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POVZETEK 

V magistrskem delu obravnavamo čustvo strahu in strategije njegovega uravnavanja pri 

učiteljih razrednega pouka. V teoretičnem delu čustva opredelimo kot zapletene sestavljene 

procese, ki vključujejo kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive posameznikov. V 

nadaljevanju predstavimo različne delitve čustev, in sicer na temeljna in kompleksna, prijetna 

in neprijetna ter močna in šibka. Posamezna temeljna in kompleksna čustva podrobno opišemo. 

Predstavimo tudi strategije uravnavanja čustev, opišemo pomen učiteljevega zavedanja, 

razumevanja in uravnavanja čustev v razredu ter stopnje učiteljevega profesionalnega razvoja. 

V empiričnem delu predstavimo potek in rezultate raziskave, v katero je bilo vključenih 84 

razrednih učiteljev iz 15 slovenskih osnovnih šol. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki sta ga oblikovali H. Smrtnik Vitulić in S. Prosen (2016). V raziskavi 

nas je zanimalo, kako pogosto učitelji razrednega pouka doživljajo strah pri svojem delu v šoli 

in doma, katere so najpogostejše situacije, ki v učiteljih vzbudijo strah pri njihovem delu, kako 

pogosto uporabljajo različne strategije uravnavanja strahu pri svojem delu in ali se uporabljene 

strategije razlikujejo glede na stopnjo profesionalnega razvoja učiteljev. Rezultati so pokazali, 

da učitelji pri svojem delu v šoli večinoma niso doživljali strahu ali pa so ga doživljali malokrat, 

prav tako pa o strahu, ki so ga doživljali v šoli, doma večinoma niso razmišljali. Učitelji so strah 

pri svojem delu v šoli doživljali v različnih situacijah, ki so vključevale opravljanje poklicnih 

nalog, poškodbe učencev, stik s starši, lastno zdravstveno stanje ter vpliv vodstva in sodelavcev 

nanje. Učitelji so navedli, da pri svojem delu uporabljajo različne strategije uravnavanja strahu. 

Izmed petih skupin strategij uravnavanja strahu so najpogosteje uporabljali »preusmerjanje 

pozornosti«, nato »spremembo situacije«, »kognitivno prevrednotenje« in »izbiro situacije«, 

najredkeje pa so uporabili »preoblikovanje odziva«. Pri učiteljih, ki so bili na različnih stopnjah 

profesionalnega razvoja, se je pogostost uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu 

statistično pomembno razlikovala zgolj pri strategiji »izbira situacije« (pogostejša uporaba na 

3. kot na 1. in 2. stopnji ter pogostejša uporaba na 4. kot na 2. stopnji profesionalnega razvoja), 

pri drugih strategijah pa ne. Za učitelja je pomembno, da ustrezno prepoznava, izraža in 

uravnava svoja čustva (vključno s čustvom strahu), saj je njegovo ravnanje s čustvi (strahom) 

bistveno tudi za njegovo kakovostno delo z učenci.  

 

KLJUČNE BESEDE: čustva, strah, strategije uravnavanja strahu, učitelj, profesionalni razvoj 
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ABSTRACT 

The master's thesis deals with the emotion of fear in classroom teachers and with the strategies 

of fear management. In the theoretical part, we define emotions as complex compound 

processes that include individuals' cognitive, physiological, expressive, and behavioural 

responses. Subsequently, we present different emotions: fundamental and complex, pleasant 

and unpleasant, strong and weak. We describe fundamental and complex emotions in detail. 

We also present emotion management strategies, explain the importance of the teacher's 

awareness, understanding and regulation of emotions in the classroom, and the level of the 

teacher's professional development. In the empirical part, we present the course and results of 

the research, which included 84 class teachers from 15 Slovenian elementary schools. We got 

the data by busing a survey questionnaire designed by H. Smrtnik Vitulić and S. Prosen (2016). 

We were interested in how often classroom teachers experience fear in their work at school and 

at home, what are the most common situations that cause teachers to experience fear in their 

work, how often they use different strategies to control their work, and whether the strategies 

they use vary depending on the level of professional development of teachers. The results 

showed that for most of the time teachers did not experience fear in their work at school, but 

they also did not think much about the fear they experienced there. When they did experience 

it, this was in a variety of situations, which included performing professional tasks, dealing with 

injured students, contacting parents, dealing with health issues, and when in relation with 

management and staff they were dealing with their influence on them. Teachers stated that they 

use different strategies of fear management in their work environment. Of the five groups of 

fear-management strategies, teachers most frequently used »shifting of attention«, then »change 

of situation«, »cognitive revaluation« and »selection of the situation«, while the »change of 

response« was most rarely used. For teachers in different stages of professional development, 

the frequency of using individual fear management strategies differed statistically only in the 

selection of situation strategy (this was used more in Phase 3 than in Phase 1 and Phase 2, and 

more often used in Phase 4 than in Phase 2 of professional development). For the teachers, it is 

necessary to identify appropriately, express and regulate emotions (including the feelings of 

fear), while similarly handling of emotions (fear) is also essential for quality work with students. 

 

KEYWORDS: emotions, fear, fear management strategies, teacher, professional development 
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I. UVOD  

 

Čustva predstavljajo pomemben del našega življenja in vplivajo tudi na druga področja našega 

delovanja. To, da vsi ljudje doživljamo različna čustva, pa ne pomeni, da jih dobro razumemo 

in z njimi znamo tudi učinkovito ravnati. Prepoznavanje, boljše razumevanje in uravnavanje 

čustev ter razumevanje čustvenih odzivov drugih ljudi bi marsikomu olajšalo vsakdan. Učitelj 

razrednega pouka je med svojim delom v nenehni interakciji z učenci, sodelavci in starši, zato 

je razumevanje lastnih čustev in čustev drugih ljudi poglavitnega pomena za njegovo 

kakovostno opravljanje poklica. Samo učitelj, ki učinkovito uravnava svoja čustva, je sposoben 

vzpostaviti kakovosten odnos z učenci in suvereno izvajati učni proces. Pomembno je, da se 

učitelji zavedajo, da s svojimi čustvenimi odzivanji predstavljajo model za učence pri njihovem 

izražanju čustev. 

V magistrskem delu smo se odločili podrobneje raziskati področja izražanja, prepoznavanja in 

uravnavanja čustev s poudarkom na čustvu strahu, s katerim se pri svojem delu srečujejo tudi 

učitelji. V teoretičnem delu čustva opredelimo, opišemo njihov razvoj in delitev ter predstavimo 

značilnosti posameznih temeljnih in kompleksnih čustev. V nadaljevanju podrobneje razložimo 

področja prepoznavanja, izražanja in uravnavanja čustev ter pomen uporabe strategij 

uravnavanja čustev za učiteljski poklic. Na koncu teoretičnega uvoda obravnavamo različne 

modele učiteljevega profesionalnega razvoja, saj nas je v raziskavi zanimalo tudi, ali se uporaba 

posameznih strategij uravnavanja čustva jeze med učitelji razlikuje glede na njihovo stopnjo 

profesionalnega razvoja. 

V empiričnem delu predstavimo potek in rezultate raziskave o izražanju, prepoznavanju in 

uravnavanju čustva strahu učiteljev razrednega pouka, ki smo jo izvedli z učitelji, ki poučujejo 

v različnih slovenskih osnovnih šolah.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

   1     OPREDELITEV ČUSTEV  

 

Čustva so že vrsto let aktualna tema raziskovanja številnih avtorjev, ki pa niso enotni glede 

njihove opredelitve. Zaradi različnih pogledov na ta fenomen so se sčasoma razvile številne 

veje proučevanja čustev in iz njih izšle različne teorije o čustvih. V nadaljevanju te teorije 

naštejemo in jih na kratko opišemo.  

Sodobne teorije čustev glede na njihov izvor in sestavo ločimo v naslednje skupine: »fiziološke 

in nevrološke«, »funkcionalne«, »kognitivne« in »socialne« (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Zagovorniki fizioloških in nevroloških teorij čustev so mnenja, da čustva lahko prepoznamo v 

fizioloških spremembah organizma in v značilnih medmožganskih povezavah (Smrtnik Vitulić, 

2004). Avtorji funkcionalnih teorij, med katerimi je zelo pomemben Izard (1991, v Smrtnik 

Vitulić, 2004), si čustva razlagajo kot prirojene programe, ki so se oblikovali med evolucijo. 

Predstavniki socialnih teorij čustev poudarjajo pomen družbene pogojenosti čustev, ki jih 

opredeljujejo kot družbeno strukturirane tvorbe (Smrtnik Vitulić, 2004). Kognitivni avtorji, 

med katerimi lahko izpostavimo Lazarusa (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004), pa so prepričani, da 

so »[…] čustva po izvoru in sestavi kompleksni psihofiziološki pojavi, ki se spreminjajo v 

skladu s spremembami odnosov med posameznikom in okoljem« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 

9). 

V sodobni psihološki literaturi najpogosteje srečujemo kognitivne in funkcionalne teorije 

čustev. V nadaljevanju čustva opredelimo z vidika kognitivnih teorij čustev. Njihovim avtorjem 

je skupno spoznanje, da so čustva zapleteni sestavljeni procesi, ki vključujejo kognitivne, 

fiziološke, izrazne in vedenjske odzive posameznikov (Smrtnik Vitulić, 2004), sprožijo pa se, 

ko ti posamezniki neko dogajanje ocenijo kot zanje vredno ali pomembno (Babšek, 2009; 

Milivojević, 2008; Musek in Pečjak, 2001). Kognitivni odziv se nanaša na posameznikovo 

oceno določene situacije, fiziološki odziv na številne telesne procese, ki spremljajo čustvo, 

izrazni odziv pa na naslednje izraze, prek katerih lahko prepoznamo doživljanje določenega 

čustva pri posamezniku: obrazna mimika, telesna drža, sprememba tona glasu ipd. Vedenjski 

odziv pa pomeni spremembo vedenja z namenom, da bi dosegli določen cilj (Lamovec, 1991). 

Milivojević (2008) poudari, da so čustva svojevrstno in nespremenljivo zaporedje različnih 

kognitivnih procesov, telesne obdelave informacij, izrazov in vedenja. 

Oatley in J. Jenkins (1996) sta pri opredelitvi čustev upoštevala naslednja spoznanja: 

1. Čustvo nastane kot odziv na zavestno ali nezavedno vrednotenje dogodka kot 

pomembnega za doseganje pomembnega cilja. Čustvo doživljamo kot prijetno takrat, 

ko je cilj dosežen, in neprijetno takrat, ko pri doseganju cilja nastane ovira. 

 

2. Temeljna vloga čustva je v pripravljenosti na akcijo in v spodbujanju določenih 

delovanj; čustvo daje prednost tistim delovanjem, ki jih posameznik oceni kot 
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pomembna, zato lahko prekinejo miselne procese ali »tekmujejo« z miselnimi procesi 

in delovanji, ki že potekajo.  

 

3. Čustvo lahko opišemo kot značilno vrsto duševnih stanj, ki jih spremljajo ali jim sledijo 

telesne spremembe, značilni obrazni izrazi in delovanje.  

Čustva so bila vrsto let obravnavana kot manj pomembno področje posameznikovega 

delovanja, ki so jim – za razliko od zaznavanja, jezika, mišljenja in učenja – znanstveniki 

posvečali manj pozornosti (Oatley in Jenkins, 1996). Omenjena avtorja poudarjata tudi, da 

čustva niso nepomembno področje psihologije, temveč so ključna za posameznikovo delovanje, 

saj vzpostavljajo, vzdržujejo, spreminjajo in prekinjajo njegove odnose z zunanjim svetom 

glede na to, kaj je zanj dejansko pomembno.  

V skladu z že navedenimi avtorji kognitivnih teorij čustev tudi Muršič, Milivojević in D. Lešnik 

Mugnaioni (2010) čustva opredeljujejo kot duševne procese, s katerimi se odzivamo na 

dogajanje zunaj ali znotraj nas, zato nas povezujejo s svetom, z drugimi ljudmi in s samim 

seboj. Čustveno se lahko odzivamo na zaznano sedanjost, iz spomina priklicano preteklost ali 

pa zamišljeno prihodnost. Bolj kot so določene miselne predstave za nas pomembne, 

intenzivnejša čustva doživljamo. Če pa neka situacija za nas ni pomembna, ne doživljamo 

čustev oz. ostajamo ravnodušni. Za razliko od telesnega doživljanja čustev ne doživljamo 

neprestano.  

Ljudje čustva velikokrat zamenjujemo z razpoloženji, v resnici pa gre za dva različna fenomena. 

Ekman (1994) navaja temeljne razlike med njima, ki jih bomo v nadaljevanju tudi opisali. Prva 

razlika med razpoloženji in čustvi je v njihovem trajanju in intenzivnosti − razpoloženja trajajo 

dalj časa (več ur, včasih tudi več dni) in so manj intenzivna kot čustva. Naslednja razlika je v 

tem, da so za čustva značilni edinstveni čustveni izrazi oz. prepoznavna obrazna mimika, 

razpoloženja pa te značilnosti nimajo. Ekman (1994) prav tako navaja, da med čustvi in 

razpoloženji obstaja razlika v tem, kaj jih sproži; lažje je določiti, kateri dogodek je v 

posamezniku sprožil doživljanje določenega čustva kot pa doživljanje določenega razpoloženja. 

Omenjeni avtor ugotavlja tudi, da razpoloženja najpogosteje doživljamo za tem, ko smo v 

določenem časovnem intervalu večkrat doživljali določena prijetna ali neprijetna čustva. Za 

razpoloženja je značilno, da znižujejo začetni prag posameznikovega doživljanja določenega 

čustva. Tako npr. oseba, ki je v »razdražljivem razpoloženju«, začne doživljati jezo hitreje, kot 

bi jo sicer. Ljudje z določenim razpoloženjem namreč spremenijo pogled na svet in odzivanje 

nanj tako, da se njihov čustveni odziv pogosto ujema z njihovim razpoloženjem. Velja tudi, da 

bo posameznik, ki doživlja določeno razpoloženje, iskal priložnosti za vzbujanje čustev, 

povezanih z njegovim razpoloženjem. Čustvo, ki je skladno z našim razpoloženjem, je pogosto 

intenzivnejše, težje obvladljivo in traja dalj časa (Ekman, 1994).   
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1.1      ČUSTVA KOT PROCES 

 

Številni avtorji menijo, da so čustva sestavljena iz niza procesov, ki niso medsebojno odvisni, 

skupaj kot celota pa tvorijo posamezna čustva (Oatley in Jenkins, 1996). Milivojević (2008) je 

zapletene mehanizme, ki omogočajo nastanek čustev, opisal prek zaporedja različnih procesov, 

ki se začnejo z dražljajsko situacijo, ki jo posameznik oceni kot pomembno, sledijo telesna 

obdelava podatkov informacij, pripravljenost za odzivanje, razmišljanje in izbira vedenja ter 

vedenje oz. aktivnost. Le če posameznik dražljajsko situacijo zazna kot pomembno, se bodo v 

njem sprožili procesi, ki vodijo k doživljanju in izražanju čustev (Milivojević, 2008). 

Milivojević (2008) je zaporedje procesov, ki omogočajo nastanek čustev, poimenoval model 

krožne emocionalne reakcije (KER-model). Opredelil ga je kot kompleksen kognitivno-

fiziološko-vedenjski krožni model, prek katerega lahko razumemo zaporedja posameznih 

procesov, ki sestavljajo čustva. Avtor predpostavlja, da nastanek čustev poteka v naslednjih 

korakih: (1) prisotnost dražljajske situacije, (2) zaznavanje situacije, (3) pripis pomena situaciji, 

(4) pripis pomembnosti situaciji, (5) telesna obdelava informacije, (6) pripravljenost za akcijo, 

(7) mišljenje in (8) pripravljenost na odziv na situacijo. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali 

navedene korake v procesu nastanka čustev.  

Zaznavanje dražljajske situacije je prvi pogoj, ki je potreben za sprožitev čustev. Posameznik 

dražljajsko situacijo zaznava s čutili, miselno predstavo o njej pa si ustvari kot produkt zavestne 

in nezavedne zaznave dražljajev. Posameznik se lahko odzove tudi na psihogene dražljaje ali 

na mentalne predstave, ki so del njegovih predstav in ne zunanje stvarnosti. Pripisovanje 

pomena dražljajski situaciji je subjektiven in zelo hiter, skoraj avtomatski proces, ki omogoča 

osmišljanje zaznane situacije. Ta proces je imel velik evolucijski pomen, saj je posamezniku 

omogočil hitro oceno nevarne situacije in s tem pravočasen beg ter večjo možnost preživetja. 

Pripisovanje pomembnosti dražljajski situaciji je bistven korak v procesu nastanka čustev, saj 

je od njega odvisno, ali se bo določeno čustvo v posamezniku sprožilo ali ne. Posameznik 

določeno čustvo namreč doživlja le, kadar situacijo oceni kot pomembno. Proces vrednotenja 

pa je povezan s posameznikovim vrednostnim sistemom, saj dve osebi lahko isti situaciji 

pripišeta enak pomen, ovrednotita pa jo povsem različno. Sledi telesna obdelava informacije, 

pri kateri pride do sprememb v avtonomnem živčnem sistemu, v endokrinem sistemu in v 

somatskem živčnem sistemu (motorične funkcije). Glavni namen tega koraka je mobilizacija 

energije za morebitno akcijo. Posameznik pripravljenost za akcijo, ki sledi telesni obdelavi 

informacije, zaznava kot notranji impulz za akcijo, izraža pa se v značilnih telesnih izrazih. 

Sledi aktivacija specifičnega mišljenja, ki posamezniku omogoča iskanje tistega vedenja, prek 

katerega bi se v dani situaciji lahko najbolj primerno odzval glede na dano, zanj pomembno 

situacijo.  Posameznik se nato na situacijo odzove tako, da je v stanju optimalne pripravljenosti 

na odziv (Milivojević, 2008).  

Podobno kot Milivojević (2008) tudi A. Kompare (2019) navaja, da so čustva sestavljena iz 

različnih procesov, ki se sprožijo v posamezniku, kot so kognitivna ocena dogajanja (ki ga 

posameznik oceni kot pomembnega), fiziološko vzburjenje, čustveni izrazi in vedenje. 
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Ljudje določeno dogajanje (dražljajsko situacijo) kognitivno ocenimo. Kognitivna ocena je hiter 

in pogosto nezaveden pripis pomena ter pomembnosti zaznani situaciji, v kateri se znajdemo. 

Če določeno dogajanje ocenimo kot za nas pomembno, sledijo fiziološko vzburjenje, ki je 

povezano z delovanjem avtonomnega živčnega sistema, in čustveni izrazi, ki se kažejo 

predvsem v obrazni mimiki, gibih, telesni drži in glasu. Nato se na dogajanje odzovemo z 

vedenjem, ki omogoča (vedenjsko) prilagoditev na zaznano situacijo, ki je za posameznika 

pomembna.  Kognitivna ocena pomena dogajanja vpliva na to, katero čustvo bomo doživljali, 

intenzivnost tega čustva pa je odvisna od tega, v kolikšni meri je situacija za posameznika 

pomembna, oz. od nastale intenzivnosti fiziološkega vzburjenja, ki se sproži po oceni 

pomembnosti situacije (Kompare, 2019).  

 

1.2      RAZVOJ ČUSTEV 

 

Mnenja znanstvenikov o razvoju čustvenega doživljanja pri posamezniku se razlikujejo. Izard 

(1991, v Smrtnik Vitulić, 2013) kot zagovornik telesno-vedenjskih opredelitev čustev meni, da 

že pri novorojenčku lahko prepoznamo značilne telesne izraze, ki jih povežemo z določenimi 

čustvi. Omenjeni avtor (v Smrtnik Vitulić, 2013) je na osnovi opazovanj telesnih izrazov 

dojenčkov sklepal, da so nekatera čustva, kot je gnus, prisotna že kmalu po rojstvu otroka. S 

temi vidnimi izrazi obraza naj bi otrok svoje potrebe signaliziral skrbnikom. Nekateri avtorji 

torej dokaze, da že novorojenček doživlja čustva, iščejo v posameznih telesnih izrazih, ki so 

značilni za posamezna čustva (Smrtnik Vitulić, 2013).  

Zagovorniki kognitivnih opredelitev čustev (npr. Lazarus, 1991) menijo, da je določena stopnja 

kognitivnega razvoja posameznika predpogoj za razvoj njegovih čustev. Dojenčki naj bi izražali 

le nediferencirano čustveno stanje splošnega vzburjenja, čustva pa naj bi se pojavila kasneje v 

razvoju kot rezultat izkušenj in spoznavnega razvoja posameznika ter kot otrokov odziv na 

situacije, ki jih prepoznava kot pomembne.  

Kdaj v otrokovem razvoju lahko govorimo o nastanku čustev, je torej odvisno od tega, kako 

opredelimo čustvo. Če čustveni izraz pojmujemo kot bistveni sestavni del čustev, čustvo pa kot 

notranje stanje, ki nastane na osnovi vedenjskih značilnosti in situacijskih znakov, potem lahko 

zaključimo, da otrok čustva izraža že kmalu po rojstvu. Če pa čustva razumemo kot skupek 

fizioloških sprememb, telesnih izrazov, delovanja ali potreb za delovanje in kognitivnih 

procesov, potem so v razvoju mogoča šele na stopnji, ko je otrok dosegel določeno stopnjo 

kognitivnega razvoja in samozavedanja, hkrati pa je že oblikoval nekatera spoznanja o sebi ter 

o svetu (Lamovec, 1991; Smrtnik Vitulić, 2013). 

A. Kompare (2019) poudarja, da razvoj čustev pri vseh ljudeh poteka zelo podobno in je odvisen 

predvsem od zorenja organizma in razvoja možganov. Večina psihologov je mnenja, da se 

čustva razvijajo v smeri od nediferenciranega čustvenega stanja splošnega vzburjenja k vse bolj 

specifičnim in med seboj različnim čustvom. Temeljna čustva, tako prijetna kot neprijetna, se 

postopoma razvijejo v prvem letu otrokove starosti. Otroci s prijetnimi čustvi vzpostavljajo 

prijetne interakcije z drugimi ljudmi, z neprijetnimi pa skrbnikom sporočajo, da so njihove 
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potrebe nezadovoljene. Po prvem letu otrokove starosti se že postopoma razvijejo tudi nekatera 

kompleksna čustva, kot je npr. ljubosumje. Med drugim in tretjim letom pa se razvijejo čustva 

samozavedanja, kot so npr. zavist, ponos in sram. 

Človekov čustveni razvoj je tesno povezan z njegovim spoznavnim in socialnim razvojem. 

Strah pred neznanci se npr. razvije šele med osmim in dvanajstim mesecem starosti, ko otrok 

začne razlikovati med znanimi ljudmi in neznanci (Kompare, 2019). Čustva samozavedanja pa 

se razvijajo med petnajstim in štiriindvajsetim mesecem otrokove starosti, ko se ta začne 

zavedati samega sebe in je izpostavljen vse več socialnim izkušnjam, prek katerih spoznava 

družbena pravila (Kompare, 2019).  

Doživljanja in izražanja čustev se lahko učimo s klasičnim in instrumentalnim pogojevanjem 

ter z modelnim učenjem (Kompare, 2019). Prek klasičnega pogojevanja, ki temelji na 

vzpostavitvi povezave med nevtralnim dražljajem in dražljajem, ki izzove čustvo, se lahko 

razvijejo fobije. Z instrumentalnim pogojevanjem pa se čustev učimo prek odzivov drugih ljudi, 

ki nekatera naša čustva podkrepljujejo, na druga se ne odzivajo, tretja pa kaznujejo. Starši npr. 

podkrepljujejo določeno prijetno čustvo s tem, ko ga v določeni situaciji tudi sami izrazijo. Prek 

modelnega učenja pa se otroci učijo čustev s posnemanjem – otrok opazuje druge in njihovo 

izražanje čustev povezuje z določenimi situacijami. Otroci se tako učijo, v katerih situacijah in 

na kakšen način ljudje izražamo posamezna čustva. Otroci čustva drugih otrok najprej 

podoživljajo, pozneje pa jih v podobnih situacijah lahko tudi posnemajo (Kompare, 2019).  

