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»Šola, ki upošteva čustvene potrebe svojih učencev, ki skrbi za njihovo duševno zdravje, ki jih 

obvaruje pretiranega strahu in stresov in jih hkrati 'opremlja' za konstruktivno obvladovanje 

čustev in spoprijemanje s stresnimi situacijami, daje učencem pomembno popotnico za življenje: 

osnovno samozavest in notranjo čvrstost, ki je potrebna pri srečevanju z življenjskimi izzivi.« 

(Marentič Požarnik, 2014, str. 217). 
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POVZETEK 

Glavni namen pričujočega magistrskega dela je bil ugotoviti, kako učenci uravnavajo svoja čustva 

med učenjem. Zanimalo nas je, koliko so učenci zmožni uravnavanja čustev, katere strategije za 

to uporabljajo, kako se učijo uravnavanja čustev ter kako čustveno uravnavanje vpliva na njihovo 

učenje.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so opredeljena čustva in njihov razvoj, opisani so proces in 

strategije uravnavanja čustev, vse to pa je umeščeno tudi v vzgojno-izobraževalni kontekst.  

V empiričnem delu smo za raziskavo uporabili kvantitativni pristop in na vzorcu 112 učencev 4. 

in 9. razreda s pomočjo kombiniranega vprašalnika odgovarjali na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Pridobljene rezultate smo kvantitativno statistično analizirali, pri odgovorih na odprta 

vprašanja smo izvedli analizo vsebine.  

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci prav dobro razvito zmožnost uravnavanja čustev, 

kar podobno tudi samoocenjujejo, pri tem pa imajo nekoliko višjo zmožnost četrtošolci v 

primerjavi z devetošolci. Pokazali so tudi prevladujoče strategije, ki jih učenci uporabljajo za 

uravnavanje lastnih čustev med učenjem (predvsem preusmeritev pozornosti ter preoblikovanje 

odziva), razlike v uporabljenih strategijah glede na starost ter vpliv zmožnosti uravnavanja čustev 

na učenje – ta je imela pozitiven vpliv pri doživljanju pozitivnih čustev (veselje) ter negativnega 

pri doživljanju negativnih čustev (žalost, jeza). Menimo, da rezultati raziskave lahko prispevajo k 

ozaveščanju o pomembnosti vključevanja čustev v pouk in k sistematičnemu učenju strategij 

uravnavanja čustev z namenom vpliva na procese učenja, odnose in druga področja življenja 

učencev. 
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Čustva, učenci, uravnavanje čustev, funkcije uravnavanja čustev, strategije uravnavanja čustev, 

učenje uravnavanja čustev 

  



ABSTRACT 

The main purpose of the master's thesis was to find out how students regulate their emotions during 

learning. We were interested to learn how capable the students are of regulating their emotions, 

which strategies they use to do so, how they learn emotion regulation, and how the emotion 

regulation influences their learning. 

In the theoretical part of the master's thesis, we defined emotions and their development, described 

the process and strategies of emotion regulation, and integrated all of this into the educational 

context. 

In the empirical part, we used a qualitative research paradigm on a sample of 112 students of the 

4th and 9th grade. We used a combined questionnaire to answer our research questions. The results 

obtained were analysed using quantitative statistics, while content analysis was used when 

analysing the answers to the open-ended questions. 

The results showed that students have a highly developed ability of regulating their emotions, 

which they self-evaluate similarly, with a somewhat better developed ability in 4th graders 

compared to 9th graders. The results also showed the predominate strategies the students use to 

regulate their own emotions during learning (mainly attention deployment and response 

regulation); the differences in the strategies used based on age; and the influence of the ability of 

emotion regulation on their learning – it had a positive influence while experiencing positive 

emotions (joy) and a negative one while experiencing negative emotions (sadness, anger). We 

believe the results of our research can contribute to raising awareness of the importance of 

integrating emotions into the learning process, and of systematic teaching and learning of the 

strategies of emotion regulation, with the purpose of influencing the learning processes, 

relationships, and other areas of students' lives. 

 

KEYWORDS 

Emotions, students, emotion regulation, functions of emotion regulation, emotion regulation 

strategies, learning of emotion regulation 
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UVOD 

 

Ljudje učenju in izobrazbi dandanes pripisujemo vedno večji pomen, kar vpliva tudi na ostale 

vidike našega življenja. Ravno zato v vsa področja, tudi učenje, vpletamo čustva. Čustva pa niso 

nujno vedno koristna, zato jih je pogosto treba uravnavati. Ena od najpomembnejših spretnosti v 

življenju, ki vpliva na odnose, uspeh, zdravje in splošno prilagoditev, je zato tudi uravnavanje 

čustev. V šoli in med učenjem se učenci srečujejo z najrazličnejšimi čustvi, tako pozitivnimi kot 

negativnimi. Pomembno je, da lahko ta čustva prepoznajo, jih osmislijo in ustrezno uravnavajo, 

da lahko proces učenja sploh poteka. Premočna čustva namreč običajno zavirajo proces učenja. V 

šoli, raziskovanju, pa tudi drugje, se tematiki čustev pogosto skušamo izogniti, saj je zelo 

subjektivna – zunanji opazovalci namreč težko ocenijo, kaj posameznik dejansko čuti v določenem 

trenutku, poleg tega pa ni nujno, da določeni situaciji vsak pripiše enak pomen, na osnovi katerega 

oblikuje čustveni odziv. Vseeno pa strokovnjaki čustvom pripisujejo vedno večji pomen in 

opozarjajo na njihovo pomembnost v vsaki situaciji. 

Na razvoj uravnavanja čustev močno vplivajo socialni odnosi. Med otrokovim odraščanjem se 

vloga staršev in skrbnikov pri razvoju in učenju čustvene regulacije razširi tudi na ostale 

pomembne osebe v njegovi okolici – sorojence, širšo družino, prijatelje, v šoli pa tudi na učitelja 

in sošolce. Ti predstavljajo modele, od katerih se otrok uči strategij uravnavanja čustev, ter oporo 

ob doživljanju določenih čustev. 

Velik vpliv na uravnavanje čustev imajo tudi družbena pričakovanja – kdaj in kako naj bi 

posameznik izražal določena čustva. Ta pričakovanja obstajajo tudi v šoli, v razredu med procesom 

učenja. Jasno je, da med učenjem otroci (in odrasli) doživljajo najrazličnejša čustva. Pomembno 

je, da ta čustva znajo izraziti na ustrezen način in hkrati, da jih znajo primerno uravnati – izbrati 

ustrezno strategijo za njihovo uravnavanje. Tako namreč lahko proces učenja poteka neovirano. V 

nasprotnem primeru, kadar otrok čustev ne uravna uspešno, to lahko ovira proces učenja, saj imajo 

čustva močan vpliv na kognitivne procese. 

Čustva se v učnem okolju pojavljajo neprestano. Poleg čustev, ki se pojavljajo v povezavi z 

učenjem in ocenjevanjem, se porajajo tudi ob stikih s sošolci in učitelji ter ob dogajanju v razredu, 

ki niti ni povezano z učenjem. Uravnavanje čustev učencu pomaga tako na kognitivnem področju, 

pri učenju in pomnjenju, kot tudi na socialnem področju. 

V današnji družbi so ustvarjena velika pričakovanja glede akademskega uspeha že od osnovne šole 

dalje. Zaradi teh pričakovanj marsikateri otrok čuti velik pritisk med ocenjevanji, kar pojasnjuje 

pogostost pojavljanja testne anksioznosti in razširjenost raziskav na tem področju. Vendar pa se 

pritisk ustvarja tudi že prej, med učenjem. Učenci torej že med učenjem doživljajo najrazličnejša 

čustva – od upanja, ponosa, dolgčasa do nemoči, jeze in anksioznosti. Ta čustva pa lahko močno 

vplivajo na učenčevo zmožnost učenja, saj vplivajo na pomnjenje, motivacijo, koncentracijo in 

izbiro učnih strategij. 
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Kadar smo čustveno vpleteni v učenje, smo običajno bolj pozorni in si več zapomnimo. To 

spoznanje lahko s pridom uporabljajo učitelji – če šolsko snov približajo učencem in njihovim 

interesom, se bodo ti bolj čustveno odzivali, kar ima lahko pozitiven vpliv na njihovo učenje. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. Čustva 

 

Čustva so večplasten fenomen z zapletenim fiziološkim dogajanjem. Nastanejo, ko se človek 

znajde v situaciji, ki ji pripiše pomen za doseg svojih ciljev. Pri tem je cilj lahko zavesten ali 

nezaveden, preprost ali zapleten (Gross in Thompson, 2007). Sestavljena so iz več komponent in 

zajemajo izkustveno, vedenjsko in fiziološko področje (Gross, 1999). Vključujejo spremembe v 

počutju posameznika, izražanju tega počutja in spremembe v možganih in telesu (Urry in Gross, 

2010). Čustva, ki nastanejo kot odziv na neko situacijo, so pogosto proizvod razvoja skozi 

zgodovino človeštva, vendar pa pogosto niso več primerna v situacijah, ki jih doživljamo dandanes 

(Gross, 1999). 

Fox in Calkins (2003) definirata čustvo kot psihološko stanje, ki ima določeno trajanje in vključuje 

značilno obnašanje kot sredstvo komunikacije. To stanje je posledica kognitivne ocene neke 

spremembe v okolju. 

Musek in Pečjak (2001) opredeljujeta čustva kot duševne procese in stanja, »s katerimi doživljamo 

značilen vrednostni odnos do stvari, oseb in dogodkov (ugodje in neugodje, prijetnost in 

neprijetnost, privlačnost in neprivlačnost). Spremljajo jih značilni fiziološki procesi. Vplivajo na 

naše obnašanje.« (str. 273). 

