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POVZETEK 

 

V magistrskem delu obravnavamo intenzivnost doživljanja čustev in njihovo uravnavanje pri 

učiteljih razrednega pouka. Osrednji namen magistrskega dela je bil raziskati, kako intenzivno 

učitelji razrednega pouka pri svojem delu doživljajo posamezna čustva (veselje, ljubezen, 

ponos, jezo, izčrpanost, brezup), kako pogosto v vsakodnevnih situacijah uporabljajo strategije 

uravnavanja čustev in ali se pri učiteljih razrednega pouka pogostost uporabe posameznih 

strategij uravnavanja neprijetnih čustev v vsakodnevnih situacijah povezuje z intenzivnostjo 

doživljanja izbranih neprijetnih čustev (jezo, izčrpanostjo, brezupom) pri njihovem delu. V 

teoretičnem delu najprej pojasnimo opredelitev, terminologijo, delitev, funkcije in značilnosti 

posameznih čustev, ki jih obravnavamo v raziskavi. Nato opredelimo strategije uravnavanja 

čustev po modelu Grossa in Thompsona (2007), učinkovitost uravnavanja čustev in čustveno 

zrelost. Sledi poglavje o značilnostih učiteljskega poklica, teoretični del pa zaključimo z opisom 

čustvovanja ter uravnavanja neprijetnih čustev učitelja. V raziskavi, ki jo opišemo v 

empiričnem delu, je sodelovalo 114 učiteljev razrednega pouka iz različnih osnovnih šol v 

Sloveniji. Učitelji so izpolnili spletni anketni vprašalnik o njihovem doživljanju in uravnavanju 

čustev. Rezultati so pokazali, da učitelji pri svojem delu veselje doživljajo zelo intenzivno, 

intenzivno doživljajo ponos in ljubezen, zmerno intenzivno doživljajo izčrpanost, manj 

intenzivno pa doživljajo brezup ter jezo. Učitelji intenzivneje doživljajo prijetna kot neprijetna 

čustva. Učitelji čustva pogosto uravnavajo s preusmerjanjem pozornosti, prevrednotenjem 

pomena dogajanja in preoblikovanjem telesnega doživljanja, občasno jih uravnavajo s telesno 

aktivnostjo, socialno oporo, spremembo situacije, izbiro situacije, prikrivanjem in kognitivnim 

prevrednotenjem pomembnosti situacije, redkeje jih uravnavajo tako, da se tolažijo s hrano in 

zelo redko z uporabo psihoaktivnih snovi (npr. tablet). Pri učiteljih se intenzivnost doživljanja 

jeze pomembno pozitivno povezuje s pogostostjo uporabe strategij, ki vključujejo tolažbo s 

hrano, socialno oporo, prevrednotenje pomembnosti, prikrivanje, uporabo psihoaktivnih snovi 

in preoblikovanje doživljanja, negativno pa s strategijo preusmerjanja pozornosti. Pri učiteljih 

se intenzivnost doživljanja brezupa pomembno pozitivno povezuje s pogostostjo uporabe 

strategij, ki vključujejo tolažbo s hrano, socialno oporo, prevrednotenje pomembnosti, 

prikrivanje in preoblikovanje doživljanja, negativno pa s strategijama preusmerjanje pozornosti 

in prevrednotenje pomena. Pri učiteljih se intenzivnost doživljanja izčrpanosti pomembno 

pozitivno povezuje s pogostostjo uporabe strategij, ki vključujejo tolažbo s hrano, uporabo 

psihoaktivnih snovi in preoblikovanje doživljanja. Dobljeni rezultati raziskave omogočajo 

boljše razumevanje intenzivnosti čustvovanja učiteljev in njihovega uravnavanja, zato 

učiteljem in drugih strokovnim delavcem lahko pomagajo pri učinkovitejšem uravnavanju 

čustev in s tem s kakovostnejšim delom z učenci. 

 

Ključne besede: čustva, intenzivnost čustev, uravnavanje čustev, strategije uravnavanja čustev, 

učitelj razrednega pouka 
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ABSTRACT 

 

In our master’s thesis we discuss the intensity of emotion experience and emotion regulation of 

primary teachers who deal with children from the first two three-year cycles. Our main goal 

was to examine how intense these teachers experience individual emotions (happiness, love, 

pride, anger, exhaustion and hopelessness), the frequency of using emotion regulation strategies 

in everyday situations and whether there are any connections between the frequency of using 

individual emotion regulation strategies and different levels of intensity of unpleasant emotions 

experience (anger, exhaustion and hopelessness) for the above-mentioned primary school 

teachers. The theoretical part first summarizes definition, terminology, classification, functions 

and characteristics of individual emotions we discuss in our thesis. Secondly, it defines emotion 

regulation strategies as they were described by Gross and Thompson (2007), the efficiency of 

emotion regulation and emotional maturity. In the following chapter we outline the 

characteristics of teaching as a profession. The theoretical part concludes with the description 

of teachers’ emotions and their regulation of unpleasant emotions. The empirical part describes 

our study which included 114 elementary teachers from different Slovenian primary schools. 

Teachers completed an online questionnaire about their emotion experience and emotion 

regulation. Results show that teachers experience very intense happiness, intense pride and 

love, exhaustion of moderate intensity and less intensive hopelessness and anger during work. 

All in all, teachers experience pleasant emotion of higher intensity than unpleasant emotions. 

They often regulate their emotions with attention deployment, cognitive change of meaning and 

physiological response modulation. Occasionally, they regulate emotions with physical 

activation, social support seeking, situation modification, situation selection, suppression and 

cognitive change of importance. They rarely regulate emotions with comfort eating and hardly 

ever use substances to regulate emotions (e.g., pills). There is a significant positive correlation 

between the intensity of teachers’ anger experience and the frequency of using the following 

emotion regulation strategies: comfort eating, social support seeking, cognitive change of 

importance, suppression, substance use and experiential change and significant negative 

connection between the intensity of anger experience and attention deployment strategy. 

The intensity of teachers’ hopelessness experience is significantly positively correlated with the 

frequency of following emotion regulation strategies: comfort eating, social support seeking, 

cognitive change of importance, suppression and experiential change. It is also significantly 

negatively correlated to the frequency of strategies attention deployment and cognitive change 

of meaning. Teachers’ exhaustion experience intensity is significantly positively correlated 

with following strategies: comfort eating, substance use and experiential change. Our findings 

provide improved understanding of teachers’ emotions and emotion regulation. They can assist 

teachers and other staff to regulate their emotions more efficiently, which may improve their 

work quality with pupils. 

 

Key words: emotions, intensity of emotions, emotion regulation, primary teacher

https://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/characteristic
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I. UVOD 

Čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo fiziološke, kognitivne, vedenjske in 

izrazne odzive (Oatley in Jenkins, 1996, v Prosen idr., 2011; Smrtnik Vitulić, 2004). V 

posamezniku se sprožijo v situacijah, ki ji oceni kot zanj pomembne. Čustva vplivajo na 

mišljenje, motivacijo in vedenje učiteljev (Sutton in Wheatley, 2003). Pri opravljanju 

učiteljskega poklica je poleg doživljanja in izražanja čustev ključnega pomena tudi uravnavanje 

čustev. To vključuje vedenja, veščine in strategije, s katerimi lahko posameznik spreminja, 

zadržuje ali spodbuja čustveno doživljanje in izražanje (Calkins in Hill, 2009, v Batistič Zorec 

in Prosen, 2011). Učitelji s svojim doživljanjem in izražanjem čustev predstavljajo zgled in 

dajejo povratne informacije učencem, zato je učinkovito uravnavanje in ciljno usmerjeno 

izražanje čustev v razredu izrednega pomena. Učitelj, ki raznoliko doživlja in učinkovito 

uravnava svoja čustva, vzpostavi kakovosten odnos z učenci, kar lahko prispeva k boljšemu 

pomnjenju učencev, njihovi  učni uspešnosti ter vključenosti v razredu.  

 

V magistrskem delu bomo podrobneje raziskali intenzivnost doživljanja šestih čustev (veselja, 

ponosa, ljubezni, jeze, brezupa in izčrpanosti), uravnavanje treh neprijetnih čustev (jeze, 

brezupa in izčrpanosti) ter povezave med intenzivnostjo doživljanja neprijetnih čustev in 

pogostostjo uporabe posameznih strategij uravnavanja čustev pri učiteljih razrednega pouka. V 

teoretičnem delu bomo opredelili, kaj so čustva, kako nastanejo in razložili terminologijo za 

njihovo opisovanje. Predstavili bomo tudi bistvene značilnosti čustev, kot so hedonski ton, 

kompleksnost, aktivnostni vidik, jakost in trajanje. Usmerili se bomo na funkcije čustev ter 

podrobneje opisali šest čustev, ki smo jih vključili v našo raziskavo: veselje, jezo, ponos, 

ljubezen, brezup in izčrpanost. V poglavju o uravnavanju čustev bomo opisali uravnavanje 

čustev, predstavili Grossov in Thompsonov model (2007), ki smo ga za ugotavljanje 

uravnavanja čustev pri učiteljih uporabili v naši raziskavi, predstavili merila za učinkovitost 

uravnavanja čustev ter opisali čustveno zrelost. Nadaljevali bomo s predstavitvijo značilnosti 

učiteljskega poklica, pričakovanimi vlogami in kompetencami učitelja ter predstavili nekaj 

mitov o dobrem učitelju. V zaključku teoretičnega dela bomo opisali nekaj raziskav o tem, 

katera čustva učitelji pri svojem delu najpogosteje doživljajo in izražajo ter kako jih uravnavajo.  

 

V empiričnem delu bomo predstavili izvedbo in rezultate raziskave o intenzivnosti doživljanja 

izbranih čustev pri učiteljih razrednega pouka, njihovem uravnavanju neprijetnih čustev ter o 

povezanosti med pogostostjo uporabe posameznih strategij uravnavanja neprijetnih čustev pri 

učiteljih in intenzivnostjo njihovega doživljanja izbranih neprijetnih čustev.  
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II. TEORETIČNI UVOD 

V teoretičnem uvodu se bomo usmerili na značilnosti čustev in njihovo uravnavanje, posebno 

pozornost pa bomo namenili delu učiteljev in njihovemu uravnavanju čustev pri opravljanju 

svojega poklica. 

1 ZNAČILNOSTI ČUSTEV  

1.1 OPREDELITEV ČUSTEV  

V literaturi obstaja veliko različnih opredelitev čustev. Kompare idr. (2006) ugotavljajo, da 

čustva vključujejo različne psihološke in telesne procese, ki izražajo človekov vrednostni odnos 

do zunanjega sveta ali samega sebe. Na telesni ravni čustva vključujejo npr. pospešeno bitje 

srca, potenje, tresenje, rdečico ali bledico. Čustva niso nikoli nevtralna, ampak jih doživljamo 

kot prijetna in neprijetna (Ličen, 2005). Tako kot Kompare idr. (2006) tudi Babšek (2009) 

čustva opredeli kot duševne procese in stanja, ki kažejo vrednostni odnos do oseb, stvari in 

dogodkov. 

 

Čustva lahko opredelimo z vidika različnih znanstvenih disciplin, ki pomembno prispevajo k 

temu, kako čustva razlagamo. Razlikujemo med npr. nevrobiološkim, socialno-

konstruktivističnim in kognitivnim pogledom na čustva (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). 

Nevrobiologi čustva opredeljujejo kot telesne procese, ki jih sproža delovanje možganov in jih 

spremljajo zunanji izrazi in vedenje (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). V omenjeni opredelitvi 

čustev so ključnega pomena nevrobiološki procesi, ki zmanjšujejo ali povečujejo intenzivnost 

čustev ter spreminjajo posameznikovo doživljanje ali izražanje čustev (Prosen in Smrtnik 

Vitulić, 2015). Za socialno-konstruktivistično usmerjen pogled na čustva je pomemben socialni 

kontekst, v katerem se posamezniki nahajajo. V skladu z omenjenim razumevanjem čustva 

oblikujejo socialna pričakovanja kulturnega okolja, ki (so)oblikujejo vrsto in intenzivnost 

nastalih čustev (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Kognitivno usmerjeni avtorji poudarjajo, da 

posamezniki čustva doživljajo le v tistih situacijah, ki jih ocenijo kot zanje pomembne (Smrtnik 

Vitulić, 2004). Čustva po mnenju kognitivno usmerjenih avtorjev vključujejo različne procese: 

oceno situacije (npr. ali je situacija za posameznika pomembna), fiziološke procese (npr. 

hitrejše bitje srca), doživljanje (npr. kako posameznik občuti telesno dogajanje), izražanje (npr. 

nasmeh na obrazu) in vedenje (npr. oseba odide iz prostora). 

  

V sodobni strokovni psihološki literaturi so čustva najpogosteje opredeljena v skladu s 

kognitivnimi opredelitvami čustev. Ta čustva razumejo kot zapletene in sestavljene procese, ki 

vključujejo fiziološke, kognitivne, vedenjske in izrazne odzive, ki se sprožijo v situacijah, ki 

jih posameznik oceni kot zanj pomembne (Lazarus, 1991, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2019; 

Milivojević, 2008; Prosen idr., 2011; Smrtnik Vitulić, 2004).  
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Ljudje smo si različni in dogajanje lahko ocenimo kot za nas bolj ali manj pomembno, zato se 

na enak dogodek lahko različno odzovemo (Smrtnik Vitulić, 2004). Intenzivnost čustva je 

pogojena s tem, kakšno pomembnost pripišemo dogajanju (Kompare idr., 2006). Bolj kot je 

dogodek za nekoga pomemben, bolj intenzivno bo doživljal določeno čustvo (Smrtnik Vitulić, 

2004).  

 

Poleg ocene pomembnosti določenega dogajanja je za določeno doživljanje čustva pomembno 

tudi, kakšen pomen posameznik temu dogajanju pripiše. Pripisovanje pomena določenemu 

dogajanju imenujemo specifična ocena dogajanja, ki je temeljnega pomena za doživljanje 

raznovrstnih čustev – vpliva torej na kakovost čustev, ki jih doživljamo. Toliko, kot je čustev, 

toliko je tudi različnih vrst kognitivnih ocen dogajanja (Milivojević, 2008).  

 

Pripis pomena določenemu dogajanju bomo ponazorili z nastankom čustva jeze. Jezo 

doživljamo, ko subjektivno ocenimo, da nam nekaj ali nekdo preprečuje dostop do 

pomembnega cilja ali do uresničitve pomembne želje (npr. Milivojević, 2008). Otrok npr. 

doživlja jezo, ker mu je drugi otrok vzel igračko, s katero bi se sam želel igrati. Mladostnik je 

npr. jezen na sošolca, ki mu je povedal, da bi si želel biti z njegovim dekletom, ki jo ima 

mladostnik rad in je z njo v zvezi kar precej časa. Starostnik je npr. jezen na zdravnika, ker je 

bolan in bi želel njegovo pomoč, a se mu ne oglaša na telefonski klic. Za čustvo jeze je torej 

značilno, da oseba dogajanje oceni kot zanjo pomembno in (subjektivno) prepoznava, da sta 

njen pomemben cilj ali želja ogrožena.  

 

Če še enkrat povzamemo: posameznikova ocena pomembnosti prispeva h kakovosti 

posameznikovega čustva (npr. ali bo doživljal jezo ali strah), ocena pomembnosti k njegovi 

intenzivnosti (npr. ali bo jeza bolj ali manj intenzivna) (Milivojević, 2008). 

 

Oatley in Jenkins (2002) izpostavita naslednje pomembne značilnosti čustev: 

- Čustva so posameznikov odziv na zavedno in nezavedno vrednotenje dogajanja, ki je 

zanj pomembno za doseganje ciljev. Ko posameznik svoj pomemben cilj doseže, 

doživlja prijetna čustva, sicer pa neprijetna. 

- Ko posameznik doživlja čustva, ima to doživljanje prednost pred drugimi vidiki 

delovanja, npr. pred spoznavnimi procesi (npr. učenjem določene učne snovi). 

- Čustva pomembno prispevajo k motivaciji za spoznavanje določenih vsebin (npr. kaj 

bo posameznika zanimalo in kam bo usmeril svoje delovanje). 

 

V literaturi obstajajo različni opisi nastanka čustva. V nadaljevanju bomo prestavili 

Milivojevićev (2008) model krožne emocionalne reakcije in strukturni model čustev Grossa in 

Thompsona (2007).  

1.1.1 Model krožne emocionalne reakcije 

Milivojević (2008) je nastanek čustev opisal z modelom krožne emocionalne reakcije, kjer se 

našteti procesi/odzivi pojavijo v vnaprej predvidljivem zaporedju (Milivojević, 2008; Smrtnik 

Vitulić, 2004):  
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- prisotnost dražljaja, 

- zaznavanje dražljaja, 

- pripis pomena zaznanemu dražljaju, 

- pripis pomembnosti zaznanemu dražljaju, 

- telesna obdelava informacije, 

- pripravljenost za akcijo, 

- mišljenje, 

- pripravljenost na odziv ali odziv na situacijo. 

 

V nadaljevanju bomo opisali vsakega od zgoraj navedenih procesov, ki sicer skupaj (kot celota) 

tvorijo čustvo. Za začetek procesa sprožanja čustva je najprej potrebna prisotnost dražljaja. 

Dražljaj je lahko sprememba v zunanjem (npr. situacija, v kateri se posameznik nahaja) ali 

notranjem svetu (npr. miselna predstava v posamezniku, ki ni del zunanje stvarnosti) 

(Milivojević, 2008; Smrtnik Vitulić, 2004). Isti dražljaj pri različnih osebah ne sproži vedno 

enakega čustvenega odziva, zato ne moremo povsem predvideti, katero čustvo bo pri 

posamezniku sprožil. So si pa ljudje znotraj iste kulture na splošno podobni po tem, kako se 

bodo na določen dražljaj čustveno odzivali (Milivojević, 2008). Zaznavanje dražljaja lahko 

poteka zavedno ali nezavedno. Zaznavanje dražljajev v zunanjem svetu poteka preko čutil (vid, 

sluh, voh, okus, dotik, položaj telesa), na posameznikovo zaznavanje dražljajev pa vplivajo 

njegove pretekle izkušnje, pričakovanja in domišljija (Milivojević, 2008). Pripis pomena 

zaznanemu dražljaju poteka zelo hitro, skoraj sočasno s samo zaznavo dražljaja. S tem 

procesom posameznik zaznan dražljaj poveže s svojim znanjem in izkušnjami (Milivojević, 

2008). Proces pripisovanja pomena dražljaju poteka avtomatsko in je bil v evoluciji pomemben 

varovalni mehanizem za takojšno prepoznavo ogrožajočih dejavnikov iz okolja (Smrtnik 

Vitulić, 2004). Sledi pripisovanje pomembnosti zaznanemu dražljaju. Samo če oseba dražljaj 

oceni kot dovolj pomemben, se bo proces nastajanja čustva nadaljeval. Pomembnost oseba 

določi po svojem vrednostnem sistemu. Le-ta je biološko opredeljena, še bolj pa je odvisna od 

socializacije, ki prispeva k razlikam v čustvovanju ljudi. Ko je dražljaj ocenjen kot dovolj 

pomemben, ga posameznik telesno obdela – aktivirajo se različni fiziološki procesi, kot so 

avtonomni in somatski živčni sistem ter endokrini sistem. Namen teh procesov je pripraviti telo 

na ustrezen odziv, npr. boj ali beg (Milivojević, 2008). S tem se posameznik telesno pripravi 

na akcijo. Čustva aktivirajo specifičen vedenjski program in v hipu ustvarijo motivacijo za 

specifično vedenje, ki se navzven lahko kaže v spremembi telesnega položaja ter izrazih na 

obrazu. Mišljenje kot višji miselni proces se sproži počasneje od čustvovanja, zato lahko le 

dodatno spremeni že nastalo čustveno reakcijo (Milivojević, 2008). Posameznik se s pomočjo 

mišljenja usmeri na specifično iskanje najboljšega nadaljnjega ravnanja. Z mišljenjem skuša 

svoje čustvo razumeti in do njega zavzeti stališče ter ga ustrezno nadzorovati. Ob tem se 

aktivirajo tudi drugi miselni procesi, med katerimi je npr. spomin. Vsem tem procesom sledi 

pripravljenost na odziv ali odziv na situacijo (Milivojević, 2008). 

1.1.2 Strukturni model čustev 

Gross in Thompson (2007) sta opredelita tri ključne značilnosti čustev, ki so osnova za 

strukturni model čustev: 
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- Čustva se v posamezniku sprožijo, ko ta določeno dogajanje oceni kot zanj pomembno 

in lahko vpliva na doseganje njegovih ciljev. Ti cilji so lahko zavedni ali nezavedni, 

enostavni ali kompleksni, kratko ali dolgoročni, posamezniku bolj ali manj pomembni, 

med sabo pa so si lahko tudi nasprotni. Ti cilji so osnova za to, ali bo določena situacija 

v posamezniku vzbudila čustvo ali ne. 

- Čustva so večplasten proces, ki vključuje različne spremembe v telesnih funkcijah, v 

posameznikovem doživljanju in vedenju. Čustva v posamezniku ne sprožajo le 

doživljanja, ampak ga tudi aktivirajo k določenemu vedenju in odzivanju na situacijo, 

pri čemer delujeta tudi avtonomni in endokrini sistem. 

- Čustva se »vsilijo« v posameznikovo zavest in prekinejo njegov dotedanji miselni 

proces. Posameznik ima sposobnost, da čustveni odziv spremeni, prilagodi ali 

preoblikuje. To značilnost čustev omogoča uravnavanje čustev.  

 

Strukturni model čustev opiše štiri zaporedne stopnje nastanka čustva, ki so razvidne na Sliki 

1: 

- situacijo, 

- pozornost, 

- oceno in 

- odziv. 

 

 
Slika 1: Strukturni model čustev (Gross in Thompson, 2007) 

 

Nastanek čustva se prične s situacijo. Kot smo že opisali, mora biti dogajanje (npr. situacija, ki 

čustvo sproži) relevantno za doseganje posameznikovih ciljev. Situacija je lahko del zunanjega 

sveta, ki ga posameznik zazna, lahko pa izvira iz posameznika samega, iz njegovih miselnih 

predstav in domišljije. Situacija nato pritegne posameznikovo pozornost, sledi posameznikova 

ocena, kako relevantna je zanj in njegove cilje. Posameznikova ocena lahko npr. zajema, kako 

poznana mu je situacija, ali je pozitivna ali negativna in kako velik vpliv ima nanj – kako 

pomembna je zanj. Pozornost in ocena sta na shemi (Slika 1) obdana z okvirčkom, saj avtorja 

s tem poudarjata, da se zgodita znotraj posameznika. Še bolj pomembno pa je, da zadnji proces 

– odziv – nima neposredne povezave s situacijo, ampak je od nje ločen z notranjima procesoma 

pozornosti in ocene. Odziv torej sledi oceni, da je situacija dovolj relevantna. Pri odzivu se 

zgodijo spremembe v doživljanju in vedenju posameznika ter v njegovih nevrobioloških 

procesih.  

 

Odziv posameznika na čustveni proces pogosto spremeni samo situacijo, ki je privedla do 

čustva. Zaradi spremembe situacije se lahko v posamezniku sproži nov čustveni odziv na 

nastalo spremembo. Ta rekurzivna lastnost čustvovanja, ko se zaradi čustvenega odziva 



8 

 

ustvarjajo vedno nove, spremenjene situacije, je shematsko prikazana na Sliki 2. S označuje 

izhodiščno situacijo, ki se zaradi odziva O spremeni v situacijo S'. Le-ta je povod za nastanek 

novega čustva, katerega odziv O' ustvari situacijo S' itd. 

  

 
Slika 2: Rekurzivna lastnost čustvovanja (Gross in Thompson, 2007) 

1.2 TERMINOLOGIJA ZA OPISOVANJE ČUSTEV 

Pri opisovanju značilnosti čustev lahko uporabljamo dva izraza: doživljanje in izražanje, ki ju 

bomo v nadaljevanju podrobneje razložili. 

1.2.1 Doživljanje čustev 

Z doživljanjem opredeljujemo introspektivno »občutenje« čustev (Musek in Pečjak, 1996), ki 

ga z besedami pogosto težko opišemo. Številni raziskovalci v ta namen uporabljajo ocenjevalne 

lestvice (npr. Naring idr., 2012; Taxer in Frenzel, 2015, v Šarić, 2015; Smrtnik Vitulić in 

Prosen, 2015a), ki so namenjene opisovanju posameznikovega doživljanja ob čustvih. V 

ocenjevalni lestvici posameznik npr. označi, kateri od pridevnikov je povezan z določenim 

čustvom in v kolikšni meri to čustvo opisuje (Lamovec, 1991). 

  

Posameznikovo doživljanje čustev se lahko bolj ali manj spreminja. Posamezni kognitivni 

elementi so trajnejši, hedonski ton (prijetnost ali neprijetnost čustva) pa se spreminja glede na 

situacijo. Če doživljamo manj prijeten dražljaj v skupini drugih bolj prijetnih, postopoma tudi 

ta dražljaj postane prijetnejši. To lahko opazimo tudi v naših odnosih. Oseba, ki jo spoštujemo, 

ima lahko kakšno slabo lastnost, vendar ima toliko dobrih, da sčasoma sprejmemo tudi njene 

napake. Ta proces imenujemo afektivna asimilacija (Lamovec, 1991).  

 

Če manj prijeten dražljaj ne postane prijetnejši, se lahko sčasoma povečuje njegova neprijetnost 

in postane izraziteje neprijeten. Ko se npr. po telefonu najprej slišimo z nam zelo ljubo osebo, 

nato pa z osebo, s katero se ne razumemo najbolje, se nam bo druga zdela še manj prijetna. 

Temu pojavu pa pravimo afektivni kontrast (Lamovec, 1991). 

 

Naše doživljanje dražljajev je odvisno tudi od raznovrstnosti dražljajev. Če posameznika 

postavimo v okoliščine, v katerih bo doživljal različne dražljaje, ki jih bo ocenil kot prijetne, 

neprijetne ali nevtralne, bi ob odstranitvi neprijetnih dražljajev nevtralni sčasoma postali 

neprijetni. Temu pojavu pravimo afektivno ravnotežje (Lamovec, 1991). 
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Ob doživljanju čustev se lahko spremeni naše zaznavanje okolja, čemur pravimo zaznavno 

ojačanje. Npr. oseba, ki doživlja strah, lahko mnoge predmete in osebe, ki jih zaznava v okolju, 

oceni kot zanjo ogrožajoče, to pa še poveča njeno doživljanje strahu. Zaznavanje, ki je pod 

vplivom čustev, lahko na ta način vodi do zaznavnih zmot. Doživljanje čustev lahko vpliva tudi 

na zaznavanje časa, saj npr. osebi, ki doživlja veselje, čas subjektivno hitreje mineva kot osebi, 

ki je žalostna (Lamovec, 1991). 

 

Med elemente čustvenega doživljanja uvrščamo tudi mišljenje. Čustva se povezujejo s 

senzornimi in logičnimi vsebinami. Le-te imenujemo intelektualna podlaga čustev. Odnos med 

to podlago in čustvi je lahko stalen ali se spreminja. Ločimo dve vrsti sprememb: 

- Transpolarizacijo čustev, pri kateri se spremeni čustvo, intelektualna podlaga pa ostane 

ista. Ob isti vsebini, npr. poslušanju določene pesmi, se nam lahko v različnih trenutkih 

porodijo različna čustva. 