 

1.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na proces čustvenega razvoja 

 

Dva najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na razvoj čustev pri posamezniku, sta dednost 

(temperament) in okolje (Zupančič, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2004). Musek in Pečjak (2001) 

navajata, da imajo znotraj okolja pomembno vlogo predvsem starši oz. skrbniki, ki vplivajo na 

otroka s svojim odzivanjem na njegova čustva in z načinom izražanja čustev. Neustreznost 

čustvenega odzivanja staršev velikokrat povzroči motnje v otrokovem čustvenem razvoju. Do 

teh pride v primerih otrokove čustvene prikrajšanosti, neustrezne čustvene navezanosti, 

neustrezne vzgoje in čustvene nezrelosti staršev (Musek in Pečjak, 2001). Čustvena 

prikrajšanost pomeni neustrezen čustveni stik, čustveno zanemarjanje in čustveno hladnost v 

skrbnikovem odnosu do otroka (Musek in Pečjak, 2001). Do neustrezne čustvene navezanosti 

pride takrat, ko otrok nima osebe, na katero bi se lahko čustveno navezal. Čustvena navezanost 

je v zgodnjem obdobju razvoja otroka nujna, saj otrok brez nje ne pridobi občutka, da je vreden 

ljubezni, posledično pa razvije občutke manjvrednosti in negativno samospoštovanje (Musek 

in Pečjak, 2001). Vzgoja otrok je lahko neustrezna z več vidikov: lahko gre za permisivno 

vzgojo, za prenašanje svojih neuresničenih ambicij na otroka, neusklajene vzgojne pristope 

(nestrinjanje staršev glede izbire vzgojnega tipa) ali neustrezne odnose med starši (verbalno in 

fizično nasilje vpričo otrok) (Musek in Pečjak, 2001). O čustveni nezrelosti staršev pa 

govorimo, ko starši prikrivajo svoja čustva pred otroki, uporabljajo negativne čustvene vzorce, 

niso sposobni vzpostaviti čustvene komunikacije z otrokom, zaradi nezrelih čustvenih reakcij 

predstavljajo slab model učenja čustev ali pa preprečujejo otrokovo čustveno izražanje (Musek 
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in Pečjak, 2001). Otrok, ki je pod vplivom čustveno nezrelih staršev, ne razvije ustreznih 

vzorcev čustvovanja ter ima težave pri izražanju in uravnavanju čustev.  

 

1.3      DELITEV ČUSTEV 

 

V nadaljevanju opišemo delitev čustev na temeljna in kompleksna čustva, prijetna in neprijetna 

čustva ter močna in šibka čustva. Opišemo tudi značilnosti nekaterih temeljnih in kompleksnih 

čustev.  

 

1.3.1 Temeljna in kompleksna čustva 

 

Čustva glede na sestavljenost delimo na temeljna in kompleksna (Milivojević, 2008). Temeljna 

čustva so se v individualnem in evolucijskem razvoju pojavila zelo zgodaj, v različnih kulturah 

je njihovo izražanje in prepoznavanje podobno, zanje pa so značilni tipični izrazi obraza 

(Smrtnik Vitulić, 2013). Med temeljna čustva spadajo npr. veselje, žalost, strah in jeza. Med 

kompleksna čustva, ki so razvojno bolj zapletena, prištevamo npr. ponos, sram, krivdo in zavist. 

Ta čustva se pojavijo šele po drugem letu otrokove starosti, pogoj, da jih otroci razvijejo, pa je 

sposobnost samozavedanja (Smrtnik Vitulić, 2013). 

 

1.3.1.1      Značilnosti nekaterih temeljnih čustev 

 

STRAH 

Strah je specifično neprijetno čustvo, ki ga posameznik doživlja takrat, ko oceni, da nima dovolj 

potrebnih sposobnosti za spoprijemanje z nastalo situacijo (Batistič Zorec in Prosen, 2011).  

Doživljanje in izražanje strahu pri osebi nakazuje, da se z zaznano nevarnostjo, ki je lahko 

realna ali namišljena, ne zmore ustrezno spoprijeti (Cvetek, 2014).  

Strah je povezan s številnimi psihičnimi težavami, psihosomatskimi obolenji in motnjami, kot 

sta npr. pretirano doživljanje strahu in pretirano potlačevanje strahu (Milivojević, 2008). 

Omenjeno čustvo ima veliko vlogo v socialnih odnosih, saj doživljanje strahu in način 

njegovega izražanja močno vplivata na kakovost medsebojnih odnosov (Musek, 2005).  

Intenzivnost strahu je sorazmerna s pomenom, ki ga oseba pripisuje dogajanju. Strah ne glede 

na izvor pripravlja posameznika na spoprijemanje z nevarnostjo. Omogoči mu hitro in 

avtomatsko oceno nastale situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev v skladu s situacijo 

(Smrtnik Vitulić, 2004).  

Strah je spremljevalec mnogih telesnih bolezni in duševnih motenj (Milivojević, 2008). Pri 

slednjih se pojavlja kot eden od simptomov ali celo kot temeljni simptom. Posameznik strah 
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doživlja v zvezi s situacijo v sedanjosti ali pa tudi situacijo v prihodnosti, za katero predvideva, 

da se bo zgodila. Bojazen je skupno ime za naslednje tri vrste strahov, ki so usmerjeni v 

prihodnost: zaskrbljenost, trema in tesnoba (Milivojević, 2008).  

Strah lahko dojemamo tudi kot sporočilo, ki ga ena oseba sporoča drugi; to sporočilo se 

razlikuje glede na to, ali je med osebama vzpostavljeno razmerje simpatije ali pa razmerje 

antipatije. V prvem primeru ima strah funkcijo »klica na pomoč« – oseba, ki se boji, išče 

zaščito. Primer »klica na pomoč« se pojavi med otrokom in staršem; ko otrok izraža strah, se 

starši zaščitniško odzovejo. V drugem primeru (antipatije) pa je funkcija izražanja strahu 

zmanjšanje agresivnosti pri posamezniku, saj oseba s strahom sporoča drugi, da je ta v odnosu 

močnejša od nje. Ta funkcija strahu je značilna za živali iste vrste; takoj ko ena od živali pokaže 

znake strahu in predaje, druga žival preneha z napadom nanjo (Milivojević, 2008). 

Milivojević (2008) navaja, da posameznik doživlja strah takrat, ko oceni: (1) da je ogrožen on 

sam ali kateri izmed njegovih pomembnih ciljev ali želja, (2) da se objektivno ne more 

zoperstaviti nekomu ali nečemu, kar ga ogroža, in (3) da iz dane situacije lahko pobegne. Ta 

trojna ocena se imenuje »kognitivna triada strahu« (Milivojević, 2008). Za razliko od strahu pa 

posameznik pri doživljanju panike ni prepričan, ali lahko iz dane situacije pobegne, pri 

doživljanju groze pa je povsem prepričan, da mu iz situacije ne bo uspelo pobegniti 

(Milivojević, 2008).  

Da je doživljanje strahu v določeni situaciji ustrezno, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev, in 

sicer: (1) da situacija res izpolnjuje vsa merila, ki sestavljajo kognitivno triado strahu. To 

pomeni, da ogroženost zares obstaja, da je ogrožajoči dejavnik močnejši od posameznika in da 

je umik iz dane situacije smiseln, (2) da je intenzivnost strahu v sorazmerju s stopnjo 

posameznikove ogroženosti, (3) da izražanje strahu poteka na socialno sprejemljiv način in (4) 

da strah posamezniku omogoča učinkovito spoprijemanje z ogrožajočo situacijo – t. i. varovalni 

učinek (Milivojević, 2008). 

Doživljanje strahu je učinkovito takrat, ko zares obstaja ogrožajoči objekt ali situacija, 

posameznik pa se mu ne zmore zoperstaviti. Strah pa je iracionalen takrat, ko ni objektivnega 

razloga za posameznikov strah (Milivojević, 2008). Če posameznik oceni, da nima dovolj moči, 

da bi se lahko zoperstavil ogroženosti, lahko začne doživljati paniko. Posameznik je lahko tudi 

razdvojen, kar pomeni, da se »en del njega« ogroženosti ne zmore zoperstaviti, »drugi del« pa 

ocenjuje, da se ji lahko zoperstavi (Milivojević in Muršič, 2010). 

Izvor strahu je lahko zunanji in notranji. V prvem primeru je izvor posameznikovega strahu 

»nevarna« zunanja situacija, v drugem primeru pa se posameznik boji, da se ne bo zmogel 

zoperstaviti neki situaciji, ker ocenjuje, da ni dovolj kompetenten za spoprijemanje 

(Milivojević, 2008).  

 

VESELJE 

Milivojević (2008) je veselje opredelil kot čustvo, ki ga posameznik doživlja takrat, ko oceni, 

da je zadovoljil neko zanj pomembno željo. V eksistencialnem pogledu je veselje pozitivno 

povratno sporočilo, da posameznik živi skladno s samim seboj in z zunanjim svetom.  
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Posameznik ob čustvu veselja doživlja prijetnost, ki je posledica telesnega odziva ob izpolnitvi 

želje oz. doseganju pomembnega cilja. Posledica veselja je utrjevanje tistega vedenja, ki je 

prispevalo k doseganju te želje oz. doseganju cilja. Doživljanje veselja pozitivno vpliva na 

posameznikov odnos do ljudi in zunanjega sveta (Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

JEZA 

Posameznik jezo doživlja takrat, ko oceni, da nekdo ali nekaj neupravičeno ogroža njegove 

pomembne želje ali vrednote (Milivojević, 2008). To čustvo se v njem sproži predvsem, kadar 

je oviran v svoji dejavnosti oz. kadar mu kdo preprečuje izvajanje dejavnosti ali pa do njega 

izraža premalo spoštovanja. Jeza pomeni poskus posameznikovega urejanja sveta v skladu z 

njegovimi željami, vrednotami in cilji. Cilj izražanja jeze pred drugo osebo je, da se v njej sproži 

občutje nelagodja, ki naj bi jo motiviralo k spremembi vedenja. Jeza doseže svoj namen takrat, 

ko oseba, ki v posamezniku vzbudi jezo, spremeni svoje vedenje in s tem preneha ogrožati 

doseganje njegovih pomembnih ciljev. Jeza je največkrat usmerjena v zunanji svet, včasih pa 

jo posameznik usmeri tudi nase. Pri sprožanju jeze se v posamezniku vzbudijo zelo hitre telesne 

spremembe, ki mu omogočajo prehod z nižje ravni aktivnosti na višjo. S tem je posameznik 

telesno pripravljen na spremembo vedenja. Na psihični ravni posameznik z jezo izraža svoje 

»psihološke meje«, saj želi na ta način neustrezno vedenje drugih ali okoliščine 

spremeniti/preoblikovati v skladu s svojimi pričakovanji (Milivojević, 2008).  

Socialni vidik jeze je povezan z doživljanjem moči, svoje lastne vrednosti in pomembnosti – 

jezi se namreč samo posameznik, ki se v določeni situaciji počuti dovolj močnega za 

spremembo drugih/okolja. Razvojno jeza izhaja iz doživljanja frustriranosti, saj se prva oblika 

jeze pri dojenčku pojavi prav kot odgovor na frustracijo (Milivojević, 2008).  

Pri ustreznem doživljanju in izražanju jeze se posameznik usmerja na vedenje drugega (njegov 

namen je sporočiti, da je neustrezno njegovo vedenje) in ne nanj kot na osebo (kot »bitje«, ki 

ga ne moremo preoblikovati). Namesto izražanja jeze pa je (z namenom preoblikovanja vedenja 

drugega) lahko učinkovita tudi uporaba humorja in prijaznosti (Milivojević in Muršič, 2010).  

 

ŽALOST 

Posameznik doživlja žalost takrat, ko oceni, da je izgubil nekaj, kar je zanj pomembno 

(Milivojević, 2008). To je lahko njemu pomembna oseba, ki je umrla ali pa ga je zapustila, 

izgubljena materialna dobrina, izgubljen socialni status, neizkoriščena življenjska priložnost 

ipd.  

Intenzivnost omenjenega čustva naj bi bila sorazmerna s tem, kako pomembna je bila za 

posameznika izguba. Posameznik z žalovanjem predeluje in rekonstruira svoj vrednostni 

sistem, se poslavlja od izgubljene osebe ali nečesa drugega in se prilagaja na nove življenjske 

pogoje. Posameznik, ki se sooča z žalostjo, ima velikokrat močno potrebo po sočutju (Smrtnik 

Vitulić, 2004).  
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Žalost je čustvo, ki ga oseba lahko vzdržuje tako, da o izgubi razmišlja in podoživlja izgubo. 

Oseba, ki doživlja žalost, je lahko preokupirana s predstavami o izgubljeni osebi ali čem 

drugem. Žalost se v osebi lahko vzbudi kot odziv na izgubo iz preteklosti, sedanjosti ali pa je 

lahko povezana s prihodnostjo. Pri slednji gre za žalost, ki nastane, ko je oseba povsem 

prepričana v to, da bo v prihodnosti doživljala izgubo, zato doživlja žalost, kot da bi se ta izguba 

že zgodila (Milivojević, 2008).  

 

1.3.1.2     Značilnosti nekaterih kompleksnih čustev 

 

ZAVIST 

Zavist je čustvo, ki ga posameznik doživlja takrat, ko oceni, da ima nekdo drug nezasluženo 

nekaj, do česar ima on sam enako ali večjo pravico (Milivojević in Muršič, 2010). To čustvo 

ga spodbudi, da poskuša izenačiti razliko med sabo in drugo osebo, zaradi katere se počuti 

prikrajšanega. Tisti, ki sebe bolj spoštujejo, manjkrat doživljajo čustvo zavisti, saj o svoji 

vrednosti ne sodijo na osnovi primerjanja z drugimi. Zavist je koristno čustvo takrat, ko nam 

pomaga prepoznati našo željo in nas spodbudi, da jo uresničimo na zdravo tekmovalen način 

ter brez da bi s tem ogrozili koga drugega (Milivojević in Muršič, 2010).  

Oseba lahko drugemu zavida neko dobrino ali osebe, s katerimi je v dobrih odnosih (avto, 

partnerja, otroka ipd.), izkazovanje časti (napredovanje, nagrado, zmago), sposobnosti, znanje 

in spretnosti (npr. znanje angleščine) ali neko njegovo lastnost (lepoto, moč, inteligentnost idr.). 

Čustvo zavisti se sproži, ko je oseba v antipatičnih odnosih do druge osebe, kar pomeni, da sta 

ob nastanku tega čustva osebi v odnosu antipatije (in ne simpatije), medsebojnega primerjanja 

in tekmovalnosti. Med osebama torej velja sovražen ali ambivalenten odnos. S tem, ko postane 

oseba, ki doživlja zavist, motivirana k doseganju npr. enake ali boljše dobrine od tiste, ki jo ima 

oseba, ki ji zavida, njeno vedenje lahko postane agresivno, tekmovalno ali destruktivno 

(Milivojević, 2008).  

Zavist se navzven kaže v bledici obraza in v spremenjeni obrazni mimiki (široko odprte oči, 

skupaj stisnjene ustnice). Oseba lahko tudi omalovažuje uspeh drugega ali kritizira njegovo 

osebnost, lahko pa tudi poveličuje svoje uspehe in osebnost z namenom, da bi s tem 

nevtralizirala razliko med sabo in drugim, ki ima »nekaj več«, kot ima sama (Milivojević, 

2008).  

 

PONOS 

Ponos je čustvo, ki ga posameznik doživlja, ko z neko svojo lastnostjo ali ravnanjem vzbuja 

odobravanje pri zanj pomembnih ljudeh. Z izražanjem tega čustva posameznik navzoče poziva 

k potrditvi svoje osebne (več)vrednosti (Milivojević in Muršič, 2010).  

Poleg ponosa do sebe lahko oseba doživlja tudi ponos do nekoga drugega, vendar samo takrat, 

ko se s tem nekom istoveti tako, da vidi njegov uspeh tudi kot svoj lasten. Ponos je v razvojnem 
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pogledu zelo pomembno čustvo, saj posamezniku omogoča, da začne svojo samopodobo 

doživljati kot pozitivno in potrjeno s strani avtoritet. Ko začne posameznik v nadaljnjem razvoju 

ločevati med pozitivno podobo o sebi in mnenjem drugih, postane zmožen razvijati 

samozadovoljstvo in samozaupanje (Milivojević, 2008). Če posameznik pri večini dejavnosti 

naleti na neodobravanje ali ignoriranje, si ju lahko razlaga kot izraz omalovaževanja, 

sovražnosti ali zavisti drugih do njega (Milivojević in Muršič, 2010).   

 

SRAM 

Sram je čustvo, ki ga posameznik doživlja takrat, ko ocenjuje, da je z nekim dejanjem potrdil 

negativno podobo o sebi pred zanj pomembno osebo (Milivojević in Muršič, 2010). To v njem 

sproži strah, da bo imela ta oseba o njem negativno mnenje. Za nastanek tega čustva je torej 

potrebna prisotnost druge osebe/drugih oseb. Večja kot je posameznikova želja, da bi drugi o 

njem mislili pozitivno, intenzivnejše čustvo sramu doživlja, če se pred drugim pokaže kot 

»neustrezen«. To čustvo pogosto doživljajo ljudje, ki se obremenjujejo s tem, kaj o njih mislijo 

drugi (Milivojević in Muršič, 2010).  

V razvojnem pogledu je sram zelo pomembno čustvo, saj omogoča začetno usvajanje norm in 

vrednot ter omogoča socializacijo. V tem pomenu je koristno, da posameznik verjame, da ga 

bodo ljudje, če se ne bo ravnal v skladu z vrednostnimi normami, odklanjali. Posameznik se 

lahko izogiba vedenju ali situacijam, ki so povezane z njegovim doživljanjem sramu, s tem pa 

razvija socialno sprejemljivejša vedenja (Milivojević, 2008).   

Sram se navzven lahko izrazi skozi rdečico na obrazu, na vratu ali prsih. Oseba, ki jo je sram, 

se izogiba očesnega stika z drugimi, pogosto gleda v tla, lahko skloni glavo, se obrača stran od 

drugih ljudi, skuša prikriti svoj obraz ali pa se skuša skriti. Nekatere osebe, ki imajo težave z 

doživljanjem sramu, se lahko vsem potencialnim situacijam, v katerih bi lahko doživljale to 

čustvo, izognejo, kar lahko vodi do zoženja njihovega socialnega kroga in zmanjšanja njihove 

socialne uspešnosti (Milivojević, 2008).  

 

1.3.2 Prijetna in neprijetna čustva 

 

Glede na hedonski ton ali valenco ločimo pozitivna ali prijetna in negativna ali neprijetna čustva 

(Smrtnik Vitulić, 2013). Posameznik doživlja prijetna čustva takrat, kadar oceni, da mu 

okoliščine pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev, neprijetna pa takrat, ko oceni, da 

okoliščine ne delujejo v prid njegovim ciljem, ki so zato ogroženi. Vsa čustva – ne glede na 

hedonski ton ali valenco – nam omogočajo prilagoditev na pomembno situacijo in so za nas 

zato lahko (na splošno) koristna (Smrtnik Vitulić, 2004). Raziskave so pokazale, da je 

doživljanje in izražanje prijetnih čustev bolj povezano z levo možgansko hemisfero, neprijetnih 

pa z desno možgansko hemisfero (Davidson, 2001, v Kompare, 2019).  

Vsako prijetno ali neprijetno čustvo je lahko najboljši odziv oz. izbor v določeni situaciji, prav 

tako pa je vsako čustvo v določenih okoliščinah lahko neustrezno. Prijetna čustva pripomorejo 
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h kakovostnemu, pestremu in izpolnjujočemu življenju, neprijetna čustva pa zavarujejo naše 

interese in nam (v nekaterih okoliščinah) omogočajo celo preživetje. Neprijetna čustva so v 

primerjavi s prijetnimi torej bolj temeljna in biološko pogojena. »Užitkarska logika«, po kateri 

se je treba izogibati neprijetnim čustvom in iskati ter se izpostavljati samo prijetnim čustvom, 

zato ni smiselna (Milivojević in Muršič, 2010). Takšna logika je pogosto prisotna v sodobni 

družbi in pedagoški ideologiji »srečnega« otroka (Milivojević in Muršič, 2010).  

 

1.3.3 Močna in šibka čustva  

 

Glede na jakostni vidik ločimo močna in šibka čustva. Jakost doživljanja čustev se izraža v 

intenzivnosti spremljajočih znakov čustvovanja, kot so fiziološke in vedenjske spremembe 

(Musek in Pečjak, 2001). Šibka čustva so dolgotrajna, zelo intenzivna čustva, ki jih imenujemo 

afekti, pa kratkotrajna. Med slednja uvrščamo bes, paniko in evforijo (Kompare, 2001).   

Ko doživljamo zelo intenzivna čustva, pride do »zoženja zavesti«, ker se takrat povsem 

osredotočimo na tisto, kar nam je trenutno najbolj pomembno, torej tisto, kar je v nas sprožilo 

določeno intenzivno čustvo. Med doživljanjem zelo intenzivnega čustva pa večinoma lahko 

vzdržujemo nadzor nad sabo, vendar se je tega treba naučiti (Muršič in Milivojević, 2010). 

Šibka čustva običajno spodbujajo miselne procese, povečajo hitrost mišljenja, število idej, 

ustvarjalnost, samoiniciativnost in iznajdljivost (Lamovec, 1991).  

 

1.4      FUNKCIJE ČUSTEV 

 

Eno izmed najpomembnejših vprašanj, ki si jih lahko zastavimo, ko govorimo o čustvih, je, 

kakšna je njihova funkcija – čustva se namreč vedno sprožijo z nekim razlogom. Zavedati pa 

se moramo, da vedenje, ki je posledica doživljanja določenega čustva, ni nikoli funkcionalno 

samo po sebi, ampak le v določenem kontekstu oz. okoliščinah (Averill, 1994). Tako je npr. 

strah funkcionalno čustvo v okoliščinah dejanske ogroženosti, v nekaterih okoliščinah pa deluje 

izrazito nefunkcionalno (npr. pretiran strah pred javnim nastopanjem v razredu) (Kompare, 

2019). 

Čustva nam omogočajo prepoznati prijetne ali neprijetne dražljaje iz okolja (Smrtnik Vitulić, 

2004). Vsa čustva, tako prijetna kot neprijetna, imajo prilagoditveno vlogo, kar pomeni, da 

posameznika pripravijo na optimalni odziv v situaciji, ki jo je ocenil kot pomembno (Lazarus, 

1991, v Smrtnik Vitulić, 2013).  

Funkcija prijetnih čustev je približevanje dogajanju, ki je v nas vzbudilo določeno čustvo, 

funkcija neprijetnih čustev pa je ravno nasprotna – izogibanje dogajanju, ki je v nas vzbudilo 

čustvo. Čustva vplivajo na naše kognitivne procese, obnašanje, motivacijo in motorične 

funkcije. Čustva se v določeni meri »prenašajo« z ene osebe na drugo, kar pomeni, da lahko 
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opažanje izraženih čustev pri eni osebi povzroči podobno čustvo tudi pri drugi (Smrtnik Vitulić, 

2004).  

Različni avtorji (npr. Kompare, 2019; Musek in Pečjak, 2001) navajajo pet funkcij čustev, ki 

jih bomo opisali v nadaljevanju:  

1. Komunikacijska funkcija 

Čustva imajo v medsebojnih odnosih komunikacijsko vlogo, saj so pomemben del 

nebesedne komunikacije, drugim ljudem pa z njimi posredujemo informacije o našem 

doživljanju (Musek in Pečjak, 2001). Na osnovi te informacije lahko ljudje uravnavajo svoje 

vedenje in s tem zagotavljajo učinkovitejše in ustreznejše medsebojne odnose (Kompare, 

2019).   

2. Prilagoditvena funkcija 

Čustva omogočajo učinkovito prilagajanje na spremembe v odnosu med posameznikom in 

zunanjim svetom (Musek in Pečjak, 2001). 

3. Vrednostna funkcija 

Čustva nikoli niso nevtralna – našemu doživljanju sveta namreč dajejo vrednostno 

opredelitev prijetnega in neprijetnega (Musek in Pečjak, 2001). 