Milivojević (2008) pravi, da je čustvo kvalitativno posebna reakcija posameznika na neko 

življenjsko situacijo, ki jo oceni kot pomembno, s čimer vzpostavi neposreden odnos do dogodka, 

hkrati pa tudi do svojega odziva. Čustvo »visceralno, motorično, motivacijsko in mentalno 

pripravlja subjekt na prilagoditveno dejavnost« (str. 20). Doživljanje čustva opisuje kot zapleten 

mehanizem zaporedja mentalnih postopkov, ki jih je umestil v model krožne emocionalne reakcije 

(model KER), ki ga bomo podrobneje predstavili v kasnejšem poglavju. 

Teorije čustev lahko razdelimo v štiri skupine glede na izvor in sestavo čustev – fiziološke in 

nevrološke, katerih zagovorniki so avtorji, kot sta LeDoux in Pankseppa, funkcionalne, katerih 

predstavnik je Izard, kognitivne, katerih avtor je med drugimi Lazarus, ter socialne, katerih 

zagovornik je Averill (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Fiziološke in nevrološke teorije poudarjajo značilne fiziološke spremembe organizma in 

prepoznavne medmožganske povezave, ki se pojavijo ob dražljajih, ki naj bi bile tudi evolucijsko 

prirojene (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Značilnost funkcionalnih teorij je, da avtorji obravnavajo čustva kot del procesa evolucije in so 

torej prirojena. Čustva naj bi imela motivacijsko vlogo in naj bi bila tista, ki usmerjajo zaznave in 

kognicijo. Funkcionalisti pozornost usmerjajo na izraz na obrazu ter druge značilne fiziološke 

procese (Lamovec, 1991). 
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Kognitivne teorije izpostavljajo, da se čustva sprožijo kot reakcija na dogajanje, ki ga posameznik 

kognitivno oceni kot pomembno. Značilni so zapleteni psihofiziološki procesi, ki si sledijo v 

nespremenljivem zaporedju – po kognitivni oceni sledijo telesna obdelava informacij, telesno 

izražanje čustev (z mimiko, gestami, vedenjem) ter delovanje oziroma pripravljenost zanj (Smrtnik 

Vitulić, 2011). 

Socialni teoretiki pa predpostavljajo, da so čustva družbeno pogojena in na njihovo poimenovanje, 

interpretacijo ter predelavo vplivajo socialni dejavniki (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Raziskovalci čustvenih procesov se strinjajo, da so čustva kompleksni procesi, ki vključujejo 

fiziološko vzburjenje, kognitivno oceno situacije ter izrazno komponento. Izražajo odnos do 

samega sebe ali do zunanjega sveta. Še vedno pa ostajajo tudi številna razhajanja, glede katerih se 

teoretiki ne strinjajo (Lamovec, 1991). 

Čustva so proizvod subjektivnih izkustev, zato se med posamezniki lahko močno razlikujejo, celo 

znotraj iste situacije. Individualne razlike lahko izhajajo iz kulture, etničnosti, spola, tudi iz šole 

in razreda, najpogosteje pa so le del edinstvenosti vsakega človeka in so proizvod vpliva genetike, 

fizioloških procesov, zgodnjega učenja, osebnih vrednot ter kognitivnega vrednotenja lastnih 

sposobnosti (Pekrun, 2014). 

 

1.1. Funkcije čustev 

 

Čustva nas spodbudijo k dejanjem – ob doživljanju čustva se sprožijo odzivi, ki nas vodijo v 

dejanje (Goleman, 1997). Strokovnjaki pripisujejo čustvom pomembno vlogo, saj vplivajo na naše 

vedenje, sprejemanje odločitev, spomin in odnose – pri tem pa je njihov vpliv lahko pozitiven ali 

negativen (Gross in Thompson, 2007). 

Musek in Pečjak (2001) naštevata štiri pomembne funkcije čustev v našem življenju. Prva je 

vrednostna funkcija – vsako doživljanje oziroma situacijo s pomočjo čustev ovrednotimo kot 

pozitivno ali negativno, prijetno ali neprijetno. Druga funkcija je usmerjanje in motivacija – zaradi 

čustev se usmerjamo k objektom, situacijam ali stran od njih. Tretja je prilagoditvena funkcija, ki 

poleg usmerjevalne vključuje še spodbujevalno in obrambno. Čustva so danes prevzela vlogo, ki 

so jo imeli v človeški preteklosti nagoni – ko so prilagoditve v okolju neustrezne, se sprožijo 

neprijetna čustva, ko pa dosežemo skladnost z okoljem, se sprožijo prijetna čustva (Ščuka, 2007). 

Tudi Milivojević (2008) izpostavlja predvsem prilagoditveno oziroma adaptivno funkcijo čustev 

kot bistveno. Človek se s čustvom namreč odzove na neko spremembo, teži pa k temu, da bi 

vzpostavil skladnost med človekom in svetom. Četrta funkcija čustev, ki jo izpostavljata Musek in 

Pečjak (2001), pa je njihova vloga v medsebojnih odnosih – zmožnost izražanja lastnih čustev in 

prepoznavanja čustev drugih nam omogoča urejanje odnosov z ljudmi v naši okolici.  
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1.2. Delitev čustev 

 

Čustva lahko delimo glede na njihov vrednostni značaj oziroma valenco na pozitivna in negativna. 

Delimo jih lahko tudi glede na jakost, globino in trajnost ali na aktivnost oziroma ciljnost – ali nas 

vzburijo in silijo k aktivnosti ali nas pomirjajo (Musek in Pečjak, 2001). Glede na jakost oziroma 

intenziteto čustva delimo na šibka, srednje močna, močna in zelo močna; zadnja pogosto 

imenujemo tudi afekti. V splošnem velja, da je čustvo, ki ga posameznik doživlja, močnejše, kadar 

zaznava situacijo, ki je vzbudila čustvo, kot pomembnejšo. Po trajanju ločimo kratkotrajna in 

srednje trajna čustva, pri čemer za ter dolgotrajna čustva opredeljujemo kot razpoloženja 

(Milivojević, 2008). Milivojević (2008) poleg zgoraj naštetih delitev dodaja še delitev glede na 

časovni okvir – čustvo lahko nastaja v povezavi s sedanjo situacijo, situacijo v preteklosti ali 

prihodnosti.  

Nekatera čustva imajo pomembno vlogo v našem življenju in so prvinska – nekateri jih imenujejo 

tudi osnovna oziroma temeljna čustva. To so na primer veselje, žalost, strah, jeza (Musek in Pečjak, 

2001). Osnovna čustva so posledica preprostih psihičnih oziroma kognitivnih struktur in ustrezajo 

nekaterim merilom (Milivojević, 2008). Pojavijo se zelo zgodaj v razvoju. Zanje so značilni tipični 

izrazi, ki naj bi bili enaki v vseh kulturah, njihova primarna vloga pa je preživetje (Smrtnik Vitulić, 

2004). Druga čustva pa so sestavljena oziroma kompleksna in so pravzaprav sestavljena iz 

osnovnih (Musek in Pečjak, 2001). Pojavijo se kasneje v razvoju in so predvsem socialna, saj 

vplivajo na odnose z drugimi (Smrtnik Vitulić, 2004). Z obstojem sestavljenih čustev se vsi avtorji 

ne strinjajo. Milivojević (2008) meni, da je kombiniranje osnovnih čustev v novo čustvo nesmisel, 

saj je vsako čustvo specifično. Z razvojem kognitivnih struktur pa človek lahko doživlja »odrasla«, 

diferencirana čustva, ki niso kombinacija preprostejših. 

Za čustva je značilno, da sestavljajo bipolarne dvojice – vsako čustvo ima svoj nasprotni par. 

Primeri takšnih parov so npr. veselje in žalost, ljubezen in sovraštvo, upanje in obup (Musek in 

Pečjak, 2001). 

Pekrun (2014) v svojih delih posebej natančno razdeli akademska čustva. Njegova delitev je 

predstavljena v kasnejših poglavjih. 

 

1.3. Oblikovanje čustvenega odziva – nevrološki in fiziološki procesi 

 

Omenili smo že, da čustvo nastane kot odziv na dražljaj, ki ga posameznik opredeli kot 

pomembnega. Milivojević (2008) našteva tri ključne procese, ki se zgodijo pred oblikovanjem 

čustva – zaznavanje zunanje spremembe (dražljaja oziroma situacije), določanje smisla te 

spremembe (na osnovi meril posameznika – pravil, vrednot …) ter ovrednotenje pomembnosti 
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smisla, ki ga je posameznik pripisal spremembi. Iz tega je jasno razvidno, da se človek s čustvom 

ne odzove na dražljaj, temveč na pomen, ki mu ga pripiše. 

Milivojević (2008) je na osnovi kompleksnosti mehanizma oblikovanja čustvenega odziva 

oblikoval model krožne emocionalne reakcije (KER), ki vključuje tako procese, ki se dogajajo 

pred kot tudi po doživljanju nekega čustva. Prvi segment modela je stimulusna situacija, torej 

dražljaj, dogodek oziroma sprememba v zunanjem svetu. Sledijo že prej omenjeni procesi: 

posameznikovo zaznavanje te situacije, pripisovanje pomena (glede na predhodno znanje, 

izkušnje, vrednote …) ter pripisovanje vrednosti. Če posameznik spremembi pripiše pomen 

oziroma situacijo dojame kot pomembno, sledi emocionalni telesni odziv – doživi vzburjenje, 

dogajajo se spremembe v notranjih organih in gibalnem sistemu. Naslednji segment je težnja k 

dejanju oziroma pripravljenost na akcijo. Vse prej omenjene spremembe, ki se zgodijo v telesu, 

aktivirajo določeno vedenje. Preden pa ga posameznik izvede, običajno sledi še proces mentalne 

operacije, kjer posameznik izbere vedenje, ki bo predstavljalo optimalen odziv na situacijo. Temu 

sledi akcija, torej dejanski čustveni in telesni odziv, ki je usmerjen na prvotno stimulusno situacijo. 