- Substitucijo čustev, pri kateri se spremeni podlaga, čustvo pa ostane isto. Substitucija 

čustev je zelo pogost in največkrat nezaveden pojav (Lamovec, 1991). Učenec, ki 

doživlja do določenega učitelja neprijetna čustva, lahko enaka čustva prenese na sam 

predmet tudi po menjavi učitelja.  

 

Čustva na mišljenje in učenje še bolj vplivajo kot na zaznavanje. Velikokrat onemogočajo 

delovanje spoznavnih procesov. Pri mišljenju, ki je namenjeno načrtovanju, so namreč v 

ospredju dolgoročni cilji, čustva pa so pogosto usmerjena h kratkoročnim ciljem, povezanim s 

sedanjostjo (Lamovec, 1991). Dolgoročni in kratkoročni cilji so si velikokrat nasprotni, saj 

moramo za dosego dolgoročnih ciljev pogosto zanemariti kratkoročne cilje, ki nam jih 

narekujejo čustva. Včasih pa moramo ne glede na naše dolgoročne cilje dati prednost čustvom. 

To se zgodi predvsem v okoliščinah, ko bi zanikanje lastnih čustev vodilo v razvoj 

psihosomatskih motenj zaradi ignoriranja zahtev organizma po sprostitvi, kar velja predvsem 

za intenzivna čustva (Lamovec, 1991). Kompare idr. (2006) omenjajo, da se takšne razlage o 

konfliktu med čustvi in mišljenjem spreminjajo, saj večina čustev mišljenja ne ovira, ampak ga 

le usmerja na situacijo, ki jo posameznik zaznava. 

 

Čustva lahko pomembno vplivajo na mišljenje: dogodek, ob katerem doživljamo prijetna 

čustva, si hitreje in bolje zapomnimo kot dogodek, ob katerem doživljamo neprijetna. 

Doživljanje intenzivnih neprijetnih čustev lahko prispeva k »blokadi« mišljenja. Omenjena 

značilnost se je razvila skozi evolucijo v okoliščinah, ko je posameznik izpostavljen hudi 

neposredni nevarnosti, v kateri procese mišljenja »izklopi« in se čim hitreje odzove le na 

nevarnost (Lamovec, 1991). 

 

Pri doživljanju čustev pa lahko nastane t. i. zasičenost. Čustveno vzburjenje, ki se pojavi po 

določenem dražljaju, se sprva povečuje, nato pa začne sčasoma upadati. Tudi če dražljaj 

zavedno ali nezavedno ponavljamo, bo čustveno vzburjenje ob tem dražljaju sčasoma manjše. 

Pojav je značilen tako za prijetna kot za neprijetna čustva (Lamovec, 1991).  
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1.2.2 Izražanje čustev 

Izražanje čustev vključuje zunanje odzive ob doživljanju čustev (Musek in Pečjak, 1996). Je 

večinoma nezavedno, delno pa ga lahko tudi zavestno nadzorujemo (Lamovec, 1991). Čustva 

lahko izrazimo z različnimi vedenjskimi izrazi, kot so npr. geste na obrazu, smer gledanja, 

kretnje, telesna drža, glas (barva in ton glasu, tempo govora), nejezikovni zvoki, uporaba 

socialnega prostora, dotika in vonja (Babšek, 2009; Lamovec, 1991). 

 

Najpogostejši način izražanja čustev je z mimiko obraza, predvsem z gibi/položajem oči in ust 

(Rot, 1973). Ob prijetnih čustvih so mišice okrog oči in ust dvignjene, ob neprijetnih pa 

spuščene (Rot, 1973). Za nekatera čustva je način izražanja bolj univerzalen kot za druga.  

 

 
Slika 3: Položaj oči in ust pogosto nakazuje, kakšna čustva doživljamo (Rot, 1973) 

 

Ekman idr. (1969, v Lamovec, 1991) so izvedli več medkulturnih raziskav med pismenimi in 

nepismenimi ljudmi, v katerih so ljudje s fotografij prepoznavali čustva. Ekman in Friesen 

(1969, v Lamovec, 1991) sta zaključila, da nekatere izraze obraza v različnih kulturah 

univerzalno povezujejo z določenimi čustvi. Predpostavila sta, da na načine izražanja čustev 

vpliva socialno učenje, ki je povezano s pričakovanji določene kulture, katera čustva je 

primerno izraziti in na kakšen način (Lamovec, 1991). Posameznik, ki doživlja določeno 

čustvo, lahko na osnovi kulturno določenih pravil za prikazovanje čustev izražanje poudari, 

zmanjša, nevtralizira ali zamaskira (Lamovec, 1991). Tudi odzivi drugih ljudi na 

posameznikovo izražanje čustev lahko vplivajo na to, kako bo ta v prihodnje svoja čustva 

izražal. 

 

Ljudje čustvene izraze drugih ljudi pogosto opazujemo, jih ocenjujemo in interpretiramo (npr. 

njihov pomen za nas) ter se nanje odzivamo (Lamovec, 1991). Izrazi čustev lahko vodijo našo 

nebesedno komunikacijo z drugimi, izražanje čustev pogosto podkrepijo besedna sporočila, ki 

pa vselej niso najbolj zanesljiv vir informacij o tem, kaj posameznik »dejansko« doživlja 

(Babšek, 2009; Lamovec, 1991).  

 

Ko posameznik opazuje osebo, ki izraža določeno čustvo, se lahko to čustvo »prenese« nanj. 

Temu pojavu pravimo indukcija čustva ali čustvena »nalezljivost« (Lamovec, 1991). Pri 

prenosu čustva iz osebe, ki ga izraža, na drugo osebo, ki ga opazuje, je potrebno razjasniti tri 

odnose (Milivojević, 2008): 
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- simpatijo, 

- antipatijo in 

- empatijo. 

 

Simpatija pomeni splošen prijateljski odnos do druge osebe. Pomeni, da prijetna čustva, ki jih 

oseba izraža, v drugi osebi vzbujajo prijetna čustva. Prav tako se iz osebe na drugo osebo 

prenašajo tudi neprijetna čustva. Antipatija pomeni sovražen odnos, pri katerem prijetna čustva 

osebe vzbujajo neprijetna čustva v drugi osebi in obratno. Empatija je sposobnost predstavljati 

si, kako druga oseba določeno situacijo doživlja. Za razliko od simpatije, kjer gre le za prenos 

prijetnega ali neprijetnega čustva iz osebe na drugo osebo, pri empatiji druga oseba poskuša 

občutiti isto čustvo kot oseba in razumeti notranje doživljanje te osebe. Pri simpatiji oseba 

doživlja svoje lastno čustvo, pri empatiji pa se poskuša identificirati z drugo osebo in doživlja 

enako čustvo kot ona (Milivojević, 2008). 

1.3 DELITEV ČUSTEV 

Čustva lahko razdelimo v več skupin. Glede na hedonski ton jih lahko razdelimo na prijetna in 

neprijetna, glede na aktivnostni vidik na vzbujajoča in pomirjujoča, glede na intenzivnost na 

bolj in manj intenzivna, glede na trajanje na kratkotrajna in dolgotrajna ter glede na nastanek 

na temeljna in celovitejša. Omenjene delitve bomo v nadaljevanju tudi opisali. 

1.3.1 Prijetna in neprijetna čustva  

Čustva glede na hedonski ton razdelimo na prijetna ali pozitivna in na neprijetna ali negativna 

(Milivojević, 2008). Prijetna čustva doživljamo, ko dosežemo za nas pomemben cilj ali se nam 

izpolni pomembna želja (Milivojević, 2008; Oatley in Jenkins, 2002). Ob prijetnih čustvih 

občutimo ugodje, spodbudijo pa nas, da se določenemu dogajanju približamo (Smrtnik Vitulić, 

2004). 

 

Neprijetna čustva doživljamo v situacijah, v katerih ocenimo, da je doseganje za nas 

pomembnih ciljev ogroženo. Neprijetna čustva v nas spodbudijo neugodje, skozi evolucijo pa 

so se razvila z namenom preživetja, saj se neprijetnemu doživljanju skušamo izogniti ali to 

doživljanje želimo preoblikovati (Milivojević, 2008). 

 

Med prijetna čustva uvrščamo veselje, srečo, zadovoljstvo, ljubezen, upanje idr., med neprijetna 

pa strah, jezo, ljubosumje, žalost, zavist, zaskrbljenost idr. Tako prijetna kot neprijetna čustva 

imajo svojevrstno prilagoditveno vlogo, saj posamezniku omogočijo optimalen odziv 

(prilagoditev) na dogajanje, ki je zanj pomembno (Milivojević, 2008). Delitev čustev na 

pozitivna in negativna ni najbolj primerna, saj lahko z uporabo izrazov »pozitivna« in 

»negativna« čustva napačno sporočamo, da so prva nekoristna (»slaba«), druga pa koristna 

(»dobra«), kar pa ne velja. Zaradi prilagoditvene vloge so vsa čustva (na splošno) koristna 

(Kompare idr., 2006; Milivojević, 2008). V skladu z navedenim bomo v magistrskem delu 

uporabili le izraza prijetna in neprijetna čustva. 
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1.3.2 Vzburjajoča ali pomirjujoča čustva 

Glede na aktivnostni vidik ločimo vzburjajoča in pomirjujoča čustva. V katero od obeh 

omenjenih skupin bomo posamezno čustvo uvrstili, je odvisno od tega, ali se ob doživljanju 

čustva aktivira simpatični ali parasimpatični živčni sistem. Ob doživljanju vzburjajočih čustev 

(npr. jeze, navdušenja, pričakovanja, zaljubljenosti, strahu) se aktivira simpatični živčni sistem, 

ki omogoča, da se naše telo pripravi na aktivnost, poveča pa se tudi naše vznemirjenje. Prek 

simpatičnega živčnega sistema se neposredno, prek hormonov endokrinih žlez pa posredno 

pospeši delovanje določenih telesnih funkcij (Babšek 2009). Ob doživljanju negativnih čustev, 

kot sta strah in jeza, pogosteje občutimo močnejšo telesno reakcijo, ob doživljanju pozitivnih 

čustvih, kot je veselje, pa je naše občutenje šibkejše, mišice se manj napnejo, pa tudi ostale 

telesne reakcije so običajno manj izrazite. 

 

Pri doživljanju pomirjujočih čustev (npr. žalost, zadovoljstvo, potrtost) se aktivira 

parasimpatični živčni sistem, ki nas umirja, upočasni življenjske funkcije in zmanjšuje našo 

pripravljenost na aktivnost (Babšek, 2009). Delovanje parasimpatičnega živčevja je namreč 

ravno nasprotno delovanju simpatičnega. 

1.3.3 Bolj ali manj intenzivna čustva ter kratkotrajna in dolgotrajna čustva  

Čustva opisujemo tudi z intenzivnostjo in trajanjem. Milivojević (2008) razlikuje med različno 

intenzivnimi čustvi – lahko so šibka, srednje močna, močna ali zelo močna, ocene trajanja 

čustev pa so le približne. Milivojević (2008) glede na čas trajanja razlikuje med kratkotrajnimi 

čustvi, čustvi, ki trajajo srednje dolgo in dolgotrajnimi čustvi.  

 

Zelo močna kratkotrajna čustva imenujemo afekti (Milivojević, 2008). Med afekte spadajo npr. 

bes, panika, gnev, groza ipd. Če afekt traja dalj časa in je zelo intenziven, ga imenujemo 

podaljšani efekt ali afektivno stanje. Afekti večinoma niso učinkovit način odzivanja na 

dogajanje, saj ne omogočajo ustrezne prilagoditve na nastalo dogajanje. 

 

Schlosberg (1954, v Milivojević, 2008) je ugotovil, da neprijetna čustva doživljamo skoraj 

dvakrat intenzivneje kot prijetna. Na drugi strani pa obstaja prijetno čustvo, ki lahko ob pretirani 

intenzivnosti vodi k popolni posvečenosti predmetu, osebi, želji ali vrednoti – to je strast. To je 

zelo intenzivno prijetno čustvo, ki posameznika preokupira z željo po vlaganju energije v 

določeno dejavnost ali zastavljeni cilj (Milivojević, 2008). 

 

Ljudje pogosto iščejo situacije, v katerih bi lahko doživljali prijetna čustva, nekateri pa so za 

doživljanje ugodja pripravljeni poseči tudi po različnih zdravilih ali adrenalinskih dogodkih 

(Ličen, 2005). Pretirano iskanje ugodja lahko vodi tudi v zasvojenost (npr. z drogami, 

računalniškimi igrami, telefonom ipd.), kar za posameznika in civilizacijo ni koristno 

(Milivojević, 2008).  
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Intenziteta čustev vpliva tudi na delovanje miselnih procesov. Intenzivnejša čustva lahko 

onemogočajo delovanje miselnih procesov, šibkejša pa jih lahko spodbujajo – pri slednjih se 

poveča hitrost mišljenja, število idej, iznajdljivost, ustvarjalnost idr. (Lamovec, 1991). 

 

Ocena intenzivnosti čustva je eden od kriterijev za oceno ustreznosti določenega čustva. 

Intenzivnost čustva je lahko ustrezna, premočna ali prešibka, ocena intenzivnosti pa je pogojena 

predvsem s tem, ali je usklajena s pomembnostjo dogajanja za posameznika (Milivojević, 

2008).  

1.3.4 Temeljna in celovitejša čustva 

Temeljna čustva (imenovana tudi enostavna, preprosta ali primarna) se v ontogenetskem 

razvoju pojavijo prej kot celovitejša, za razliko od celovitejših čustev je njihovo prepoznavanje 

in izražanje podobno v vseh kulturah, zanje pa naj bi obstajali tipični izrazi obraza (Izard, 1991; 

Plutchik, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2004). Večina avtorjev med temeljna čustva uvršča veselje, 

žalost, strah, jezo, pozitivno in negativno presenečenje ter gnus (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

Plutchik je v svoji teoriji (1980) predpostavil, da se temeljna čustva med seboj seštevajo v tako 

imenovana »sestavljena« čustva, kar pa so sodobnejši avtorji ovrgli (Milivojević, 2008). Vsako 

čustvo je svoja celota in ni sestavljeno iz kombinacije drugih (Milivojević, 2008), kar velja tudi 

za celovitejša čustva. 

 

Med celovitejša čustva uvrščamo npr. sram, krivdo, ponos in ljubezen, ki jih otroci začnejo 

doživljati po drugem letu starosti (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2004). Ta čustva niso ključna 

za preživetje, so pa pomembna za življenje z drugimi ljudmi, zato jih imenujemo tudi socialna 

(Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

Pri ljudeh na splošno lažje prepoznamo temeljna kot celovitejša čustva (Babšek, 2009). 

Raziskave so pokazale, da so izrazi temeljnih čustev univerzalni za vse ljudi (Lamovec, 1991), 

zato nam omogočajo medkulturno sporazumevanje (Babšek, 2009). V nadaljevanju bomo 

opisali tipične izraze obraza, ki pogosto spremljajo doživljanje temeljnih čustev (Lamovec, 

1991): 

- presenečenje,  

- strah,  

- gnus,  

- jezo,  

- veselje in 

- žalost.  

 

Ko človek doživlja presenečenje, ima na čelu dolge vodoravne gube, obrvi zaokrožene in 

visoko dvignjene, koža pod obrvmi je napeta, oči so široko odprte, da je vidna belina oči nad 

šarenico, zgornja veka je dvignjena, usta so sproščena in pogosto priprta. 
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Ko človek doživlja strah, so gube na čelu vodoravne, vendar vidne le na sredini čela, obrvi so 

ravno tako dvignjene, vendar zravnane in stisnjene skupaj, oči so odprte, vidna je belina nad 

šarenico, napeti sta obe veki, usta so priprta in napeta. 

 

Doživljanje gnusa je bolj opazno na spodnjem delu obraza. Obrvi in spodnja veka so spuščene, 

pod spodnjo veko so gube, nos je naguban, lica so dvignjena, zgornja ustnica je dvignjena, 

spodnja pa je lahko dvignjena ali spuščena in potisnjena naprej. 

 

Doživljanje jeze se izrazito kaže po celotnem obrazu. Obrvi so spuščene in stisnjene skupaj, 

med njimi potekajo navpične gube, ki se širijo na čelo. Obe veki sta napeti, oči gledajo ostro in 

izbuljeno. Nosnici sta lahko razširjeni, usta so tesno stisnjena skupaj s kotički usmerjenimi 

navzdol ali naravnost, lahko pa so odprta in spominjajo na obliko pri kričanju. 

  

Ob doživljanju veselja so gubice ob zunanjih kotičkih oči usmerjene navzven, pod spodnjo veko 

so gube, ravno tako gube potekajo od nosu navzdol okoli kotičkov ust, ki so potisnjeni nazaj in 

dvignjeni. Usta so lahko odprta. 

 

Ob doživljanju žalosti so notranji kotički obrvi dvignjeni, prav tako notranji del zgornje veke, 

kotički ust so sproščeni, ustnice se lahko tresejo. 

 

V nadaljevanju bomo skušali obrazložiti, katere funkcije imajo za nas čustva in kako vplivajo 

na naše vedenje in socialne odnose. 

1.4 FUNKCIJE ČUSTEV  

Predhodno smo za vsa čustva na splošno že napisali, da imajo pomembno prilagoditveno 

funkcijo, saj omogočajo prilagoditev na dogajanje, ki je za posameznika pomembno. Funkcija 

prijetnih čustev je, da se dogajanju, ki je v nas vzbudilo ta čustva, približamo, funkcija 

neprijetnih čustev pa je, da se dogajanju skušamo izogniti (Smrtnik Vitulić, 2004). 

  

Z vsakim posameznim čustvom pa se posameznik pripravi za določeno vrsto dejavnosti in lahko 

prilagodi točno določenim spremembam v zunanjem svetu, zato ima vsako čustvo tudi svoj 

namen. Npr. ko posameznik doživlja veselje, ga to spodbudi, da je motiviran za (ponovno) 

doseganje zanj pomembnega cilja. Funkcija osamljenosti je, da posameznika spodbudi, da 

poišče druge ljudi, ki so mu pomembni (Milivojević, 2008). 

 

Čustva vplivajo na delovanje kognitivnih procesov, usmerjajo pozornost in vodijo 

posameznikovo zaznavo (Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004). Čustva pa vplivajo tudi na 

posameznikovo aktivnost (aktivacijska funkcija), ga motivirajo k izvajanju določene aktivnosti 

(motivacijska ali usmerjevalna funkcija) in vplivajo na komunikacijo z drugimi 

(komunikacijska funkcija) (Feldman, 1999, v Kompare idr., 2006). 

 

Aktivacijska funkcija čustev je povezana z močnim fiziološkim vzburjenjem, ki nastane 

predvsem pri intenzivnih čustvih. Kaže se kot pospešeno dihanje in povečan utrip srca, zvišan 
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krvni tlak, mišična prekrvavitev, potenje ter zmanjšan občutek za bolečino in izguba apetita. Te 

spremembe posamezniku omogočijo, da se lahko sooči z nastalo situacijo in se pripravi na boj 

ali beg (Kompare idr., 2006). 

 

Motivacijska funkcija čustev usmerja naše vedenje, pri čemer različna čustva usmerjajo različno 

vedenje. Tako nas čustvo strahu spodbudi, da smo bolj previdni in se poskušamo izogniti 

situaciji, jeza nas motivira k odstranjevanju ovire, ljubezen pa k približevanju osebi, ki jo 

imamo radi. Naše vedenje usmerjajo tudi pretekle izkušnje. Tako se približujemo situacijam, ki 

so v preteklosti v nas vzbudila prijetna čustva in se izogibamo situacijam, v katerih smo 

doživljali neprijetna čustva. S pomočjo čustev podkrepimo tisto vedenje, ki nam omogoča 

doseganje za nas pomembnih ciljev (Kompare idr., 2006). 

 

Komunikacijska funkcija čustev je povezana z našim sporazumevanjem in uravnavanjem 

socialnih odnosov. Oseba, ki doživlja čustvo, z besednim in nebesednim izražanjem posreduje 

informacije o svojem doživljanju in prihodnjem vedenju drugim ljudem. S pomočjo teh 

informacij ljudje lahko uravnavajo svoje vedenje in s tem pripomorejo k učinkovitim in 

ustreznim medosebnim odnosom (Kompare idr., 2006). 

1.5 ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH ČUSTEV 

V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti šestih čustev, ki nas bodo v magistrskem delu 

raziskovalno podrobneje zanimala, in sicer veselja, jeze, ponosa, ljubezni, brezupa in 

izčrpanosti.  

1.5.1 Veselje 

Veselje ali zadovoljstvo doživljamo, ko se nam izpolni pomembna želja (Zupančič, 1995, v 

Smrtnik Vitulić, 2004). Kot smo predhodno že opisali, za čustva (na splošno) velja, da je 

intenzivnost doživljanja čustev pogojena z oceno pomembnosti dogajanja, v katerem se 

posameznik nahaja, ali pomembnosti cilja, ki ga posameznik želi doseči. V skladu z navedenim 

tudi za intenzivnost veselja velja, da je odvisna od pomembnosti cilja, ki ga posameznik želi 

doseči, prav tako pa tudi od tega, ali posameznik cilj hitro/enostavno doseže in ali za njegovo 

doseganje potrebuje veliko časa oz. ima težave pri njegovem doseganju.  

 

Posameznik veselje intenzivneje doživlja, kadar se mora za dosego cilja potruditi, kot če svoj 

cilj doseže nepričakovano in hitro (Rot, 1973). Veselje velikokrat enačimo s srečo ali radostjo, 

vendar med njimi obstaja razlika. Veselje doživljamo ob izpolnitvi za nas pomembnih želja, 

srečo pa ob izpolnitvi ene najpomembnejših (Smrtnik Vitulić, 2004). Medtem ko je veselje 

vezano na sedanjost, radost povezujemo s prihodnostjo, saj jo doživljamo, ko pričakujemo, da 

se šele bo (v bližnji prihodnosti) izpolnila za nas pomembna želja (Milivojević, 2008). 

 

Ob veselju doživljamo občutek prijetnosti, a doživljanje prijetnosti še ne pomeni, da smo veseli. 

Temeljna razlika med prijetnostjo in veseljem je v načinu nastanka. Prijetnost je posledica 

telesnega odzivanja na zunanje in notranje dražljaje, veselje pa je celotni odziv na dogajanje, ki 
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ga ocenimo kot za nas pomembnega. Cilj veselja je utrjevanje vedenja, ki je prispevalo k 

doseganju pomembnega cilja ali izpolnitve želje. Ko doživljamo veselje, poglabljamo pozitiven 

odnos do ljudi, s katerimi smo v interakcijah. Ko že doživljamo veselje, prenehamo z vedenjem, 

s katerim smo skušali doseči pomemben cilj ali izpolniti željo. Tipičen znak veselja je nasmeh, 

lahko pa ga pokažemo tudi s kretnjami, vzkliki ali ritualnimi oblikami vedenja, ki se odvijajo 

po natančno določenem vzorcu, ki je vnaprej poznan vsem ljudem znotraj določene kulture oz. 

skupine (Milivojević, 2008).  

 

Vedenje, ki pripomore k izpolnitvi pomembnega cilja ali uresničitvi želje, spremlja občutek 

zadovoljstva. Slednje je nagrada osebi, da je s svojim vedenjem uspešno pripomogla k 

uresničitvi zanjo pomembnega cilja ali izpolnitvi želje. Ker je bilo to vedenje uspešno, ga bomo 

v naslednji podobni situaciji skušali ponoviti (Milivojević, 2008). 

1.5.2 Jeza 

Jezo doživljamo, ko ocenimo, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža za nas pomembno 

željo ali cilj (Milivojević, 2008). Jeza se v posamezniku sproži, ko je oviran pri svoji dejavnosti 

ali mu nekdo ali nekaj preprečuje izvajanje le-te.  

 

Intenzivnost jeze je lahko zelo različna, od blagega negodovanja do besa, ki je afekt (zelo 

močno čustvo). Čeprav je negodovanje po jakosti šibko, lahko njegovo pogosto izražanje 

neugodno vpliva na vedenje ljudi (Rot, 1973). Raziskovalci so ugotovili, da so najpogostejši 

vir posameznikovega negodovanja drugi ljudje, njihovo ravnanje in lastnosti (Rot, 1973). Cilj 

izražanja jeze je predvsem želja, da bi se drugi vedli v skladu z našimi željami in vrednotami. 

Pogosto se jezimo, ko od drugih ljudi nekaj pričakujemo, pa tega ne upoštevajo. Z jezo 

poskušamo drugim določiti mejo in sporočiti, da njihovo vedenje za nas ni sprejemljivo ali pa 

urediti svet skladno z našimi željami. Jezi pa se le tisti, ki se počuti dovolj močnega za 

spremembo vedenja drugih ali okoliščin, zato je jeza pogosto povezana z občutjem lastne 

pomembnosti (Milivojević, 2008). 

  

Z razvojem se spreminjajo tudi vzroki za jezo in načini njenega izražanja. Otroci jezo pogosteje 

pokažejo in jo izrazijo na neprimeren način (npr. z agresivnostjo), z razvojem pa se naučimo, 

da določeni načini izražanja jeze niso socialno sprejemljivi in zato izraze jeze pogosto 

prikrijemo. Z razvojem neposredno izražanje jeze nadomestijo prikrite ali posredne oblike 

izražanja, kot so zasmehovanje, podcenjevanje in obrekovanje (Rot, 1973). 

 

Na telesni ravni jeza povzroči zelo hitre spremembe v organizmu: pospešita se krvni obtok in 

dihanje, upočasni se prebava. Te telesne spremembe posamezniku omogočajo višjo stopnjo 

aktivnosti in s tem omogočijo pripravljenost za odstranjevanje ovir (Milivojević, 2008; Rot, 

1973).  
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1.5.3 Ponos 

Ponos doživljamo, ko ocenimo, da smo s svojim ravnanjem dosegli, da pomembna oseba o nas 

razmišlja pozitivno (Milivojević, 2008). V osnovi je to čustvo, ki ga doživljamo do samega 

sebe. Ponosni smo, ko s svojim ravnanjem potrdimo predstavo, za katero želimo, da jo o nas 

ima avtoriteta. Ko dobimo odobravanje avtoritete (drugih ljudi), s tem dobimo socialno 

potrditev ali dokaz, da smo vredni, zato je ponos socialno čustvo (Milivojević, 2008). Ponos bi 

lahko opisali tudi kot čustvo lastne vrednosti, saj posameznik želi naklonjenost drugih ljudi in 

želi biti vreden več kot drugi (Milivojević, 2008). 

