja do otrokovega sedmega meseca starosti, 

otrok prične jokati in nasprotovati, kadar ga odložimo po tem, ko smo ga držali v 

naročju. Enako se otrok odziva tudi na neznane osebe, zato to obdobje imenujemo 

obdobje nespecifične navezanosti.  
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 Specifična navezanost: v obdobju med šestim mesecem in prvim letom starosti  otrok 

prične razlikovati osebe. Na svojo mater se otrok odziva z izražanjem prijetnih čustev, 

na neznano osebo pa z izražanjem neprijetnih čustev. Približno mesec dni po tem, ko 

otrok razvije specifično navezanost na osebo, ki se mu najbolj posveča, otrok razvije 

strah pred tujci.  

 Večkratna navezanost: v obdobju po otrokovem prvem rojstnem dnevu prične otrok 

kazati znake navezanosti tudi do drugih oseb in tako prične širiti odnos navezanosti z 

ene osebe  na več oseb. V osemnajstem mesecu  starosti je večina otrok navezanih na 

več oseb, navadno so to družinski člani, vzgojiteljice ipd. 

Navezovalno vedenje je lahko definirano s prisotnostjo treh ključnih lastnosti (Holmes, 1993): 

 Iskanje bližine s pomembno osebo: 

Navezanost vzpostavimo z eno osebo (navadno z materjo), kar pomembno vpliva na 

psihološki razvoj posameznika skozi življenje. Nedavna ločitev posameznika od zanj 

pomembne osebe povzroči, da posameznik pogosteje išče bližino te osebe. 

 

 Učinek »varne baze«: 

O učinku varne baze je prva govorila M. Ainsworth (1979), s čimer je opisala okolje, 

ki ga objekt navezanosti ustvari za osebo, ki je nanjo navezana. Bistvo takega okolja 

je, da spodbuja radovednost in raziskovanje. Kadar se oseba počuti ogroženo, poišče 

svoj objekt navezanosti. Kadar nevarnost mine, se oseba sprosti in lahko nadaljuje s 

svojim delom, vendar le, če verjame, da bo ob ponovni nevarnosti objekt navezanosti 

ponovno na voljo. 

 

 Separacijski protest: 

Bowlby (1988, v Holmes, 1993) je za separacijski protest opredelil vedenje, ki sledi 

kot odgovor na ločitev od objekta navezanosti. Otroci so po ločitvi od matere jokali, 

brcali, grizli ipd. Gre za odziv na nevarnost prekinitve vezi navezanosti. Najboljši 

način preverjanja vezi navezanosti je opazovanje posameznikovega odziva ob ločitvi.  

Način navezovanja vpliva na razvoj naše osebnosti – vpliva na razvoj možganov, ki se 

oblikujejo na podlagi pridobljenih izkušenj, čustvenih odzivov, osebnih veščin in strategij 

soočanja s stresom (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Zgodnje boleče in travmatične izkušnje 

lahko povzročijo težave v navezanosti. Navezovalna vedenja so posledično ne-varna ter 

zavirajo razvoj otroka in povzročajo težave v odnosih z drugimi. Navezovalna vedenja se iz 

odnosa s starši pozneje razširijo na preostale odnose, kar pomeni, da v veliki meri določajo 

delovanje otroka v teh odnosih. Varno navezani otroci se počutijo vredne. Občutek vrednosti 

oblikujejo na podlagi potrditev, ki jih prejmejo od drugih oseb, predvsem takrat, kadar jih 

potrebujejo. Njihovo razmišljanje gre nekako takole: jaz sem OK in ti si OK, saj si mi na 

voljo, kadar te potrebujem. Ne-varno navezan otrok pa razmišlja: jaz nisem OK in/ali ti nisi 

OK, saj te ni, kadar te potrebujem. Tak otrok se odziva na dva načina: bodisi se oklepa staršev 

in išče njihovo bližino bodisi se jih izogiba in išče čim manj njihove bližine (Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014).  
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Elliot (1982) pravi, da vzorci navezovalnega vedenja vztrajajo tudi v nadaljnjih letih življenja 

in so povezani z vzorci socialnega vedenja in igre z odraslimi in drugimi otroki, ne le z mamo. 

Navezanost je tako prisotna vse življenje posameznika, čeprav morda ni toliko opazna kot v 

njegovem otroštvu (Holmes, 1993). Fraley (2002) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo 

zgodnje izkušnje pomembno vlogo pri navezovalnem vedenju skozi celotno življenjsko 

obdobje. Kljub specifičnim življenjskim dogodkom obstaja tendenca ljudi, da ohranjajo 

prvotne (primarne) vzorce navezovalnega vedenja. Siegel (2014) govori o modelu navezanosti 

kot spominu možganov na določen ali več navezovalnih odnosov iz preteklosti ali sedanjosti. 

Ti modeli, ki so del naše psihe, vplivajo na naše počutje, mišljenje, vedenje, odnose s prijatelji 

in učitelji ter ljubezenske odnose. Če je oseba navezana na več oseb, ima lahko razvitih tudi 

več modelov, ki vplivajo na njeno vedenje v različnih situacijah. Vsi otroci razvijejo odnos 

navezanosti z odraslo osebo, ki skrbi zanje. Kvaliteta odnosa navezanosti pa je odvisna od 

kvalitete interakcij otroka z odraslo osebo. Avtorji s področja navezanosti razlikujejo varne in  

ne-varne stile navezanosti. Med slednje spadajo izogibajoč, ambivalenten in dezorganiziran 

stil navezanosti  (Main in Cassidy, 1988, v Moss in St-Laurent, 2001, v Krstić, 2015). 

Gostečnik (2010) o stilih navezanosti pravi, da močno vplivajo na načine, kako se posameznik 

spoprijema z okolico in v njej deluje. Študija oziroma analiza, ki jo avtor povzema, je 

pokazala, da je mogoče predvideti vedenje posameznika na osnovi njegovega stila 

navezanosti. Sklepamo lahko, da s poznavanjem teorije navezanosti tudi učitelji dodatne 

strokovne pomoči zmorejo opazovati posledice oziroma udejanjanje navezanosti v praksi, 

med delom z otroki oziroma v odnosu z otroki. 

 

2.2 RAZVOJ TEORIJE  NAVEZANOSTI 

 

2.2.1 John Bowlby in razvoj primarne navezanosti 

O navezanosti je prvi pisal angleški psiholog John Bowlby. Zagovarjal je dejstvo, da je 

primarni smisel navezanosti med materjo in otrokom preživetje. Otrok oziroma novorojenček 

preko mimike obraza in telesnih kretenj pošilja materi signale, na katere se mati odzove. 

Otrokovi odzivi so sprva torej popolnoma biološko pogojeni. Mati je dovzetna za otrokova 

sporočila in v idealnem primeru je njuna komunikacija usklajena. Do razhajanj pa pride iz 

preprostega razloga – v materi poleg bioloških delujejo tudi psihološki dejavniki – materine 

lastne zgodnje izkušnje z navezanostjo, odnosi z drugimi in podpora iz okolja. Vpliv teh 

dejavnikov se odraža v materini skrbi za otroka. Za razvoj varne navezanosti sta poleg telesne 

skrbi za otroka pomembni predvsem ljubezen in usklajeno oziroma pravočasno odzivanje na 

otrokove potrebe (Varjančič-Rajko, 2007). 

Erzar in K. Kompan Erzar (2011a) pišeta o tem, da je John Bowlby teorijo razvil skupaj s 

svojo sodelavko, psihologinjo Mary Ainsworth. Teorija je nastajala postopoma, a se v jedru ni 

bistveno spreminjala. Ena izmed njegovih glavnih ugotovitev je bila, da otroci v času 

odraščanja svoje zgodnje izkušnje navezanosti s starši ponotranjijo – svoje odnose z 

najbližjimi presojajo ter načrtujejo skozi očala teh ponotranjenih izkušenj. Ponotranjene 
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sheme delovanja je poimenoval notranji delovni model. Njegova naloga je, da izkušnje shrani 

na način, ki povzame bistvene značilnosti odnosov v realnosti ter s tem omogoči presojanje in 

načrtovanje novih aktivnosti v skladu s pričakovanji, ki so vpisana v model. Notranji delovni 

modeli se s časom spreminjajo, vendar ne moremo reči, da se spreminjajo iz dneva v dan. 

Mikulincer (1998) je v svoji raziskavi ugotovil, da notranji delovni modeli navezanosti 

vplivajo tudi na odnose v odraslosti, predvsem na spomin, cilj in strategije ravnanja v  

odnosih. 

Otrok tekom razvoja razvije model sebe in drugih na podlagi ponavljajočih vzorcev interakcij. 

Varno navezan otrok tako razvije notranji delovni model odgovornega, ljubečega, 

zanesljivega starša in model sebe kot vrednega ljubezni ter pozornosti, kar se odraža tudi v 

odnosih z drugimi. Ne-varno navezan otrok pa lahko vidi svet kot nevaren, v katerem je 

potrebno biti previden ob stiku z drugimi ljudmi ter sebe vidi kot nevrednega ljubezni. Ti 

modeli so relativno stabilni in trajni (Holmes, 1993). I. Bretherton (2005) pravi, da so notranji 

delovni modeli pomembni ne le zaradi njihove vloge zrcaljenja posameznikove realnosti, 

temveč tudi ustvarjanja različnih realnosti posameznika in njegovih bližnjih. 

Bowlbyjeva teorija sloni na sledečih hipotezah (Payne in Walker, 2002): 

 Najprimernejše obdobje za navezovanje je občutljivo obdobje med rojstvom in petim 

letom starosti. 

 Navezovalna vedenja – jok, smeh, sledenje materi in ostajanje v njeni bližini - 

prikličejo mater k otroku.  

 Kdor prevzema glavnino skrbi za otroka (navadno je to mati), je oseba, na katero se 

otrok primarno naveže. 

 Novorojenčki vzpostavljajo odnos navezanosti le na enega človeka. 

 Navezanost med otrokom in osebo, na katero se je otrok navezal, je trajna.  

Ključna spoznanja Bowlbyjeve teorije so lahko učiteljem dodatne strokovne pomoči v pomoč 

pri delu, predvsem pri razumevanju vedenj svojih učencev.  

 

2.2.2 Mary Ainsworth in eksperiment »Tuja situacija« 

Mary Ainsworth je znana po svojem eksperimentu »Tuja situacija«, pri katerem je opazovala 

odzive otrok v situaciji ločitve od osebe, na katero je otrok navezan. Situacija poteka po 

naslednjem zaporedju (McLeod, 2008):  

(1) v prostoru so prisotni mati, otrok in raziskovalec,  

(2) v prostoru ostaneta mati in otrok (raziskovalec odide),  

(3) neznana oseba se pridruži materi in otroku v sobi,  

(4) mati zapusti otroka v sobi samega z neznano osebo,  

(5) mati se vrne v sobo k otroku in neznana oseba odide iz prostora,  

(6) mati odide iz prostora in otrok ostane sam v prostoru,  

(7) neznana oseba se vrne v prostor k otroku in  

(8) mati se vrne v prostor k otroku in neznana oseba odide. 
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Preko opazovanj je Mary Ainsworth identificirala varno navezane, izogibajoče se navezane in 

ambivalentno navezane otroke (Varjančič-Rajko, 2007): 

 Varno navezani otroci so v materi videli varno zatočišče in so občasno raziskovali 

igralnico. Po materinem odhodu iz sobe so otroci postali zaskrbljeni in manj 

razpoloženi za raziskovanje. Ko se je mati vrnila v sobo, so se otroci matere razveselili 

in nekaj časa zadrževali pri njej, nato pa ponovno raziskovali sobo oziroma igralnico. 

Varno navezani otroci se tako pri raziskovanju okolja občasno opirajo na mater 

oziroma se vračajo k njej. Nenehna odzivnost matere in dostopnost otroku nudita 

varnost in pogum za raziskovanje okolice. McLeod (2008) povzema, da so otroci z 

varnim stilom navezanosti bili pomirjeni s strani objekta navezanosti (svojih mater), 

kadar so bili vznemirjeni. Otroci razvijejo varen stil navezanosti, kadar se objekt 

navezanosti odziva na njihove potrebe. 

 Izogibajoče se navezni otroci so bili pri svoji igri popolnoma neodvisni od svojih 

mater. Ob odhodu matere niso bili vznemirjeni, ravno tako se je niso razveselili ob 

povratku v sobo. Matere teh otrok premalo upoštevajo otrokove potrebe, saj se jim 

vsiljujejo ali zavračajo. Otroci pa so po eni strani neodvisni, po drugi pa hitro planejo 

v jok ob negotovosti glede položaja matere. V neznanih situacijah ti otroci niso 

potrebovali matere, saj nanjo niso računali oziroma niso računali na materino podporo. 

Opirali so se le nase. Ainsworth (1979) je torej odkrila, da otroci z izogibajočim stilom 

navezanosti se niso obračali k objektu navezanosti med raziskovanjem okolice. Taki 

otroci ne iščejo stika z objektom navezanosti, kadar so vznemirjeni. Najverjetneje 

imajo taki otroci skrbnika, ki je neobčutljiv za otrokove potrebe in jih celo zavrača. 

 Ambivalentno navezani otroci se v igralnici niso samostojno igrali, saj so se ves čas 

stiskali k materi. Ob odhodu matere iz sobe jih je zajela močna vznemirjenost, ob 

povratku pa so se odzivali na dva načina – bodisi so mater zavračali, bodisi so se nanjo 

lepili. Matere teh otrok so se nanje odzivale nedosledno, saj so včasih bile nežne in 

odzivne, včasih pa ne. Otroci zato niso razvili zaupanja v podporo matere in 

posledično so se je ves čas oklepali. McLeod (2008) povzema, da se otroci z 

ambivalentnim stilom navezanosti torej ambivalentno vedejo do svojih skrbnikov. 

Otroci ne razvijejo občutka varnosti do objekta navezanosti in se težko oddaljijo od 

objekta v primeru raziskovanja okolice. Kadar so taki otroci vznemirjeni, jih je težko 

potolažiti, kar je posledica nedoslednega odzivanja na njihove potrebe s strani 

skrbnikov.  

Na podlagi eksperimenta Tuja situacija je Mary Ainsworth identificirala tri stile navezanosti, 

pozneje pa sta Judith Solomon in Mary Main identificirali še četrtega, dezorganizirani stil 

navezanosti (McLeod, 2008). Siegel (1999) kot primer dezorganiziranega stila navaja 

približevanje otroka materi ter potem umik. V težjih primerih otroci hodijo v krogu, padajo na 

tla ali preprosto obstanejo (zamrznejo). Z. Cugmas (2003) v svojem delu povezuje nastanek 

dezorganiziranega stila navezanosti z izrazitimi psihičnimi motnjami objektov navezanosti 

(npr. nerazrešene travme ob izgubi ali zlorabi, depresivnost ipd.).  
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V svoji raziskavi je M. Ainsworth (1979) odkrila, da so bili varno navezani otroci v 

primerjavi z ne-varno navezanimi bolj kooperativni in optimistični kot tudi manj agresivni ali 

izogibajoči v odnosu z materjo in pomembnimi drugimi. Pozneje so se ti otroci izkazali za 

bolj kompetentne in empatične v odnosih z vrstniki. Med igro so dlje raziskovali okolico in 

pokazali več zanimanja za raziskovanje. V situacijah, ki so zahtevale problemsko reševanje, 

so bili bolj entuziastični, vztrajni, dosledni in bolj sposobni prositi za oziroma sprejeti 

materino pomoč. Obenem so bili bolj radovedni, osredinjeni nase, ego-rezilientni in so 

navadno dosegali višje rezultate tako na razvojnih kot jezikovnih testih. Nekatere raziskave so 

pokazale razlike med skupinami otrok, ki so bili izogibajoče in ambivalentno navezani. 

Izogibajoče navezani otroci so bili bolj agresivni in izogibajoči v odnosu z drugimi, medtem 

ko so bili ambivalentno navezani otroci hitreje frustrirani, manj vztrajni in splošno manj 

kompetentni. Z. Cugmas (1998) povzema raziskave, v katerih so ugotovili, da naj bi bilo 

(predvsem v ameriški populaciji) od 62 do 78 % varno navezanih otrok, izogibajočih od 11 do 

25 % in ambivalentnih od 7 do 15 %. 

Vzorec navezanosti otroka na mater torej vpliva na poznejši razvoj otroka. Način, na katerega 

se otrok vede do matere, pozneje prenese na okolje. Vedenjski vzorec je kontinuiran kljub 

spremembam, ki so posledica poznejših razvojnih prilagoditev (tako kognitivnih kot 

socioemocionalnih) (Ainsworth, 1979). Z. Cugmas (2001) je ugotovila, da kadar za otroka 

skrbi več oseb, je materina občutljivost manj pomembna oziroma ima manjšo napovedno 

vrednost za razvoj otrokove navezanosti kot takrat, ko za otroka skrbi samo mati. Obenem je 

ugotovila, da otrok lahko, poleg anksiozne navezanosti na mater, razvije varno navezanost na 

druge osebe, ki zanj skrbijo. 

Dognanja eksperimenta Mary Ainsworth so pomembna tudi za razumevanje vedenja otrok, s 

katerimi se srečujejo učitelji dodatne strokovne pomoči, saj se v šolsko okolje navadno 

prenašajo vedenjski vzorci iz domačega okolja.  

 

2.2.3 Mary Main in Intervju navezanosti v odraslosti 

Mary Main je s svojimi sodelavci razvila Intervju navezanosti v odraslosti (AAI – Adult 

Attachment Interview), s katerim je ugotavljala navezanost odraslih na podlagi značilnosti 

njihovih opisov izkušenj s starši v otroštvu. Intervju je torej usmerjen v pripovedovanje 

zgodbe, na podlagi katere se posameznika uvrsti v določeno kategorijo navezanosti. Mary 

Main je s svojim intervjujem naredila korak naprej v raziskovanju navezanosti, saj intervju ne 

meri zgolj vedenjskih značilnosti, ki jih ugotavlja eksperiment »tuja situacija«, temveč 

notranje reprezentacije odnosov oziroma stanje uma glede na navezanost. V zadnjih letih je ta 

intervju postal eden izmed najbolj uporabljenih instrumentov pri merjenju navezanosti v 

odraslosti (Žvelc, 2011). 

Siegel (1999) navaja, da Intervju navezanosti v odraslosti zahteva od intervjuvanca pozornost 

na iskanje spominov iz preteklosti in sodelovanje z raziskovalcem, ki na podlagi pripovedi 

intervjuvanca nato uvrsti v eno izmed kategorij: avtonomno ali neavtonomno stanje uma.  
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Kategorija neavtonomno stanje uma zajema podkategorije: odklonilnost, preokupacija in 

nerazrešenost/ dezorganiziranost. 

Sledijo opisi odraslih oseb na podlagi Intervjuja navezanosti v odraslosti uvrščenih v določen 

stil navezanosti (Žvelc, 2011): 

 Odklonilno navezane osebe so v otroštvu občutile pomanjkanje medosebne 

povezanosti in imajo težave pri spominjanju svojega otroštva. V svojih pripovedih 

dajejo splošne opise, ki jih ne podprejo s konkretnimi spomini.  

 Preokupirano navezane osebe si želijo bližine z drugo osebo in hkrati se bojijo, da bi 

jo izgubile. V svojih pripovedih kažejo, da se njihova preteklost prepleta s sedanjostjo 

(večkrat jih preplavijo stari čustveni spomini, ki ovirajo delovanje v sedanjosti). 

 Dezorganizirano navezane osebe so med intervjuji dezorganizirane. Postanejo 

zmedene, ko opisujejo svoje travmatične izkušnje, lahko dojemajo mrtve osebe, kot bi 

bile še žive, travme motijo skladnost njihovega pripovedovanja zgodbe. 

 Osebe z avtonomnim stanjem uma (varnim stilom navezanosti) imajo uravnotežen 

pogled na svoje otroštvo (ga pretirano ne idealizirajo) in se zlahka spomnijo 

avtobiografskih podatkov. Cenijo svoje izkušnje navezanosti in medosebne odnose, 

tudi starše opisujejo uravnoteženo (brez pretiranih idealizacij). 

 

Tabela 1: Klasifikaciji navezanosti na podlagi Intervjuja navezanosti v odraslosti in Tuje 

situacije (Siegel, 1999, v Žvelc, 2011). 

Tuja situacija Intervju navezanosti v odraslosti 

Varna navezanost: iščejo bližino s staršem 

po separaciji. 

Varna/avtonomna navezanost: Koherentna 

življenjska zgodba in sodelovanje v 

komunikaciji. Zgodbe so konsistentne, imajo 

ton verjetnega. Zmožnost refleksije in 

priklica dogodkov. Cenjenje navezanosti z 

ohranjanjem objektivnosti pri določenem 

dogodku/ odnosu.  

Izogibajoča navezanost: ob ponovnem 

snidenju se staršu izogibajo. 

Odklonilna navezanost: Nekoherentna 

zgodba. Odklonilnost do izkušenj, povezanih 

z navezanostjo in odnosi. Normalizacija 

staršev, ki ni podprta s specifičnimi spomini 

(npr. zelo dobra, normalna mama). Preveč 

posplošeni opisi brez konkretnih spominov. 

Kratka zgodba.  

Anksiozno-ambivalentna navezanost: 

oklepanje starša, jeza, močan jok. 

Preokupirana navezanost: Nekoherentna 

zgodba. Preokupirani s preteklostjo (jeza, 

strah, pasivnost). Intervjuvanec deluje jezno, 

pasivno ali prestrašeno. Povedi so pogosto 

dolge, slovnično zapletene ali zapolnjene z 

nejasnimi mašili (»dadadada«, »in to«).  

Dezorganizirana navezanost: kaotično, 

kontradiktorno vedenje.  

Nerazrešena/ dezorganizirana navezanost: 

Motnje v pripovedovanju zgodbe, 
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zmedenost. Ob pripovedovanju o izgubi ali 

zlorabi posameznik kaže primanjkljaj 

nadzora in logičnega diskurza. 

 

2.2.4 Philip Shaver in Cindy Hazan: model treh kategorij navezanosti v odraslosti 

Cindy Hazan in Phillip Shaver sta razvila model treh kategorij navezanosti v odraslosti, ki 

sovpada z modelom treh stilov navezanosti v otroštvu, ki jih je opisala Mary Ainsworth: 

varna, izogibajoča in anksiozna/ambivalentna navezanost. Poudariti je potrebno, da so pri 

večini ljudi prisotni vsi trije omenjeni stili navezanosti, vendar v različnih merah, ki se lahko 

sčasoma tudi spreminjajo (Ni, 2015).  

V svoji raziskavi sta C. Hazan in Shaver raziskovala stile navezanosti z vidika partnerskega 

odnosa. Odkrila sta, da so stili navezanosti, kot jih je opredelila Mary Ainsworth med otroki, 

ravno tako prisotni med odraslimi. Odkrila sta tudi, da imajo ljudje z različnimi stili 

navezanosti v odraslosti različne ljubezenske izkušnje. Potrdila sta, da je stil navezanosti 

osebe povezan z modelom sebe in drugih, o čemer je pisal Bowlby (Hazan in Shaver, 1987): 

 Varno navezani partnerji so imeli srečne, prijetne in zaupljive ljubezenske izkušnje. 

Svojega partnerja so sprejemali in podpirali kljub napakam. Obenem so njihove zveze 

trajale dlje. Izogibajoče navezani partnerji so izrazili strah pred intimnostjo, čustvene 

vzpone in padce ter ljubosumje v svojih partnerskih odnosih. Anksiozno/ambivalentno 

navezani partnerji so imeli partnerske odnose, v katerih je bila velika mera 

medsebojne obsedenosti, želje po recipročnosti in enotnosti ter ekstremnega 

ljubosumja in privlačnosti.  

 Varno navezani partnerji so poudarili, da v njihovih zvezah romantična ljubezen še ni 

zbledela. Izogibajoče navezani partnerji so poudarili, da romantična ljubezen, ki jo 

vidimo v filmih, ne obstaja in da težko najdejo osebo, v katero bi se zaljubili.  

Anksiozno/ambivalentno navezani so povedali, da se z lahkoto zaljubijo, čeprav redko 

najdejo pravo ljubezen. 

 Varno navezani odrasli so sebe opisali kot odprte osebe, ki so sprejete s strani drugih. 

Drugi pa so v njihovih očeh večinoma dobronamerni in dobrosrčni. Anksiozno/ 

ambivalentno navezani so sebe opisali kot dvomeče, nerazumljene s strani drugih in 

podcenjene. Druge osebe so v njihovih očeh manj pripravljene in željne vstopati v 

odnose z njimi. Izogibajoče navezani pa so bili po svojih odgovorih bližje 

anksiozno/ambivaletnim, čeprav so bili pri svojih odgovorih skrajni: izrazili so, da je 

potrebno biti v odnosih z drugimi previden in da kar dobro shajajo popolnoma sami s 

seboj. 

Raziskava, ki sta jo izvedla Shaver in C. Hazan (1987) ponuja vpogled v vzpostavljanje 

odnosov odraslih oseb, predvsem bližnjih odnosov. Ključno je spoznanje, da prevladujoči stil 

navezanosti osebe vpliva na njeno vzpostavljanje odnosov, tudi partnerskih. 
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2.2.5 Kim Bartholomew in Leonard Horowitz: model štirih kategorij navezanosti v 

odraslosti 

C. Hazan in Shaver sta pozneje izrazila skrb glede svojega modela treh kategorij navezanosti, 

ki sta ga izpeljala iz modela, kot ga je opredelila Mary Ainsworth. Skrbela sta ju anksioznost 

v bližnjih odnosih in izogibanje intimnosti. Ti dve dimenziji ne vodita v tri, temveč v štiri 

kategorije. Zato sta Kim Bartholomew in Leonard Horowitz predlagala model štirih kategorij, 

kjer dimenziji anksioznost in izogibanje razdelita in opredelita štiri polja stilov navezanosti, 

kot je vidno na Sliki 2. Kvadranti, ki jih dobimo preko dimenzij anksioznost in izogibanje, so 

varni (nizka anksioznost in izogibanje), preokupirani (visoka anksioznost in nizko 

izogibanje), odklonilni (nizka anksioznost in visoko izogibanje) ter plašljiv (visoka 

anksioznost in visoko izogibanje). Merske karakteristike modela sta K. Bartholomew in 

Horowitz preverila in podprla (1991; Riley, 2011). 

Že otroci razvijejo občutek lastne vrednosti glede na dostopnost objekta navezanosti. Glede na 

ta občutek vrednosti ločimo dva pola modela sebe. Model sebe je lahko pozitiven (sem 

vreden) ali negativen (nisem vreden). Podobno je tudi model drugih lahko pozitiven (drugi je 

zaupanja vreden, dostopen, skrben) ali negativen (drugi je nedostopen, zavračajoč, ne-skrben). 

Odnos, ki ga oblikuje posameznik z zanj pomembnimi drugimi in je podlaga za razvoj 

navezanosti, je hkrati tudi podlaga za razvoj posameznikovih občutkov vrednosti in zaznav v 

odnosih z drugimi. Vsak model sebe v kombinaciji z vsakim modelom drugih tvori določen 

stil navezanosti (Bartholomew, 1990):  

 Varen stil navezanosti se torej razvije ob pozitivnem modelu sebe in drugih. Skrbno in 

odzivno starševstvo pripomore k razvoju pozitivnih modelov sebe in drugih ter 

posledično k varnim in zadovoljujočim odnosom v odraslosti.  

 Preokupiran stil navezanosti se razvije ob negativnem modelu sebe in pozitivnem 

modelu drugih. Otroci, katerih starši so bili nekonsistentni in neobčutljivi pri vzgoji, 

lahko razvijejo občutke lastne ne-vrednosti. Posledično razvijejo preokupiran stil 

navezanosti, za katerega je značilno, da osebe iščejo potrditve s strani drugih.  

 Plašljivo-izogibajoč stil navezanosti se razvije ob negativnem modelu sebe in drugih. 

Otroci, ki so jih starši zavračali, zaključijo, da so drugi ljudje nedostopni in ne-skrbni 

ter posledično, da so tudi sami ne-vredni ljubezni. 