Temu lahko ponovno sledijo vsi našteti procesi, ko zaradi odziva pride do ponovnega ocenjevanja 

spremembe, kar nakazuje krožnost modela. Možno je, da se ti procesi odvijajo (vsaj delno) zunaj 

zavesti – v tem primeru govorimo o nezavednih čustvih. 

Pri človeku se centri za čustvovanje nahajajo v srednjih možganih (limbusu) (Ščuka, 2007). 

Limbični sistem v možganih med drugimi funkcijami uravnava čustvene reakcije (Marentič 

Požarnik, 2014). Tam se vsi čutni dražljaji, ki jih želimo prepoznati kot zavestne, spremenijo v 

čustvena dogajanja (Ščuka, 2007). Tudi hipotalamus je povezan z nekaterimi vidiki čustvovanja 

(predvsem čustvi strahu, agresije). Amigdala pa velja za sedež čustvenega spomina, saj shranjuje 

čustvene odzive na situacije in jih nato povezuje z novimi izkušnjami (Marentič Požarnik, 2014). 

Amigdala pretehta čustveni pomen dražljaja in v primeru, ko dražljaj zazna kot pomemben, 

aktivira druge telesne funkcije, ki telo pripravijo na »beg ali boj«. Vendar pa je lahko pri svojem 

prepoznavanju zelo nenatančna, saj posplošuje glede na prejšnje izkušnje – spomin (Weare, 2004). 

Na čustveno stanje posameznika pa vplivajo tudi hormoni (Marentič Požarnik, 2014). 

Goleman (1997) v svojem delu opisuje rezultate LeDouxove raziskave, ki so pokazale, da čutni 

signali, ki jih zaznajo senzorni receptorji, potujejo najprej v talamus. Ta sprejema in procesira 

vhodne dražljaje ter jih preusmerja v višja možganska središča. Na tem mestu senzornim 

informacijam še ni pripisan čustveni pomen (Cvetek, 2014). Za hitro oceno dražljaja informacija 

potuje preko sinapse v amigdalo, kjer se oblikujejo čustveni odzivi. Šele naslednji signal potuje od 

talamusa v neokorteks, ki razumsko procesira informacije. To pa pomeni, da lahko amigdala sproži 

takojšen odziv in nas spravi v pogon, še preden neokorteks oblikuje natančnejši načrt odzivanja 

(Goleman, 1997). Kadar amigdala zazna nevarnost, pošlje signal v hipotalamus, ki aktivira 

avtonomni živčni sistem, da sprošča adrenalin, ter drugim hormonom, ki povzročijo sproščanje 

kortizola, s čimer omogoči mobilizacijo telesa (Cvetek, 2014). To je pomembno predvsem v 

življenjsko ogrožajočih situacijah. Kot je omenjeno že zgoraj, amigdala kopiči tudi čustvene 

spomine in zbirko odzivov na določene situacije, zato se lahko nezavedno odzivamo na zunanje 
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dražljaje. Kadar pa odziv uspe oblikovati neokorteks in predvideva tudi čustveni odziv, ga narekuje 

čelni reženj skupaj z amigdalo. Desni čelni režen predstavlja središče negativnih čustev, levi pa 

neprijetna čustva uravnava in jih zavira (Goleman, 1997). 

Čustveno vznemirjenje, tako zavedno kot nezavedno, pomeni aktivacijo različnih fizioloških 

procesov – vpliva na nevrološko, kardiovaskularno in endokrino delovanje, s čimer se nato aktivira 

tudi fizični odziv (Charles in Carstensen, 2007).  

Čustveno vzburjenje je povezano z delovanjem simpatičnega avtonomnega živčevja, ki naš 

organizem pripravi na povečane telesne napore. Čustvena središča v možganih nadzirajo aktivnost 

avtonomnega živčevja in njegovih nadzornih središč, ti pa v možganih vplivajo na hormonalni 

sistem (npr. izločanje adrenalina), srce in ožilje (npr. pospešeno delo srca, pospešeno izločanje 

sladkorja v kri, hitrejše strjevanje krvi), dihalni sistem (hitrejše in močnejše dihanje), prebavila 

(zmanjšana prebavna dejavnost) in druge organe (npr. povečana napetost mišic, naježene dlake, 

širjenje zenic, potenje) (Musek in Pečjak, 2001). 

Namen čustvenega vzburjenja je, da organizem pripravi za povečano dejavnost in učinkovitost. 

Ko občutimo neko čustvo, pride do telesne vzburjenosti, saj se v telesu zgodijo določene fiziološke 

spremembe. Pojavijo se (značilni) vedenjski odzivi – spremembe v našem obnašanju ter zavestno 

vrednotenje stanja, v katerem se nahajamo v trenutku čustvovanja (Musek in Pečjak, 2001). 

 

1.4. Področja čustev (izražanje, prepoznavanje, uravnavanje) 

 

V vsaki socialni situaciji nenehno izražamo čustva ter opazujemo in prepoznavamo čustva drugih. 

Ti dve področji zato predstavljata najpomembnejši del neverbalnega socialnega sporazumevanja. 

Musek in Pečjak (2001) opozarjata na razliko med doživljanjem čustev (notranji vidik 

čustvovanja) in izražanjem teh (zunanji vidik). Čustva lahko izražamo na besedni ali nebesedni 

način. Za besedni način sta potrebni določena stopnja zavedanja in prepoznavanja čustev ter 

zmožnost ubeseditve. Nebesedno izražanje čustev pa je v veliki meri motorična spretnost, ki je 

večinoma nezavedna, delno pa jo lahko tudi zavestno nadziramo (Cvetek, 2014). Izražanje čustev 

s čustvenimi izrazi – obrazno mimiko, kretnjami, držo telesa, glasovnimi spremembami ipd. – 

omogoča okolici, da prepozna naša čustvena doživljanja. S tem vpliva tudi na medsebojne odnose, 

saj je izražanje čustev pomemben del predvsem nebesednega sporazumevanja. Posameznik pa se 

ta vidik lahko nauči tudi prikriti ali preoblikovati, kar že spada na področje uravnavanja čustev.  

Raziskave so potrdile, da so nekateri čustveni izrazi univerzalni oziroma prirojeni, kar pomeni, da 

določena čustva vsi izrazimo z enakimi neverbalnimi znaki. To naj bi veljalo predvsem za temeljna 

čustva, ki se v podobni obliki pojavljajo pri človeku ne glede na starost, spol ali raso, značilni pa 

so tudi za druge primate. Vendar pa na čustvene izraze vplivajo tudi kulturni dejavniki, predvsem 
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s pravili, ki določajo, kdaj je neki čustveni izraz primeren, ter z ustvarjanjem razlik v pogojih, ki 

vzbudijo neko čustvo, ter v posledicah tega (Lamovec, 1991). 

Prepoznavanje čustev zajema prepoznavanje in ustrezno poimenovanje lastnih čustvenih odzivov, 

miselno in vrednostno presojo čustvenega odziva, iskanje ustreznega načina razrešitve čustvenega 

odziva ter opazovanje in prepoznavanje čustvenega odziva pri drugih (Ščuka, 2007). Pri 

prepoznavanju čustev posamezniku poleg vedenjskih znakov (mimika, gibi oči, kretnje, telesna 

drža, glas …) pomagajo tudi kontekst, v katerem se je čustvo pojavilo, kulturno določena pravila 

za prikazovanje čustev, časovni potek čustvenih izrazov in neskladja med različnimi vidiki 

čustvenega izražanja. Področje prepoznavanja čustev drugih je kompleksen proces, saj zahteva 

znanje in zahtevnejše oblike mišljenja, kot so ustvarjanje hipotez, sklepanje in primerjanje. Z leti 

in učenjem zato zmožnost prepoznavanja čustev narašča (Lamovec, 1991). 

Področje uravnavanja čustev je kot ključni del pričujočega dela podrobneje opisano v četrtem 

poglavju. 

 

1.5. Razvoj in učenje čustev 

 

Čustveni procesi so delno prirojeni in delno naučeni. Skozi izkušnje se vrsta dražljajev, ki sploh 

vzbudijo čustveno reakcijo, spreminja, prav tako pa se spreminjajo tudi reakcije. Te izkušnje 

dobivamo skozi učenje. To lahko poteka kot klasično ali instrumentalno pogojevanje, učenje s 

posnemanjem ali verbalno učenje (Lamovec, 1991). 

Razvoj čustvovanja se začne že zelo zgodaj. Izražanje čustev lahko vidimo že pri dojenčkih 

(prvotno, nediferencirano čustveno vzburjenje in odzivi), razvoj pa se nadaljuje od rojstva naprej 

in se skozi življenje ves čas nadgrajuje. Najprej se razvijejo osnovna, preprosta čustva, nato 

sestavljena. Predvsem se poglablja doživljanje čustev, pojavljajo se nova, kompleksnejša, 

spremeni se tudi način izražanja. Vse to pa je povezano z izkušnjami, zaznavami, motivi in 

mišljenjem (Musek in Pečjak, 2001). 

Glede na to, da prve čustvene odzive lahko vidimo že pri novorojenčkih, lahko sklepamo, da je 

razvoj čustev prirojen in dedno določen. Te dedne zasnove določijo predvsem to, kdaj se bo 

pojavila določena vrsta čustvovanja med razvojem in zorenjem (Musek in Pečjak, 2001). 

Čustvene odzive lahko oblikujemo s pomočjo urjenja in spodbujanja, kar Ščuka (2007) imenuje 

čustveno opismenjevanje. Pri tem opozarja na pomen izkušenj iz otroštva in obdobja odraščanja. 

Otroka je treba učiti prepoznavanja lastnih čustev ter oblikovanja lastnih miselnih predstav o 

dogodkih.  
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Musek in Pečjak (2001) opozarjata, da z učenjem lahko svoja čustva in izražanje teh prenesemo v 

nove situacije ali se prenehamo čustveno odzivati na določene dražljaje, ne moremo pa se naučiti 

čustev, za katera še nismo dozoreli. 