 

Kadar je posameznik ponosen na svojo določeno lastnost, ravnanje ali dosežek, govorimo o 

samoponosu, posameznik pa je lahko ponosen tudi na lastnosti, ravnanja ali dosežke drugih 

ljudi (Milivojević, 2008). Ljudje smo lahko ponosni na svoje družinske člane, na organizacijo, 

v kateri delamo, na ekipo, za katero navijamo idr. V naštetih primerih posameznik v uspehu 

drugih prepoznava tudi lasten uspeh. Prepričan je, da je dejansko ali simbolično pripomogel k 

uspehu drugega (Milivojević, 2008). Tako je npr. učitelj ponosen na uspeh svojih učencev, ker 

je prepričan, da je s svojim poučevanjem in vzgojo pripomogel k uspehu teh učencev. Uspeh 

drugega, s katerim se posameznik poistoveti, torej zaznava kot svoj uspeh oz. kot dokaz lastne 

vrednosti. Ponos na drugega v svojem bistvu torej vedno vključuje tudi posameznikov ponos 

na samega sebe (Milivojević, 2008). 

 

Ponos in samospoštovanje se med seboj pomensko razlikujeta. Za doživljanje ponosa je 

potrebna dejanska ali miselna prisotnost pomembnih drugih ljudi, za samospoštovanje pa 

prisotnost drugih ljudi ni potrebna (Milivojević, 2008). V odraslosti ponos pogosto nadomesti 

doživljanje samozadovoljstva in občutek zaupanja vase (Milivojević, 2008).  

1.5.4 Ljubezen  

Ljubezen doživljamo v odnosu do osebe, ki je za nas pomembna in je del našega intimnega 

sveta (Milivojević, 2008). Ljubezen temelji na čustveni navezanost posameznika na osebo, ki 

jo ljubi. Ljubezen pripomore k vzpostavljanju trajnega pozitivnega odnosa do osebe, s tem pa 

pripomore k stalnosti odnosa z njo. Končni cilj navezovanja je ustvarjanje intimnosti v odnosih. 

Posameznik na osnovi svojih meril z nekaterimi ljudmi oblikuje bližnje odnose, ki jih pogosto 

doživlja kot dobre in dragocene. Glavna značilnost ljubezni je, da posameznik ljubljeno osebo 

ponotranji in je z njo čustveno povezan tudi takrat, ko je ni ob njem. 

 

Razlikujemo med različnimi odnosi, ki se oblikujejo med ljudmi. Ljudje si lahko ugajajo, kažejo 

medsebojno naklonjenost, spoštovanje, prijateljstvo, lahko so zaljubljeni ali v odnosu 

prevladuje spolna strast. Starši ljubezen razvijejo do svojih otrok, bratje ali sestre lahko 

razvijejo ljubezen do sorojencev ali drugih sorodnikov ipd. Ljubezen se lahko razvije v odnosu, 

lahko pa je enostranska, npr. ko oseba nekoga ljubi, ta pa nje ne (Milivojević, 2008). 

 

Zaljubljenosti in ugajanja ne moremo enačiti z ljubeznijo. Ljubezen temelji na realnem 

poznavanju druge osebe, na čustvenih povezavah z drugo osebo, s katero razvijemo trajen 
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odnos, zaljubljenost pa temelji na izkrivljanju resničnosti, na dejanskem ali pričakovanem 

užitku z osebo, ki jo idealiziramo, z osebo, v katero smo zaljubljeni, pa pogosto ne razvijemo 

trajnejšega odnosa. Ugajanje je povezano z doživljanjem zadovoljstva, ko smo v prisotnosti 

osebe, ki nam je všeč, ob odsotnosti te osebe pa ne doživljamo neugodja, kar pa ne velja za 

doživljanje ljubezni (Milivojević, 2008). 

1.5.5 Brezup  

Brezup doživljamo, če ne izpolnimo pomembnih pričakovanj do sebe in do svoje prihodnosti 

(npr. ob pomembnih neuspehih) (Fanaja idr., 2014). Ob doživljanju brezupa verjamemo, da se 

naše želje in pomembni cilji v prihodnosti ne morejo izpolniti (Milivojević, 2008). Brezup je 

zelo močno in neprijetno čustvo, saj ga doživljamo, ko izgubimo upanje, da bomo nekaj dosegli 

oz. uresničili. 

 

Frankl (1946, v Milivojević, 2008) meni, da izguba upanja in predajanje brezupu vodita v hitro 

telesno in duševno propadanje, ki v skrajnih okoliščinah lahko vodita v smrt. Skrajni obup, 

izguba zadnjega upanja, lahko preide tudi v stanje popolne ravnodušnosti. Brezup je izguba 

upanja, posledica tega stanja pa je lahko popolna ravnodušnost. Posameznik, ki nima več 

upanja, se v skrajnem primeru odpove življenju (Milivojević, 2008). Engl (1968, v Milivojević, 

2008) je predpostavil, da posameznik doživlja brezup, ko verjame, da so ga vsi zapustili in nato 

simbolično zapusti tudi samega sebe. 

 

Brezup se razlikuje od zavrnjenosti ali užaljenosti. Slednje lahko doživljamo, ko nas je druga 

oseba zavrnila kot osebo ali bitje, zato doživljamo, da nismo dovolj vredni, medtem ko brezup 

doživljamo, ko naših pričakovanj ne zmoremo izpolniti (Milivojević, 2008).  

1.5.6 Izčrpanost 

Izčrpanost doživljamo kot stanje utrujenosti, fizične in čustvene izčrpanosti ter otrplosti, ki vodi 

k doživljanju močnega in trajnega občutka zmanjšane sposobnosti za delo, pri katerem si ne 

moremo pomagati niti s počitkom (Burić idr., 2018; Carpenito, 1995, v Aaronson idr., 1999). 

Povezana naj bi bila tudi z zmanjšano motivacijo, stresom, lahko pa jo spremljajo simptomi 

depresivnosti in anksioznosti (Aaronson idr., 1999). Piper (1989, v Aaronson idr., 1999) 

razlikuje med akutno in kronično utrujenostjo. Akutna utrujenost ima zaščitno funkcijo, saj se 

sproži kot odziv na trenutno situacijo, ki ji nismo kos. Običajno gre za hiter odziv na stresno 

situacijo, ki ga lahko ublažimo s počitkom, prehrano, gibanjem in drugimi strategijami in 

dolgoročno ne vpliva bistveno na kakovost vsakodnevnega življenja. Za kronično utrujenost je 

značilno, da negativno vpliva na zdravstveno stanje posameznikov, stresnih situacij, v katerih 

se posameznik znajde, pa je več in jim je posameznik dalj časa izpostavljen. Kronična utrujenost 

največkrat traja dalj časa, ne moremo je ublažiti s počitkom ali drugimi strategijami 

spoprijemanja s stresom in močno vpliva na kakovost vsakodnevnega življenja (Youngs, 2001). 

 

Izčrpanost je tesno povezana s stresom. Stres je sklop fizioloških, spoznavnih, čustvenih in 

vedenjskih reakcij proti dražljajem, ki zmotijo notranje ravnotežje (Babšek, 2009). Njegov 
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namen je mobilizacija obrambnih sistemov na stresorje (Youngs, 2001). Stresor je lahko 

rezultat delovanja okolja (npr. temperatura, hrup), človeškega delovanja (npr. grožnje, 

zaničevanje, pritiski nadrejenega) ali sprememb v življenju posameznika (npr. menjava 

delovnega mesta, smrt bližnjih) (Babšek, 2009). 

 

Selye (1956) opredeli tri medsebojno povezane faze odgovora telesa in razuma na stresor:  

1. alarmna reakcija,  

2. odpor ali prilagoditev, 

3. izčrpanost ali izgorevanje.  

 
Slika 4: Faze stresa (Selye, 1956) 

 

Alarmna reakcija je prva faza, pri kateri se posameznik stresorja zave. Prične se s šokom, v 

času katerega je delovanje organizma manj učinkovito. Sledi mu protišok, ko se aktivira 

simpatično živčevje, kar vodi v niz telesnih sprememb z namenom priprave organizma na 

ustrezno ukrepanje na stresor. Upočasni se prebava, poveča se pretok krvi v mišicah in 

možganih, pospeši se dihanje in srčni utrip, poveča se potenje, napetost v mišicah, koncentracija 

sladkorja v krvi, pospeši pa se tudi strjevanje krvi (Babšek, 2009; Youngs, 2001). Druga faza 

je odpor ali prilagoditev. V njej se posameznik s povečano zmogljivostjo sooča s stresorjem ter 

ga poskuša premagati. Če je soočenje s stresorjem uspešno, se aktivira parasimpatično živčevje 

in se delovanje organizma normalizira, je proces odziva na stres zaključen. Če soočenje s 

stresorjem dlje časa ni uspešno ali se neprestano pojavljajo novi stresorji, ki organizem 

konstantno držijo v fazi odpora, nastopi tretja faza – izčrpanost. 

Takrat začne organizmu primanjkovati energije za boj s stresorji in se pojavijo znaki 

izčrpanosti:  

- telesni znaki (kronična utrujenost, pomanjkanje energije, glavobol in druge bolečine, 

motnje spanja, povišana temperatura, padec odpornosti), 

- duševni znaki (napetost, razdražljivost, slaba koncentracija, dolgočasje, težave s 

pomnjenjem, pomanjkanje samospoštovanja, cinizem), 

- vedenjski znaki (prenagljene reakcije, nenadzorovani čustveni odzivi, povečano 

uživanje substanc, slabši odnosi). 

 

Faza izčrpanosti lahko vodi v resne psihosomatske in duševne težave ali celo v smrt (Babšek, 

2009). Posameznik, ki je izčrpan, je pogosto zelo usmerjen v delo, ob njem pa se ne želi 
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posvetiti zunanjemu svetu, je brez moči in/ali doživlja, da je telesno in čustveno preobremenjen 

(Kukovec-Pšeničny, 2006; Maslach in Leiter, 2002). 

 

Izčrpanost je torej zadnja faza neuspešnega odziva posameznika na stres, ko oseba ne zmore 

več ohranjati povečane zmogljivosti za boj s stresorjem in vodi v specifične neželene znake ter 

bolezenska stanja (Youngs, 2001). 

 

Avtorji Vprašalnika učiteljevih čustev – VUČ (Burić idr., 2018), ki smo ga vključili v 

magistrsko delo, so izčrpanost opredelili kot neprijetno čustvo, ki ga posameznik doživlja, ko 

je dalj časa izpostavljen neugodnim okoliščinam, ki ga telesno ali čustveno izčrpavajo (npr. 

doživljanje otopelosti, nezmožnost »izklopiti« se od dogajanja, utrujenost, želja po počitku). 

Skladno z omenjeno opredelitvijo ga bomo razumeli tudi v magistrski raziskavi. 

2 URAVNAVANJE ČUSTEV 

V magistrskem delu nas zanima tudi, kako učitelji uravnavajo čustva, zato bomo v nadaljevanju 

opredelili, kaj je uravnavanje čustev, predstavili pa bomo tudi strategije za uravnavanje čustev 

in učinkovitost uravnavanja čustev ter čustveno zrelost. 

2.1 OPREDELITEV URAVNAVANJA ČUSTEV 

V strokovni literaturi lahko zasledimo veliko izrazov, ki so povezani z uravnavanjem čustev, 

npr. upravljanje s čustvi, reguliranje čustev, nadzor nad čustvi in kontrola čustev. Omenjeni 

izrazi so si vsebinsko podobni, med nekaterimi pa so tudi manjše razlike. Uravnavanje čustev 

v najširšem pomenu besede pomeni preoblikovanje čustev, sopomenka uravnavanju čustev pa 

je tudi upravljanje s čustvi (Lamovec, 1992) ali regulacija čustev (Gross in Thompson, 2007).  

Gross (1998, v Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b) je uravnavanje čustev opredelil kot proces, s 

katerim posamezniki vplivajo na to, katera čustva doživljajo, kdaj in kako jih doživljajo ter 

kako jih izražajo. Vključuje vedenja, veščine in strategije, s katerimi lahko posameznik 

spreminja, zadržuje ali spodbuja čustveno doživljanje in izražanje (Calkins in Hill, 2009, v 

Batistič Zorec in Prosen, 2011). 

  

Milivojević (2008) razlikuje dva načina uravnavanja čustev: uravnavanje izražanja in 

uravnavanje doživljanja. Izražanje čustev lahko uravnavamo tako, da čustva prikrijemo, da 

povečujemo ali zmanjšujemo intenzivnost čustva, da čustveni odziv do ene osebe »prestavimo« 

na drugo osebo, da čustva izražamo na socialno sprejemljiv način ipd. Doživljanje čustev pa 

lahko uravnavamo predvsem z zmanjšanjem intenzivnosti nezaželenega čustva, s spodbujanjem 

želenega čustva, povečanjem njegove intenzivnosti, spreminjanjem nezaželenega čustva v 

želeno ipd. (Milivojević, 2008). 

 

Čustva lahko uravnavamo na različne načine. Eden od možnih načinov je, da čustva prikrijemo 

ali jih izrazimo kot manj intenzivna. Čustva lahko zavedno ali nezavedno preoblikujemo. Na 
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zavedni ravni lahko čustva preoblikujemo z zavestno uporabo različnih strategij, pogosto pa se 

preoblikovanja čustev tudi ne zavedamo (Milivojević, 2008).  

 

Na nezavedni ravni delujejo obrambni mehanizmi, ki preprečujejo, da bi nastalo čustvo, ki je 

za človeka nesprejemljivo (Ličen, 2005). Nezavedno jih uporabljamo zato, da bi pred seboj in 

pred drugimi prikrili svojo neuspešnost ter da bi se izognili misli, da je za vzrok neuspeha kriva 

naša nesposobnost ali manjvrednost (Rot, 1973). Med obrambne mehanizme sodijo npr.: 

kompenzacija, substitucija, racionalizacija, identifikacija, projekcija, potlačevanje (ali 

represija) in regres (Musek in Pečjak, 1996; Rot, 1973).  

 

Kompenzacija nastopi, ko se čutimo šibke na nekem področju, in to skušamo izravnati z 

uspehom na drugem področju (Babšek, 2009). Če smo npr. slabi pri učenju matematike, 

skušamo to izravnati z uspehi na športnem področju. Pri substituciji namesto težavnega cilja 

izberemo lažji, bolj dosegljiv cilj (Musek in Pečjak, 1996). Racionalizacija pomeni 

opravičevanje samega sebe, ko imamo svoje nedosežene cilje za nepomembne, čeprav so za 

nas sicer pomembni in je pričakovano, da naj bi v nas vzbudili neprijetna čustva (Musek in 

Pečjak, 1996). Identifikacija je poistovetenje z idoli in vzorniki (npr. prevzemanje lastnosti 

vzornikov in posnemanje njihovega vedenja). Z drugimi se identificiramo, da bi v njihovem 

uspehu videli svoj uspeh, ki ga sami nismo mogli doseči (Babšek, 2009; Rot, 1973). Otrok, ki 

ni vključen v razred, poudarja položaj in vrednost svojih staršev in ga doživlja kot svojo lastno 

vrednost in moč. Projekcija nastopi, ko oseba svoje negativne lastnosti, napake in slabe namene 

pripiše drugim (Babšek, 2009). Otroci, ki so prestrašeni, druge zasmehujejo, ker so prestrašeni. 

Potlačevanje je »potiskanje« neprijetnih dogodkov in konfliktov iz zavesti (Musek in Pečjak, 

1996). Učitelj lahko pozabi oditi na zanj zelo neprijeten sestanek. Pri regresu se človek vrača 

k tistim načinom reagiranja, ki so bili zanj značilni v zgodnejših obdobjih našega razvoja (Rot, 

1973). Starejši otrok se ob neizpolnjeni želji zjoče, kar navadno počnejo mlajši otroci. 

 

Uravnavanje čustev ponazarjamo z različnimi modeli (npr. Gross in Thompson, 2007; 

Milivojević, 2008). V nadaljevanju bomo opisali Grossov in Thompsonov model uravnavanja 

čustev (2007), na podlagi katerega je osnovan vprašalnik o uravnavanju čustev, ki smo ga 

uporabili v naši magistrski nalogi (Vprašalnik uravnavanja čustev, Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2016). 

2.2 GROSSOV IN THOMPSONOV MODEL URAVNAVANJA ČUSTEV 

Gross in Thompson (2007) sta opisala 3 temeljne predpostavke, na katerih temelji njun model 

uravnavanja čustev: 

- Uravnavamo lahko prijetna in neprijetna čustva. Tako pri prijetnih kot neprijetnih lahko 

skušamo njihovo intenziteto povečevati ali zmanjšati. 

- Uravnavanje čustev v določeni situaciji je sprva zavestno in namerno, če pa čustvo v 

podobnih okoliščinah pogosto uravnavamo, uravnavanje postopoma postaja 

avtomatizirano in nezavedno. Tu ne gre za strogo ločevanje med zavednim in 

nezavednim uravnavanjem, temveč za postopen proces, ko proces uravnavanja čustev 

postaja vedno bolj avtomatiziran. 
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- Nobena od strategij uravnavanja čustev ni vnaprej določena kot pozitivna (učinkovita) 

ali negativna (neučinkovita). Primernost strategije določajo okoliščine in cilji, za katere 

je bila uporabljena. 

 

V model uravnavanja čustev sta Gross in Thompson (2007) vključila pet načinov oz. strategij 

uravnavanja čustev: 

- izbiro ali izogibanje situaciji,  

- spremembo situacije,  

- preusmerjanje pozornosti od situacije,  

- kognitivno prevrednotenje pomena in pomembnosti situacije in 

- preoblikovanje odziva.  

 

Strategije sta določila glede na njun strukturni model čustev, ki smo ga opisali v podpoglavju 

Opredelitev čustev. Vsaka strategija vpliva na eno od stopenj, ki si sledijo v procesu nastanka 

čustva, kot je prikazano na Sliki 5.  

 
Slika 5: Strategije uravnavanja čustev glede na stopnjo nastanka čustva, ki jo uravnavajo 

(Gross in Thompson, 2007) 

 

Posamezne strategije uravnavanja čustev lahko razdelimo na: 

- predhodno usmerjene in  

- odzivno usmerjene. 

 

Predhodno usmerjene strategije uravnavanja čustev so tiste, ki vplivajo na sam nastanek čustva. 

Med predhodno usmerjene uvrščamo izbiro situacije, spremembo situacije, preusmeritev 

pozornosti ter kognitivno prevrednotenje. Odzivno usmerjene strategije uravnavanja čustev 

izrecno spreminjajo le odziv na čustvo, ko je že nastalo. Med odzivno usmerjene uvrščamo 

različne načine preoblikovanja odziva. Ta razdelitev pa ne pomeni, da predhodno usmerjenih 

strategij ne moremo uporabiti tudi takrat, ko čustva že doživljamo. 

 

 

V nadaljevanju sledi razlaga posameznih strategij uravnavanja čustev po Grossu in Thompsonu 

(2007). 
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2.1.1 Izbira ali izogibanje situaciji 

Vsak posameznik se odloča, ali bo v situacijo, v kateri naj bi doživljal prijetna ali neprijetna 

čustva, vstopil ali ne. Ko se odloči, da bo v situacijo vstopil, govorimo o izbiri situacije, ko se 

odloči, da se bo situaciji izognil, pa govorimo o izogibanju situacije (Gross in Thompson, 2007). 

  

Medtem ko se posameznik odloča za vstop v določeno situacijo, se lahko zmoti pri 

predvidevanju, kakšna čustva bo v njih dejansko doživljal in kako dolgo bodo trajala. Ljudje 

smo pogosto nagnjeni k pretiravanju v predvidevanju, kako dolgo bodo neprijetna čustva v 

določeni neprijetni situaciji trajala. Posameznik lahko tudi neustrezno presodi, ali bodo 

kratkoročne prednosti izbire situacije res odtehtale ceno dolgoročnih posledic (Gross in 

Thompson, 2007). Npr. učitelj odlaša z ustnim spraševanjem učencev, ki jim gre težko, ker jim 

ne želi vpisati slabe ocene, vendar odlašanje ne bo izboljšalo znanja učencev, ki bo zaradi 

odlaganja spraševanja njihovo znanje lahko še slabše. 

 

S izbiro situacije pa ne uravnavamo zgolj lastnih čustev, temveč tudi čustva drugih tako, da jih 

usmerimo v situacije, za katere pričakujemo, da bodo v njih doživljali prijetna čustva. Posebej 

značilno starši izbirajo situacije za lastne otroke (npr. določene prostočasne aktivnosti), ker 

menijo, da bodo v njih vzbudile veselje (Gross in Thompson, 2007). 

2.1.2 Sprememba situacije 

Ko posameznik vstopi v situacijo, v kateri naj bi doživljal čustva, čustva lahko uravnava s 

spremembo same situacije. To stori zato, da bi izognil nezaželenemu čustvenemu odzivu. Pri 

tem posameznik lahko išče pomoč drugega pri reševanju situacije ali išče potrditev pri drugem, 

da so njegova čustva do situacije razumljiva in upravičena, kar mu nudi uteho (Gross in 

Thompson, 2007). Npr. Učitelj v zbornici zaupa kolegu svoje težave pri vzpostavljanju 

discipline s posameznim učencem v razredu in pri njem išče razumevanje za čustva, ki jih ob 

tem doživlja. 

 

Tudi ta način uravnavanja čustev lahko posameznik uporabi za uravnavanje čustev drugih, ne 

le svojih. Omenjen način uravnavanja čustev starši pogosto uporablja pri vzgoji otrok tako, da 

npr. starši s svojim izrazom podpore ali dejanjem pomoči spremenijo situacijo, ki v otroku 

vzbuja neprijetna čustva, in s tem v otroku preoblikujejo doživljanje v bolj prijetno. Tudi učitelji 

lahko s svojimi učenci vzpostavijo odnos, ki je podoben odnosu skrbnika do otroka (Hosotani 

in Imai-Matsumura, 2011), zato si navedenega primera ni težko predstavljati tudi v učilnici. 

 

Pogosto ni enostavno ločevati med izbiro situacije in spremembo situacije, saj s spremembo 

situacije ustvarimo drugačno, novo situacijo (Gross in Thompson, 2007), z izbiro situacije pa 

želimo vstopiti v določeno situacijo ali se ji izogniti. Spreminjanje situacije vključuje tista 

dejanja, ki jih posameznik naredi za spremembo zunanjega okolja, če pa posameznik skuša 

spreminjati svoje notranje okolje (npr. mišljenje, da bi spremenil svoje doživljanje), pa 

govorimo o strategiji kognitivnega vrednotenja, ki jo bomo predstavili kasneje.  
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2.1.3 Preusmerjanje pozornosti od situacije 

Preusmerjanje pozornosti je ena od strategij za uravnavanje čustev, ki se v otrokovem razvoju 

pojavi že zelo zgodaj (Rothbart idr., 1992, v Gross in Thompson, 2007). Že dojenčki in malčki 

pogosto spontano odvrnejo pogled od neprijetnih dogodkov in svojo pozornost usmerijo na 

prijetne, pogosto pa tudi odrasli preusmerijo otrokovo pozornost iz neprijetne situacije na 

prijetnejšo. Odrasli to strategijo uporabljamo predvsem takrat, ko dogajanja ne moremo 

spremeniti.  

 

Pri preusmerjanju pozornosti svoje misli preusmerimo na določene prijetne dogodke in se na ta 

način želimo izogniti doživljanju neprijetnih čustev. S preusmeritvijo misli na nek dogodek 

lahko tudi podkrepimo doživljanje določenega čustva, ki smo ga ob tem dogodku doživljali. 

 

Pozornost lahko preusmerjamo z različnimi načini delovanja: fizično (npr. si pokrijemo oči ali 

ušesa), z že omenjenim miselnim preusmerjanjem pozornosti (npr. z odvračanjem pozornosti 

na nekaj drugega), našo pozornost pa lahko preusmerijo tudi drugi ljudje (npr. se začnejo 

pogovarjati o čem drugem). Npr. Učitelj, ki ga razjezijo razmetane torbe na hodniku, lahko svoj 

pogled hitro odvrne pogled od njih in s tem skuša zmanjšati svojo jezo. 

2.1.4 Kognitivno prevrednotenje pomena in pomembnosti situacije  

S kognitivnim prevrednotenjem lahko spremenimo čustveni odziv na situacijo tako, da 

spremenimo razumevanje situacije (Evers idr. 2010, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015b). To 

lahko naredimo tako, da se npr. prepričujemo, da situacija ni tako slaba ali pa preoblikujemo 

pomen situacije (npr. negativne ocene nismo dobili zato, ker se snovi ne zmoremo naučiti, 

ampak zato, ker smo se premalo učili) (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015b). 

 

Ena najpogostejših uporab kognitivnega prevrednotenja pomembnosti situacije je primerjava 

položaja posameznika s položajem nekoga, ki je v še slabšem položaju kot on. Tako si 

posameznik svojo situacijo interpretira kot manj pomembno, zmanjša pa se tudi intenzivnost 

njegovih neprijetnih čustev (Taylor & Lobel, 1989; Wills, 1981, v Gross in Thompson, 

2007). Če to prenesemo na šolski kontekst, si lahko zamislimo učitelja po disciplinsko 

problematični šolski uri. Kognitivno prevrednotenje uporabi z razmislekom, da bi bila enaka 

ura v razredu, ki ga poučuje sodelavka, še zahtevnejša za izpeljavo. 

 

Rezultati različnih raziskav (npr. Gross in John, 2003) kažejo, da se pogostejša uporaba 

strategije prevrednotenja dogajanja pozitivno povezuje s posameznikovim samospoštovanjem 

in doživljanjem socialne podpore.  

2.1.5 Preoblikovanje odziva 

V nasprotju z drugimi strategijami uravnavanja čustev preoblikovanje odgovora ali odziva 

obravnavamo kot odzivno usmerjeno, saj ne vpliva na nastanek čustva, ampak izrecno uravnava 

le odziv posameznika na čustvo, ki ga doživlja.  
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Preoblikovanje odziva vključuje (Gross in Thompson, 2007; Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015a): 

- preoblikovanje doživljanja čustev,  

- vpliv na fiziološke procese in  

- spreminjanje vedenja.  

 

Ko želimo preoblikovati doživljanje čustev, želimo spremeniti subjektivno izkušnjo doživljanja 

čustev (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015a). Tu predvsem mislimo na poskuse, da bi neprijetno 

čustvo v sebi zmanjšali in doživljanje čustva »ignorirali« (Gross in Thompson, 2007; Prosen in 

Smrtnik Vitulić, 2016). 

 

Ko preoblikujemo fiziološke procese, skušamo npr. zmanjšati odziv simpatičnega živčevja ob 

doživljanju vzburjajočih neprijetnih čustev z umirjanjem (npr. globokim počasnim dihanjem) 

(Gross in Thompson, 2007).  

 

Prosen in Smrtnik Vitulić (2016) sta pri spremembi vedenja glede na Grossov in Thompsonov 

model (2007) vključili pet podkategorij (strategij uravnavanja vedenja): 

- telesno aktivnost, 

- prikrivanje,  

- socialno oporo, 

- tolažbo s hrano in 

- uporabo psihoaktivnih snovi. 

 

Telesna aktivnost je sprememba vedenja, ki ugodno vpliva tudi na fiziološko in doživljajsko 

komponento čustev, predvsem pri doživljanju neprijetnih čustvih (Gross in Thompson, 2007). 

Hoja ali ukvarjanje s športom sta zelo konstruktivna načina uravnavanja naših čustev, saj s 

telesno aktivnostjo pripomoremo k manj pogostemu doživljanju neprijetnih čustev 

(Milivojević, 2008).  