4. Usmerjevalna (motivacijska) funkcija 

Na osnovi vrednostne funkcije čustev se usmerjamo proti objektom ali pa od objektov, ki v 

nas sprožijo čustvo. Objekti, ki v nas sprožajo prijetna čustva, nas privlačijo, tisti, ki v nas 

sprožijo neprijetna čustva, pa nas odbijajo (Musek in Pečjak, 2010). Različna čustva 

različno usmerjajo naše vedenje; zaradi strahu postanemo previdnejši in se skušamo izogniti 

nevarnosti, jeza nas motivira k odstranjevanju ovire ipd. Približujemo se tudi situacijam, ob 

katerih smo v preteklosti doživljali prijetna čustva, izogibamo pa tistim, ki so v nas v 

preteklosti sprožile neprijetna čustva. Čustva torej podkrepijo tiste oblike doživljanja in 

vedenja, ki nam omogočajo doseganje želenih ciljev ali uresničevanje pomembnih želja 

(Kompare, 2019).  

5. Obrambna funkcija 

Situacije, ki za nas predstavljajo nevarnost, nas ogrožajo in nam lahko škodujejo, v nas 

sprožajo izrazito neprijetna čustva. Takšnim situacijam se zato, če se le da, izognemo in s 

tem preprečimo morebitne negativne posledice dogajanja. Če pa se vseeno znajdemo v 

nevarni situaciji, se na osnovi doživljanja močnih neprijetnih čustev v naših telesih izloči 

večja količina adrenalina. S tem pa se poveča tudi količina energije, ki jo imamo na 

razpolago za spopad z nastalo situacijo. Naša reakcija, s katero se zavarujemo pred 

škodljivim delovanjem situacije, je hitrejša in učinkovitejša. Najbolj izrazito obrambno 

funkcijo imata čustvi strahu in gnusa (Musek in Pečjak, 2001). 

Čustva močno vplivajo na več človeških funkcij. Dolgotrajno doživljanje neprijetnih čustev ima 

lahko negativen vpliv na posameznikovo splošno duševno stanje (stres, depresivnost, duševne 

krize, frustracije, apatičnost, nemotiviranost, negativno samospoštovanje, nezbranost) in 
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telesno stanje (psihosomatske motnje, zmanjšan nivo energije, počasnejše ali sunkovito 

nekontrolirano gibanje, utrujenost) ter na njegovo uspešnost pri delu (zmanjšana kakovost in 

količina dela, več napak in nesreč) (Musek in Pečjak, 2001).  

 

2.     IZRAŽANJE, PREPOZNAVANJE IN URAVNAVANJE ČUSTEV 

 

2.1     IZRAŽANJE ČUSTEV 

 

Način, kako ljudje izražamo svoja čustva, je zelo pomemben za medosebne odnose z drugimi. 

Posameznik se izražanja svojih čustev pogosto ne zaveda, zato so čustveni izrazi velikokrat 

dober pokazatelj njegovega doživljanja. Posameznikove izraze lahko povežemo z določenimi 

čustvi in jih nato znanstveno proučujemo. Pri analizi dražljajev nebesednega čustvenega 

sporazumevanja smo pozorni predvsem na naslednje vedenjske vzorce čustvenih stanj: izraze 

obraza, gibe oči, smer gledanja, kretnje, držo telesa, glas, nejezikovne zvoke, uporabo 

socialnega prostora, dotik in vonj (Smrtnik Vitulić, 2004).  

Psihologi (npr. Ekman) ugotavljajo, da so temeljni elementi obraznih izrazov čustev prirojeni 

(Smrtnik Vitulić, 2004). Določeni čustveni izrazi se namreč pojavljajo pri ljudeh v različnih 

kulturah in ljudeh, slepih od rojstva, ki se čustvenih izrazov niso mogli naučiti s posnemanjem 

(Kompare, 2019). Otrok usvoji temelje svoje čustvene izraznosti, preden zna svoja čustva 

ubesediti z govorom. Z razvojem govora pa se odpre možnost nadaljnje diferenciacije 

čustvenega izražanja in razvoja kompleksnih čustev (Lamovec, 1991). 

Pravil izražanja čustev se naučimo v procesu socializacije. Okolje in kultura, v kateri živimo, 

vplivata na našo predstavo o tem, kdaj, kje in kako je čustva primerno izražati. Že v otroštvu se 

naučimo, na kakšen način in kako intenzivno je čustva zaželeno izražati. Med kulturami pa se 

pojavljajo pomembne razlike v zaželenosti izražanja posameznih čustev. Različne kulture 

spodbujajo posameznike k izražanju določenih čustev in k prekrivanju drugih; v zahodnih 

kulturah, ki za razliko od vzhodnih poudarjajo individualnost, so izrazi večine čustev 

intenzivnejši in daljši (Kompare, 2019). V naši kulturi socialno okolje pričakuje in celo 

spodbuja javno izražanje žalosti ob izgubah, slovesih in ločitvah, ob neuspehu v šoli ali na 

delovnem mestu pa je izražanje žalosti manj zaželeno (Kompare, 2019). Pravila izražanja 

čustev so spolno specifična, kar pomeni, da se pri moških in ženskah pričakujeta različna 

intenzivnost in zaželenost izražanja posameznih čustev, razlike med spoloma v izražanju čustev 

pa se pojavijo že v predšolskem obdobju (Kompare, 2019). Ženske v povprečju pogosteje in 

intenzivneje izražajo čustva kot moški, kar je posledica različnih socialnih pričakovanj, vezanih 

na tradicionalne spolne vloge (Kompare, 2019). Ženske vloge so pogosto stereotipno vezane na 

skrb za druge in medsebojne odnose, zato se njihovo izražanje čustev obravnava kot 

pomembno, v tradicionalnih moških vlogah pa je doživljanje čustev – razen čustev jeze in 

poguma, ki ju moški večinoma jasneje izražajo – manj pomembno ali celo nezaželeno  

(Kompare, 2019).      
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Podobno je tudi T. Lamovec (1992) navedla, da naše čustveno izražanje uravnavajo številna 

kulturno pogojena pravila. Kultura nam narekuje meje območja čustvovanja, znotraj katerega 

je naše izražanje čustev v določeni situaciji prepoznano kot primerno, čustvovanje, ki ni v 

skladu z družbenimi normami, pa družba prepozna kot neprimerno oz. napačno. Pravila 

čustvovanja so sestavni del vsake ideologije, ki podaja okvir, na osnovi katerega situacijam 

pripisujemo pomen. Ideologije se neprestano spreminjajo, z njimi pa tudi pravila čustvovanja. 

Hitre socialne spremembe lahko prinašajo »socialni nemir«, ki nastane zaradi spremembe pravil 

čustvovanja in nejasnosti o tem, katera pravila v družbi veljajo. Istočasno namreč lahko 

obstajajo nasprotujoče si skupine pravil v družbi (Lamovec, 1992).  

V zahodni kulturi je pogosto zakoreninjeno mišljenje, da je s čustvi in z njihovim izražanjem 

nekaj narobe, kar se v družbi kaže na različne načine, kot je npr. naslednji: ko želimo odvzeti 

veljavo besedam ali dejanjem posameznika, pogosto rečemo, da je ta samo »preveč čustven«, 

s čimer želimo povedati, da je »iracionalen«. Izražanje čustev je pogosto interpretirano kot izraz 

izgube nadzora, destruktivnosti, primitivnosti in otročjosti (Oatley in Jenkins, 1996). 

Posamezniki, ki se bojijo, da se bodo z izražanjem svojih čustev pred drugimi pokazali v »slabi 

luči«, čustva potlačujejo, dokler se ta ne nakopičijo in (ob nepravem času) izrazijo na 

(neprimeren) intenziven način (Muršič in Milivojević, 2010).  

Muršič in Milivojević (2010) opisujeta dve napačni prepričanji o tem, kako izraziti čustva. Prvo 

napačno prepričanje je, da je čustva treba vedno izraziti, torej jih nikoli ne zadržimo zase, drugo 

pa, da čustev nikoli ni dobro izraziti. Tako nekritično izražanje čustev kot stalno zadrževanje 

čustev sta napačna, saj je od posamezne situacije odvisno, kdaj je čustvo primerno izraziti. 

Namen čustev je v prilagoditvi na pomembne spremembe in zato je določeno čustvo smiselno 

izraziti glede na to, kakšne spremembe so za posameznika optimalne. Kdor verjame, da mora 

vedno izraziti čustva, ki jih doživlja, se lahko pogosteje zaplete v medsebojne spore ali pa lahko 

čustva izraža na nasilen način (Muršič in Milivojević, 2010). Vsak posameznik mora torej najti 

ravnovesje pri tem, kdaj izraža svoja čustva in kdaj ne ter kako jih izrazi v dani situaciji.  

 

2.2     PREPOZNAVANJE ČUSTEV 

 

Prepoznavanje čustev je pojem, ki vključuje znanje o pomenu situacij, gest, čustvenih odzivov 

in drugih značilnosti čustvenega izražanja, ki si jih večinoma pridobimo skozi učenje prek naših 

lastnih izkušenj (Smrtnik Vitulić, 2004). Pri prepoznavanju določenega čustva posameznikove 

izraze čustev pogosto povežemo z njegovim vedenjem ali situacijo. Prepoznavanje svojih 

lastnih čustev pa vsebuje kombinacijo treh vidikov: opisa situacije, določenega vedenja in 

specifičnega doživljanja (Smrtnik Vitulić, 2004).  

Čustva posameznikov lahko prepoznavamo tudi prek številnih dejavnikov, kot so kontekst, 

časovna razporeditev izrazov in morebitna neskladja med različnimi kanali sporočanja ter 

neskladja med kanali izražanja in kontekstom (Smrtnik Vitulić, 2004). Glede na časovno 

razporeditev izrazov lahko ugotovimo, ali oseba kaže pristne in spontane ali pa zaigrane izraze. 

Izrazi, katerih dolžina je prekratka ali predolga ter se pojavijo in izginejo nenadoma, so 
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velikokrat ponarejeni (Lamovec, 1991). Izkušenemu opazovalcu o pristnosti čustev največ 

povedo mikroizrazi, ki vključujejo zelo natančne gibe in trajajo od ene petine do ene 

petindvajsetine sekunde (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

2.3     URAVNAVANJE ČUSTEV 

 

H. Smrtnik Vitulić (2004) je uravnavanje čustev opredelila kot izraz za začasno ali trajno 

prilagajanje kakovosti in intenzivnosti posameznih komponent čustev določeni situaciji ali 

drugim ljudem. Proces uravnavanja čustev lahko poteka zavestno ali nezavedno.  

T. Lamovec (1992) navaja tri različne načine, prek katerih lahko nadzorujemo čustva: (1) pri 

prvem, ki je ekspresiven, spremenimo izraz ali vedenje z namenom spreminjanja doživljanja; 

(2) pri drugem, ki je kognitiven, spreminjamo misli in predstave z namenom spreminjanja 

doživljanja, (3) pri tretjem, ki je telesni, pa skušamo spremeniti telesne znake čustva.  

T. Lamovec (1991) je strategije uravnavanja čustev na osnovi naštetih načinov nadzora čustev 

razdelila v tri večje skupine:  

- izrazno-vedenjske, pri katerih posameznik poskuša pred drugimi prikriti ali nadzorovati 

izraze svojih čustev, 

- kognitivne, pri katerih posameznik pri reševanju neprijetne situacije uporablja 

kognitivne funkcije, in sicer tako, da preusmerja svoje misli, se prepričuje, da situacija 

zanj ni pomembna, o neprijetnih čustvih ne razmišlja itd., in 

- telesno-fiziološke, pri katerih posameznik umirja svoje telo ne različne načine (npr. 

globoko dihanje, umirjanje tresenja rok itd.).  

S čustvi sporočamo, kaj nam je trenutno najbolj pomembno in kateri cilj ima za nas prednost. 

Zavedanje o vrsti in vzroku doživljanja določenega čustva je zato za nas zelo koristno. Svoja 

čustva in njihov kontekst lahko bolje ozavestimo že s tem, ko se vprašamo, katero čustvo 

trenutno doživljamo in s katerim dogodkom ali razmišljanjem je to čustvo povezano (Muršič in 

Milivojević, 2010). 

Uravnavanje čustev večinoma poteka na zavestni, včasih pa tudi na nezavedni ravni. Ljudje 

svoja čustva zavestno nadzorujejo tako, da namerno spremenijo misli, predstave, izraze in 

vedenje, ki spremljajo njihovo doživljanje čustev (Lamovec, 1991). Pri nezavednem nadzoru 

čustev gre za nenamerne in večinoma dolgotrajne procese (pre)oblikovanja posameznikovih 

čustev skladno s pričakovanji ožjega in širšega socialnega okolja (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Milivojević (2008) opisuje dva načina nadzora nad čustvi: nadzorujemo lahko način, kako jih 

izražamo (nadzor izražanja), ali pa nadzorujemo naše doživljanje čustva (nadzor doživljanja). 

Izražanje čustva lahko nadzorujemo na več načinov. Primera takšnih načinov sta, da svoje 

čustvo prikrijemo ali pa intenzivnost doživljanja drugim opišemo kot večjo ali manjšo od 

dejanske. Prav tako lahko določeno čustvo izrazimo tako, da je sprejemljivo za druge, lahko pa 

tudi zaigramo doživljanje nekega čustva, ki ga v resnici ne doživljamo. Nadzor nad čustvom 
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lahko poteka tudi tako, da zmanjšamo intenzivnost doživljanja čustva ali spodbujamo 

doživljanje drugega čustva (Milivojević, 2008). 

V raziskavah s področja uravnavanja čustev pri posameznikih sta bili najpogosteje proučevani 

strategiji prevrednotenja in prikrivanja čustev (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). S strategijo 

prevrednotenja posameznik spremeni svoj pogled na pomen ali pomembnost situacije ali svojo 

oceno o lastnih zmožnostih za spoprijemanje z zahtevami situacije, v kateri se nahaja. S 

strategijo prikrivanja pa posameznik prikrije zunanje znake izražanja čustev v dani situaciji. V 

splošnem naj bi bila strategija prevrednotenja učinkovitejša od strategije prikrivanja (Gross, 

1998, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015), saj naj bi se prva povezovala s splošnim 

zadovoljstvom v življenju, druga pa naj bi imela negativen vpliv na splošno življenjsko 

zadovoljstvo (John in Gross, 2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). 

V nadaljevanju predstavimo strategije uravnavanja čustev, ki izhajajo iz Milivojevićevega 

(2008) modela KER. Ta model smo že opisali v podpoglavju Čustva kot proces, zato bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili strategije uravnavanja čustev, ki izhajajo iz omenjenega 

modela. 

 

2.3.1 Model krožne emocionalne reakcije 

 

Milivojević (2008) na osnovi posameznih korakov nastanka čustev, ki so vključeni v model 

KER, izpelje strategije uravnavanja čustev.  

Glede na KER-model lahko čustva uravnavamo na pet različnih načinov (Milivojević, 2008): 

1. z nadzorom dražljajske situacije ali zaznavanja te situacije, 

2. z nadzorom pripisa pomena tej situaciji, 

3. z nadzorom pripisa pomembnosti tej situaciji, 

4. z nadzorom telesnega odziva in 

5. z nadzorom akcije (vedenja, odziva). 

Milivojević (2008) nadzor dražljajske situacije razlaga kot izogibanje tistim dražljajskim 

situacijam, za katere ve, da se bo v njih odzval z nezaželenim neprijetnim čustvom. Pri nadzoru 

zaznavanja dražljajske situacije posameznik spremeni ali preusmeri predstave, ki v njem 

vzbujajo nezaželeno neprijetno čustvo. Z nadzorom pripisa pomena določeni situaciji se 

posameznik prepriča, da ima situacija drugačno vsebino od prvotno razumljene. Pri nadzoru 

pripisa pomembnosti situaciji, ki je lahko delna ali popolna, posameznik dogajanje razume kot 

manj pomembno ali nepomembno. Pri nadzoru telesnega odziva posameznik poskuša 

preoblikovati trenutne nezaželene telesne odzive z zaželenimi. Pri nadzoru akcije pa 

posameznik izbere najučinkovitejše in najustreznejše vedenje za preoblikovanje trenutnega 

vedenja. Namen prvih štirih opisanih oblik uravnavanja čustev je sprememba doživljanja 

čustev, namen pete pa je nadzor izražanja čustev. Po predstavljenem modelu lahko posameznik 

na področju svojega čustvovanja nadzira situacijo, kognitivne procese, telesno dogajanje, izraze 

čustev in vedenje (Milivojević, 2008).  
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Podobno kot Milivojević (2008) tudi Gross in Thompson (2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 

2015) predstavita procese, ki so ključni za nastanek čustev, in iz njih izpeljeta strategije 

uravnavanja čustev. Vprašalnik, ki smo ga uporabili v magistrski raziskavi, je zasnovan na tem 

modelu, zato ga v naslednjem podpoglavju podrobno predstavimo.  

 

2.3.2 Grossov in Thompsonov model uravnavanja čustev 

 

Uravnavanje čustev je pogosto predstavljeno z Grossovim in Thompsonovim modelom (2009, 

v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015), v katerem je opredeljenih pet točk, v katerih je mogoče 

vplivati na proces nastajanja čustev: 

1. izbira situacije ali izogibanje situaciji, ki v posamezniku sproži čustva,  

2. sprememba situacije, ki vključuje posameznikov trud, da bi situacijo, ki sproži čustva, 

predrugačil,  

3. preusmerjanje pozornosti od situacije, ki sproži čustvo, na nekaj drugega,  

4. kognitivno prevrednotenje, ki vključuje spremembe v oceni pomena ali pomembnosti 

zaznane situacije, in  

5. preoblikovanje odziva na situacijo, v kateri posameznik doživlja čustvo.  

Model uravnavanja čustev torej vključuje pet točk uravnavanja čustev (Gross in Thompson, 

2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). V nadaljevanju bomo točke uravnavanja čustev, ki 

jih izbrani model vključuje, na kratko opredelili, konkretne postavke iz uporabljenega 

vprašalnika za uravnavanje čustev pa bomo predstavili pri opisu uporabljenih merskih 

pripomočkov v empiričnem delu magistrskega dela. 

Izbira situacije je strategija uravnavanja čustev, s katero lahko povečamo, zmanjšamo ali 

spodbudimo možnost nastanka situacije, za katero ocenimo, da bi v nas lahko spodbudila 

doživljanje določenega čustva (Gross in Thompson, 2007). To strategijo uporabimo še pred 

nastankom situacije in temelji na posameznikovih preteklih izkušnjah, pridobljenih v podobnih 

situacijah (Gross in Thompson, 2007). 

Sprememba situacije je strategija uravnavanja čustev, ki jo uporabimo, ko smo že prisotni v 

situaciji, ki bi v nas potencialno lahko povzročila določen čustveni odziv, a do njega ne pride, 

ker situacijo lahko spremenimo (Gross in Thompson, 2007). Posameznik s to strategijo vpliva 

na fizično okolje, zato se nanaša na zunanje uravnavanje čustev. Ker proces uravnavanja čustev 

velikokrat poteka na nezavedni ravni, je včasih težko določiti, ali gre pri posameznem primeru 

za strategijo izbire situacije ali pa za strategijo spremembe situacije (Gross in Thompson, 2007).  

Preusmeritev pozornosti je ena izmed strategij uravnavanja čustev, pri kateri posameznik 

preusmeri pozornost na druge vidike iste situacije ali pa popolnoma odvrne pozornost od 

določene situacije (Gross in Thompson, 2007).  

Kognitivno prevrednotenje je strategija uravnavanja čustev, s katero posameznik vpliva na 

svojo presojo o situaciji in s tem spremeni svoje razmišljanje o situaciji ali o zmožnosti njenega 

obvladanja (Gross in Thompson, 2007). Posameznik vpliva na svojo lastno presojo o pomenu 



19 
 

situacije in s tem spremeni svoje razmišljanje o njej ali pa zmanjšuje pomembnost situacije z 

namenom, da bi vplival na nastajanje čustva.  

Preoblikovanje odziva na situacijo vključuje strategije uravnavanja čustev, ki jih posameznik 

uporabi, ko je njegov čustveni proces že na ravni oblikovanja odziva in pripravljenosti na 

akcijo, kljub temu pa je še vedno možno vplivati na a) doživljanje (občutenje), b) fiziologijo 

(telesno delovanje) in c) vedenje ob čustvu (Gross in Thompson, 2007). Preoblikovanje odziva 

prek doživljanja vključuje posameznikovo preoblikovanje ali »izključitev« doživljanja čustva. 

Preoblikovanje odziva prek fiziologije vključuje posameznikovo umirjanje telesa z namenom, 

da bi spremenil doživljanje čustva (npr. z uporabo različnih sprostitvenih tehnik). 

Preoblikovanje odziva, ki vključuje vedenje, lahko vključuje različne strategije, kot so npr. 

telesna aktivnost, prikrivanje, socialna opora, tolažba s hrano in uporaba psihoaktivnih snovi. 

Telesna aktivnost, katere namen je preoblikovanje doživljanja čustva, je strategija, pri kateri 

izvajamo različne športne aktivnosti z namenom, da bi vplivali na doživljanje čustva. 

Prikrivanje je strategija, pri kateri gre za zmanjšanje ali odsotnost čustvenega izražanja z 

namenom, da bi prikrili doživljanje čustva navzven. Socialna opora je strategija, pri kateri 

posameznik išče podporo pri drugi osebi, ki mu pomaga pri predelovanju čustva. Tolažba s 

hrano je strategija, pri kateri posameznik uživa hrano z namenom lažjega spoprijemanja s 

čustvom. Posameznik se torej ne prehranjuje zaradi lakote, ampak išče čustveno »uteho« z 

uživanjem nezdrave hrane ali prevelikih količin hrane. Uporaba psihoaktivnih snovi je 

strategija, pri kateri posameznik uživa psihoaktivne snovi (alkohol, tablete ipd.) z namenom 

lažjega spoprijemanja s čustvom.  

Ljudje smo lahko bolj ali manj učinkoviti pri uravnavanju svojih čustev. Učinkovitost strategij 

uravnavanja čustev lahko preverjamo z različnimi  kriteriji. S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić 

(2015) navajata naslednje kriterije učinkovitosti uravnavanja čustev: funkcionalnost, 

prilagodljivost, avtomatiziranost in prožnost (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). S 

funkcionalnostjo ugotavljamo, ali posameznik z uporabo določene strategije uravnavanja 

čustev doseže želeni cilj. Ker pa si posameznikovi cilji lahko nasprotujejo, mu lahko ena 

strategije pomaga pri uresničevanju kratkoročnih ciljev in mu otežuje doseganje dolgoročnejših 

ciljev (Scherer, 2011; Thompson, 2011, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Prilagodljivost je 

opredeljena kot ujemanje posameznikovega ravnanja z njegovim socialno-kulturnim 

kontekstom (Scherer, 2011; Thompson, 2011, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Mnenje o 

tem, kaj je učinkovito uravnavanje čustev, je torej v veliki meri socialno določeno. Različnim 

strategijam uravnavanja čustev lahko zato redko pripišemo pozitivno ali negativno vrednost – 

so le bolj ali manj učinkovite pri doseganju specifičnih ciljev posameznika v specifičnih 

okoliščinah (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Avtomatiziranost strategij uravnavanja čustev 

pomeni hitro, konsistentno in zanesljivo odzivanje na situacije, ki v posamezniku sprožijo 

čustva (Bargh in Williams, 2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Kriterij prožnost pa 

pomeni, da posameznik uporablja raznolike strategije uravnavanja čustev glede na kontekst, v 

katerem se nahaja (Westphal, Seivert in Bonanno, 2010, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015).  

Thompson in Goodman (2010, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015) pa sta kriterije učinkovitosti 

uravnavanja čustev oblikovala glede na posameznikove razvojne značilnosti. Avtorja opisujeta 

razvoj uravnavanja čustev v naslednjih šestih točkah: 
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- posameznik postaja vse bolj zmožen uravnavati svoja čustva,  

- z razvojem miselne strategije uravnavanja čustev (npr. prevrednotenje pomena situacije) 

prevladajo nad vedenjskimi (npr. izogibanje situaciji),  

- strategije uravnavanja čustev postajajo bolj izoblikovane in prožne, 

- strategije so usmerjene k uravnavanju specifičnih čustev in tudi čustev na splošno,  

- nabor strategij uravnavanja čustev vključuje socialne in osebne cilje ter kulturne norme, 

- strategije uravnavanja čustev, ki jih posameznik uporablja, postajajo vse bolj skladne z 

njegovo osebnostjo. 