Vsako izmenjavanje čustev med otrokom in njegovimi skrbniki že od najzgodnejših razvojnih 

trenutkov oblikuje otrokove čustvene podobe in zmožnosti ter njegova čustvena pričakovanja 

(Goleman, 1997). Najzgodnejše učenje čustev poteka neverbalno, v neposredni socialni interakciji, 

ko otrok povezuje čustveno izražanje staršev z občutki ugodja ali neugodja ter čustva staršev 

empatično doživlja (Lamovec, 1991). Učenje pravil izražanja čustev se začne že v prvih mesecih 

življenja, ko odrasli, medtem ko komunicirajo z dojenčkom, podkrepljujejo njegove pozitivne 

čustvene izraze, negativne pa ignorirajo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Z razvojem govora 

in verbalnih izrazov za čustva pa se začne nadaljnja diferenciacija kompleksnejših čustev 

(Lamovec, 1991). Okoli drugega leta se otroci pravil izražanja čustev učijo skozi besedna navodila 

odraslih (staršev) ter skozi neposredno opazovanje odraslih, kako oni nadzorujejo svoja čustvena 

stanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

V zgodnjem otroštvu se čustveni razvoj nadaljuje – otrok prepoznava in razumeva tako temeljna 

kot sestavljena čustva, vse bolj pa razume tudi, da lahko posameznik doživlja več različnih čustev 

hkrati. Najpomembnejši napredek v tem obdobju lahko vidimo na področju nadzora nad čustvenim 

doživljanjem in izražanjem – to postaja vse bolj uravnoteženo in socialno sprejemljivo 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Predvsem v otroštvu imajo torej največji vpliv na razvoj čustev starši oziroma skrbniki. V času 

šolanja na čustva začnejo vplivati tudi drugi – predvsem sovrstniki, poleg tega pa tudi učitelji ter 

šola s svojo organizacijo in načini vključevanja čustvenih elementov v kurikulum (Pekrun, 2014). 

Med 6. in 10. letom otrok začne uporabljati celovitejše razlage čustev. Razume, da sprožanje 

čustev ni odvisno samo od situacije, temveč od osebnostnih lastnosti posameznika. Zaveda se, da 

se pojavljajo razlike v doživljanju, izražanju in načinih, kako posamezniki nadzirajo svoja čustva. 

Kasneje se razumevanje in zmožnost celovitejših razlag čustev še povečata. Med 10. in 14. letom 

se mladostniki zavedajo, da delno lahko nadziramo lastna čustva s pomočjo različnih strategij 

(Smrtnik Vitulić, 2011). 

Če čustveni razvoj poteka normalno, se razvije čustveno zrela osebnost, za katero so značilni 

ustrezni čustveni odzivi, primeren nadzor nad čustvenimi izrazi ter pestrost in kompleksnost čustev 

(Musek in Pečjak, 2001). 

 

1.6. Značilnosti čustev otrok 

 

Otroci in mladostniki čustva doživljajo v drugačnih situacijah kot odrasli, saj druge stvari smatrajo 

kot pomembne. Prav tako imajo otroci manjše zmožnosti za upravljanje s čustvi (Smrtnik Vitulić, 
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2011). Izražajo jih pogosto, z odraščanjem pa postopoma zmanjšujejo čustvene izraze in jih 

izražajo na primeren način. Njihova čustva so intenzivna ne glede na situacijo. Med različnimi 

čustvi prehajajo zelo hitro, kar je posledica pomanjkljivega razumevanja situacije, kratkotrajne 

pozornosti in izražanja nakopičenih čustev brez zadržkov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Otroci prav tako še ne zmorejo ustrezno nadzorovati svojih čustev (Smrtnik Vitulić, 2004). Skozi 

vplive razvoja in učenja se individualne razlike v čustvenem odzivanju otrok povečujejo 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Z razvojem in odraščanjem se spreminja intenzivnost čustev, ki lahko naraste ali upade (Smrtnik 

Vitulić, 2004). Na to vplivajo biološke spremembe, spoznavni razvoj ter spremembe v interesih in 

vrednotah (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otrok čustva vedno bolj razume in se zaveda 

zapletenosti čustvenih procesov, pri tem pa upošteva tudi individualne lastnosti posameznika. 

Uporabljati začne tudi zapletenejše razlage čustev in procesov (Smrtnik Vitulić, 2004).  

Z razvojem socialnih in spoznavnih zmožnosti nadaljnji čustveni razvoj v srednjem in poznem 

otroštvu omogoča boljše zavedanje, razumevanje in razlago lastnih čustev ter čustev drugih. Otroci 

tudi učinkoviteje nadzirajo doživljanje in izražanje svojih čustev (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Od zgodnjega otroštva do mladostništva se spreminjajo razlogi za doživljanje posameznega 

čustva, kar je posledica spreminjanja pomenov, ki jih pripisujejo nekemu dogajanju (Smrtnik 

Vitulić, 2004).  

Z odraščanjem otroci in mladostniki vedno bolj razumejo tudi kompleksnejša čustva in se o 

doživljanju teh želijo pogovarjati s pomembnimi drugimi (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Skozi socializacijo otrok začne iskati zadovoljstvo v socialno zaželenih dejavnostih, četudi te 

primarno niso prijetne, in se odpoveduje ali uči prelagati želje, ki jih okolica razume kot 

nesprejemljive. Čustev (predvsem strahu) in njihovega izražanja se uči skozi povezovanje svojih 

izkušenj z dražljaji, imitacijo in pogojevanjem (Smrtnik Vitulić, 2011). 

V obdobju začetka šolanja se pri otroku pojavijo strahovi, povezani z njegovim lastnim položajem 

v skupini – na primer strah pred neuspehom, drugačnostjo. Ta strah pogosto prikažejo kot splošno 

telesno vzburjenost, agresivnost, namišljene bolečine ali umik. Prav tako se bojijo strahov, ki lahko 

dejansko obstajajo – poškodb, fizične nevarnosti, socialnih strahov. V tem času naraščata tudi 

zaskrbljenost in anksioznost. Otroka običajno skrbi za stvari, ki so mu v življenju pomembne – na 

primer dogajanje doma, bolezni, odnosi z vrstniki (Smrtnik Vitulić, 2011). 

  



11 

2. Učenje in čustva  

 

»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih 

ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev.« (UNESCO/ISCED, 1993, v Marentič Požarnik, 2014, str. 10). 

»Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom« 

(Musek in Pečjak, 2001, str. 134). Z njim pridobivamo znanje, izobrazbo, navade, spretnosti, 

širimo čustvovanje, oblikujemo prepričanja in interese. Vpliv ima tudi na razvoj osebnosti 

posameznika. Učenje lahko razdelimo glede na različne vidike, na preprosto in učenje z 

razumevanjem ali na senzorno, psihomotorično in besedno. Ključni del učenja je pomnjenje – 

ohranjanje sprejetih informacij (Musek in Pečjak, 2001). 

Marentič Požarnik (2014) poudarja, da je uspešno učenje tisto, ki posameznika miselno in čustveno 

aktivira. 

Obstajajo različne teorije učenja, ki razlagajo bistvo in proces učenja. Teorija, ki največ pozornosti 

nameni tudi čustvom, je pogled humanistične psihologije. Ta namreč meni, da je človek v procesu 

učenja udeležen s svojo celotno osebnostjo – tako so čustva, osebni cilji, želja po 

samouresničevanju ipd. enako pomembni pri učenju kot intelektualni procesi (Marentič Požarnik, 

2014). 

 

2.1. Vpliv čustev na učenje 

 

Obstajajo številni razlogi, zakaj je treba tudi v šoli spodbujati in razvijati čustveno pismenost. 

Weare (2004) meni, da je prvi in bistveni razlog, da je čustvena pismenost pomembna kompetenca, 

ki pomaga posamezniku postati srečnejši, prav tako pa tudi bolje funkcionirati v socialnih odnosih. 

Poleg tega ima pozitiven vpliv na zdravje, saj se lahko ustrezno izognemo ravnanjem, ki so lahko 

nevarna (npr. jemanju drog ipd.). Pomaga tudi pri uravnavanju vedenja, kar vpliva na učenje in 

sodelovanje ter odnose z drugimi, ne nazadnje pa vpliva tudi na učenje, skozi vpliv na pozornost, 

zmožnost reševanja problemov ipd. 

Včasih je veljalo prepričanje, da naj bi čustva na spoznavne procese delovala predvsem kot motnja, 

saj znižujejo njihovo učinkovitost ali jih dezorganizirajo (Lamovec, 1991). Vendar pa ni vedno 

tako. Čustva lahko organizem vzburijo ali paralizirajo. Šibkejša čustva nas običajno aktivirajo in 

spodbujajo miselne procese, nasprotno pa močna čustva paralizirajo psihične funkcije, kot je 

mišljenje, in povečajo motorično vzburjenje, ki organizem pripravi na beg (Lamovec, 1991). 

Pozitivno čustveno stanje je ključni predpogoj za uspešno učenje. Kadar je posameznik pod 

vplivom močnih čustev, možgani namreč preusmerijo pozornost na ključne procese za preživetje, 
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kar onemogoči procese, ki bi spodbujali učenje. Zato je treba med učenjem pozornost nameniti 

ustreznemu čustvenemu stanju učencev (Weare, 2004). 

Učenci med poukom doživljajo najrazličnejša čustva. Povezana so lahko z učno snovjo, odnosi ali 

z dogodki in osebami izven šole. Čustva imajo pomemben vpliv na učenje in dosežke učencev. 

Vplivajo na njihovo pozornost, motivacijo, izbiro učnih strategij in učno samoregulacijo (Pekrun, 

2014). 