 Odklonilno-izogibajoč stil navezanosti se razvije ob pozitivnem modelu sebe in 

negativnem modelu drugih. Otroci, ki so jih starši zavračali, skušajo ohraniti pozitivno 

samopodobo tako, da se distancirajo od drugih in s tem tudi od negativnih občutkov.  
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Slika 1: Dvodimenzionalni model stilov navezanosti (Bartholomew, Kwong in Hart, 2001, v 

Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

K. Bartholomew (1990) opisuje tako odklonilno kot plašljivo-izogibajoče navezane osebe kot 

take, ki se izogibajo bližnjih odnosov. Razlikujejo pa se v tem, koliko pomena pripisujejo 

sprejemanju s strani drugih. Odklonilno-izogibajoče navezani imajo razvit občutek 

avtonomije na račun intimnosti, medtem ko imajo plašljivo-izogibajoče navezani težave tako 

z avtonomijo kot z intimnostjo. Preokupirani in plašljivo-izogibajoče navezani imajo močne 

potrebe po odvisnosti, kljub temu da jih drugače izražajo. Plašljivo-izogibajoče navezani so 

bolj nagnjeni k depresiji in osamljenosti. Opis anksiozno/ambivalentnega stila navezanosti, ki 

ga navajata Hazan in Shaver, sovpada z opisom preokupiranega stila navezanosti, ki ga 

podajata K. Bartholomew in Horowitz (1991). 

Model, ki ga je opredelila Kim Barholomew, je pomemben tudi za razumevanje odnosov v 

šolskem kontekstu, saj povzema in združuje vsa predhodna spoznanja iz Bowlbyjeve teorije 

(model sebe in drugega), eksperimenta Mary Ainsworth (stili navezanosti) in raziskave, ki sta 

jo opravila Phillip R. Shaver in Cindy Hazan. Učitelji dodatne strokovne pomoči lahko tako 

preko enega samega modela raziskujejo, opazujejo in povezujejo različne vidike oziroma 

koncepte s področja navezanosti pri svojem delu z učenci. 

 

2.3 NAVEZANOST V OTROŠTVU 

Zgodnje oblike navezanosti so povezane s karakterističnimi procesi uravnavanja emocij, 

socialnih stikov, dostopnosti spominov in razvojem samozavedanja ter razumevanja sebe, kar 

so pokazale raziskave, katerih izsledke je Mary Main (1995, v Kompan Erzar, 2006) strnila v 

sledečih točkah: 

 Do sedmega meseca starosti se vzpostavi najzgodnejša navezanost. 

 Skoraj vsi otroci so sposobni navezovanja. 
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 Navezanost otrok razvije samo na nekatere ljudi. 

 Omenjene selektivne navezanosti izhajajo iz socialne interakcije otroka z osebami 

navezanosti. 

 Navezanost vpliva na specifične organizacijske spremembe otrokovega vedenja in 

delovanja možganov. 

 

Bowlby (1969, v Žvelc, 2011) opredeljuje faze razvoja navezanosti: 

 

 Prva faza: Orientacija in signali z omejenim ločevanjem oseb v okolici (od rojstva do 

8./12. tedna starosti) – Otrok se v tej fazi orientira k osebam v njegovi okolici, jim 

sledi z očmi, se smeje in jih skuša prijeti. Pogosto otrok neha jokati, ko zasliši glas ali 

vidi obraz, kar vpliva na starša ter s tem poveča čas, ki ga otrok preživi v njegovi 

bližini. 

 Druga faza: Orientacija in signali, ki so usmerjeni k eni ali več različnim osebam, ki 

jih otrok prepozna (med tretjim in šestim mesecem starosti) – Dojenček se podobno 

odziva kot v prvi fazi, le da se bolj odziva na mater kot na druge ljudi v bližini.  

 Tretja faza: Vzdrževanje bližine s specifično osebo z gibanjem in s signali (med šestim 

in tretjim letom starosti) – Otrok se diskriminatorno vede do različnih ljudi. Sledi 

odhajajoči materi, pozdravlja mater in uporablja mater kot bazo za raziskovanje sveta. 

Izginjajo pa nediskriminirajoči odzivi na druge osebe. Nekatere osebe so izbrane, da 

postanejo figure navezanosti, preostale pa ne. Na tujce otroci gledajo previdno, kmalu 

pa se umaknejo in izrazijo nelagodje.  

 Četrta faza: Oblikovanje partnerstva – Otrok še ne razume, kaj vpliva na materino 

vedenje in težko predvidi vedenje matere. Z opazovanjem matere pričenja 

predvidevati materine cilje in načrte. Otrok pridobi uvid v materina čustva in motive, 

kar omogoči kompleksnejši odnos med njima.  

Erzar in K. Kompan Erzar (2011a) povzemata izsledke raziskave, ki je bila opravljena leta 

1974 v Minnesoti (The Minnesota Longitudinal Study of Parents and Children). Raziskovalci 

so s preizkusom tuje situacije otroke enega leta starosti klasificirali glede na prevladujoč stil 

navezanosti. Pozneje so preizkus ponovili, ko so bili otroci stari štiri oziroma pet let. 

Raziskava je pokazala, da so : 

 varno navezani otroci dosegli višje rezultate glede samopodobe, pozitivnega odzivanja 

na vrstnike, socialnih spretnosti in samostojnosti kot ne-varno navezani otroci pri 

enem letu starosti. Hkrati so bili varno navezani otroci pri šestih letih bolj priljubljeni 

med vrstniki, bolj iznajdljivi, vztrajni, odprti za sodelovanje, bolj odzivni, fleksibilni 

oziroma prilagodljivi in sočutni.  

 Izogibajoče navezani otroci se v šolskem obdobju počutijo ogrožene med vrstniki, 

zato se jih izogibajo. Kadar pa občutijo še zunanje dejavnike stresa, postanejo 

čustveno izolirani od okolice, sovražno nastrojeni ali pa se vedejo antisocialno 

(kradejo, lažejo in goljufajo). Taki otroci se bodo spravljali nad vrstnike in pripravili 

tako odrasle (učitelje) kot svoje vrstnike do tega, da jih bodo začeli zavračati. Siegel 

(2014) navaja, da je takih otrok približno 20 % v splošni populaciji. 
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 Otroci, ki so bili pri enem letu starosti označeni za ambivalentno navezane, so 

negotovi in nesamostojni v predšolskem obdobju. Prestraši jih že manjša ovira, ki jih 

potisne v pasivnost. Niso motivirani v situacijah, ki od njih zahtevajo pogum, 

samostojnost in iznajdljivost. V novih situacijah reagirajo pretirano in se na nove 

okoliščine ne morejo osredotočiti zaradi pomanjkanja pozitivnih izkušenj pri 

premagovanju težav ter usmerjanju pozornosti v iskanje pomoči. V znanih situacijah 

delujejo jezni in obrambni, v neznanih pa nemočni, pasivni in prestrašeni. Siegel 

(2014) navaja, da je takih otrok približno 15 % v splošni populaciji. 

 Dezorganizirano navezani otroci se vedejo neobvladljivo, nasilno in nemirno. Nenadni 

prelomi, preskoki oziroma zastoji v zaznavanju, spominu, identiteti ali zavesti so 

značilni za disociativno vedenje, ki ga taki otroci kažejo. Pri šestih letih taki otroci 

navidezno prevzamejo nadzor nad okolico in domačimi, ki se kaže v obliki 

prisiljevanja, nadziranja, poniževanja in zavračanja staršev. Do staršev izkazujejo 

sovraštvo, zaradi česar se starši otrokom uklonijo. Po drugi strani pa so otroci lahko do 

svojih staršev zaščitniški in pozorni – to obliko je Bowlby (Holmes, 1993) poimenoval 

obrnjena navezanost (reversed attachment). Siegel (2014) navaja dejstvo, da je takih 

otrok približno med 5 in 15 % v populaciji, ki ni doživelo zlorabe in približno 80 % v 

populaciji, ki je v družini doživela zlorabe in so bili zanemarjeni. 

 

2.4 NAVEZANOST V MLADOSTNIŠTVU 

Obdobju otroštva sledi mladostništvo oziroma adolescenca. Tudi v tem obdobju so 

raziskovalci ugotavljali stile navezanosti mladostnikov v povezavi z njihovim stilom 

navezanosti v otroštvu. Kerns in Richardson (2005, v Erzar in Kompan Erzar, 2011a) 

navajata, da so: 

 Varno navezani otroci so bili varno navezani v dobi mladostništva. Taki mladostniki 

poznajo in razumejo dobre plati svojih staršev in njihove omejitve. V odnosih ravnajo 

samostojno in znajo ovrednotiti svoje doživljanje ob vsaki osebi posebej. V odnosih z 

drugimi dobro prenašajo slabe izkušnje in so pripravljeni odpuščati. Prizanesljivi so do 

nepopolnih plati sebe in drugih ter jih znajo vključiti v širši kontekst. Otroštvo in 

mladostništvo opisujejo smiselno, brez večjih kronoloških vrzeli in imajo vpogled v 

svoje doživljanje ter doživljanje drugih. 

 Ambivalentno navezani otroci so bili v najstniških letih preokupirano navezani. Ob 

pripovedovanju o svojem otroštvu se mladostniki na dolgo posvetijo podrobnostim ter 

težko podajo celotno sliko ali širši pregled nad dogajanjem. Pretirano se posvečajo 

otroštvu in zgodnjim izkušnjam, ko so skušali ugajati svojim staršem ali se preveč 

očitno postaviti na njihovo stran. Glede lastnih nepopolnosti in nepopolnosti drugih se 

težko pomirijo.  

 Izogibajoče navezani otroci so bili kasneje v adolescenci odklonilno-izogibajoče 

navezani. Povedo zelo malo o svojih izkušnjah navezanosti in dajejo skope, 

minimalistične odgovore. Minimalizirajo tudi pomen ali vpliv izkušenj z najbližjimi iz 

otroštva in dajejo vtis samozadostnosti. 



14 

 

 Dezorganizirano navezani mladostniki podoživljajo zmedo, grozo in strah pred smrtjo, 

nesrečami ali travmami bližnjih oseb. Spremlja jih občutek nemoči ali ujetosti v 

dogodke/osebe, ki so jih zapustile oziroma zlorabile. 

2.5 NAVEZANOST V ODRASLOSTI 

Riley (2011) navaja, da je navezanost v odraslosti težje opazovati. Navezovalni procesi, ki 

potekajo v otroštvu, so podobni tistim, ki potekajo med učitelji in učenci. Z razumevanjem 

navezanosti v odraslosti lahko učitelji postanejo boljši opazovalci procesov, ki se odvijajo v 

šoli oziroma razredu in se hkrati teh procesov bolje zavedajo ter se znajo učinkovito spoprijeti 

z novimi situacijami. Učitelji dodatne strokovne pomoči so v šolskem prostoru nenehno v 

interakciji z učenci. Posledično preko odnosa, ki ga imajo s svojimi učenci, ves čas vplivajo 

nanje. Zato je pomembno, da učitelji razumejo oziroma poznajo ozadje svojega načina 

vzpostavljanja odnosov z otroki. 

Vsak posameznik ima značilnosti različnih stilov navezanosti, vendar en stil navadno 

prevladuje. V nadaljevanju bom opisovala odrasle osebe glede na prevladujoč stil 

navezanosti. Stil navezanosti posameznika se opredeljuje na podlagi dveh dimenzij – stopnje 

doživljanja anksioznosti in stopnje izogibanja v bližnjih odnosih (Bartholomew, 1990). 

Varno navezani odrasli imajo zdrav pogled nase in druge osebe. Občutijo nizko stopnjo 

anksioznosti in v odnosih se ne izogibajo intimnosti. Imajo občutek lastne vrednosti in 

pričakujejo, da so druge osebe sprejemajoče in odzivne. Preokupirano navezani odrasli se 

počutijo manj vredne kot varno navezani, vendar imajo pozitiven pogled na druge. Občutijo 

visoko stopnjo anksioznosti, vendar nizko stopnjo izogibanja. Sebe sprejemajo, kadar jih 

druge osebe sprejemajo. Zaradi tega imajo take osebe lahko težave z agresivnim ali 

nadzirajočim vedenjem do zanje pomembnih oseb. Odklonilno – izogibajoče navezani so, 

zaradi nizke stopnje anksioznosti pri sebi in visoke stopnje izogibanja drugim, manj v stiku s 

svojimi občutji v odnosih kot posamezniki z drugimi stili navezanosti. Take osebe so zaradi 

nezadovoljenih navezovalnih potreb emocionalno neskladne pri prepoznavanju potreb drugih 

oseb. Ljudje jih vidijo kot emocionalno nedostopne. Plašljivo – izogibajoče navezani občutijo 

visoko stopnjo anksioznosti in visoko stopnjo izogibanja, kar jih ščiti pred negativnimi 

izkušnjami v odnosih z drugimi osebami. Druge osebe zaznavajo kot nezaupljive in 

zavračajoče (Bartholomew in Horowitz, 1991). 
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Slika 2: Dinamika v sistemu navezovanja (Bartholomew, Kwong in Hart, 2001, v Bouwkamp 

in Bouwkamp, 2014). 

Stabilnost stilov navezanosti v odraslosti je še vedno predmet diskusij in raziskovanja. Otroški 

stili navezanosti so dokaj stabilni, saj otroci preživljajo večino svojega časa v istem okolju z 

istimi skrbniki. Pri odraslih to ni več samoumevno, saj je odraslost tudi obdobje velikih 

sprememb glede najožjega družinskega okolja. Stili navezanosti v odraslosti se spreminjajo 

zaradi vpliva preteklih in neposrednih izkušenj s pomembnimi drugimi, kakor tudi zaradi 

vpliva nekaterih pomembnih dogodkov v življenju, npr. rojstvo otroka, smrt bližnje osebe ipd. 

(Erzar in Kompan Erzar, 2011a). Pomemben je tudi vpliv posameznikovega stila navezanosti 

na njegov odnos z lastnimi otroki. Ne-varno navezani starši vzgajajo ne-varno navezane 

otroke, ki vzpostavijo ne-varne intimne odnose in spet vzgajajo ne-varno navezane otroke. 

Ne-varna navezanost se lahko spremeni samo v odnosu, ki bo globok kot primarni odnosi, z 

razliko, da bo v njem možno spregovoriti o vsem, o čemer se v primarnih odnosih ni smelo. 

Soočenje z vsemi najglobjimi občutki v družini, od koder posameznik prihaja, je tisto, kar 

pomaga, da posameznik v sedanjih odnosih prepozna stare vzorce in jih dogradi ter preraste 

(Kompan Erzar, 2003). 

Tabela 2: Stili navezanosti v otroštvu in odraslosti (po Galić in Nekić, 2006). 

Otroštvo Odraslost Odraslost Odraslost 

Odnos starš-otrok 

(Ainsworth) 

Stil navezanosti v 

partnerskih odnosih 

(Hazan in Shaver) 

Stil navezanosti na 

podlagi družinskih 

odnosov (Main) 

Stil navezanosti v 

bližnjih odnosih 

odraslih 

(Bartholomew) 

Varen Varen Varen Varen 

Ambivalenten Ambivalenten Preokupiran Preokupiran 
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Izogibajoč Izogibajoč Odklonilno-

izogibajoč 

Plašljivo-izogibajoč 

   Odklonilno-

izogibajoč 

B. Mahnič (2006) opozarja, da preko navezanosti delujemo na druge ljudi v vsakodnevnih 

odnosih. Zato predlaga obiskovanje izobraževanj kot možnost spreminjanja vzorcev 

navezovanja pri tistih, ki jim terapevtska pomoč morda ne ustreza.  

3 POMEN NAVEZANOSTI V ŠOLSKEM PROSTORU 

V času šolanja otroci spremenijo lokacijo in osebe druženja. Spremenijo se tudi njihove 

mentalne sposobnosti, ki doprinesejo k ravnanju v odnosih. Med petim in sedmim letom 

starosti otroci vseh kultur pričnejo preživljati velik del dneva stran od svojih objektov 

navezanosti. Posledično so izpostavljeni kontekstom, ljudem, interpersonalnim strategijam in 

nevarnostim, ki jih niso doživeli doma. Nekatere značilnosti otrok v srednjem otroštvu so: (1) 

konkretno mišljenje, ki omogoča otrokom razmišljanje o razlogih za izide v določenih 

situacijah: razumevanje, zakaj se je nekdo vedel tako, kot se je, je ključno za reguliranje 

lastnega vedenja, kar je ključna naloga v času šolanja. Šolski otroci ravno tako postanejo 

zmožni (2) zavzemanja več perspektiv v mislih. To je ključno za (3) pogajanja in kompromise 

ter tudi (4) zavajanja, prevare, ki zahtevajo kompleksno procesiranje in manipuliranje s tem, 

kar drugi pričakujejo in tem, kar otrok dejansko stori. Sosedski odnosi in prijateljstva ter šola 

otroke izpostavijo (5) novim grožnjam, pred katerimi se morajo ubraniti (vključno z 

vrstniškim pritiskom in nasiljem). Šolski otroci razvijejo tudi (6) nove navezanosti na 

najboljše prijatelje in vrstnike. Prav tako pa lahko razvijejo navezanost tudi do svojih 

učiteljev.  

Na podlagi spoznanj o navezanosti Bowlbyja in M. Ainsworth ter  raziskav s področja 

partnerskih odnosov se je oblikoval kompleksen model navezanosti, ki opisuje odnose 

učiteljev z učenci (Riley, 2011). 

Učenci se vsakodnevno po koncu pouka ločijo od svojih učiteljev. Varno navezani učenci, ki 

v šoli vidijo učitelje kot zanesljive in konsistentne, se naučijo, da ločitve niso trajne in se tako 

lahko tudi veselijo ponovnih snidenj z učitelji. Učitelji so zanje varna baza. Učenci, ki pa niso 

varno navezani, preživijo lahko veliko časa v šoli, bodisi izogibajoč se učitelju kot objektu 

navezanosti, bodisi se poskušajo na vsak način povezati z njim. Tak otrok v šoli, v odnosih z 

vrstniki in učitelji, išče korekcijsko emocionalno izkušnjo (Riley, 2011). 

Učitelji se tako v šoli srečujejo s koncepti navezanosti: učinkom varne baze, iskanjem bližine, 

tudi separacijskim protestom. Učiteljem lahko poznavanje področja navezanosti nudi 

informacije o procesih vzpostavljanja odnosov. Lahko prepoznajo tudi svojo vlogo »varne 

baze« za učence. Pomanjkanje varne baze spodbuja agresivno vedenje učencev (Sroufe, 2005, 

v Riley, 2011). Poznavanje področja navezanosti je dober vir pojasnil pozitivnih in negativnih 

vedenjskih vzorcev tako učencev kot učiteljev (Riley, 2011). 
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Kot že prej omenjeno, je teorija navezanosti ena pomembnejših teorij za razumevanje 

delovanja posameznika. Učitelji dodatne strokovne pomoči imajo zaradi narave svojega dela 

možnost nenehno opazovati vedenje svojih učencev in s tem prenesti spoznanja teorije v 

prakso. Šolski prostor je namreč poseben tudi zaradi odnosov, ki se vzpostavljajo med učitelji 

in učenci. Kot učitelj, pedagog, je potrebno ne le prepoznati, kdaj govorimo o navezanosti, 

temveč tudi ločiti med tem, kdaj govorimo o varni in kdaj o ne-varni navezanosti otroka, 

učenca (Riley, 2011). Varna navezanost temelji na sposobnosti skrbnika, da bo poskrbel za 

potrebe otroka in mu s tem pomagal razviti notranji delovni model, ki bo spodbujal njegovo 

samozavest. Ne-varno navezanost otrok razvije, kadar je skrbnik nepredvidljiv ali zavračajoč, 

saj s tem ostanejo otrokove potrebe nezadovoljene. Odnos med skrbnikom in otrokom je v 

šolskem kontekstu primerljiv z odnosom med učiteljem in učencem. 

Kesner (1994; 1997, v Du Plessis, 2009) je odkril, da obstaja povezava med učiteljevimi 

izkušnjami navezanosti in učiteljevimi odnosi z učenci. C. Howes in S. Ritchie (1999, v 

Krstić, 2015) govorita o učiteljevih odnosih z učenci z varnim stilom navezanosti ter 

učiteljevih odnosih z učenci z ambivalentnim stilom navezanosti. Varen odnos učitelj-učenec 

označujeta zaupanje in harmonija. V takem odnosu učitelj zaznava, da se učenec ob njem 

počuti varno in bi v primeru težav tudi poiskal njegovo pomoč ter da bi mu ga kot učitelju 

uspelo potolažiti. V odnosu, ki pa je povezan z učiteljevim ambivalentnim stilom navezanosti, 

sta učitelj in učenec zelo oziroma preveč povezana: učitelj zaznava učenca kot osebo, ki 

nenehno išče pomoč ali potrditve ter reagira negativno na ločitev od njega.  

Raziskave kažejo, da varen odnos učitelj-učenec zviša možnosti za učenčev višji učni uspeh 

in višjo učno motivacijo v primerjavi z ne-varnim odnosom učitelj-učenec (Bergin in Bergin, 

2009, v Krstić, 2015). Odnosi med učitelji in učenci, ki so bili označeni za varne, so odražali 

višjo stopnjo sprejemanja, čustvene bližine in nižjo stopnjo konflikta, odvisnosti ter 

zavračanja v primerjavi z odnosi, ki so bili označeni za ne-varne (Granot, 2014). B. Hamre in 

Pianta (2001) sta v svoji raziskavi odkrila, da so učenčevi odnosi z učitelji, v katerih je bila 

velika mera konfliktov in odvisnosti, pomemben dejavnik pri napovedovanju otrokovih 

nadaljnjih šolskih uspehov. Ugotovila sta, da se možnost pojavljanja čustvenih in vedenjskih 

težav pri otrocih, ki so z učitelji vzpostavili odnos, v katerem je bila nizka mera konflikta in 

odvisnosti, zmanjša. K. Hauser-McLean, Kosty in Murray (2016) so s svojo raziskavo 

pokazali, da sta med mlajšimi otroki učiteljeva čustvena podpora in konflikt v odnosu učitelj–

učenec pomembna dejavnika pri učenčevih dosežkih.  

Učenci, ki imajo z učitelji odnose, v katerih je ustrezna mera bližine, imajo višji učni uspeh, 

več optimizma, večjo pripravljenost za delo in manj usmeritev k odločbam za pridobitev 

statusa otroka s posebnimi potrebami. Učenci, ki so pretirano povezani z učitelji, so odvisni 

od učitelja in imajo lahko negativen odnos do šole, nižji učni uspeh, šibke socialne 

kompetence, lahko so agresivni. (Birch in Ladd, 1977; Hamre in Pianta, 2001; v Bergin in 

Bergin, 2009). Ne-varno navezan učenec (ambivalenten ali izogibajoč) v šoli tvega razvoj 

učnih, razvojnih in socialno-čustveni težav (Sabol in Pianta, 2012, v Taggart, 2016). Učenci z 

izogibajočim vedenjem se bolj verjetno vključijo v konfliktne odnose in tisti z ambivalentnim 

vedenjem so bolj odvisni od drugih ter anksiozni (Taggart, 2016). Otroci, ki občutijo 

negativni stres (distres) in strah v odnosih z bližnjimi, se težko vključijo v odprto 
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komunikacijo glede čustev in misli. Zanikajo svoje potrebe navezanosti in imajo posledično 

manj organizirane odnose. Kažejo malo napredka v socialnih in emocionalnih  kompetencah. 

Samonadzor, nadzor drugih in okolja je njihova najpomembnejša naloga (Howe in Farnley, 

1999). 

J. Kennedy in Kennedy (2004) navajata, da teorija navezanosti naslavlja socialno-emocionalni 

razvoj posameznika in opredeljuje raznolike dejavnike, ki vplivajo tako na učni uspeh kot 

socialne kompetence posameznika. C. Bergin in Bergin (2009) tako povezujeta občutek 

pripadnosti in povezanosti otroka s šolo z navezanostjo, saj občutki pripadnosti in povezanosti 

krepijo otrokove občutke varnosti in spodbujajo nadaljnji razvoj otroka. Nekateri avtorji 

govorijo tudi o t.i. šolski navezanosti oziroma navezanosti otrok na šolo (school attachment). 

M. Hallinan (2008) meni, da je razumevanje šolske navezanosti pomemben del sistemskega 

pogleda na proces učenja otroka. Identificiranje dejavnikov, ki vplivajo na učenčeva čustva do 

šole, je pomembno iz dveh razlogov. Prvič, otroci, ki imajo radi šolo, pridobijo veliko 

socialnih prednosti. So angažirani v šolskih aktivnostih, ki jim ponujajo priložnosti za razvoj 

socialnih veščin, novih prijateljstev, učijo se spoštovanja do starejših in vrstnikov ter dobijo 

spodbudo k sodelovalnim vedenjem. Te socialne veščine so temelj učenčevega socialnega 

razvoja. Drugič, imeti rad šolo je pomembno, saj vpliva na učni uspeh. Učenci, ki imajo radi 

šolo, imajo višje učne uspehe.  

Obstaja prepričanje, da imajo učenci radi šolo zaradi užitka ob učenju ali interakcije s 

prijatelji v šoli. Raziskava M. Hallinan (2008) je identificirala še en, večkrat prezrt dejavnik 

oziroma vpliv na učenčeva čustva do šole – učitelje. Določene značilnosti učitelja imajo 

pomemben vpliv na učenčeva čustva do šole. Raziskava je preverjala, koliko učitelji socialno 

in emocionalno podpirajo svoje učence in kakšna pričakovanja (akademska) imajo do svojih 

učencev. Rezultati so pokazali, da učitelji, ki podpirajo učence z izražanjem skrbi zanje in 

spoštovanjem do njih ter jih pohvalijo, na ta način zadovoljujejo učenčeve potrebe po 

pripadnosti in spoštovanju ter s tem povečujejo njihovo navezanost na šolo. Glede 

pričakovanj učiteljev o uspehu učencev pa raziskava ni podala jasnih izsledkov. Stopnja 

učiteljeve podpore svojim učencem močno vpliva na njihovo navezanost na šolo. Učitelji 

imajo torej pomembno vlogo v vsakdanjem življenju otrok. S ponujanjem socialne in 

emocionalne podpore učitelji zvišajo učenčevo naklonjenost šoli, kar lahko izboljša njegove 

učne in socialne dosežke (Hallinan, 2008). 

Izsledki omenjenih raziskav nakazujejo, da so odnosi v šoli lahko varovalni ali ogrožujoči 

dejavnik otrokovega razvoja in napredka. Zato je pomembno, da učitelji posvečajo dovolj 

pozornosti svojim odnosom z učenci. Odnos je hkrati orodje učitelja za opravljanje svojega 

predpisanega dela kot tudi orodje za pomoč, rast učenca tudi v nadaljnjem življenju. Odnosi, 

ki se vzpostavljajo v šolskem prostoru, se ravno tako prenašajo na širše okolje. Da bi bili 

uspešni pri svojem delu, morajo učitelji v odnosu z učenci odražati toplino, spoštovanje in 

zaupanje, kar je učiteljem morda lažje narediti v nižjih razredih osnovne šole, ko učni vidik še 

ni toliko v ospredju kot sta vzgojni in odnosni vidik (Beishuizzen idr, 2001, v Bergin in 

Bergin, 2009). 
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3.1 NAVEZANOST UČITELJEV 

Učitelji v življenju svojih učencev predstavljajo pomembne odrasle figure. C. Howes in C. 

Hamilton (1992, v Košir, 2013) opozarjata, da je učitelj skrbnik, ki je v odsotnosti staršev 

odgovoren za emocionalno in fizično blagostanje učencev. Njihovo uspešno prilagojenost na 

šolsko okolje učitelj spodbuja z zagotavljanjem varne osnove, iz katere lahko učenci 

raziskujejo svojo okolico. Stil navezanosti učitelja predstavlja pomembno osnovo vedenja 

učitelja, zato so v nadaljevanju predstavljeni opisi različnih stilov navezanosti učiteljev. 

Učitelji s prevladujočim varnim stilom navezanosti se osredotočajo na razumevanje svojih 

učencev. Veseli jih, da so povezani z njimi. V primeru, da učenec prizadene učitelja in s tem 

skrha njun odnos, varno navezani učitelji vidijo to izkušnjo kot priložnost za učenje. Vedejo 

se tako, da imajo tako oni sami kot njihovi učenci največ koristi (Riley, 2011).  