Dejstvo pa je, da se posamezniki razlikujejo po občutljivosti in zmožnosti čustvenega 

vzburjenja. Pri oceni učinkovitosti uravnavanja čustev je zato treba upoštevati individualne 

razlike med posamezniki. Tega se je treba posebej zavedati na psihoterapevtskem področju  

(Porges, 2001, v Ogden, Minton in Pain, 2006; Siegel, 1999, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). 

Učinkovitost posameznikovega uravnavanja njegovih čustev je tesno povezana z njegovim 

poznavanjem in razumevanjem čustvenih stanj. Muršič, Milivojević in D. Lešnik Mugnaioni 

(2010) pišejo o pomembnosti posameznikovega poznavanja svojih čustev in njihove vloge ter 

razvijanja ustreznih čustev do sebe in drugih ljudi. Za posameznika je pomembno, da razume, 

katera čustva doživlja in zakaj, da sprejema odgovornost zanje in za njihovo izražanje. Prav 

tako je pomembno, da posameznik zna prepoznati čustva drugih in se vanje vživeti.  

Milivojević (2008) opisuje pet kategorij, po katerih lahko presojamo, kako dobro posameznik 

pozna in razume svoja čustva in čustva drugih ljudi ter jih izraža na primeren način. Prva 

kategorija je jezikovna, pri kateri je človek sposoben izražati čustva z besedami. Sledi kategorija 

diferenciacije, pri kateri je človek zmožen prepoznavati različna čustva in njihovo intenzivnost 

ter o tem govori z drugimi. Tretjo kategorijo, ki se imenuje kategorija vzročnosti, doseže 

posameznik, ki je sposoben prepoznavati vzroke za nastanek svojih čustev. Sledi kategorija 

empatije, v katero spadajo ljudje, ki so sposobni razumeti čustva drugih ljudi in z njimi 

sočustvovati. V najvišjo (peto) kategorijo interaktivnosti pa sodijo ljudje, ki so sposobni  

čustvene izmenjave z drugimi (Milivojević, 2008).  

Vsak izmed nas vpliva na nastanek svojih čustev tako, da danemu dražljaju pripiše določen 

pomen in s tem oceni, ali je zanj pomemben. Ljudje torej sami »ustvarjamo« svoja čustva glede 

na to, kako osmislimo in vrednotimo posamezne situacije (Muršič in Milivojević, 2010). 

Učinkovitost našega ravnanja s čustvi je povezana z odgovori na naslednja vprašanja: (1) ali 

smo točno opazili/zaznali nastalo situacijo, (2) ali smo razumeli »pravi« smisel/pomen te 

situacije, (3) ali smo razumno ovrednotili, koliko je situacija v resnici pomembna, (4) ali sta 

jakost in trajanje našega čustvovanja ustrezna, (5) ali točno prepoznavamo, kaj in v zvezi s čim 

doživljamo in (6) ali smo svoja čustva izrazili na učinkovit ter družbeno sprejemljiv način 

(Muršič, Milivojević in Lešnik Mugnaioni, 2010). Čustva lažje uravnavamo tako, da najprej 

dobro poznamo in razumemo razloge za njihovo sprožanje. 

Del osebnostne zrelosti, za katero sta značilna posameznikovo učinkovito uravnavanja čustev 

in primerno čustveno odzivanje v različnih situacijah, nekateri avtorji imenujejo čustvena 

zrelost (npr. Musek in Pečjak, 2001). Glavni kriteriji čustvene zrelosti so: ustreznost čustvenih 

odzivov glede na situacijo, uravnavanje in ustrezen nadzor čustvenih izrazov ter raznolikost 
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čustev. Posameznikova čustvena zrelost se kaže v njegovi sposobnosti določenega nadzora 

čustvene izraznosti in vedenjskega odziva v določeni situaciji. Čustveno zrel posameznik je 

sposoben doživljanja in izražanja vseh temeljnih in kompleksnejših čustev, tako prijetnih kot 

neprijetnih. Pestrost čustev se lahko pokaže tudi pri soočenju s kompleksnejšo situacijo, ko 

posameznik lahko sočasno doživlja več različnih čustev. Čustvena zrelost je povezana s 

pozitivnim doživljanjem sebe in okolice ter omogoča ustvarjanje in vzdrževanje dobrih 

medosebnih odnosov (Musek in Pečjak, 2001).   

Nasprotno od čustveno zrele osebe pa je za čustveno nezrelo osebo značilno negativno 

samospoštovanje, oseba ima težave v odnosih z drugimi ljudmi, pri njej lahko prepoznamo 

uporabo različnih obrambnih mehanizmov in nekonstruktivnih načinov spoprijemanja z 

obremenitvami (Kompare, 2019). 

Učiteljski poklic vključuje stalen stik z učenci, starši in sodelavci, zato je za vsakega učitelja 

izredno pomembno, da prepozna in razume čustva, ki jih doživlja, pozna strategije uravnavanja 

čustev in jih učinkovito uporablja v praksi (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). V nadaljevanju 

bomo posebno pozornost namenili uravnavanju čustev pri učiteljih razrednega pouka. 

 

3 URAVNAVANJE ČUSTEV PRI UČITELJIH RAZREDNEGA POUKA 

 

Čustva so v interakcijah med učitelji in učenci še posebej pomembna (Meyer in Turner, 2007; 

Shapiro, 2010; Sutton, Mudrey-Camino in Knight, 2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015), 

saj prijetna čustva spodbujajo učni proces, neprijetna pa zavirajo motivacijo in ustvarjalnost 

učencev (Fredrickson, 2005; Lamovec, 1991, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Primernost 

učiteljevega izražanja njegovih lastnih čustev je pomembna tudi zato, ker učitelj učencem 

predstavlja model, kako naj oni sami izražajo svoja čustva (Batistič Zorec in Prosen, 2011). 

Pomembno je, da učitelj svoja čustva zna izraziti na socialno sprejemljiv način, kar mu 

omogoča uporaba različnih strategij uravnavanja čustev (Prosen, Smrtnik Vitulić in Poljšak 

Škraban, 2011). 

Podobno tudi Muršič in Milivojević (2010) poudarjata, da je učiteljevo primerno izražanje 

čustev v razredu pomembno za razvoj učinkovitega izražanja čustev pri učencih. Učitelji s 

svojim odnosom do učencev vplivajo tudi na odnos učencev do njih. 

Učiteljevo poznavanje lastnih čustev in njihovo primerno izražanje v šoli je pomembno tudi za 

učiteljeve odnose z drugimi ljudmi, s katerimi sodeluje pri svojem delu (Weisinger, 2001). 

Gordon (1983) pri učiteljih izpostavi strah, ki ga pogosto doživljajo med procesom poučevanja. 

Učitelji so velikokrat napačno prepričani, da mora biti med njimi in učenci čim večja »razdalja« 

in da se morajo v odnosu do učencev pokazati kot osebe brez napak, popolnejši od povprečnih 

ljudi. Če se bodo v razredu namreč pokazali takšni, kot so – ljudje s svojimi lastnimi napakami, 

bi lahko njihov odnos z učenci (po njihovem prepričanju) postal preveč pristen in intimen. Če 

se bi njihova »razdalja« z učenci zmanjšala, jih (po njihovem prepričanju) učenci ne bi več 

spoštovali. Gordon (1983) v nasprotju z navedenimi (napačnimi) prepričanji učitelji poudari, 
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da naj vsak učitelj poišče svoj način discipliniranja in poučevanja tako, da ga ni strah pokazati 

tudi svojih napak in strahu, namesto da se pretvarja, da je nezmotljiv. Učenec se je pripravljen 

učiti takrat, ko je njegov odnos z učiteljem dober (Gordon, 1983). Odnos med učiteljem in 

učencem je dober takrat, ko je izpolnjenih naslednjih pet kriterijev (Gordon, 1983): 

- odprtost, ki pomeni, da vsak v tem odnosu lahko tvega, je neposreden in pošten, 

- da je vsak v odnosu prepričan, da ga drugi ceni, 

- da se oba zavedata vzajemne odvisnosti, 

- da lahko vsak zase raste in razvija svojo kreativnost ter individualnost in 

- skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da v tem odnosu niti eden niti drugi ne more 

zadovoljevati svoje potrebe na račun potreb drugega. 

Raziskovanje čustev učiteljev v razredu ima veliko vlogo pri izboljšanju njihovega dela z 

učenci. Področje čustev lahko raziskujemo prek introspektivnih poročanj (dnevnik, intervju, 

vprašalnik) ali pa prek ekstraspektivnih opazovanj (Prosen idr., 2011). 

R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) sta se v svoji raziskavi osredotočili na doživljanje, 

izražanje in uravnavanje čustev učiteljev iz japonskih osnovnih šol, ki so poročali o svojih 

čustvih. Ugotovili sta, da so učitelji med delom doživljali najrazličnejša prijetna in neprijetna 

čustva – od veselja do strahu, žalosti in jeze. Njihova jeza je bila usmerjena na njih same ali pa 

na učence. Učitelji so poročali, da so bili nase jezni, ko so bili mnenja, da so krivi, da niso 

dovolj dobro motivirali učencev za delo, na učence pa so bili jezni takrat, ko se ti niso ustrezno 

vedli do sovrstnikov, ko niso sledili navodilom, ko se pri delu niso dovolj potrudili, ali pa takrat, 

ko so s svojimi dejanji ogrožali druge. Učitelji so poročali, da so žalost doživljali ob 

disciplinskih težavah otrok, sploh v primerih, ko z njimi predhodno niso imeli tovrstnih 

problemov. To čustvo je bilo pri učiteljih prisotno tudi zaradi empatije ob otrokovem 

doživljanju žalosti in ob doživljanju lastne nemoči ob disciplinskih problemih in neuspehih ob 

poučevanju. Učitelji so strah doživljali takrat, ko se učenci niso vedli v skladu s pravili in so s 

svojimi dejanji ogrožali okolico, ter v primerih, ko so se zavedali, kako velika je njihova 

odgovornost v razredu – npr. ko so ozavestili njihov vpliv nad učenci. Veselje pa so doživljali 

ob dosežkih učencev, ob njihovi samostojnosti in ob prijetni dnevni interakciji z njimi.  

Učitelji čustva v razredu doživljajo in izražajo med učnim procesom, pogosto pa se v njih 

sprožijo ob dosežkih učencev ter ob disciplinskih težavah v razredu. Raziskava je pokazala, da 

učitelji razumejo izražanje čustev pred učenci v razredu kot spretnost, uravnavanje čustev v 

razredu pa uporabljajo iz različnih razlogov, kot sta ustrezno izražanje čustev pred učenci in 

udejanjanja predstave o idealnem učitelju (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). 

Učitelji v razredu razvijajo različne strategije uravnavanja čustev, ki vključujejo spremembe v 

valenci, intenzivnosti in času izražanja določenega čustva. Predhodno omenjena raziskava je 

pokazala, da učitelji največkrat zavestno uravnavajo intenzivnost svoje jeze v razredu. Učitelji 

pa jezo tudi zelo pogosto potlačijo, s čimer preprečijo njeno izražanje pred učenci. Učitelji so 

priznali, da včasih izgubijo nadzor nad svojo jezo in jo zato v določenih situacijah zelo 

intenzivno izrazijo. V isti raziskavi so učitelji povedali, da je njihovo izražanje veselja lahko 

pristno ali pa »zaigrano« zato, da bi z njim vplivali na delovanje otrok (npr. kot podpora in 

motivacija učencem, da nadaljujejo z določenim delom). Doživljanje veselja pa učitelji 
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potlačijo v primerih, ko presodijo, da bi lahko negativno vplivalo na motivacijo učencev in 

njihovo šolsko delo.  

Ista raziskava je pokazala, da so se učitelji pred učenci velikokrat pretvarjali, da doživljajo 

določeno čustvo intenzivneje, kot so ga v resnici doživljali, ali pa so namerno spodbujali 

doživljanje svojih čustev z namenom, da bi s tem v učencih vzbudili doživljanje njihovih lastnih 

čustev. Primer takšnega početja je, da učitelj pred otroki ob razlagi nove učne snovi pretirano 

izkazuje doživljanje veselja z namenom, da bi v učencih vzbudil zanimanje in jih motiviral k 

poslušanju. Učitelji zaigrajo doživljanje določenega čustva oz. intenzivnost njegovega 

doživljanja tudi takrat, ko v učencih želijo vzbuditi odobravanje, ko želijo učencem poudariti 

pomen določenih pravil ali vrednot in ko jim sporočajo vsebine, povezane s preprečevanjem 

poškodb.  

Na drugi strani pa so učitelji poročali o potlačitvi svojih lastnih čustev v razredu takrat, ko so 

želeli učence motivirati k poslušanju, ko učencem niso želeli razkriti svojih čustev ali takrat, ko 

so želeli učence spodbuditi k nadaljnjemu razvoju njihovih učnih zmožnosti. Učitelji namreč 

menijo, da njihova neprijetna čustva lahko negativno vplivajo na kakovost razlage in učni 

proces v razredu in da je v nekaterih primerih bolje, če se učenci nekaterih učiteljevih čustev, 

sploh neprijetnih, ne zavedajo. Poudarili so, da je včasih koristno, da pred učenci izražajo 

veselje le ob večjih uspehih, saj bi s pogostim izražanjem veselja lahko vplivali na učinkovitost 

njihovega nadaljnjega razvoja in zmanjšali morebitno nadaljnjo uspešnost.  

Čustveno izražanje japonskih učiteljev razrednega pouka vključuje kompleksno presojo 

različnih situacij in doživljanje ter izražanje tako prijetnih kot tudi neprijetnih čustev v razredu. 

Dobri učitelji znajo upravljati s svojimi čustvi z namenom, da bi dosegli cilje poučevanja s 

premišljeno, a hitro izbiro strategij v danih situacijah (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011). 

S. Prosen, H. Smrtnik Vitulić in O. Poljšak Škraban (2011) so v svoji raziskavi, ki zajema vrste 

čustev, situacije, jakost in primernost čustev, ki jih slovenski učitelji razrednega pouka izražajo 

v razredu v interakcijah z učenci, prišle do podobnih ugotovitev kot R. Hosotani in K. Imai-

Matsumura (2011). Rezultati raziskave (Prosen idr., 2011) so pokazali, da slovenski učitelji pri 

svojem delu izražajo več različnih prijetnih in neprijetnih čustev. Najpogostejše je bilo izražanje 

neprijetnega čustva jeze, sledilo pa je prijetno čustvo veselje. V vseh razredih so učitelji izražali 

več neprijetnih kot prijetnih čustev v razmerju 1:2. Učitelji so izražali jezo, ko so bile v razredu 

težave z disciplino, ko učenci niso sledili navodilom in pouku. Veselje pa so učitelji največkrat 

izražali ob akademskih dosežkih učencev. Avtorice so mnenja, da je spodbujanje prijetnih 

čustev učiteljev v razredu zelo pomembno, saj ta pripomorejo k izboljšanju telesnega zdravja, 

intelektualnih zmožnosti, k večji motiviranosti in izboljšanju socialnih kompetenc. Prijetna 

čustva med učiteljem in učenci pripomorejo k splošnemu izboljšanju razredne klime (Prosen 

idr., 2011). 

Nekateri avtorji (npr. Krevans in Gibbs, 1996, v Prosen idr., 2011) opozarjajo, da je učiteljevo 

namerno izražanje določenih čustev z namenom vplivanja na vedenje učencev lahko 

problematično, saj gre lahko za manipulacijo (Prosen idr., 2011).  

V nadaljevanju opišemo predstavo o »idealnem učitelju«, o kateri pišejo različni avtorji in je 

zakoreninjena v prepričanjih marsikaterega posameznika. Avtorji različno definirajo 
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»idealnega učitelja«, ugotavljajo pa predvsem negativne posledice tovrstnih učiteljevih 

predstav. R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) opišeta dva modela t. i. »idealnega 

učitelja«, v katera so učitelji pogosto prepričani: prvi je miren, drugi pa čustveno ekspresiven 

učitelj. V prvem modelu je učitelj prepričan, da je izražanje kakršnegakoli neprijetnega čustva 

v razredu neprimerno, kar pa lahko vodi v potlačevanje neprijetnih čustev ali pa doživljanje 

čustev, ki jih dodajo k primarnemu – npr. doživljanje krivde kot posledica doživljanja jeze. Na 

drugi strani pa učitelj, ki je prepričan, da je idealen učitelj čustveno ekspresiven, v razredu 

poskuša doživljati in izraziti čim več različnih čustev in s tem čustva vzbuditi tudi v učencih. 

Predstave o ekspresivnem učitelju lahko v učiteljih vzbudijo tudi neprijetna čustva, saj njihovi 

idealni kriteriji izražanja čustev ne morejo biti vedno doseženi. Prepričanja o idealnem učitelju 

večinoma nastanejo zaradi pričakovanj socialnega okolja: sodelavcev, staršev učencev, vodstva 

šole, kulturnih značilnosti idr. (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011).    

Podobno kot navedeni avtorici tudi Bečaj (1990) ugotavlja, da učitelji pri svojem delu pogosto 

doživljajo neprijetna čustva, kot je jeza, ki nastanejo kot posledica učiteljevih nerealnih 

previsokih pričakovanj o tem, kakšen naj bi bil dober učitelj. Lik idealnega učitelja poudarja 

zahteve o tem, da mora biti učitelj dosleden, miren in obvladan, do vseh otrok enak in brez 

predsodkov, predvsem pa mora imeti otroke rad. S temi zahtevami na prvi pogled ni nič narobe, 

saj si ne moremo predstavljati učitelja, ki bi bil nedosleden, neobvladan, krivičen in poln 

predsodkov ter brez ljubezni do dela z otroki. Vemo pa, da človek brez predsodkov, ki je v vseh 

situacijah objektiven in pravičen ter ima vedno vse ljudi enako rad, ne obstaja. Navedene 

zahteve torej prepovedujejo nekaj, kar je običajno in prisotno v vsakem posamezniku ter 

nevarno samo takrat, ko je tega preveč – torej v učiteljevem primeru takrat, ko ga ovira pri 

vzgojno-izobraževalnem delu. Prevelika pričakovanja do samega sebe kot idealnega učitelja 

torej niso napačna, vendar pa so preveč absolutno zahtevna, zato postanejo nestvarna in 

neuporabna predvsem v izjemnih položajih, ki zahtevajo prožnost in ne togega ravnanja po 

vnaprej določenih pravilih.  

H. Smrtnik Vitulić (2013) navaja, da se »nerealna filozofija«, ki v šolah temelji predvsem na 

učiteljevem doživljanju prevelike odgovornosti, kaže predvsem v napačnih pojmovanjih, kot so 

ta, da »dobremu« učitelju vedno uspe motivirati vse otroke v razredu, disciplinirati celoten 

razred, zaustaviti vedenjske težave pri učencih, imeti vse otroke enako rad in v razredu ne 

pokazati svojih lastnih čustev. Takšnih pričakovanj učitelj v realnosti ne more v celoti uresničiti, 

zato niso skladna z realnostjo. Predstavljajo le ideal, katerega uresničitev ni vedno odvisna od 

učiteljevega ravnanja. Posledice previsokih pričakovanj pa se kažejo v pogostem doživljanju 

neuspehov in s tem v doživljanju neprijetnih čustev. Nasprotno pa ima učitelj z realnejšimi 

pričakovanji, ki dopuščajo neprijetna čustva v šolskih situacijah, večjo možnost, da se bo 

učinkovito odzval v problemskih situacijah, da bo s svojim ravnanjem zadovoljen in da bo znal 

pomagati otrokom s čustvenimi težavami (Smrtnik Vitulić, 2013).  

V naslednjem poglavju teoretičnega uvoda se bomo usmerili na profesionalni razvoj učitelja. 

Podrobneje bomo opisali S-model učiteljevega profesionalnega razvoja, saj ga bomo uporabili 

v naši raziskavi, v kateri smo raziskali tudi povezavo med izbiro strategij uravnavanja strahu 

učiteljev razrednega pouka in njihovo stopnjo profesionalnega razvoja. 
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4     PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 

 

Učitelj se v svojem poklicnem delovanju razvija in izpopolnjuje vse življenje (Valenčič Zuljan 

idr., 2006), kar se odraža tudi v njegovem profesionalnem razvoju. Nenehno poklicno učenje 

učiteljev v današnjem času ni več le izbira posameznika, ampak je nujnost in poklicna dolžnost 

vsakega učitelja (Blanuša Trošelj in Valenčič Zuljan, 2014).  

Avtorji različno opredeljujejo profesionalni razvoj učitelja. M. Valenčič Zuljan (2001) ga je 

opredelila kot proces signifikantnega in vseživljenjskega izkustvenega učenja, pri katerem 

učitelji razvijajo in osmišljajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre 

za proces, ki vključuje osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja.  

Obstaja več modelov učiteljevega profesionalnega razvoja. Nekateri raziskovalci dajejo 

poudarek raziskovanju stopenj, po katerih poteka profesionalni razvoj, drugi se bolj 

osredotočajo na dejavnike, ki vplivajo na razvoj, tretji pa dajejo poudarek oblikam poklicnega 

učenja (Blanuša Trošelj in Valenčič Zuljan, 2014).  

V nadaljevanju bomo najprej opisali stopnje profesionalnega razvoja po Berlinerju (1992, v 

Valenčič Zuljan idr., 2006), ki jih lahko umestimo v šolski sistem na splošno, nato pa se bomo 

osredotočili na S-model učiteljevega profesionalnega razvoja, ki je zasnovan na empirični 

raziskavi s slovenskimi učitelji in je zato še posebej prilagojen slovenskemu šolskemu sistemu.   

Berliner (1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006) učiteljev profesionalni razvoj opredeli glede na 

kognicije, ki usmerjajo učiteljevo odločanje in ravnanje v razredu. Poteka po korakih, ki jih 

bomo opisali v nadaljevanju. 

1. Učitelj novinec (1–2 leti poklicnega delovanja) 

Na tej začetni stopnji je učitelj osredotočen na pridobivanje nekaterih spretnosti poučevanja, pri 

čemer se točno drži določenih splošnih pravil in »receptov«. Novinec zato ravna togo in 

nefleksibilno ter svojih začrtanih pravil ne zna prilagoditi posameznim situacijam v praksi. Prvo 

leto učiteljevega poklicnega delovanja je zelo pomembno obdobje v njegovem profesionalnem 

razvoju in precej vpliva na njegovo celotno nadaljnjo poklicno pot. Učitelj je osredotočen 

predvsem nase in na svojo vlogo v razredu ter na vprašanje »poklicnega preživetja«. Ena izmed 

njegovih ključnih skrbi je, ali bo imel pregled in nadzor nad določeno situacijo.  

2. Učitelj začetnik (2–3 leta poklicnega delovanja) 

Na tej stopnji učitelj pridobi vpogled v razumevanje širšega konteksta, kar pomeni, da poveže 

svoja prejšnja znanja in izkušnje v celoto. Spozna, da pravila nimajo univerzalne vrednosti, 

ampak jih je treba prilagoditi kontekstu konkretne situacije. Učitelj na tej stopnji še ni sposoben 

ločevanja bistvenega od manj bistvenega, manjka pa mu tudi poglobljen občutek odgovornosti 

za lastna dejanja, ki je dosežen s premišljenostjo in analiziranjem razmer.  

3. Usposobljen učitelj (3–4 leta poklicnega delovanja)           

Za učitelja na tej stopnji so značilna zavestna in premišljeno načrtovana ravnanja, usmerjena k 

jasnim ciljem. Na osnovi svojih lastnih izkušenj zna ločevati bistveno od nebistvenega in ima 
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jasno predstavo o tem, čemu mora dati prednost in kaj lahko zanemari. Učitelj postane bolj 

odgovoren za svoja dejanja, v svojem ravnanju pa še ni hiter in fleksibilen.  

4. Uspešen učitelj (5 let poklicnega delovanja) 

Na tej stopnji začneta učiteljevo ravnanje usmerjati intuicija in znanje. Razmere pri pouku 

analizira intuitivno, pri tem pa je celosten, zato mu njegova analiza omogoča natančno 

predvidevanje in napovedovanje posledic njegovega odločanja in ravnanja v razredu. Za vsako 

njegovo ravnanje zna torej dokaj točno določiti, kaj bo njegova posledica. Učitelj pa je pri 

svojem odločanju še vedno premišljen in previden.  