Čustva vplivajo na mišljenje in učenje (Lamovec, 1991). Ščuka (2007) meni, da je čustvovanje 

osnova za razmišljanje in učenje, zato se tisti, ki informacije sprejemajo tako z logično presojo kot 

aktivnim čustvovanjem, lažje učijo. Pravi, da je učenje s pomočjo čustev »asociativno učenje, ki 

omogoča tudi nekaj sto tisoč povezav na eno dogajanje« (str. 310). Učenje opisuje kot čustveno 

dogajanje, saj si človek šele, ko v dražljaje in zaznave iz okolice vključi čustva, lahko oblikuje 

jasne miselne predstave o teh prejetih sporočilih in s tem omogoči vzpostavljanje novih povezav 

v možganih. Zato opozarja na pomen učiteljevega pristopa, od katerega je odvisno, kako učenec 

podano učno snov čustveno doživlja. 

Povezava med čustvenimi procesi in kognicijo je pri mlajših otrocih še posebej pomembna. 

Čustveni procesi pri osnovnošolskih otrocih imajo pomemben vpliv na samouravnavanje učenja. 

Čustvena odzivnost je ključna pri usmerjevanju pozornosti in uporabi mentalnih procesov, ki so 

potrebni za učenje. Če želimo spodbuditi proces učenja, je najprej pomemben ustrezen čustveni 

odziv na dražljaje iz okolja (učilnice), ki bo vzburjenje in pozornost ustrezno usmeril (Blair, 2002). 

Čustva običajno usmerijo pozornost na predmet čustvovanja. Kadar je ta predmet neka aktivnost 

oziroma dosežek, nam pozornost nanj pomaga pri učinkovitosti izvedbe, vpliva pa tudi na delovni 

spomin (Pekrun in Perry, 2014). 

Raziskave kažejo pomembne povezave in vplive čustev na spomin. Neprijetna čustva in prevelika 

napetost zavirajo zapomnitev novega ali priklic naučenega, medtem ko pozitivna čustva in 

napetost spodbujajo delovanje spomina. Čustva namreč spodbujajo ali zavirajo tvorbo 

nevrotransmitorjev, ki omogočajo prenos vzburjenja med živčnimi celicami (Marentič Požarnik, 

2014).  

Kadar učenec ob aktivnosti občuti pozitivna aktivacijska čustva, kot so užitek ob učenju, upanje 

in ponos, to pozitivno vpliva tudi na njegovo motivacijo (Pekrun in Perry, 2014). Čustvovanje je 

tesno povezano z motivacijo. Ko posameznik zadovolji svoje potrebe in motive, doživlja pozitivna 

čustva in obratno. Za učenje in delo je pomembno, da smo motivirani. Kadar je ta motivacija 

notranja – to pomeni, da nekaj naredimo zato, ker nam je všeč oziroma kar v nas vzbuja občutke 

veselja, – se bomo pri opravljanju dejavnosti bistveno bolj potrudili. Nasprotno pa lahko 

doživljanje negativnih čustev, npr. strahu, jeze, razočaranja, zmanjšuje našo dejavnost. Tudi 

zunanja motivacija, npr. pohvala, ki predstavlja pozitiven cilj in bo kasneje v nas vzbudila 

pozitivna čustva, ima čustveno vrednost in pozitiven vpliv na našo dejavnost (Musek in Pečjak, 

2001). 
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Čustvena stanja vplivajo tudi na izbiro načinov obdelave informacij in učnih strategij, ki vplivajo 

na posameznikovo kognitivno učinkovitost ter na samoregulacijo učenja (Pekrun in Perry, 2014). 

Poleg tega čustva kot del učenčeve identitete vplivajo tudi na razvoj osebnosti in psihično ter 

fizično zdravje (Pekrun, 2014). Učenec, ki ima dobro razvite čustvene spretnosti, je tudi bolj 

učinkovit – sposoben je obvladovanja svojih miselnih navad ter spodbujanja ustvarjalnosti (Ščuka, 

2007). 

Vendar pa imajo čustva pri učencu neko vrednost le, če jih ta prepozna in uspešno miselno 

razgradi. V nasprotnem primeru namreč lahko škodujejo (Ščuka, 2007). 

Kwon idr. (2017) opozarjajo na vpliv čustvenega funkcioniranja otroka na njegove učne dosežke. 

Ta naj bi postal opazen takoj po vstopu v šolo in ostajal pomemben skozi celotno obdobje šolanja, 

kaže pa se predvsem skozi motiviranost in zavzetost za naloge ter odnos do njih. V svoji raziskavi 

so ugotavljali povezave med zmožnostjo uravnavanja čustev in akademskim funkcioniranjem. 

Ugotovili so, da so otroci, ki jih vrstniki dojemajo kot srečne, poročali o večji motivaciji, učitelji 

pa so jih označili za bolj zavzete, prav tako pa so dosegali tudi višje rezultate na standardiziranih 

testih. Nasprotno je veljalo za učence, ki so jih vrstniki opisali kot jezne – zanje so bilo značilni 

manjša zavzetost za delo ter slabši akademski dosežki. 

Goleman (1997) v svojem delu opozarja na rezultate poročila Nacionalnega centra kliničnih 

programov za otroke, ki so pokazali, da je nižji učni uspeh otrok povezan s primanjkljajem na eni 

ali več prvinah čustvene inteligentnosti, ki so naštete v naslednjem poglavju. V poročilu pa so 

naštete tudi ključne prvine znanja, kako se učiti, od katerih naj bi bila odvisna otrokova 

pripravljenost na šolo. Te so: zaupanje in občutek za nadzor, radovednost, vztrajnost, nadziranje 

sebe, svojih dejanj in duševnosti, zmožnost povezanosti z drugimi, zmožnost sporazumevanja ter 

sodelovanja in usklajevanje potreb z drugimi. Vse te prvine pa so povezane s čustveno 

inteligentnostjo. Skozi leta šolanja se naštete zmožnosti skupaj s prvinami čustvene inteligentnosti 

oblikujejo, gradijo pa se na osnovi že prej privzgojenih v najzgodnejših letih življenja. 

Amsterlaw idr. (2009) so v svoji raziskavi ugotovili, da se že otroci med 5. in 7. letom zavedajo, 

da čustva in fiziološka stanja vplivajo na zmožnost izvedbe kognitivno zahtevnih nalog. Pri tem 

pogosteje povezujejo negativna čustva in fiziološka stanja s slabšo kognitivno učinkovitostjo, 

redkeje pa pozitivna notranja stanja povežejo z večjo učinkovitostjo na kognitivnem področju. 

Zavedanje pozitivnih povezav med pozitivnimi čustvi in kognitivnimi sposobnostmi se s starostjo 

veča. 

 

2.2. Delitev čustev med učenjem 

 

Pekrun (2014) akademska čustva, ki so pomembna za učenje otrok, saj imajo lahko velik vpliv na 

učenje in dosežke, deli v štiri skupine: čustva dosežkov, ki jih najpogosteje omenjamo in 
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upoštevamo v povezavi z učenjem, vendar pa se ravno tako pogosto pojavljajo tudi epistemična 

čustva, tematska čustva ter socialna čustva.  

Čustva dosežkov so povezana z aktivnostmi ali rezultati, ki jih ocenjujemo glede na določene 

standarde. V izobraževanju se ta čustva lahko nanašajo na učenje, ocenjevanja in izpite, 

poučevanje ter na uspeh oziroma neuspeh pri izidu teh aktivnosti. Dalje ta čustva lahko razdelimo 

še na tista, ki so povezana z aktivnostjo (npr. dolgčas, zadovoljstvo) ter povezana z izidom oziroma 

rezultatom (npr. upanje, ponos, anksioznost) (Pekrun in Linnenbrink-Garcia, 2014). Pekrun in 

Perry (2014) predstavita rezultate raziskav, ki so pokazali, da na pojavitev čustev dosežkov vpliva 

posameznikova ocena, ali ima nad določeno aktivnostjo oziroma njenim rezultatom nadzor, poleg 

tega pa tudi njegova ocena pomembnosti teh aktivnosti. Ta čustva so pogosto tudi področno 

specifična – npr. učenec, ki čuti anksioznost pri matematiki, je ne bo nujno tudi pri jeziku oziroma 

nekem drugem šolskem predmetu. 

Epistemična čustva sprožijo kognitivni problemi in naloge ter njihovo obdelovanje. Primeri teh 

čustev so na primer presenečenje, radovednost, frustracija ali anksioznost (Pekrun in Linnenbrink-

Garcia, 2014). 

Tematska čustva se sprožijo ob obravnavani tematiki – to so na primer čustva, ki jih doživljamo 

ob obravnavanju nekega literarnega dela (Pekrun in Linnenbrink-Garcia, 2014). Ta lahko močno 

vplivajo na učenčevo zanimanje in vključevanje v proces učenja, saj sprožajo interes in motivacijo 

(Pekrun idr., 2018). 

Socialna čustva pa so povezana z drugimi osebami znotraj izobraževalne situacije – to so lahko 

učitelji ali sovrstniki (Pekrun in Linnenbrink-Garcia, 2014). Razred predstavlja socialno skupino, 

v katero je posameznik neposredno vpet. Člani se identificirajo s skupino in ponotranjajo nekatere 

lastnosti drugih, hkrati pa vanjo prinašajo svoje individualne značilnosti. Enako velja tudi za čustva 

– posamezniki znotraj skupine doživljajo določena čustva (v odnosu do drugih članov), hkrati pa 

lahko kot del skupinske identitete vsi člani gojijo določena čustva do druge skupine, posameznika 

ali dogodka (Smith in Mackie, 2008). Smith in Mackie (2008) ta čustva imenujeta interskupinska 

čustva. 

Poleg teh Pekrun in Linnenbrink-Garcia (2014) dodajata še postranska čustva, ki so povezana s 

situacijami izven šole in niso povezana z izobraževanjem, vendar pa lahko vplivajo na zmožnost 

sodelovanja v procesu. Primer takšnega čustva je stres zaradi težav v družini. 

Pekrun (2014) vsa ta čustva, tako pozitivna kot negativna, deli še na aktivacijska in deaktivacijska, 

glede na njihov vpliv na učenje. Pri tem upošteva vpliv na učenčevo pozornost, motivacijo, 

uporabo učnih strategij ter samoregulacijo učenja.  