Učitelji s prevladujočim preokupiranim stilom navezanosti so lahko nekonsistentni v odnosu 

do svojih učencev. Težko sprejmejo napake pri učencih, tudi pri tistih, ki sicer redko storijo 

kaj narobe. Poleg tega lahko pretiravajo pri izražanju čustev in so obremenjeni z nadzorom v 

odnosih (Bartholomew in Horowitz, 1991; Riley, 2011).V primeru, da učenec zavrne bližino 

takega učitelja, se učitelj lahko odzove tako, da bo nasprotoval učencu (Riley, 2011).  

Učitelji s prevladujočim odklonilno – izogibajočim stilom navezanosti niso naklonjeni 

poučevanju zaradi prisilne interakcije z večjim številom ljudi. Taki učitelji manj sprejemajo 

dejstvo, da se učenci lahko včasih vedejo neprimerno, včasih pa primerno. Če bi tak učitelj 

opazil primerno vedenje pri učencu, ki se velikokrat neprimerno vede, bi to pri njem sprožilo 

čustveno neskladje in s tem bi bila izzvana njegova pričakovanja do učenca. Takšni učitelji so 

čustveno in celo fizično lahko odtujeni od svojih učencev. Če se želijo učenci takemu učitelju 

približati, to lahko sproži njegovo neprimerno vedenje, saj se bo poskušal oddaljiti (Lewis, 

2006, v Riley, 2011).  

Učitelj s prevladujočim plašljivo – izogibajočim stilom navezanosti lahko dvomi v svoje 

sposobnosti, zato se tudi boji, da bi sodelavci in starši učencev odkrili njegovo nesposobnost« 

pri delu in se nato do njega vedli neprimerno (Bartholomew, 1994; Bartholomew in Horowitz, 

1991; Riley, 2011). Posledično so taki učitelji bolj ranljivi, ko gre za pričakovanja drugih in 

imajo težave pri izpolnjevanju delovnih nalog. Za razliko od odklonilno – izogibajočega 

učitelja, je pri plašljivo – izogibajočem učitelju zaželjen občutek podpore s strani drugih oseb, 

saj to ustvari varen profesionalni prostor in priložnost za korektivno izkušnjo preko vodenja 

razreda in vzpostavljanja odnosov z učenci (Riley, 2011). Taggart (2016) na podlagi raziskav 

pravi, da izogibajoč ali preokupiran stil navezanosti zavirata vzpostavljanje pristnih, iskrenih 

in sodelovalnih odnosov v šoli. 

Granot (2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da so učenci, do katerih so se učitelji vedli v 

skladu s prevladujočim odklonilnim stilom navezanosti, kazali višjo stopnjo težavnega 

vedenja, težav s samoregulacijo in učenjem ter nižjo stopnjo učnih dosežkov, frustracijske 

tolerance in socialnih veščin v primerjavi z učenci, do katerih so se učitelji vedli v skladu s 

prevladujočim varnim stilom navezanosti.  
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Raziskave kažejo, da je 30 do 40 % vseh ljudi ne-varno navezanih. Raziskava, v kateri je bil 

uporabljen ECR (Experience in Close Relationships) vprašalnik za učitelje, je pokazala 

(Riley, 2011): 

 Da obstajajo razlike med učitelji z večletnimi izkušnjami in tistimi, ki so učiteljsko pot 

šele začeli: učitelji z večletnimi izkušnjami so bili manj izogibajoči in manj anksiozni.  

 Da obstajajo razlike med učitelji v osnovnih in srednjih šolah: osnovnošolski učitelji, 

ki so učiteljsko pot šele začeli, so bili manj izogibajoči kot srednješolski učitelji. Med 

učitelji v osnovnih in srednjih šolah pa ni bilo razlik v stopnji anksioznosti. Med 

izkušenimi učitelji v osnovnih in srednjih šolah ni bilo razlik v stopnji izogibanja ali 

anksioznosti, kar nakazuje, da je izkušenost bolj pomembna za razvoj varne 

navezanosti učiteljev kot stopnja, na kateri učitelji poučujejo. 

 Da obstajajo razlike v spolu: osnovnošolske učiteljice so bile manj izogibajoče kot 

srednješolski učitelji. 

 Da obstajajo razlike glede na starost: mlajši učitelji (ženske in moški) in starejši 

učitelji (moški) so bili manj izogibajoči v primerjavi s svojimi vrstniki. Mlajše 

izkušene učiteljice in učitelji vseh starosti so imeli nižjo stopnjo anksioznosti. 

 

3.2 UČITELJI DODATNE STROKOVNE POMOČI IN NAVEZANOST 

 

Narava dela učiteljev dodatne strokovne pomoči se razlikuje od dela ostalih učiteljev. Medtem 

ko večina učiteljev poučuje vsak v svojem razredu po več otrok naenkrat in poučuje bodisi 

vse predmete (na razredni stopnji), bodisi zgolj enega (na predmetni stopnji), je učitelj 

dodatne strokovne pomoči usmerjen k delu s posameznimi učenci, katerih primanjkljajem se 

ima možnost posvečati tako individualno kot skupinsko. Dodatna strokovna pomoč je lahko 

usmerjena v premagovanje primanjkljajev ali pa zgolj v učno pomoč otroku oziroma učencu. 

Zaradi narave oziroma oblike dela učiteljev dodatne strokovne pomoči imajo ti učitelji lahko 

boljši vpogled v naravo in delovanje odnosa učitelj-učenec, kjer lahko hitreje prepoznajo tudi 

značilnosti navezovalnega vedenja. 

Ko govorimo o strokovni pomoči, slovar angleškega jezika (Hornby, 1995, v Cvetek, 2005) 

definira strokovnjaka kot osebo, ki je izobražena in zaposlena v eni izmed profesij (medicina, 

pravo, šolstvo). Ključna lastnost strokovnjaka je izpostavljena predanost oz. zavezanost 

poklicu, stroki. Cvetek (2005) pravi, da je dober učitelj tisti, ki pozna vsebino svojega 

predmeta in je sposoben poučevati – podajati jasno in zanimivo razlago, postavljati vprašanja, 

ki spodbujajo k sodelovanju in uporabljati stimulativne tehnike komuniciranja v razredu.  

Iz Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2012) lahko razberemo, da so učitelji dodatne strokovne pomoči tako pri 

premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj kot tudi pri učni pomoči lahko 

strokovnjaki z različnimi izobrazbenimi profili – defektologi, pedagogi, psihologi, socialni 

pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi in inkluzivni pedagogi.  Seveda se kot učitelji 

dodatne strokovne pomoči srečujejo z različnimi potrebami oziroma skupinami potreb svojih 

učencev, saj delajo z otroki s posebnimi potrebami.  
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Iz Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) 

lahko razberemo, da se dodatna strokovna pomoč izvaja kot: pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj; svetovalna storitev ali učna pomoč. Iz pravilnika lahko 

tudi razberemo, da je dodatna strokovna pomoč lahko nudena v različnih oblikah. Dodatna 

strokovna pomoč je lahko tudi skupinska, ne le individualna in ni vezana na učilnico oziroma 

oddelek, v katerem se nahaja učenec z odločbo. Glede na obliko izvajanja in trajanje imajo 

torej učitelji dodatne strokovne pomoči možnost oblikovati dodatno strokovno pomoč učencu 

tako, kot bi bilo za učenca najbolje, saj jim pravilnik to dopušča. Predviden je tudi obseg 

dodatne strokovne pomoči (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami, 2013): 

(1) »Skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od tega 

mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. 

(2) Obseg, oblika ter izvajalec dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi.« 

Delo učitelja dodatne strokovne pomoči je torej precej obsežno. Predvidenega je veliko 

timskega dela, usklajevanja in dogovarjanja ter sprejemanja odločitev o tem, kako  najbolj 

učinkovito pomagati otrokom oziroma učencem, ki so te pomoči potrebni. Prednost takega 

dela vidim ravno v individualnem delu z učenci, kjer se lahko učitelj resnično posveti odnosu, 

ki ga ima z otrokom tudi z vidika navezanosti. 

Namen dodatne strokovne pomoči je zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami take razmere 

in pomoč, da bodo uspešni. Z dodatno strokovno pomočjo in prilagoditvami se otrokom s 

posebnimi potrebami zagotavlja enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki, kar je temeljna 

zahteva pravične ter demokratične družbe (Opara, 2015). 

4 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE ODNOSA UČITELJ - UČENEC 

Longitudinalne raziskave o vplivu navezanosti kažejo, da pozitivne izkušnje v zgodnjih 

odnosih vplivajo na čustveno uravnoteženost, socialno kompetentnost in dobro kognitivno 

funkcioniranje v odraslosti (Siegel, 1999; Žvelc in Žvelc, 2006). Zato je pomembno, da si 

učitelji prizadevajo za krepitev pozitivnih odnosov z učenci, pri tem pa jim lahko pomagajo 

predlogi različnih avtorjev, opisani v nadaljevanju. 

Čeprav je malo znanega o strategijah za izboljšavo odnosov učitelj-učenec, so avtorji H. 

Koomen, J. Split, Thijis in van der Leij (2012, v Hauser-McLean idr., 2016) poskusili vstopiti 

v odnos učitelj-učenec z intervencijo, ki temelji na učiteljevi refleksiji svojih pozitivnih in 

negativnih interakcij z učenci. Ugotovili so, da kratka refleksija nekoliko izboljša učiteljevo 

zaznavanje bližine v odnosih z učenci. Hkrati pa pri učiteljih z nižjo samoučinkovitostjo 

poveča učiteljevo pozornost, usmerjeno na konflikte v odnosih z učenci. Pri učiteljih z večjo 

samoučinkovitostjo ni bilo opaziti razlik v zaznavanju konfliktov v odnosih z učenci. 

Pianta (2008, v Bergin in Bergin, 2009) priporoča učiteljem, da povišajo pozitivne interakcije 

z učenci s svojo toplino in občutljivostjo (zaznavanje potreb učencev, odzivanje na stres, 

nudenje pomoči). Davis (2003, v Bergin in Bergin, 2009) dodaja, da morajo biti učitelji 
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pripravljeni na učno uro in imeti visoka pričakovanja do učencev, saj na ta način pokažejo, da 

jim je mar za učenčev uspeh. Pomembno je, da učitelji nudijo možnost izbire svojim učencem 

in jim s tem dajo občutek vplivanja (Iyengar in Lepper, 2000; Katz in Assor, 2007, v Bergin 

in Bergin, 2009). I. Katz in Assor (2007) pravita, da morajo učitelji pri oblikovanju možnosti 

izbire upoštevati otrokove potrebe. Možnosti izbire same po sebi ne delujejo motivacijsko, 

kvečjemu jo včasih tudi zavirajo. Zato jih je treba oblikovati tako, da so upoštevani otrokovi 

interesi in cilji (s tem se podpre otrokovo avtonomijo), da možnosti ni preveč ali premalo 

oziroma niso pretežavne ali prelahke (s tem se podpre otrokove kompetence) ter so hkrati 

kongruentne z otrokovimi družinskimi vrednotami in vrednotami okolja (s tem se podpre 

otrokov občutek povezanosti). Otrokom je potrebno nuditi možnosti izbire na način, ki ne bo 

ogrožal otrokovih potreb npr., v okolju, kjer ni težnje po nadziranju otroka. Kadar so 

omenjeni pogoji izpolnjeni, možnost izbire pozitivno prispeva k otrokovemu razvoju in 

delovanju.  

C. Bergin in Bergin (2009) pravita, da si učenci zapomnijo učitelje po tem, kakšne občutke so 

v njih vzbudili, saj spomin na učitelje temelji na občutkih učenca in ne na izrečenih besedah 

učitelja. Za izboljšanje odnosov učitelj-učenec je potrebno torej nameniti pozornost počutju 

učenca ob učitelju. J. Juvonen (2007, v Bergin in Bergin, 2009) namesto kaznovanja predlaga, 

da naj bi učitelji razložili pomen obstoja pravil in poudarili posledice kršenja le-teh. Pomagati 

je treba učencem, da bodo prijazni in sprejemajoči drug do drugega. Odnosi z vrstniki so 

ključni za odnos do šole. Pianta (1999, v Bergin in Bergin, 2009) dodaja še, da je treba razviti 

intervencije za določene odnose, ki učiteljem povzročajo težave.  

Raziskave kažejo, da sta nenehen trud za profesionalni razvoj in možnost mentorstva ter 

supervizije, ki ponuja učiteljem podporo, pomembna dejavnika pri izboljšanju odnosov med 

učitelji in učenci (Anthony, Landry, Monseque-Baileyin Swank, 2009; Downer, Hamre, 

Justice, Mashburn in Pianta, 2008, v Hughes, 2011). Cvetek (2005) meni, da je učiteljev 

profesionalni razvoj nujno potreben, saj se zaradi družbenih sprememb ves čas pojavljajo 

potrebe po osvojitvi novega znanja, sposobnosti in spretnosti. »Danes vemo, da na učiteljevo 

pedagoško delo bistveno vpliva njegovo pojmovanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti 

in njegovo razumevanje vloge učitelja in učenca v celotnem procesu poučevanja in učenja« 

(Cvetek, 2005, str. 9). 

Za učenca in njegov razvoj je v prvi vrsti odgovoren učitelj, izvajalec dodatne strokovne 

pomoči pa mu pri delu pomaga. Njuno sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba strokovnjaka, 

ki vsak s svojega vidika poznata in spoznavata učenca in mu pri tem na svoj način nudita 

pomoč (Havaj, 2014).  

 

4.1 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE ODNOSOV NA RAVNI ŠOLE 

B. Hamre in Pianta (2006, v Košir, 2013) predlagata sledeče ukrepe za izboljšanje odnosov 

med učitelji in učenci: 

(1) Povečanje deleža časa, ki ga učitelji in učenci preživljajo skupaj: 
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 organiziranje prostovoljnih zunajšolskih dejavnosti, kjer učitelji in učenci medsebojno 

sodelujejo; 

 organiziranje skupnih obrokov učiteljev in učencev v manjših (vedno enakih) 

skupinah vsaj nekajkrat na teden; 

 opravljanje funkcije svetovalcev/ tutorjev za učence s strani razrednikov; 

 zmanjšanje števila prehodov in menjav učiteljev ter prostorov dnevno; 

 osmišljanje takšnih načinov druženja tudi staršem, da lahko delujejo kot pomembni 

podporniki dejavnosti za izboljšanje odnosov med učitelji in učenci. 

(2) Razširjanje mreže odraslih, ki so učencem na razpolago: 

 omogočanje stikov med učenci in delavci šole, s katerimi se učenci ne srečujejo v 

razredu, v obliki priložnostnih in organiziranih zabavnih srečanj po pouku. 

(3) Biti model skrbnih odnosov od zgoraj navzdol: 

 vključevanje zaposlenih (hišniki, kuharice, knjižničarji, pisarniško osebje, ...) v 

načrtovanje prostočasnih in drugih aktivnosti; 

 redno srečevanje med zaposlenimi na šoli s ciljem evalvirati delo z učenci. 

(4) Razvijanje postopkov uravnavanja vedenj, ki obenem odražajo visoka pričakovanja in 

skrb za učence: 

 prakticiranje mediacije kot alternative kaznovalnim postopkom; 

 oblikovanje sodelovalnega tima učiteljev, staršev in drugih strokovnjakov na šoli za 

oblikovanje pomoči učencem z vedenjskimi težavami, ki trajajo dlje časa; 

 oblikovanje postopkov na nivoju šole, ki nagrajujejo pozitivno vedenje in ne zgolj 

kaznujejo neželeno vedenje. 

 

4.2 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE ODNOSOV NA RAVNI RAZREDA 

B. Hamre in Pianta (b.d.; 2006, v Košir, 2013) navajata tudi priporočila za izboljšanje 

odnosov na ravni razreda za učitelje, ki naj: 

 se vključujejo v pogovore z učenci: izkazujejo zanimanje za učenčevo življenje, si 

zapomnijo informacije in poslušajo učence ter izrazijo zanimanje tudi v prihodnje; 

 bodo na razpolago učencem, ki preživljajo težke čase: določiti čas, ko lahko učenci 

poiščejo učitelja; 

 upoštevajo perspektive in ideje učencev pri pouku: aktivno vključevanje učencev v 

šolske aktivnosti, iskanje ter upoštevanje njihovih predlogov in mnenj; 

 uporabljajo strategije uravnavanja vedenja, ki jasno sporočajo pričakovanja učiteljev 

in njihovo skrb za učence: zagotavaljanje jasnih mnenj, odzivanje na kršenje mej na 

pravičen in pričakovan način,  ustvarjanje priložnosti za pozitivne povratne 
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informacije učencem o njihovem vedenju in izražanje skrbi ter spoštovanja do 

učencev. 

5 PRIMERI DOBRE PRAKSE IZBOLJŠANJA ODNOSOV UČITELJ-UČENEC 

5.1 EAP SEL (European Assessment Protocol for Children's Social and Emotional Learning 

Skills) 

Socialno in emocionalno učenje v šoli je ključno tudi za razumevanje lastnega delovanja in 

delovanja drugih. Socialno-emocionalna znanja lahko tako učencem kot učiteljem pomagajo 

pri omogočanju ustreznih pogojev za razvoj pozitivnih odnosov med učitelji in učenci ter s 

tem tudi razvoj varne navezanosti otrok in prepoznavanje drugih vzorcev navezanosti.  

Potrebno je izpostaviti primere dobre prakse, ki poudarjajo pomembnost socialno-

emocionalnega učenja tako otrok kot učiteljev, saj je to temelj za krepitev odnosov med 

učitelji in učenci. B. Hamre in Pianta (b.d.) kot primer dobre prakse in priporočilo navajata 

tudi program EAP SEL. EAP SEL je projekt, ki je vključen v evropski program financiranja 

na področju vzgoje in izobraževanja, znan kot Lifelong Learning Programme 2007-2013 

(LLP) – program vseživljenjskega učenja, ki omogoča ljudem, da izkoristijo priložnosti 

učenja na vsaki stopnji življenja. Pomemben del vrednosti EAP SEL projekta je realiziran 

skozi participacijo učiteljev iz različnih evropskih držav, ki delujejo na istem področju prakse 

v petih evropskih državah (Italija, Hrvaška, Slovenija, Švica, Švedska). V večini partnerskih 

držav ni kvalitetnega materiala oziroma smernic delovanja za učitelje, da bi lahko uspešno 

sodelovali s svojimi učenci, kar je vodilo k nastanku tega projekta. Socialno in emocionalno 

učenje (SEL) vključuje proces, skozi katerega otroci in odrasli pridobijo in aplicirajo znanja, 

naravnanosti in veščine, ključne za razumevanje uravnavanja čustev, uresničevanje ciljev, 

razvoja empatije, pozitivnih odnosov in odgovornih odločitev (Domitrovich, Dusenbury, 

Goren  in Weissberg, 2013). 

Ključne kompetence, ki jih SEL razvija, so (Domitrovich, Dusenbury, Goren in Weissberg, 

2013): 

1. Samozavedanje: sposobnost realnega zaznavanja čustev in misli ter njihovega vpliva 

na vedenje. 

2. Samoregulacija: sposobnost učinkovitega reguliranja čustev, misli in vedenj v 

različnih situacijah, kar vključuje spoprijemanje s stresom, nadzor impulzov, samo-

motiviranje in delo na zastavljenih ciljih. 

3. Socialno zavedanje: sposobnost empatije in zavzemanja perspektiv drugih ljudi z 

različnimi ozadji in kulturami, razumevanja socialnih in etičnih norm vedenja in 

prepoznavanje družine, šole ter skupnosti kot virov podpore. 

4.  Socialne veščine: sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja odnosov z različnimi 

posamezniki in skupinami. To vključuje jasno komunikacijo, aktivno poslušanje, 
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sodelovanje, odpornost na neprimerne socialne pritiske, konstruktivno soočanje s 

konflikti in ponujanje oziroma iskanje pomoči, kadar je to potrebno. 

5. Odgovorno sprejemanje odločitev: sposobnost konstruktivnega in spoštljivega 

odločanja glede lastnega vedenja in socialnih interakcij na podlagi upoštevanja etičnih 

standardov, varnostnih ukrepov, socialnih norm, realne ocene posledic določenih akcij 

in lastne dobrobiti ter dobrobiti drugih. 

Učinkovito uresničevanje SEL se prične že v vrtcu in nadaljuje v osnovni, srednji šoli. Po 

mnenju odbora za akademsko, socialno in emocionalno učenje je le-to najbolje doseženo 

preko učinkovitega podajanja navodil v razredu, pripravljenosti učencev na sodelovanje v 

pozitivnih aktivnostih znotraj in izven razreda ter vključenosti staršev in skupnosti v program 

načrtovanja, izvedbe in evalvacije (Bond in Hauf, 2004; Nation, 2003; Nind in Weare, 2011). 

Kusché in Greenberg (1995, v Hughes, 2011) omenjata tudi PATHS (Promoting Alternative 

Thinking Strategies) kurikulum za učitelje, ki se je izkazal za učinkovitega pri izboljšanju 

socialno-čustvene klime v šoli in učenčevih prosocialnih vedenj.Gre za enega izmed najbolj 

uspešnih šolskih programov na področju preventive.. Oblikovan je tako, da povečuje otrokovo 

emocionalno razumevanje, samo-regulacijo in veščine za reševanje problemov. PATHS 

program temelji na čustveno-vedenjsko-kognitivnem-dinamičnem modelu razvoja, ki se 

osredotoča na to, kako se kognicija, občutki, razvoj jezika in vedenje integrirajo v 

posamezniku (Kusche in Greenberg, l994, v EAP SEL, 2019). V programu se otroci učijo 

procese vzpostavljanja (samo)kontrole, tako da imajo možnost urjenja zavestnih strategij 

samokontrole preko uporabe kognitivnih in vedenjskih tehnik. Program je prav tako 

intenzivno usmerjen na to, da otroci verbalizirajo in identificirajo svoje počutje z namenom, 

da bi čim bolje upravljali z njimi, kar se dosega s pogovori o počutju in uporabo didaktičnih 

pripomočkov skozi ves dan. Logični model intervencij vodi ideja, da bodo (1) otroci postali 

preko aktivnosti manj impulzivni ter bodo bolj načrtovali svoje socialne interakcije ter (2) 

osvojili besedišče, ki jim bo pomagalo regulirati vedenja in učinkovito komuniciranje 

(Greenberg, 2006, v EAP SEL, 2019).  

PATHS kurikulum oziroma program v osnovnih šolah je vplival na (PATHS Education 

Worldwide, 2019): 

 Zmanjšanje pojavnosti agresivnega vedenja (tako pri otrocih s posebnimi potrebami 

kot pri tistih brez odločb): učitelji so poročali o 32 % padcu stopnje pojavnosti 

agresivnega vedenja pri svojih učencih ter učenci so izboljšali sposobnost toleriranja 

frustracij. 

 Izboljšanje samo-regulacije: učitelji so poročali o opaženem 36 % porastu 

samokontrole med učenci in nižji stopnji hiperaktivnosti oziroma pomanjkanju 

pozornosti ter o občutnem izboljšanju na področju odnosov v razredu v obdobju dveh 

let. 
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 Izboljšanje učne naravnanosti in kognitivnih sposobnosti: učenci so na testih dosegli 

za 20 % boljše rezultate glede kognitivnih sposobnosti in učitelji so poročali o 

občutnem izboljšanju učne naravnanosti učencev. 

 Razvoj socialnih in emocionalnih sposobnosti: učenci so izboljšali svoje besedišče o 

emocijah za 68 % in izboljšali sposobnost za učinkovito uporabo strategij reševanja 

problemov. Obenem se je zmanjšal odstotek agresivnih oziroma nasilnih rešitev v 

socialnih situacijah in zmanjšala se je pojavnost depresije ter žalosti med ranljivimi 

učenci. 

B. Hamre in Pianta (b.d.) pišeta o tem, da so socialno-emocionalno naravnani programi in 

kurikulumi oblikovani tako, da pomagajo učencem pri prepoznavanju in poimenovanju 

občutkov, socialnih interakcij ter reflektiranju teh občutkov in interakcij. Hkrati se učencem 

pomaga pri oblikovanju rešitev in alternativ za interpretacijo in vedenje ter se jim ponudi 

možnost za preizkušanje oblikovanih alternativ. Omenjena socialno-emocionalna področja 

pomoči, ki jih avtorja navajata, so ključna tudi za učiteljevo prepoznavanje in razumevanje 

tako lastnega (navezovalnega) delovanja kot tudi vedenja svojih učencev. 

 

5.2 UPORABA REFLEKSIJE LASTNEGA PEDAGOŠKEGA DELOVANJA PRI DELU Z 

UČENCI 

Refleksija je v profesionalnem razvoju izjemno pomembna. Spodbuja kritično razmišljanje o 

poučevanju in je zato hkrati nujen pogoj za izboljševanje prakse (Marentič Požarnik, 2000; 

Mayes, 2001; Rogers, 2002; Korthagen, 2005, v Erčulj, Kenda, Matelič Nunič, Nemec, 

Pačnik, Pignar in Rupnik, 2008). Refleksija je proces vrednotenja lastnega dela, ki lahko 

odkrije marsikaj, kar bi lahko ostalo spregledano, ko v poplavi dela učitelj izgubi pravo smer. 

Lahko pripelje tudi do temeljnih vprašanj o tem, zakaj učitelji opravljajo svoje poslanstvo. 

Številne dogodke in strokovne delavce učitelji zagledajo v drugačni luči, hkrati jim pokaže 

pot naprej (Erčulj idr., 2008). 

Filozof Dewey (1910, v Cvetek, 2003) je razvil idejo o refleksiji kot načinu razmišljanja 

profesionalcev. Refleksijo je razdelil na dve vrsti, glede na namen: rutinsko in refleksivno 

akcijo. Pri prvi gre za rutinsko ravnanje, ki ne temelji na posebnem premisleku, temveč na 

tradiciji in posnemanju. Refleksivna akcija pa vsebuje »aktivni, vztrajni in skrbni premislek o 

vsakršnem prepričanju ali domnevni obliki znanja v luči dokazov, ki jo podpirajo« (Dewey, 

1910, str. 6, v Cvetek, 2003, str. 107). 

J. Erčulj idr. (2008) menijo, da se je za uvedbo in uporabo refleksije v učiteljskem kolektivu 

vsekakor treba učitelju odločiti šele takrat, ko je do nje tudi sam pozitivno naravnan oziroma 

ko je prepričan, da lahko z njeno pomočjo izboljša tudi svoje delo. Svoje vedenje in 

prepričanje učitelj postopno prenaša v zbornico, sodelavce na refleksijo pripravlja in pri tem 

upošteva naslednja načela: 

 pozitivna naravnanost; 
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 prostovoljnost (refleksijo uporabijo samo tisti, ki to želijo); 

 prve refleksije naj bodo odziv na pozitiven dogodek; 

 učitelji predstavijo svoje refleksije; 

 delo naj poteka v manjših skupinah, v katerih se lahko vzpostavi dialog, za kar so 

aktivi ravno pravšnja oblika; 

 v skupini morata vladati zaupanje in prepričanje, da pisanje refleksij ne bo imelo 

negativnih posledic; 

 k razmišljanju o lastni pedagoški praksi v obliki refleksije se sodelavce spodbuja in pri 

tem vztraja.  

Možnosti za uvajanje refleksije je več. Uporabimo jo lahko (Erčulj idr., 2008): 

 kot sestavni del pogovora po hospitaciji; 

 kot sestavni del rednega letnega pogovora; 

 kot odziv na pomembnejše dogodke na šoli; 

 ob uvedbi novih pripomočkov za ugotavljanje njihove uporabnosti; 

 konec leta kot izhodišče za načrtovanje dela v novem šolskem letu; 

 s pomočjo refleksije strokovni delavci ovrednotijo posamezne učne ure; 

 kot metodo za spodbujanje profesionalnega razvoja. 

V pogovorih s posameznimi strokovnimi delavci učitelj pri sebi preverja, ali situacijo vsi 

razumejo enako. Reflektivno razmišljanje ne sme ostati zgolj pri poročilu, ampak mora 

vsebovati osebno angažiranost in nakazati morebitne rešitve (Erčulj idr., 2008). 