5. Učitelj ekspert  

To je stopnja, ki je ne dosežejo vsi učitelji. Zanjo je značilno intuitivno odločanje v vseh 

običajnih situacijah, analitično odločanje pa je prisotno le v »problematičnih«, neobičajnih in 

nepredvidljivih razmerah. Učiteljevo poučevanje v razredu poteka brez vidnega napora. Pouk 

upravlja z avtomatičnimi in standardiziranimi rutinami. Učitelj ekspert je sposoben oblikovati 

optimalne učne razmere in spodbuditi učence k najboljšim učnim rezultatom. Pomembno pa je 

zavedanje, da tudi učitelji na najvišji stopnji profesionalnega razvoja ne delujejo vedno in na 

vseh področjih poklicnega dela v skladu s to stopnjo.  

 

4.1     S-MODEL UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

V slovenskem prostoru je P. Javrh (2011) na osnovi empiričnih podatkov velikega vzorca 

učiteljev oblikovala S-model učiteljevega profesionalnega razvoja, za katerega je značilnih pet 

stopenj, prek katerih so zarisane poklicne poti učiteljev. Model prikazuje tri različne poti, po 

katerih se učitelji profesionalno razvijajo: »zaželeno«, »nezaželeno« in »nevtralno« pot. Glede 

na to, po kateri izmed teh treh poti poteka učiteljev razvoj, lahko na zreli stopnji njegove kariere 

opazujemo eno izmed naslednjih treh osebnosti: kritičnega entuziasta, ki ohranja mladostno 

aktivnost in deluje vse širše, zrelega sproščenega učitelja, ki je osredotočen na delo v razredu 

in na strokovno odličnost ali pa nemočnega in zagrenjenega učitelja, ki želi čim prej zaključiti 

svojo poklicno kariero. 

 



27 
 

 

Slika 1: Stopnje S-modela profesionalnega razvoja učitelja (Javrh, 2011, str. 24). 

Prva stopnja S-modela profesionalnega razvoja učitelja je stopnja preživetja in odkrivanja (1−3 

leta poučevanja), na kateri se učitelj zaradi začetne neizkušenosti ukvarja predvsem s svojimi 

problemi in strahovi glede pedagoškega dela, še posebej glede obvladovanja discipline v 

razredu. Učitelj v tem obdobju išče ravnovesje med številnimi obveznostmi v šoli in doma.  

Sledi stopnja stabilizacije (4−6 let poučevanja), na kateri učitelj hitro napreduje v razvoju 

poklicnih kompetenc in krepi svoje zaupanje vase. Na tej stopnji učitelj že ve, katero starostno 

skupino in kateri predmet najraje poučuje.  

Na tretji stopnji (7−18 let poučevanja) sta dve možnosti poklicne poti učiteljev – »želena« in 

»neželena« pot. Po »želeni« poti pride učitelj na stopnjo aktivnosti/eksperimentiranja, na kateri 

veliko preizkuša, eksperimentira in vpeljuje novosti. Učitelj je aktiven na vseh področjih in 

predan svojemu delu, ob tem pa intenzivno osebno in strokovno zori. Nekateri učitelji pa se v 

tem obdobju soočijo s stopnjo negotovosti/revizije, v kateri doživljajo neprijetna čustva, kot sta 

strah pred monotonostjo in rutino ter nezadovoljstvo zaradi različnih dejavnikov (nezanimanje 

vodstva, nizek ugled poklica, težave z iskanjem pristnih stikov z učenci idr.). Učitelj na tej 

stopnji zaradi nezadovoljstva in nestrinjanja z okoljem postaja konflikten, neprožen in tog, kar 

ga ovira na vseh področjih njegovega dela.  
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Na četrti stopnji profesionalnega razvoja učiteljev (19−30 let poučevanja) so možne tri različne 

poti razvoja: kritična odgovornost (»želena« pot), sproščenost (»nevtralna« pot) ali pa nemoč 

(»neželena« pot). Na stopnji kritične odgovornosti zreli učitelj sprejema večje obremenitve, je 

angažiran, zadovoljen in v procesu stalne osebne rasti. Za prihodnost ima oblikovano dinamično 

vizijo razvoja svoje osebne kariere, ki vključuje nadaljnje izobraževanje in strokovni napredek. 

Na stopnji sproščenosti učitelj nadaljuje z eksperimentiranjem in iskanjem novih izzivov. 

Prepričan je vase in v svoje učiteljske kompetence ter verjame, da je v svojem poklicu dosegel 

vse, kar je lahko. Medsebojne odnose pa skrbno goji le še z ožjim krogom učiteljev, ki ga 

podpirajo. Na stopnji nemoči pa je učitelj izgorel in močno doživlja vpliv starosti ter strahove, 

povezane z upokojitvijo. Svoje delo opravlja rutinsko, nagnjen je h kritiki drugih in nima več 

ambicij za nadaljnji razvoj svoje karierne poti.  

Zadnja je stopnja izpreganja (31−40 let poučevanja), na kateri se učitelj na »sproščen« ali 

»zagrenjen« način sooča z vplivi staranja na svoj poklic. Pri sproščenem izpreganju učitelj teh 

vplivov ne kaže pred sodelavci. Še vedno se trudi biti urejen in vitalen, načrtuje in razmišlja pa 

o svojem naslednjem življenjskem obdobju, ki ga bo preživel po upokojitvi. Pri zagrenjenem 

izpreganju pa je učitelj izredno zagrenjen in nezadovoljen s svojo trenutno situacijo. O sebi kot 

učitelju in o šoli nasploh ima slabo mnenje ter težko pričakuje upokojitev (Javrh, 2011). 

 

4.2     MOŽNOSTI SPODBUJANJA UČITELJEVEGA                                                                                                                             

PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

D. Blanuša Trošelj in M. Valenčič Zuljan (2014) navajata, da v grobem razlikujemo dva 

pristopa k profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev: tradicionalnega in refleksivnega. 

Pristopa se razlikujeta glede na razumevanje narave poklica in poklicnega učenja, kar se kot 

posledica kaže v različnem razumevanju dejavnikov, ki so potrebni za profesionalni razvoj 

posameznika. V Tabeli 1 prikazujemo dejavnike, značilne za tradicionalni in refleksivni model 

učiteljevega profesionalnega razvoja.  

Tabela 1: Dejavniki, ki so značilni za tradicionalni in refleksivni model učiteljevega 

profesionalnega razvoja (Blanuša Trošelj in Valenčič Zuljan, 2014, str. 51). 

Dejavniki Tradicionalni pristop Refleksivni pristop 

- Pojmovanje poklicne 

vloge 

Pasiven – izvrševalec  Aktiven – razmišljujoč in 

avtonomen profesionalec 

- Pobuda za poklicno 

učenje in razvoj 

Zunanja – ni učiteljeva Notranja – učiteljeva 

- Usmerjenost razvoja  Rutine, pridobljene po modelu Rutina in refleksija 

- Socialni vidik  Individualni proces Sodelovalni proces 

kolegialnega učenja 

- Časovna dimenzija in 

didaktična organizacija 

učenja 

Začetno izobraževanje in 

občasni seminarji za 

oblikovanje novih idej 

Vseživljenjsko izobraževanje  

Konstruktivističen pristop 
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Za tradicionalni pristop k profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev je značilno, da je 

učitelj pasiven izvrševalec nalog, ki so mu dane v okviru službenih obveznosti. Pobuda za 

poklicno učenje in razvoj ni njegova lastna, ampak prihaja od zunaj (npr. pričakovanja vodstva). 

Učiteljev profesionalni razvoj je individualen proces, ki poteka rutinsko glede na vnaprej 

začrtan model. Učitelj izobraževanju nameni le toliko časa, kot je nujno, in sicer v obliki 

začetnega izobraževanja in občasnih seminarjev, na katerih si nabira nove ideje.  

Ravno nasprotno pa je pri refleksivnem pristopu učitelj aktiven, razmišljujoč in avtonomen 

profesionalec, ki se zavzeto udejstvuje na področju vseživljenjskega izobraževanja. Motivacijo 

za učenje črpa znotraj sebe, svoj profesionalni razvoj, ki poteka sinhrono v sodelovalnem 

procesu z drugimi učitelji, pa stalno samoreflektira (Blanuša Trošelj in Valenčič Zuljan, 2014).  

Učiteljev profesionalni razvoj poteka na dveh ravneh, ki sta med seboj tesno povezani: na ravni 

pojmovanj in na ravni ravnanj (Valenčič Zuljan idr., 2006).  

Raven pojmovanj razumemo kot oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi 

osebni zgodovini kot posledica njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj ter vpliva na njegov 

način razumevanja, interpretiranja in delovanja. Raven ravnanj pa se kaže v pridobivanju in 

izpopolnjevanju profesionalnih spretnosti (raven gotovosti in rutine) (Valenčič Zuljan idr., 

2006).  

Keiny in Dreyfus (1989, v Valenčič Zuljan idr., 2006) opisujeta učiteljevo spreminjanje 

pojmovanj skozi tri stopnje: učinek šoka, refleksija prakse in pridobivanje novega znanja. Na 

stopnji učinka šoka učitelj spozna, da sta njegovo trenutno znanje in usposobljenost nezadostna 

za reševanje težav v novih razmerah. To je stanje streznitve ali odmrznitve, v katerem učitelj 

ugotovi, da bo moral prekiniti svojo rutino in se odpreti novostim. Na stopnji refleksije prakse 

ima pri učiteljevi poglobljeni analizi njegovega načina dela pomembno vlogo tretja oseba, ki 

ima vlogo njegovega »kritičnega prijatelja«. Stopnja pridobivanja novega znanja pa poteka 

skozi procesa akcije in refleksije. Učitelj si postavlja hipoteze, ki jih preverja med učnim 

procesom, uvaja inovacijo, preizkuša nove metode, postopke in oblike dela, ki jih sproti 

analizira, spoznanja pa uporabi pri oblikovanju novih hipotez (Valenčič Zuljan idr., 2006). 

Sodelovalna kultura šole, v kateri pripravnik začne svojo poklicno kariero, ima velik vpliv na 

njegov profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan idr., 2006). Pomembna je za njegovo strokovno 

rast, za zadovoljevanje njegovih profesionalnih potreb in kakovost dela v razredu ter na šoli. V 

sodelovalni kulturi šole so učitelji bolj motivirani, učenci pa dosegajo boljše rezultate (Javornik 

Krečič, 2008). Glavno vlogo pri tem, kako bo učitelj sprejet na novi šoli, imata ravnatelj in 

mentor. Pomemben dejavnik profesionalnega razvoja pa je tudi odprta, pozitivna in podpirajoča 

šolska klima (Valenčič Zuljan idr., 2006). Ravnatelj ima pomembno vlogo pri podpori in 

načrtovanju dejavnosti, ki vzpodbudijo sodelovalno klimo v šoli (Javornik Krečič, 2008). 

Skupinska miselnost v šoli se veča, ko se ravnatelji odzivajo na potrebe učiteljev in jih podpirajo 

pri inovacijah, ko se učitelji učijo drug od drugega in so drug drugemu pripravljeni pomagati, 

ko je program stalnega strokovnega izpopolnjevanja izoblikovan po potrebah učiteljev, ko se 

učitelji odzivajo na potrebe učencev in jim dajo vedeti, da jim ni vseeno, kaj se z njimi dogaja. 

Učiteljev osebni in institucionalni razvoj sta torej med seboj tesno povezana (Resman, 2005, v 

Javornik Krečič, 2008). 
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Na učiteljev profesionalni razvoj pa vpliva še vrsta drugih dejavnikov, kot so vpliv družine, 

aktualno dogajanje v družbi, premišljena in zavestna odločitev za šolski poklic itd. M. Ivanuš-

Grmek in M. Obran (2010) sta v svoji raziskavi uporabili rezultate anket o profesionalnem 

razvoju učiteljev, ki so jih izpolnili učitelji, ki poučujejo v drugi triadi. Ugotovili sta, da učitelji 

namenjajo veliko pozornosti svojemu profesionalnemu razvoju. Redno spremljajo raziskave na 

področju poučevanja in učenja ter jih poskušajo vključiti v vsakodnevni pedagoški proces. 

Zavedajo se pomembnosti samorefleksije in vzajemne pomoči med sodelavci. Iz opazovanja 

drug drugega in pogovora znajo presoditi, kaj je v šolski praksi dobro in kaj ne. Menijo, da je 

dober učitelj tisti, ki si želi nadaljnjega razvoja svojih sposobnosti, spretnosti, učenja in 

osebnostne rasti – torej tisti učitelj, ki se je pripravljen vseživljenjsko učiti.  

Postati in ostati dober učitelj je težka naloga, ki zahteva stalno sledenje hitremu tempu in 

spremembam sodobnega sveta ter pripravljenost na sprejemanje novosti. Poglavitnega pomena 

je, da raziskovalci in učitelji pomagajo drug drugemu s predlogi, izkušnjami, raziskavami, 

primeri dobre in slabe prakse ter z refleksijo, kajti na ta način se učiteljem približajo novosti, ki 

oblikujejo, izboljšujejo in dopolnjujejo naš šolski sistem (Ivanuš-Grmek in Obran, 2010).  

Učitelj, ki se izogiba nadaljnjemu učenju in izobraževanju, na določeni stopnji obstane ali pa 

celo nazaduje, posledično pa to občutijo tudi njegovi učenci. Učitelj mora prvi poskrbeti za svoj 

osebni razvoj, kajti s tem bo predstavljal dober vzgled učencem za njihovo delo in motiviranost. 

Zaradi tega je pomembno, da se učitelj vse od vstopa na fakulteto pa do upokojitve 

vseživljenjsko izobražuje na formalni in neformalni ravni (Ivanuš-Grmek in Obran, 2010). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

5     OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Učitelj se pri svojem delu pogosto sooča z različnimi čustvi, med katerimi je tudi strah (Prosen 

idr., 2011). Posameznik z izražanjem strahu sporoča svojo negotovost pri spoprijemanju z 

dogajanjem  (Batistič Zorec in Prosen, 2011), zato je učiteljev način ravnanja s tem čustvom v 

razredu zelo pomemben. Učiteljevo zavedanje in učinkovito uravnavanje strahu in drugih 

čustev v razredu sta ključnega pomena za kakovosten proces poučevanja in odnose z učenci ter 

drugimi ljudmi, s katerimi pri svojem delu sodeluje.  

V magistrskem delu nas je zanimalo, kako pogosto in v katerih situacijah učitelji doživljajo 

strah pri svojem delu in kako pogosto o tem čustvu razmišljajo doma. Prav tako smo ugotavljali, 

katere strategije uporabljajo pri uravnavanju tega čustva. Osredotočali smo se tudi na vprašanje, 

ali so stopnje učiteljevega profesionalnega razvoja povezane z učiteljevo izbiro strategij 

uravnavanja strahu.  

 

6     CILJI RAZISKAVE 

 

V magistrskem delu smo želeli: 

- ugotoviti, kako pogosto učitelji razrednega pouka doživljajo strah pri svojem delu v šoli 

in kako pogosto o tem strahu razmišljajo tudi doma;  

- ugotoviti, katere so najpogostejše situacije, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo 

strah pri njihovem delu;  

- analizirati, kako pogosto učitelji razrednega pouka uporabljajo različne strategije 

uravnavanja strahu pri svojem delu;  

- ugotoviti morebitne razlike med pogostostjo uporabe izbranih strategij uravnavanja 

strahu pri učiteljih razrednega pouka pri njihovem delu na različnih stopnjah njihovega 

profesionalnega razvoja. 

 

 

 

 

 



32 
 

7     RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V raziskavi magistrskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako pogosto učitelji razrednega pouka doživljajo strah pri svojem delu v šoli? 

2. Kako pogosto učitelji o strahu, ki ga doživljajo pri svojem delu v šoli, razmišljajo tudi 

doma? 

3. Katere so najpogostejše situacije, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo strah pri 

njihovem delu? 

4. Kako pogosto učitelji razrednega pouka uporabljajo različne strategije uravnavanja 

strahu pri svojem delu? 

5. Ali se učitelji glede na različne stopnje svojega profesionalnega razvoja razlikujejo 

glede pogostosti uporabe izbranih strategij uravnavanja strahu pri svojem delu? 

 

  8     METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi so uporabljeni kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja in 

kvalitativni ter kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

8.1     VZOREC 

 

V priložnostno izbran vzorec je bilo vključenih 84 učiteljev razrednega pouka iz 15 osnovnih 

šol različnih slovenskih regij. V raziskavo so vključeni učitelji obeh spolov (83 žensk in 1 

moški) in različnih starosti (25−61 let).  

Od tega je bilo 16 učiteljev glede na S-model učiteljevega profesionalnega razvoja (Javrh, 2011) 

na 1. stopnji (1–3 leta zaposlitve), 6 učiteljev je bilo na 2. stopnji (3–6 let zaposlitve), 25 

učiteljev na 3. stopnji (7–18 let zaposlitve), 18 učiteljev na 4. stopnji (19–30 let zaposlitve) in 

17 učiteljev na 5. stopnji profesionalnega razvoja (31–40 let zaposlitve), 2 učitelja pa na 

vprašanje o številu let zaposlitve nista odgovorila. Zaradi večje preglednosti deleže učiteljev na 

posameznih stopnjah profesionalnega razvoja ponazarjamo tudi v Grafu 1. 
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Graf 1: Delež učiteljev glede na stopnje profesionalnega razvoja glede na S-model (Javrh, 

2011).  

 

8.2     MERSKI PRIPOMOČKI  

 

V raziskavi smo uporabili del dveh oblikovanih vprašalnikov o doživljanju strahu in strategijah 

njegovega uravnavanja, ki sta ju za namen širše raziskave oblikovali H. Smrtnik Vitulić in S. 

Prosen (2016). Prvi izmed uporabljenih delov vprašalnikov o doživljanju strahu in njegovem 

uravnavanju je dodan v Prilogi 1.  

Vprašalnik o doživljanju strahu je sestavljen tako, da v uvodnem delu udeležence najprej 

obvesti o namenu raziskave, sledijo vprašanja o spolu in starosti učitelja, o razredu, ki ga 

poučuje, in o letih zaposlitve. Nato sledijo vsebinska vprašanja o pogostosti doživljanja strahu 

pri učiteljevem delu in o pogostosti razmišljanja o tem strahu doma (zadnjih 14 dni), nato pa 

opis najmanj treh situacij, v katerih (zadnjih 14 dni) doživljajo strah pri svojem delu.  

Drugi vprašalnik o uravnavanju strahu temelji na Grossovem in Thompsonovem modelu 

uravnavanja čustev (2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015) in vključuje 36 trditev, ki jih 

udeleženci ocenijo s 5-stopenjsko lestvico Likertovega tipa (od 1 – sploh ne velja zame do 5 – 

vedno velja zame). Po ključu, ki je dodan vprašalniku, smo po tri trditve uvrstili v eno od 12 

strategij uravnavanja čustev, te strategije pa smo nato uvrstili v pet širših skupin strategij 

uravnavanja čustev, ki smo jih oblikovali glede na pet točk v procesu nastajanja čustev, kjer je 

na čustva mogoče vplivati (Gross in Thompson, 2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). 
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V nadaljevanju opredelimo pet možnih načinov uravnavanja čustev, znotraj vsakega izmed teh 

načinov pa uvrstimo posamezne strategije uravnavanja čustev (skupaj jih je dvanajst), ki so 

zanje značilne. Ob vsaki strategiji dodamo konkreten primer trditve iz vprašalnika: (1) zbira 

situacije, ki lahko sproži čustvo (npr. Če mislim, da bom v določeni situaciji občutil/-a strah, 

se ji skušam izogniti), (2) sprememba situacije, ki lahko sproži čustvo (npr. Ko se znajdem v 

situaciji, v kateri bi me lahko postalo strah, skušam vplivati na dogajanje), (3) preusmerjanje 

pozornosti na nekaj prijetnega z namenom, da ne bi bili pozorni na doživljanje neprijetnega 

čustva (npr. Ko doživljam strah, pomislim na kaj prijetnega), (4) kognitivno prevrednotenje (a) 

pomena situacije (npr. Ob doživljanju strahu se trudim situacijo videti na drugačen način), (b) 

pomembnosti situacije (npr. Ob doživljanju strahu si govorim, da dogajanje zame morda ni 

tako pomembno), (5) preoblikovanje odziva, pri katerem je možno vplivati na doživljanje (npr. 

Ko me je strah, skušam »izklopiti« svoje doživljanje), fiziologijo (npr. Ko doživljam strah, 

pričnem umirjati svoje telo (dihanje, srčni utrip …)) in vedenje. Znotraj preoblikovanja odziva 

prek vedenja uvrščamo naslednje strategije: (a) telesna aktivnost, katere namen je 

preoblikovanje doživljanja čustva (npr. Ko doživljam strah, grem na sprehod ali se kako 

drugače telesno aktiviram), (b) prikrivanje (npr. Ko doživljam strah, se trudim, da drugi tega 

ne bi opazili), (c) socialna opora (npr. Ko doživljam strah, podporo iščem pri drugih ljudeh), 

(d) tolažba s hrano z namenom lažjega spoprijemanja s čustvom (npr. Ko doživljam strah, se 

potolažim s hrano) in (e) uporaba psihoaktivnih snovi z namenom lažjega spoprijemanja s 

čustvom (npr. S pijačo, tableto ali čim podobnim želim premagati svoj strah).  

  

8.3     POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

 

V raziskavi smo sodelovale tudi štiri študentke zaključnih letnikov študija na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, ki smo prevzele izvedbo raziskave na osnovnih šolah. Po pridobljenih 

soglasjih ravnateljev in učiteljev posameznih osnovnih šol smo anketne vprašalnike in 

informirana soglasja za sodelujoče učitelje razdelile kontaktnim osebam in se dogovorile za 

datum prevzema vprašalnikov. Anketne vprašalnike so izpolnili učitelji osnovnih šol, katerih 

ravnatelji so privolili v sodelovanje in je bila njihova odločitev k sodelovanju pri raziskavi 

prostovoljna. Udeleženci so bili seznanjeni, da bodo podatki anonimni in uporabljeni v namen 

širše raziskave. Učitelji, ki so se odločili za sodelovanje v raziskavi, so vprašalnike izpolnili v 

tiskani obliki. Vprašalnike smo študentke, ki smo sodelovale v raziskavi, učiteljem osebno 

razdelile in jih v dogovorjenem času osebno prevzele na šolah. 

 

8.4     POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Vse podatke, pridobljene v raziskavi, smo obdelali s programom SPSS 20. Za vsako 

spremenljivko smo izračunali povprečne vrednosti, standardne odklone, frekvence in odstotke. 

Razlike v pogostosti uporabe strategij uravnavanja čustev glede na učiteljev profesionalni 
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razvoj smo izračunali z neparametričnim Kruscal-Wallis preizkusom, parne primerjave med 

skupinami, kjer so se pojavljale statistično pomembne razlike, pa z Mann-Whitney  

U-preizkusom. Omenjena neparametrična preizkusa smo uporabili zato, ker smo predhodno 

ugotovili, da se podatki ne porazdeljujejo normalno. Dobljene rezultate smo predstavili s 

tabelami in jih ponazorili z grafi. 

Opisne odgovore smo analizirali kvalitativno z vsebinsko analizo, in sicer z odprtim kodiranjem  

po naslednjih korakih (Kordeš in Smrdu, 2015): 

1. urejanje gradiva (prepis odgovorov na anketno vprašanje in izbira delov besedila, ki 

smo jih analizirali ali ovrednotili kot pomembne), 

2. določitev kodirnih enot (določitev in označitev za raziskavo pomembnih delov besedila 

– razbitje besedila na komponente, kodirne enote),  

3. odprto kodiranje (oblikovanje kod i. reda: naštevanje, seznam različnih asociacij, 

povzetkov – »nevihta možganov«), 

4. zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov (pojme, ki se nanašajo na povezan 

fenomen, združimo v širše kategorije), 

5. osno kodiranje (ponovna vzpostavitev hierarhije med kodami i. reda in kategorijami), 

6. selekcija in opredelitev pomembnih pojmov in kategorij (določitev pomena pojmov in 

kategorij).  

 

9     REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate empirične raziskave smo razdelili na vsebinske sklope, znotraj katerih smo odgovorili 

na posamezna raziskovalna vprašanja.  

 

9.1     Pogostost doživljanja strahu učiteljev razrednega pouka pri  

njihovem delu 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) nas je zanimalo, kako pogosto učitelji razrednega 

pouka doživljajo strah pri svojem delu v šoli. V anketnem vprašalniku smo se osredotočili na 

doživljanje omenjenega čustva pri učiteljih v obdobju zadnjih dveh tednov. Učitelji so 

odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (z ocenami od 1 = 

sploh ne do 5 = zelo pogosto).  