Aktivacijska pozitivna čustva imajo ugoden učinek na pozornost, saj so običajno usmerjena v 

nalogo, ki jo želimo rešiti. Prav tako povečajo interes in motivacijo učenca ter pomagajo pri izbiri 

ustreznih učnih strategij, ugodno vplivajo tudi na učno samoregulacijo. Deaktivacijska pozitivna 

čustva nasprotno motijo pozornost in zmanjšajo učinkovitost, saj predmet pozornosti običajno ni 
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povezan z nalogo, ki naj bi jo opravljali. Zmanjšajo tudi motivacijo za delo ter onemogočajo 

sistematično izbiro učnih strategij za reševanje naloge ter s tem samoregulacijo učenja. 

Aktivacijska negativna čustva imajo lahko pozitiven vpliv na motivacijo za učenje, saj lahko 

spodbudijo motivacijo, ko učenec vlaga trud zaradi želje, da bi se izognil neuspehu. Deaktivacijska 

negativna čustva imajo zelo neugoden vpliv na učenje, saj preusmerjajo pozornost stran od naloge 

in učenja. Prav tako običajno slabo vplivajo na motivacijo učencev. Oboja negativna čustva tudi 

onemogočajo izbiro učnih strategij, oziroma jo omejijo na najosnovnejše, kot sta ponavljanje in 

pomnjenje. S tem onemogočajo tudi samoregulacijo učenja in spodbujajo zunanjo regulacijo 

(Pekrun, 2014). 

Na čustva učencev med učenjem vpliva veliko dejavnikov. Velik vpliv na to, katera čustva se bodo 

v razredu pojavljala, imajo struktura pouka, jasnost navodil, izbira nalog, pričakovanja učitelja in 

vrstnikov, učiteljeva povratna informacija, odnosi v razredu, način verbalne in neverbalne 

komunikacije in podobno (Pekrun idr., 2018). 

 

2.3. Značilnosti nekaterih čustev med učenjem 

 

V tem poglavju bomo na kratko opisali značilnosti nekaterih čustev, ki naj bi se najpogosteje 

pojavljala v povezavi z učenjem.  

Žagar (2009) navaja, da so najpogostejša pozitivna čustva, ki jih učenci doživljajo med 

izobraževalnim procesom, veselje, olajšanje, upanje ter ponos. Najpogostejša negativna čustva pa 

naj bi bila strah, jeza, razočaranje, nezadovoljstvo, odpor in zdolgočasenost. 

Strah 

Najpogosteje omenjeno čustvo, kadar je govora o učenju, je strah. Ta predstavlja čustveni odgovor 

na zaznano nevarnost. Od jakosti čustva je odvisno, ali bo to na učenje delovalo spodbudno in 

povečalo zbranost ali pa bo ohromilo spominske in miselne funkcije. Izrazitost strahu je odvisna 

od tega, kako pomembna je določena situacija v očeh učenca. Med učenjem se pojavlja predvsem 

storilnostni strah, ki je značilen za situacije preverjanja in ocenjevanja (Marentič Požarnik, 2014). 

Trema 

Trema predstavlja vrsto strahu, ki ga posameznik »občuti v povezavi z določeno situacijo v 

prihodnosti, za katero ocenjuje, da presega njegove sposobnosti« (Milivojević, 2008, str. 519). 

Trema je bojazen, ki jo posameznik občuti neposredno pred neko situacijo, kot so javni nastop, 

izpit, tekmovanje ipd. Trema lahko ob vstopu v situacijo preneha, lahko pa ostane, če se oseba ves 

čas boji tudi, kaj se bo v situaciji dogajalo naprej (Milivojević, 2008). 
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Trema lahko posameznika motivira in mobilizira, da ustrezno oceni svoje znanje, spretnosti in 

sposobnosti ter se še bolje pripravi na situacijo. To vrsto imenujemo stimulativna trema, saj poviša 

stopnjo vzburjenja, ki osebi pomaga, da se bolje znajde v situaciji. Nasprotno pa inhibitorna trema 

spodbuja izogibanje in umik situaciji, saj posameznik meni, da je nepripravljen nanjo (Milivojević, 

2008). Med učenjem lahko doživimo obe vrsti treme, od tega pa je odvisna naša zmožnost priprave 

in tudi izkazovanja znanja (npr. pri ocenjevanju). 

Anksioznost 

Anksioznost oziroma tesnoba, tako kot trema, predstavlja vrsto strahu, ki nastane, ko posameznik 

oceni, da njegova celotna življenjska situacija presega njegove zmožnosti in ni sposoben obvladati 

svojih življenjskih težav (Milivojević, 2008). Anksiozen posameznik se počuti ogroženega, čuti 

napetost in nemir, a pogosto ne zna povedati, kaj ga ogroža (Žagar, 2009). 

V povezavi z učenjem je najpogosteje omenjeno in raziskano čustvo (testna) anksioznost. Glede 

na raziskave se to čustvo najpogosteje pojavlja na akademskem področju, v različnih situacijah –

med učenjem, med poukom ter med vrednotenjem znanja (Pekrun idr., 2018). Glede na zgoraj 

opisani definiciji treme in tesnobe ta sicer sodi bolj v polje treme. Tudi Milivojević (2008) opozarja 

na neustrezno uporabo in prevode iz angleščine, kjer zaradi pomanjkanja boljšega izraza besedo 

anksioznost uporabljajo zelo široko. Nejasnost opredelitve pojmov lahko zasledimo tudi v 

slovenski literaturi – Marentič Požarnik (2014) kot najpogostejše akademsko čustvo izpostavlja 

strah, prav tako pa je tudi tu mišljen predvsem strah v povezavi z vrednotenjem znanja. 

Sram 

Sram je socialno čustvo, saj mora biti vključena druga oseba. Je vrsta strahu, ki ga posameznik 

občuti, kadar oceni, da njemu pomembna oseba o njem meni negativno zaradi določenega 

ravnanja. Razvojno je sram zelo pomembno čustvo, saj omogoča socializacijo in usvajanje 

vrednostnih norm (Milivojević, 2008). 

Najpogostejši znaki sramu so zardevanje, izogibanje očesnemu stiku, pokrivanje obraza z rokami, 

lahko celo pobeg iz situacije ali jok (Milivojević, 2008). 

Žagar (2009) meni, da doživljanje sramu ob preverjanju in ocenjevanju znanja z leti šolanja upade. 

Ponos 

Ponos občuti posameznik, ko, nasprotno od sramu, oceni, da njemu pomembna oseba o njem 

razmišlja pozitivno zaradi določenega ravnanja. Tudi to socialno čustvo je razvojno zelo 

pomembno, saj človeku omogoča oblikovanje pozitivne samopodobe (Milivojević, 2008). 

Običajno se pojavi ob doživljanju uspeha. Doživljanje ponosa pripomore tudi k boljši delovni 

učinkovitosti, socialno zaželenim oblikam vedenja ter večji skupinski pripadnosti, pozitivno pa 

vpliva tudi na posameznikovo samopodobo (Cvetek, 2014). 
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V učnem okolju sta tako sram kot ponos pogosti čustvi. V otroštvu namreč otrok ves čas išče 

potrditev in sprejemanje pomembnih drugih. V času izobraževanja nenehno dosega mejnike, 

prejema informacije o svojem znanju, napredku ipd., ki pa jih sam pogosto ocenjuje na osnovi 

mnenj avtoritet oziroma pomembnih drugih. To so poleg njegovih staršev tudi učitelji in vrstniki. 

Kadar meni, da imajo ti o njem dobro mnenje, čuti ponos, kadar pa meni, da je njihovo mnenje 

slabo, občuti sram. 

Zanimanje 

Zanimanje je čustvo, ki posameznika motivira in spodbuja k odkrivanju, raziskovanju in usvajanju 

novih znanj. Ima pomembno vlogo v procesu učenja ter pri vzpostavljanju in vzdrževanju 

medsebojnih odnosov (Cvetek, 2014). 

Dolgočasje 

Dolgočasje posameznik doživlja v situacijah, v katerih ocenjuje, da ne more zadovoljiti svojih 

želja. Cilj dolgočasja kot vrste frustracije je, da motivira človeka za akcijo, da bi zapustil to 

situacijo. Pojavlja se v vseh institucijah, kjer je posameznik prisiljen preživeti svoj čas, ne glede 

na lastne želje (Milivojević, 2008). Sem torej sodi tudi šola. 

V učnem okolju se pojavlja predvsem situacijsko dolgočasje. Pri tem se posameznik zaveda svojih 

želja, vendar iz različnih razlogov ne more zapustiti situacije, ki mu preprečuje zadovoljevanje teh. 

Zanj je značilno določeno vedenje – izraz nezanimanja ter brezciljno gibanje, npr. bingljanje z 

nogami, grizenje nohtov, trkanje s prsti, risanje, – s katerim posameznik sprošča čustveno napetost 

(Milivojević, 2008). Pojavlja se predvsem med poukom in učenjem (Žagar, 2009). 

 

3. Čustvena inteligentnost 

 

Strokovnjaki si niso enotni, ali je čustvena inteligentnost sploh lahko definirana kot inteligentnost 

– nekateri tako raje uporabljajo izraz čustvena kompetenca in jo obravnavajo kot kognitivno 

sposobnost, drugi jo definirajo kot čustveno pismenost, spet drugi pa jo opisujejo kot osebnostno 

lastnost. Vsi pa na podoben način opisujejo in naštevajo procese, ki jih vključuje (Goleman, 1997; 

Matthews idr., 2012; Pekrun, 2014; Weare, 2004) 

Weare (2004), ki je bolj naklonjena uporabi izraza čustvena pismenost, jo definira kot zmožnost 

razumevanja samega sebe in drugih ter zavedanje, razumevanje in uporabo informacij o lastnih in 

tujih čustvenih stanjih. Čustvena pismenost zajema zmožnost razumevanja, izražanja in 

uravnavanja lastnih čustev ter odzivanja na čustva drugih na način, ki pomaga tako posamezniku 

kot drugim. 
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Avtorji, ki izbirajo izraz čustvena inteligentnost, različno opredeljujejo, katere zmožnosti sploh 

vključuje. Vsem, vključno z definicijo Wearove (2004), pa je skupno, da gre za razumevanje, 

uporabo in uravnavanje lastnih čustev ter čustev drugih. 