Riley (2011) v svojem delu navaja spoznanja učiteljev, s katerimi se je pogovarjal – večina 

učiteljev je poročala, da se v različnih situacijah vedejo v skladu z določenim stilom 

navezanosti. Dodali so, da se kot učitelji večino časa vedejo v skladu z enim izmed stilov 

navezanosti, vendar različne situacije sprožijo njihove različne odzive (pozitivne ali 

negativne). Sledilo je spoznanje, da pozornost, usmerjena na učiteljeve stile navezanosti 

pripomore k temu, da učitelji predvidijo in intervenirajo v svojih odnosih z učenci. Poleg tega 

je potrebno na stile navezanosti gledati znotraj kontinuuma in se zavedati, da vplivajo na 

vedenje posameznika. 

M. Klemenčič Rozman (2007, str. 167) svoje razmišljanje o rabi refleksije zaključuje: 

»Razvoj strokovnjaka je povezan tudi z nenehnim izpopolnjevanjem znanja in pridobivanjem 

novih veščin, odprtostjo do ostalih strokovnjakov, s katerimi sodeluje v (timskem) delu, itd. 

Strokovnjaku, ki zgolj reflektira, a svojih spoznanj ne deli s kolegi ali se nikoli ne udeleži 

procesa supervizije, po vsej verjetnosti refleksija ne bo omogočila takega razvoja kot bi ga, če 

bi svoja spoznanja delil s kolegi, preverjal poglede drugih in se iz njih učil. Refleksija je 

najbolj učinkovita, ko je integrirana skupaj z ostalimi kompetencami v strokovno identiteto. 

Celosten pogled na sebe, druge in svet, je tisto, kar dela strokovnjaka to, kar uporabnik 

potrebuje – v prvi vrsti človeka.« 
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5.3 RAZUMEVANJE ODNOSA UČITELJ - UČENEC 

Bronfenbrenner (1979, v Belsky, Crnic in Rosenberger, 2009) je s svojo ekološko teorijo 

opozoril na pomen širšega okolja, v katerem se otrok nahaja. Del tega okolja je tudi šola, ki 

predstavlja pomemben sistem in dejavnik otrokovega razvoja, kamor spadajo vsi odnosi z 

vrstniki in učitelji. J. Cassidy (2000) opozarja na pomembnost izkušenj v odnosih, saj je vsaka 

izkušnja novih odnosov možnost za spreminjanje stila navezanosti. Posledično tudi vpliva na 

preoblikovanje posameznikovih notranjih delovnih modelov sebe in drugih. J. Kennedy in 

Kennedy (2004) predlagata, da teorija navezanosti lahko ponuja učiteljem teoretični in 

empirični okvir za obravnavanje in individualno interveniranje v odnosih učitelj-učenec.   

Pomemben dejavnik odnosov v vzgoji in izobraževanju je vzgoja (Krajnčan in Bajželj, 2008). 

Vzgoja in vse vzgojne metode morajo potekati preko osebnega posredovanja pedagoga. V 

šolskih odnosih gre za obojesmerni proces dajanja in sprejemanja med učitelji in učenci. 

Gogala (2005) pravi, da je vzgajanje ena od temeljnih oblik pedagoškega dela. Vzgoja je 

zavestna, a odvisna od nezavednih vzgibov, zato gre za zahteven proces. Vzgojni slog 

označuje odnos med vzgajanim in vzgojiteljem (Krajnčan in Bajželj, 2008). Od naših stališč 

je odvisno, kateri vzgojni slog zagovarjamo, odvisen pa je od razumevanja: 

 otrokove narave in zakonitosti otrokovega razvoja, 

 vloge avtoritete pri vzgoji, 

 discipliniranja in kaznovanja (Kroflič, 1997). 

Giesecke (1999, v Krajnčan in Bajželj, 2008) kot cilj pedagoškega odnosa v vzgoji in 

izobraževanju opredeli vzgojo in izobraževanje preko celotne pedagoške osebe, saj se osebni 

duh razvija skozi osebnega duha. Kleinert (2007, v Krajnčan in Bajželj, 2008) opredeli 

sestavine pedagoškega odnosa: 

 pristnost (pedagog se ne pretvarja), 

 vživljanje (pedagog je sposoben zavzeti svet zaznavanja uporabnika), 

 sočutje (otroku nuditi občutek razumevanja in da pedagoga skrbi zanj), 

 sprejemanje (pedagog se sooča z uporabnikom brez predsodkov), 

 aktivno poslušanje (pedagog ponovi vsebino slišanega in preveri razumevanje 

vsebine), 

 naravnanost na sposobnosti (odmik od naravnanosti na problem), 

 sposobnost preinterpretacije (zavzemanje različnih perspektiv na isti problem). 

Erzar in K. Erzar (2011b) opozarjata, da so ravno odnosi, ki jih označujeta varnost in 

zaupanje, pomemben vir človekovega osebnega zadovoljstva, čustvene uravnoteženosti in 

osebnostne rasti ter hkrati najučinkovitejša zaščita pred stresom. Medosebni odnosi, v katerih 

prevladujejo iskrenost, varnost in zaupanje, omogočajo, da posameznik razvije čustvene 

vsebine in odzive, s katerimi usmerja in osmišlja svoje življenje. Občutek čustvene 

povezanosti ne le umirja strah in daje varnost, temveč nas dela odporne, vzdržljive in 

fleksibilne, hkrati pa krepi občutek sposobnosti, učinkovitosti in ljubljenosti. Takšni odnosi so 

nujno potrebni za vsakega posameznika. Posledica odsotnosti ali pomanjkanja teh odnosov sta 

čustvena izoliranost in osamljenost. 



29 

 

Za razvoj odnosa je pomembna tudi vsakdanja bližina. Kvaliteten odnos prepoznamo po tem, 

da se osebi začutita oziroma, kadar se uporabnik lahko strokovnjaku zaupa. Njuna interakcija 

temelji na dveh načelih: strokovnjak se mora pozicionirati v okviru šestih področij 

pedagoškega delovanja in v posamezni situaciji razvijati oblike delovanja, ki ležijo znotraj 

sledečih alternativ (Krajnčan in Bajželj, 2008): 

 osredinjenost na naloge in osebe (oba vidika uravnotežiti in graditi delovni pakt med 

strokovnjakom in klientom); 

 simetrija in asimetrija odnosa (odnos je redkokdaj simetričen, navadno je 

komplementarni – torej menjava vlog, spremenljivi in funkcionalni vedenjski vzorci); 

 fleksibilnost in doslednost (najti pravo mero fleksibilnosti); 

 prevzemanje in predajanje odgovornosti (strokovnjak mora klientu zaupati in mu 

omogočati avtonomijo); 

 zadržanost in angažma (klientu znati pustiti prostor za samoiniciativo); 

 bližina in distanca (prava mera obojega – preveč bližine pomeni odvisnost klienta od 

strokovnjaka, preveč distance pa strokovnjakovo nezmožnost razumevanja svojega 

klienta). 

Bližina in distanca v odnosu imata lahko za odnos različne posledice. Vsaka izmed njiju 

pomenita za odnos lahko prednosti ali ovire. 

Tabela 3: Bližina in distanca (König, v Sommer-Himmel, 2005:13, v Krajnčan in Bajželj, 

2008). 

 Produktivni učinki Težavna stran 

Bližina varstvo, zaščita 

varnost 

opora, baza 

toplina in razumevanje 

Odvisnost 

kontrola 

moč 

Distanca sposobnost ločevanja 

sposobnost lastnega razvoja 

izkušnja samostojnosti, 

samoučinkovitosti in notranja 

kontrola 

pomanjkanje navezanosti 

površnost odnosa 

izolacija 

Na distanco je opozoril tudi Wolf (1995, v Krajnčan in Bajželj, 2008). V kontekstu odnosa je 

tako opredelil še druge pomembne elemente: 

 distanca vlog – znati interpretirati svojo vlogo, ne da bi se pri tem odpovedal ali držal 

predpisov ravnanja. 

 empatija – zmožnost vživljanja v čustva drugih. 

 toleranca neskladja – sposobnost prenašati različne motivacije in pričakovanja. 

Poleg sestavin oziroma elementov odnosa je potrebno poznati tudi dejavnike, ki na odnos 

pomembno vplivajo. Giesecke (1999, v Krajnčan in Bajželj, 2008) pravi, da na odnos 

vplivajo: 

 klima v skupini, 
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 vpliv zunanjih dejavnikov, 

 dejstvo, da se je komu godila krivica, 

 trenutno razpoloženje, 

 duševna vitalnost oziroma utrujenost. 

Vse naštete dejavnike lahko opazimo v vsakdanu pedagoških delavcev tako pri individualnem 

kot skupinskem delu z učenci v šoli. Trenutno razpoloženje in utrujenost sta dejavnika, ki 

vplivata oziroma izhajata lahko tako s strani otrok kot tudi s strani pedagoškega delavca. 

Uspešno vzpostavljen odnos vodi k: 

 vzajemnosti,  

 usmerjenosti v samostojen razvoj, 

 ne-vsiljivosti, 

 skupinskemu odnosu, 

 diferenciaciji pedagoškega odnosa, 

 sposobnosti rasti. 

Pedagoško delo zajema torej tako učenje otrok, kot tudi vzpostavljanje in ohranjanje odnosov 

z njimi ter vzgajanje. Zaradi medsebojnega prepletanja teh ravni je zato pomembno, da 

pedagog zna prepoznati ne le njihov medsebojni vpliv, temveč svoj in učenčev lasten 

napredek pri delu. Kokhonen (1995, v Krajnčan in Bajželj, 2008) navaja merila 

profesionalnega dela v vzgojno-izobraževalnih ustanovah: 

 zavzetost za oskrbovance, njihov progresivni razvoj; 

 poznavanje metod, tehnik, strategij, obvladovanje metodike vzgoje, vzgojnega 

procesa; 

 zmožnost učenja iz izkušenj, evalvacije in metakomunikacije; 

 znanje vodenja, sodelovanja in delovanja v skupini. 

Raziskava H. Koomen, Oort, D. Roorda in J. Spilt (2011) je pokazala, da je odnos učitelj-

učenec pomemben dejavnik učenčevega šolskega uspeha in posledično učenčevega 

nadaljnjega razvoja. Odnos se je izkazal za pomembnejšega pri učencih, ki so učno manj 

uspešni, predvsem pri učencih, ki izhajajo iz socialno-ekonomsko šibkejših okolij in učencih z 

učnimi težavami. Ti učenci so ravno populacija, s katero sodeluje učitelj dodatne strokovne 

pomoči. Lahko zaključimo, da je uspešen pedagog oziroma učitelj torej na prvem mestu 

oseba, ki skrbi za svoje učence v šolskem prostoru in s svojim strokovnim znanjem prispeva k 

njihovemu nadaljnjemu razvoju. Obenem pa se je sposoben učiti iz lastnih napak in izkušenj 

ter s tem prispevati k lastnemu profesionalnemu razvoju in s tem tudi uspešnejšim 

(so)delovanjem šole. V šolskem prostoru je torej temelj pedagoškega delovanja odnos med 

učitelji in učenci. Da bi bili učitelji čim bolj uspešni pri svojem pedagoškem delovanju, je 

pomembno (pre)poznati dejavnike, ki vplivajo na njihove odnose z učenci. V nadaljevanju je 

v empiričnem delu predstavljena raziskava o stilu navezanosti učiteljev dodatne strokovne 

pomoči kot enem izmed dejavnikov odnosa učitelj-učenec in raziskava o pojmovanju 

navezanosti ter načinih stremenja učiteljev dodatne strokovne pomoči k pozitivnim odnosom 

učitelj-učenec ter njihovimi načini spoprijemanja z ovirami znotraj omenjenih odnosov. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 CILJI 

Cilj raziskave, opisane v magistrskem delu, je ugotoviti ali stil navezanosti učiteljev dodatne 

strokovne pomoči (DSP) vpliva na zaznavo njihovih odnosov z učenci (kvantitativni del) ter 

kako učitelji DSP razumejo in vpletajo področje navezanosti v delo s svojimi učenci 

(kvalitativni del). 

6.2 HIPOTEZE 

V magistrskem delu je postavljena sledeča hipoteza s pripadajočimi podhipotezami: 

H1: Stili navezanosti učiteljev DSP vplivajo na njihove odnose z učenci. 

H1,1: Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP narašča stopnja odvisnosti v 

odnosih z učenci. 

H1,2: Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP narašča stopnja odvisnosti v 

odnosih z učenci. 

H1,3: Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP narašča stopnja konflikta v 

odnosih z učenci. 

H1,4: Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP narašča stopnja konflikta v 

odnosih z učenci. 

H1,5: Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP se manjša stopnja bližine v 

odnosih z učenci. 

H1,6: Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP se manjša stopnja bližine v 

odnosih z učenci. 

 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Magistrsko delo je osredotočeno tudi na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšen pomen učitelji DSP pripisujejo konceptu navezanosti v odnosu z učenci? 

RV2: Kako delujejo učitelji DSP v smeri pozitivnega odnosa z učenci?  

RV3: Kako se učitelji DSP spoprijemajo z ovirami v odnosu z učenci? 

 

6.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu so uporabljeni deskriptivna in kavzalna ne-eksperimentalna metoda ter 

kvantitativni in kvalitativni pristop. 
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6.4.1.Vzorec 

Način vzorčenja je priložnostni, tako pri kvalitativnem kot kvantitativnem delu raziskave 

magistrskega dela. V vzorcu pri kvantitativnem delu je bilo pridobljenih 207 popolnoma 

izpolnjenih spletnih vprašalnikov učiteljev DSP različnih izobrazbenih profilov  v osnovnih 

šolah po Sloveniji.  

Tabela 4: Profili izobrazbe učiteljev DSP v vzorcu. 

Profil izobrazbe Število oseb (odstotki) 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 61 (29,5 %) 

Pedagog 40 (19,3 %) 

Socialni pedagog 37 (17,9 %) 

Inkluzivni pedagog 25 (12,1 %) 

Defektolog 9 (4,3 %) 

Psiholog 8 (3,9 %) 

Drugo 27 (13,0 %) 

V vzorec kvantitativnega dela raziskave je zajetih 200 (96,6 %) izpolnjenih vprašalnikov oseb 

ženskega spola in 7 (3,4 %) vprašalnikov oseb moškega spola. Tabela 4 prikazuje izobrazbene 

profile učiteljev DSP v vzorcu. Iz tabele je razvidno, da je največ učiteljev DSP po izobrazbi 

specialni in rehabilitacijski pedagog, sledijo pedagogi, socialni pedagogi, inkluzivni pedagogi, 

defektologi in psihologi. V vzorcu je 27 oseb, ki imajo drugačen profil od navedenih (13,0 

%): štirje logopedi, trije logopedi in surdopedagogi, dva socialna ter specialna in 

rehabilitacijska pedagoga, 14 učiteljev razrednega pouka, trije učitelji predmetnega pouka in 

en živilski tehnik (dela kot spremljevalec gibalno oviranega otroka). Večina oseb (70) prihaja 

iz osrednjeslovenske regije (33,8 %) in živijo v mestih (98 oseb oz. 47, 3 %). 

V vzorec pri kvalitativnem delu raziskave so bili vključeni štirje učitelji dodatne strokovne 

pomoči, kot je razvidno iz Tabele 5. Kriterij za izbor je bil njihov izobrazbeni profil, saj so 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, pedagogi, socialni pedagogi in inkluzivni pedagogi bili 

najštevilčnejši v vzorcu – vsak od njih je zastopan v vzorcu. 

Tabela 5: Predstavitev intervjuvancev. 

 

Intervjuvanec A B C D 

Spol Ženski Ženski Ženski Moški 

Starost 44 49 60 36 

Profil  Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog 

Socialni 

pedagog 

Pedagog Inkluzivni 

pedagog 

Delovna doba 15 let 20 let 35 8 

Število otrok 12 12 10 7 
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Zaupnost udeležencev tako pri kvantitativnem kot kvalitativnem delu raziskave ter 

anonimnost udeležencev kvantitativne raziskave je zagotovljena s številko oziroma šifro 

intervjujev in vprašalnikov, saj udeleženci niso podajali svojih osebnih podatkov (imena in 

priimka) v vprašalnikih oziroma, pri intervjujih so navedeni podatki v magistrskem delu 

izpuščeni. 

6.4.2 Uporabljeni instrumenti 

Za kvantitativni del raziskave sta bila uporabljena vprašalnika Experience in Close 

Relationships (ECR-12) (Brassard, Johnson, Lafontaine, Lussier, Shaver in Valois, 2015) in 

Student-Teacher Relationship Scale vprašalnik (STRS) (Pianta, 2001). Za kvalitativni del 

raziskave je bil oblikovan polstrukturiran vprašalnik. 

ECR-12 vprašalnik s svojimi 12 postavkami, pri katerih posameznik na 7-stopenjski lestvici 

opredeli svojo stopnjo strinjanja (7- popolnoma se strinjam, 6 - delno se strinjam, 5 - strinjam 

se, 4 - niti se strinjam, niti se ne strinjam, 3 - delno se ne strinjam, 2 – ne strinjam se in 1 - 

popolnoma se ne strinjam) z omenjenimi postavkami, meri dve dimenziji navezanosti – 

stopnjo anksioznosti in izogibanja v odnosih, na podlagi katerih se posameznika lahko uvrsti 

v varen, preokupiran, odklonilno-izogibajoč in plašljivo-izogibajoč stil navezanosti. 

Opredelitev prevladujočega stila navezanosti je odvisna od količine zbranih točk pri 

dimenzijah anksioznost in izogibanje. Dimenzija anksioznost je izmerjena s povprečjem ocen 

pri postavkah 1, 3 ,5 ,7, 9, in 11 (pri tem so postavke 1, 3, 5, 7 in 11 obratno točkovane). 

Dimezija izogibanje pa je izmerjena s povprečjem ocen pri postavkah 2, 4, 6, 8, 10 in 12. 

Dimenzija anksioznost se nanaša na posameznikovo doživljanje zavrnitve ali zapustitve, 

dimenzija izogibanje pa se nanaša na posameznikovo izogibanje intimnosti in soodvisnosti v 

odnosih (Brassard, Johnson, Lafontaine, Lussier, Shaver in Valois, 2015). 

STRS preko 28 postavk, pri katerih učitelj na 5-stopenjski lestvici opredeli svojo stopnjo 

strinjanja (5 - popolnoma se strinjam, 4 - strinjam se, 3 - niti se strinjam, niti se ne strinjam, 2 

- ne strinjam se in 1 - popolnoma se ne strinjam) s postavkami, meri učiteljevo zaznavo 

odnosa z učenci, natančneje stopnje izraženosti treh dimenzij odnosa v odnosu med učitelji in 

učenci (konflikt, bližino in odvisnost). Dimenzija konflikt je izmerjena z vsoto ocenjenih 

postavk 2, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 in 26 (pri tem je postavka 19 obratno 

točkovana). Dimenzija bližina je izmerjena z vsoto ocenjenih postavk 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 

21, 27 in 28 (pri tem je postavka 4 obratno točkovana). Dimezija odvisnost je izmerjena z 

vsoto ocenjenih postavk 6, 8, 10, 14 in 17. Dimenzija konflikt meri učiteljevo stopnjo 

zaznavanja negativnega oziroma konfliktnega odnosa z učencem. Visoka stopnja konflikta 

pomeni, da učitelj zaznava učenca kot jeznega, nepredvidljivega ter sebe kot neučinkovitega v 

odnosu s tem učencem oziroma zaznava ta odnos kot težaven. Dimenzija bližina meri 

učiteljevo stopnjo zaznavanja topline, pozornosti in odprte komunikacije v odnosu z učencem. 

Povprečna 

starost otrok 

11/12 11/12 12 10 

Regija  Osrednja SLO Osrednja SLO Obalno-kraška Obalno-kraška 
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Visoka stopnja bližine pomeni, da učitelj zaznava sebe v podporni vlogi učencu, ki učitelja 

vidi kot pomemben vir informacij. Dimenzija odvisnost meri stopnjo učiteljevega zaznavanja 

učenca kot pretirano odvisnega od učitelja. Visoka stopnja odvisnosti pomeni, da učenec 

burno reagira na ločitev od učitelja in pogosto prosi za pomoč učitelja, tudi ko to ni potrebno 

(Pianta, 2001). 

Vprašanja za polstrukturirane intervjuje so bila oblikovana na podlagi raziskovalnih vprašanj 

in literature. Oblikovanih je bilo 27 vprašanj o navezanosti, odnosih med učitelji dodatne 

strokovne pomoči in njihovimi učenci ter strategijami spoprijemanja z ovirami v odnosih 

učiteljev dodatne strokovne pomoči. Vprašanja so bila bodisi odprtega bodisi zaprtega tipa in 

so priložena med Priloge magistrskega dela. 

6.4.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

V skupini DSP – učitelji na družabnem omrežju Facebook (kjer je včlanjenih približno 1800 

učiteljev dodatne strokovne pomoči Slovenije) sta bila konec meseca februarja 2019 

objavljena Experience in Close Relationships (ECR-12) vprašalnik (Brassard, Johnson, 

Lafontaine, Lussier, Shaver in Valois, 2015) in Student-Teacher Relationship Scale vprašalnik 

(Pianta, 2001).  

Vprašalnika imata v izvornem jeziku (angleščini) že zagotovljeno veljavnost in zanesljivost 

ter objektivnost in občutljivost, vendar je bilo potrebno merske karakteristike zaradi prevodov 

vprašalnika ponovno preveriti s faktorsko analizo.Vprašalnika sta po lastnem prevodu bila 

podana v pregled tako profesorici angleškega jezika kot tudi strokovnjakinji s področja 

psihologije. S tem je zagotovljena tudi njuna vsebinska veljavnost. Podatki so bili zbrani 

konec meseca aprila 2019. 

Štirje polstrukturirani intervjuji so bili izvedeni meseca aprila 2019. Vsak izmed njih je bil 

izveden v učilnici osnovne šole, kjer je učitelj dodatne strokovne pomoči zaposlen. Intervjuji 

so povprečno trajali eno uro.  

6.4.4 Postopki obdelave podatkov 

Kvantitativni podatki so bili obdelani v statističnem programu SPSS IBM Statistics 22. Pred 

obdelavo kvantitativnih podatkov je bila najprej opravljena faktorska analiza za preverjanje 

merskih karakteristik uporabljenih vprašalnikov. Sledila je multipla regresijska analiza za 

ugotavljanje vpliva neodvisnih spremenljivk (anksioznost in izogibanje pri ECR-12 

vprašalniku) na vsako izmed odvisnih spremenljivk (bližina, konflikt in odvisnost) pri STRS 

vprašalniku). Faktorska analiza je pokazala na ustreznost večine postavk vprašalnika ECR-12. 

Izjema se je pokazala zgolj pri prvi trditvi vprašalnika (»Rad/a sem odvisen od drugih«), ki je 

bila morda zaradi drugačnega razumevanja te trditve s strani učiteljev uvrščena v drug faktor 

v primerjavi z izvornim vprašalnikom. Pri vprašalniku STRS so bile postavke sicer večinsko 

ustrezne, vendar je faktorska analiza nakazala več morebitnih težav z učiteljevim 

razumevanjem trditev vprašalnika, saj se je za posamezen faktor po ena trditev ((»Kadar se 

otroci neprimerno obnašajo, se pozitivno odzovejo na moj pogled ali ton glasu.« (konflikt); 

»Otroci mi poskušajo ustreči.« (bližina); »Otroci so užaljeni ali osramočeni, kadar jih 
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popravim.« (odvisnost)), izkazala za zelo malo relevantno. Natančnejši opis rezultatov je 

priložen v poglavju Priloge magistrskega dela (rezultati faktorske analize vprašalnika ECR-12 

se nahajajo v Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3, medtem ko se rezultati faktorske analize 

vprašalnika STRS nahajajo v Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6). 

Kvalitativni podatki so bili vsebinsko analizirani oziroma induktivno (odprto) kodirani 

(Vogrinc, 2008). Oblikovane so bile najprej kode prvega reda, nato kode drugega reda in 

kategorije. 

 

6.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.5.1 Vpliv stila navezanosti učiteljev DSP na njihove odnose z učenci 

Pred izvedbo multiple regresijske analize je bilo potrebno preveriti pogoje oziroma 

predpostavke zanjo. Prva predpostavka se je nanašala na multikolinearnost, ki je v primeru 

regresijske analize ne sme biti (Pallant, 2011), kar smo preverili s pomočjo vrednosti inflacije 

variance (VIF) in vrednosti tolerance za posamezno odvisno spremenljivko. J. Pallant (2011) 

navaja, da pri regresijski analizi VIF vrednost ne sme presegati 10 in vrednost tolerance ne 

sme biti nižja od 0,10. Za našo raziskavo v nobenem primeru ni bila VIF vrednost večja od 10 

in hkrati v nobenem primeru ni bila vrednost tolerance manjša od 0,10. Pri vplivu neodvisnih 

spremenljivk (anksioznost in izogibanje) na posamezno odvisno spremenljivko (bližina, 

konflikt in odvisnost) je bila VIF vrednost 1,025; vrednost tolerance pa 0,975. Pearsonov 

korelacijski koeficient (r) med tremi odvisnimi spremenljivkami in neodvisnima 

spremenljivkama ravno tako v nobenem primeru ni znašal več kot 0,7, kar bi namigovalo na 

možnost težav z multikolinearnostjo (Pallant, 2011). Pearsonov koeficient korelacije (r) med 

spremenljivkama anksioznost in izogibanje je znašal -0,157, kar nakazuje na zanemarljivo 

negativno povezanost med spremenljivkama. 

S histogrami in razsevnimi diagrami je bila potrjena linearnost regresijske funkcije, normalna 

porazdelitev vrednosti odvisnih spremenljivk in konstantna varianca vrednosti okrog 

regresijske premice. V nadaljevanju sledi prikaz porazdelitve spremenljivke anksioznost 

oziroma histogram spremenljivke anksioznost (Slika 3). 
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Slika 3: Histogram spremenljivke anksioznost. 

Aritmetična sredina (M) doživljanja stopnje anksioznosti učiteljev dodatne strokovne pomoči 

je znašala 3,94 in standardni odklon (σ) je znašal 1,105. Rezultati nakazujejo, da učitelji DSP 

občutijo dokaj visoko stopnjo anksioznosti v svojih bližnjih odnosih, kar je značilno za 

preokupirano in plašljivo – izogibajoče navezane osebe (Bartholomew in Horowitz, 1991). 

Za prikaz porazdelitve spremenljivke izogibanje v nadaljevanju sledi histogram spremenljivke 

izogibanje (Slika 4). 
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Slika 4: Histogram spremenljivke izogibanje. 

Aritmetična sredina (M) stopnje izogibanja učiteljev dodatne strokovne pomoči je znašala 

3,35 in standardni odklon (σ) je znašal 0,815. Rezultati nakazujejo, da učitelji DSP dosegajo 

dokaj nizko stopnjo izogibanja v svojih bližnjih odnosih, kar je v kombinaciji z doživljanjem 

visoke stopnje anksioznosti značilno za preokupirano navezane osebe (Bartholomew in 

Horowitz, 1991). 

V  Tabeli 6 je prikazana opredelitev vzorca sodelujočih oseb glede na njihov prevladujoč stil 

navezanosti. 

Tabela 6: Kategoriziranje oseb v vzorcu glede na prevladujoč stil navezanosti. 

Stil navezanosti Število oseb Odstotek 

Preokupirani 61 29,50 % 

Odklonilno-izogibajoči 53 25,60 % 

Varen 37 17, 87 % 

Plašljivo-izogibajoči 56 27,05 % 

Učitelji DSP so bili razvrščeni v določen stil navezanosti na podlagi vrednosti mediane tako 

pri dimenziji anksioznost kot dimenziji izogibanje. V primerjavi z aritmetično sredino in 

modusom, mediane ne izkrivljajo morebitna odstopanja podatkov (Manikandan, 2011). 