Analiza rezultatov je pokazala, da so učitelji razrednega pouka v zadnjih dveh tednih zelo redko 

doživljali strah pri svojem delu v šoli (M = 1,61; SD = 0,75). V Grafu 2 je prikazana tudi 

pogostost (deleži) doživljanja tega strahu. 
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Graf 2: Pogostost doživljanja strahu učiteljev razrednega pouka pri njihovem delu v šoli v 

zadnjih dveh tednih. 

Iz Grafa 2  je razvidno, da polovica (50 %) učiteljev razrednega pouka v zadnjih dveh tednih ni 

nikoli doživljala strahu pri svojem delu v šoli. Malokrat (1–3 primeri v zadnjih dveh tednih) je 

strah doživljalo 42,7 % vključenih učiteljev, deloma (4–6 primerov v zadnjih dveh tednih) jih 

je strah doživljalo 4,9 %, večkrat (7–10 primerov v zadnjih dveh tednih) pa le 1,2 % in zelo 

pogosto prav tako 1,2 %  vseh vključenih učiteljev.  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) nas je zanimalo, kako pogosto učitelji o strahu, ki 

ga doživljajo pri svojem delu v šoli, razmišljajo tudi doma. V vprašalniku smo se osredotočili 

na doživljanje omenjenega čustva pri učiteljih v obdobju zadnjih dveh tednov. Rezultate na to 

vprašanje smo dobili s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (1 = sploh 

ne, 5 = zelo pogosto). 

Rezultati so pokazali, da so učitelji v zadnjih dveh tednih o strahu, ki so ga doživljali v šoli, 

tudi doma zelo redko razmišljali (M = 1,60; SD = 0,89). Iz Grafa 3 je razvidna tudi pogostost 

(deleži) razmišljanja učiteljev o strahu, ki so ga doživljali v šoli, tudi doma. 
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Graf 3: Pogostost razmišljanja učiteljev o strahu, ki so ga doživljali v šoli, tudi doma. 

Slabi dve tretjini učiteljev razrednega pouka (60,7 %) o strahu, ki so ga v zadnjih dveh tednih 

doživljali v šoli, doma sploh ni razmišljalo (Graf 3). Dobra petina vključenih učiteljev (23,8 %) 

je o strahu razmišljala malokrat (1–3 primeri v zadnjih dveh tednih), deloma (4–6 primerov v 

zadnjih dveh tednih) je o strahu razmišljalo 13,1 % učiteljev, zelo pogosto pa le 2,4 % učiteljev.  

Rezultati so torej pokazali, da je kadarkoli v obdobju zadnjih 14 dni pred izpolnjevanjem 

anketnega vprašalnika strah doživljala polovica učiteljev, med katerimi so ga le redki (1,2 %) 

doživljali zelo pogosto, hkrati pa slabi dve tretjini (60 %) učiteljev o strahu, ki so ga doživljali 

v šoli, doma ni razmišljalo.  

Učitelji so torej poročali o tem, da se strah v njih razmeroma redko sproža, in večina učiteljev 

svojih strahov, ki so jih doživljali v šoli, miselno ne predeluje doma. Ker strah (na splošno) 

doživljamo v situacijah, v katerih ocenimo, da se dogajanju ne zmoremo zoperstaviti, ker 

presega naše zmožnosti spoprijemanja z njim (Smrtnik Vitulić, 2003), bi tudi za vključene 

učitelje lahko zaključili, da ocenjujejo, da se šolskim situacijam po njihovi oceni zmorejo 

ustrezno zoperstaviti. Po drugi strani pa je možno, da so vključeni učitelji svoje doživljanje 

strahov in njihovo predelovanje doma poskušali prikazati kot manj pogosto, kot je dejansko 

(bilo), ker so sebe želeli prikazati kot dovolj kompetentne za spoprijemanje s šolskimi 

situacijami, torej v socialno zaželeni smeri. 

Eden od razlogov za razmeroma redko poročanje učiteljev o strahu v šoli in pri predelovanju 

doma je lahko tudi v tem, da so učitelji strah v resnici doživljali pogosteje, kot so se tega 

zavedali, saj na svoje doživljanje niso bili dovolj pozorni ali pa so doživljanje tega čustva 

potlačili. Razlog, da so vključeni učitelji o svojih strahovih redko poročali in o njih nato 

razmišljali doma, pa je lahko tudi v tem, da so strahovi morda manj intenzivni in so jih uspeli 

predelati že v šoli. 
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Učitelji morda ravno v omenjenem obdobju strahu niso doživljali, kar pa ne pomeni, da se z 

njim niso večkrat srečali v nekoliko daljšem časovnem obdobju. Zato bi bili dobljeni rezultati 

morda nekoliko drugačni, če bi v raziskavi izbrali širši časovni interval, znotraj katerega bi 

učitelji beležili doživljanje tega strahu (npr. zadnji mesec), učitelje pa bi lahko tudi prosili, da 

sproti ali dnevno zapisujejo situacije, v katerih doživljajo strah, saj bi jih na ta način lažje 

prepoznali in priklicali v spomin.  

 

9.2     Najpogostejše situacije, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo 

strah pri njihovem delu 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) nas je zanimalo, katere so najpogostejše situacije, 

ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo strah pri njihovem delu. Analizirali smo odgovore 44 

učiteljev razrednega pouka (od skupno 84 razrednih učiteljev). Izmed vseh učiteljev jih 38 na 

vprašanje o najpogostejših situacijah, ki v njih vzbudijo strah pri njihovem delu, namreč ni 

odgovorilo, dva odgovora pa nista bila ustrezna za analizo; en odgovor se je navezoval na 

dogajanje pred leti in ne v obdobju zadnjih 14 dni, pri drugem odgovoru pa je anketirana oseba 

napisala, da v omenjenem obdobju ni doživljala strahu. Rezultate, ki omogočajo odgovor na 

RV3, predstavljamo v nadaljevanju.  

Razredni učitelji so dobili navodilo, da opišejo najmanj tri situacije, ki so v njih v zadnjih 14 

dneh vzbudile strah, ko so opravljali svoje delo. V Tabeli 2 so prikazane kategorije in kode, 

pridobljene s postopkom t. i. odprtega kodiranja (Kordeš in Smrdu, 2015) opisov situacij, v 

katerih so učitelji doživljali strah pri svojem delu (podrobnejši postopek kodiranja pa je 

prikazan v Prilogi 2).  
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Tabela 2: Kategorije in kode najpogostejših situacij, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo 

strah pri njihovem delu. 

 

KATEGORIJE                                                KODE 

 

OPRAVLJANJE POKLICNIH NALOG (26 odgovorov) 

 

- pravočasno opravljanje službenih obveznosti  

- pravočasna ureditev administracije   

- pomanjkanje časa za poučevanje in ocenjevanje 

- javno nastopanje  

- slabo opravljeno dodatno šolsko delo  

- neznanje učencev, slabi rezultati 

- ustreznost ukrepanja v posameznih okoliščinah 

- govorilne ure, roditeljski in drugi sestanki 

- izkazovanje pri delu 

- slaba priprava in izpeljava učne ure 

- ocenjevanje znanja 

- ocenjevanje učenca z vedenjskimi težavami 

- dnevi dejavnosti 

- zamuda na delovno mesto 

- neuspeh zaradi nerealiziranih učnih ciljev 

- neuspeh zaradi velike obremenjenosti v službi 

- vodenje glasbenih dejavnosti 

- uspešen začetek šolskega leta  

 

POŠKODBE UČENCEV (22 odgovorov) 

 

- poškodbe pri športu  

- poškodbe in divjanje med odmori 

- ustrezno ravnanje z učencem z dieto ali alergijo 

- poškodba učenca s strani učiteljice – nesreča 

- poškodba na igrišču 

- konflikti in nasilje med učenci 

- poškodbe učencev med igro 

- poškodbe učencev zaradi nepazljivosti 

- ogrožena varnost učencev zaradi nasilnega učenca 

- varnost učencev na dnevu dejavnosti 

- pobeg učenca iz razreda 

- nudenje prve pomoči ob epileptičnem napadu učenca 
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STIK S STARŠI (16 odgovorov) 

 

- strah, da bi bili starši nasilni 

- strah pred zahtevami staršev 

- strah pred pritiskom s strani staršev 

- nezadovoljstvo staršev z učiteljevim delom  

- elektronske pritožbe staršev  

- strah pred konfliktom s starši 

- visoka pričakovanja staršev do učencev 

- komunikacija s starši 

- odzivi staršev na poškodbe učencev 

- odzivi staršev na izgubljene predmete učencev 

- odzivi staršev na ocene učencev 

- prvo srečanje s starši 

- vmešavanje in vpliv staršev na šolsko delo 

 

LASTNO ZDRAVSTVENO STANJE (4 odgovori) 

 

- slabo počutje, bolezen  

- neizpolnjene lastne temeljne potrebe zaradi vedenjskih težav 

učencev 

- posredovanje pri pretepu med učencema, strah za lastno varnost 

 

VPLIV VODSTVA IN SODELAVCEV (3 odgovori) 

 

- nezadovoljstvo vodstva z učiteljevim delom 

- čustvene reakcije sodelavcev 

 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da so učitelji kot najpogostejše razloge za strah navedli: 

‐ opravljanje poklicnih nalog (26 odgovorov, npr. pravočasno opravljanje službenih 

obveznosti),  

‐ poškodbe učencev (22 odgovorov, npr. poškodbe in divjanje med odmori), 

‐ stik s starši (16 odgovorov, npr. nezadovoljstvo staršev z učiteljevim delom),  

‐ lastno zdravstveno stanje (4 odgovori, npr. slabo počutje, bolezen), 

‐ vpliv vodstva in sodelavcev (3 odgovori, npr. nezadovoljstvo vodstva z učiteljevim 

delom). 

Iz rezultatov je razvidno, da učitelji razrednega pouka najpogosteje doživljajo strah v situacijah, 

ki se nanašajo na kategorijo »opravljanje poklicnih nalog«, sledita kategoriji »poškodbe 
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učencev« in »stik s starši«, učitelji pa redkeje poročajo o doživljanju strahu, ki se nanaša na 

kategoriji »lastno zdravstveno stanje« in »vpliv vodstva in sodelavcev«. 

Kategorija »opravljanje poklicnih nalog« vključuje odgovore učiteljev, ki se nanašajo na vse 

temeljne naloge, ki jih mora učitelj opraviti v sklopu svojih službenih obveznosti, in sicer v 

procesu priprave na pouk (»Izvedba ure brez priprave,« učiteljica 1), med procesom poučevanja 

(»Petje, igra z inštrumenti,« učiteljica 2; »Začetek ocenjevanja motečega učenca, ker ne vem, 

kako bo sprejel naloge, lahko moti tudi ostale,« učiteljica 3; »Strah zaradi zaostanka z učno 

snovjo,« učiteljica 4) in v sklopu drugih službenih obveznosti zunaj procesa načrtovanja in 

izvajanja pouka, kot so administrativna dela (»Da vse potrebno delo, povezano z administracijo, 

ne bi bilo pravočasno urejeno,« učiteljica 5). Iz odgovorov učiteljev je razvidno, da pogosto 

doživljajo strah, da službenih obveznosti ne bi pravočasno in kakovostno opravili, se pri svojem 

delu ne bi dovolj izkazali in ne bi dosegli zastavljenih ciljev. V kategorijo »opravljanje 

poklicnih nalog« spadajo številne naloge, povezane z učiteljskim poklicem (govorilne ure, 

roditeljski sestanki, priprava na pouk, ocenjevanje učencev itd.),  kar je morda razlog, da največ 

anketirancev poroča o doživljanju strahu ravno v povezavi s to kategorijo. Uspeh na tem 

področju je lahko povezan z uspehi na drugih področjih; če učitelji uspešno opravljajo naloge, 

ki spadajo v to kategorijo, je verjetno, da si bodo pridobili zaupanje vodstva in staršev, s tem 

pa tudi okrepili svojo lastno samozavest, saj bodo dobili občutek, da svoje pedagoško delo 

opravljajo dobro in kakovostno. Učitelji doživljajo strah v situacijah, ki jih ocenijo kot zanje 

pomembne (Smrtnik Vitulić, 2004), iz česar lahko sklepamo, da učitelji večinoma pripisujejo 

velik pomen kakovosti opravljanja svojih poklicnih nalog.  

Kategorija »poškodbe učencev« zajema fizične poškodbe učencev, do katerih pride zaradi 

učenčeve lastne neprevidnosti (»Učenec se je udaril v oster okenski rob,« učiteljica 1), zaradi 

prevelike razposajenosti učencev (»Zaradi tekanja po hodniku me je strah, da se ne bi kaj 

zgodilo,« učiteljica 2), zaradi poškodbe pri športu (»Učenka je padla na kolk pri športu,« 

učiteljica 3), zaradi nasilja med učenci (»Strah za varnost učencev zaradi nasilnega učenca,« 

učiteljica 4), zaradi učiteljeve lastne neprevidnosti (»Ko sem ponesreči otroka sunila v oko,« 

učiteljica 5) ali pa zaradi bolezenska stanja učenca (»Epileptični napad otroka,« učiteljica 6). 

Rezultati kažejo, da je učitelje pogosto strah različnih situacij, v katerih bi se učenci lahko 

poškodovali. Učenci v šoli preživijo velik del svojega vsakdana, pri čemer sodelujejo pri 

številnih raznolikih aktivnostih, zato so njihove poškodbe v šoli velikokrat neizogibne. 

Doživljanje in izražanje strahu pri učitelju nakazuje, da se z zaznano nevarnostjo ne zmore 

ustrezno spoprijeti (Cvetek, 2014). Na zmanjšanje doživljanja strahu pred poškodbami učitelj 

zato lahko vpliva s prevzemom večjega nadzora nad razrednimi situacijami in s tem 

zmanjšanjem občutka nemoči, hkrati pa z zavedanjem, da na nekatere situacije v šoli ni mogoče 

vplivati. R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) sta v svoji raziskavi, v kateri sta proučevali 

situacije, ki v učiteljih razrednega pouka vzbujajo strah pri njihovem delu, med drugim navedli 

rezultate, ki se skladajo z našimi ugotovitvami o strahu učiteljev pred poškodbami učencev. 

Podobno kot mi sta tudi onidve navedli ugotovitve, da je učitelje med drugim strah, da bi učenci 

ob neupoštevanju pravil s svojimi dejanji ogrožali vrstnike. 

Kategorija »stik s starši« vključuje vse odgovore učiteljev, ki se nanašajo na delo starši, kot so 

npr. pričakovane zahteve staršev (»Ali bom z odgovorom zadovoljila potrebe/zahteve staršev,«  
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učiteljica 1), morebitno nasilje staršev (»[…] bo prišel nasilen oče na govorilne ure in vpil 

name,« učiteljica 2), nezadovoljstvo staršev z učiteljevim delom (»Da starši ne bodo zadovoljni 

z mojim delom,« učiteljica 3) in vmešavanje ter vpliv staršev na šolsko delo (»vtikanje staršev 

v vse mogoče stvari,« učiteljica 4). Iz odgovorov, ki smo jih uvrstili v omenjeno kategorijo, je 

razvidno, da učitelji doživljajo strah ob številnih situacijah, ki vključujejo stik s starši. Strah jih 

je situacij, v katerih bi starši posegali v učiteljevo avtonomijo, nad njim izvajali pritisk v zvezi 

z učnim procesom ali imeli slabo mnenje o njegovem delu. S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić 

(2015) poudarjata, da učiteljski poklic poleg stika z učenci in sodelavci vključuje tudi stalen 

stik s starši, zato je za vsakega učitelja izredno pomembno, da prepozna in razume čustva (tudi 

strah), ki jih doživlja ob tem stiku. Musek (2005) pa navaja, da ima strah v socialnih odnosih 

zelo veliko vlogo, saj doživljanje tega čustva in način njegovega izražanja močno vplivata na 

kakovost medsebojnih odnosov. Učitelj mora biti zato vešč razumevanja vzrokov za doživljanje 

svojega (pretiranega) strahu ob stiku s starši, to čustvo pa mora znati uravnavati do te mere, da 

ne vpliva na njegovo kakovost komunikacije.  

Kategorija »lastno zdravstveno stanje« vključuje odgovore učiteljev, ki se nanašajo na 

učiteljevo slabo počutje ali bolezen (»Strah pred boleznijo,« učiteljica 1), na njegove 

neizpolnjene temeljne potrebe zaradi vedenjskih težav učencev (»Med poukom ne grem na 

stranišče, ker imam preživahne otroke,« učiteljica 2) in na strah za lastno varnost ob 

posredovanju pri pretepu med učencema (»Ko sem se v pretepu vmešala med učenca in sem se 

ustrašila, da me bo učenec udaril,« učiteljica 3). Iz odgovorov, ki smo jih uvrstili v to 

kategorijo, je razvidno, da učitelji pri svojem delu v šoli včasih doživljajo strah zaradi možnosti 

vpliva dogajanja na njihovo psihično in telesno zdravje, ki ga izpostavijo tudi nekateri avtorji 

(npr. Milivojević, 2008), ki se ukvarjajo s področjem čustev. Milivojević (2008) povzame, da 

je posameznikovo pogosto doživljanje strahu lahko razlog za nastanek številnih telesnih in 

duševnih bolezni, zato je tudi za učitelje pomembno, da se znajo učinkovito spoprijemati s 

svojimi čustvi.  

Kategorija »vpliv vodstva in sodelavcev« vključuje odgovore učiteljev, ki se navezujejo na 

nezadovoljstvo vodstva z učiteljevim delom (»Da nadrejeni ne bi bili zadovoljni,« učiteljica 1) 

in na čustvene reakcije sodelavcev (»Strah pred sodelavko, njene čustvene reakcije so 

nepredvidljive,« učiteljica 2). Iz odgovorov, ki smo jih uvrstili v to kategorijo, je razvidno, da 

pričakovanja nadrejenih in (slab) odnos med vodstvom ter zaposlenimi pri nekaterih učiteljih 

vplivata na njihovo doživljanje strahu. Dobri odnosi med zaposlenimi se vzpostavijo ob odprti, 

pozitivni in podpirajoči šolski klimi, ki pomembno vpliva na učiteljev osebni in profesionalni 

razvoj (Valenčič Zuljan idr., 2006). Šolska klima, pri kateri si zaposleni med seboj pomagajo 

in se podpirajo, zato najverjetneje izzove manj stresnih situacij, v katerih bi učitelji lahko 

doživljali strah zaradi vpliva vodstva in sodelavcev.  

Za vsakega učitelja je pomembno, da zna uravnavati svoj strah v vseh različnih šolskih 

situacijah, uvrščenih v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali glede na pridobljene 

odgovore, in sicer do te mere, da njegovo doživljanje strahu ne vpliva na kakovost pedagoškega 

procesa, na njegovo vsakodnevno delovanje ter telesno in psihično zdravje. 
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9.3     Pogostost uporabe strategij in skupin strategij uravnavanja strahu 

pri učiteljih razrednega pouka pri njihovem delu  

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (RV4) nas je zanimalo, kako pogosto učitelji razrednega 

pouka uporabljajo različne strategije uravnavanja strahu (skupaj jih je 12), ki smo jih uvrstili v 

pet skupin strategij glede na pet možnih načinov uravnavanja strahu. Tam, kjer smo v 

posamezno skupino strategij uvrstili več posameznih strategij, nas je zanimalo tudi povprečje 

pogostosti uporabe vseh strategij, ki spadajo v to skupino strategij. Učitelji so na vsako izmed 

trditev, ki se je v vprašalniku nanašala na posamezno strategijo, odgovarjali s pomočjo  

5-stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (z ocenami od 1 – sploh ne velja zame do 5 

– vedno velja zame). 

Rezultate smo izračunali za naslednjih pet možnih načinov uravnavanja strahu in za posamezne 

strategije, ki smo jih uvrstili znotraj njih: (1) zbira situacije, (2) sprememba situacije, (3) 

preusmerjanje pozornosti, (4) kognitivno prevrednotenje (a) pomena, (b) pomembnosti 

situacije, (5) preoblikovanje odziva, pri katerem je možno vplivati na doživljanje, fiziologijo in 

vedenje. Znotraj preoblikovanja odziva prek vedenja smo umestili naslednje strategije: (a) 

telesna aktivnost, (b) prikrivanje, (c) socialna opora, (d) tolažba s hrano in (e) uporaba 

psihoaktivnih snovi. Podatke smo torej analizirali in predstavili za posamezne strategije 

uravnavanja strahu, tam, kjer je to možno, pa še za skupine strategij uravnavanja strahu glede 

na Grossov in Thompsonov model (2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). 

V Tabeli 3 so prikazani rezultati pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu 

in, kjer je mogoče (kognitivno prevrednotenje in preoblikovanje odziva), skupin strategij 

uravnavanja strahu. Predstavljene so povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) 

rezultatov pogostosti uporabe posameznih strategij in skupin strategij uravnavanja strahu pri 

učiteljih razrednega pouka. Rezultate skupin strategij smo pridobili z izračunom povprečja 

povprečnih vrednosti (M) pogostosti uporabe vseh posameznih strategij, ki spadajo v določeno 

skupino strategij. Rezultati so dobljeni glede na samoocene anketiranih učiteljev.  

Tabela 3: Prikaz povprečnih vrednosti (M) in standardnih odklonov (SD) uporabe posameznih 

strategij in skupin strategij uravnavanja strahu učiteljev pri njihovem delu.  

 

                                                                         N           M          SD 

                 Izbira                                                                                                                     

                 situacije                                         84         3,03         0,97                                                                                              

 

                 Sprememba                                    83        3,35         0,86 

                 situacije                                                              

 
                 Preusmerjanje                               83         3,41         0,88 

                 pozornosti                                                                                                                   
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                 Kognitivno prevrednotenje 

 
                pomena                                                                                                                                                                                       

                situacije                                          82         3,75         1,31                                                                                  

 
                pomembnosti                                 84         2,78         0,98 

                situacije                                                                                                

                Skupaj 

                Kognitivno prevrednotenje            83         3,27         1,15 

                (povprečje) 

 

                 Preoblikovanje odziva  

 
                prek                                             

                doživljanja                                      83        2,49         0,94                                                                                      

                prek                                         

                fiziologije                                       82        3,33         0,97                 

                prek vedenja  

 
                Telesna                         

                aktivnost                                         83        2,80         1,06                                                                        

 

                Prikrivanje                                      83        2,90         1,03                                                                                                           

 
                Socialna                                          82        3,43         0,93                     

                opora                                                                                                  

 

                 Tolažba s                                       83        1,58        0,83           

                 hrano                                                                                                  

 
                Uporaba                         

                psihoaktivnih                                  83        1,20        0,47                  

                snovi              

                Skupaj 

                Preoblikovanje odziva                 82,71      2,53        0,89 

                (povprečje)
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Iz Tabele 3 je razvidno, da učitelji pri svojem delu uporabljajo vse izmed zgoraj navedenih 

strategij in skupin strategij uravnavanja strahu. V nadaljevanju podrobneje predstavimo 

rezultate pogostosti uporabe posameznih strategij in skupin strategij uravnavanja strahu pri 

učiteljih razrednega pouka.  

Pregled povprečnih vrednosti (M) posameznih strategij je pokazal, da učitelji izmed vseh 

strategij uravnavanja strahu najpogosteje uporabljajo strategijo kognitivnega prevrednotenja 

pomena situacije (M = 3,75), kar pomeni, da zmanjšujejo svojo miselno predstavo o 

pomembnosti situacije z namenom, da bi vplivali na nastajanje čustva. Druga najpogosteje 

uporabljena strategija je iskanje socialne opore (M = 3,43), pri kateri posameznik išče podporo 

pri drugi osebi z namenom, da bi mu ta pomagala pri predelovanju strahu. Naslednja po 

pogostosti uporabe je strategija preusmerjanja pozornosti (M = 3,41) na nekaj prijetnega z 

namenom, da ne bi bili pozorni na doživljanje neprijetnega čustva. Sledijo strategije: 

sprememba situacije (M = 3,35), preoblikovanje odziva prek fiziologije (M = 3,33), izbira 

situacije (M = 3,03), prikrivanje (M = 2,90), telesna aktivnost (M = 2,80), kognitivno 

prevrednotenje pomembnosti situacije (M = 2,78) in preoblikovanje odziva prek doživljanja  

(M = 2,49). Učitelji izmed vseh strategij najredkeje uporabijo naslednje dve strategiji, pri 

katerih gre za preoblikovanje odziva prek vedenja: tolažba s hrano (M = 1,58) in uporaba 

psihoaktivnih snovi (1,20). 