 

S prikrivanjem čustev zmanjšamo izražanje čustev ali čustev sploh ne izrazimo. To pa ne 

pomeni, da posameznik ne doživlja čustev ali da je njihovo doživljanje zmanjšano, ampak da 

prikrije njihovo zunanje izražanje – to učinkuje tako pri uravnavanju prijetnih kot neprijetnih 

čustev (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015a). S prikrivanjem izražanja prijetnih čustev se pogosto 

zmanjša tudi intenzivnost njihovega doživljanja, pri prikrivanju neprijetnih čustev lahko poveča 

intenzivnost njihovega doživljanja (Gross in John, 2003). Prikrivanje lahko prispeva k slabšanju 

medosebnih odnosov, ker naše notranje doživljanje čustev ni usklajeno z zunanjimi izrazi, pa 

prikrivanje lahko prispeva tudi k pojavu psihopatoloških znakov (Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015a).  

 

Socialna opora je kompleksna strategija uravnavanju čustev, pri kateri je ključna predvsem 

čustvena opora posamezniku s strani zanj pomembnih oseb. Te osebe posamezniku izkazujejo 

skrb, sočutje in razumevanje (Šadl in Hlebec, 2007). Posameznik čustveno oporo išče predvsem 

takrat, ko se znajde v stresnih in kriznih življenjskih situacijah. Socialna opora posamezniku 
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lahko pomaga pri zmanjševanju doživljanja stresa in njegovih posledic ter pripomore k 

boljšemu zdravju in dobremu počutju (Hlebec in Kogovšek, 2003).  

 

Navadno imamo pri tolažbi s hrano v mislih uživanje hrane, ki nam pomaga pri spoprijemanju 

z neprijetnimi čustvi (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016).  

 

Uživanje psihoaktivnih snovi navadno vključuje zdravila, alkohol in/ali cigarete, ki jih 

posameznik uživa, ker z njimi skuša ublažiti svoje neprijetno doživljanje (Gross in Thompson, 

2007; Smrtnik in Prosen Vitulić, 2015a, 2016). 

 

Družba pogosto določa, kateri načini uravnavanja čustev so na splošno bolj zaželeni, 

sprejemljivi ter ustrezni (Campos idr., 2004). Vendar Gross in Thompson (2007) svoj model 

uravnavanja čustev postavita ravno na predpostavki, da nobena od strategij uravnavanja čustev 

ni enoznačno dobra ali slaba. Kako torej določimo, katera uporabljena strategija je dobra in 

katera ne? 

2.3 UČINKOVITOST URAVNAVANJA ČUSTEV 

Učinkovitost uravnavanja čustev je zmožnost posameznika, da v specifični situaciji družbeno 

primerno, prožno, funkcionalno, prilagodljivo in/ali avtomatizirano prilagaja trajanje in 

intenzivnost svojih čustev (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2014; Siegel, 1999, v Batistič Zorec in 

Prosen, 2011; Thompson in Meyer, 2009, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Posameznikova 

zmožnost uravnavanja čustev je ključna za njegovo dobro psiho-fizično delovanje (Fernandez 

in Turk, 1989; Gross in Munoz, 1995, v Grillon, idr., 2015) ter ima pomembno vlogo tudi pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z drugimi (Prosen, in Smrtnik Vitulić, 2015).  

 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj kriterijev, na osnovi katerih lahko predpostavimo, ali je 

uravnavanje čustev učinkovito:  

- funkcionalnost,  

- prilagodljivost,  

- avtomatiziranost,  

- prožnost čustev. 

 

Funkcionalnost pomeni naravnanost posameznika, da z določeno strategijo uravnavanja čustev 

doseže zastavljeni cilj (Scherer, 2011; Thompson, 2011, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015). Ko 

analiziramo uporabljene strategije uravnavanja čustev s kriterijem funkcionalnosti, moramo 

najprej razumeti cilje posameznika. To je kompleksna naloga, saj ima vsak posameznik več 

kratkoročnih in tudi dolgoročnih ciljev, med katerimi vsi niso enako pomembni in so si včasih 

celo nasprotujoči. Zato posamezne strategije uravnavanja čustev posameznika v funkcionalnem 

smislu redko lahko opredelimo kot izrecno dobre (koristne, učinkovite) ali škodljive 

(nekoristne, neučinkovite), z izpolnitvijo enega cilja namreč posameznik ne doseže drugega. 

Strategije lahko ocenimo le kot bolj ali manj primerne za dosego za posameznika pomembnih 

ciljev. Za ljudi, ki so nagnjeni k psihopatologiji, je posebej pomemben funkcionalni vidik 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4437828/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4437828/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4437828/#R16
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uravnavanja čustev, saj bi za dosego njihovega subjektivnega cilja brez uravnavanja čustev 

lahko nastala škoda v njihovem duševnem zdravju (Thompson, 2011). 

  

Prilagodljivost pomeni sposobnost posameznika, da svoja čustva uravnava skladno s svojim 

socio-kulturnim kontekstom (Scherer, 2011, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015; Thompson, 

2011). V vsaki družbi so namreč določeni načini izražanja čustev bolj sprejemljivi kot drugi. 

Pri tem lahko prihaja do konflikta med dosego kratkoročnega cilja posameznika in primernostjo 

njegovega ravnanja v družbi. Tako npr. kričanje posamezniku lahko omogoči doseganje 

kratkoročnega cilja, vendar tak način izražanja čustev socialno ni sprejemljiv (Prosen in 

Smrtnik Vitulić, 2015). 

 

Avtomatiziranost. Da je uravnavanje čustev učinkovito, mora biti dovolj hitro, usklajeno in 

zanesljivo – avtomatizirano. Večkrat, ko se posameznik znajde v podobnih situacijah, v katerih 

doživlja podobna čustva, pogosteje njegovo uravnavanje čustev postane avtomatizirano (Prosen 

in Smrtnik Vitulić, 2014). 

 

Prožnost pomeni, da posameznik lahko izbere najprimernejši način uravnavanja čustev glede 

na specifično situacijo in se tako v vseh situacijah ne odzove na enak način (Prosen in Smrtnik 

Vitulić, 2015).  

 

Ko ocenjujemo učinkovitost uravnavanja čustev, moramo upoštevati, da se ljudje med seboj 

razlikujemo v občutljivosti in zmožnosti uravnavanja čustev. Za vsakega posameznika obstaja 

njemu lastno »okno tolerance«, znotraj katerega je sposoben najbolj optimalno funkcionirati. 

Zunaj »okna tolerance« je intenzivnost čustev lahko premočna (vodi v povečano občutljivost 

in neorganizirano mišljenje) ali prešibka (vodi v otopelost in mišljenje ni možno) (Prosen in 

Smrtnik Vitulić, 2015).  

 

Nobena od strategij uravnavanja čustev ni absolutno dobra (koristna, učinkovita) ali slaba 

(nekoristna, neučinkovita) (Thompson in Calkins, 1996, v Gross in Thompson, 2007). Tudi 

strategije, ki v splošnem veljajo za manj sprejemljive ali optimalne, je potrebno vedno znova 

presojati glede na kontekst, v katerem jih je posameznik uporabil. Določene strategije 

uravnavanja čustev lahko dosežejo svoj cilj, tudi če jih okolje dojema kot manj sprejemljive. V 

naši družbi je npr. nezaželeno, da učitelj glasno vpije na učence, če pa učitelj glasno vpije na 

učenca, ki je stekel proti prometni cesti, je njegov odziv upravičen, razumljiv in kontekstu 

primeren (Gross in Thompson, 2007).  

 

Sposobnost ustreznega uravnavanja čustev sestavlja tudi posameznikovo čustveno zrelost, ki jo 

bomo opisali v naslednjem podpoglavju. 

2.4 ČUSTVENA ZRELOST  

Del človekove zrelosti je čustvena zrelost, ki se oblikuje z razvojem vsakega posameznika 

(Babšek, 2009; Musek in Pečjak, 1996). Čustveno zreli posamezniki na splošno pozitivno 

doživljajo sebe in okolico, so sproščeni v komunikaciji ter so sposobni vzpostavljati in 
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vzdrževati kakovostne medosebne odnose (Babšek, 2009). Pri čustveno zrelih posameznikih 

lahko opazimo naslednje značilnosti: 

- ustreznost čustvenih odzivov, 

- uravnavanje in ustrezen nadzor čustvenih izrazov, 

- pestrost in kompleksnost čustev. 

 

Ustreznost čustvenih odzivov. Čustveni odziv ocenimo kot ustrezen, ko po svoji vrsti, 

intenzivnosti, trajanju in načinu izražanja ustreza določeni situaciji (Babšek, 2009; Milivojević, 

2008). Kaj je v določeni situaciji sprejemljivo, nam določajo kulturna pravila (Babšek, 2009). 

Čustvo je ustrezno, če dražljajska situacija obstaja, če jo je posameznik ustrezno zaznal in 

ovrednotil, če sta intenzivnost in trajanje čustva skladna s situacijo, ki je čustvo sprožila, ter če 

posameznik čustvo izraža na socialno sprejemljiv način (Milivojević, 2008). 

 

Uravnavanje in ustrezen nadzor čustvenih izrazov. Čustveno zrel posameznik zna uravnavati 

svoje vedenje v situaciji, v kateri doživlja čustva. Ob določeni situaciji lahko doživlja zelo 

intenzivna čustva, vendar tega navzven ne pokaže, če to socialno ni sprejemljivo. Prav tako 

čustveno zrel posameznik svojega doživljanja ne izraža povsem nenadzorovano (Babšek, 

2009). Na splošno niti izrazit nadzor nad čustvi niti popolna odsotnost nadzora nad čustvi nista 

ustrezna (Musek in Pečjak, 1996). 

 

Pestrost in kompleksnost čustev. Zrelost posameznika presojamo tudi glede na njegovo 

sposobnost doživljanja in izražanja različnih čustev, tako prijetnih kot neprijetnih (Babšek, 

2009). Za zrelega posameznika je torej značilno raznovrstno čustvovanje, ki v kompleksni 

situaciji omogoča doživljanje več čustev hkrati (Babšek, 2009; Musek in Pečjak, 1996). 

 

V magistrski nalogi nas zanimajo predvsem učitelji, zato bomo v nadaljevanju najprej opredelili 

značilnosti učiteljskega poklica, nato pa posebnosti v njihovem čustvovanju in uravnavanju 

čustev. 

3 DELO UČITELJA 

3.1 UČITELJSKI POKLIC 

Učitelji so izvajalci pouka - učence vzgajajo in izobražujejo (Meyer, 2006, v Kramar, 2009). 

Temeljna učiteljeva dejavnost pri pouku je poučevanje, ki pa ni omejeno zgolj na posredovanje 

učne snovi, ampak na širše izvajanje pouka in s tem povezano pripravo in izvedbo konkretnih 

dejavnosti (Kramar, 2009).  

 

Pretnar (2000) navaja naslednje delovne obveznosti učitelja: izvajanje rednega pouka, priprava 

in izvedba različnih drugih oblik organiziranega dela z učenci, priprava na pouk, popravljanje 

in ocenjevanje učenčevih izdelkov, sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, 

izvajanje razredništva, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, mentorstvo kolegom, 

organiziranje kulturnih in športnih akcij, priprava in vodstvo ekskurzij, izletov in tekmovanj.  
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Po mnenju Kramarja (2009) je učitelj profesionalni izvajalec izobraževalnega procesa, ki 

vključuje:  

- načrtovanje, pripravljanje, vodenje, izvajanje, vrednotenje, izboljševanje in razvijanje 

izobraževalnega procesa, 

- načrtovanje, pripravljanje, sprožanje, usmerjanje, spodbujanje in sprotno prirejanje 

aktivnosti učencev ter poteka izobraževalnega procesa, 

- sodelovanje z učenci, razvijanje humanih, prijaznih medosebnih in delovnih odnosov z 

njimi in ustvarjanje pozitivne razredne klime, 

- spremljanje, ugotavljanje, analiziranje, vrednotenje in ocenjevanje dosežkov učencev,  

- sodelovanje z učitelji, s člani tima, z drugimi strokovnimi delavci na šoli in z 

ravnateljem in 

- svetovanje in mentorstvo učencem v njihovih dejavnostih in organizacijah. 

 

Delo učitelja zahteva visoko raven znanja in specifičnih spretnosti, ki jih potrebuje za 

poučevanje in delo z ljudmi, zato je njegovo delo zahtevno in ga ne more opravljati rutinsko 

(Velikonja idr., 2012). Pri procesu poučevanja in učenja je ključna vloga učitelja celostna skrb 

za učence v osebnostnem, poklicnem in družbenem smislu (Krapše idr., 2019). Učitelj učence 

vodi, spodbuja, usmerja ter preverja in ocenjuje njihove učne dosežke. Učitelj z učenci razvija 

pristne medosebne odnose in spodbuja razvoj dobre razredne klime, ki učencem omogoča 

sproščeno delovanje, ustvarjalno mišljenje ter izražanje njihovih idej, zamisli in pogledov 

(Kramar, 2009).  

 

Pri učiteljevem delu je zelo pomembna komunikacija. Učitelj se z učenci tako besedno kot 

nebesedno sporazumeva. S telesno držo, gibi in kretnjami lahko učitelj učencem na nebesedni 

način sporoča o svojem doživljanju in načinih delovanja (Pšunder, 1994). Pri nebesednem 

sporočanju imajo največjo izrazno moč izrazi obraza, nato pa sledijo roke (Pšunder, 1994). Pri 

učiteljevem komuniciranju z učenci pa je pomembno tudi učiteljevo besedno izražanje, ki 

najpogosteje poteka z uporabo govora (Munda, 1993, v Pšunder, 1994). Sporazumevanje je 

dvosmerni proces, ki v razredu vključuje učitelja in učence. Ker pa se v razredu vlogi poslušalca 

in govornika izmenjujeta, morajo tako učitelj kot učenci znati poslušati drug drugega. V 

medsebojni komunikacija učitelja z učenci je pomembno, da je učitelj dober in aktiven 

poslušalec in je do učencev empatičen.  

3.1.1 Vloge učitelja 

Učitelj poučuje, spodbuja in usmerja učenje in s tem omogoča optimalni razvoj učencev in 

njihove optimalne učne dosežke (Krapše idr., 2019). V preteklosti se je učitelju pripisovala 

vloga tistega, ki poučuje – ki predaja znanje učencem in izpolnjuje vnaprej definirana 

pričakovanja, npr. da v razred prihaja pripravljen, razumljivo podaja snov, vse učence 

»pošteno« obravnava in »pravično« ocenjuje njihovi učno uspešnost. Sodobna spoznanja o delu 

učitelja izhajajo iz nove vloge učencev, ki so svojo miselno aktivnostjo soudeleženi v procesu 

konstruiranja znanja. Na podlagi teh spoznanj so se spremenile tudi vloge učitelja, ki ni le 

posredovalec znanja, ampak mentor in spodbujevalec učencev pri njihovem samostojnem 
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raziskovanju in učenju (Kramar, 2009). Danes se od učiteljev pričakuje, da so pri delu 

dinamični in svoje delo prilagajajo potrebam učencev, poudarja pa se tudi pomen odnosov, ki 

jih učitelj vzpostavlja z učenci (Millar, 1996, v Galvin, 1999). 

 

Sodobni učitelj je usposobljen za delo z različnimi učenci (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). 

Pri svojem delu upošteva, da imajo učenci različna predznanja in imajo pri učenju aktivno 

vlogo. Učitelji v pouk vključujejo sodelovalno učenje, formativno spremljanje in vrednotenje 

znanja, različne raziskovalne pristope ter uporabljajo sodobno tehnologijo (Dumont idr., 2013). 

Za učiteljevo kakovostno delo je pomemben tudi njihov profesionalni razvoj, ki vključuje 

raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Pri delu učitelja je ključnega pomena tudi sodelovanje 

z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006).  

 

Franklin in Harrington (2019) sta vloge učitelja v modernem svetu razdelila v pet skupin: 

- učitelj kot izvajalec poklica, 

- učitelj kot vzor učencem, 

- učitelj kot ustvarjalec svojega dela, 

- učitelj kot raziskovalec novih vsebin, 

- učitelj kot »navdihovalec« učencev. 

 

Učitelj kot izvajalec poklica: Učitelj učencem omogoča sodelovanje pri odločanju, s čimer 

spodbuja kritično mišljenje učencev (Perhar Kuščer, 2000, v Peček in Lesar, 2009). Vloga 

učitelja v razredu je torej, da ustvarja varno, spoštljivo in inkluzivno okolje, ki vsem učencem 

omogoča optimalne pogoje za njihovo učenje (Franklin in Harrington, 2019). Učitelj s 

povratnimi informacijami spodbuditi učence k opravljanju premišljenih učnih dejavnosti in k 

samooceni njihovega uspeha (Dumont idr., 2013). V procesu ustvarjanja učnega okolja naj bo 

učitelj prijazen, empatičen in razumevajoč, kar mu poleg spodbujanja učencev k učenju 

omogoči tudi, da se z učenci poveže (Franklin in Harrington, 2019). Pri tem je pomembno, da 

učitelj pozna značilnosti učencev, njihovo predhodno znanje in učne navade ter interese.Tako 

lahko učne ure ustrezno načrtuje na način, ki bo učencem vzbudil zanimanje ter jih postopoma 

angažiral za samostojno učenje (Franklin in Harrington, 2019). 

 

Učitelj kot vzor učencem: Vloga učitelja je tudi, da spodbuja iskrene ter spoštljive odnose v 

razredu. K temu lahko prispeva tako z besednim kot nebesednim podajanjem povratnih 

informacij učencem o tem, kateri načini obnašanja in komunikacije so sprejemljivi in kateri ne. 

Učitelj spodbuja razvoj socialnih veščin učencev, spodbuja prijateljstva in medsebojno 

sprejetost učencev, kar lahko pozitivno učinkuje na njihovo zbranost, motiviranost in vztrajnost 

(Franklin in Harrington, 2019). Dumont idr. (2013) poudarijo, da je učitelj pomemben tudi pri 

spodbujanju vedenjskega in čustvenega razvoja učencev. Učitelj tudi s svojim vedenjem 

postavlja standarde za vedenje učencev, zato naj bo učencem zgled (Franklin in Harrington, 

2019). Učitelj skrbi tudi za varnost v razredu in je za učence opora, ko se znajdejo v stiskah 

(Kramar, 2009; Peček in Lesar, 2009). Pomembno je, da zna učitelj prepoznati tudi svoje 

napake in neprimerne načine komunikacije, pa tudi morebitne predsodke do določenih skupin 

otrok, ki naj jih nadzira in preoblikuje tako, da bo kakovostno delal z učenci (Franklin in 

Harrington, 2019). 
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Učitelj kot ustvarjalec svojega dela: Če je ena od vlog učitelja tudi v podajanju znanja, je nujno, 

da znanje vsakemu učencu podaja na njemu primeren način, ne glede na učenčevo predznanje, 

prednosti in slabosti (Franklin in Harrington, 2019). Učitelj kot ustvarjalec odkriva nove načine, 

kako najbolje zadostiti potrebam učencev. Učitelj naj pri načrtovanju pouka izhaja iz interesov 

vsakega posameznika, saj bodo učenci s tem bolj motivirani za sodelovanje pri pouku. Učitelj 

gradi tudi kakovostne odnose z vsemi učenci, kar najlažje doseže, če pokaže iskreno zanimanje 

tudi za življenje učencev izven šolskega konteksta (npr. učence vpraša, kakšni so njihovi 

hobiji). Učitelj naj učencem dovoli, da prispevajo k pozitivnemu ustvarjalnemu vzdušju v 

razredu. Na ta način so učenci lahko bolj motivirani za (so)ustvarjanje razredne klime, saj 

(so)vpliva na dogajanje v razredu.  

 

Učitelj kot raziskovalec novih vsebin: Učitelj naj skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj, 

ki lahko pozitivno vpliva na njegovo poučevanje. Tudi učenci učiteljem lahko ponujajo 

priložnosti za njihovo samoanalizo pedagoškega dela in s tem prispevajo k njegovemu 

izboljšanju. Učitelji se znova in znova lahko učijo, kako bi najbolje pristopili k učni temi oz. 

oblikovali interakcije med učenci (Hosenfeld, 1976, v Franklin in Harrington, 2019). 

 

Učitelj kot »navdihovalec« učencev: Učitelj naj učenju daje smisel, ga aktualizira in popestri z 

ustvarjalnostjo, domišljijo, zabavnimi in prijetnimi vsebinami. Učitelj lahko učence »navdihne« 

z lastnim izražanjem zanimanja in navdušenja nad učno snovjo ter humornimi vložki. Ponudi 

jim lahko priložnosti, ki učencem omogočijo, da sami raziskujejo in si tako gradijo znanje 

(Franklin in Harrington, 2019). Učitelj preko pristopa aktivnega učenja učencem omogoča, da 

sami raziskujejo in odkrivajo nova spoznanja (Smith in Cardaciotto, 2011).  

 

Za opravljanje vseh teh vlog učitelji potrebujejo določene kompetence, ki jih bomo v 

nadaljevanju tudi opredelili. 

3.1.2 Kompetence učitelja 

Kompetence različni avtorji različno opredeljujejo. Pevec Grm, idr. (2006) kompetence 

opredelijo kot razvijajoče se zmožnosti posameznika, da uporablja znanje, spretnosti in 

sposobnosti učinkovito ter etično deluje v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih 

okoliščinah v poklicu, družbenem in zasebnem življenju. Rychen in Salganik (2003, v Peklaj, 

idr. 2009) kompetence opredelita kot sposobnosti posameznika, da v določenem kontekstu s 

pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot nespoznavnih vidikov delovanja doseže kompleksne 

zahteve. Peklaj idr. (2009) predstavijo tri ravni sposobnosti, ki jih kompetence vključujejo: 

- Spoznavna raven, ki vključuje sposobnost kompleksnega razmišljanja in reševanja 

problemov ter znanje na določenem področju.  

- Čustveno-motivacijska raven, ki vključuje stališča, vrednote in pripravljenost za 

aktivnost.  

- Vedenjska raven, ki vključuje sposobnost ustrezne aktivacije, usklajevanja in uporabo 

svojih potencialov v kompleksnih situacijah. 
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Pšunder (1994) je na osnovi raziskave (1994) prišla do spoznanj, da učenci od učiteljev 

pričakujejo naslednje kompetence: 

- da so »mojstri« svoje stroke,  

- da zaupajo v učence in jih opogumljajo,  

- da upoštevajo različnost učencev in 

- da so do učencev pravični, korektni in dosledni.  

 

Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) navajata naslednjih pet skupin kompetenc, ki so po mnenju 

ravnateljev ter ekspertne skupine pri Evropski komisiji (Global Report, 2003) bistvene za delo 

učiteljev v prenovljeni osnovni šoli: 

- dobro didaktično in metodično znanje, 

- usposobljenost za timsko delo in sodelovanje z drugimi, 

- usposobljenost za različne vloge v razredu,  

- usvojena psihološka znanja, 

- usposobljenost za spodbujanje vseživljenjskega učenja učencev, 

- pripravljenost za lasten profesionalni razvoj in 

- znanje za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

Dobro didaktično in metodično znanje učitelju omogoča načrtovanje in organizacijo 

optimalnega in spodbudnega učnega okolja. Le-to pozitivno vpliva na učence ter izboljša njihov 

proces učenja. Učitelj naj bi bil usposobljen za timsko delo in sodelovanje z drugimi – tako z 

učitelji in s strokovnimi delavci, ki neposredno sodelujejo pri vzgojno-izobraževalnem procesu, 

kot tudi s starši, ki v učnem procesu posredno sodelujejo. 

 

Učitelj naj bi imel v razredu drugačne vloge, kot so se od njega v preteklosti pričakovale, npr. 

vlogo mentorja, ki zahteva več komunikacijskega in organizacijskega znanja. Učiteljeva naloga 

je tudi, da organizira samostojno ali sodelovalno delo učencev. Učitelj naj bi imel tudi 

psihološka znanja, ki bi jih lahko uporabil pri motiviranju in spodbujanju učencev ter 

prilagajanju učnega okolja učencem. Psihološka znanja učitelju lahko omogočijo, da bolje 

spozna učence ter njihove posebnosti. Učitelj naj bi učence usposobil za »vseživljenjsko učenje« 

v družbi znanja (učence naj bi učil, kako naj se učijo), skrbel pa naj bi tudi za svoj profesionalni 

razvoj. V formalnih učnih situacijah in drugem strokovnem delu naj bi bil učitelj usposobljen 

za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

Klemenčič (2009, v Velikonja idr., 2012) navaja temeljne kompetence, ki jih učitelj potrebuje 

za kakovostno poučevanje, med katere spadajo znanje, sposobnost za delo z drugimi, znanje za 

delo z novimi tehnologijami, ki omogočajo pridobivanje novih informacij.  

  

Peček in Lesar (2009) navajata naslednje lastnosti, ki naj bi odlikovale učitelja: 

- odličnost pri poučevanju in vzgajanju,  

- etičnost, ki vključuje iskrenost, pravičnost, poštenost in spoštljivost v odnosih in 

komunikaciji, 

- angažiranost za dobrobit učencev, 

- zaupanje v učence in sposobnost vživljanja vanje (sočutje). 
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Kramar (2009) navaja naslednje pomembne učiteljeve lastnosti in profesionalne kompetence: 

- humanost, 

- razumevanje, 

- tolerantnost in strpnost, 

- pedagoški optimizem in pozitivno naravnanost, 

- vzpostavljanje in vzdrževanje avtoritete, 

- etično in profesionalno odgovornost. 

 

Vse vloge in pričakovane kompetence pa se lahko izkažejo kot problematične, če učitelj od 

sebe pričakuje, da bo vedno zmogel absolutno slediti vsem idealom, ki jih je oblikoval v 

povezavi z opravljanjem učiteljskega poklicu (Bečaj, 1990). 

3.1.3 Miti o dobrem učitelju in problemi prevelikih pričakovanj učitelja glede opravljanja 

dela 

Beseda mit je največkrat uporabljena v kontekstu spoznanj, ki se prenašajo skozi generacije in 

se ohranjajo skozi čas. Besedo mit (tudi v psihološki strokovni terminologiji) pogosto 

razumemo kot vsebine, ki so zmotne in ne temeljijo na dejstvih, ampak na idealiziranih 

predstavah, ki so razširjene med ljudmi in trdovratne za spremembe (Vališová in Andres, 2015). 

Miti so pogosti tudi pri opravljanju učiteljskega poklica. 

 

Med učitelji so že veliko let prisotni miti, povezani z »dobrim učiteljem«, o njih pa je prvotno 

poročal Gordon (1983), po njem pa tudi slovenski avtorji Bečaj (1990), Pšunder (1994) ter 

Šimonka in Košir (2014), med tujimi avtorji pa Sutton (2004) in Hosotani in Imai-Matsumura 

(2011).  

 

Gordon (1983) opisuje naslednje mite o dobrem učitelju, ki: 

- je vedno miren (nobena stvar ga ne spravi iz ravnotežja, ne kaže močnih čustev), 

- nima predsodkov, zanj so vsi učenci enaki (ne glede na spol, etično pripadnost, 

sposobnosti), 

- svoja občutja vedno prikrije pred učenci, 

- vse učence enako sprejema (nima ljubljencev), 

- vedno ustvarja pogoje za učenje, ki vzpodbujajo, vznemirjajo in sproščajo (ob tem pa 

ni nemira ali nereda), 

- je vedno dosleden (nikoli ne niha, ne pozablja, ni evforičen, ne dela napak), 

- zna odgovarjati na vsa učenčeva vprašanja (je vedno »pametnejši« od učencev) in 

- dobro sodeluje z vsemi sodelavci (ne glede na osebno sprejemanje, vrednote ali 

prepričanje). 