Stopnji anksioznosti in izogibanja sta pri varno navezanih učiteljih nižji od mediane obeh 

dimenzij. Stopnja anksioznosti je pri odklonilno-izogibajoče navezanih učiteljih nižja od 
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vrednosti mediane dimenzije anksioznost in stopnja izogibanja je višja od vrednosti mediane 

dimenzije izogibanje. Stopnji anksioznosti in izogibanja sta pri plašljivo-izogibajoče 

navezanih učiteljih višji od mediane obeh dimenzij. Stopnja anksioznosti je pri preokupirano 

navezanih učiteljih višja od mediane dimenzije anksioznost in stopnja izogibanja je nižja od 

mediane dimenzije izogibanje. Mediana (Me) pri spremenljivki anksioznost ima vrednost 

3,8333. Mediana (Me) pri spremenljivki izogibanje ima vrednost 3,3333. Osebe s 

prevladujočimi ne-varnimi stili navezanosti so po številčnosti približno izenačene, medtem ko 

je oseb s prevladujočim varnim stilom navezanosti najmanj. Razlog za to je lahko posledica 

težav pri prevajanju oziroma razumevanju trditev s strani udeležencev. Izvorna vprašalnika 

sta bila namreč oblikovana v ameriškem in italijanskem prostoru, ki ima drugačne kulturne 

značilnosti v primerjavi s slovenskim prostorom. Zanimivo je, da je v našem vzorcu najmanj 

varno navezanih učiteljev DSP. Možna razlaga za tak pojav bi lahko bila narava poklica 

učitelja DSP, saj gre za poklic pomoči – torej poklic, kjer se pričakuje, da učitelj razume 

učence, se zna postaviti v njihovo vlogo, je empatičen in jim pomaga po svojih najboljših 

močeh. Riley (2009) je v svoji raziskavi o stilih navezanosti učiteljev v osnovnih in srednjih 

šolah ugotovil, da nekateri učitelji morda vstopajo v poklic učitelja z namenom, da pridobijo 

priložnosti in izkušnje popravljanja svojih stilov navezanosti. Do te razlage je avtor prišel na 

podlagi ugotovitve, da so učitelji, ki so šele začeli svojo poklicno kariero, bili manj varno 

navezani (so doživljali višjo stopnjo anksioznosti in izogibanja) kot učitelji z dolgoletnimi 

izkušnjami. Hkrati so učitelji v osnovnih šolah bili bolj varno navezani kot učitelji v srednjih 

šolah. Do podobnih ugotovitev glede stilov navezanosti je v svoji raziskavi prišla tudi L. 

Kobal Možina (2007), ki je za svoj vzorec odkrila, da med osebami, ki nudijo psihosocialno 

pomoč, varno navezanih oseb ni bilo. Opozoriti je treba tudi, da nekateri avtorji celo ne 

priporočajo klasificiranje oseb v določeno kategorijo stila navezanosti (Shaver, 2018), saj ima 

vsaka oseba določene lastnosti vseh stilov navezanosti. 

6.5.1.1 Odvisnost v odnosu učitelj-učenec 

S. Birch in Ladd (1996, v Košir, 2013) opredeljujeta odvisnost kot dimenzijo odnosa učitelj-

učenec, ki je tesno povezana z uspešno prilagojenostjo učenca na šolo. Kaže se v obliki 

nesamostojnosti učencev in odvisnosti od potrditev s strani učitelja. V okolju, kjer je veliko 

podpore in spodbude razvoju učenca, naj bi se povečevala stopnja bližine in manjšala stopnja 

odvisnosti. Visoka stopnja odvisnosti negativno vpliva na učno in socialno motivacijo 

učencev.  

Sledijo rezultati, ki se navezujejo na vpliv stila navezanosti učiteljev DSP na stopnjo 

odvisnosti v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci. Stil navezanosti učiteljev DSP 

opredeljujeta stopnji anksioznosti in izogibanja. V Tabeli 7 so predstavljene aritmetične 

sredine in standardni odkloni spremenljivk odvisnost, anskioznost in izogibanje. 
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Tabela 7: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk odvisnost, anksioznost in 

izogibanje. 

 Aritmetična sredina Standardni odklon 

Odvisnost 11,3188 2,24361 

Anksioznost 3,9356 1,10512 

Izogibanje 3,3519 0,81505 

Iz Tabele 7 je razvidno, da je spremenljivka odvisnost dosegla dokaj nizko vrednost 

aritmetične sredine (M = 11,3188) in standardnega odklona (σ = 2,24361). 

V nadaljevanju sledi prikaz porazdelitve oziroma histogram spremenljivke odvisnost (Slika 

5).  

 

 

Slika 5: Histogram spremenljivke odvisnost. 

Aritmetična sredina zaznavanja stopnje odvisnosti učiteljev dodatne strokovne pomoči znaša 

11,32 in standardni odklon znaša 2,244. Rezultati nakazujejo, da je stopnja zaznavanja 

odvisnosti učiteljev DSP v odnosu s svojimi učenci nizka (Pianta, 2001). 
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Pri spremenljivki odvisnost smo si zastavili dve hipotezi, ki predvidevata vpliv stilov 

navezanosti učiteljev DSP na stopnjo odvisnosti v njihovih odnosih z učenci: 

H1,1: Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP narašča stopnja odvisnosti v 

odnosih z učenci. 

H1,2: Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP narašča stopnja odvisnosti v odnosih 

z učenci. 

Hipotezi smo preverili s pomočjo regresijske analize, katere rezultati so prikazani v Tabeli 8. 

Prikazan je koeficient determinacije, ki pojasnjuje delež variance spremenljivke odvisnost. 

Tabela 8: Koeficient determinacije odvisne spremenljivke odvisnost. 

 

Model R R
2 

Prilagojeni R
2 

Ocena standardne napake 

1 0,194
a
 0,038 0,028 2,21172 

a. Neodvisni spremenljivki: Izogibanje, Anksioznost 

 

Koeficient determinacije (R
2
) kaže, da model pojasnjuje 3,8 % variance spremenljivke 

odvisnost. Vrednost ANOVA je bila statistično pomembna (F = 3,991;  = 0,020), kar 

pomeni, da model statistično pomembno izboljša napoved stopnje odvisnosti v odnosih med 

učitelji DSP in njihovimi učenci. V nadaljevanju je v Tabeli 9 prikazana vrednost 

regresijskega koeficienta in t-testa za posamezno neodvisno spremenljivko (anksioznost in 

izogibanje). 

Tabela 9: Regresijski koeficient in t-test vpliva neodvisnih spremenljivk anksioznost in 

izogibanje na odvisno spremenljivko odvisnost. 

Model 

Nestandardiziran 

koeficient Standardiziran koeficient 

t  B  

 Anksioznost 0,397 0,196 2,813 0,005 

Izogibanje 0,034 0,012 0,179 0,858 

Model prikazuje, da na stopnjo odvisnosti v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci 

statistično pomembno vpliva stopnja anksioznosti ( = 0,005), ne pa tudi izogibanja ( = 

0,858). Hipotezo H1,1 (Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP narašča stopnja 

odvisnosti v odnosih z učenci.) tako potrdimo, hipotezo  H1,2 pa zavrnemo (Z naraščajočo 

stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP narašča stopnja odvisnosti v odnosih z učenci.). 

Regresijski koeficient je tako pri spremenljivki anksioznost ( = 0,196) kot pri spremenljivki 
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izogibanje ( = 0,012) pozitiven, kar nakazuje, da v vzorcu raziskave magistrskega dela 

stopnja odvisnosti v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci narašča v skladu s 

stopnjama doživljanja anksioznosti in izogibanja učiteljev DSP. 

 

6.5.1.2 Konflikt v odnosu učitelj-učenec 

S. Birch in Ladd (1996, v Košir, 2013) opredeljujeta konflikt kot dimenzijo v odnosu  učitelj-

učenec, ki deluje kot stresor in negativno deluje na šolsko prilagojenost. Dejavnik se kaže kot 

visoka stopnja konfliktnosti v odnosu učitelj-učenec.  

Sledijo rezultati, ki se navezujejo na vpliv stila navezanosti učiteljev DSP na stopnjo konflikta 

v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci. Stil navezanosti učiteljev DSP opredeljujeta 

stopnji anksioznosti in izogibanja. V nadaljevanju so v Tabeli 10 predstavljene aritmetične 

sredine in standardni odkloni spremenljivk konflikt, anskioznost in izogibanje. 

Tabela 10: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk konflikt, anksioznost in 

izogibanje. 

 Aritmetična sredina Standardni odklon 

Konflikt 24,3913 4,51390 

Anksioznost 3,9356 1,10512 

Izogibanje 3,3519 0,81505 

 

Na podlagi Tabele 10 in ob upoštevanju rezultatov Tabele 7 lahko sklenemo, da sta, v 

primerjavi s spremenljivko odvisnost (M = 11, 3188, σ = 2,24361), aritmetična sredina in 

standardni odklon spremenljivke konflikt (M = 24,3913, σ = 4,51390) precej višja. 

V nadaljevanju je prikazana porazdelitev oziroma histogram spremenljivke konflikt (Slika 6). 
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Slika 6: Histogram spremenljivke konflikt. 

Aritmetična sredina zaznavanja stopnje konflikta učiteljev dodatne strokovne pomoči znaša 

24,39 in standardni odklon 4,514. Rezultati nakazujejo, da učitelji DSP zaznavajo srednje 

visoko stopnjo konflikta v odnosih z učenci (Pianta, 2001). 

V raziskavi se sledeči hipotezi nanašata na spremenljivko konflikt in s tem predvidevata vpliv 

stilov navezanosti učiteljev DSP na stopnjo konflikta v njihovih odnosih z učenci: 

H1,3: Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP narašča stopnja konflikta v odnosih 

z učenci. 

H1,4: Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP narašča stopnja konflikta v odnosih z 

učenci. 

V Tabeli 11 je predstavljen koeficient determinacije, ki pojasnjuje delež variance 

spremenljivke konflikt. 
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Tabela 11: Koeficient determinacije odvisne spremenljivke konflikt. 

 

Model R R
2 

Prilagojeni R
2 

Ocena standardne 

napake 

1 0,251
a
 0,063 0,054 4,39101 

a. Neodvisni spremenljivki: Izogibanje, Anksioznost 

 

Koeficient determinacije (R
2
) kaže, da model pojasnjuje 6,3 % variance spremenljivke 

konflikt. Vrednost ANOVA je bila statistično pomembna (F = 6,846;  = 0,001), kar pomeni, 

da tudi ta model statistično pomembno izboljšuje napoved konflikta v odnosih med učitelji 

DSP in njihovimi učenci. V nadaljevanju je v Tabeli 12 prikazana vrednost regresijskega 

koeficienta in t-testa za posamezno neodvisno spremenljivko (anksioznost in izogibanje). 

Tabela 12: Regresijski koeficient in t-test vpliva neodvisnih spremenljivk anksioznost in 

izogibanje na odvisno spremenljivko konflikt. 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardiziran 

koeficient 

t  B  

 Anksioznost 1,036  0,254 3,697 0,000 

Izogibanje 0,276  0,050 0,725 0,469 

Model prikazuje, da na stopnjo konflikta v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci 

ponovno statistično pomembno vpliva stopnja anksioznosti ( = 0,000), ne pa tudi izogibanja 

( = 0, 469). Hipotezo H1,3 (Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP narašča 

stopnja konflikta v odnosih z učenci.) tako potrdimo in hipotezo H1,4 (Z naraščajočo stopnjo 

izogibanja pri učiteljih DSP narašča stopnja konflikta v odnosih z učenci.) zavrnemo. 

Regresijski koeficient je tako pri spremenljivki anksioznost ( = 0,254) kot tudi spremenljivki 

izogibanje (= 0,050) pozitiven, kar tudi v tem primeru za naš vzorec nakazuje, da stopnja 

konflikta v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci narašča v skladu s stopnjama 

doživljanja anksioznosti in izogibanja učiteljev DSP. 
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6.5.1.3 Bližina v odnosu učitelj-učenec 

S. Birch in Ladd (1996, v Košir, 2013) opredeljujeta bližino kot dimenzijo odnosa učitelj-

učenec, ki odraža toplino in odprto komunikacijo med učiteljem in učencem. Dejavnik se kaže 

v tem, koliko si upa učenec približati učitelju, spregovoriti o svojem počutju in izkušnjah ter 

uporabiti učitelja za oporo in tolažbo, kadar je vznemirjen. Odprt in topel odnos med 

učiteljem in učencem spodbuja pozitivna občutja in naravnanost do šole. 

Sledijo rezultati, ki se navezujejo na vpliv stila navezanosti učiteljev DSP na stopnjo bližine v 

odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci. Stil navezanosti učiteljev DSP opredeljujeta 

stopnji anksioznosti in izogibanja. V nadaljevanju so v Tabeli 13 predstavljene aritmetične 

sredine in standardni odkloni spremenljivk bližina, anskioznost in izogibanje. 

Tabela 13: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk bližina, anksioznost in 

izogibanje. 

 Aritmetrična stredina Standardni odklon 

Bližina 40,2850 3,40059 

Anksioznost 3,9356 1,10512 

Izogibanje 3,3519 0,81505 

Na podlagi rezultatov aritmetičnih sredin in standardnih odklonov spremenljivk odvisnost 

(Tabela 7), konflikt (Tabela 10) in bližina (Tabela 13) vidimo, da so vrednosti najvišje pri 

spremenljivki bližina (M = 40,2850, σ = 3,40059). 

V nadaljevanju je prikazana porazdelitev oziroma histogram spremenljivke bližina (Slika 7).  
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Slika 7: Histogram spremenljivke bližina. 

Aritmetična sredina zaznavanja stopnje bližine učiteljev dodatne strokovne pomoči znaša 

40,29 in standardni odklon znaša 3,401. Rezultati nakazujejo, da učitelji DSP zaznavajo 

visoko stopnjo bližine v odnosih z učenci (Pianta, 2001).  

V raziskavi se sledeči hipotezi nanašata na spremenljivko bližina in s tem predvidevata vpliv 

stilov navezanosti učiteljev DSP na stopnjo bližine v njihovih odnosih z učenci: 

H1,5: Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP se manjša stopnja bližine v odnosih 

z učenci. 

H1,6: Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP se manjša stopnja bližine v odnosih z 

učenci. 

V Tabeli 14 je predstavljen koeficient determinacije, ki pojasnjuje delež variance 

spremenljivke bližina. 
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Tabela 14: Koeficient determinacije odvisne spremenljivke bližina. 

 

Model R R
2 

Prilagojeni R
2 

Ocena standardne 

napake 

1 0,108
a
 0,012 0,002 3,39715 

a. Neodvisni spremenljivki: Izogibanje, Anksioznost 

 

Koeficient determinacije (R
2
) kaže, da model pojasnjuje 1,2 % variance. Vrednost ANOVA ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (F = 1,208;  = 0,301), kar pomeni, da ne moremo 

reči, da ta model statistično pomembno izboljšuje napoved stopnje bližine v odnosih med 

učitelji DSP in njihovimi učenci. V nadaljevanju je v Tabeli 15 prikazana vrednost 

regresijskega koeficienta in t-testa za posamezno neodvisno spremenljivko (anksioznost in 

izogibanje). 

Tabela 15: Regresijski koeficient in t-test vpliva neodvisnih spremenljivk anksioznost in 

izogibanje na odvisno spremenljivko bližina. 

Model 

Nestandardiziran koeficient 

Standardiziran 

koeficient 

t  B  

 Anksioznost - 0,127 - 0,041 - 0,584 0,560 

Izogibanje - 0,445 - 0,107 - 1,515 0,131 

Model prikazuje, da na stopnjo bližine v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci stopnji 

anksioznost ( = 0,560) in izogibanje ( = 0,131) ne vplivata statistično pomembno. Hipotezi 

H1,5 (Z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP se manjša stopnja bližine v odnosih 

z učenci.) in H1,6 (Z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP se manjša stopnja bližine 

v odnosih z učenci.) zavrnemo, čeprav rezultati nakazujejo, da z naraščanjem stopnje 

anksioznosti in izogibanja pri učiteljih DSP pada oziroma se manjša stopnja bližine v njihovih 

odnosih z učenci. Regresijski koeficient je tako pri spremenljivki anksioznost ( = - 0,041) 

kot tudi spremenljivki izogibanje ( = - 0,107) negativen, kar za naš vzorec nakazuje, da se 

stopnja bližine v odnosih med učitelji DSP in njihovimi učenci manjša v skladu z 

doživljanjem stopnje anksioznosti in izogibanja učiteljev DSP. 

Raziskava, ki so jo opravili F. Gastaldi, Longobardi, T. Pasta in L. Prino (2014) je pokazala, 

da so učitelji v odnosih z učenci s posebnimi potrebami v primerjavi z odnosi z učenci brez 

odločb zaznavali večjo stopnjo bližine. Avtorji so ugotovili, da je v odnosih med učitelji in 

učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti večja mera konflikta, na kar morda nakazujejo 

tudi rezultati magistrskega dela. Raziskava magistrskega dela je pokazala, da stopnja 
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doživljanja anksioznosti učiteljev DSP vpliva na stopnji konflikta in odvisnosti v njihovih 

odnosih z učenci, kar sovpada z opisom prevladujočega stila navezanosti v vzorcu – 

preokupirano navezan učitelj ima namreč večjo potrebo po nadzoru v odnosu učitelj-učenec in 

prejemanju potrditev s strani svojih učencev. S tem, ko se učitelj nekaterim učencem bolj 

približa in drugim ne, lahko sproža konflikte z učenci (Riley, 2011). Rezultati regresijske 

analize v naši raziskavi nakazujejo na prevladujoče varne odnose učitelj-učenec kot jih je 

opredelil Granot (2014): dejal je, da je v varnih odnosih največ bližine, nekaj konflikta in zelo 

malo odvisnosti. Takšna zaznava odnosov se je izkazala tudi v našem vzorcu. Zanimivo je, da 

rezultati raziskave nakazujejo na varne odnose učitelj-učenec, medtem ko je varno navezanih 

učiteljev DSP bilo v vzorcu najmanj. Takšni rezultati morda nakazujejo na ugotovitve K. 

Kompan Erzar in Erzar (2011c), da je varna navezanost stvar odnosa in da ima lahko 

posameznik z različnimi ljudmi različno kakovostne odnose. 

 

6.5.2 Odnosi med učitelji dodatne strokovne pomoči in njihovimi učenci 

Na podlagi analize prepisov intervjujev so bile oblikovane kategorije, s pomočjo katerih je 

bilo možno odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki so se nanašala na učiteljeve razlage 

navezanosti, načine stremenja k pozitivnim odnosom z učenci ter strategijami spoprijemanja z 

ovirami v odnosih z učenci. Oblikovane so bile štiri kategorije, k vsaki spadajo tudi kategorije 

drugega reda, kar je prikazano v tabelah tega poglavja. Za boljši pregled nad rezultati je 

oblikovan še shematski prikaz ključnih in skupnih ugotovitev intervjujev. 
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Slika 8: Shematski prikaz oblikovanih kategorij in ključnih kod. 
 

6.5.2.1 Pojmovanje koncepta navezanosti učiteljev DSP 

Sledijo povzetki odgovorov intervjuvancev, ki se nanašajo na prvo raziskovalno vprašanje. 

Vprašanje je zajemalo pomene, ki jih  učitelji DSP pripisujejo konceptu navezanosti v odnosu 

z učenci.  

Tabela 16: Kategorija in kode drugega reda pojmovanja navezanosti učiteljev DSP. 

Kategorija Kode drugega reda 

Navezanost Lastna razlaga navezanosti 

Opažanja v odnosih z učenci 

Pomen navezanosti 

• Zbiranje informacij. 

• Iskanje vzroka. 

• Skupno iskanje rešitev. 

• Predhodna pripravljenost 
učitelja. 

• Pomen skupnega 
delovanja in povezovanja. 

• Upoštevanje potreb 
otroka. 

• Celosten pristop. 

• Nujno potrebna za 
pedagoško delo. 

• Šole ne zagotavljajo 
možnost supervizij v 
zadostni meri. 

• Refleksija venomer 
prinese ključna 
spoznanja, ki so 
pomembna za 
učiteljevo nadaljnje 
delo. 

• Za vzpostavljanje in 
ohranjanje odnosa sta 
pomembni 
komunikacija in 
pristop. 

• Potrebno je upoštevati 
dejavnike, ki vplivajo 
na odnos. 

• Preko odnosa tudi 
vzgajamo. 

• Navezanost je odnos. 

• Navezanost je zelo 
pomembna v odnosih z 
učenci, saj  vedno vpliva 
nanje. 

• Navezanost se vedno odraža v 
odnosih z učenci. 

• Poznavanje teorije 
navezanosti odvisna od 
posameznika in časa 
njegovega študija. 

Navezanost Odnos 

Strategije Refleksija 
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Vsi intervjuvanci si navezanost razlagajo kot vrsto odnosa, kjer je prisotna velika količina 

občutkov varnosti in zaupanja. Navezanost je bila med drugim opisana kot prelivajoč odnos 

(»Navezanost je nek odnos, ki je prelivajoč, varen (če govorimo o varni navezanosti), gre za 

zaupanje in da se lahko otrok nasloni na tisto osebo« (oseba A)). Obenem je bilo 

izpostavljeno, da obstajajo različne vrste navezanosti, saj si lahko navezan na več oseb in se 

navezanost tako nanaša na več zadev. Za opis navezanosti je bil uporabljen tudi izraz sidranja 

ljudi (»Nas sidra k drugim ljudem. Človek je odnosno bitje. Smo v relacijah z drugimi in tam, 

kjer smo navezani, js vidim kot sidra, kamor pripadamo, kar je že ena temeljnih potreb« 

(Oseba B)) in da je oseba rada z nekom, na svoboden način. 

Pri svojem delu z otroki učitelji DSP največkrat opažajo, da je navezovanje prisotno tudi v 

odnosih z učenci (»Opažam da se otroci tudi na nas učitelje zelo navezujejo. Sploh tam, kjer 

doma stvari ne funkcionirajo v tem odnosnem smislu ali pa slabo funkcionirajo. In takrat se 

na nas navezujejo tudi na način, ki ni pedagoški. Do močnejšega navezovanja pride skoraj pri 

vseh, ker jih spremljamo skozi leta« (Oseba B)). Otroci se velikokrat zatekajo k njim po 

pomoč (tako učno kot glede osebnih težav). Ena izmed intervjuvanih oseb je omenila, da 

opaža separacijsko tesnobo pri mlajših otrocih. Med znaki navezanosti je bilo izpostavljeno 

tudi, da se učenci pogosto zadržujejo v bližini učiteljev DSP oziroma enostavno prosijo za 

dovoljenje, da lahko preživijo ure pri njih (»Ja pridejo, povejo stvari, ali pa enostavno 

bingljajo zraven tebe. Včasih jih vprašam kaj pa rabiš, pa reče a sem lahko samo tuki. In jih 

pustim ne, samo pomemben dejavnik je tu prostor ne, ker če nimaš prostora potem tega ne 

more bit veliko« (Oseba B)). Riley (2011) navaja, da otroci v šolskem prostoru potrebujejo 

učitelja v vlogi varne baze za ohranjanje občutka varnosti. V šoli se navadno učitelji 

spoprijemajo z delom z več učenci hkrati, čemur je treba posvečati pozornost z namenom, da 

se učitelji naučijo lažje voditi učne ure z več različnimi stili navezanosti učencev hkrati. Na 

podlagi odgovorov intervjuvancev lahko trdimo, da vidijo sebe v vlogi varne baze. Ena izmed 

intervjuvanih oseb je poudarila tudi, da so učitelji pomembni objekti navezanosti(»Če gledam 

predmetno stopnjo, sem za ene učence mimogrede, za ene pa je tko, če me ne bi bilo, bi 

umrli« Me imajo včasih za rešiteljico (Oseba A)). Med najbolj jasne in očitne znake 

navezanosti je bil izpostavljen jok mlajših učencev ob ločitvi od učitelja DSP, pri starejših 

učencih pa njihov obisk tudi v času srednješolskega izobraževanja. Ena oseba je opazila, da 

učenci navezanost potrebujejo (»Opažam, da nekateri potrebujejo navezanost, v smislu 

suporta, da je nekdo, ki jih vodi, usmerja pri svojem delu. Nekateri učenci, pa imajo občutek, 

da tega ne potrebujejo ali pa ne želijo priznati, da navezanost oz. suport potrebujejo. Čeprav 

potiho/nehote opažajo, da jim koristi« (Oseba D)). Učinek varne baze, iskanje bližine učitelja 

DSP, separacijska tesnoba in jok ob ločitvi od učitelja DSP nakazujejo, da gre v odnosih med 

učitelji DSP in njihovimi učenci za odnos navezovanja (Holmes, 1993). 

Ena oseba je omenila, da je pomembno poznavanje navezanosti oziroma upoštevanje 

navezanosti pri svojem delu (Vidim, kako vpliva na otroka. Npr. otrok, ki je v simbiotičnem 

odnosu z mamo, pokaže kakšno separacijsko tesnobo pa pol vidim v šoli kako se to pozna, pa 

to helikopter starševstvo, ko ves čas bdijo nad njimi. Taki otroci me potem tudi težje sprejmejo 

blizu oziroma težko jim pridem bliz (oseba A). Izpostavljeno je bilo tudi, da do navezanosti 

vedno pride, zato je toliko bolj pomembna (»Zelo, ker drugače ne moreš delat. Z učencem, ko 



50 

 

pridobijo odločbo, je to na razredni stopnji tam nekje najkasneje v petem razredu izjemoma 

kasneje, tako da te otroke že od prej poznam in potem sem z njimi kar nekaj let. Ko dobim 

odločbo, če je to v petem, jih pripeljem do devetega. Navezanost se hote ali nehote vzpostavi, 

kar je tudi prav« (Oseba C)). Omenjeno je bilo tudi, da je navezanost pomembna v obliki 

podpore (»Otrok se lažje odpre, če ga kaj teži, ko ima kakšen problem. S tem se mu lahko prej 

in lažje pomaga. Pretirana navezanost pa spet ni zdrava, ker otrok se mora navaditi, da svoje 

zadeve zna postopoma sam reševati. Torej, da postaja bolj samostojen, avtonomen. 

Navezanost kot suport, ne pa kot šlepanje na nekom drugem«. (Oseba D)). 

Izkazalo se je, da je poznavanje navezanosti povezano tudi s trenutnim sistemom 

izobraževanja oziroma njegovim spreminjanjem skozi leta. Intervjuvanci, ki so svojo 

izobrazbo pridobili že pred časom, se tekom študija niso pretirano posvečali teoriji 

navezanosti oziroma je niso niti še poznali pod takim imenom. Mlajši intervjuvanci pa teorijo 

navezanosti poznajo, saj je teorija del pedagoških študijskih programov v Sloveniji, kot jih 

danes poznamo. Ena oseba je izpostavila, da se tekom študija sicer ni učila o teoriji 

navezanosti, vendar pa se je bila z njo primorana seznaniti v svojem zasebnem življenju, sicer 

je danes verjetno ne bi poznala. 

6.5.2.2 Načini delovanja učiteljev DSP v smeri pozitivnega odnosa z učenci 

Sledijo povzetki odgovorov intervjuvancev, ki se nanašajo na drugo raziskovalno vprašanje. 

Vprašanje se je nanašalo na delovanje učiteljev DSP v smeri pozitivnega odnosa z učenci. 

Tabela 17: Kategorije in kode drugega reda delovanja učiteljev DSP v smeri pozitivnega 

odnosa z učenci. 

Kategorija Kode drugega reda 

Odnos Način vzpostavljanja odnosa 

Dejavniki 

Elementi odnosa 

Pokazatelji uspešnega odnosa 

Ovire v odnosih 

Nudenje izbire 

Odzivanje na stres 

Zaznavanje potreb 

Nudenje pomoči 

Odnosi z vrstniki 

Posebni odnosi 

Vzgojni stil 

Področja umeščanja učitelja 

Refleksija Primeri spoznanj 

Smiselnost refleksije 

Način opravljanja refleksije 

Vsi intervjuvanci so si bili enotni glede tega, da se odnos začne s komunikacijo oziroma 

pogovorom (»Enostavno z odkritim pogovorom. Kaj me moti, kaj me ne, kaj je naredil prav, 
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kaj narobe, če je za pohvaliti otroka, ga pohvalim, če je za grajati, pograjam. Tako otrok 

dobiva informacije, kaj je prav in kaj narobe, skratka, kje so meje. Otrok hitro začuti, če si 

bolj tak diktatorski ali demokratičen in že pristop je pomemben, ker otroku nekako pomaga ali 

da se odpre ali pa še bolj zapre. Tako, da je pristop ključnega pomena« (Oseba D)). 