Mayer in Salovey, ki sta bila med prvimi, ki so se začeli sistematično ukvarjati s področjem 

čustvene inteligentnosti, sta izpostavila tri komponente – zmožnost presoje in izražanja čustev, 

uravnavanja čustev in uporabe čustev pri reševanju problemov (Matthews idr., 2012). Podobne 

sestavine je izpostavil tudi Pekrun (2014) – zmožnost prepoznavanja, uporabe in uravnave lastnih 

čustev ter čustev drugih. Goleman (1997) je čustvene sposobnosti razdelil na dve dimenziji glede 

na to, ali se sposobnost nanaša na lastna čustva ali čustva drugih, ter glede na to, ali se nanaša zgolj 

na prepoznavanje ali tudi na ravnanje s čustvi – torej čustveno uravnavanje. Petrides in Furnham 

sta v svoj model čustvene inteligentnosti poskušala iz različnih modelov drugih avtorjev vključiti 

sposobnosti, ki se pojavijo večkrat. Tako sta sestavila listo številnih sposobnosti, med katerimi 

lahko izpostavimo zaznavanje in uravnavanje čustev, ki se pojavita tudi v prej omenjenih teorijah 

(Matthews idr., 2012). Wilks (2001) v svoji knjigi navaja pet kategorij čustvene inteligentnosti, ki 

jih je sicer v svojem delu po Saloveyu in Gardnerju izpostavil Goleman (1997): poznavanje svojih 

čustev, obvladovanje teh, motiviranje samega sebe, prepoznavanje čustev drugih ter sposobnost 

odnosov. Vendar pa Wilks dodaja še šesto kategorijo – preoblikovanje čustev, ki bi jo lahko 

poimenovali tudi uravnavanje. Meni namreč, da si s spreminjanjem oziroma preoblikovanjem 

lastnih čustev lahko izboljšamo kakovost življenja. 

Goleman (1997) trdi, da so osebe z visoko čustveno inteligentnostjo bolj družbeno prilagodljive, 

družabne, odprte, vedre, samozavestne, svobodno in primerno izražajo svoja čustva, prevzemajo 

odgovornost, imajo željo po pripadnosti, so sočutne in pozorne v medosebnih odnosih, zadovoljne 

s sabo in okoljem ter najdejo smisel v življenju. 

Številni avtorji, med njimi tudi Goleman (1997), menijo, da bi morali za napovedovanje 

akademske uspešnosti bolj kot inteligenčni količnik upoštevati čustveno inteligentnost, saj čustva 

vplivajo na akademsko zmogljivost. Vendar pa za zdaj raziskave še niso pokazale dovolj trdnih 

povezav, ki bi potrdile to trditev (Pekrun idr., 2018). 

 

4. Uravnavanje čustev 

 

Glede na zgoraj opisane definicije čustvene inteligentnosti različnih avtorjev je uravnavanje čustev 

ena od njenih ključnih komponent. Kot je omenjeno v prvem poglavju, pa uravnavanje čustev velja 

za eno od področij čustev, poleg izražanja in prepoznavanja teh. 

Ne obstaja univerzalna definicija čustvenega uravnavanja, saj je odvisno, katero definicijo čustev 

ter čustvene inteligentnosti avtorji razumejo kot pravo.  
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Omenili smo že, da so kognitivni procesi tisti, ki vplivajo na to, ali bomo ob nekem dražljaju 

oziroma dogodku sploh doživeli čustvo ter katero. Ravno tako pa je kognicija ključna tudi pri 

uravnavanju čustev (Joormann idr., 2010). 

Gross (1999) opozarja na nejasnost izraza »uravnavanje čustev«, saj se lahko nanaša na to, kako 

čustva uravnavajo druge procese ali kako ljudje uravnavamo čustva; na uravnavanje čustev drugih 

ali lastnih čustev; hkrati pa je odvisno tudi, ali uravnavanje čustev razumemo kot zaveden ali 

nezaveden proces. V magistrskem delu bomo za uravnavanje čustev razumeli procese, s katerimi 

ljudje uravnavamo svoja lastna čustva, pri tem pa upoštevali tako zavedne kot nezavedne procese.  

Gross (1999) predlaga, da uravnavanje čustev obravnavamo kot kontinuum procesov, ki se 

razlikujejo v tem, do katere stopnje so zavedni in nadzirani, nasproti avtomatiziranim in 

nezavednim. Tudi Fox in Calkins (2003) opredeljujeta uravnavanje čustev kot skupek procesov, 

ki so vključeni v samonadzor čustev, ki jih posameznik doživlja.  

Večina avtorjev namesto jasne definicije izraza navaja procese, ki jih uravnavanje čustev zajema. 

Pri tem je vsem skupno, da gre za trud posameznika, da na takšen ali drugačen način preoblikuje 

svoj čustveni odziv. Calkins in Hill (2007) pravita, da uravnavanje čustev sestavljajo zavedna in 

nezavedna vedenja, spretnosti in strategije, ki služijo za uravnavanje, prilagajanje, zaviranje ter 

krepitev čustvenih izkušenj in izrazov. Gross (1998) podobno opisuje uravnavanje čustev kot 

skupek procesov, s pomočjo katerih posamezniki vplivajo na svoja čustva, ko se ta že pojavijo, ter 

načinov, kako doživljajo in izražajo ta čustva. Ti procesi so lahko avtomatični ali nadzirani, 

zavedni ali nezavedni ter lahko vplivajo na katero koli stopnjo procesa nastajanja čustev. Pri tem 

lahko vplivamo na eno ali več čustvenih komponent – izkustveno, vedenjsko ali fiziološko (Gross, 

1999). Thompson (1994) navaja, da uravnavanje čustev sestavljajo zunanji in notranji procesi, ki 

so odgovorni za nadziranje, presojanje in prilagoditev čustvenih odzivov, njihove intenzivnosti in 

trajanja, z namenom doseganja ciljev posameznika. Koole (2009) pa definira uravnavanje čustev 

kot skupino procesov, s katerimi posameznik želi preusmeriti spontani tok svojih čustev. Pri tem 

pa lahko skuša svoja pozitivna ali negativna čustva povečati, ohraniti ali zmanjšati. Čustveno 

stanje pa spreminja z vplivom na valenco, vzburjenje ter na dimenzijo približanja oziroma 

izogibanja. 

Matthews idr. (2012) opisujejo dve sestavini čustvenega uravnavanja: zmožnost prepoznave in 

razumevanja lastnega čustvenega stanja ter zmožnost uporabe tega razumevanja, da lahko ustrezno 

spremenimo svoja čustva. Ta proces je cikličen, saj je po uravnavi pomembna tudi ponovna 

ocenitev stanja. Podobno ključni sestavini uspešnega uravnavanja čustev opisuje tudi Pekrun 

(2014), ki opozarja, da sta obe tudi del čustvene inteligentnosti. Z uravnavanjem lahko čustva 

poskušamo omiliti, okrepiti ali jih ohraniti, odvisno od ciljev, ki jih želimo doseči, lahko pa želimo 

vplivati le na procese, ki se zgodijo ob doživljanju nekega čustva (Gross in Thompson, 2007). 
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Weare (2004) v svojem delu opisuje različne kompetence, ki sestavljajo čustveno pismenost in jih 

želimo razvijati. Med njimi je tudi kompetenca uravnavanja naših odzivov na lastna čustva. Ta 

vključuje zmožnosti: 

̶ objektivnega opazovanja lastnih čustev; 

̶ racionalnega razmišljanja med občutenjem močnih čustev; 

̶ upiranja impulzivnemu odzivanju; 

̶ ustreznega izražanja težkih čustev; 

̶ uravnavanja lastnih telesnih stanj; 

̶ pozitivnega spodbujanja samega sebe; 

̶ zamotenja sebe na način, da razmišljamo ali počnemo nekaj, kar ni v skladu s trenutnim 

čustvom. 

Kot smo že večkrat omenili, se čustveni odziv zgodi, ko neko situacijo oziroma dražljaj razumemo 

kot pomembno. Takoj, ko se pojavi težnja po tem odzivu, pa ga lahko začnemo tudi spreminjati 

oziroma uravnavati na različne načine. Dejanja čustvenega uravnavanja imajo lahko vpliv na 

različnih točkah procesa razvoja čustvenega odziva (Gross, 1998). 

Thompson in Meyer (2007) menita, da so ljudje, ki imajo dobro razvito čustveno uravnavanje, 

zmožni spreminjati, kako dolgo in intenzivno občutijo neko čustvo ter kako hitro sploh ga začutijo. 

Zmožnost čustvene regulacije1 pa ne pomeni, da čustvo popolnoma spremenijo (npr. spremenijo 

žalost v srečo).  

Uravnavanje čustev vsebuje spremembe v latenci, času od dogodka do pojava čustva, magnitudi, 

trajanju, odzivih na vedenjskem, izkustvenem ali fiziološkem področju ter spremembe v tem, kako 

se komponente odziva prepletajo med razvojem čustva (Gross, 1998). Pri uravnavanju čustev gre 

najpogosteje za vpliv na intenziteto in trajanje nekega čustva oziroma spremljajočega fiziološkega 

dogajanja – z uravnavanjem torej vplivamo na intenziteto čustva, pospešimo ali zaviramo lahko 

začetek oziroma konec doživljanja, omilimo ali spodbudimo trajanje, zmanjšamo ali povečamo 

labilnost in vplivamo na ostale kvalitativne značilnosti čustvenega odzivanja (Thompson, 1994). 