 

Problem omenjenih predstav o »dobrem učitelju« je, da so v nasprotju s psihološkimi spoznanji, 

saj ni človeka brez predsodkov (običajno je, da ima učitelj kot vsak človek kakšen predsodek) 

in ljudje ne zmoremo biti zmeraj objektivni, pravični in vse ljudi imeti enako radi (Bečaj, 1990). 

Zahteve, ki jih ti miti vsebujejo, bi morale biti drugače preoblikovane. Pri učiteljevem delu je 
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pomembno, da ga predsodki ne ovirajo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, zato je 

pomembno, da ti predsodki niso premočni, da se jih učitelj zaveda in jih zna obvladati. Učitelj 

ni zmožen imeti vseh enako rad in biti do vseh pravičen (Bečaj, 1990, Vališová in Andres, 

2015), a je dobro, da se zavestno trudi, da je do učencev čim bolj pravičen in da jih razume 

(Šimonka in Košir, 2014). 

 

Problem učiteljevih idealiziranih predstav je tudi v tem, da so podane in razumljene v absolutni 

obliki. Učitelj naj bi ves čas sledil tem predstavam, a te predstave ne vključujejo situacij, ki se 

jim učitelj ne zmore izogniti in v njih izpolniti vseh zahtev (Bečaj, 1990). Delo učitelja je 

čustveno obremenjujoče in se neprijetnim čustvom zato ne zmore izogniti. Učitelj pri svojem 

delu doživlja neprijetna čustva, do vseh učencev ne doživlja enake ljubezni in ne zmore biti 

vedno miren in obvladan. Če učitelj mitom absolutno sledi, svoja čustva skuša potlačiti, saj jih 

dojema kot neustrezna in jih ne želi doživljati. Posledica vsega tega so lahko »izbruhi« 

neprijetnih čustev, ki so pogosto nenadzorovani in vodijo v učiteljevo doživljanje krivde 

(Pšunder, 1994).  

 

Miti o dobrem učitelju so torej nedosegljivi ideali, ki se jim učitelj lahko približa, v celoti pa 

jih ne more izpolniti (Gordon, 1983; Vališová in Andres, 2015).  

 

Učitelji, ki sledijo mitom o dobrem učitelju, imajo do sebe tudi prevelika pričakovanja, ki 

vključujejo tudi preveliko odgovornost do svojega dela, npr. da je učitelj povsem odgovoren za 

učni uspeh svojih učencev, ne glede na to, da je svoje delo kakovostno opravil (Bečaj, 1990). 

Na učno uspešnost učencev vplivajo tudi drugi dejavniki (npr. podpora v družini, otrokove 

splošne sposobnosti, učne težave), ki prispevajo k učenčevi učni uspešnosti. Zaradi učiteljevih 

prevelikih pričakovanj in odgovornosti za uspešnost učencev učitelj učenčev neuspeh lahko 

doživlja kot svoj (Pšunder, 1994), kar vpliva na njegovo samopodobo, doživljanje krivde, jeze 

ali razočaranja (Bečaj, 1990; Hosotani in Imai-Matsumura, 2011), kar lahko škodi pri njegovem 

delu z učenci (Šimonka in Košir, 2014). 

  

Šimonka in Košir (2014) sta v raziskavi, v katero sta vključili 137 učiteljev iz dveh slovenskih 

osnovnih šol, ugotovili, da učitelji še vedno verjamejo v nekatere idealizirane predstave oz. 

mite o dobrem učitelju. Učitelji so se v največji meri strinjali z mitoma, da učitelj nima 

predsodkov in da je do vseh učencev povsem enak, v manjši meri pa z mitoma, da je dober 

učitelj vedno miren in da ima vse otroke enako rad. 

 

Sutton (2004) ter Hosotani in Imai-Matsumura (2011) so opisali dva nasprotujoča si ideala o 

učiteljevem delovanju, ki sta med učitelji pogosto prisotna. Za prvi ideal je značilno, da 

zagovarja mirnega učitelja, ki je vselej umirjen in svoja čustva nadzira, še posebej pa se izogiba 

izražanju neprijetnih čustev. Za drugi ideal je nasprotno značilno, da zagovarja prepričanje, da 

mora biti učitelj čim bolj čustveno izrazen in svojih neprijetnih čustev ne skriva, ampak jih 

namerno in intenzivno izrazi, saj s tem pokaže sebe kot človeka. Tudi ta dva opisana ideala 

učitelju lahko škodita pri opravljanju dela, saj obe skrajnosti izražanja čustev pri učitelju nista 

zaželeni. 

 



35 

 

Učiteljeva pričakovanja, ki temeljijo na napačnih prepričanjih o njegovem delu, lahko vplivajo 

na njegova čustva in njihovo uravnavanje. 

4 ČUSTVA UČITELJEV IN NJIHOVO URAVNAVANJE PRI 

OPRAVLJANJU POKLICA  

Za uspešno poučevanje ni dovolj, da ima učitelj ustrezno znanje, ampak so za njegovo delo 

pomembne tudi sposobnosti zaznavanja, razumevanja, uravnavanja in izražanja čustev 

(Hosotani in Imai-Matsumura, 2011; Meyer in Turner, 2007, v Prosen idr., 2011; Sutton in 

Wheatley, 2003). Kot pravi Hargreaves (1998), so čustva »srce« poučevanja. Čustva vplivajo 

na mišljenje, motivacijo in vedenje, kar velja tudi za učitelje (Sutton in Wheatley, 2003). 

Učiteljevo učinkovito doživljanje, izražanje in uravnavanje čustev prispeva k njegovemu 

dobremu odnosu z učenci, vpliva na odnos učencev do šole, spodbuja njihovo motivacijo, 

zavzetost, vztrajnost, ustvarjalnost. Prispeva k boljšemu pomnjenju, boljši učni uspešnosti 

učencev in k njihovi boljši vključenosti v šoli (Hosotani in Imai-Matsumura, 2011; Lamovec, 

1991; Prosen, idr., 2011; Roorda idr., 2011, v Šarič, 2015). Učiteljeva čustvena podpora ima še 

posebej pomemben pozitiven vpliv na ranljive skupine učencev, npr. učence z učnimi težavami 

in učence, ki prihajajo iz kulturno manj spodbudnega okolja (Hosotani in Imai-Matsumura, 

2011; Roorda idr., 2011, v Šarič, 2015). 

4.1 DOŽIVLJANJE IN IZRAŽANJE ČUSTEV PRI UČITELJIH 

Učitelji pri svojem delu doživljajo in izražajo različna prijetna in neprijetna čustva (Hosotani 

in Imai-Matsumura, 2011; Shapiro, 2010). Priporočeno razmerje med neprijetnimi in prijetnimi 

čustvi je 1:3, v prid prijetnih čustev (Frederickson 2008, v Prosen idr., 2011). Da posameznik 

ohrani ustrezno ravnovesje čustev, mora doživljati trikrat več prijetnih čustev, saj imajo 

neprijetna večji vpliv na čustveno ravnovesje. Prijetna čustva izboljšajo posameznikovo 

delovanje na fizični, intelektualni, motivacijski in socialni ravni, zato lahko izražanje teh čustev 

izredno pripomore k razredni klimi, ki podpira proces učenja, razvoj učenčevih sposobnosti in 

samostojnosti (Prosen idr., 2011). V nadaljevanju bomo opisali ugotovitve raziskav o 

pogostosti doživljanja nekaterih prijetnih in neprijetnih čustev pri učiteljih. 

 

Sutton in Wheatley (2003) med najpogostejšimi čustvi učiteljev izpostavita skrb in ljubezen do 

učencev. Skrb v odnosu do učencev je še posebej značilna za ženske in vse učitelje nižjih 

razredov (Sutton in Wheatley, 2003). Omenjeni ugotavljata, da učitelji v odnosih z učenci 

pogosto uživajo in pri svojem delu doživljajo zadovoljstvo, občasno pa doživljajo tudi 

vznemirjenje in navdušenje, saj je učiteljsko delo nepredvidljivo in polno novih izzivov. 

Učitelji prijetna čustva doživljajo v odnosih z učenci, pa tudi s sodelavci in starši, npr. ko čutijo 

njihovo podporo, odzivnost in zaupanje. Med najpogostejšimi neprijetnimi čustvi, ki jih učitelji 

doživljajo pri svojem delu, Sutton in Wheatley (2003) izpostavljata jezo in frustracijo, ki se v 

učiteljih pogosto sprožita zaradi težav, ki jih imajo pri doseganju zadanih ciljev. Situacije, ki v 

učiteljih pogosto vzbudijo neprijetna čustva, so neprimerno vedenje učencev, kršenje pravil, 

razhajanja s sodelavci ali starši (Sutton in Wheatley, 2003). Jezo učiteljem vzbuja tudi 
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prepričanje, da je slab učni uspeh posledica nezainteresiranosti in lenobe učencev. Predvsem 

učitelji začetniki pogosto doživljajo tesnobo zaradi težav pri njihovem delu, pogosto so v stiski 

tudi pri delu s starši. Sutton in Wheatley (2003) še opišeta, da učitelji pri svojem delu doživljajo 

tudi druga neprijetna čustva, kot so brezup, krivda in žalost. 

 

Shapiro (2010) je na osnovi pregleda literature o čustvih učiteljev ugotovila, da učitelji pri delu 

z učenci pogosto doživljajo prijetna čustva, izpostavila je naklonjenost, skrb, strast do 

poučevanja, pozitivno vznemirjenje ob izvajanju dela, zadovoljstvo, užitek in ponos. Ta prijetna 

čustva učitelji doživljajo ob pozitivnih izkušnjah v razredu, ob uspehih učencev, ob samooceni, 

da so svoje delo dobro opravili ter v dobrih odnosih s sodelavci ter starši učencev. Shapiro 

(2010) ugotavlja tudi, da učitelji zelo pogosto doživljajo tudi neprijetna čustva, med katerimi je 

najbolj izrazita jeza. Najpogosteje jo sproži neprimerno vedenje ali brezbrižnost učencev, 

nedoseganje učnih ciljev ali učiteljevo doživljanje nemoči zaradi pomanjkanja podpore 

sodelavcev in staršev. Učitelji pri svojem delu lahko doživljajo še osamljenost, še posebej, če 

jih sodelavci pri delu ne podpirajo dovolj (Shapiro, 2010). 

 

Hosotani in Imai-Matsumura (2011) sta izvedla raziskavo z izbranimi 24 japonskimi učitelji 

razrednega pouka, ki sta jih z izbranimi kriteriji opredelila kot »dobre«: uspešno vodijo razred, 

so mentorji študentom pedagoških smeri, uspešno izvajajo učne ure in so model za druge 

učitelje. Na ta način sta želela pridobiti celostni vpogled v čustvovanje in uravnavanje čustev 

tistih učiteljev, ki so pri svojem delu uspešni in so postavljeni za zgled drugim učiteljem. 

Učitelji, vključeni v raziskavo, so izpolnili polstrukturiran vprašalnik, namenjen poročanju o 

njihovih čustvih. Avtorja je v raziskavi podrobneje zanimala pogostost doživljanja čustev 

učiteljev v razredu ter dražljaji, ki so v učiteljih sprožali veselje, jezo, žalost, gnus in strah. 

Učitelji so med prijetnimi čustvi najpogosteje doživljali veselje. Med neprijetnimi čustvi pa so 

najpogosteje doživljali jezo, ki ji je po pogostosti sledila žalost, strah in gnus pa so doživljali 

relativno redko. Ugotovila sta, da učitelji doživljajo veselje zaradi samostojnosti učencev, 

njihovih učnih dosežkov, dobrih odnosov z učenci in zaradi lastnih uspehov pri poučevanju. 

Učitelji so opisovali tudi empatično veselje, ki so ga doživljali ob veselju učencev v razredu. 

Jezo so doživljali zaradi brezbrižnosti, neposlušnosti, lenobe ali tveganega vedenja učencev. 

Doživljali so tudi jezo do samega sebe zaradi lastnega neuspeha pri vodenju razreda. Žalost so 

učitelji doživljali zaradi občutka lastnega neuspeha pri delu z učenci, neprimernega vedenja in 

nazadovanja učencev. Hosotani in Imai-Matsumura (2011) sta opisala tudi empatično žalost 

učiteljev, ki so jo doživljali ob žalosti učencev. Pogosto pa je doživljanje žalosti sledilo 

predhodnemu doživljanju jeze. Učitelji so gnus doživljali predvsem zaradi neprimernega 

vedenja učencev ter evalvacije samega sebe in svojega dela v razredu. Strah pa so doživljali, 

ko so bili učenci v nevarnosti in ko jih je skrbelo za prihodnost učencev. Poleg tega je strah 

vzbujal tudi občutek velike odgovornosti, ki jo prinaša njihov poklic. 

 

Kitajska raziskovalka Chen (2019) je izvedla raziskavo o čustvih učiteljev pri njihovem delu, 

ki je bila kvalitativna in kvantitativna. Rezultati kvalitativnega dela raziskave s 25 kitajskimi 

učitelji so pokazali, da so učitelji doživljali 33 prijetnih in 32 neprijetnih čustev. Med prijetnimi 

čustvi so najpogosteje doživljali skrb, veselje in srečo, med neprijetnimi pa so najbolj pogosto 

doživljali jezo, nemoč in žalost. Rezultati kvantitativnega dela raziskave s 1492 učitelji pa so 
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pokazali, da so učitelji doživljali 11 prijetnih in 15 neprijetnih čustev. Med prijetnimi čustvi so 

učitelji najpogosteje doživljali veselje in ljubezen, med neprijetnimi čustvi pa jezo in žalost. V 

povprečju so kitajski učitelji v razredu nekoliko pogosteje doživljali prijetna kot neprijetna 

čustva. 

 

Uzuntiryaki-Kondakci idr. (2021) so izvedli kvalitativno raziskavo o čustvovanju ter 

uravnavanju čustev s tremi turškimi učitelji, ki so poučevali naravoslovje na predmetni stopnji. 

Podatke za raziskavo so pridobivali dva meseca z videoposnetki učnih ur, dnevnimi zapisi 

učiteljev po poučevanju in polstrukturiranimi intervjuji. Rezultati so pokazali, da so učitelji 

izmed osmih prijetnih čustev in trinajstih neprijetnih čustev najpogosteje doživljali veselje, ki 

mu je sledilo zadovoljstvo. Med neprijetnimi čustvi pa so najpogosteje doživljali jezo, ki ji je 

sledila zaskrbljenost. 

V slovenskem in hrvaškem prostoru je že bilo izvedenih nekaj raziskav o doživljanju in 

izražanju čustev učiteljev. Opisali bomo ugotovitve slovenskih raziskav Prosen idr. (2011) in 

Šimonka in Košir (2014) ter hrvaško raziskavo Burić idr.(2018).  

 

Slovenske avtorice Prosen idr. (2011) so se v svoji raziskavi osredotočile na izražanje čustev 

učiteljev v razredu. Študenti so pet dni opazovali učitelje razrednega pouka v razredu ter beležili 

izražanje njihovih čustev. Rezultati raziskave so pokazali, da so učitelji izražali tako prijetna 

kot neprijetna čustva, pri čemer so učitelji v vseh razredih dvakrat pogosteje izražali neprijetna 

čustva. Izmed devetih čustev – treh prijetnih (veselje, presenečenje, ponos) in šestih neprijetnih 

(jeza, razočaranje, strah, žalost, sramota, krivda) sta bili izrazito najpogosteje izraženi čustvi 

jeza in veselje. Med prijetnimi čustvi je veselju po pogostosti sledilo presenečenje, najredkeje 

pa je bil izražen ponos. Med neprijetnimi čustvi je po pogostosti jezi sledilo razočaranje, strah, 

sram, najredkeje pa je bila izražena krivda. 

  

Najpogostejši vzrok za izražanje veselja so bili dobri učni dosežki učencev, sledili so jim 

zabavni in sproščujoči dogodki, sledenje navodilom in nekatere druge situacije. Najpogostejši 

vzrok za izražanje jeze je bila nedisciplina učencev, sledilo je neupoštevanje navodil, 

nepozornost učencev, učni neuspehi učencev ter potencialno nevarne situacije. Povprečno so 

čustva pogosteje izražali učitelji v prvem razredu, v višjih razredih pa manj pogosto. 

Intenzivnost veselja in jeze je bila zmerna v vseh petih razredih, medtem ko je bila primernost 

teh dveh čustev glede na kontekst ocenjena kot visoka.  

 

Šimonka in Košir (2014) sta analizirali anketni vprašalnik o pogostosti doživljanja neprijetnih 

čustev v razredu kot posledico vedenja učencev v razredu, ki so ga izpolnili razredni in 

predmetni učitelji s Pomurske regije. Rezultati so pokazali, da učitelji med devetimi 

neprijetnimi čustvi (jeza, strah, gnus, žalost, obup, prizadetost, tesnoba, razočaranje, prezir) 

največkrat doživljajo jezo in razočaranje, najmanjkrat pa gnus. Neprijetna čustva so doživljali 

relativno redko. 

 

Burić idr. (2018) so po izvedbi petih zaporednih empiričnih raziskav o čustvovanju hrvaških 

učiteljev predmetnega in razrednega pouka ugotovile, da so učitelji intenzivneje doživljali 

prijetna kot neprijetna čustva. Med prijetnimi čustvi so učitelji najbolj intenzivno doživljali 
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veselje, sledil je ponos in nato ljubezen. Med neprijetnimi čustvi pa so učitelji najbolj intenzivno 

doživljali izčrpanost, sledil je brezup, najmanj intenzivno pa so doživljali jezo.  

 

Če povzamemo nekatere zadnje raziskave (Chen, 2019; Burić idr., 2018; Hosotani in Imai-

Matsumura, 2011; Prosen idr., 2011; Uzuntiryaki-Kondakci idr., 2021), lahko zaključimo, da 

učitelji pri svojem delu med prijetnimi čustvi najpogosteje izražajo in doživljajo veselje, ter ga 

doživljajo tudi najbolj intenzivno. Rezultati večine omenjenih raziskav (Chen, 2019; Hosotani 

in Imai-Matsumura, 2011; Prosen idr., 2011; Shapiro, 2010; Sutton in Wheatley, 2003; 

Šimonka in Košir, 2014; Uzuntiryaki-Kondakci idr., 2021) so pokazali, da med neprijetnimi 

čustvi učitelji najpogosteje doživljajo in izražajo jezo.  

4.3 URAVNAVANJE ČUSTEV PRI UČITELJIH 

Učitelji uravnavajo svoja čustva, da bi izboljšali učinkovitost poučevanja in svojo 

profesionalnost ter dosegali specifične zastavljene cilje v razredu, npr. povečanje lastne 

pozornosti, izboljšanje discipline učencev, optimiziranje učnega procesa in sprostitev v razredu 

(Gong idr., 2013; Sutton, 2004, 2009; Taxer in Gross, 2018). Poleg tega želijo učitelji v razredu 

uravnavati čustva zaradi hedonskih razlogov, ki so usmerjeni v zmanjševanje izražanja 

neprijetnih čustev in povečevanje izražanja prijetnih čustev (Sutton, 2004, 2009; Taxer in 

Gross, 2018; Uzuntiryaki-Kondakci idr., 2021). 

  

Učitelji svoja čustva uravnavajo tudi zaradi lastnih predstav o tem, kako naj svoje delo 

opravljajo. Svoje predstave o delu namreč oblikujejo že v družinskem okolju, v katerem so 

odraščali, prav tako pa nanje vplivajo tudi družbene norme in predstave, ki so značilne za 

njihovo ožje delovno okolje, npr. predstave sodelavcev, s katerimi delajo (Sutton, 2004). Če 

učitelji ponotranjijo idealizirane predstave o svojem delu, o čemer smo pisali že v predhodnih 

poglavjih, lahko to prispeva k njihovim načinom uravnavanja čustev (Hosotani in Imai 

Matsumura, 2011). 

 

Sutton (2004) je raziskovala, katere strategije uravnavanja čustev severnoameriški učitelji 

najpogosteje uporabljajo. Pri tem pa je izhajala iz Grossovega in Thompsonovega modela 

uravnavanja čustev (2007). Rezultati raziskave so pokazali, da so učitelji izmed vseh predhodno 

usmerjenih strategij uravnavanja čustev najpogosteje uporabljali spremembo situacije. Pri 

uporabi omenjene strategije so učitelji že v učni pripravi načrtovali aktivnosti, za katere je bilo 

manj verjetno, da bodo sprožile neprijetna čustva, ali pa so vnaprej opozorili učence na svoje 

slabo počutje z namenom, da bi se bolj potrudili slediti učni uri. Tudi med samim izvajanjem 

ure so prilagajali aktivnosti, da bi bile zanje manj čustveno obremenjujoče, npr. aktivnosti so 

načrtovali tako, da so potekale v tišini. Po pogostosti uporabe predhodno usmerjenih strategij 

uravnavanja čustev je spremembi situacije sledila strategija preusmerjanja pozornosti. Učitelji 

so npr. prebirali motivacijske misli in pri sebi spodbujali pozitivno mišljenje z namenom, da bi 

s tem preusmerili svojo pozornost na nekaj prijetnejšega. Tretja najbolj uporabljena predhodno 

usmerjena strategija uravnavanja učiteljevih čustev je bila kognitivno prevrednotenje. Učitelji 

so v trenutku nastajanja neprijetnega čustvo pomislili na svoje pretekle izkušnje in se na njihovi 

osnovi v situaciji odzvali drugače. 
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Učitelji so uporabljali tudi različne odzivno usmerjene strategije uravnavanja čustev, s katerimi 

so poskušali vplivati na fiziološke procese, doživljanje in vedenje. Učitelji so se med 

doživljanjem čustev npr. umirili, globoko vdahnili ali izvajali sprostitvene tehnike (vpliv na 

fiziološke procese), ob doživljanju obujali prijetne spomine (vpliv na doživljanje) in se 

rekreirali, ukvarjali s hobiji, se pogovarjali s kolegi in družino ali se pripravljali na naslednje 

šolske ure (vpliv na vedenje) (Sutton, 2004). 

 

Smrtnik Vitulić in Prosen (2015a) sta izvedli raziskavo med 170 slovenskimi študenti 

razrednega pouka in socialne pedagogike. V njej sta med drugim analizirali pogostost uporabe 

posameznih strategij uravnavanja čustev po modelu Grossa in Thompsona (2007). Študenti 

obeh pedagoških smeri so med vsemi najpogosteje uporabljali strategije: izbira ali sprememba 

situacije, telesna aktivnost in iskanje socialne opore, najmanj pa strategijo psihoaktivne snovi. 

Študenti razrednega pouka so v primerjavi s študenti socialne pedagogike čustva bolj pogosto 

uravnavali s preusmerjanjem pozornosti, z vplivanjem na fiziološke spremembe in z iskanjem 

socialne opore. 

 

Prosen in Smrtnik Vitulić (2016) sta anketirali 242 študentov pedagoških smeri (razrednega 

pouka, predšolske vzgoje in socialne pedagogike), med drugim tudi glede njihovega 

uravnavanja čustev. Rezultati raziskave so pokazali, da so študenti med predhodno usmerjenimi 

strategijami uravnavanja čustev pogosto uporabljali izbiro situacije, spremembo situacije in 

preusmerjanje pozornosti, občasno pa tudi kognitivno prevrednotenje pomena in pomembnosti 

situacije. Večino odzivno usmerjenih strategij uravnavanja čustev so študenti uporabljali 

občasno, posebej redko pa so uporabljali le nekatere, npr. uporabo psihoaktivnih snovi, s 

katerimi so skušali preoblikovati svoje doživljanje. 

  

Taxer in Gross (2018) sta v raziskavi s 56 ameriškimi učitelji ugotovila, da učitelji med 

strategijami uravnavanja čustev najpogosteje uporabljajo prikrivanje, sledi ji preusmeritev 

pozornosti, kognitivno prevrednotenje in sprememba situacije. Strategije uravnavanja čustev 

učitelji v razredu najpogosteje uporabljajo v situacijah, v katerih se učenci neprimerno vedejo. 

Ob neprimernem vedenju učencev učitelji za uravnavanje svojih čustev uporabljajo spremembo 

situacije, preusmerjanje pozornosti, kognitivno prevrednotenje in prikrivanje.  

 

Raziskavo Uzuntiryaki-Kondakci idr. (2021) smo opisali že v prejšnjem poglavju, poleg že 

omenjenih ugotovitev v povezavi s čustvi so v svoji raziskavi ugotovili, da učitelji za 

uravnavanje svojih čustev v razredu najpogosteje uporabljajo izbiro situacije. 

 

Glede na rezultate navedenih raziskav lahko zaključimo, da tako študenti pedagoških smeri kot 

tudi učitelji pri svojem delu uporabljajo več strategij uravnavanja čustev. Med njimi 

najpogosteje uporabljajo izbiro in spremembo situacije, preusmerjanje pozornosti ter 

kognitivno prevrednotenje pomena in pomembnosti situacije (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; 

Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015a; Sutton, 2004; Taxer in Gross, 2018; Uzuntiryaki-Kondakci 

idr., 2021). V nekaterih raziskavah pa so rezultati pokazali, da študenti pedagoških smeri in 
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učitelji poleg omenjenih strategij pogosto uporabljajo tudi telesno aktivnost, iskanje socialne 

opore (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015a) in prikrivanje (Taxer in Gross, 2018). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Učitelji razrednega pouka pri delu z učenci doživljajo različna čustva, pomembno pa je, da jih 

znajo tudi učinkovito uravnavati. Ugotovitve raziskave s slovenskimi učitelji razrednega pouka 

kažejo, da v razredu izražajo različna čustva, med katerimi sta najpogostejša veselje in jeza 

(Prosen idr., 2011), to pa potrjujejo tudi tuje raziskave (Carson, 2006; Burić idr., 2018). 

Uporaba učinkovitih strategij za uravnavanje čustev pri učiteljih lahko prispeva k dobrim 

medosebnim odnosom z učenci in njihovi motivaciji za delo (npr. Frederickson, 2004, 2005, v 

Prosen idr., 2011; Lamovec, 1991). Rezultati raziskave s hrvaškimi učitelji kažejo, da učitelji 

pri uravnavanju čustev največkrat uporabljajo strategiji, imenovani prikrivanje čustev in 

prevrednotenje pomena situacije (Burić idr., 2018). V magistrskem delu smo ugotavljali, kako 

intenzivno učitelji razrednega pouka pri svojem delu z učenci doživljajo posamezna čustva 

(veselje, ljubezen, ponos, jezo, izčrpanost, brezup), katere od strategij uravnavanja čustev bolj 

in katere manj pogosto uporabljajo pri uravnavanju neprijetnih čustev ter ali se pogostost 

uporabe strategij uravnavanja čustev pri različnih neprijetnih čustvih razlikuje. 