Poudarjeno je bilo zagotavljanje varnosti otroku in gradnja odnosa na počasen način. Preko 

pogovora je potrebno spoznati otroka, ga poslušati in mu dajati potrditve. Omenjena je bila 

tudi enakovrednost odnosa, kjer torej učitelj pristopa k učencu na način, da se otrok počuti 

enakovrednega v odnosu (»Mi je zelo pomemben ta občutek enakovrednosti, oni so partnerji v 

odnosu kot js in nočem silit v njih« (Oseba B)). Med načini vzpostavljanja odnosa je bil 

omenjen humor in pogovor z otrokom na sproščen način z iskanjem skupnih točk. Obenem pa 

je bila izpostavljena pomembnost postavljanja mej že na začetku odnosa z učenci. Pomembna 

lastnost, ki se je intervjuvancem zdela ključna za vzpostavljanje odnosa, je bila ta, da učitelji 

dopuščajo otroku, da je samosvoj. 

Med najpogostejšimi dejavniki, ki vplivajo na učiteljev odnos z učenci, so bili omenjeni 

družinsko ozadje, osebnost učitelja, količina snovi ter tudi osebnost otroka. Omenjeni so bili 

tudi specifični dogodki v življenju otroka, ki vplivajo na odnos z učiteljem DSP. Intervjuvanci 

niso pozabili omeniti niti vremena in odnos otrok do življenja ter njihov način razmišljanja. 

Eden izmed intervjuvancev je izpostavil, da sta hierarhija in spoštovanje v odnosu tudi velika 

dejavnika, ki vplivata na to, kakšen odnos se vzpostavi. Omenjena so bila tudi pričakovanja, 

tako s strani učiteljev kot tudi s strani učencev, ki lahko vplivajo na odnos (»Na odnos vpliva 

spoštovanje, to mora bit tako s strani mene in otroka. Verjetno je ena hierarhija v odnosu, pri 

meni se točno ve, kdo sem jaz in kdo učenec. To ne pomeni, da me vikajo, sej ni potrebno, se 

tudi tikamo. Ampak se ve, kdo je učenec in kdo učitelj in jaz jim tudi predstavim, kako jim 

lahko največ pomagam, to jim tudi dosti pomeni« (Oseba B)). K. Košir (2013) povzema 

raziskave, ki kažejo, da so predstave učencev o njihovem odnosu z učiteljem ključni dejavnik 

njihovih izkušenj v odnosu s tem učiteljem. Ravno tako so predstave učitelja o odnosu z 

učencem pomembne pri razvijanju pozitivnega ali negativnega odnosa z učenci.Odgovori 

intervjuvancev se skladajo z mnenjem, ki ga je podal Giesecke (1999, v Krajnčan in Bajželj, 

2008), ki pravi, da na odnos med drugim vplivajo zunanji dejavniki, razpoloženje in duševna 

vitalnost posameznika.  

Po opredeljenih dejavnikih pa so bili intervjuvanci povprašani o ključnih elementih odnosa z 

njihovimi učenci. Izpostavili so varnost, zaupanje in sproščenost, ter da je potrebno otroke 

sprejeti take, kot so in jim nuditi vso podporo, ki jo premorejo. Oseba D je izpostavila: 

»Učenec hitro čuti, če imaš odprt pogovor, se ti potem odpre. Če imaš pristen odnos, potem ti 

hitro zaupa svoje težave in lahko tudi zaradi teh drugih težav se potem ne more učit npr. če jih 

nekdo zafrkava, jih potem to bremeni«. Strinjali so se, da je potrebno otroke opolnomočiti, 

poleg tega pa biti dosledni, vztrajni in potrpežljivi v odnosu do otrok. Eden izmed 

intervjuvancev je izpostavil, da je ključen element odnosa pozitivna čustvena naravnanost do 

otroka in odkritost oziroma poštenost. Omenjene pa so bile ponovno meje, tokrat kot 

pomemben element odnosa. Intervjuvanci so tako podali odgovore, ki se skladajo z 

nekaterimi sestavinami odnosa, kot jih je opredelil Kleinert (2007, v Krajnčan in Bajželj, 
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2008) - pristnost (pedagog se ne pretvarja), sprejemanje (pedagog se sooča z uporabnikom 

brez predsodkov) in naravnanost na sposobnosti (odmik od naravnanosti na problem). 

Učitelji DSP so povedali, da so znaki uspešnega odnosa z otroki pozitivni odzivi učenca 

nanje. Se pravi, da učenci pozdravljajo, se znajo tudi spontano opravičiti in redno prihajajo na 

ure DSP. Oseba D je pojasnila: »Če moja prizadevanja obrodijo sadove, da kljub 

trmoglavosti otroka, vseeno posluša moje napotke, in jih uresniči, pa čeprav samo delno, je to 

zame pozitiven odnos«. Med pokazatelji dobrega odnosa z učenci je bilo izpostavljeno iskanje 

učitelja DSP tudi, kadar učenci nimajo ur DSP. Med najpogostejšimi pokazatelji je bila 

opredeljena sproščenost v odnosu. Izpostavljeno je bilo, da je individualno delo velika 

prednost pri delu z otroki. H. Jeriček (2011) pravi, da je za dober odnos z učencem potrebno 

upoštevati individualnost vsakega otroka, otrokovo razumevanje situacije, jezik otroka in 

skupno iskanje posamezniku prilagojenih rešitev.  

Vsi odnosi pa se lahko znajdejo pred določenimi ovirami, med katerimi so učitelji DSP 

izpostavili pomanjkanje radovednosti s strani otrok in njihovo preizkušanje mej (»Takrat 

moram zbrati vse svoje moči in znanja in biti fleksibilna in se spopasti s tem« (Oseba A)). Ena 

oseba je izpostavila vlogo kontratransferja, torej da je zanjo ovira realnost otroka, ki se zrcali 

v njeni (»Njihove zgodbe oziroma realnosti, ki se zrcalijo v moji. Drugega tu ne vidim. Oni 

prihajajo iz svojih svetov in meni pride nek odgovor na to. To je del mojega posla, tako da 

drugega ne vidim kot ovire« (Oseba B)).Med najpogostejšimi ovirami so bile izpostavljene 

pomanjkanje pozornosti otrok in pomanjkanje poslušanja oziroma sledenja navodilom 

učitelja. Izpostavljeno je bilo tudi, da je temeljna ovira pri pedagoškem delu papirologija, saj 

jemlje čas za delo z otroki (»Ko so želeli starši zapisnik, sem rekla, da zdej bom porabila 

toliko časa za te zapisnike, da to ne napišeš v eni uri, če gre za zapisnik, ki gre lahko 

kamorkoli dalje. Namesto, da bi ta čas porabil z otrokom. In potem se počasi odmikamo, ker 

če je treba vse dokumentirat, nam zmanjkuje časa za neposredno delo z otrokom« (Oseba C)). 

Hkrati je ta oseba izpostavila, da zanjo ni ovir pri delu z otroki, saj se odnos vedno vzpostavi. 

Omenila pa je oviro pri sodelovanju z učitelji (»Mogoče imam bolj težave z učitelji, ker niso 

sprejeli, da je otrok drugačen, da individualno dela normalno in so celo bolj vodljivi kot 

ostali in pokažejo svoja čustva na drugačen način v takem individualnem pogovoru. Učitelji 

pa to drugače doživljajo« (Oseba C)). 

Učitelji lahko svoje pozitivne interakcije z učenci okrepijo s tem, da se odzivajo na stres 

svojih učencev (Pianta,2008, v Bergin in Bergin, 2009). Vsi učitelji DSP so si bili enotni, da 

opažajo stres pri učencih. Odzivanje učiteljev na stres svojih učencev pa je bilo različno. 

Najbolj pogosti odzivi so bili poskusi sproščanja z vajami za umirjanje otrok in učenje 

strategij spoprijemanja s stresom. Ena oseba je izpostavila, da se včasih ne odzove oziroma 

raje preusmerja pozornost otroka. Če pa se že odzove, to stori s karticami za vzbujanje 

asociacij, saj potem lažje steče pogovor z otrokom in se otrok izpove glede svojih težav. H. 

Jeriček (2011) kot učinkovite strategije spoprijemanja s stresom in nudenja podpore učencu 

navaja: da učitelj otroka poboža, pritrdi s pogledom, izrazi razumevanje, povabi na pogovor 

po uri, postavimo jasne meje, mu prisluhnemo in si vzamemo čas zanj. Avtorica še posebej 

izpostavlja pogovor, komunikacijo z učencem in učenje novih strategij, s čimer se strinjajo 

tudi intervjuvanci. Učitelji so omenjali tudi pomen spodbud in iskanja vzroka oziroma 
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raziskovanja, kaj otroku povzroča stres, kar se sklada z nasveti H. Jeriček (2011), da naj bi 

učitelji skupaj z otroki odkrivali vzroke stresa. Med tehnike odzivanja na stres otrok so bili 

izpostavljeni tudi krajši odmori z raznimi didaktičnimi vajami ter seveda ponovno pogovor z 

otrokom.  

H. Jeriček (2011) razdeli dejavnike stresa na tri področja, ki so jih identificirali tudi učitelji 

DSP: šola (kamor spadajo odnosi z vrstniki, sošolci, učitelji, pridobivanje ocen ipd.); razmere 

doma (odnos med staršema, izražanje čustev v družini ipd.) in značilnosti otroka (osebnostne 

lastnosti). Intervjuvanci so se strinjali, da so učenci s posebnimi potrebami veliko bolj pod 

stresom kot vrstniki, saj se morajo še dodatno truditi, da bi dosegli pričakovanja oziroma 

standarde, ki jih narekujejo starši in šola oziroma učitelji (»Ti učenci, za doseganje svojih 

ciljev porabijo več časa in energije, če imajo te primanjkljaje. Zahtevnost, pričakovanja 

staršev, so kar visoka. Večina reče, je tako bister ampak len in težko si priznajo , da mogoče 

je res kak primanjkljaj, ki to ovira. Ampak kar pod velikim stresom so«  (Oseba C). 

»Nekaterim gre lažje v šoli, nekaterim težje. Tistim, ki jim gre težje, se jim šolske obveznosti 

nakopičijo in pol nazadujejo in je treba nadoknadit pa so potem obremenjeni, ker jim ne gre« 

(Oseba D)). Ena oseba je izpostavila, da so otroci s posebnimi potrebami oziroma otroci, ki 

imajo odločbe, v preteklosti bili veliko bolj stigmatizirani kot danes (»Ko se je uvedlo DSP, je 

bila ta stigmatizacija tako močna, v smislu ja ti greš iz razreda, ti si drugačen. Kot da so manj 

pametni, manj sposobni. Zdej s časom, ko pa je veliko teh odločb in veliko otrok obiskuje 

različne profile, se o tem veliko govori tudi npr. da so lahko nadarjeni in imajo odločbo. Da 

imamo uspešne učence, ki imajo npr. govorno napako ali kaj podobnega. Se pozna, da je 

manjša stigmatizacija.« (Oseba C)). Iz navedenih odgovorov lahko vidimo, da je šola lahko 

varovalni ali ogrožujoči dejavnik otrokovega razvoja. Intervjuvanci so izpostavili nekatere 

stresne situacije, ki jih kot ogrožujoče dejavnike navaja tudi H. Jeriček (2011): spraševanja, 

učni neuspehi, medvrstniško nasilje, konfliktni odnosi z učitelji in nenehno spreminjanje 

pravil oziroma pogojev v šoli. Obenem avtorica navaja, da so lahko nekatere situacije tudi 

varovalni dejavnik: šolski uspehi, dobri odnosi z vrstniki in učitelji, občutek kompetentnosti 

pri otroku ipd.  

Odzivanje na stres je pomembno tudi z vidika navezanosti, saj so učitelji, ki doživljajo visoko 

stopnjo anksioznosti in nizko stopnjo izogibanja, čustveno bolj ranljivi pri spoprijemanju s 

stresnimi situacijami v šoli. Ravno tako so učitelji z visoko stopnjo izogibanja čustveno 

ranljivi v stresnih situacijah, le na drugačen način – v poskusu obrambe pred stresom se 

umaknejo od stresne situacije, kar jim onemogoča refleksijo trenutne situacije in hkrati se 

zatekajo k rigidnosti ter pravilom (predvsem pri delu z učenci z vedenjskimi težavami) (Riley, 

2011). 

Pianta (2008, v Bergin in Bergin, 2009) pravi, da lahko učitelji povišajo pozitivne interakcije 

s svojimi učenci tudi z zaznavanjem njihovih potreb. Potrebe svojih učencev učitelji DSP 

najpogosteje preverijo kar pri otroku samem, torej z neposrednim pogovorom o tem, kaj otrok 

potrebuje v tistem trenutku. Obenem pa zbirajo informacije ne le od otroka samega, temveč 

tudi od staršev otrok oziroma družine in drugih učiteljev. Izpostavljeno je bilo, da je potrebno 

biti pozoren na govor in vedenje otroka, saj navadno že po načinu govora in vedenja otroka 

lahko presodijo, kaj morda otrok potrebuje. Odgovori intervjuvancev se skladajo s 
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priporočilom o občutljivosti učiteljev na potrebe svojih učencev, ki ga je podal Pianta (2008, 

v Bergin in Bergin, 2009). Ena oseba je izpostavila, da je pomembno najprej preveriti pri 

otroku, kaj zaznava kot potrebo, saj ga je potrebno naučiti razlikovati med potrebo in željo 

(»Ukvarjam se z njihovim zaznavanjem, kaj rabijo. Da oni dojamejo, kaj rabijo. Prvi del je to, 

da sploh zaznajo potrebe, oni se vrtijo okoli želj. Včasih traja leta, da to malo razjasnimo« 

(Oseba B)). Obenem je ta oseba izpostavila, da je pomembno otrokom dovoliti izraziti svoje 

frustracije na varen način. Izpostavljeno je bilo tudi, da si je potrebno vzeti čas za otroka in 

upoštevati njegove potrebe, četudi to pomeni prilagoditi svoj način dela (»So pa učenci, ki 

pridejo in vidiš, da rabijo pogovor. Potem si vzamem čas za to, se prilagodim otroku. Izkušnje 

imam, verjetno danes to počnem drugače kot pred 20imi leti. Se mi zdi, da za nadoknadit 

učenje je še zmeraj čas, da pa se on dobro počuti, mu pomagam vzpostavit neko komunikacijo 

v oddelku, en odnos s sošolci, tu pa lahko nekaj nardim. Tudi sami pa kdaj rečejo, da bi bili 

npr raje v razredu. In se prilagodim, če otrok izrazi to željo, predvsem na koncu leta, ko se 

kake filme gleda in se odločimo, je v razredu, jaz ure porabim drugače. Smo odprti, kar se 

tiče dogovarjanja tudi z učitelji. Pomemben je dober odnos z drugimi učitelji« (Oseba C). 

Poleg zaznavanja potreb lahko učitelji nudijo pomoč svojim učencem, kar ravno tako poviša 

pozitivne interakcije z učenci (Pianta, 2008, v Bergin in Bergin, 2009). Glede na to, da je ena 

izmed delovnih nalog učiteljev DSP nuditi učno pomoč otrokom, je bila seveda to tudi 

najpogosteje izražena oblika pomoči. Ena oseba je izpostavila, da v svoje delo vključuje tudi 

terapevtske in psihoterapevtske metode kot npr. elemente glasbene ali likovne terapije. 

Omenjeno je bilo tudi, da so različne oblike pomoči uokvirjene znotraj DSP. Kot pogoste 

oblike pomoči so bile omenjene pogovor, tolažba oziroma lepa beseda otrokom. (».Npr. 

nekdo, ki je po odločbi o usmerjanju opredeljen s čustveno-vedenjskimi motnjami potrebuje 

predvsem lepo besedo, spodbudno besedo, tolažbo, lahko pa samo tišino za par minut. Npr. 

nekdo ki je opredeljen kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali 

dolgotrajno bolan otrok, potrebujejo med učenjem kratke miselne odmore cca. 3 min. (Oseba 

D)). Pomembno je bilo tudi nudenje odmorov, če jih otrok potrebuje in iskanje rešitev težav 

(v primeru, da jih otrok ima). Omenjeno je bilo tudi delo na samopodobi otroka in pa 

mediacija v primeru konfliktov z vrstniki. Omenjene so bile še nekatere oblike pomoči, npr. 

fotokopiranje zapiskov, omogočanje telefonskih klicev staršem ipd. (»Gre za pomoč, ki deluje 

banalno, ampak je od spremljanja tega, ali otrok hodi v šolo, fotokopije če so odsotni, 

navežem ta stik, da sem nekje v korelaciji z učitelji in da poskušam otroka približat učitelju, 

da se dogovorijo za datum spraševanja (ne za DSP, ker imajo itak že po zakonu), tako da se 

zmenimo« (Oseba C)). 

Vsem intervjuvanim se je zdelo pomembno krepiti odnose otroka z vrstniki (»Zelo veliko 

jim pomenijo, gre za identifikacijo z njimi, iščejo svoje mesto, želijo biti prijatelji, sprejeti in ti 

otroci, ki imajo DSP, imajo primanjkljaje, ki so mogoče ovira ravno pri teh odnosih« (Oseba 

C)). Obenem so vrstniki otrokov svet (»To je njihov svet, oni rastejo, živijo v okviru tega. 

Hrepenijo po njih« (Oseba B)) in je zanj torej najhuje, če je socalno izoliran (»Tisti otrok, ki 

je socialno izoliran, to je ena najtežjih stvari, ki jih mora otrok prenest« (Oseba A)). Strinjali 

so se, da je v primeru konfliktov z vrstniki potrebno iskati rešitve in delati na prosocialnem 

vedenju (»Da pridobijo te veščine socializacije, nek bonton v ozadju vedno mora bit prisoten. 
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Zdej smo spet pri pristopih, kako reagiraš. Tako, da to je pomembno. Če imaš dobre odnose z 

drugimi, ti potem lahko priskočijo na pomoč če npr. potrebuješ zvezek. Če nagajaš, potem 

težko, da bodo pomagali. Nekako to prosocialno vedenje želim otrokom vcepit, po domače 

rečeno. Da imajo ta čut za sočloveka, da znajo tudi priskočit na pomoč. Sej smo v družbi, kjer 

si moramo pomagat, ne pa vsak skrbet zgolj zase. Otrok je mlad, zato je pomembno da zdaj 

dobi te vrednote, veščine« (Oseba D)). Ena oseba je izpostavila pomen odnosov z vrstniki 

zaradi učenja socialnih veščin. Kot že prej omenjeno, je prisotna tudi mediacija kot način 

reševanja kofliktov oziroma ohranjanja nekonfliktnih odnosov z vrstniki (»Ja jaz sem tu en 

člen, ki jim lahko pomaga. učim jih, kako naj rešujejo. Ko so problemi, jih zberem in 

rešujemo. Moj namen je njih okrepit, da se znajo branit, da so močnejši, da znajo s 

pogovorom rešit. Učim jih strategije reševanja konfliktov« (Oseba C)). Izjave intervjuvancev 

podpirajo navajanja K. Košir (2013), ki pravi, da so odnosi z vrstniki ključnega pomena pri 

razvoju socialne kompetentnosti otrok in imajo lahko na otroka pozitivne ali negativne vplive. 

Pri tem opozarja, da je potrebno posebno pozornost nameniti reševanju težavnih odnosov z 

vrstniki, pri čemer se v zadnjih letih kot najbolj učinkovita izkazuje vrstniška mediacija, ki se 

je poslužujejo tudi intervjuvanci. Obenem se izjave intervjuvancev skladajo s priporočilom J. 

Juvonen (2007, v Bergin in Bergin, 2009), da je v šoli treba krepiti učenčeve odnose z 

vrstniki. 

Zanimiva je bila ugotovitev, da so vsi intervjuvani izpostavili odnose z otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami kot zelo posebne odnose. Omenili so, da jim ti učenci predstavljajo 

največje izzive pri delu, obenem pa so to najbolj pristni odnosi (»Najbolj so v ospredju otroci 

z čustveno-vedenjskimi motnjami. So taka specifika, hitro ugotoviš, kje so pri tebi. Sebe 

spoznaš v takih situacijah. Tebe spravijo v tako pozicijo, da ti lahko v sekundi odreagiraš 

pravilno in tako, da njemu ne boš povzročil dodatnega stresa če je npr. bil razburjen. In da se 

vseeno pomiri in počuti slišan, ne pa odrinjen ali zapostavljen. Večkrat se zgodi, da se take  

otroke obtoži, da so naredili nekaj, kar niso. In zdej, kako pristopit tako, da ga ne bo odneslo. 

Kar se tiče tega je treba bit zelo pazljiv in pozoren. In spet pomemben je pristop. Otroci s 

ČVT bodo prej izkazali hvaležnost kot običajni otroci, dosti bolj spoštljivi so do tebe kot pa 

nekdo, ki ni« (Oseba D)). Kot učitelji DSP se z odnosi z otroki s ČVT ne obremenjujejo 

pretirano, saj se zavedajo, da se ljudje nikoli ne moremo z vsemi ujeti. Pri delu z otroki s ČVT 

so izpostavili, da se jim zdi pomembno otroku nuditi čas, da se umiri v primeru čustvenih 

izbruhov. Obenem pa je potrebno biti pozoren tudi na preostale otroke v takih situacijah. 

Pomembno se jim je zdelo pogovarjati se z otroki, s katerimi ne uspevajo vzpostaviti 

uspešnega odnosa in jim nuditi tolažbo, kadar jo potrebujejo. Obenem pa iskati vzroke za to, 

zakaj se z nekaterimi otroki nikakor ne ujamejo oziroma reflektirati take odnose. Ena oseba je 

izpostavila, da je v odnosih z učenci najpomembnejše nenehno iskanje možnosti za nudenje 

pomoči. Druga je opisala način dela z otroki s ČVT in preostalimi otroki. (»Glede na to, da 

imam tudi učence s čustveno-vedenjskimi motnjami, predvsem njim. En učenec, ki ima ČVT, 

ga večkrat obtožijo, da je nekaj storil, kar pa ni. Npr. da je nekomu nekaj uničil, ali pozabil 

vrnit. V takih situacijah je potrebno biti predvsem pozoren. Lahko hitro eskalira in nastane 

huda situacija. Tu je potrebno njega pripravit, da kako naj v takih situacijah odreagira, če je 

v tistem trenutku sposoben. Tak otrok, ko je znerviran, potem ne želi sodelovat. Zato potem 

npr, druge otroke tudi umaknem in jim povem, da potrebuje čas, da se pomiri in tistemu 
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učencu pustim čas, da se pomiri. Sicer potem vsako stvari, ki se mu pove, zavrne in se 

odklonilno vede. Potem ni več produktiven, zato se pa mi moramo na produktiven način 

menit. Potem je vse lažje in tudi hitreje dojame, če se mu stvari razloži. Nima smisla mu vse 

stvari pojasnjevat, dokler je on v afektu in razburjen. Pa tudi druge je potrebno opozorit, da 

naj ne izzivajo, če vejo, da npr. se nek otrok hitro razburi, ne če otrok s ČVT. Tako da je 

potrebno tudi ostale akterje vključit. Zna se potem zgodit, da je resnica čisto nekje drugje, da 

je otrok ponesreči stopil na neki in se je zlomilo a izpadlo je, kot da je on nekaj uničil. Torej 

spet pridejo v poštev tu pogovor, tolažba, upoštevanje tega, kar otrok takrat res potrebuje« 

(Oseba D)). 

Najpogosteje učitelji nudijo učencem možnost izbire med različnimi aktivnostmi tekom ur 

DSP, kot je npr. izbira med branjem ali pisanjem. Izpostavljeno je bilo tudi, da ima možnost 

izbire tudi pomen za nadaljnje življenje; (»Učim jih za življenje, da včasih ti izbire v življenju 

niso všeč in morajo znat izbrat tisto, kar jim je malo bolj všeč kot drugo, čeprav nobena ni 

idealna izbira. Tu je šlo npr. za didaktične igre« (Oseba A). Ena oseba je izpostavila, da 

najprej sama ponudi izbiro učencem, pozneje pa upošteva tudi njihove predloge. Zanimiva je 

bila izjava osebe B: »Tistim, ki so zmožni sledit navodilu učitelja, dajem možnost. Eni pravijo, 

da je nelogično, ampak js mislim da jih moram naučit, da sprejmejo navodila. Kako naj 

nekomu, ki ne zna sprejet navodil, pustim, da sam izbere, kaj bi. To je, ko, da ga pustim 

samega v nezmožnosti«. Omenjeno je bilo tudi menjavanje prostora za učenje kot izbira, npr. 

učenje zunaj v »letni učilnici« oziroma oljčniku. Učenci lahko izbirajo med igrami s kartami, 

igro namiznega nogometa, didaktičnimi igrami ali vajami za urjenje koncentracije ali spomina 

ter uporabo računalnika. Izpostavljeno je bilo, da je pomembno upoštevati željo otrok, saj to 

vpliva na motivacijo otroka (»Zdej nekako to popestrimo, da je motivacija prisotna ob koncu 

obravnave snovi, imamo npr kalčeto in odigramo eno igro. Tako, da ja kakšno igro kalčeta, 

lahko tudi karte, lahko čisto enostavno pogovor. Če učenca kej zanima, lahko pogleda na 

internetu. Usmerjeno je na njegove želje in interese, če bi rad kalčeto, igramo kalčeto, če bi 

rad pogledal rezultate tekme, pogleda na računalnik tistih par minut. Brezveze, da mu dam 

neke aktivnosti, ki ga ne zanimajo tisti trenutek, to potem ni motivacija« (Oseba D)). 

Odgovori intervjuvancev so v skladu s priporočili I. Katz in Assor (2007), da naj bi učitelji pri 

svojem delu učencem nudili take izbire, ki so v skladu z željami in interesi učenca. 

Intervjuvanci so se poskusili tudi opredeliti glede vzgojnega sloga/ stila, po katerem se 

ravnajo, saj se vsi strinjajo, da preko odnosa učence tudi vzgajajo. Vzgojni slog namreč 

označuje odnos med vzgajanim in vzgojiteljem (Krajnčan in Bajželj, 2008). Vsi intervjuvanci 

so poudarili dejstvo, da je včasih potrebno uporabiti mešanico vseh vzgojnih stilov, saj ne 

deluje vsak vzgojni stil na vse otroke enako. Odgovori intervjuvancev sovpadajo z mnenjem, 

ki ga podaja Kroflič (1997) in pravi, da je izbor vzgojnega sloga odvisen od stališč 

posameznika. Poleg tega avtor pravi, da je izbor vzgojnega sloga odvisen tudi od 

razumevanja: otrokove narave in zakonitosti otrokovega razvoja, vloge avtoritete pri vzgoji, 

discipliniranja in kaznovanja, česar so se ravno tako intervjuvanci dotaknili. Večina 

intervjuvancev se bolj nagiba k demokratičnim odnosom in ne podpirajo permisivnosti ali 

avtoritarnosti. Oseba A je omenila, da se nagiba k sodobnejšim trendom vzgoje: »V bistvu 

sem ena mešanica vsega. Ne želim ne represivnega, ne permisivnega odnosa. Demokracija do 



57 

 

neke mere, ne pa povsod. Odvisno od otroka. Kakšnim otrokom lahko več soodločanja pustiš, 

kakšni pa rabijo enostavno vodenje. Bolj se nagibam v sodobnejše vzgojne stile, ki postavijo 

otroka kot spoštljivo bitje, ki potrebuje varno okolje in meje in ki se lahko zateče k odraslim, 

ko jih potrebuje in ki je usmerjen in da sem js potem mentor otroku ne pa ukazovalec ali pa ki 

sedi v kotu in potem otrok dela kar želi« (oseba A). Zanimiv odgovor je podala oseba B, saj je 

bila edina, ki je jasno povedala, da se kot oseba bolj nagiba k avtoritarnosti, vendar pri svojem 

delu z učenci uporablja tudi druge vzgojne stile. Med izvajanjem intervjujev je bil pri osebi D 

izpostavljen tudi vidik spola: »Jaz načeloma ne opažam, opazijo pa sodelavke, da se pozna 

moška figura, ki vpliva na otroke. In ženska figura in moška figura sta pomembni. Vsekakor je 

koristno, da imajo otroci in en in drugi profil v svoji bližini. Je pa res, sodelavke npr. bi 

določeno stvar drugače reševale kot npr. moški. To je potem prednost, da tudi otrok razume 

žensko in moško stran. Ima eno in drugo, kar je vsekakor dobrodošlo« (Oseba D). 