Ob pregledu povprečnih vrednosti (M) skupin strategij ugotovimo, da učitelji razrednega pouka 

najpogosteje uporabljajo strategije preusmerjanja pozornosti (M = 3,41), sledijo strategije 

spremembe situacije (M = 3,35), kognitivne strategije (M = 3,27) in strategije izbire situacije 

(M = 3,03), najredkeje pa učitelji razrednega pouka pri svojem delu uporabljajo strategije 

preoblikovanja odziva (M = 2,53).  

Na osnovi dobljenih rezultatov sklepamo, da učitelji razrednega pouka pri svojem delu 

uporabljajo vseh 12 strategij in vseh pet skupin strategij uravnavanja strahu, pogostost njihove 

uporabe pa se pri vsaki posamezni strategiji in skupini strategij razlikuje. 

Pri najpogosteje uporabljeni skupini strategij preusmerjanje pozornosti učitelji v razredu 

uravnavajo svoj strah tako, da preusmerijo pozornost na druge vidike iste situacije ali pa 

popolnoma odvrnejo pozornost od določene situacije, kot to strategijo definirata Gross in 

Thompson (2007). Do podobnih ugotovitev glede pogostosti uporabe strategije preusmerjanja 

pozornosti pri učiteljih so prišli tudi R. Sutton idr. (2009, v Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015), 

ki so v svoji raziskavi ugotovili, da učitelji omenjeno strategijo v razredu pogosto uporabljajo. 

Preusmerjanje pozornosti je ena izmed prvih strategij uravnavanja čustev, ki se pojavijo v 

človekovem razvoju, saj njeno uporabo opazimo že pri dojenčkih (Gross in Thompson, 2007). 

Uporaba te strategije torej ne zahteva visoke stopnje kognitivnega zavedanja, izvajamo pa jo 

lahko skoraj avtomatsko in brez posebnega napora. Enostavna uporaba te strategije v praksi je 

morda razlog za pogostost njene uporabe med učitelji.  

Pri uporabi spremembe situacije, ki je druga najpogosteje uporabljena skupina strategij 

uravnavanja strahu, je učiteljev namen predrugačenje čustva, ki ga doživlja. Učitelj to strategijo 

uporabi, ko je že prisoten v določeni pedagoški situaciji, ki bi v njem potencialno lahko 

povzročila določen čustveni odziv, a do njega zaradi pravočasne spremembe te situacije ne 
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pride (Gross in Thompson, 2007). V primerjavi s strategijo spremembe situacije učitelji 

nekoliko redkeje uporabljajo strategijo izbire situacije, s katero se poveča, zmanjša ali spodbudi 

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

določenega čustva (Gross in Thompson, 2007), kar v našem primeru doživljanja neprijetnega 

čustva pomeni, da se učitelj že vnaprej izogne situaciji, v kateri bi lahko doživljal strah. Ker v 

učiteljskem poklicu ni vedno smiselno ali mogoče vseh situacij spremeniti ali se jim izogniti, 

bi bilo dobro, da bi učitelji v nekaterih primerih iskali primernejše strategije za uravnavanje 

svojega strahu v razredu.  

Pogosta uporaba kognitivnih strategij uravnavanja strahu pomeni, da učitelji pogosto vplivajo 

na svojo presojo o situaciji z namenom, da bi spremenili svoje razmišljanje o njej ali o 

zmožnosti njenega obvladanja (Gross in Thompson, 2007). Pri strategiji kognitivnega 

prevrednotenja pomena situacije, ki je najpogosteje uporabljena izmed vseh strategij 

uravnavanja čustev, učitelj spremeni svoj pogled na določeno šolsko situacijo z namenom, da 

bi spremenil strah, ki ga doživlja ob njej, pri strategiji kognitivnega prevrednotenja 

pomembnosti situacije pa se učitelj prepričuje, da dana situacija zanj morda ni tako pomembna. 

Razlog za pogosto uporabo kognitivnih strategij uravnavanja strahu pri učiteljih je morda v tem, 

da učitelji te strategije v razredu izvajajo razmeroma enostavno, saj z njimi spreminjajo svoje 

misli in predstave o dogajanju v sebi, kar je v razredu morda najlažji način za nemoteno 

izvajanje pouka. Učitelj za uporabo te strategije namreč ne potrebuje zunanjih pripomočkov, 

hkrati pa mu ni treba spreminjati učnega procesa z namenom, da bi vplival na doživljanje 

svojega strahu. Harris in Guz (1986, po Harris, 1996, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2007) 

navajata, da je za uporabo kognitivnih strategij uravnavanja čustev potrebna določena stopnja 

kognitivnega razvoja, iz česar lahko sklepamo, da je uporaba te strategije za učitelje, ki so 

odrasli ljudje z že razvitimi kognitivnimi funkcijami, sorazmerno enostavna, kar bi prav tako 

lahko bil razlog za pogosto uporabo te skupine strategij pri učiteljih. Učiteljem očitno ustreza 

»aktivni« način uravnavanja strahu, za izvajanje katerega je potrebna miselna angažiranost 

(Smrtnik Vitulić, 2004). Rezultati različnih raziskav kažejo, da se kognitivno prevrednotenje 

dogajanja pozitivno povezuje s samospoštovanjem in oceno socialne podpore (Gross in John, 

2003, v Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015), zato bi bilo pri učiteljih smiselno spodbujati 

pogostejšo uporabo kognitivnih strategij uravnavanja strahu. 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, izmed vseh skupin strategij uravnavanja strahu najredkeje 

uporabljajo strategije preoblikovanja odziva, znotraj te skupine strategij pa sicer pogosto 

uporabljajo strategiji socialna opora in preoblikovanje odziva prek fiziologije. Podatek, da 

učitelji pogosto uravnavajo svoj strah s strategijo socialne opore, nam pove, da učitelji 

velikokrat iščejo podporo in razumevanje pri spoprijemanju z lastnimi čustvi pri drugih ljudeh 

– najverjetneje najpogosteje pri svojih sodelavcih, ki so jim ob doživljanju strahu na voljo v 

šoli, hkrati pa tudi najbolje razumejo določene situacije, ki se navezujejo na delo v šoli, saj tudi 

sami opravljajo pedagoški poklic. Učiteljski poklic zahteva nenehen stik z drugimi ljudmi – 

tako z učenci kot tudi s starši in sodelavci (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015), kakovostno 

sodelovanje in vzpostavljanje zaupanja v medsebojnih odnosih pa sta pomembni kompetenci v 

učiteljskem poklicu (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006, v Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015 ), kar 

je morda razlog, da učitelji tudi pri uravnavanju doživljanja svojega strahu iščejo socialno 

oporo.  
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Pri strategiji preoblikovanja odziva prek fiziologije učitelji umirjajo telo na različne načine (npr. 

z dihalnimi vajami). Možno je, da so se učitelji, ki uporabljajo to strategijo v praksi, načinov 

umirjanja svojega telesa naučili pri delu v razredu ali pa v sklopu službenih izobraževanj – npr. 

ob obisku seminarja na temo tehnik umirjanja telesa. Rezultati raziskave so pokazali, da je 

učiteljem strategija uravnavanja strahu s pomočjo telesne aktivnosti nekoliko manj blizu. Morda 

smo dobili takšne rezultate, ker smo učitelje spraševali o pogostosti uporabe posameznih 

strategij uravnavanja strahu pri njihovem delu, kjer je možnost izvajanja telesne aktivnosti za 

učitelje zelo omejena, kar pa ne pomeni, da te strategije ne uporabljajo zunaj delovnega mesta 

(npr. doma). Izvajanje telesne aktivnosti sicer lahko prispeva k manj pogostemu doživljanju 

neprijetnih čustev (Milivojević, 2008), zato je učitelje razrednega pouka smiselno spodbujati, 

da bi to strategijo (predvsem doma) pogosto uporabljali pri uravnavanju svojega strahu. 

Prikrivanje doživljanja strahu in preoblikovanje odziva prek doživljanja sodita med redkeje 

uporabljene strategije pri učiteljih razrednega pouka, ki so sodelovali v raziskavi. Pri 

prikrivanju skuša posameznik le skriti zunanje izraze svojega strahu, kar pa lahko še podkrepi 

njegovo doživljanje (John in Gross, 2009, v Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015), pri 

preoblikovanju odziva prek doživljanja pa učitelj »izključi« doživljanje strahu, kar ima prav 

tako lahko negativne učinke, saj je zelo verjetno, da bo doživljanje tega čustva pri učitelju slej 

ko prej spet »prišlo na dan«. Zaradi navedenih razlogov uporabe teh dveh strategij pri učiteljih 

razrednega pouka v večini situacij ni smiselno spodbujati.  

Učitelji, sodelujoči v raziskavi, pri svojem delu skoraj nikoli ne uravnavajo svojega strahu z 

uporabo psihoaktivne snovi in s tolažbo s hrano. Razlog je morda v tem, da je učiteljeva uporaba 

hrane za obvladovanje strahu pri delu v šoli lahko neprimerna, uporaba psihoaktivnih snovi pa 

je poleg tega, da je neprimerna, tudi prepovedana. Uporabo teh dveh strategij uravnavanja 

strahu učitelji morda dojemajo kot manj koristno, saj prinašata le kratkoročne učinke in 

navidezne uspehe, poleg tega pa sta nezdravi za telo in lahko vodita v zasvojenost. Omenjeni 

rezultati so spodbudni, saj kažejo na to, da imajo učitelji zdrav odnos do hrane in da se zavedajo 

škodljivih učinkov uporabe psihoaktivnih snovi. Možno je, da nekateri anketiranci pri trditvah, 

povezanih s tema dvema strategijama uravnavanja čustev, niso odgovarjali povsem iskreno, saj 

so pri reševanju tega dela anketnega vprašalnika doživljali nelagodje in sram. Uporaba 

psihoaktivnih snovi in tolažba s hrano sta za nekatere ljudi namreč problem, ki ga zaradi 

neodobravanja družbe zanikajo sebi in drugim. Učitelju, ki v šoli predstavlja vzor učencem, pa 

je še posebej težko priznati svoje težave in napake – sploh tiste, ki so družbeno nesprejemljive.  

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da učitelji razrednega pouka pri svojem delu 

uporabljajo vseh pet širših skupin strategij in vseh 12 strategij uravnavanja čustva strahu, 

pogostost njihove uporabe pa se pri vsaki posamezni skupini strategij in pri vsaki strategiji 

razlikuje – učitelji posamezne skupine strategij in strategije uporabljajo od zelo redko (skoraj 

nikoli) do pogosto. Najpogosteje uporabljena skupina strategij za uravnavanje strahu pri 

učiteljih razrednega pouka je preusmerjanje pozornosti, najredkeje uporabljena pa 

preoblikovanje odziva. Med najpogostejše strategije, ki jih učitelji razrednega pouka 

uporabljajo pri svojem delu za uravnavanje strahu, sodijo kognitivno prevrednotenje pomena 

situacije, iskanje socialne opore in preusmerjanje pozornosti, najredkeje uporabljeni strategiji 

pa sta tolažba s hrano in uporaba psihoaktivnih snovi.  
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Smiselno bi bilo, da bi bila v sklopu izobraževanja učiteljev večja pozornost namenjena uporabi 

posameznih strategij uravnavanja čustev (še posebej neprijetnih čustev, kot je strah) v različnih 

situacijah pri delu v šoli, npr. kdaj je smotrno preusmeriti pozornost z dane situacije, kdaj 

spremeniti nastalo situacijo in v katerih primerih se je pametno že vnaprej izogniti situacijam, 

ki bi v učiteljih lahko vzbudile doživljanje strahu, kdaj pa je bolj koristno uporabiti druge 

strategije, kot sta npr. kognitivno prevrednotenje pomena in kognitivno prevrednotenje 

pomembnosti situacije. S. Prosen, H. Smrtnik Vitulić in O. Poljšak Škraban (2011) v svoji 

raziskavi ugotavljajo, da učitelji pri svojem delu v razredu izražajo več neprijetnih kot prijetnih 

čustev v razmerju 1:2, zato je zanje še posebej pomembno, da se zavedajo pomembnosti 

učinkovitega uravnavanja neprijetnih čustev in pozitivnega vpliva pogostejšega izražanja 

prijetnih čustev na razredno klimo. 

Uravnavanje  strahu je povezano s številnimi področji našega delovanja, kot so vzdrževanje 

socialnih odnosov, medsebojnih stikov, vzdrževanje in vzpostavljanje moči ter vpliva 

(Levenson, 1994). Zaradi tega je za učitelje ključnega pomena, da se zavedajo pomembnosti 

izbire najbolj optimalnih strategij uravnavanja strahu glede na značilnosti posameznih situacij 

in glede na svoje lastne osebnostne značilnosti. Tudi R. Hosotani in K. Imai-Matsumura (2011) 

ugotavljata, da je za učitelje pomembno, da so fleksibilni in hitri v izbiri strategij, ki jih 

prilagodijo danim situacijam. Pravita, da sta kompleksna presoja različnih situacij in 

premišljena, a hitra izbira strategij uravnavanja čustev (tudi strahu) v danih situacijah 

pomembni sposobnosti vsakega dobrega učitelja.  

 

9.4     Razlike v pogostosti uporabe strategij uravnavanja strahu pri delu 

učiteljev razrednega pouka glede na stopnje njihovega profesionalnega 

razvoja 

 

Pri petem raziskovalnem vprašanju (RV5) nas je zanimalo, ali se učitelji glede na različne 

stopnje profesionalnega razvoja razlikujejo glede pogostosti uporabe posameznih strategij 

uravnavanja strahu pri svojem delu. Učitelje smo po S-modelu profesionalnega razvoja (Javrh, 

2011) uvrstili na pet stopenj glede na število let njihove zaposlitve: 1. stopnja (1–3 leta 

zaposlitve), 2. stopnja (3–6 let zaposlitve), 3. stopnja (7–18 let zaposlitve), 4. stopnja (19–30 

let zaposlitve) in 5. stopnja (31–40 let zaposlitve). 

V Tabeli 4 so prikazane povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD) uporabe 

posameznih strategij uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega pouka glede na stopnje 

profesionalnega razvoja. 
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Tabela 4: Prikaz povprečnih vrednosti (M) in standardnih odklonov (SD) uporabe posameznih 

strategij uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega pouka glede na stopnje profesionalnega 

razvoja. 

 

                              1. stopnja           2. stopnja           3. stopnja            4. stopnja           5. stopnja   

                                (N = 16)              (N = 6)             (N = 24/25)          (N = 17/18)          (N = 17) 

                           __________________________________________________________________ 

 

Strategija               M      SD             M      SD             M      SD             M      SD             M      SD   

Izbira                                                                                                                     

situacije                 2,67   0,97          2,22   0,86           3,35   0,93          3,28   0,89          2,94   1,00                                                                                          

 

Sprememba            3,02   0,76          2,78   0,46           3,58   0,95          3,72   0,84          3,18   0,69         

situacije   

 
Preusmerjanje       3,38   0,93          3,50   0,86           3,53   0,76          3,65   0,93          2,98   0,87  

pozornosti                                                                                                                    

 

Kognitivno prevrednotenje 

 
pomena                                                                                                                                            

situacije                 3,52   0,73           3,33   0,87          3,74   0,80           4,20   2,41           3,63    0,67                                                                                         

 
pomembnosti         2,63   1,02          2,28   0,78           2,81   0,90           3,26   1,01           2,55   1,02           

situacije                                                                                               

 

Preoblikovanje odziva 

 
prek                       2,48   0,80          2,06   0,88           2,67   0,99           2,73   0,93           2,12   0,98                        

doživljanja                                                                                           

prek                       3,15   1,03          3,67   1,05           3,16    0,90          3,61   1,06           3,27   0,93                       

fiziologije                                                                                            

prek vedenja  

 
Telesna                  2,71   0,96          2,67   1,06           2,79   1,00           3,19    1,24          2,67   1,07       

aktivnost                                                                                              

Prikrivanje            2,94    0,88          2,06   1,06           2,94   0,89           3,28    0,89          2,63   1,34                                                                                                                  

 
Socialna                3,63    0,73          3,67   0,47           3,51   0,98           3,59    0,85          2,94   1,13                    

opora                                                                                                  
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Tolažba s               1,63   0,89          1,94   0,93           1,68   0,95           1,33    0,44          1,37   0,64                  

hrano                                                                                                   

 
Uporaba 

psihoaktivnih        1,29    0,68          1,06   0,14           1,23   0,47           1,20   0,41          1,10    0,28                 

snovi                                                                                                   

 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da anketirani učitelji posamezne strategije uravnavanja strahu na 

različnih stopnjah profesionalnega razvoja različno pogosto uporabljajo. Ob pregledu 

povprečnih vrednosti (M) pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu pri 

učiteljih razrednega pouka opazimo trend, ki kaže na to, da učitelji večino strategij pogosteje 

uporabljajo na 3. in 4. stopnji profesionalnega razvoja kot na 1. in 2. stopnji profesionalnega 

razvoja. Primeri strategij s tem trendom so naslednji: izbira situacije, sprememba situacije, 

preusmerjanje pozornosti, kognitivno prevrednotenje pomena in kognitivno prevrednotenje 

pomembnosti situacije, preoblikovanje odziva prek doživljanja, telesna aktivnost in prikrivanje. 

V nadaljevanju smo preverili, ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu. Rezultati so 

prikazani v Tabeli 5. 

Tabela 5: Razlike med učitelji razrednega pouka v pogostosti uporabe strategij uravnavanja 

strahu pri njihovem delu glede na stopnje profesionalnega razvoja. 

                           1. stopnja   2. stopnja   3. stopnja   4. stopnja   5. stopnja            Kruskal-Wallis       Mann-Whitney U 

Strategija                 R            R            R             R            R                          test                            test     

 

Izbira                      32,59     22,33    49,50    46,19    39,91              χ2(4) = 9,89   1. stopnja < 3. stopnja 

situacije                                                                                               p = 0,04       2. stopnja < 3. stopnja     

                                                                                                                                 2. stopnja < 4. stopnja                                                                                                                                                                                            

Sprememba             33,78    24,17    46,58    24,17     33,78              χ2(4) = 9,27                      /                

situacije                                                                                               p = 0,06

       

Preusmerjanje        40,94    42,92     44,90    47,17    28,35              χ2(4) = 7,01                      /                   

pozornosti                                                                                            p = 0,14

 
Kognitivno prevrednotenje

pomena                    38,75    28,50    44,69    43,31    39,88               χ2(4) = 2,7                       /                                                                                                  

situacije                                                                                               p = 0,61
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pomembnosti           37,22    30,25    42,30    52,14    37,06              χ2(4) = 6,18                     / 

situacije                                                                                               p = 0,19

Preoblikovanje odziva

 

prek                          41,16    31,75    45,06    46,97    32,18              χ2(4) = 5,24                    / 

doživljanja                                                                                           p = 0,26

prek                          37,19    47,08    37,46    46,50    39,06              χ2(4) = 2,5                      / 

fiziologije                                                                                            p = 0,64

 

prek vedenja          

 

Telesna                    39,13    37,92    41,52    47,11    36,65               χ2(4) = 2,04                    / 

aktivnost                                                                                              p = 0,73

Prikrivanje               39,91    25,58    40,77    51,89    36,26              χ2(4) = 7,30                     / 

                                                                                                            p = 0,12

 

Socialna                   44,91    45,67    42,67    43,62    28,35              χ2(4) = 6,13                     / 

opora                                                                                                   p = 0,19

Tolažba s                  41,19    52,00    43,04    38,94    36,00              χ2(4) = 2,99                     / 

hrano                                                                                                   p = 0,56

 
Uporaba 

psihoaktivnih            41,78   39,17    41,90    42,62    37,97               χ2(4) = 1,00                      / 

snovi                                                                                                    p = 0,91

 

Opombe: R − povprečni rang 

Rezultati so pokazali, da se med učitelji razrednega pouka glede na stopnje profesionalnega 

razvoja pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije izbira situacije 

(Kruskal-Wallis test: χ2(4) = 9,89; p = 0,04; R1. stopnja = 32,59; R2. stopnja = 22,33; R3. stopnja = 49,50; 

R4. stopnja = 46,19; R5. stopnja = 39,91). Pri drugih strategijah uravnavanja strahu rezultati niso 

pokazali statistično pomembnih razlik pri pogostosti uporabe glede na stopnje profesionalnega 

razvoja učiteljev (p > 0,05).  

Nadaljnje parne primerjave med skupinami učiteljev glede na njihov profesionalni razvoj in 

pogostostjo uporabe strategije izbira situacije smo izračunali z Mann-Whitney U-preizkusom. 

Rezultati so pokazali, da se pri pogostosti uporabe strategije izbire situacije pojavljajo 

statistično pomembne razlike v izbiri te strategije med 1. in 3. stopnjo, med 2. in 3. stopnjo in 

med 2. in 4. stopnjo profesionalnega razvoja učiteljev (p < 0,05). To strategijo so pogosteje 

uporabljali učitelji, ki so bili na 3. stopnji, kot tisti, ki so bili na 1. ali 2. stopnji, in pogosteje 

učitelji, ki so bili na 4. stopnji, kot tisti, ki so bili na 2. stopnji profesionalnega razvoja. Učitelji 
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na višjih stopnjah profesionalnega  razvoja (3. in 4. stopnja) pri uravnavanju strahu torej večkrat 

uporabijo strategijo izbire situacije kot učitelji, ki so na 1. ali 2. stopnji profesionalnega razvoja.  

Razlog je morda v tem, da načrtna izbira situacije ali izogibanje situaciji, ki bi v učitelju lahko 

sprožila doživljanje strahu, zahteva posameznikovo predhodno predvidevanje in poznavanje 

posameznih situacij ter njegovih lastnih čustvenih odzivov nanje (Gross in Thompson, 2007). 

Učitelj z več let prakse v razredu, ki ima veliko izkušenj z različnimi razrednimi situacijami, se 

verjetno lažje načrtno izogne situacijam, ki bi v njem lahko vzbudile čustvo strahu. Nekaterim 

situacijam, v katerih se učitelji znajdejo med pedagoškim delom, pa se ni mogoče izogniti, 

drugim pa se ni »pametno« izogniti, zato bi bilo dobro učitelje, ki pogosto uporabljajo to 

strategijo uravnavanja strahu, spodbuditi k pogostejši uporabi drugih učinkovitejših strategij. 

Možno je, da so učitelji na 3. in 4. stopnji profesionalnega razvoja, ki pogosto uporabljajo to 

strategijo uravnavanja strahu, glede na S-model profesionalnega razvoja (Javrh, 2011) prešli na 

»neželeno« stran svoje poklicne poti, pogosta uporaba te strategije pa morda odraža njihovo 

togost, izgorelost in pomanjkanje motivacije za reševanje težav v pedagoškem poklicu. 

Namesto da bi se soočili s svojim strahom, se učitelji zato načrtno izognejo situacijam, ki bi v 

njih lahko vzbudile doživljanje tega čustva in se tako začasno izognejo problemom na 

kratkoročno najenostavnejši način. Učitelji na prvih dveh stopnjah profesionalnega razvoja pa 

so motivirani pri razvoju svojih poklicnih kompetenc, se veliko ukvarjajo sami s seboj in s tem 

tudi s strahovi, ki jih doživljajo pri delu v razredu (Javrh, 2011), zato so morda tudi bolj 

motivirani pri iskanju čim bolj kakovostnih strategij uravnavanja strahu pri svojem delu. 

Ker se pri uporabi drugih strategij uravnavanja strahu niso pojavile statistično pomembne 

razlike pri njihovi uporabi glede na stopnje profesionalnega razvoja učiteljev, lahko sklepamo, 

da je izbira teh strategij odvisna od vsakega posameznika in njegovih lastnih individualnih 

značilnosti in ne od njegovega profesionalnega razvoja. Vseeno pa je možno, da se učitelji na 

tem področju z leti izpopolnjujejo in izboljšujejo ter vse bolj prilagajajo izbiro uporabljenih 

strategij uravnavanja strahu glede na njihovo učinkovitost v predhodnih podobnih situacijah. 