 

Naša raziskava je v slovenskem prostoru novost, saj je bila (po nam dostopnih virih) s 

slovenskimi učitelji do sedaj izvedena le raziskava o tem, kako učitelji izražajo posamezna 

čustva (opazovanje učiteljev v razredu), učitelji v naši raziskavi pa bodo prvič sami poročali o 

doživljanju izbranih čustev v razredu in načinih uravnavanja neprijetnih čustev jeze, 

izčrpanosti, brezupa. 

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je raziskati doživljanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih. V raziskavi 

smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV1: Kako intenzivno učitelji razrednega pouka pri svojem delu doživljajo posamezna čustva 

(veselje, ljubezen, ponos, jezo, izčrpanost, brezup)? 

 

RV2: Kako pogosto učitelji razrednega pouka v vsakodnevnih situacijah uporabljajo strategije 

uravnavanja neprijetnih čustev? 

RV3: Ali se pri učiteljih razrednega pouka pogostost uporabe posameznih strategij uravnavanja 

neprijetnih čustev v vsakodnevnih situacijah povezuje z intenzivnostjo doživljanja izbranih 

neprijetnih čustev (jeza, izčrpanost, brezup) pri njihovem delu? 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 METODA RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja in 

kvantitativni raziskovalni pristop.  

3.2 OPIS VZORCA 

Vzorec je bil izbran priložnostno. Vanj je bilo vključenih 114 učiteljev razrednega pouka, (110 

žensk in 4 moški), ki so izpolnili vprašalnik o intenzivnosti doživljanja učiteljevih čustev (VUČ, 

Burić idr., 2018) in vprašalnik o uravnavanju čustev (VUR-R, Smrtnik Vitulić in Prosen, 2016). 

Učitelji so bili stari med 23 in 64 let. Svoj poklic so opravljali od enega leta do 42 let, v 

povprečju 22 let (M = 21,82, SD = 12,67). Največji delež učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, 

je poučeval učence 1. razreda (22,8 %), po pogostosti so jim sledili učitelji, ki so poučevali v 

3. razredu (19,3 %), nato učitelji, ki so poučevali v 2. razredu (16,7 %), 4. razredu (16,7 %) in 

v kombiniranih oddelkih (16,7 %), najmanjši delež pa so predstavljali učitelji 5. razreda (7,9 

%). V raziskavi so sodelovali učitelji iz različnih slovenskih regij. Največji delež anketiranih 

učiteljev je poučeval v Goriški regiji (28,9 %), nekoliko manj učiteljev je poučevalo v 

Primorsko-Notranjski (23,7 %), Osrednjeslovenski (14,0 %) in Obalno-Kraški regiji (14,0 %), 

le manjši delež učiteljev pa je poučeval v Podravski (6,1 %), Pomurski regiji (6,1 %), v 

Jugozahodni Sloveniji (5,3 %) in v Gorenjski regiji (1,8 %).  

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zaradi izrednih epidemioloških razmer smo podatke zbirali s spletnim vprašalnikom Arnes 

1KA. Pred izvedbo raziskave smo vodstvo izbranih šol vprašali za sodelovanje v naši raziskavi 

ter jih seznanili z vsebino in cilji raziskave. Tistim, ki so se s sodelovanjem strinjali, smo poslali 

dostop do spletnega vprašalnika in jih prosili, da ga posredujejo učiteljem razrednega pouka na 

njihovi šoli. Učitelji so spletne vprašalnike izpolnjevali v novembru in decembru 2020. 

3.4 MERSKI PRIPOMOČKI 

Podatke za empirični del magistrske naloge smo zbirali z vprašalnikom o značilnostih čustev 

in njihovega uravnavanja pri učiteljih, ki poučujejo v prvih petih razredih osnovne šole. Oba 

vprašalnika bomo v nadaljevanju podrobneje opisali znotraj enovitega vprašalnika, ki smo ga 

učiteljem posredovali. 

 

V uvodnem delu vprašalnika smo udeležence obvestili o vsebini in namenu raziskave in o tem, 

da je njihovo sodelovanje v raziskavi prostovoljno in anonimno. Sledila so vprašanja, 

namenjena pridobivanju osnovnih podatkov o udeležencih (spol, starost, delovna doba, regija 

zaposlitve, izobrazba, razred, v katerem poučujejo). Sledil je del vsebinskih vprašanj, sestavljen 

iz dveh sklopov: intenzivnost čustev učiteljev in njihovo uravnavanje.  
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Intenzivnost doživljanja učiteljevih čustev smo preverjali z Vprašalnikom o učiteljevih čustvih 

(VUČ, Burić idr., 2018). Vključuje 36 trditev. Po pet do sedem trditev se je nanašalo na vsako 

izmed šestih čustev:  

 

- veselje (npr. vesel/a sem, ko učenci snov razumejo),  

- ponos (npr. počutim se kot zmagovalec/-ka, ko moji učenci uspejo),  

- ljubezen (npr. rad/a imam svoje učence),  

- jezo (npr. zaradi vedenja nekaterih učencev, ki me razjezi, me začne boleti glava),  

- izčrpanost (npr. včasih sem v službi tako izčrpan/a, da razmišljam samo o tem, kako 

zdržati),  

- brezup (npr. ko delam s popolnoma nemotiviranimi učenci, se mi zdi, da ni več izhoda).  

 

Učitelji so v njem s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) za 

vsako trditev ocenili, v kolikšni meri velja zanje. Za ta vprašalnik smo pridobili pisno 

dovoljenje avtoric, v slovenščino pa sta ga prevedli Smrtnik Vitulić in Prosen. 

 

Uravnavanje čustev učiteljev pa smo preverili z Vprašalnikom uravnavanja čustev (VUR-R, 

Smrtnik Vitulić in Prosen, 2016). Vključeval je 36 trditev, ki so se nanašale na dvanajst strategij 

uravnavanja čustev, ki so predstavljene v modelu uravnavanja čustev Grossa in Thompsona 

(2007). Vsaka od dvanajstih strategij uravnavanja čustev je bila v vprašalniku zastopana s tremi 

trditvami. Trditve so se nanašale na naslednje strategije uravnavana čustev:  

 

- izbiro situacije (npr. če mislim, da se bom v določeni situaciji počutil/a neprijetno, se ji 

skušam izogniti),  

- spremembo situacije (npr. ko se znajdem v situaciji, v kateri bi se lahko počutil/a 

neprijetno, skušam vplivati na dogajanje), 

- preusmerjanje pozornosti (npr. če mi je neprijetno, razmišljam o čem drugem, npr. o 

čem pozitivnem),  

- kognitivno prevrednotenje:  

o pomena situacije (npr. ob doživljanju neprijetnih čustev se trudim situacijo 

videti na drugačen način), 

o pomembnosti situacije (npr. ko se neprijetno počutim, se prepričujem, da 

situacija zame ni preveč pomembna), 

- preoblikovanje odziva:  

o fizioloških procesov (npr. če mi je neprijetno, se skušam telesno umiriti), 

o doživljanja (npr. ko se neprijetno počutim, svoje doživljanje skušam 

“izklopiti”), 

o vedenja: 

  telesno aktivnost (npr. telesno aktivnost uporabim pri spoprijemanju z 

neprijetnimi čustvi), 

 prikrivanje (npr. ko doživljam neprijetna čustva, se trudim, da tega drugi 

ne bi opazili), 
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 socialno oporo (npr. ko se počutim neprijetno, podporo iščem pri drugih 

ljudeh), 

 tolažbo s hrano (npr. ko se neprijetno počutim, to skušam izboljšati tako, 

da kaj dobrega pojem), 

 uporabo psihoaktivnih snovi (npr. ko doživljam neprijetna čustva, kaj 

spijem, vzamem tableto ali kaj podobnega). 

 

V vprašalniku so učitelji s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa (1 – sploh ne velja zame, 2 

– malokrat velja zame, 3 – deloma velja zame, 4 – večkrat velja zame, 5 – vedno velja zame) 

za vsako trditev ocenili, v kakšni meri določena strategija uravnavanja neprijetnih čustev zanje 

velja v vsakodnevnih situacijah. 

 

3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Vse podatke, pridobljene v raziskavi, smo obdelali s programom SPSS. Podatke, ki smo jih 

pridobili s posameznima vprašalnikoma, smo ovrednotili po ključih, ki so bili opredeljeni v 

vsakem vprašalniku. Po načelih deskriptivne statistike smo izračunali povprečne vrednosti, 

standardne odklone, frekvence in odstotke dobljenih rezultatov. Za ugotavljanje povezanosti 

pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja neprijetnih čustev z intenzivnostjo 

doživljanja posameznih neprijetnih čustev smo uporabili parametrično statistično metodo 

Pearsonov koeficient korelacije. Dobljene rezultate smo predstavili s tabelami. 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bomo predstavili v treh sklopih. V vsakem sklopu bomo odgovorili na posamezno 

raziskovalno vprašanje, in sicer o: (1) intenzivnosti doživljanja posameznih čustev (veselje, 

ljubezen, ponos, jeza, izčrpanost, brezup) učiteljev razrednega pouka pri njihovem delu, (2) 

pogostosti uporabe strategij uravnavanja neprijetnih čustev učiteljev razrednega pouka v 

vsakodnevnih situacijah in (3) povezanosti med pogostostjo uporabe posameznih strategij 

uravnavanja neprijetnih čustev v vsakodnevnih situacijah in intenzivnostjo doživljanja izbranih 

neprijetnih čustev (jeza, izčrpanost, brezup) pri delu učiteljev razrednega pouka. 

4.1 INTENZIVNOST DOŽIVLJANJA POSAMEZNIH ČUSTEV (VESELJE, 

LJUBEZEN, PONOS, JEZA, IZČRPANOST, BREZUP) UČITELJEV RAZREDNEGA 

POUKA PRI NJIHOVEM DELU 

Učitelji razrednega pouka so v Vprašalniku o učiteljevih čustvih (VUČ, Burić idr., 2018) 

ocenili, kako intenzivno pri svojem delu doživljajo posamezna čustva (veselje, ljubezen, ponos, 

jezo, izčrpanost, brezup) (RV1). 

 

V vprašalniku je bilo navedenih 36 trditev z opisi doživljanja posameznih čustev, ki jih učitelji 

običajno lahko doživljajo pri svojem delu. Vsako od navedenih čustev je bilo v vprašalniku 

zastopano s pet do sedem trditvami. Oceno intenzivnosti doživljanja posameznih čustev pri 
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svojem delu so učitelji razrednega pouka podali na petstopenjski Likertovi lestvici z 

naslednjimi stopnjami: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se 

ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

 

Rezultate o intenzivnosti učiteljevega doživljanja posameznih čustev pri opravljanju njegovega 

dela, ki smo jih dobili z anketnim vprašalnikom, smo predstavili v Tabeli 1.  

 

Tabela 1: Frekvence, deleži, povprečne vrednosti in standardni odkloni o učiteljevi 

intenzivnosti doživljanja posameznih čustev (veselje, ljubezen, ponos, jeza, izčrpanost, 

brezup) 

 

Čustva učiteljev 

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

 

Se ne 

strinjam 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

 

Se 

strinjam 

 

Popolnoma 

se strinjam 

 

Skupaj 

 

M 

 

SD 

Veselje f 0 0 4 103 463 570 4,81 0,29 

% 0 0 1 18 81 100 

Ponos f 0 8 55 284 337 684 4,39 0,45 

% 0 1 8 42 49 100 

Ljubezen f 5 10 71 280 318 684 4,31 0,53 

% 1 2 10 41 46 100 

Izčrpanost f 107 243 235 169 44 756 2,75 0,75 

% 13 31 29 21 6 100 

Brezup f 102 286 203 79 14 684 2,44 0,66 

% 15 42 30 11 2 100 

Jeza f 152 238 112 60 8 570 2,18 0,69 

% 27 42 20 10 1 100 

Opombe: f = frekvenca, % = delež, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon  

 

Rezultati so pokazali, da so učitelji so pri svojem delu doživljali vseh šest izbranih čustev: 

veselje, ponos, ljubezen, izčrpanost, brezup in jezo. Za določanje stopnje intenzivnosti 

doživljanja čustev smo priredili Milivojevićev (2008) opis intenzivnosti čustev. Meje med 

posameznimi kategorijami intenzivnosti čustev smo določili na naslednji način: 

- »manj intenzivna«, če je bila M manjša od 2,50; 

- »zmerno intenzivna«, če je bila M med 2,50 in 3,49; 

- »intenzivna«, če je bila M med 3,50 in 4,49; 

- »zelo intenzivna«, če je bila M nad 4,50. 

 

Učitelji so pri svojem delu »zelo intenzivno« doživljali veselje (M = 4,81, SD = 0,29). Veselje 

je bilo čustvo, ki so ga učitelji izmed vseh čustev, ki smo jih vključili v raziskavo, pri svojem 

delu najbolj intenzivno doživljali. Velika večina učiteljev se je popolnoma strinjala (81 %), da 

je pri svojem delu doživljala veselje, manjšina (18 %) se je s tem strinjala, le 1 % učiteljev se s 

trditvami o doživljanju veselja ni niti strinjal niti ne strinjal. V literaturi najdemo več razlag, kaj 

vpliva na intenzivnost doživljanja čustev. V splošnem je intenzivnost čustva odvisna od 



46 

 

pomembnosti dogajanja: bolj kot je dogodek nekomu pomemben, bolj intenzivno bo doživljal 

čustvo, povezano z njim (Kompare idr., 2006; Smrtnik Vitulić, 2004). V naši raziskavi so 

učitelji veselje doživljali »zelo intenzivno«, iz česar lahko sklepamo, da je dogajanje, ki v 

razredu sproža čustvo veselja, zanje pomembno. Poleg pomembnosti dogajanja na intenzivnost 

doživljanja veselja vpliva tudi pomembnost cilja, ki se posamezniku izpolni (Milivojević, 

2008). Zato je visoka intenzivnost doživljanja veselja učiteljev v naši raziskavi lahko povezana 

tudi z izpolnitvijo za učitelje zelo pomembnih ciljev. Rot (1973) ugotavlja, da ljudje čustva (na 

splošno) bolj intenzivno doživljajo, ko so se za dosego pomembnega cilja bolj (po)trudili, manj 

intenzivno pa, če so cilj dosegli nepričakovano in hitro. Glede na omenjeno ugotovitev lahko 

predpostavimo, da so učitelji v naši raziskavi intenzivno doživljali veselje, ker so v svoje delo 

(doseganje ciljev) vložili veliko časa in truda oz. je bilo zaznavanje svojega dela in odziva 

drugih nanj zanje pomembno in povezano z doseganjem ciljev. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da so učitelji »intenzivno« doživljali ponos (M = 4,39, SD 

= 0,45). Doživljanje ponosa so učitelji ocenili kot drugo najbolj intenzivno čustvo. Približno 

polovica učiteljev se je popolnoma strinjala (49 %), nekaj manj kot polovica pa se je strinjala 

(42 %), da je pri svojem delu doživljala ponos, manjšina učiteljev se s tem ni niti strinjala niti 

ne strinjala (8 %). Le 1 % učiteljev se s trditvami o tem, da pri svojem delu doživlja ponos, ni 

strinjal. Burić idr. (2018) so v raziskavi ugotovile, da je ponos pri hrvaških učiteljih drugo 

najbolj intenzivno čustvo, takoj za veseljem, kar je v skladu z rezultati naše raziskave. Ponos 

lahko doživljamo, ko ocenimo, da smo s svojim ravnanjem dosegli odobravanje avtoritete 

(drugih ljudi) in s tem dobimo občutek vrednosti, pogosto pa tudi ob preseganju za nas 

pomembnih dosežkov (Milivojević, 2008). Učitelji v naši raziskavi so »intenzivno« doživljali 

ponos, kar najverjetneje pomeni, da so ocenili, da so presegli zanje pomembne cilje. Učitelji 

ponos pogosto doživljajo tudi ob uspehu učencev, če v njem prepoznajo lasten uspeh 

(Milivojević, 2008; Sutton, 2004), kar morda velja tudi za učitelje v naši raziskavi. Na večjo 

intenzivnost doživljanja ponosa je morda vplival tudi trud, ki so ga vložili v svoje delo, kar v 

povezavi z doživljanjem ponosa ugotavljajo tudi drugi avtorji (npr. Rot, 1973).  

 

Učitelji v naši raziskavi so »intenzivno« doživljali ljubezen (M = 4,31, SD = 0,53). Skoraj 

polovica učiteljev se je popolnoma strinjala (46 %), da pri svojem delu doživlja ljubezen, nekaj 

manj kot polovica učiteljev se je s tem strinjala (41 %). Manjšina učiteljev se ni niti strinjala 

niti ne strinjala (10 %), da pri svojem delu doživlja ljubezen, 2 % učiteljev se s trditvami o tem, 

da pri svojem delu doživljajo ljubezen, ni strinjalo. Le 1 % učiteljev se s trditvami o doživljanju 

ljubezni sploh ni strinjal. Burić idr. (2018) so intenzivnost doživljanja ljubezni med hrvaškimi 

učitelji uvrstile na tretje mesto, enako, kot so pokazali rezultati naše raziskave. Na splošno 

ljudje ljubezen v odnosih doživljamo v odnosu do tistih oseb, ki so za nas pomembne in so del 

našega intimnega sveta (Milivojević, 2008). To za rezultate učiteljev v naši raziskavi pomeni, 

da so učenci za učitelje verjetno pomembne osebe, saj so učitelji v razredu ljubezen doživljali 

»intenzivno«.  

 

Učitelji v naši raziskavi so izčrpanost doživljali »zmerno intenzivno« (M = 2,75, SD = 0,75). 

Skoraj tretjina učiteljev se ni strinjala (30 %) ali se ni niti strinjala niti ne strinjala (29 %), da je 

pri svojem delu doživljala izčrpanost. Petina učiteljev se je s trditvami o doživljanju izčrpanosti 
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strinjala (21 %), manjšina učiteljev se z njimi sploh ni strinjala (13 %). Le 6 % učiteljev se s 

trditvami, da pri svojem delu doživlja izčrpanost, popolnoma strinjalo. Izčrpanost nastopi, ko 

smo daljši čas izpostavljeni neugodnim okoliščinam, oz. se z njimi neuspešno soočamo 

(Aaronson idr., 1999; Burić idr., 2018; Seyle, 1965). Ker so učitelji v naši raziskavi izčrpanost 

doživljali »zmerno intenzivno«, lahko predpostavimo, da so bili občasno izpostavljeni 

neugodnim okoliščinam, ki vplivajo na njihov občutek utrujenosti, otrplosti ter zmanjšano 

sposobnost za delo (Aaronson, 1999). Tako rezultati naše raziskave kot raziskave s hrvaškimi 

učitelji (Burić idr., 2018) so pokazali, da učitelji, vključeni v raziskavo, izčrpanost doživljajo 

kot manj intenzivno (neprijetno) čustvo v primerjavi s prijetnimi čustvi. To je spodbudno, saj 

doživljanje prijetnih čustev ugodno vpliva na čustveno ravnovesje in blaži negativne posledice 

doživljanja neprijetnih čustev (Frederickson, 2008, v Prosen idr., 2011). 

 

Učitelji so pri svojem delu »manj intenzivno« doživljali brezup (M = 2,44, SD = 0,66). Malo 

manj kot polovica učiteljev se ni strinjala (42 %) in skoraj tretjina se ni niti strinjala niti ne 

strinjala (30 %), da pri svojem delu doživlja brezup. Manjšina učiteljev se sploh ni strinjala (15 

%), ali pa se je strinjala (11 %), da pri svojem delu doživlja brezup. Le 2 % učiteljev pa se je s 

tem popolnoma strinjalo. Tako rezultati naše raziskave kot raziskave s hrvaškimi učitelji (Burić 

idr., 2018) so pokazali, da je bila intenzivnost doživljanja brezupa na predzadnjem, petem mestu 

(v primerjavi z intenzivnostjo ostalih preučevanih čustev) in sicer le pred intenzivnostjo jeze. 

Brezup doživljamo, če ne izpolnimo pomembnih pričakovanj do sebe in do svoje prihodnosti 

(npr. ob pomembnih neuspehih) ter ko verjamemo, da svojih ciljev v prihodnosti ne bomo mogli 

izpolniti (Fanaja idr., 2014; Milivojević, 2008), kar lahko velja tudi za učitelje iz naše raziskave. 

Predpostavimo lahko, da so učitelji, ki so bili vključeni v našo raziskavo, pomembne neuspehe 

redko doživljali, kar je prispevalo k manjši intenzivnosti njihovega doživljanja brezupa. Nižja 

intenzivnost brezupa bi lahko pomenila tudi, da so se učiteljem njihovi pomembni cilji zdeli 

dosegljivi (Milivojević, 2008; Rot, 1973).  

 

Jezo so učitelji doživljali kot najmanj intenzivno izmed vseh šestih čustev v raziskavi in sicer 

kot »manj intenzivno« (M = 2,18, SD = 0,69). Malo manj kot polovica učiteljev se ni strinjala 

(42 %) in malo manj kot tretjina učiteljev se sploh ni strinjala (27 %), da pri svojem delu 

doživlja jezo. Petina učiteljev se ni niti ni strinjala niti ne strinjala (20%), da pri svojem delu 

doživlja jezo, manjšina učiteljev se je s tem strinjala (11%). Le 1 % učiteljev pa se s trditvami 

o tem, da pri svojem delu doživlja jezo, popolnoma strinjal. Podobno kot rezultati naše 

raziskave je tudi raziskava Burić, idr. (2018) pokazala, da je jeza čustvo, ki so ga tudi hrvaški 

učitelji doživljali najmanj intenzivno izmed čustev, vključenih v raziskavo. Jezo doživljamo, 

ko ocenimo, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža za nas pomembno željo ali cilj ali 

se ne vede v skladu z našimi pričakovanji (Milivojević, 2008). Rezultati naše raziskave so 

pokazali, da so učitelji jezo doživljali »manj intenzivno«, kar verjetno pomeni, da se njihovi 

učenci vedejo po pričakovanjih učiteljev ter ne ogrožajo ciljev ali želja, ki so za učitelje 

pomembni. 

 

Učitelji v naši raziskavi so ocenili, da pri svojem delu bolj intenzivno doživljajo prijetna 

(veselje, ponos, ljubezen) kot neprijetna (izčrpanost, brezup, jeza) čustva. Ta rezultat je 

presenetljiv, saj Schlosberg (1954, v Milivojević, 2008) navaja, da neprijetna čustva doživljamo 
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skoraj dvakrat intenzivneje kot prijetna. Vendar pa so rezultati raziskave Burić idr. (2018) o 

intenzivnosti doživljanja čustev med hrvaškimi učitelji skladni z našimi, saj se je tudi med 

hrvaškimi učitelji pokazalo, da intenzivneje doživljajo prijetna kot neprijetna čustva. 

Intenzivnost čustev je povezana s pomembnostjo dogajanja, s pomembnostjo cilja, v povezavi 

s katerim nastane, in s količino truda, ki ga vložimo v dosego cilja (Milivojević, 2008; Rot, 

1973; Smrtnik Vitulić, 2004). Glede na to, da so učitelji veselje »zelo intenzivno« doživljali, 

»intenzivno« pa še ponos ter ljubezen, bi lahko sklepali, da so s svojim delom večinoma 

dosegali njim pomembne cilje, imeli pozitiven odnos do dogajanja, bili zadovoljni z rezultati 

svojega truda ter bili povezani z učenci in bili ponosni nanje. Učitelji so neprijetna čustva 

doživljali »zmerno« ali »manj« intenzivno, torej niso bili pretirano izčrpani ob delu, večinoma 

so verjeli v dosego svojih ciljev, ter niso doživljali intenzivne jeze zaradi ravnanja učencev. 

Rezultati so spodbudni, saj prijetna čustva pozitivno vplivajo na razredno klimo ter učni proces 

(Prosen idr., 2011). K dobremu razmerju med intenzivnostjo prijetnih ter neprijetnih čustev bi 

lahko prispevala tudi ustrezna uporaba strategij uravnavanja čustev, ki pa jo bomo opisali v 

naslednjem poglavju. 

 

4.2 POGOSTOST UPORABE STRATEGIJ URAVNAVANJA NEPRIJETNIH ČUSTEV 

UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA V VSAKODNEVNIH SITUACIJAH 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako učitelji uravnavajo svoja čustva. S tem namenom smo v 

raziskavi uporabili vseh 36 trditev iz Vprašalnika uravnavanja čustev (VUR-R, Prosen in 

Smrtnik Vitulić, 2016), ki so se nanašale na uravnavanje neprijetnih čustev. Učitelji so za vsako 

navedeno strategijo na petstopenjski lestvici Likertovega tipa označili, v kolikšni meri velja 

zanje (1 – sploh ne velja, 2 – malokrat velja, 3 – deloma velja, 4 – večkrat velja, 5 – vedno 

velja). Vsaka od dvanajstih strategij uravnavanja čustev je bila v vprašalniku zastopana s tremi 

trditvami, ki so se nanašale na uporabo dvanajstih različnih strategij uravnavanja neprijetnih 

čustev iz Grossovega in Thompsonovega modela uravnavanja čustev (2007): (1) izbiro 

situacije, (2) spremembo situacije, (3) preusmerjanje pozornosti, (4) kognitivno prevrednotenje 

pomena situacije in kognitivno prevrednotenje pomembnosti situacije (5) ter različne strategije 

za preoblikovanje odziva s preoblikovanjem fizioloških procesov (6), preoblikovanjem 

doživljanja (7) in spremembami vedenja s telesno aktivnostjo (8), prikrivanjem (9), socialno 

oporo (10), tolažbo s hrano (11) in z uporabo psihoaktivnih snovi (12). Pri učiteljih, vključenih 

v raziskavo, smo ugotavljali pogostost uporabe strategij uravnavanja neprijetnih čustev v 

vsakodnevnih situacijah (RV2). 

 

Rezultate o pogostosti uporabe posameznih strategij uravnavanja čustev smo prikazali v Tabeli 

2.  
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Tabela 2: Frekvence, deleži, povprečne vrednosti in standardni odkloni o uporabi posameznih 

strategij uravnavanja neprijetnih čustev pri učiteljih razrednega pouka 

Strategije 

uravnavanja  

čustev 

Sploh ne 

velja 

Malokrat 

velja 

Deloma 

velja 

Večkrat 

velja 

Vedno 

velja 

Skupaj M SD 

(3) 

Preusmerjanje 

pozornosti 

f 7 28 68 192 47 324  

3,71 

 

0,78 
% 2 8 20 56 14 100 

(4) 

Prevrednotenje 

pomena 

f 2 29 106 179 26 324  

3,58 

 

0,65 
% 1 8 31 52 8 100 

(7) 

Preoblikovanje 

fiziologije 

f 17 33 86 172 34 342  

3,51 

 

0,80 
% 5 10 25 50 10 100 

(8)  

Telesna 

aktivnost 

f 22 44 73 150 53 342  

3,49 

 

0,91 
% 6 13 21 44 16 100 

(10)  

Socialna  

opora 

f 12 49 101 149 31 324  

3,40 

 

0,82 
% 3 24 30 44 9 100 

(2)  

Sprememba 

situacije 

f 8 38 126 161 9 324  

3,37 

 

0,65 

% 2 11 37 47 3 100 

(1)  

Izbira  

situacije 

f 13 74 159 90 6 342  

3,01 

 

0,66 
% 4 22 46 26 2 100 

(9)  

Prikrivanje 

 

f 31 96 135 68 12 342  

2,73 

 

0,92 
% 9 28 39 20 4 100 

(5) 

Prevrednotenje 

pomembnosti 

f 39 98 159 45 1 324  

2,62 

 

0,72 
% 11 29 47 13 0 100 

(6) 

Preoblikovanje 

doživljanja 

f 52 98 139 51 2 324  

2,45 

 

0,71 
% 15 29 40 15 1 100 

(11)  

Tolažba s hrano 

f 107 123 48 52 12 324  

2,24 

 

1,08 
% 31 36 14 15 4 100 

(12) Uporaba 

psihoaktivnih 

snovi 

f 289 45 7 1 0 342  

1,18 

 

0,41 
% 85 13 2 0 0 100 

Opomba: f = frekvenca, % = delež, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon 

 

Pogostost uporabe posamezne strategije smo interpretirali kot: 

- »zelo redka« uporaba, če je bila M manjša od 1,50; 

- »redka« uporaba, če je bila M med 1,50 in 2,49; 

- »občasna« uporaba, če je bila M med 2,50 in 3,49; 

- »pogosta« uporaba, če je bila M med 3,50 in 4,49; 
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- »zelo pogosta« uporaba, če je bila M nad 4,50. 