Intervjuvanci so ravno tako razmišljali o tem, kako delujejo v odnosih z učenci na 

posameznih področjih. Krajnčan in Bajželj (2008) sta opozorila na pomembnost upoštevanja 

načel delovanja na posameznih področjih v pedagoških odnosih, saj vodijo k vzpostavljanju 

kvalitetnih odnosov. Intervjuvanci so podali dokaj enotno mnenje glede svojega delovanja v 

odnosih z učenci. Pomembno se jim zdi ohranjati usmerjenost tako na otroke kot tudi na 

šolsko delo, saj je to dvoje v soodvisnem odnosu. Zagovarjajo hierarhijo v odnosu oziroma, 

da so si učitelji in učenci enakovredni, ne pa enakopravni. Učitelj je namreč tisti, ki ima več 

znanj in izkušenj ter posledično zato mentorira oziroma vodi učence skozi proces šolanja. 

Oseba B je opisala: »Enakovredni ja, enakopravni ne. V vlogi sem učiteljica in pričakujem, da 

me vikajo, če me tikajo, mi ni ok. Tudi hierarhija se mi zdi ok, zdej govorim o enakovrednosti 

kot človeškem bitju, enakopravnost pa ne more bit, če sem starejša od njih. Mi je logično, da 

je vodenje na strani odraslih, da ne preseže pa enakovrednosti. Te pravice pa nimam npr. da 

koga žalim, absolutno ne. Naučila sem se, da otroci imajo v svojem svetu prav in jim moramo 

dati to pravico, da imajo prav. Rečejo npr., da šola je brezveze. V redu, prav imaš in pravico 

tako razmišljat. Tebi je brezveze. Lahko to poveš, če se boš boljše počutil, realno pa je, da se 

moraš še neki časa šolat in nimaš neke možnosti samoodločitve. In že take stvari, ko jim 

povem, jim nekaj pomeni. Tako da ja, povem, meje so take, ne bom pa te silila v neki, lahko si 

svoj človek in za otroke s ČVT je pomembno, da jih naučimo sobivati, ne pa spreminjati. Ker 

ko se naučijo sobivati, se itak spreminjajo,ampak to ni naša naloga« (oseba B). Oseba C 

dodaja: »Želim samostojne in odgovorne otroke, ki zaznajo eno hierarhijo, ki obstaja - kar ne 

pomeni,da se je bojijo in ne upajo povedati svojega mnenja, ampak samo na spoštljiv način« 

(Oseba C).Vsi intervjuvanci se vidijo kot zelo fleksibilne pri svojem delu. Oseba D je 

izpostavila, da delo z učenci s posebnimi potrebami to tudi zahteva od učitelja. Glede 

prevzemanja in predajanja odgovornosti so intervjuvanci podali skoraj enake odgovore: 

učiteljeva odgovornost je predajati znanja in vrednote učencem ter jim nuditi to, kar 

potrebujejo. Šolsko delo in vedenje je pa odgovornost učenca. Ravno tako vsi intervjuvanci 

podpirajo samoiniciativnost in soodločanje učencev pri šolskem delu. Oseba D tako pravi: 

»Saj šolske obveznosti in šolsko delo je v glavnem njihova skrb, tudi oni morajo odločati o 

svojem delu« (Oseba D). Nenazadnje pa intervjuvanci zagovarjajo stališče, da je pomembno v 

odnosih z učenci ohranjati določeno mero distance, hkrati pa znati prekoračiti postavljene 

meje, kadar to otrok potrebuje. Oseba A je tako pojasnila: »Ja skozi moram neko malo 
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distanco držat, ampak dovolim si it tudi preko meja v smislu bližine, ko presodim, da je to v 

dobro otroka. V dobro njegovega razvoja. Takrat si to dovolim, se mi pa kdaj zgodi, da v 

čustvenem smislu je kdaj bolje, da izstopim, in otroci hitro lahko zamešajo, kaj je zdej moja 

vloga. Moram malo držat to distanco včasih« (Oseba A). 

Vsi intervjuvanci reflektirajo odnose s svojimi učenci, saj jim refleksija prinaša nova 

spoznanja tako glede razumevanja narave odnosa s svojimi učenci kot tudi razumevanja 

lastnega delovanja znotraj teh odnosov.  

Oseba A je tako navedla spoznanje glede svojega nenamernega izvajanja pritiska nad 

učencem: »Recimo otrok, ki je nemiren ob šolskem delu, pred leti se mi je zgodilo, da ker ga 

nisem poznala, sem nehote prevelik pritisk izvajala nanj glede stvari, ki jih mora nardit. 

Potem sem po premisleku ugotovila, da bi blo dobro, da popustim, ker povzročam prevelik 

nemir in da se on sprosti in umiri. Potem se je bolj umiril, sprostil in me vzel za zaveznico«. 

Oseba B je iskreno delila tudi svoja spoznanja v situacijah, ko ji včasih kakšen učenec para 

živce: »Hmm en tretješolec mi je s svojim vedenjem šel na živce, ne zato ker ga ne bi marala, 

ampak ker mi je presedal. Siten, zoprn, preklinja, žali, na živce mi je šel, ne znam pojasnit 

koliko. Potem sem se menla o tem z možem in ugotovila, da mi je otrok spodmaknil tla pod 

nogami. Ogrozil je mojo potrebo po dostojanstvu, oziroma nadzoru, upoštevanju. Ker sem mu 

rekla, nehaj, ustavi se. On pa ni nehal in samo bruhal dalje in to, da te ni, da tvoj pomen 

izgine iz sveta drugega, to je očitno moj nek trigger. To mi je bilo pomembno spoznanje, da 

tudi se trudim, da do teh situacij ne bi prihajalo«. 

Oseba C je rade volje podelila celotno zgodbo o pomenu zaznavanja smiselnosti šolskih 

intervencij s strani vseh udeležencev: »Učenec, ki je bil odsoten od pouka. Nismo vedli zakaj 

in mati se je odzvala, prišla povedat, smo se dobili z razrednikom in otrokom. Sklenili smo 

dogovor, kako delat dalje. Pomembno je, da je otrok zaznal...bil je tu, povedala sem mu 

dejstva in ga vprašala, kako mu lahko pomagam in povedala sem svoje predloge, da mu lahko 

fotokopiram snov, se dogovorim za ustno spraševanje, da dobi ocene in otrok mi je prinesel 

zvezke, bil vesel, mati tudi, potem smo se usedli z razrednikom, da je mislil, da je otrok zbolel, 

mati ni vedla in je pisala opravičila, potem smo se dobili s psihologinjo in smo ugotavljali, 

kam se vpisuje, a so omejitve v srednji šoli ali ne, pa smo ugotovili, da jih ni...ta refleksija je 

usmerjena v to, kako dalje. Situacija je nastala, mama je hotela kazen, jaz pa se nisem 

strinjala, vedno gremo iskanje rešitev kako dalje, zdej smo se povezali psihologinja, razrednik 

in jaz in se zmenili, kdo bo spremljal prisotnost pri pouku. Če otroka ni, pokličem mamo in 

kopiram snov in iščemo rešitve kako pripeljat otroka do konca osnovne šole. Vse te stiske, ki 

jih ima bom pa zdej reševala. Včeraj, ko je bil ta učenec tu, ves nesamozavesten, poln straha, 

danes ko pa smo mu pokazali pot, torej da smo kopirali snov....dejanja, torej da je videl....se 

mu je dalo vedet, da se vse da rešit. Mati srečna, on vesel in zdej bomo to spremljali in 

izmenjevali te izkušnje, torej vsi, ki smo akterji«. 

Oseba D je opozorila na pomen zavedanja lastnih vzorcev vedenja pri delu: »Zdej ne, da bi 

drugim solil pamet, ampak sem v tej vlogi, da drugim učiteljem svetujem, kako je dobro 

pristopit do določenega učenca. Učenci so individuumi zase in tudi učitelji. Nekateri sledijo 

napotkom, nekateri tolčejo po svoje in to je ta avtoritarnost pri nekaterih, ki pritiskajo na 

učence. Učenci pa so taki, da potem iz principa noče se pustit učitelju. Učitelj recimo pa piska 

še bolj in je še bolj nejevoljen. Imam primer ravno z učencem s ČVT, ki reče odkrito: mi ni 
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lepo rekel. In če učitelj mu ne reče na lep način, pač ga ne uboga. Zdej spet je odvisno od 

situacije in sem jaz potem tu da raziščem, kako so se odvijali dogodki, včasih ima prav 

učenec, včasih pa učitelj. In je zanimivo to pri tem učencu, če mu ukažeš, takoj začuti ta 

ukazovalen ton kot vsi otroci in potem je takoj ta pristop: ne, ne bom. To sem ravno na 

izkušnjah, refleksiji pridobil, ker te pripelje do tega, da potem npr. v tej situaciji poveš stvari 

na lep način. In tako je pri vseh stvareh. Nekateri učitelji pa še vedno povejo samo: prinesi to. 

In otrok se takoj počuti v podrejenem položaju. Če pa poveš na lep način, potem seveda 

sodelujejo«. 

Intervjuvanci so si enotni, da je refleksija nujna in potrebna za pedagoško delo. Vsi jo 

dojemajo kot zelo smiselno in pomembno, ter da jo je potrebno opravljati na dnevni ravni. 

Refleksija jim omogoča razbremenitev pa tudi možnost delitve spoznanj drugim učiteljem 

(»Nekako se razbremeniš, ko se o tem pogovarjaš in si tudi povemo, da potem takega otroka 

tudi učitelj drugače gleda npr. zakaj je slabe volje, brez domačih nalog in se vede drugače. 

Vedno je vzrok še nekje drugje« (Oseba C). Ena oseba je izpostavila svoja opažanja o tem, da 

refleksijo nujno potrebujejo vsi učitelji ter, da so strokovni delavci oziroma učitelji DSP že 

nekako pripravljeni oziroma usposobljeni za težje situacije, ki navadno sprožajo potrebo po 

refleksiji (»Učitelji med sabo pa tega ne počnejo, ker so pri pouku in potem pa vsak hiti svojo 

pot po pouku. Tako da je njim težje, pa tudi znanja ne, nam že študij pa leta izobraževanja 

dajo neko znanje za odreagirat. Učitelji na predmetni stopnji pa nimajo teh znanj, imajo bolj 

znanja o svojem predmetnem področju. Pedagogi, socialni pedagogi, psihologi, nam je pa že 

študij omogočil to znanje in smo verjetno po naravi že taki, če smo se odločili za to delo, torej 

da imamo to empatijo v sebi, ki je pomembna za to delo« (Oseba C)). 

Refleksijo opravljajo po potrebi, pred ali po pouku oziroma doma. Nekateri jo pogosteje 

uporabljajo, nekateri le v primeru težjih situacij. Navadno jo opravljajo tako, da v mislih 

preletijo svoj dan in v primeru težav iščejo morebitne rešitve. Pogosto reflektirajo s svojimi 

sodelavci, ravno tako tudi s partnerji. Ena oseba je izpostavila, da je velika prednost pri 

opravljanju refleksije z bližnjo osebo ravno ta bližina oziroma boljše poznavanje osebe (»Do 

spoznanj pridem v pogovoru, ki mi da ogledalo. Npr. zato se menim z možem, ki me zelo 

dobro pozna in ve, kje se kdaj zaštrikam ali pa kak moj nezavedni del, ki malo tolče. To je zdej 

plus, če te nekdo pozna. S kolegicami pa malo več poklepetamo in ostanemo bolj na tem 

organizacijskem nivoju, na odnosnem nivoju se potem raje menim z možem« (OsebaB)). 

Učitelji DSP reflektirajo tudi s psihologinjami na šoli, tudi ravnateljicami. Navadno gre za 

refleksijo v zbornici ali kar na hodnikih oziroma tudi tekom evalvacij s starši. Odgovori 

intervjuvancev nakazujejo, da refleksijo največkrat uporabljajo kot metodo za spodbujanje 

profesionalnega razvoja in kot odziv na pomembnejše dogodke na šoli (Erčulj idr., 2008). 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da nihče od intervjuvancev nima možnosti udeležbe supervizije na 

šoli, kjer poučuje. Supervizija je namreč pomemben dejavnik pri izboljšanju odnosov med 

učitelji in učenci, kar navajajo tudi tuje raziskave (Anthony, Landry, Monseque-Baileyin 

Swank, 2009; Downer, Hamre, Justice, Mashburn in Pianta, 2008, v Hughes, 2011). 

Intervjuvanci se zavedajo, da obstaja možnost udeležbe supervizije izven okvirjev šole, 

vendar cena takšnih supervizij nanje deluje de-motivirajoče. 
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6.5.2.3 Spoprijemanje učiteljev DSP z ovirami v odnosih z učenci 

Sledijo povzetki odgovorov intervjuvancev, ki se nanašajo na tretje raziskovalno vprašanje. 

Vprašanje se je nanašalo na spoprijemanje učiteljev DSP z ovirami v odnosu z učenci. 

Tabela 18: Kategorija in kode drugega reda spoprijemanja učiteljev DSP z ovirami v odnosu z 

učenci. 

Kategorija Kode drugega reda 

Strategije  Umik 

Očesni stik 

Nesodelovanje 

Neprimerno obnašanje 

Nenehno zamujanje 

V primeru, da se otrok umika učiteljem DSP, ga učitelji skušajo privabiti preko zadev, ki ga 

zanimajo. Nekateri v takih situacijah najprej razrešujejo pri sebi, kaj njim kot učiteljem 

povzroča to, da se učenec umika. (»Se je že kdaj zgodilo, ne prav pogosto, ampak no takrat se 

je treba sam s sabo zmenit. Če imaš z otrokom veliko ur, pa se vas izogiba, potem te seveda 

tudi prizadene, kaj sem zdej naredil narobe. Takrat se je treba umirit, da ne prideš do otroka 

s to tenzijo« (Oseba B)). Učinkovit se jim zdi tudi pogovor z razrednikom ali pa oseben 

dogovor za srečanje z otrokom. (»Potem pa otroku povem, da vidim to in da bi se čez par dni 

dobila z njim, da bi rada slišala, kaj je težava. Ta sistem se je vedno izkazal za ok. Ne zdej, da 

ga pokličem in vprašam kaj je zdej. Ampak povem, kar sem opazila in mu dam čas, da se 

pripravi. Pa je ponavadi šlo.« (Oseba B)). Pomembno se jim zdi nuditi prostor otroku, če ga 

potrebuje in se pogovoriti z njim, kadar je pripravljen. Strinjali so se, da je potrebno poiskati 

razlog za tako vedenje otroka in upoštevati tudi osebnost otroka. Vsi so poudarili, da v takih 

primerih ne drezajo v otroka (»Odvisno od učenca, odvisno od situacije. Predvsem, če imam 

opravka z učencem s čustveno-vedenjskimi motnjami, ga razumem, da želi imeti mir in ne 

silim vanj za 10-20 min. (Oseba D)). 

V primeru, da otrok ne vzpostavlja očesnega stika z učitelji DSP, se ti poslužujejo različnih 

strategij. Ena oseba je izpostavila, da uporablja zrcaljenje oziroma, da otroka navadno 

posnema in mu s tem postavi ogledalo. Omenjeno je bilo tudi iskanje vzroka za tako vedenje. 

Nekateri se s takim vedenjem ne obremenjujejo (»Otroci, ki jim je očesni stik ok, ga bodo 

sami od sebe dosegli, če si miren in ok z njimi« (Oseba B)), spet drugim se zdi 

najpomembneje nuditi prostor otroku. Opozorili so tudi, da je potrebno upoštevati naravo 

otrokovih posebnih potreb, npr. v primeru otroka z motnjo avtističnega spektra, kjer je tako 

vedenje razumljivo (»Treba se je vprašat, zakaj otrok postavlja to mejo, ker očitno jo. Pri 

Asperger sindromu pa seveda ne boš šel mu buljit v oči, ker tudi če te ne gleda, ne pomeni, da 

te ne sliši ali ne sledi« (Oseba B)). Opozorili so tudi, da je pomanjkanje očesnega stika lahko 

tudi zgolj del osebnosti otroka, ki je nekoliko bolj sramežljiv. Ponovno pa je bilo 

izpostavljeno, da se v otroke ne dreza (»Enga učenca pa mogoče imam res takega, prišli so iz 

druge države, je zelo miren, tih, počasen, ker je mogoče tudi tak po naravi. V take otroke ne 

drezam kaj dosti. Delam na en sproščen način« (Oseba C)). 
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V primeru nesodelovanja otrok se vsi intervjuvanci skušajo pogovoriti z učenci in iščejo 

vzroke za tako vedenje, obenem pa jim predstavijo možne posledice takega vedenja (»Spet 

odvisno od učenca, če ima opredeljeno kakšno motnjo oz. odvisno od situacije. Vsekakor se 

pogovorim z njim, da najdeva vzrok. V kolikor ne bi našla vzroka, kontaktiram starše in jih 

povprašam, ali se doma do njih tudi tako vede« (Oseba D)). Izstopala je ena oseba, ki je 

trdila, da se v vseh svojih letih dela ni srečala z otrokom, ki ne bi želel sodelovati. 

Kadar se otrok neprimerno vede, se intervjuvanci ponovno skušajo pogovoriti z otrokom in 

poiskati vzroke za tako vedenje (»Največ za otroka nardim s tem, da otrok zmore povezat 

vzroke in posledice ter spremeni vedenje« (Oseba A)). Izpostavljeno je bilo, da je potrebno 

takoj ustaviti tako vedenje in ga ne tolerirati. Učitelji DSP so usmerjeni v iskanje rešitve 

oziroma odpravljanje takega vedenja. Ena oseba je izpostavila, da zato tudi organizira razne 

preventivne delavnice na šoli, saj želi zmanjšati pojavnost npr. nasilnega vedenja (»Ponavadi 

pa se pri teh učencih drugače rešuje, ker sama kazen, nek papir njim nič ne pomeni. Oni se 

navadno želijo spremenit vedno za nekoga, ali da staršem ugajajo, ali pa nam, ki se ve, da 

vlagamo v to. To so večinoma potem pogovori, kake delavnice mogoče za oddelčno skupnost, 

povabimo kakšne zunanje, drugače pa osnova pogovor« (Oseba C)). 

Tudi v primeru zamujanja otrok na ure DSP učitelji poskušajo identificirati vzroke preko 

pogovora z učenci. Pomembno se jim zdi postavljanje mej (»Predstavim jim pravila, vprašam 

po vzroku. Večinoma najprej vprašam po razlogih, delam na vzroku, potem pa če vidim da je 

vzrok nek tak, ki ni toliko oprijemljiv in ki bi ga otrok lahko presegel (Npr. ah ne da se mi bit 

točen), potem takrat postavljam meje in jasno povem pravila v naši družbi in kakšne so 

posledice« (Oseba B). Ena oseba je izpostavila, da že nekaj let nima izkušenj z učenci, ki 

zamujajo na ure DSP, saj se šola poslužuje takega sistema, da učitelji osebno gredo po učenca 

v razred.  

 

Iz odgovorov intervjuvancev lahko sklenemo, da najpogosteje iščejo vzroke za pojav ovir v 

odnosih z učenci, kar jim omogoča lažje razumevanje otroka, situacije in hitrejše odzivanje 

nanje. Razumevanje učencev in situacij v odnosih učitelj-učencec je ena izmed temeljnih 

značilnosti oziroma naravnanosti varno navezanega učitelja. Odnosi v šoli so za vse 

udeležence pomembne emocionalne izkušnje, ne le racionalni prikaz učiteljevega in 

učenčevega vedenja ter učenčeve prilagojenosti šolskemu sistemu preko stika z učitelji. 

Možne emocionalne vezi se vzpostavljajo med učitelji in učenci, ki gredo preko meja razuma. 

Posledično se vzpostavljajo tudi močne oblike navezanosti med učitelji in učenci. Kot vsi 

odnosi, so tudi odnosi v šoli kompleksen sistem potreb, želja, motivacij in naravnanosti k 

povezanosti, pripadnosti, rasti ter razvoju (Riley, 2011). 
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7 SKLEP 

Namen dela je bil ugotoviti oziroma potrditi, da prevladujoči stili navezanosti učiteljev DSP 

vplivajo na njihove zaznave odnosa z učenci (kvantitativni del raziskave), obenem pa 

ugotoviti oziroma opredeliti obstoječa ravnanja teh učiteljev za razvoj pozitivnih odnosov z 

učenci (kvalitativni del raziskave). V teoretičnem delu je prikazana teorija navezanosti s 

pomembnimi doprinosi različnih avtorjev s tega področja. Poleg teorije navezanosti je opisana 

tudi vloga navezanosti v šolskem okolju in priporočila za vzpostavljanje uspešnih odnosov 

med učenci in učitelji, na katere med drugim vpliva tudi navezanost. V empiričnem delu je 

predstavljena raziskava, ki je zajemala tako kvantitativni kot kvalitativni del. V 

kvantitativnem delu raziskave je bil raziskan vpliv stilov navezanosti učiteljev DSP na 

zaznave njihovih odnosov z učenci. V kvalitativnem delu raziskave je bila opravljena 

vsebinska analiza intervjujev s štirimi učitelji DSP o njihovem odnosu in delu z učenci.  

Osrednja hipoteza je predpostavljala, da stili navezanosti učiteljev DSP vplivajo na njihove 

zaznave odnosa z učenci, imela pa je več  podhipotez. 

Prva podhipoteza je predpostavljala, da z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP 

narašča njihova zaznava stopnje odvisnosti v odnosih z učenci. Podhipotezo smo potrdili, saj 

je spremenljivka anksioznost statistično pomembno vplivala na spremenljivko odvisnost. 

Regresijski koeficient med spremenljivkama anksioznost in odvisnost je bil pozitiven ( = 

0,196). S tem je bilo potrjeno, da višja ko je stopnja anksioznosti pri učiteljih DSP, večja je 

njihova zaznava odvisnosti v odnosih z učenci. 

Druga podhipoteza je predpostavljala, da z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP 

narašča njihova zaznava stopnje odvisnosti v odnosih z učenci. Podhipotezo smo zavrnili, saj 

spremenljivka izogibanje ni statistično pomembno vplivala na spremenljivko odvisnost. 

Regresijski koeficient med spremenljivkama izogibanje in odvisnost je bil pozitiven ( = 

0,012). 

Tretja podhipoteza je predpostavljala, da z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP 

narašča njihova zaznava stopnje konflikta v odnosih z učenci. Podhipotezo smo potrdili, saj je 

spremenljivka anksioznost statistično pomembno vplivala na spremenljivko konflikt. 

Regresijski koeficient med spremenljivkama anksioznost in konflikt je bil pozitiven ( = 

0,254). S tem je bilo potrjeno, da višja ko je stopnja anksioznosti pri učiteljih DSP, več 

konflikta zaznavajo v svojih odnosih z učenci.  

Četrta podhipoteza je predpostavljala, da z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP 

narašča njihova zaznava stopnje konflikta v odnosih z učenci. Podhipotezo smo zavrnili, saj 

spremenljivka izogibanje ni statistično pomembno vplivala na spremenljivko konflikt. 

Regresijski koeficient med spremenljivkama izogibanje in konflikt je bil pozitiven ( = 

0,050). 

Peta podhipoteza je predpostavljala, da se z naraščajočo stopnjo anksioznosti pri učiteljih DSP 

manjša njihova zaznava stopnje bližine v odnosih z učenci. Podhipotezo smo zavrnili, saj 

spremenljivka anksioznost ni statistično pomembno vplivala na spremenljivko bližina. 
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Regresijski koeficient med spremenljivkama anksioznost in bližina pa je bil negativen ( = - 

0,041). 

Šesta podhipoteza je predpostavljala, da se z naraščajočo stopnjo izogibanja pri učiteljih DSP  

manjša njihova zaznava stopnje bližine v odnosih z učenci. Podhipotezo smo zavrnili, saj 

spremenljivka izogibanje ni statistično pomembno vplivala na spremenljivko bližina. 

Regresijski koeficient med spremenljivkama izogibanje in bližina pa je bil negativen ( = - 

0,107). 

Za statistično pomembna sta se izkazala zgolj modela, ki opisujeta vpliv neodvisne 

spremenljivke anksioznost vprašalnika ECR-12 na odvisni spremenljivki konflikt in odvisnost 

vprašalnika STRS. Rezultati raziskave magistrskega dela so torej pokazali, da je zgolj stopnja 

anksioznosti učiteljev DSP statistično pomembno vplivala na njihovo zaznavo stopnje 

konflikta in odvisnosti v odnosih z učenci. Stopnja izogibanja učiteljev DSP se ni izkazala za 

statistično pomembno pri napovedi zaznave nobene od treh dimenzij odnosa učitelj-učenec. 

Prav tako spremenljivka anksioznost ni napovedovala zaznave bližine. Razlogi za dobljene 

rezultate so morda individualne narave oziroma povezani z individualnimi značilnostmi 

udeležencev (npr. kriterij posameznikovega zaznavanja odvisnosti). Upoštevati je potrebno 

tudi, da so večino vzorca predstavljale ženske, kar je tudi ena od omejitev raziskave. Shaver 

(1997, v Kobal Možina, 2008) je v svoji raziskavi odkril, da preokupirano in plašljivo-

izogibajoče navezane posameznice doživljajo višjo stopnjo anksioznosti kot varne in 

odklonilno-navezane. Hkrati pa je avtor odkril, da preokupirano navezane posameznice 

zaznavajo in iščejo bližino v odnosih, medtem ko plašljivo-izogibajoče posameznice ne. 

Razloge za dobljene rezultate je deloma morda mogoče iskati tudi v izboru vprašalnikov. 

Uporabljena sta bila namreč vprašalnika, ki v slovenskem prostoru še nimata uradnega 

slovenskega prevoda in s tem tudi zagotovljenih merskih karakteristik. Poleg tega pa L. Kobal 

Možina (2008) opozarja, da s samoocenjevalnimi vprašalniki težko merimo vzorce/vidike 

navezanosti, ki so nezavedni. Rezultati niso posplošljivi tudi zaradi kulturnih razlik, saj si 

udeleženci raziskave v slovenskem prostoru lahko drugače interpretirajo trditve vprašalnikov 

kot udeleženci raziskav z izvornima vprašalnikoma (npr. posameznikovo pojmovanje 

odvisnosti, neprimernega vedenja, ustrezanja drugim ipd.). Na posplošljivost rezultatov ravno 

tako vpliva velikost vzorca, ki je v našem primeru zajemal 207 učiteljev DSP - kar je, v 

primerjavi s številom učiteljev DSP v spletni skupini (2294 učiteljev DSP), relativno malo. 

Kljub temu pa so izsledki raziskave pomembni, saj predstavljajo korak naprej k raziskovanju 

navezanosti in odnosov med učitelji in učenci. Obenem so rezultati faktorske analize 

vprašalnikov lahko prvi korak k oblikovanju uradne slovenske različice vprašalnikov ECR-12 

in STRS. 

Podatki kvantitativnega dela raziskave so obogateni z rezultati kvalitativnega dela, kjer je bil 

v ospredju raziskovanja odnos med učitelji dodatne strokovne pomoči in njihovimi učenci.V 

kvalitativnem delu raziskave so nas vodila raziskovalna vprašanja glede pojmovanja 

navezanosti pri učiteljih DSP, njihovih ravnanjih v smeri pozitivnih odnosov z učenci ter 

strategij spoprijemanja z ovirami v odnosih z učenci. Prvo raziskovalno vprašanje se je 

nanašalo na pomen, ki ga učitelji DSP pripisujejo konceptu navezanosti v odnosu z učenci. 

Intervjuvanci pripisujejo navezanosti velik pomen, saj vpliva na vzpostavljanje odnosov z 



64 

 

učenci. Navezanost je po njihovem mnenju odnos, ki ga opredeljujeta predvsem občutek 

varnosti in zaupanja. Navezanost se tudi odraža pri njihovem delu z učenci, saj opažajo, da so 

učitelji sami tudi objekti navezanosti za svoje učence in je zato poznavanje teorije navezanosti 

zelo pomembno pri pedagoškem delu. 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, kako delujejo učitelji DSP v smeri 

pozitivnega odnosa z učenci. Intervjuvanci so pri svojem delu pozorni na učenčeve potrebe in 

jih poskušajo upoštevati. Ravno tako učencem omogočajo možnost različnih izbir aktivnosti 

med poukom in jim na različne načine nudijo tudi pomoč, ki ni zgolj učna. Vsi intervjuvanci 

tudi krepijo učenčeve odnose z vrstniki in reflektirajo lastne odnose z učenci, ki jim morda 

predstavljajo nekoliko večje izzive. Pri tem jim refleksija pomaga ozavestiti določena 

spoznanja, ki vplivajo na njihovo nadaljnje delo v šoli. Intervjuvanci se tudi odzivajo na stres 

učencev, kar je tudi pokazatelj stremenja k uspešnim in pozitivnim odnosom z učenci. 