Glede na trend povprečnih vrednosti (v Tabeli 4), ki kaže na to, da učitelji večino strategij 

uravnavanja strahu pogosteje uporabljajo na 3. in 4. stopnji kot na 1. in 2. stopnji 

profesionalnega razvoja, pa bi bilo zanimivo raziskavo ponoviti na večjem številu anketiranih 

učiteljev in med seboj primerjati dobljene rezultate. 

Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko zaključimo, da se pogostost izbire posameznih strategij 

uravnavanja strahu pri učiteljih glede na stopnje profesionalnega razvoja statistično pomembno 

razlikuje zgolj pri strategiji izbire situacije, ki jo pogosteje uporabljajo učitelji, ki so na  

3. stopnji, kot učitelji, ki so na 1. ali 2. stopnji profesionalnega razvoja, ter pogosteje učitelji, ki 

so na 4. stopnji, kot tisti, ki so na 2. stopnji profesionalnega razvoja. Pri pogostosti uporabe 

drugih 11 strategij uravnavanja strahu pa rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik 

glede na stopnje profesionalnega razvoja učiteljev.  

Ne glede na učiteljevo trenutno stopnjo profesionalnega razvoja je zanj pomembno, da razume 

svoje doživljanje strahu in vlogo tega čustva v posameznih situacijah, saj je učiteljevo 

razumevanje njegovih lastnih čustvenih odzivanj predpogoj za kakovostno uporabo strategij 

uravnavanja strahu pri njegovem delu (Muršič, Milivojević in Lešnik Mugnaioni, 2010). 

Pomembno je, da učitelj uporabo strategij uravnavanja strahu prilagodi glede na svoje lastne 
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značilnosti in glede na predhodno učinkovitost uporabljenih strategij v podobnih situacijah. Za 

vsakega učitelja je pomembno, da se na tem področju stalno izpopolnjuje in da glede na  

S-model profesionalnega razvoja (Javrh, 2011) na 3., 4. ali 5. stopnji ne zaide na »neželeno 

pot«, na kateri bi se soočal z neučinkovitim uravnavanjem neprijetnih čustev (tudi strahu), 

povezanih s pedagoškim poklicem. 

 

10     ZAKLJUČEK  

 

V magistrskem delu nas je zanimalo čustvo strahu pri učiteljih razrednega pouka. Raziskali 

smo, kako pogosto učitelji razrednega pouka doživljajo strah pri svojem delu v šoli in kako 

pogosto o tem čustvu, ki so ga doživljali v šoli, razmišljajo tudi doma. V anketnem vprašalniku 

smo se osredotočili na doživljanje omenjenega čustva pri učiteljih v obdobju zadnjih 14 dni. 

Zanimalo nas je tudi, katere so najpogostejše situacije, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo 

strah pri njihovem delu, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezne strategije uravnavanja 

strahu pri svojem delu in ali se uporabljene strategije razlikujejo glede na stopnjo 

profesionalnega razvoja učiteljev. V vzorec smo vključili 84 učiteljev razrednega pouka iz 15 

slovenskih osnovnih šol. Rezultate smo pridobili s pomočjo dela dveh vprašalnikov o 

doživljanju strahu in strategijah njegovega uravnavanja, ki sta ju za namen širše raziskave 

oblikovali H. Smrtnik Vitulić in S. Prosen (2016). 

Na osnovi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da učitelji razrednega pouka pri svojem delu v 

šoli večinoma ne doživljajo strahu ali pa ga doživljajo malokrat, in da o strahu, ki so ga 

doživljali v šoli, doma večinoma ne razmišljajo. Ker strah (na splošno) doživljamo v situacijah, 

za katere ocenimo, da presegajo naše zmožnosti spoprijemanja z njim (Smrtnik Vitulić, 2003), 

bi za učitelje, vključene v raziskavo, lahko zaključili, da ocenjujejo, da se s šolskimi situacijami 

zmorejo ustrezno soočiti. 

Najpogostejše situacije, ki v učiteljih pri njihovem delu v šoli povzročajo doživljanje strahu, 

smo analizirali s postopkom odprtega kodiranja (Kordeš in Smrdu, 2015). Z analizo odgovorov 

anketiranih učiteljev smo oblikovali kode, te pa smo združili v pet širših kategorij. Ugotovili 

smo, da učitelji najpogosteje doživljajo strah, povezan s kategorijo »opravljanje poklicnih 

nalog«, sledijo kategorije »poškodbe učencev«, »stik s starši«, in »lastno zdravstveno stanje«, 

učitelji pa najredkeje doživljajo strah, povezan s kategorijo »vpliv vodstva in sodelavcev«. Za 

vsakega učitelja je pomembno, da zna uravnavati svoj strah v različnih šolskih situacijah, ki 

smo jih uvrstili v posamezne kategorije. 

Rezultati pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega 

pouka so pokazali, da učitelji pri svojem delu različno pogosto uporabljajo vseh 12 strategij, ki 

smo jih uvrstili v pet širših skupin strategij uravnavanja strahu. Učitelji najpogosteje uporabljajo 

strategijo kognitivnega prevrednotenja pomena situacije, sledijo strategije iskanje socialne 

opore, preusmerjanje pozornosti in sprememba situacije, najredkeje pa učitelji uporabljajo 

strategiji tolažba s hrano in uporaba psihoaktivnih snovi. Izmed petih skupin strategij 

uravnavanja strahu pa učitelji najpogosteje uporabljajo preusmerjanje pozornosti, sledijo 
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sprememba situacije, kognitivno prevrednotenje in izbira situacije, najredkeje pa učitelji 

uporabljajo strategije preoblikovanja odziva. Pomembno je, da učitelji poznajo različne 

strategije uravnavanja strahu in da jih znajo učinkovito uporabljati v praksi ter da izbiro 

posameznih strategij prilagajajo danim situacijam. 

Ob primerjavi pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu pri učiteljih 

razrednega pouka glede na stopnje profesionalnega razvoja po S-modelu (Javrh, 2011) smo 

ugotovili, da se pogostost uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu statistično 

pomembno razlikuje zgolj pri strategiji »izbira situacije«. To strategijo so pogosteje uporabljali 

učitelji, ki so bili na 3. stopnji, kot tisti, ki so bili na 1. ali 2. stopnji, in pogosteje učitelji, ki so 

bili na 4. stopnji, kot tisti, ki so bili na 2. stopnji profesionalnega razvoja. Pri uporabi drugih 

strategij rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik glede na stopnje profesionalnega 

razvoja učiteljev, iz česar lahko sklepamo, da izbira teh strategij ni povezana z delovno dobo 

učiteljev, ampak z njihovimi lastnimi individualnimi značilnostmi.  

Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učitelji večinoma nimajo težav s 

prepogostim doživljanjem strahu, povezanim z njihovim delom v šoli. Učitelji so sicer poročali 

o doživljanju strahu v različnih šolskih situacijah, vendar lahko sklepamo, da tega čustva ne 

doživljajo v tolikšni meri, da bi to bistveno vplivalo na kakovost njihovega dela. Učitelji pri 

svojem delu različno pogosto uporabljajo različne strategije uravnavanja strahu, poleg tega, da 

jih redno uporabljajo v praksi, pa bi bilo priporočljivo tudi, da se zavedajo primernosti in 

učinkovitosti njihove uporabe glede na posamezne situacije in da zato lahko v vsaki situaciji 

premišljeno, a hitro izberejo najučinkovitejšo strategijo. Za vsakega učitelja je pomembno, da 

se na področju razumevanja in uporabe strategij uravnavanja čustev (tudi strahu) skozi svoj 

profesionalni razvoj nenehno izpopolnjuje. 

Prednost raziskave je, da smo vanjo vključili odprto vprašanje o najpogostejših situacijah, ki v 

učiteljih razrednega pouka vzbujajo doživljanje strahu pri njihovem delu. To vprašanje smo 

analizirali kvalitativno, s čimer smo pridobili podrobnejši vpogled v raznolikost posameznih 

situacij, ki v učiteljih vzbujajo doživljanje tega čustva. Raziskavo bi lahko spremenili tako, da 

bi določili širši časovni interval, znotraj katerega bi učitelji poročali o pogostosti in situacijah, 

ki so v njih vzbudile doživljanje strahu (npr. obdobje zadnjega meseca namesto obdobje zadnjih 

14 dni). Učiteljem bi lahko naročili, naj sproti ali dnevno zapisujejo situacije, v katerih 

doživljajo strah, saj bi jih na ta način lažje prepoznali in priklicali v spomin. Učitelji namreč 

morda ravno v obdobju zadnjih 14 dni pred izpolnjevanjem vprašalnika strahu niso doživljali, 

kar pa ne pomeni, da se z njim niso večkrat srečali v nekoliko daljšem časovnem obdobju. V 

raziskavo bi lahko poleg rezultatov pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja strahu 

pri učiteljih vključili tudi rezultate samoocen učiteljev, koliko jim uporaba teh strategij pomaga, 

ter analizirali razmerje med pogostostjo uporabe posameznih strategij in oceno njihove 

učinkovitosti. Zanimivo bi bilo ponoviti del raziskave o pogostosti uravnavanja strahu pri 

učiteljih razrednega pouka glede na stopnje profesionalnega razvoja na večjem številu 

anketiranih učiteljev, saj je analiza podatkov pokazala statistično pomembne razlike zgolj pri 

uporabi strategije izbira situacije, trend pogostosti uporabe posameznih strategij pa kaže na to, 

da učitelji večino strategij pogosteje uporabljajo na 3. in 4. stopnji profesionalnega razvoja kot 

na 1. in 2. stopnji profesionalnega razvoja.  
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Ne glede na omenjene možnosti morebitne izboljšave raziskave pa pričakujemo, da bodo 

pridobljeni rezultati učiteljem razširili spoznanja in poglobili samozavedanje o uporabi strategij 

uravnavanja strahu (in drugih čustev) pri njihovem delu, jim omogočili vpogled v to področje 

z nove perspektive ter jih spodbudili k razmišljanju o uporabi najučinkovitejših strategij 

uravnavanja strahu v posameznih situacijah, s tem pa prispevali k še kakovostnejši izvedbi 

pouka v osnovnih šolah.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Vprašalnik za učitelje 

 

Spoštovani, 

na Pedagoški fakulteti nas zanimajo nekatere značilnosti učiteljevega ravnanja s 

čustvom strahu, kadar se pojavita pri njegovem delu v šoli. Veselilo nas bi, če bi bili 

v raziskavi pripravljeni sodelovati, saj gre za eno od prvih raziskav s tega področja 

pri nas. 

Vaši podatki bodo anonimni in uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Če Vas v 

zvezi z raziskavo še karkoli zanima, sva nosilki raziskave dosegljivi na e-naslovih: 

helena.smrtnik-vitulic@guest.arnes.si ali simona.prosen@pef.uni-lj.si 

 

 

Hvala in lep pozdrav, 

dr. Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik Vitulić 

 

Na začetku prosiva za nekaj podatkov o Vas. 

 

 

Datum reševanja vprašalnika:    Spol:  Starost:    

 

 

V katerem razredu poučujete?   

 

Koliko let ste zaposleni v šoli?    

 

Približno koliko otrok je na šoli, kjer delate (če delate v podružnični enoti, upoštevajte 

število le zanjo)? ______  

mailto:helena.smrtnik-vitulic@guest.arnes.si
mailto:helena.smrtnik-vitulic@guest.arnes.si
mailto:simona.prosen@pef.uni-lj.si
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Doživljanje strahu (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2016) 

 

Prosimo Vas, da odgovorite: 

 

Približno ocenite, kako pogosto ste v zadnjih dveh tednih občutili strah pri Vašem delu 

učitelja/vzgojitelja: 

1 – Sploh ne 

2 – Malokrat (1–3-krat).  

3 – Deloma (4–6-krat).  

4 – Večkrat (7–10-krat). 

5 – Zelo pogosto. 

 

Na kratko opišite nekaj situacij (vsaj tri), v katerih ste pri svojem delu občutili strah! 

 

 

 

 

 

 

Kako pogosto ste se v zadnjih dveh tednih s strahom, ki ste ga občutili pri svojem 

delu učitelja/vzgojitelja, ukvarjali tudi doma: 

 

1 – Nikoli. 

2 – Malokrat (1–3-krat).  

3 – Nekajkrat (4–6-krat).  

4 – Večkrat (7–10-krat).  

5 – Zelo pogosto oz. vsakodnevno. 
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PRILOGA 2: Tabela situacij, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo 

strah pri njihovem delu 

 

TABELA 2: Situacije, ki v učiteljih razrednega pouka vzbudijo strah pri njihovem delu, kode 

I. reda in kode II. reda 

ODGOVORI ANKETIRANCEV KODE I. REDA KODE II. REDA OZ. 

KATEGORIJE 

Ali bom uspela pridobiti ocene za vseh 27 

učencev,  

 

ali bo prišel nasilen oče na govorilne ure in vpil 

name.  

 

ocenjevanje znanja 

 

 

strah, da bi bili starši nasilni 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

 

STIK S STARŠI 

 

Ali bom z odgovorom zadovoljila 

potrebe/zahteve staršev.  

 

strah pred zahtevami staršev  STIK S STARŠI 

 

Ali mi bo uspelo pravočasno opraviti vse 

obveznosti.  

 

pravočasno opravljanje 

službenih obveznosti 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Da se ne bi učenci pri športu ali pri živahnem 

glavnem odmoru poškodovali, 

 

ko sem začutila, da se mi zaradi nizkega pritiska 

vrti. 

 

poškodbe pri športu in med 

odmori 

 

slabo počutje, bolezen 

POŠKODBE UČENCEV 

 

 

LASTNO 

ZDRAVSTVENO STANJE 

Da starši ne bodo zadovoljni z mojim delom 

(ocenjevanje, predelana snov),  

 

da nadrejeni ne bi bili zadovoljni,  

 

 

da vse potrebno delo, povezano z administracijo, 

ne bi bilo pravočasno urejeno,  

nezadovoljstvo staršev z 

učiteljevim delom 

 

nezadovoljstvo vodstva z 

učiteljevim delom 

 

pravočasna ureditev 

administracije  

 

STIK S STARŠI 

 

 

VPLIV VODSTVA IN 

SODELAVCEV 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 
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da mi bo pri poučevanju zmanjkalo časa, da bi 

opravili vse potrebno in da bi pridobila ocene ... 

 

pomanjkanje časa za poučevanje 

in ocenjevanje  

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Dogajanje med učenci nenadoma eksplodira,  

 

pri izvajanju številnih dejavnosti me je včasih 

strah poškodb,  

 

strah pred javnim nastopanjem (roditeljski 

sestanki ...).  

 

konflikti med učenci  

 

poškodbe učencev 

 

 

javno nastopanje  

 

POŠKODBE UČENCEV 

 

 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Določeno dodatno šolsko delo ni dovolj dobro 

opravljeno oz. dovolj poglobljeno. 

 

slabo opravljeno dodatno šolsko 

delo 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

E-sporočila staršev, kaj delamo narobe tu, da 

potrebujejo pisno pojasnilo za napake ... 

 

elektronske pritožbe staršev  STIK S STARŠI 

Govorilne ure – imaš občutek, da se ves čas 

zagovarjaš;  

 

 

med poukom ne grem na WC, ker imam 

preživahne otroke, 

 

 

da učencev ne bom dovolj naučila oz. da bodo 

rezultati pod pričakovanji.  

 

govorilne ure, roditeljski in 

drugi sestanki 

 

 

neizpolnjene lastne temeljne 

potrebe zaradi vedenjskih težav 

učencev 

 

neznanje učencev, slabi rezultati 

 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

 

 

LASTNO 

ZDRAVSTVENO STANJE 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Ker sem ravno pričela s poučevanjem – kako 

bom izpeljala učno uro čim bolj kvalitetno.  

 

slaba priprava na učno uro in 

izpeljava učne ure 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Ko je učenec, ki ima alergijo, dobil neustrezno 

malico.  

 

napaka pri ravnanju z učencem z 

alergijo  

 

POŠKODBE UČENCEV 
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Strah reakcije staršev ob ocenjevanju otrok.  

 

odziv staršev na ocene učencev STIK S STARŠI 

Ko sem ponesreči otroka sunila v oko.  

 

poškodba otroka s strani 

učiteljice – nesreča 

POŠKODBE UČENCEV 

Ko sem se v pretepu vmešala med učenca in sem 

se ustrašila, da me bo učenec udaril,  

 

pritisk s strani staršev. 

 

posredovanje pri pretepu med 

učencema, strah za lastno 

varnost 

 

strah pred pritiskom s strani 

staršev 

LASTNO 

ZDRAVSTVENO STANJE 

 

STIK S STARŠI 

Neprijeten konflikt z enim od staršev.  

 

strah pred konfliktom s starši STIK S STARŠI 

Nevarnost poškodbe na igrišču zaradi kepanja,  

 

da ne bi znala v posameznih okoliščinah pravilno 

ukrepati,  

 

da se pri svojem delu ne bi izkazala. 

 

poškodba na igrišču 

 

ustreznost ukrepanja v 

posameznih okoliščinah 

 

izkazovanje pri delu 

POŠKODBE UČENCEV 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Ob padcih pri ŠPO,  

 

pretep med odmorom,  

 

divjanje po stopnicah.  

 

poškodbe pri športu 

 

nasilje med učenci  

 

divjanje med odmori 

 

 

POŠKODBE UČENCEV 

Odmor – razigranost učencev, 

 

ustreznost dietnega obroka učenca na ekskurziji, 

 

 

 izvedba ure brez priprave.  

 

razigranost učencev med odmori 

 

ustrezno ravnanje z učencem z 

dieto ali alergijo 

 

slaba priprava in izpeljava učne 

ure 

 

POŠKODBE UČENCEV 

 

 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 
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Padec otroka pri igri. 

 

poškodbe otrok med igro  POŠKODBE UČENCEV 

Pogovor s starši z visokimi pričakovanji do 

otrok.  

 

visoka pričakovanja staršev do 

učencev 

STIK S STARŠI 

 Pomembni sestanki,  

 

pogovor s starši.  

 

govorilne ure, roditeljski in 

drugi sestanki 

 

komunikacija s starši 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

 

STIK S STARŠI  

Poškodba otroka pri športu,  

 

epileptični napad otroka,  

 

 

 

 

ne veš, kje je otrok, ker pobegne iz razreda. 

 

poškodbe pri športu  

 

nudenje prve pomoči  ob 

epileptičnem napadu učenca 

 

pobeg učenca iz razreda 

 

 

POŠKODBE UČENCEV 

Poškodbe, udarci učencev in posledično tudi  

 

strah pred odzivom staršev.  

poškodbe učencev zaradi 

nepazljivosti 

 

odzivi staršev  na poškodbe 

učencev  

POŠKODBE UČENCEV 

 

 

STIK S STARŠI 

Pred govorilnimi urami (neprijetni starši),  

 

 

nesreča pri športu (padec – zlomljen zob),  

 

nezadovoljno vodstvo.  

 

govorilne ure, roditeljski in 

drugi sestanki 

 

poškodbe pri športu 

 

nezadovoljstvo vodstva z 

učiteljevim delom 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

 

POŠKODBE UČENCEV 

 

VPLIV VODSTVA IN 

SODELAVCEV 

Ko me je oče nekega učenca nadiral, ker je sin 

izgubil dežnik,  

odzivi staršev na izgubljene 

predmete učenca  
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ko je mama nekega učenca kričala name, ker 

njen otrok izgublja barvice, in da bo šla k 

ravnatelju. 

 

odzivi staršev na izgubljene 

predmete učencev 

 

STIK S STARŠI 

Pred pisnim ocenjevanjem znanja,  

 

pred tehniškim dnevom,  

 

pred govornimi nastopi.  

 

ocenjevanje znanja 

 

dnevi dejavnosti 

 

javno nastopanje  

 

 

OPRAVLJANJE  

POKLICNIH NALOG 

 

 

Pri ocenjevanju znanja – pričakovala sem 

negativne odzive staršev na slabšo oceno.  

 

Strah me je bilo, da bi zamudila v službo.  

 

odzivi staršev na ocene učencev  

 

zamuda na delovno mesto 

STIK S STARŠI 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Strah pred boleznijo,  

 

strah zaradi zaostanka z učno snovjo, ker smo se 

v razredu lotili raziskovalnega učenja, ki zahteva 

več časa, da usvojimo učne cilje.  

 

Strah pred sodelavko, njene čustvene reakcije so 

nepredvidljive. 

 

slabo počutje, bolezen  

 

zaostanek z učno snovjo zaradi 

dodatnih dejavnosti  

 

 

čustvene reakcije sodelavcev  

LASTNO 

ZDRAVSTVENO STANJE 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

 

 

VPLIV VODSTVA IN 

SODELAVCEV 

Strah pred govorilnimi urami in pred 

roditeljskimi sestanki.  

 

govorilne ure, roditeljski in 

drugi sestanki 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Strah pred neuspehom (zadani učni cilji, cilji 

razrednih projektov).  

 

neuspeh zaradi nerealiziranih 

učnih ciljev  

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Strah pred poškodbami otrok med ŠPO (padci 

med igrami in druge nesreče),  

 

poškodbe  pri športu. 

 

 

POŠKODBE UČENCEV 
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strah pred prvim srečanjem novih staršev otrok, 

ki jih poučujem,  

 

strah, da bi ob občasni obilici dela tega ne 

opravila tako kot sicer.  

 

prvo srečanje s starši 

 

neuspeh zaradi velike 

obremenjenosti v službi  

STIK S STARŠI 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Strah pred poškodbami učencev,  

 

pred pritožbami staršev,  

 

da bi kaj pozabila opraviti (veliko zahtev, 

informacij). 

  

poškodbe učencev 

 

nezadovoljstvo staršev 

 

pravočasno opravljanje 

službenih obveznosti  

POŠKODBE UČENCEV 

 

STIK S STARŠI 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Strah pred zahtevno GU.  

 

govorilne ure, roditeljski in 

drugi sestanki  

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG  

Strah za varnost učencev zaradi nasilnega 

učenca. 

 

Učenec se je udaril v oster okenski rob. Iz glave 

mu je curljala kri.  

ogrožena varnost učencev zaradi 

nasilnega učenca. 

 

poškodbe učencev zaradi 

nepazljivosti. 

POŠKODBE UČENCEV 

 

 

POŠKODBE UČENCEV 

Učenka je padla na kolk pri športu. V sebi sem 

čutila malo strahu (prvih 5 min). Ne privoščim ji 

poškodbe. Strah je bil odveč. 

 

 

poškodbe  pri športu  

 

POŠKODBE UČENCEV 

Ura športa – skok čez kozo,  

 

Odmor – učence je strah Romov, ki so starejši, in 

mene, da jim ne bo kdo kaj naredil.  

 

poškodbe pri športu 

 

ogrožena varnost učencev zaradi 

nasilnega učenca  

POŠKODBE UČENCEV 

 

POŠKODBE UČENCEV 

Varnost učencev nasploh in na dnevu dejavnosti, 

 

 

»vtikanje« staršev v vse mogoče stvari.  

varnost učencev na dnevu 

dejavnosti 

 

vmešavanje in vpliv staršev na 

šolsko delo 

POŠKODBE UČENCEV 

 

 

STIK S STARŠI 
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Varovanje otrok pri telovadbi (skakanje),  

 

petje, igra z inštrumenti. 

 

poškodbe pri športu 

 

vodenje glasbenih dejavnosti  

POŠKODBE UČENCEV 

 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Vpliv staršev na šolo. 

 

vmešavanje in vpliv staršev na 

šolsko delo  

STIK S STARŠI 

Začetek ocenjevanja motečega učenca, ker ne 

vem, kako bo sprejel naloge, lahko moti tudi 

ostale. 

 

ocenjevanje učenca z 

vedenjskimi težavami 

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Začetek šolskega leta (ni v obdobju zadnjih dveh 

tednov).  

 

uspešen začetek šolskega leta  OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Zamenjava kakega roka pri veliki količini dela; 

da bi spregledala pomembne stvari, obveznosti 

(zaradi utrujenosti, veliko malenkosti, ki so 

pomembne).  

 

pravočasno opravljanje 

službenih obveznosti  

OPRAVLJANJE 

POKLICNIH NALOG 

Zaradi tekanja po hodniku me je strah, da se ne 

bi kaj zgodilo. 

 

poškodbe in divjanje med 

odmori  

POŠKODBE UČENCEV 

 