 

Učitelji razrednega pouka so v vsakdanjih situacijah »pogosto« uporabljali strategijo 

preusmerjanje pozornosti (M = 3,71, SD = 0,78). Dobra polovica učiteljev (56 %) je v 

vprašalniku odgovorila, da opisi te strategije zanje večkrat veljajo, petina (20 %) pa je ocenila, 

da ti opisi zanje deloma veljajo. Še nekoliko redkeje (14 %) so učitelji ocenili, da opisi te 

strategije zanje vedno veljajo. Učitelji so najredkeje izbrali odgovora, da opisi strategije 

preusmerjanja pozornosti zanje malokrat veljajo (8 %) ali sploh ne veljajo (2 %). Strategija 

preusmerjanja pozornosti ne zahteva velikega kognitivnega napora, saj njeno uporabo lahko 

opazimo že pri dojenčkih (Gross in Thompson, 2007). Ravno enostavna uporaba strategije bi 

lahko bila razlog za njeno pogostost. Učitelji so v večini nam dostopnih raziskav o uravnavanju 

čustev učiteljev in bodočih učiteljev (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; Smrtnik Vitulić in 

Prosen, 2015b; Sutton idr., 2009; Taxer in Gross, 2018) to strategijo pogosto uporabljali. V naši 

raziskavi je bila ta strategija celo najpogostejša, morda zato, ker smo v raziskavo vključili le 

učitelje razrednega pouka. Učitelji, ki delajo z mlajšimi učenci, naj bi namreč to strategijo 

posebej pogosto uporabljali (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015b). S preusmerjanjem pozornosti lahko učitelji zmanjšajo intenzivnost čustvenih odzivov 

na neprijetne dražljaje, se pred poukom usmerijo na pozitivne misli, preusmerijo pozornost na 

učence, ki se vedejo primerno (Sutton, 2004; Taxer in Gross, 2018). To jim pomaga, da med 

poukom doživljajo manj neprijetnih čustev oz. zmanjšajo njihovo intenzivnost (Taxer in Gross, 

2018). S tem učitelje neprijetna čustva manj motijo pri učnem procesu (Lamovec, 1991). 

Uporaba te strategije je torej pri učiteljih razrednega pouka v naši raziskavi najpogostejša, kar 

je spodbudno, saj jim lahko pomaga, da hitro zmanjšajo moteč vpliv neprijetnih čustev na učni 

proces. 

 

Učitelji so »pogosto« uporabljali tudi strategijo prevrednotenja pomena (M = 3,58, SD = 0,65). 

Več kot polovica učiteljev (52 %) je odgovorila, da opisi uporabe te strategije zanje večkrat 

veljajo, sledil je odgovor, da opisi zanje delno veljajo (31 %). Enak delež učiteljev je ocenil, da 

trditve zanje vedno veljajo (8 %) ali malokrat veljajo (8 %). Le 1 % učiteljev pa je odgovoril, 

da opisi strategije prevrednotenja pomena v vprašalniku zanje sploh ne veljajo.  

S kognitivnim prevrednotenjem pomena posameznik spremeni svoje razumevanje situacije, kar 

vpliva na njegov čustveni odziv nanjo (Evers idr., 2010, v Prosen in Smrtnik Vitulić, 2015b). 

Pogosti uporabi kognitivnega prevrednotenja pomena avtorji pripisujejo številne pozitivne 

učinke in ji posvečajo posebno pozornost (npr. Gross in John, 2003; Taxer in John, 2018). 

Raziskovalci v mnogih raziskavah (npr. Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; Taxer in Gross, 2018) 

navajajo, da je uporaba te strategije pri učiteljih pogosta, kar se ujema tudi z rezultati naše 

raziskave. Kognitivno prevrednotenje pomena je bila v naši raziskavi druga najpogostejša 

strategija uravnavanja čustev, kar je vzpodbudno, saj uporaba te strategije lahko pozitivno 

vpliva na kognitivne funkcije, samospoštovanje in občutek socialne opore pri učiteljih, zmanjša 

pa lahko aktivacijo simpatičnega živčnega sistema (Gross in John, 2003; Taxer in Gross, 2018). 

Poleg tega naj bi ljudje, ki jo uporabljajo, izražali več prijetnih ter manj neprijetnih čustev, 

izražanje prijetnih čustev v razredu pa pozitivno učinkuje tudi na učni proces (Gross in John, 

2003; Prosen idr., 2011; Taxer in Gross, 2018). Učiteljski poklic vključuje veliko kompleksnih 

socialnih situacij, v katerih je razumevanje perspektiv drugih udeležencev zelo pomembno 
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(sodelovanje s starši, učenci, sodelavci). Strategija prevrednotenja pomena učiteljem omogoča, 

da se vživijo v druge ljudi in razumejo njihovo perspektivo, zato je dobro, da učitelji 

prevrednotenje pomena pogosto uporabljajo (Taxer in Gross, 2018).  

 

Strategija, ki so jo učitelji prav tako »pogosto« uporabljali, je bila preoblikovanje fiziologije (M 

= 3,51, SD = 0,80). Polovica učiteljev (50 %) je odgovorila, da zanje opisi te strategije večkrat 

veljajo, četrtina (25 %) pa, da zanje opisi deloma veljajo. Sledila sta odgovora, da opisi zanje 

vedno veljajo (10 %) ali malokrat veljajo (10 %), najredkeje (5 %) pa so učitelji izbrali odgovor, 

da opisi uporabe strategije preoblikovanja fiziologije zanje sploh ne veljajo. Na fiziološke 

procese vplivamo z dejavnostmi, ki upočasnijo bitje srca ali hitrost dihanja (Smrtnik Vitulić in 

Prosen, 2015b). Tudi v nekaterih drugih raziskavah (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015; Sutton, 

2004; Taxer in Gross; 2018) poročajo o uporabi te strategije med učitelji oz. študenti razrednega 

pouka, vendar v nobeni nam dostopni raziskavi ta strategija ni uporabljena pogosto. Smrtnik 

Vitulić in Prosen (2015) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so študenti razrednega pouka to 

strategijo uporabljali le včasih. Sutton (2004) poroča, da je to strategijo uporabljala manj kot 

polovica učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi. Taxer in Gross (2018) sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da je bila to ena izmed manj uporabljenih strategij uravnavanja čustev, učitelji pa so 

jo uporabljali predvsem v situacijah, ko so se učenci neprimerno vedli. Natančnejšega vzroka 

za pogostejšo uporabo te strategije pri naših učiteljih glede na predhodne raziskave ne moramo 

z gotovostjo pojasniti. Morda bi lahko bil vzrok za večjo uporabo strategije v izvajanju pouka 

na daljavo, ki je sovpadal s časom izvedbe naše raziskave. Pri delu od doma so se učitelji morda 

težje posluževali strategij, kot je socialna opora in imeli več priložnosti za uporabo strategije 

umirjanja, npr. v času med učnimi urami, ko so bili sami pred računalnikom.  

  

Strategijo telesna aktivnost so učitelji uporabljali »občasno« (M = 3,49, SD = 0,91). Nekaj manj 

kot polovica učiteljev (44 %) je odgovorila, da trditve o uporabi te strategije zanje večkrat 

veljajo, okoli petina učiteljev (21 %) pa, da zanje trditve deloma veljajo. Sledila sta odgovora, 

da trditve zanje vedno veljajo (16 %) ali malokrat veljajo (13 %), najredkeje (6 %) pa so učitelji 

ocenili, da trditve o uporabi strategije telesna aktivnost zanje sploh ne veljajo. Da strategija 

telesna aktivnost ni tako pogosta med učitelji, kažejo tudi rezultati raziskave Sutton (2004), kjer 

je strategijo uporabljala le približno polovica učiteljev. Zanimivo pa je, da so v raziskavi 

Smrtnik Vitulić in Prosen (2015b) študenti razrednega pouka odgovorili, da telesno aktivnost 

pogosto uporabljajo, v naši raziskavi pa so učitelji razrednega pouka odgovorili, da jo 

uporabljajo le občasno. Vprašanje je, zakaj so se pokazale omenjene razlike v uporabi telesne 

aktivnosti med študenti razrednega pouka in učitelji. Eden od razlogov je morda čas izvajanja 

raziskave (delo od doma zaradi Covida-19), ki je morda prispeval k manj pogosti uporabi 

telesne aktivnosti pri učiteljih (tudi v primerjavi s študenti iz predhodno omenjene raziskave). 

Ena izmed možnih razlag za razmeroma redko uporabo telesnih aktivnosti za uravnavanje 

čustev pri učiteljih je tudi ta, da ob vstopu v službo (v zgodnji odraslosti) telesno aktivnost 

morda pričnejo opuščati. Glede na to, da telesna aktivnost (npr. hoja, tek) ugodno vpliva na 

fiziološko in doživljajsko komponento čustev, predvsem pri doživljanju neprijetnih čustev 

(Gross in Thompson, 2007) ter prispeva k manj pogostemu doživljanju neprijetnih čustev 

(Milivojević, 2008), bi bilo uporabo to strategijo pri učiteljih smiselno bolj spodbuditi.  
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Naslednja strategija, ki so jo učitelji »občasno« uporabljali, je bila socialna opora (M = 3,40, 

SD = 0,82). Nekaj manj kot polovica učiteljev (44 %) je odgovorila, da trditve o uporabi te 

strategije zanje večkrat veljajo, nekaj manj kot tretjina (30 %) pa, da zanje deloma veljajo. 

Četrtina (24 %) učiteljev je ocenila, da trditve zanje malokrat veljajo, še redkeje so učitelji 

odgovorili, da trditve zanje vedno veljajo (9 %) ali nikoli ne veljajo (3 %). V naših rezultatih bi 

morda pričakovali nekoliko pogostejšo uporabo te strategije, saj je iskanje socialne opore pri 

učiteljih pričakovano. Učitelj naj bi bil sposoben kakovostnega sodelovanja in vzpostavljanja 

zaupanja v medosebnih odnosih z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši (Razdevšek 

Pučko in Rugelj, 2006). Učitelji, ki iščejo socialno oporo, jo tudi sami lažje nudijo drugim. To 

je še posebej pomembno, ker mora biti učitelj opora za učence, ko se znajdejo v stiskah 

(Kramar, 2009; Peček in Lesar, 2009). Zaradi naštetih kompetenc učiteljev bi pričakovali, da 

bodo učitelji v naši raziskavi pogosteje navedli, da svoja neprijetna čustva uravnavajo s 

pomočjo socialne opore. Iz rezultatov mnogih raziskav (npr. Sutton, 2004; Taxer in Gross, 

2018) je razvidno, da učitelji socialno oporo pogosto uporabljajo pri uravnavanji svojih čustev, 

med najpogosteje uporabljenimi strategijami pa je bila tudi med slovenskimi študenti 

razrednega pouka (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b). Vzrok za manj pogosto uporabo strategije 

socialne podpore med učitelji v naši raziskavi bi lahko bil v načinu izvajanja pouka med 

izvajanjem naše ankete – na daljavo (zaradi razmer Covida-19), saj učitelji zaradi dela na 

daljavo socialne opore pri sodelavcih niso uspeli (po)iskati. Pri izvajanju pouka na daljavo v 

času epidemije Covida-19 pogovor s sodelavci namreč ni bil enostavno izvedljiv, kar je lahko 

prispevalo k zmanjšani uporabi te strategije pri učiteljih. 

 

Učitelji so ocenili, da strategijo sprememba situacije »občasno« uporabljajo (M = 3,37, SD = 

0,65). Nekaj manj kot polovica učiteljev (47 %) je odgovorila, da trditve o uporabi te strategije 

zanje večkrat veljajo, razmeroma pogost je bil tudi odgovor, da trditve zanje deloma veljajo (37 

%). Redki učitelji so odgovorili, da trditve o uporabi te strategije zanje malokrat veljajo (11 %), 

vedno veljajo (3 %) ali sploh ne veljajo (2 %). Namen spremembe situacije je predrugačenje 

čustva učitelja. To strategijo lahko učitelj uporabi, ko je že prisoten v določeni situaciji v 

razredu, ki bi mu lahko povzročila neprijetna čustva, ampak jo pravočasno spremeni in zaradi 

tega ne doživlja neprijetnih čustev (Gross in Thompson, 2007). Taxer in Gross (2018) v svoji 

raziskavi navajata, da je sprememba situacije med najpogosteje uporabljanimi strategijami 

učiteljev (četrta najpogostejša). Med štirimi najpogostejšimi je bila tudi v raziskavi med 

slovenskimi študenti razrednega pouka (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b). Pogosta uporaba te 

strategije med učitelji naj bi bila v povezavi z naravo njihovega dela, saj se pogosto ne morejo 

izogniti situaciji, ampak se morajo z njo soočiti in jo lahko le spreminjajo (Smrtnik Vitulić in 

Prosen, 2015b). V rezultatih naše raziskave je bila sprememba situacije v primerjavi z ostalimi 

strategijami relativno manj pogosta (šesta). Natančnega vzroka za to ne poznamo, a je iz 

rezultatov razvidno, da je bila pogostost uporabe posameznih strategij razmeroma podobna, kar 

je prispevalo k njeni »uvrstitvi« med nekoliko manj pogoste strategije uravnavanja učiteljevih 

čustev.  

 

Izbira situacije, ki po pogostosti sledi spremembi situacije, je bila v primerjavi s spremembo 

situacije pri učiteljih razmeroma redkeje, t. j. »občasno« uporabljana (M = 3,01, SD = 0,66). 

Približno polovica učiteljev (46 %) je ocenila, da uporaba te strategije zanje deloma velja, 
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približno četrtina (26 %) je ocenila, da uporaba te strategije zanje pogosto velja. Še nekoliko 

manj učiteljev (22 %) je odgovorilo, da pri uravnavanju čustev izbiro situacije manj pogosto 

uporabljajo, najmanj učiteljev pa je ocenilo, da te strategije sploh ne uporabljajo (4 %) ali jo 

vedno uporabljajo (2 %). Pri izbiri situacije se posameznik želi izogniti situaciji, v kateri bi 

lahko doživljal neprijetna čustva (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b). Narava učiteljevega 

poklica pogosto ne omogoča izogibanja neprijetnim situacijam, prav tako izogibanje soočanja 

z neugodnimi situacijami velikokrat ni učinkovito (Gross in Thompson, 2007; Taxer in Gross, 

2018), zato npr. Smrtnik Vitulić in Prosen (2015b) navajata, da je njena redka uporaba v 

pedagoških poklicih pričakovana. Tudi v raziskavi Taxera in Grossa (2018) so učitelji navedli, 

da strategijo izogibanja situaciji redko uporabljajo, medtem ko so jo turški učitelji (Uzuntiryaki-

Kondakci idr., 2021) navedli kot najbolj pogosto uporabljeno za uravnavanje čustev. 

 

Učitelji so nekoliko manj pogosto kot zgoraj navedene strategije uporabljali strategijo 

prikrivanja, a je bila njena uporaba še vedno »občasna« (M = 2,73, SD = 0,92). Največ učiteljev 

(39 %) je odgovorilo, da ta strategija zanje deloma velja, nekoliko manj (28 %) jih je ocenilo, 

da ta strategija zanje malokrat velja, petina (20 %) pa je odgovorila, da ta strategija zanje večkrat 

velja. Najmanj učiteljev je ocenilo, da uporaba prikrivanja zanje sploh ne velja (9 %) ali vedno 

velja (4 %). Spodbudno je, da so učitelji navedli, da prikrivanje le »občasno« uporabljajo, saj 

pogosto prikrivanje neprijetnih čustev lahko še intenzivira doživljanje čustev (Gross in John, 

2003). Zaradi negativnih učinkov uravnavanja čustev s prikrivanjem, če je to pogosto 

uporabljeno, te strategije pri učiteljih ni smiselno dodatno spodbujati. Po drugi strani pa sta 

Taxer in Gross (2018) v raziskavi ugotovila, da so jo učitelji navedli kot najpogosteje 

uporabljeno strategijo. Glede na to, da je smiselnost uporabe prikrivanja pri učiteljih pogojena 

tudi s konkretno situacijo, v kateri se nahajajo, bi za analizo učinkovitosti uporabe prikrivanja 

potrebovali tudi »ozadje« dogajanja oz. opis situacije, v kateri so jo učitelji uporabili.  

 

Med strategije, ki smo jih uvrstili med »občasno« uporabljane, sodi še prevrednotenje 

pomembnosti dogajanja (M = 2,62, SD = 0,72). Skoraj polovica učiteljev v raziskavi (47 %) je 

odgovorila, da strategija zanje deloma velja, nekoliko manj učiteljev pa je odgovorilo, da 

strategija zanje malokrat velja. Redki učitelji so odgovorili, da uporaba prevrednotenja 

pomembnosti zanje večkrat velja (13 %) ali sploh ne velja (11 %), nihče izmed učiteljev pa ni 

odgovoril, da uporaba omenjene strategije zanj vedno velja. Učitelji v naši raziskavi so 

odgovorili, da prevrednotenje pomena pogosteje uporabljajo od prevrednotenja pomembnosti. 

Zanimivo je, da v naših rezultatih obstaja precejšnja razlika med uporabo strategij 

prevrednotenja pomena in prevrednotenja pomembnosti, saj obe strategiji uravnavanja čustev 

spadata med kognitivne strategije; večina nam dostopnih raziskav tudi ni posebej ločevala teh 

dveh strategij, temveč ju je obravnavala skupaj (npr. Taxer in Gross, 2018; Sutton, 2004; Gross 

in John 2003). Vprašanje pa je, zakaj so rezultati naše raziskave z učitelji pokazali na manj 

pogosto uporabo strategije prevrednotenja pomena od pomembnosti. Ena od možnih razlag je, 

da je učiteljem neprijetna čustva lažje preoblikovati, če na dogajanje, ki je sprožilo čustva, 

pogledajo nekoliko drugače (zavzemanje drugačne perspektive), kot če skušajo le zmanjševati 

pomen dogajanja, ki je bilo odločujoče za nastanek čustev. Glede na dobljene rezultate lahko 

zaključimo, da je treba omenjeni strategiji uravnavanja čustev (vsaj pri raziskovanju učiteljevih 

strategij uravnavanja čustev) med seboj razlikovati. 
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Prva izmed strategij, ki pri učiteljih sodijo med »redko« uporabljene, je bila preoblikovanje 

doživljanja (M = 2,45, SD = 0,71). Največ učiteljev (40 %) je odgovorilo, da uporaba te 

strategije zanje delno velja, manj kot tretjina (29 %) pa je ocenila, da uporaba te strategije zanje 

malokrat velja. Osmina učiteljev (15 %) je odgovorila, da pri uravnavanju neprijetnih čustev 

uporaba preoblikovanja doživljanja zanje sploh ne velja, enak delež učiteljev je odgovoril, da 

uporaba omenjene strategije zanje večkrat velja, le manjšina (1 %) pa je ocenila, da strategija 

preoblikovanje doživljanja zanje vedno velja. Preoblikovanje doživljanja vključuje spremembo 

subjektivne izkušnje doživljanja čustev (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b), učitelj pa pri 

uporabi te strategije svoje doživljanje »izključi«, kar pa kasneje lahko sproži še bolj intenzivno 

doživljanje čustev, zato je lahko pogosta uporaba te strategije manj učinkovita. Tudi avtorji 

drugih raziskav, v katerih so sodelovali učitelji ali študenti pedagoških smeri (Prosen in Smrtnik 

Vitulić (2016); Smrtnik Vitulić in Prosen (2015b); Sutton (2004) navajajo, da je bila strategija 

preoblikovanja doživljanja med najredkeje uporabljanimi. Predpostavimo lahko, da so učitelji 

iz naše raziskave preoblikovanje doživljanja redkeje uporabljali, ker je ta strategija uravnavanja 

čustev zahtevna za uporabo (vprašanje je namreč, do katere mere lahko neposredno vplivamo 

na naše doživljanje čustev), intenzivnost doživljanja pa se ob uporabi izključevanja doživljanja 

(sčasoma) lahko še poveča (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016).  

 

Rezultati so pokazali, da učitelji strategijo tolažba s hrano »redko« uporabljajo (M = 2,24, SD 

= 1,08). Več kot tretjina učiteljev (36 %) je odgovorila, da uporaba te strategije zanje malokrat 

velja, podoben delež učiteljev (31 %) je ocenil, da uporaba tolažbe s hrano zanje sploh ne velja. 

Osmina učiteljev (15 %) je odgovorila, da tolažba s hrano zanje večkrat veljajo, enak delež (14 

%) učiteljev je odgovoril, da ta strategija zanje delno velja. Le manjšina (4 %) učiteljev je 

ocenila, da strategija tolažba s hrano zanje vedno velja. Tolažba s hrano se je v raziskavi s 

slovenski študenti (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b) že pokazala za redko uporabljano pri 

uravnavanju njihovih čustev. Glede na to, da so tudi učitelji v naši raziskavi poročali o redki 

uporabi strategije tolažba s hrano, se verjetno zavedajo, da je to manj učinkovita strategija 

uravnavanja čustev. Uporaba te strategije lahko omogoča kratkoročne učinke (trenutno 

zadovoljstvo), ob pogosti uporabi pa je nezdrava, zato je koristno, da je učitelji pogosto ne 

uporabljajo. 

 

Učitelji so odgovorili, da za uravnavanje čustev najredkeje uporabljajo psihoaktivne snovi (npr. 

zdravila, alkohol, cigarete) – pogostost uporabe te strategije je bila »zelo redka«. Velika večina 

učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi (85 %), je odgovorila, da ta strategija zanje sploh ne velja, 

nekaj učiteljev (13 %) je odgovorilo, da ta strategija zanje malokrat velja, le majhen delež 

učiteljev (2 %) je odgovoril, da uporaba te strategije zanje deloma velja. Nihče izmed učiteljev 

ni odgovoril, da uporaba strategije zanj večkrat velja ali vedno velja. Uporaba psihoaktivnih 

snovi je družbeno manj sprejemljiva strategija, saj njena uporaba škodi zdravju in vodi v 

odvisnost. Učitelji v naši raziskavi so strategijo uporaba psihoaktivnih snovi najredkeje 

uporabljali, podobno velja tudi za študente razrednega pouka v slovenskem prostoru (Smrtnik 

Vitulić in Prosen, 2015b; Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016). Uporaba psihoaktivnih snovi bi za 

učitelje lahko imela hude posledice, saj je delo z otroki pod vplivom psihoaktivnih snovi 

kaznivo. Naši rezultati so torej spodbudni, saj kažejo na zavedanje učiteljev, da je ta način 
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uravnavanja čustev škodljiv (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015b). Vseeno pa je možno, da so učitelji v raziskavi prikrili uporabo psihoaktivnih snovi, saj 

je njihova uporaba družbeno manj sprejemljiva in jo je zato težje priznati. 

 

Rezultati torej kažejo, da so učitelji razrednega pouka odgovorili, da so pogosto uporabljali tri 

strategije uravnavanja neprijetnih čustev (preusmerjanje pozornosti, prevrednotenje pomena in 

preoblikovanja fiziologije), občasno so jih uporabljali šest (telesno aktivnost, socialno oporo, 

spremembo situacije, izbiro situacije, prikrivanje in kognitivno prevrednotenje pomembnosti 

situacije), redko dve strategiji (preoblikovanje doživljanja ter tolažba s hrano) in zelo redko le 

eno strategijo uravnavanja neprijetnih čustev (uporaba psihoaktivnih snovi). Na osnovi 

dobljenih rezultatov lahko predpostavimo, da učitelji pri uravnavanju neprijetnih čustev redkeje 

uporabljajo socialno manj sprejemljive (npr. prikrivanje, preoblikovanje doživljanja, tolažba s 

hrano ter uporaba psihoaktivnih snovi) kot socialno bolj sprejemljive (npr. kognitivno 

prevrednotenje pomena, socialna opora). Za bolj poglobljeno razumevanje pogostosti uporabe 

strategij uravnavanja čustev pri učiteljih pa bi potrebovali poznavanje konteksta (situacij), v 

katerih so učitelji doživljali čustva. Kot smo v interpretaciji že omenili, pa je pogostost uporabe 

strategij lahko prispeval tudi čas izvajanja raziskave – izredne razmere zaradi Covida-19, zaradi 

katerih je tudi šolanje potekalo na daljavo. 

4.3 POVEZANOST MED POGOSTOSTJO UPORABE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

URAVNAVANJA NEPRIJETNIH ČUSTEV UČITELJEV IN INTENZIVNOSTJO 

DOŽIVLJANJA IZBRANIH NEPRIJETNIH ČUSTEV (JEZA, IZČRPANOST, 

BREZUP) 

4.3.1 Rezultati 

Za izračun povezanosti med pogostostjo uporabe posameznih strategij uravnavanja neprijetnih 

čustev učiteljev in intenzivnostjo doživljanja izbranih neprijetnih čustev (RV3) smo uporabili 

parametrično statistično metodo Pearsonov koeficient povezanosti. V Tabeli 3 so navedene 

vrednosti Pearsonovega koeficienta povezanosti (r), s katerimi smo določili velikost 

povezanosti teh dveh spremenljivk.  

 

Tabela 3: Povezanost med učiteljevo pogostostjo uporabe posameznih strategij uravnavanja 

neprijetnih čustev in intenzivnostjo doživljanja jeze, izčrpanosti in brezupa 

 Jeza Brezup Izčrpanost 

(11) Tolažba s hrano  0,38** 0,34** 0,33** 

(10) Socialna opora 0,34* 0,30** 0,18 

(5) Prevrednotenje pomembnosti  0,26** 0,24** 0,09 

(9) Prikrivanje 0,26** 0,23* 0,17 

(12) Uporaba psihoaktivnih snovi 0,25** 0,11 0,19* 

(6) Preoblikovanje doživljanja 0,23* 0,23* 0,22* 

(1) Izbira situacije 0,14 0,14 0,15 
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(3) Preusmerjanje pozornosti -0,24* -0,28** -0,12 

(4) Prevrednotenje pomena  -0,16 -0,26** -0,05 

(7) Preoblikovanje fiziologije 0,06 -0,02 0,17 

(8) Telesna aktivnost 0,05 -0,12 0,10 

(2) Sprememba situacije  0,01 -0,16 -0,03 

Opombe: **p˂0,01; *p˂0,05, abc = pomembna, pozitivna in zmerna povezanost, abc = pomembna, pozitivna in 

nizka povezanost, abc = pomembna, negativna in nizka povezanost 

 

Za interpretacijo rezultatov povezanosti (Pearsonovih koeficientov) smo uporabili naslednje 

kriterije (Rumsey, 2016): 

- »nizka povezanost«, če je r manjši od 0,30, 

- »zmerna povezanost«, če je r med 0,30 in 0,50, 

- »visoka povezanost«, če je r nad 0,50. 