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, kako se učitelji DSP spoprijemajo z 

ovirami v odnosu z učenci. V primeru pojava ovir se intervjuvanci skušajo pogovoriti z učenci 

in poiskati vzroke oziroma rešitve za nastale situacije. Obenem pa se zavedajo, da je 

pomemben miren pristop in da se mora učitelj najprej pripraviti na srečanje oziroma pogovor 

z učencem ter upoštevati možne dejavnike nastale situacije. Učencem postavijo tudi jasne 

meje in pojasnijo posledice oziroma to, kaj sledi v določeni situaciji. Učitelji so se izkazali za 

proaktivne, saj nekatere ovire tudi že sami uspešno preprečujejo. Učencem se ne vsiljujejo in 

jim nudijo dovolj prostora in časa, da se učenci tudi sami pomirijo v določenih situacijah.  

Na podlagi rezultatov povzamemo, da je navezanost tudi v šolskem prostoru pomembna in 

vpliva na odnose med učitelji in učenci. Učitelji so pri svojem delu pozorni na svoje učence 

tudi z vidika navezanosti, saj znajo opredeliti situacije, v katerih se izraža učenčeva 

navezanost. Obenem tudi prepoznavajo znake navezanosti svojih učencev in svojo vlogo 

objekta navezanosti učencev. Izkazalo se je, da so prisotne razlike v poznavanju teorije 

navezanosti glede na profil učitelja dodatne strokovne pomoči, kar velja pripisati razliki v 

vsebinah posameznega izobraževalnega programa v Sloveniji. Ravno tako je potrebno 

upoštevati, da se je tudi izobraževalni sistem z leti spreminjal in so tako prisotne razlike glede 

poznavanja teorije navezanosti tudi znotraj posameznega profila. Dober pokazatelj 

usmerjenosti v pozitivne odnose z učenci je redna raba refleksije pri učiteljih DSP, toda 

zaskrbljujoče je, da nihče od intervjuvanih nima možnosti organizirane supervizije na šoli, 

kjer poučuje.  

Pri razmišljanju o raziskavi je mogoče dobiti veliko idej za nadaljnje raziskovanje. Glede na 

to, da vprašalnik STRS meri zgolj zaznave učiteljev o njihovem odnosu z učenci in mnenja 

učencev torej niso vključena, bi bilo raziskovanje tako mnenja učiteljev kot učencev lahko 

priložnost za nadaljnje raziskovanje. Poleg omenjene možnosti nadaljnjega raziskovanja pa 

obstaja še veliko drugih: 

 raziskovanje povezanosti med prevladujočim stilom navezanosti učiteljev (vseh, ne le 

učiteljev DSP) z razlogi za izbiro poklica; 

 akcijska raziskava o spreminjanju učiteljevega ne-varnega stila navezanosti; 
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 raziskovanje prevladujočih stilov navezanosti razrednih učiteljev, profesorjev na 

srednjih šolah in univerzah; 

 raziskovanje vpliva stilov navezanosti učiteljev DSP  in njihovih odnosov z učenci na 

dosego ciljev individualiziranega programa učencev. 

Poleg omenjenih priložnosti za raziskovanje velja omeniti tudi različne načine raziskovanja. 

V magistrskem delu sta bila uporabljena vprašalnika in nato še izvedeni intervjuji. V 

prihodnje bi lahko zgoraj omenjene teme bile raziskane bodisi zgolj z vprašalniki (npr. s 

krajšo različico vprašalnika STRS, drugimi vprašalniki o ugotavljanju prevladujočega stila 

navezanosti ipd.), bodisi zgolj z intervjuji. Lahko bi bil izveden intervju navezanosti v 

odraslosti (AAI) ali pa v vzorec zgolj zajeto večje število intervjuvancev. Do rezultatov bi 

lahko prišli tudi preko opazovanja ali pogovorov znotraj fokusnih skupin učiteljev in/ali 

učencev.  

Tematika raziskovanja je zajemala odnos med učitelji DSP in njihovimi učenci. Poklic 

pedagoga predstavlja delo z ljudmi in je torej jedro njegovega delovanja odnos. Pomena 

odnosa in njegovega vpliva na življenje posameznika pa se še posebej zavedamo socialni 

pedagogi, ki ravno tako opravljamo poklice učiteljev DSP v šolah. Odnos je kakor živo bitje 

in se lahko spreminja. Preko odnosa lahko dosegamo spremembe in s komunikacijo imamo 

možnost predajati pomembna sporočila. V odnosu imamo možnost biti nekomu zgled in 

uveljaviti lastno avtoriteto. Zato je pomembno izkoristiti moč, ki jo prinaša pedagoško delo in 

tako stremeti k čim boljšim oziroma uspešnejšim odnosom. Posledično s tem lahko 

pomembno prispevamo k občutkom uspešnosti in zadovoljstva tako učencev kot učiteljev. 

Občutki zadovoljstva in uspešnosti so ponavadi vzajemni, saj gre pri odnosih za recipročni 

proces dajanja in sprejemanja. Poznavanje teorije navezanosti in njeno povezovanje z 

odnosom učitelj-učenec pripomore k prepoznavanju uporabnosti navezanosti pri delu z 

ljudmi. Raziskava M. Foley, R. Munford in M. Nash (2009) je pokazala, da teoretična znanja 

s področja navezanosti lahko premišljeno in uspešno uporabijo tudi socialni delavci pri 

svojem delu, hkrati pa reflektirajo lastne izkušnje navezanosti. Spoznanja te raziskave so 

pomemben vir informacij tudi za socialne pedagoge in preostale strokovne delavce, ki delajo 

z ljudmi.  

Potrebna je nenehna refleksija lastnega dela in iskanje možnosti za izboljšavo, tam kjer je to 

potrebno. S tem, ko se pedagogi izobražujemo, se seznanjamo z vsemi teorijami in dejavniki, 

ki vplivajo na odnose v šolskem prostoru, imamo možnost tudi spreminjati celoten sistem. 

Sistemski pristop, ki ga zagotovo zagovarjamo socialni pedagogi, je nujno potreben za 

razumevanje pojavov in doseganje sprememb. Rezultati raziskave magistrskega dela so za 

pedagoge lahko vir informacij o tem, na katere vidike odnosa z učenci vpliva stil navezanosti 

pedagogov in na kakšen način lahko te odnose pedagogi izboljšujejo. Zavedati se je potrebno, 

da le s skupnim delovanjem in medsebojno povezanostjo pedagoških delavcev, staršev in  

učencev lahko dosežemo velike spremembe v trenutnem šolskem prostoru. Od nas samih pa 

je odvisno, ali bomo stopili skupaj in stvari poskusili spremeniti na bolje. Prvi korak k 

spremembam pa lahko stori že vsak sam, saj se spremembe vedno začnejo pri sebi.  
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9 PRILOGE 

 

9.1 PRILOGA 1: IZPIS PODATKOV FAKTORSKE ANALIZE VPRAŠALNIKA ECR-12 

Tabela 19: Vzorčna matrika faktorske analize vprašalnika ECR-12. 

Trditev vprašalnika 

Komponenta 

1 2 

8.  0,795  

6.  0,709  

10.  0,676  

2.  0,648  

4.  0,592  

12.  0,476  

1. (obratno točkovana) -0,311  

5. (obratno točkovana)  0,770 

7. (obratno točkovana)  0,737 

11. (obratno točkovana)  0,624 

3. (obratno točkovana)  0,597 

9.   0,583 

Metoda izluščanja: Analiza glavnih komponent.  

Metoda rotacije: Oblimin s Kaiser normalizacijo. 

Rotacija združena v 5 ponovitvah. 
 

Tabela 20: Vrednost Cronbach alfa spremenljivke Anksioznost. 

Cronbach alfa 

Cronbach alfa 

standardiziranih 

trditev N trditev 

0,629 0,638 6 

 

Tabela 21: Vrednost Cronbach alfa spremenljivke Izogibanje. 

Cronbach alfa 

Cronbach alfa 

standardiziranih 

trditev N trditev 

0,740 0,736 6 
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9.2 PRILOGA 2: FAKTORSKA ANALIZA VPRAŠALNIKA ECR-12 

Dvanajst trditev ECR-12 vprašalnika je bilo preverjenih z analizo glavnih komponent v 

programu SPSS. Korelacijska matrica je pokazala vrednost Pearsonovih korelacijskih 

koeficientov nad 0,3 pri večini trditev. Vrednost Kaiser Meyer-Olkin testa je znašala 0,721, 

kar je nad priporočeno vrednostjo 0,6 (Kaiser 1970; 1974, v Pallant, 2011). Vrednost Bartlett 

testa ( = 0,000) je bila statistično pomembna, kar podpira faktorialnost korelacijske matrice 

(Bartlett, 1954, v Pallant, 2011).  

Analiza komponent je pokazala prisotnost štirih komponent, z lastno vrednostjo nad 1, kar 

pojasnjuje 24,298 %, 18,610 %, 10,658 % in 8,380 % variance (61,947 % skupno). Po 

pregledu »scree« diagrama oz. Catell scree testa (Catell, 1966, v Pallant, 2011) in opravljeni 

paralelni analizi v programu Monte Carlo PCA for Parallel Analysis, je bilo odločeno obdržati 

zgolj dve komponenti, kljub temu, da je v našem primeru tudi tretja komponenta pokazala 

možnost ustreznosti (lastna vrednost v  programu SPSS je bila za 0,0633 višja kot v Monte 

Carlo PCA). 

Tabela 22: Analiza lastnih vrednosti v SPSS in Monte Carlo PCA (ECR-12). 

Komponenta Lastna vrednost v SPSS Lastna vrednost v Monte 

Carlo PCA 

1 2,916 1,4061 

2 2,233 1,2980 

3 1,279 1,2157 

4 1,006 1,1434 

Faktorska analiza s predlaganima dvema komponentama je pokazala skupno 42,908 % 

pojasnjenost variance (prva komponenta 24,298 % in druga 18,610 %). Za interpretacijo 

omenjenih dveh komponent je bila opravljena »oblimin« metoda rotacije, ki je pokazala 

prisotnost enostavne strukture (Thurstone, 1947, v Pallant, 2011) z obema komponentama, ki 

sta pokazali število spremenljivk oziroma trditev, uvrščenih zgolj na eno komponento. Izjema 

se je pokazala pri prvi trditvi (»Rad/a sem odvisen od drugih.«), ki je pokazala negativno 

korelacijo pri prvi komponenti. V izvornem jeziku je trditev (»I feel comfortable depending 

on others.«) uvrščena pod drugo komponento, zato je možen vzrok za takšen rezultat v 

prevodu, saj je trditev povzročala težave pri prevajanju v slovenski jezik. Kljub temu je bila 

trditev pri obdelavi podatkov uvrščena pod izvorni faktor. Med komponentama oziroma 

faktorjema je bila negativna, šibka povezanost (r = - 0,112). Rezultati analize podpirajo 

uporabo trditev s pozitivno korelacijo in trditev z negativno korelacijo kot dve ločeni 

dimenziji, kot predlagajo avtorji Brassard, Johnson, Lafontaine, Lussier, Shaver in Valois 

(2015). 
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9.3 PRILOGA 3: POTRJEVALNA FAKTORSKA ANALIZA VPRAŠALNIKA ECR-12 

Da bi še bolje ocenili oziroma preverili merske karakteristike vprašalnika ECR-12,  je bila 

opravljena še potrjevalna faktorska analiza v programu AMOS.  

Tabela 23: Indikatorji ustreznosti modela potrjevalne faktorske analize vprašalnika ECR-12. 

Hi kvadrat Df CFI RMSEA RMSEA 

low 

RMSEA 

high 

TLI 

160,417 54 0,776 0,098 0,080 0,115 0,676 

Ustrezen model potrjevalne faktorske analize naj bi nakazovalo razmerje med vrednostjo hi 

kvadrat preizkusa in prostostnimi stopnjami, ki naj bi bilo manjše od 3. V našem primeru  

razmerje znaša 2,97. Vrednost CFI (confirmatory factor indices) znaša 0,776; RMSEA (root 

mean square of approximation) znaša 0,098 in Tucker Lewis indeks (TLI) znaša 0,676, kar 

dodatno nakazuje na ustreznost modela. Višje korelacijske vrednosti namreč nakazujejo večjo 

ustreznost modela. 

 

Slika 9: Model dvofaktorske analize vprašalnika ECR-12. 
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Iz Slike 3 so razvidne korelacije med faktorjema anksioznost in izogibanje ter pripadajočimi 

trditvami vprašalnika ECR-12. Prevladujejo srednje močne in močne standardizirane 

korelacijske vrednosti, kar nakazuje na ustreznost modela.  Izjema je vidna pri korelaciji med 

faktorjem anksioznost in prvim vprašanjem (»Rad/a sem odvisen od drugih.«), kar ponovno 

nakazuje na morebitne težave s prevodom trditve. Možen razlog za takšne rezultate je lahko 

tudi v samem pojmovanju odvisnosti, saj si lahko udeleženci raziskave drugače razlagajo 

pojem odvisnosti. Pri nadaljnji obdelavi so bile pod faktor anksioznost uvrščene trditve 1, 3, 

5, 7, 9 in 11 (trditve 1, 3, 5, 7 in 11 so bile tekom obdelave podatkov obratno točkovane). Pod 

faktor izogibanje so bile uvrščene trditve 2, 4, 6, 8, 10 in 12. 
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9.4 PRILOGA 4: IZPIS PODATKOV FAKTORSKE ANALIZE VPRAŠALNIKA STRS 

Tabela 24: Vzorčna matrika faktorske analize vprašalnika STRS. 

Trditev vprašalnika 

Komponenta 

1 2 3 

11.  0,601   

2.  0,542   

13.  0,542   

25.  0,521  0,309 

6.  0,520   

18.  0,489   

10. 0,468   

16.  0,457   

8.  0,417  -0,400 

23.  0,374  0,316 

12.   0,520  

19. (obratno točkovana)  0,513  

7.   0,497  

21.   0,495  
1.  -0,342 0,483  

28.   0,474  

14.  0,449  

17.  0,316 0,357  

5.   0,356 -0,330 

20.    0,609 

15.    -0,542 

3.   0,361 -0,523 

27.    -0,503 

22.   0,352 0,483 

9.    -0,481 

26.  0,382  0,473 

24.  0,403  0,418 

4. (obratno točkovana)   0,316 

Metoda izluščanja: Analiza glavnih komponent.  

Metoda rotacije: Oblimin s Kaiser normalizacijo. 

Rotacija združena v 18 ponovitvah. 

 

 

Tabela 25: Vrednost Cronbach alfa spremenljivke Konflikt. 

Cronbach alfa 

Cronbach alfa 

standardiziranih 

trditev N trditev 

0,711 0,718 12 
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Tabela 26: Vrednost Cronbach alfa spremenljivke Bližina. 

Cronbach alfa 

Cronbach alfa 

standardiziranih 

trditev N trditev 

0,574 0,627 11 

 

Tabela 27: Vrednost Cronbach alfa spremenljivke Odvisnost. 

Cronbach alfa 

Cronbach alfa 

standardiziranih 

trditev N trditev 

0,426 0,431 5 
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9.5 PRILOGA 5: FAKTORSKA ANALIZA VPRAŠALNIKA STRS 

Osemindvajset trditev STRS vprašalnika je bilo ravno tako preverjenih z analizo glavnih 

komponent v programu SPSS. Korelacijska matrica je pokazala vrednost Pearsonovih 

korelacijskih koeficientov (r) nad 0,3 pri večini trditev. Vrednost Kaiser Meyer-Olkin testa je 

znašala 0,780, kar je nad priporočeno vrednostjo 0,6 (Kaiser, 1970, 1974) in vrednost Bartlett 

testa ( = 0,000) je bila statistično pomembna, kar podpira faktorialnost korelacijske matrice 

(Bartlet, 1954). 

Analiza komponent je pokazala prisotnost devetih komponent z lastno vrednostjo nad 1, kar 

pojasnjuje  18,155 %, 9,674 %, 5,313 %, 4,894 %, 4,659 %,  4,379 %, 4,222 %, 3,983 % in 3, 

672 % variance (58,950 % skupno). Na podlagi »scree« diagrama oz. Catell scree testa 

(Catell, 1966, v Pallant, 2011), je bilo odločeno obdržati predlagane tri komponente, kljub 

temu, da je tretja komponenta v programu SPSS imela za 0,06 nižjo  lastno vrednost kot v 

programu Monte Carlo PCA for Parallel Analysis. 

Tabela 28: Analiza lastnih vrednosti v SPSS in Monte Carlo PCA (STRS). 

Komponenta Lastna vrednost v SPSS Lastna vrednost v Monte 

Carlo PCA 

1 5,083 1,7583 

2 2,709 1,6380 

3 1,488 1,5480 

4 1,370 1,4775 

5 1,304 1,4144 

6 1,226 1,3574 

7 1,182 1,2991 

8 1,115 1,2446 

9 1,028 1,1953 

Faktorska analiza s predlaganimi tremi komponentami je pokazala skupno 33,142 % 

pojasnjenost variance (prva komponenta 18,1555 %, druga 9,674 % in tretja 5,313 %). Za 

interpretacijo omenjenih treh komponent je bila opravljena »oblimin« metoda rotacije. 

Pojavile so se izjeme, in sicer so določene izjave bile uvrščene pod dve komponenti hkrati 

zaradi podobnega korelacijskega koeficienta. Toda ob upoštevanju večine pozitivnih in 

močnejših koeficientov, se izjave uvrščajo pod komponente podobno kot v izvornem jeziku. 

Med prvima dvema komponentama oziroma faktorjema je bila negativna, šibka povezanost (r 

= - 0,010), ravno tako med drugim in tretjim (r = – 0,222) ter med prvim in tretjim pa je bila 

pozitivna, šibka korelacija (r = 0,211). Rezultati analize podpirajo uporabo večine trditev s 

pozitivno korelacijo v sklopu treh dimenzij tako, kot predlagajo avtorji (Pianta, 2001). 

Za preveden vprašalnik je faktorska analiza pokazala, da ima en faktor 9 komponent, en 

faktor 8 in en faktor 11 komponent. Na podlagi strukturne matrice faktorske analize je bilo 

opredeljeno, da v faktor Bližina sodi 11 komponent, v faktor Konflikt 9 in v faktor Odvisnost 

8 komponent. Od izvornih trditev vprašalnika je v faktor Bližina zajetih 6 komponent, v faktor 
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Konflikt 7 komponent in v faktor Odvisnost zgolj 2 komponenti. Morebitni razlogi za takšne 

rezultate so težave s prevodom, razumevanje trditev ali korelacija med faktorji. Med 

faktorjema Bližina in Odvisnost je večja korelacija (-0,222), zato je morda 5 izvornih 

komponent faktorja Bližina v našem primeru spadalo pod faktor Odvisnost. Med faktorjema 

Konflikt in Odvisnost je korelacija -0.010, kar je morda razlog za to, da sta dve izvorni 

vrednosti faktorja Odvisnost spadali pod Konflikt. Med faktorjema Konflikt in Bližina pa je 

korelacija znašala  -0,211 in so morda zato 4 izvorne komponente faktorjev Konflikt spadale 

pod Bližina. 
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9.6 PRILOGA 6: POTRJEVALNA FAKTORSKA ANALIZA VPRAŠALNIKA STRS 

Da bi še bolje ocenili oziroma preverili merske karakteristike vprašalnika STRS, je bila tudi v 

tem primeru opravljena še potrjevalna faktorska analiza v programu AMOS.  

Tabela 29: Indikatorji ustreznosti modela potrjevalne faktorske analize vprašalnika STRS. 

Hi kvadrat Df CFI RMSEA RMSEA 

low 

RMSEA 

high 

TLI 

662,673 350 0,659 0,066 0,058 0,173 0,604 

 

Ustrezen model potrjevalne faktorske analize naj bi nakazovalo razmerje med vrednostjo hi 

kvadrat preizkusa in prostosnimi stopnjami, ki naj bi bilo manjše od 3. V našem primeru to 

razmerje znaša 1,89. Vrednost CFI (confirmatory factor indices) znaša 0,659; RMSEA (root 

mean square of approximation) znaša 0,066 in Tucker Lewis indeks (TLI) znaša 0,604, kar 

dodatno nakazuje na ustreznost modela. Kot že omenjeno, višja kot je vrednost korelacije, 

večja je ustreznost modela. 
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Slika 10: Model trofaktorske analize vprašalnika STRS. 

Iz Slike 4 so razvidne korelacije med faktorji konflikt, bližina in odvisnost ter pripadajočimi 

trditvami vprašalnika STRS. Prevladujejo srednje močne in močne standardizirane 

korelacijske vrednosti, kar nakazuje na ustreznost modela.  Vidne so tudi izjeme pri korelaciji 

med posameznim faktorjem in eno izmed trditev (»Kadar se otroci neprimerno obnašajo, se 

pozitivno odzovejo na moj pogled ali ton glasu.« (konflikt); »Otroci mi poskušajo ustreči.« 
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(bližina); »Otroci so užaljeni ali osramočeni, kadar jih popravim.« (odvisnost)), kar ponovno 

nakazuje na morebitne težave s prevodom trditev. Poleg tega pa je morebiten razlog za takšne 

rezultate v samem razumevanju trditev, saj si lahko udeleženci raziskave drugače pojasnjujejo 

neprimerno vedenje, učenčev poskus ustreči učitelju oziroma drugače prepoznavajo 

užaljenost ali osramočenost pri svojih učencih. Pri nadaljnji obdelavi so bile pod faktor 

bližina uvrščene trditve 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 21, 27, 28, pod faktor konflikt trditve 2, 11, 13, 

16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 in 26 ter pod faktor odvisnost trditve 6, 8, 10, 14, 17. 
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9.7 PRILOGA 7: PREGLEDNICE KORELACIJ MED SPREMENLJIVKAMI 

Tabela 30: Korelacije spremenljivk: odvisnost, anksioznost in izogibanje. 

 Odvisnost Anksioznost Izogibanje 

Pearsonov koeficient Odvisnost 1,000 0,194 -0,018 

Anksioznost 0,194 1,000 -0,157 

Izogibanje -0,018 -0,157 1,000 

 Odvisnost . 0,003 0,397 

Anksioznost 0,003 . 0,012 

Izogibanje 0,397 0,012 . 

 

Tabela 31: Korelacije spremenljivk: konflikt, anksioznost in izogibanje. 

 Konflikt Anksioznost Izogibanje 

Pearsonov koeficient Konflikt 1,000 0,246 0,010 

Anksioznost 0,246 1,000 -0,157 

Izogibanje 0,010 -0,157 1,000 

 Konflikt . 0,000 0,444 

Anksioznost 0,000 . 0,012 

Izogibanje 0,444 0,012 . 

 

Tabela 32: Korelacije spremenljivk: bližina, anksioznost in izogibanje. 

 Bližina Anksioznost Izogibanje 

Pearsonov koeficient Bližina 1,000 -0,024 -0,100 

Anksioznost -0,024 1,000 -0,157 

Izogibanje -0,100 -0,157 1,000 

 Bližina . 0,364 0,075 

Anksioznost 0,364 . 0,012 

Izogibanje 0,075 0,012 . 

  



84 

 

9.8 PRILOGA 8: VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE 

1. Kaj za vas pomeni/ predstavlja navezanost? 

2. Poznate koncept navezanosti? 

3. Se vam zdi navezanost pomembna? Zakaj? 

4. Kako gledate na navezanost v odnosu z vašimi učenci? Kaj opažate?  

5. Na kakšen način stremite k odnosu z učenci? 

6. Opišite interakcije, ki jih imate z učenci. 

7. Kaj bi opredelili kot ključne sestavine odnosa z učenci? 

8. Kaj bi opredelili kot možne ovire v odnosih z učenci? 

9. Kaj menite, da vpliva na odnose z učenci? 

10. Kako se odzivate na stres učencev? 

11. Kako zaznavate potrebe učencev? Na kaj ste pri tem pozorni? 

12. Na kakšen način nudite pomoč učencem? Kako pogosto? V katerih situacijah? 

13. Na kakšen način nudite učencem možnost izbire? Kako pogosto? V katerih situacijah?  

14. Se vam zdi pomembno krepiti njihove odnose z vrstniki? Na kakšen način to počnete?  

15. Namenjate posebno pozornost težavnim odnosom? Na kakšen način? 

16. Kako se odzivate na učenca, ki se vam umika, izogiba? 

17. Kako se odzivate na učenca, ki težko vzpostavi očesni stik z vami? 

18. Kako delujete z otrokom, ki ne želi sodelovati z vami? 

19. Kako delujete z otrokom, ki se neprimerno obnaša? 

20. Kako delujete z otrokom, ki nenehno zamuja? Kako se na to odzovete? 

21. Po katerem vzgojnem slogu bi rekli, da se ravnate pri delu z učenci? 

22. K čemu se bolj nagibate oziroma kako delujete na sledečih področjih:  

 osredinjenost na naloge in osebe (učence), 

 simetrija in asimetrija odnosa, 

 fleksibilnost in doslednost, 

 prevzemanje in predajanje odgovornosti, 

 zadržanost in angažma, 

 bližina in distanca. 

23. Razmišljate o svojih odnosih z učenci? Kdaj oziroma koliko pogosto?  

24. Ste na podlagi razmišljanj kdaj kaj spremenili v odnosu, prišli do kakšnih novih 

spoznanj? Delite spoznanja z drugimi? 

25. Se vam zdi refleksija smiselna, pomembna? 

26. Na kakšen način se lotite refleksije? Kje jo navadno opravljate? S kom? 

27. Imate možnost supervizije?  
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9.9 PRILOGA 9: PRIKAZ KODIRANJA INTERVJUJEV 

Prepis intervjuja Kode prvega reda Kode drugega reda Kategorije 

Ker nas sidra k 

drugim ljudem. 

Človek je odnosno 

bitje. Smo v relacijah 

z drugimi in tam, 

kjer smo navezani 

js vidim kot sidra, 

kamor pripadamo, 

kar je že ena 

temeljnih potreb. 

 

Sidranje k drugim 

ljudem 

 

 

 

 

Sidra, kamor 

pripadamo 

Pojmovanje 

navezanosti 

Navezanost 

Odvisno od učenca, 

situacije. Večinoma 

pri šolski 

psihologinji, z 

razredničarko v 

zbornici. Seveda tudi 

sam premlevam o 

stvareh, kakšne 

stvari neseš s sabo 

domov, vsekakor. 

Vsi smo krvavi pod 

kožo. Nosiš zadeve s 

seboj, dokler je ne 

rešiš. Greš pa na to, 

da jo rešiš čim bolje. 

 

 

 

Pogovor s šolsko 

psihologinjo in 

razredničarko  

Opravljanje refleksije 

v zbornici 

Opravljanje refleksije 

doma 

 

Način opravljanja 

 

Refleksija 

Ni samo učna 

pomoč, je učna 

pomoč ampak 

gradimo njihovo 

samozavest teh 

otrok, da se boljše 

počutijo v šoli, 

zmanjšujejo tremo. 
Tu sem oseba, ki jim 

lahko kakorkoli 

pomagam npr 

fotokopiranje, 

včasih pripeljejo 

kakega prijatelja, če 

rabijo telefon za 

klic. 

 

 

 

 

Delo na samopodobi 

učencev 

 

 

 

 

 

 

Fotokopiranje in 

telefoniranje učencev 

 

 

Nudenje pomoči Odnos 
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Če pa imamo vaje za 

koncentracijo, vaje 

za mišljenje, 

spomin, jim 

ponudim te vaje. Pa 

potem sami izberejo 

kaj bi raje počeli, 

torej znotraj tega kar 

ponudim.  

Izbira med različnimi 

vajami 

Nudenje izbire Odnos 

Predstavim jim 

pravila, vprašam po 

vzroku. Večinoma 

najprej vprašam po 

razlogih, delam na 

vzroku, potem pa če 

vidim da je vzrok 

nek tak, ki ni toliko 

oprijemljiv in ki bi 

ga otrok lahko 

presegel. Npr ah ne 

da se mi bit točen, 

potem takrat 

postavljam meje in 

jasno povem pravila 

v naši družbi in 

kakšne so posledice. 

 

 

Iskanje vzroka 

 

 

Umik  

Strategije 

 