4.3.2 Povezanost uporabe strategij uravnavanja čustev z intenzivnostjo doživljanja jeze 

Intenzivnost doživljanja jeze se je pomembno, pozitivno in zmerno povezovala s strategijama: 

tolažba s hrano (r = 0,39) in socialna opora (r = 0,34), pomembno, pozitivno, a nizko pa z 

naslednjimi strategijami: prevrednotenje pomembnosti (r = 0,26), prikrivanje (r = 0,26), 

uporaba psihoaktivnih snovi (r = 0,25) in preoblikovanje doživljanja (r = 0,23). Pomembno, 

negativno in nizko se je pri učiteljih jeza povezovala s strategijo: preusmerjanje pozornosti (r 

= -0,24). 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je bilo doživljanje jeze pozitivno povezano s kar štirimi socialno 

manj zaželenimi oz. manj učinkovitimi strategijami uravnavanja čustev – tolažbo s hrano, 

uporabo psihoaktivnih snovi, prikrivanjem in preoblikovanjem doživljanja. Glede na to, da se 

jeza v posamezniku sproži, ko ga nekaj ali nekdo ovira na poti do zanj pomembnega cilja (npr. 

Smrtnik Vitulić, 2004), uporaba omenjenih manj zaželenih strategij posamezniku omogoča 

»tolažbo« ob nastajajoči frustraciji ali pa »zanikanje« doživljanja, kar za učitelje ni najbolj 

učinkovit ali aktiven način spoprijemanja z jezo. V situacijah, kjer je oviro možno odstraniti na 

poti do pomembnega cilja in je cilj socialno sprejemljiv, je pomembno, da se posameznik 

aktivno loti reševanja nastale težave (npr. Milivojević, 2008). Enako velja za učitelje, pri katerih 

je uporaba manj učinkovitih strategij za uravnavanje neprijetnih čustev v situacijah, ki jih je 

možno preoblikovati, manj učinkovita. Vprašanje pa je, ali so učitelji doživljanje jeze ocenili 

za situacije, na katere (do neke mere) lahko vplivajo, ali nanje pretežno ne morejo vplivati, kar 

pa na osnovi pridobljenih rezultatov ne moremo oceniti. 

 

Po drugi strani pa je bila intenzivnost jeze pozitivno povezana s strategijama iskanja socialne 

opore ter prevrednotenja pomembnosti, ki ju raziskovalci uvrščajo med bolj učinkovite pri 

spoprijemanju s čustvi (npr. Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). Razlog za pozitivno povezanost 

med učiteljevim doživljanjem jeze in prevrednotenjem pomembnosti situacije je lahko v tem, 

da učitelji ob intenzivnejšem doživljanju jeze poskušajo zmanjševati pomembnost dogajanja 

(zmanjšati pomen ovire na poti do zanje pomembnega cilja), saj s tem situacijo razumejo kot 
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zanje manj ogrožajočo, kar vodi k manj intenzivnemu doživljanju jeze. Razlog, zakaj se iskanje 

socialne opore pozitivno povezuje z doživljanjem jeze, pa je verjetno v tem, da učitelji jezo 

želijo »predelati« z drugimi, npr. kolegi, partnerji, prijatelji, socialna opora pa učiteljem 

omogoča lažje spoprijemanje s čustvom.  

 

Učiteljevo doživljanje jeze se je pomembno negativno povezovalo s strategijo preusmerjanja 

pozornosti, ki je bila najpogosteje uporabljana strategija v naši raziskavi. Rezultati nakazujejo, 

da se ob intenzivnem doživljanju jeze pogostost uporabe preusmerjanja pozornosti zmanjšuje. 

Glede na dobljene rezultate lahko predpostavimo, da so učitelji ocenili, da se z uporabo 

omenjene strategije z jezo ne (z)morejo učinkovito spoprijeti, zato jo ob doživljanju jeze redkeje 

uporabljajo. 

 

Ostale povezanosti med intenzivnostjo doživljanja jeze in izbranimi strategijami uravnavanja 

čustev niso bile statistično pomembne, zato predpostavljamo, da so učitelji ocenili, da uporaba 

teh strategij ni niti posebej učinkovita niti posebej neučinkovita pri intenzivnejšem doživljanju 

jeze. 

4.3.3 Povezanost uporabe strategij uravnavanja čustev z intenzivnostjo doživljanja 

brezupa 

Intenzivnost doživljanja brezupa se je pomembno, pozitivno in zmerno povezovala s 

strategijama: tolažba s hrano (r = 0,34) in socialna opora (r = 0,30), pomembno, pozitivno, a 

nizko pa z naslednjimi strategijami: prevrednotenje pomembnosti (r = 0,24), prikrivanje (r = 

0,23) in preoblikovanje doživljanja (r = 0,23). Pomembno, negativno in nizko se je pri učiteljih 

brezup povezoval s strategijama: preusmerjanje pozornosti (r = -0,28) in prevrednotenje 

pomena (r = -0,26).  

 

Podobno kot pri intenzivnosti jeze so se tudi z intenzivnostjo brezupa pozitivno povezovale 

nekatere socialno manj zaželene oz. manj učinkovite strategije uravnavanja čustev – tolažba s 

hrano, prikrivanje in preoblikovanje doživljanja. Brezup posameznik doživlja, če ne izpolni 

subjektivno pomembnih pričakovanj ali ko verjame, da se njegovi cilji v prihodnosti ne morejo 

izpolniti (Fanaja idr., 2014; Milivojević, 2008). Učitelji zato verjetno ob močnem doživljanju 

brezupa izgubijo motivacijo za aktiven način soočanja s situacijo, saj ne verjamejo, da lahko 

svoje cilje dosežejo s svojim trudom. Morda zato s strategijami tolažba s hrano, prikrivanje in 

preoblikovanje doživljanja iščejo tolažbo zaradi nedosegljivih ciljev ali želijo zanikati svoje 

doživljanje, namesto, da bi se še naprej trudili najti rešitev za dosego svojih ciljev. 

 

Po drugi strani pa je bila intenzivnost brezupa pozitivno povezana s strategijama iskanja 

socialne opore ter prevrednotenja pomembnosti, ki ju raziskovalci uvrščajo med bolj učinkovite 

pri spoprijemanju s čustvi (npr. Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). Učitelji, ki ob 

intenzivnejšem brezupu uporabljajo prevrednotenje pomembnosti, verjetno skušajo zmanjšati 

pomembnost tistih ciljev, ki se jim zdijo nedosegljivi. Na ta način postane doživljanje brezupa 

zanje manj intenzivno, saj se zmanjša njihova želja po nedosegljivem cilju. Učitelji, ki ob 

intenzivnejšem brezupu iščejo socialno oporo, pa morda iščejo pri drugih ljudeh tolažbo, preko 
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katere bi lažje »predelali« svoj brezup. Morda pa iščejo tudi nasvete sodelavcev, kako se 

drugače soočiti s situacijo, da bi lahko vendarle uresničili svoje »nedosegljive« cilje. 

 

Učiteljevo doživljanje brezupa se je pomembno negativno povezovalo s strategijama 

preusmerjanja pozornosti in prevrednotenja pomena, ki sta bili najpogosteje uporabljeni 

strategiji v naši raziskavi. Rezultati nakazujejo, da se ob intenzivnem doživljanju brezupa 

pogostost uporabe preusmerjanja pozornosti ter prevrednotenja pomena zmanjšuje. Naši 

rezultati nakazujejo, da se učiteljem omenjeni strategiji ne zdita učinkoviti pri soočanju z 

intenzivnejšim brezupom, zato ju ob doživljanju intenzivnega brezupa redkeje uporabljajo. 

 

Ostale povezanosti med intenzivnostjo doživljanja brezupa in izbranimi strategijami 

uravnavanja čustev niso bile statistično pomembne, zato predpostavljamo, da so učitelji ocenili, 

da uporaba teh strategij ni niti posebej učinkovita niti posebej neučinkovita pri intenzivnejšem 

doživljanju brezupa. 

4.3.4 Povezanost uporabe strategij uravnavanja čustev z intenzivnostjo doživljanja 

izčrpanosti 

Intenzivnost doživljanja izčrpanosti se je pomembno, pozitivno in zmerno povezovala s 

strategijo tolažba s hrano (r = 0,33), pomembno, pozitivno, a nizko pa s strategijama: uporaba 

psihoaktivnih snovi (r = 0,22) in preoblikovanje doživljanja (r = 0,19).  

 

Ob doživljanju izčrpanosti posameznik občuti pomanjkanje energije za soočanje z negativnimi 

dejavniki (Babšek, 2009). Doživljanje izčrpanosti povezujemo z določenimi vedenjskimi 

vzorci, med drugim tudi z zmanjšanim nadzorom čustvenega izražanja, povečanim uživanjem 

različnih substanc in nezdravimi vzorci prehranjevanja (Babšek, 2009). Zato ne preseneča, da 

so učitelji v naši raziskavi ob doživljanju izčrpanosti pogosteje uporabljali ravno strategije 

tolažbe s hrano, uživanja psihoaktivnih snovi ter preoblikovanja doživljanja. Učitelji so z 

uporabo teh strategij verjetno želeli odmisliti neprijetne dražljaje, ker niso imeli dovolj energije 

za soočenje z neprijetnimi dražljaji. Verjetno so se skušali z uporabo strategij tudi »potolažiti«, 

namesto da bi skušali vplivati na samo situacijo. Babšek (2009) spremenjene vedenjske vzorce 

izčrpanih posameznikov (vključno s spremenjenim prehranjevanjem, uživanjem substanc ter 

slabšim nadzorom čustev) povezuje z začaranim krogom, ki lahko vodi v resne motnje. 

Razumljivo je torej, da so učitelji v naši raziskav ob intenzivnejšem doživljanju izčrpanosti 

pogosteje uporabljali tolažbo s hrano, uživanje psihoaktivnih snovi ter preoblikovanje 

doživljanja, vendar je to tudi zaskrbljujoče. Pomeni namreč, da učitelji ob intenzivni izčrpanosti 

uporabljajo strategije, s katerimi se morda ne morejo pravilno odzvati na situacije, ki so privedle 

do doživljanja izčrpanosti. Ostale povezanosti med intenzivnostjo doživljanja izčrpanosti in 

izbranimi strategijami uravnavanja čustev niso bile statistično pomembne, zato 

predpostavljamo, da so učitelji ocenili, da uporaba teh strategij ni niti posebej učinkovita niti 

posebej neučinkovita pri intenzivnejšem doživljanju izčrpanosti. 
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5 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu nas je zanimalo, kako intenzivno učitelji razrednega pouka pri svojem delu 

doživljajo posamezna čustva (veselje, ljubezen, ponos, jezo, izčrpanost, brezup), kako pogosto 

v vsakodnevnih situacijah uporabljajo strategije uravnavanja neprijetnih čustev (jezo, 

izčrpanost, brezup) in ali se pri učiteljih razrednega pouka pogostost uporabe posameznih 

strategij uravnavanja neprijetnih čustev v vsakodnevnih situacijah povezuje z intenzivnostjo 

doživljanja izbranih neprijetnih čustev (jezo, izčrpanostjo, brezupom) pri njihovem delu. V 

raziskavo je bilo vključenih 114 učiteljev razrednega pouka iz različnih slovenskih osnovnih 

šol, ki so izpolnili spletni anketni vprašalnik. 

 

V prvem raziskovalnem vprašanju smo raziskali, kako intenzivno so učitelji razrednega pouka 

pri svojem delu doživljali posamezna čustva (veselje, ljubezen, ponos, jezo, izčrpanost, brezup). 

Rezultati, ki smo jih dobili z anketnim vprašalnikom, so pokazali, da so učitelji pri svojem delu 

zelo intenzivno doživljali veselje, intenzivno so doživljali ponos in ljubezen, zmerno intenzivno  

izčrpanost in manj intenzivno brezup. V splošnem velja, da čustva intenzivneje doživljamo, če 

pripisujemo velik pomen dogajanju ali cilju, ki ga želimo doseči. Prav tako se intenzivnost 

čustva veča, če v dosego cilja vlagamo več truda (Milivojević, 2008; Rot, 1973; Smrtnik 

Vitulić, 2004). Učitelji v naši raziskavi so zelo intenzivno doživljali veselje, iz česar sklepamo, 

da so pogosto dosegali pomembne cilje in/ali so v dosego ciljev vložili veliko časa in truda. 

Ponos so doživljali intenzivno, kar v skladu z vsebino vprašalnika pomeni, da so bili zadovoljni 

z uspehi svojih učencev ter jih pripisovali tudi svojemu kakovostnemu delu. Intenzivno so 

doživljali tudi ljubezen, kar pomeni, da so učenci zanje pomembne osebe, saj ljubezen 

doživljamo v odnosu do tistih, ki so za nas pomembni (Milivojević, 2008). Pri delu so doživljali 

zmerno intenzivno izčrpanost, kar lahko pomeni, da so bili občasno izpostavljeni okoliščinam, 

ki so povzročale občutek utrujenosti, otrplosti ter zmanjšano sposobnost za delo. Brezup so 

doživljali manj intenzivno, kar pomeni, da so le redko doživljali hujše neuspehe in so se jim 

lastni zastavljeni cilji le redko zdeli nedosegljivi. Nizka intenzivnost doživljanja jeze pri 

učiteljih pa v skladu z vprašalnikom pomeni, da se njihovi učenci večinoma vedejo po 

pričakovanjih ter ne ogrožajo ciljev ali želja, ki so za učitelje pomembni. Zanimivo je, da so 

učitelji intenzivneje doživljali prijetna čustva, čeprav Frederickson (2008, v Prosen idr., 2011) 

navaja, da večina ljudi intenzivneje doživlja neprijetna čustva. Rezultati naše raziskave so v 

tem pogledu zelo vzpodbudni, saj doživljanje prijetnih čustev ugodno vpliva na čustveno 

ravnovesje posameznika, izražanje prijetnih čustev pa ugodno vpliva tudi na različne pozitivne 

izide za učence v razredu, npr. izboljšanje razredne klime (Prosen idr., 2011). 

 

V drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto so učitelji v vsakodnevnih 

situacijah uporabljali strategije uravnavanja neprijetnih čustev (jeze, brezupa in izčrpanosti). 

Rezultati so pokazali, da so učitelji pri opravljanju poklica za uravnavanje svojih čustev pogosto 

uporabljali preusmerjanje pozornosti, prevrednotenje pomena in preoblikovanje fiziologije, 

občasno so uporabljali telesno aktivnost, socialno oporo, spremembo situacije, izbiro situacije, 

prikrivanje in kognitivno prevrednotenje pomembnosti situacije, redko so uporabljali 

preoblikovanje doživljanja ter tolažbo s hrano, zelo redko pa so uživali psihoaktivne snovi. 



60 

 

Rezultati so pokazali, da so učitelji razrednega pouka pri opravljanju poklica za uravnavanje 

svojih čustev najpogosteje uporabljali preusmerjanje pozornosti. S tem se rezultati naše 

raziskave ujemajo z navedbami drugih raziskovalcev (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016), da to 

strategijo posebej pogosto uporabljajo ravno učitelji razrednega pouka. S preusmerjanjem 

pozornosti lahko učitelji v razredu hitro zmanjšajo intenzivnost čustvenih odzivov na neprijetne 

dražljaje, zato je pogosta uporaba strategije lahko smiselna. Učitelji so odgovorili, da so pri 

svojem delu pogosto prevrednotili pomen situacije, ki jim je omogočilo, da so se vživeli v 

perspektivo drugih ljudi in so bolje razumeli ravnanje učencev. Rezultati drugih raziskav so 

pokazali, da pogosta uporaba te strategije pozitivno učinkuje na učiteljevo delo v razredu (Gross 

in John, 2003; Prosen idr., 2011; Taxer in Gross, 2018), zato je pogosta uporaba te strategije v 

razredu lahko koristna. Učitelji iz naše raziskave so svoja čustva pogosto uravnavali tudi s 

preoblikovanjem fiziologije, kar je presenetljivo, saj je bila v drugih raziskavah (npr. Sutton, 

2004; Taxer in Gross, 2018) ta strategija pri učiteljih redkeje uporabljena. Vzroka za pogostejšo 

rabo strategije v naši raziskavi ne poznamo, morda pa so dobljeni rezultati povezani z epidemijo 

Covida-19, ki je zaznamovala učitelje v času izvajanja raziskave – morda so se učitelji zaradi 

značilnosti obdobja bolj usmerili na svoje telo in iskali načine uravnavanja čustev, ki so bili 

povezani s preoblikovanjem telesnih procesov. Učitelji so odgovorili, da le občasno uravnavajo 

svoja čustva s telesno aktivnostjo. To je zaskrbljujoče, saj je telesna aktivnost povezana z 

redkejšim doživljanjem neprijetnih čustev in bi jo morali pri učiteljih bolj spodbujati, a so 

rezultati verjetno vezani na učiteljevo poučevanje, pri katerem se učitelji telesnih aktivnosti ne 

morejo pogosto posluževati. Učitelji so poročali tudi, da le občasno spreminjajo situacijo z 

namenom, da bi s tem vplivali na svoje doživljanje čustev. To je presenetljivo, saj sta Smrtnik 

Vitulić in Prosen (2015b) v eni od svojih raziskav ugotovili, da slovenski učitelji to strategijo 

pri svojem delu pogosto uporabljajo. Vzrok za redkejšo uporabo te strategije pri učiteljih v naši 

raziskavi bi lahko bil v drugačnem načinu izvajanja pouka v času Covida-19, ki je potekal na 

daljavo in so zato učitelji poskušali s preoblikovanjem dogajanja vplivati na svoje doživljanje 

čustev (npr. z izbiro načinov poučevanja in odzivanja na učence). Učitelji so odgovorili, da se 

pri svojem delu le občasno poslužujejo socialne opore, kar ni pričakovan rezultat, saj je ena 

izmed temeljnih kompetenc učitelja aktivno grajenje medosebnih odnosov in bi zato 

pričakovali, da se pri spoprijemanju s svojimi čustvi o tem pogovorijo z drugimi (npr. s 

sodelavci). Tudi avtorji mnogih raziskav uravnavanja čustev učiteljev (npr. Sutton, 2004; Taxer 

in Gross, 2018) navajajo, da učitelji pogosto uporabljajo socialno oporo. Morda je bil vzrok za 

občasno uporabo te strategije v naši raziskavi izvajanje pouka na daljavo in učitelji zaradi dela 

od doma socialne opore pri sodelavcih niso uspeli (po)iskati. Učitelji so odgovorili, da svoja 

neprijetna čustva le občasno preoblikujejo z uporabo izbire situacije, kar pa je pričakovano, saj 

narava učiteljevega poklica pogosto ne omogoča izogibanja neprijetnim situacijam (Gross in 

Thompson, 2007; Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b; Taxer in Gross, 2018). V naši raziskavi so 

učitelji poročali, da so svoja čustva občasno prikrili. To ni presenetljivo, saj lahko pogosto 

prikrivanje neprijetnih čustev še poveča njihovo intenziteto, uporaba te strategije pa se povezuje 

tudi z  slabšanjem medsebojnih odnosov ter pojavom psihopatoloških znakov (Gross in John, 

2003; Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015b). Tudi za prevrednotenje pomembnosti dogajanja so 

učitelji, ki smo jih vključili v našo raziskavo, odgovorili, da ga le občasno uporabljajo. Ker 

večina tujih raziskav ne razlikuje med prevrednotenjem pomena in pomembnosti, težje 

interpretiramo, ali  pogostost uporabe prevrednotenja pomembnosti v naši raziskavi bistveno 
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odstopa od rezultatov drugih raziskav. Učitelji, vključeni v našo raziskavo, so poročali, da redko 

uporabljajo preoblikovanje doživljanja, s katerim vplivajo na svoja čustva, kar se sklada z 

ugotovitvami drugih raziskav (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015b; Sutton, 2004). Morda učitelji preoblikovanje doživljanja redkeje uporabljali zato, ker je 

ta strategija uravnavanja čustev zahtevna za uporabo, intenzivnost doživljanja čustev pa se ob 

zanikanju doživljanja lahko še poveča (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016). Učitelji v naši 

raziskavi so odgovorili, da čustva redko uravnavajo tako, da se tolažijo s hrano. Morda je razlog 

v tem, da se zavedajo, da je ta strategija lahko (dolgoročno) škodljiva za zdravje. Učitelji v naši 

raziskavi so poročali, da za uravnavanje čustev redko uporabljajo psihoaktivne snovi (npr. 

tablete). To je lahko spodbudno, saj lahko rezultati kažejo na zavedanje učiteljev, da je ta način 

uravnavanja čustev škodljiv (Prosen in Smrtnik Vitulić, 2016; Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015b). 

 

V tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se pri učiteljih razrednega pouka 

pogostost uporabe posameznih strategij uravnavanja čustev v vsakodnevnih situacijah povezuje 

z intenzivnostjo doživljanja izbranih neprijetnih čustev (jeza, izčrpanost, brezup) pri njihovem 

delu. Rezultati so pokazali, da so učitelji ob intenzivnejšem doživljanju jeze pogosteje 

uporabljali nekatere manj zaželene oz. manj učinkovite strategije uravnavanja čustev – tolažbo 

s hrano, uporabo psihoaktivnih snovi, prikrivanje in preoblikovanje doživljanja. Iz tega 

sklepamo, da se učitelji ob doživljanju intenzivnejše jeze niso vedno skušali aktivno soočiti z 

motečim dejavnikom, temveč so s tovrstnimi uporabljenimi strategijami iskali tolažbo oz. so 

doživljanje jeze morda celo zanikali. Po drugi strani pa so učitelji ob intenzivnejšem doživljanju 

jeze pogosteje iskali socialno oporo, preko katere so svoje doživljanje jeze lahko »predelali« z 

drugimi ljudmi ter uporabljali prevrednotenje pomembnosti dogajanja (npr. situacija zame ni 

tako pomembna), s katerim so skušali vplivati na manjšo intenzivnost doživljanja jeze. Učitelji 

so ob intenzivnejšem doživljanju jeze redkeje uporabljali strategijo preusmerjanja pozornosti. 

Morda so učitelji verjeli, da s to strategijo ne (z)morejo učinkovito uravnavati bolj intenzivno 

jezo. Podobno kot pri intenzivnosti jeze so se tudi z intenzivnostjo brezupa pozitivno 

povezovale strategije tolažba s hrano, prikrivanje in preoblikovanje doživljanja. Glede na 

rezultate lahko predpostavimo, da učitelji ob intenzivnejšem doživljanju brezupa včasih 

izgubijo motivacijo za aktiven način soočanja s situacijo in z naštetimi strategijami iščejo 

tolažbo za nastalo situacijo ali želijo zanikati svoje doživljanje. Po drugi strani pa je bila 

intenzivnost brezupa pozitivno povezana z bolj učinkovitima strategijama iskanja socialne 

opore ter prevrednotenje pomembnosti. Iz tega lahko sklepamo, da so učitelji ob intenzivnejšem 

doživljanju brezupa poskušali zmanjševati pomembnost tistih ciljev, ki so se jim zdeli 

nedosegljivi in so s tem zmanjšali čustveni odziv na neuspeh, pri drugih osebah pa so iskali 

socialno oporo, da bi lažje »predelali« svoj brezup. Intenzivnejše doživljanje brezupa se je 

pomembno negativno povezovalo s strategijama preusmerjanja pozornosti in prevrednotenja 

pomena. Predpostavljamo, da se učiteljem omenjeni strategiji ne zdita učinkoviti pri soočanju 

z intenzivnejšim brezupom, zato ju ob doživljanju intenzivnega brezupa redkeje uporabljajo. 

Učitelji so ob intenzivnejšem doživljanju izčrpanosti pogosteje uporabljali tolažbo s hrano, 

uživanje psihoaktivnih snovi ter preoblikovanje doživljanja, kar je pričakovano, saj doživljanje 

izčrpanosti povezujemo z nezdravimi vzorci prehranjevanja, povečanim uživanjem različnih 

substanc ter zmanjšanim nadzorom čustvenega izražanja (Babšek, 2009). Učitelji so z uporabo 
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teh strategij verjetno želeli odmisliti neprijetne dražljaje, ker niso imeli dovolj energije za 

soočanje z njimi, z uporabo strategij pa so se poskušali tudi »potolažiti«, namesto da bi skušali 

vplivati na samo situacijo. Čeprav so rezultati razumljivi, so žal zaskrbljujoči, saj iz tega sledi, 

da učitelji ob intenzivni izčrpanosti uporabljajo strategije, s katerimi se morda ne morejo 

pravilno odzvati na situacije, ki so privedle do doživljanja izčrpanosti.  

 

Raziskava, ki smo jo opisali v magistrskem delu, je v Sloveniji ena prvih raziskav intenzivnosti 

doživljanja posameznih čustev (veselja, ponosa, ljubezni, jeze, brezupa in izčrpanosti), 

uravnavanja neprijetnih čustev (jeze, brezupa in izčrpanosti) ter povezave med intenzivnostjo 

doživljanja neprijetnih čustev in pogostostjo uporabe posameznih strategij uravnavanja čustev 

pri učiteljih razrednega pouka. Prednost naše raziskave je, da je bil vzorec učiteljev razmeroma 

velik in da so učitelji sami poročali o doživljanju posameznih čustev v razredu in načinih 

uravnavanja neprijetnih čustev jeze, izčrpanosti, brezupa. To nam je omogočilo vpogled v 

intenzivnost doživljanja čustev učiteljev, ki ni nujno enaka izražanju čustev in njihovemu 

prepoznavanju (navzven) – pri slednjem lahko le posredno sklepamo o doživljanju čustev. 

Pomanjkljivost naše raziskave je, da učitelji niso poročali o tem, v katerih situacijah so 

doživljali čustva in jih uravnavali. To pomeni, da težko z gotovostjo presojamo, ali je (bila) 

uporaba določenih strategij uravnavanja čustev pri učiteljih bolj ali manj ustrezna, saj je presoja 

ustreznosti lahko povezana s konkretno situacijo, ki v posamezniku sproži čustvo. Zato bi bilo 

v prihodnjih raziskavah smiselno preveriti, katere situacije pri učiteljih sprožajo posamezna 

čustva in kako jih učitelji v teh situacijah uravnavajo. 

  

Ugotovitve raziskave bodo pripomogle k bolj poglobljenim (s)poznanjem učiteljevih čustev in 

njihovega uravnavanja. To bo učiteljem in drugim strokovnim delavcem lahko v pomoč pri bolj 

učinkovitem uravnavanju čustev, kar bo lahko prispevalo k bolj kakovostnemu delu z učenci.  
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