Koole (2009) kot glavne cilje čustvenega uravnavanja našteva vpliv na pozornost, na kognitivno 

znanje, ki je pomembno za čustva, ter na telesno izražanje čustva. Pri tem pa so glavne psihološke 

funkcije uravnavanja čustev zadovoljevanje hedonističnih potreb, podpora doseganju ciljev 

posameznika ter vzdrževanje splošnega delovanja osebnosti.  

Uravnavamo lahko tako pozitivna kot negativna čustva, pri čemer se lahko usmerjamo na izražanje 

čustva ter na njegovo doživljanje (Gross, 1998). Pri uravnavanju lahko čustva skušamo zmanjšati 

oziroma umiriti ali pa jih sprožiti oziroma krepiti. Uravnavanje, ko skušamo umiriti doživljanje 

nekega čustva, se lahko zgodi, kadar čustvo spodbudi vedenjske odzive, ki niso več primerni 

oziroma uporabni; kadar se čustvo pojavi zaradi preveč poenostavljene ocene situacije; ali kadar 

je čustveni odziv v nasprotju z drugimi pomembnimi cilji, ki jih želimo doseči. Uravnavanje s 

 
1 V magistrskem delu pojma uravnavanje in regulacija uporabljamo kot sopomenki. 
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krepitvijo čustva pa nastopi, ko je čustveni odziv preblag, ker z mislimi človek ni ustrezno prisoten, 

a bi se rad ustrezno odzval na situacijo; ali ko posameznik želi nadomestiti eno čustvo z drugim 

(Gross, 1999). 

 

4.1. Razvoj uravnavanja čustev 

 

Uravnavanje čustev pri otrocih pridobiva vedno večji pomen, saj je vidno kot ključna spretnost, ki 

je pomembna za njihovo socialno-emocionalno in kognitivno delovanje (Eisenberg idr., 2005). 

Razvoj in učenje čustev ter čustvene regulacije se dogajata vse od rojstva ter skozi celo življenje. 

Na razvoj zmožnosti uravnavanja čustev vplivajo notranji (prirojeni) in zunanji dejavniki (Fox in 

Calkins, 2003). Thompson in Meyer (2007) kot glavne vplive na razvoj čustvene regulacije 

naštevata temperament, pomembne odnose z drugimi ter otrokovo naraščajoče razumevanje čustev 

in procesov čustvenega uravnavanja. 

V prvem letu življenja otrokova čustva pogosto uravnavajo starši. Skozi odraščanje pa se ta vloga 

prenese na otroka. Otrok spoznava, uporablja in razvija različne strategije čustvenega uravnavanja, 

pri tem pa uporablja vedno ustreznejše in učinkovitejše strategije glede na okoliščine ter glede na 

čustvo, ki ga doživlja. Zmožnost uravnavanja čustev se oblikuje tudi skozi razvoj socialnih in 

osebnih ciljev ter ponotranjanje kulturnih norm (Thompson in Goodman, 2010). 

Fox in Calkins (2003) navajata tri ključne kognitivne procese, ki naj bi vplivali na samonadzor 

nad čustvi – pozornost, zavestna kontrola ter izvršilne funkcije. Ti naj bi bili odgovorni tudi za 

individualne razlike, ki vplivajo na procese uravnavanja čustev. 

Glavni proces pri razvoju zmožnosti uravnavanja čustev je regulacija pozornosti. Pozornost in 

njeno uravnavanje se začneta razvijati v prvem letu življenja in se nadaljujeta skozi čas šolanja. 

Raziskave so pokazale, da otroci z višjo zmožnostjo uravnavanja pozornosti izkazujejo večjo 

zmožnost samonadzora nad čustvi (Fox in Calkins, 2003). 

Med izvršilne funkcije, ki so pomembne za samonadzor in uravnavanje čustev, sodita predvsem 

zavedanje, da je v določenih situacijah zaželena uporaba določenih vedenj ter da se ljudje obnašajo 

in odzivajo na določene načine. Zato je potrebna ocenitev okoliščin ter nato oblikovanje ustreznih 

čustvenih odzivov. To zavedanje in sposobnost kognitivnega samouravnavanja pa se z 

odraščanjem večata (Fox in Calkins, 2003). 

Fox in Calkins (2003) kot notranji dejavnik, ki vpliva na razvoj zmožnosti uravnavanja čustev, 

izpostavljata predvsem temperament. Ta vpliva na način in pogostost otrokovih odzivov na 

zunanje dražljaje. Kot primer podata dojenčkov odziv na neko stisko, ki ga pokaže z izrazom na 

obrazu ter zvoki. Kasneje se ti odzivi jasneje razvijejo in opredelijo kot različna čustva (jeza, 

žalost, strah …). Skozi kognitivni razvoj in pojav samozavedanja pa se ta čustva v zgodnjem 
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otroštvu še nadalje razvijajo. Z večanjem kognitivnega nadzora pri otroku skozi odraščanje se 

povečuje tudi njegova zmožnost nadzora in spreminjanja oziroma prilagajanja čustvene 

odzivnosti. Hkrati dojenčkovi odzivi omogočajo tudi posredovanje zunanjih dejavnikov – na 

primer posredovanje staršev – ki prav tako vplivajo na razvoj nadzora in uravnavanja čustev. 

Otroci, ki so močno čustveno reaktivni, pogosteje doživljajo intenzivna čustva, kar hkrati pomeni, 

da potrebujejo dobre veščine za uravnavanje čustev. Pri njih je zato zelo pomembno, da starši 

predstavljajo ustrezen model in učitelja za spoznavanje in vajo teh veščin (Sheffield Morris idr., 

2007). Skozi odraščanje otroci in najstniki vedno uspešnejše opisujejo in uravnavajo svoja čustva, 

saj se poveča tudi zavedanje samih sebe in drugih ter njihovega okolja (Charles in Carstensen, 

2007). Okrog petega razreda osnovne šole učenci že znajo nadzirati izražanje svojih čustev, pri 

čemer upoštevajo socialna pravila glede razkrivanja čustev v razredu (Pekrun idr., 2018). 

Zgoraj omenjeni notranji dejavniki (temperament in kognitivne sposobnosti), ki vplivajo na razvoj 

zmožnosti čustvene regulacije, vplivajo tudi na zunanje dejavnike, predvsem na otrokove skrbnike 

in njihov način, kako bodo posegali in vplivali na vedenje otroka, na kakovost njihove interakcije 

in načine, kako bodo vzgajali otroka v skladu s standardi, normami in pričakovanji družbe (Fox in 

Calkins, 2003). 

Sheffield Morris idr. (2007) izpostavljajo tri pomembne načine, s katerimi družinski kontekst 

vpliva na razvoj uravnavanja čustev pri otroku. To so opazovanje, starševske prakse in ravnanja 

ter čustvena klima v družini. 

Calkins in Hill (2007) opozarjata na vpliv staršev (predvsem npr. stresa nosečnice) na otrokov 

razvoj uravnavanja čustev že v prenatalnem obdobju. Zmožnost uravnavanja čustev se razvija 

vzporedno z razvojem drugih možganskih struktur, skozi interakcije med višjimi in nižjimi 

nevrobiološkimi sistemi. Nekateri odzivi novorojenčka, ki že nakazujejo na uravnavanje čustev 

(npr. sesanje palca za samoumirjanje), so prirojeni. V prvih letih življenja otrokova čustva pogosto 

uravnavajo starši, sčasoma pa otrok vedno večjo vlogo v reguliranju svojih čustev prevzema sam. 

Kljub temu pa vpliv staršev na uravnavanje otrokovih čustev lahko zaznamo še skozi celotno 

otroštvo in adolescenco (Thompson in Goodman, 2010). V veliki meri je razvoj čustev in strategij 

njihovega uravnavanja odvisen od konteksta, saj nanj vplivajo otrokovi starši oziroma skrbniki, 

pomembno vlogo pa imajo tudi razvoj jezika, okoliščine, v katerih se čustva pojavljajo, ter kulturne 

vrednote (Gross in Thompson, 2007). Thompson in Meyer (2007) kot glavne zunanje vplive na 

razvoj čustvenega uravnavanja naštevata neposredne posege bližnjih v otrokove čustvene izkušnje, 

njihove odzive na otrokova čustva, neposredno »inštruiranje« strategij spoprijemanja, modeliranje, 

pogovore, ki vplivajo na razvijanje otrokovih konceptov čustev, čustveno klimo v družini ter 

kakovost družinskih odnosov. Z leti se krog ljudi, ki vplivajo na ta razvoj, širi od staršev in ožje 

družine tudi na širše sorodstvo, vrstnike, vzgojitelje, učitelje itd. (Thompson in Goodman, 2010). 

Podobno tudi Fox in Calkins (2003) omenjata vpliv sorojencev in vrstnikov. Ti lahko predstavljajo 

pomoč in model pri nadzoru nad čustvi in vedenjih, ki vključujejo uravnavanje čustev, hkrati pa 

skozi te odnose otrok tudi preizkuša in vadi svoje zmožnosti nadzora nad lastnimi čustvi. Omenjata 
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pa tudi širši kulturni kontekst – pravila in pričakovanja, ki veljajo v družbi in prav tako vplivajo 

na razvoj čustvenega uravnavanja, vpliv šole in drugih organizacij, medijev ipd. 

Eisenberg idr. (2005) dodajajo, da tudi jezikovne zmožnosti otroka spodbujajo razumevanje čustev 

in s tem njihovo uravnavanje, hkrati pa velja tudi obratno – razumevanje čustev ima pozitiven 

vpliv na razvoj jezikovne zmožnosti in uravnavanje čustev. 

 

4.2. Funkcije uravnavanja čustev 

 

Z uravnavanjem čustev želimo ljudje doseči določen izid. Ena od prvotnih domnev je, da je 

osnovna funkcija uravnavanja čustev zadovoljevanje hedonističnih potreb posameznika. Z 

uravnavanjem naj bi človek namreč povečeval ugodje in spodbujal pozitivna čustva ter se izogibal 

negativnim čustvom ali celo bolečini (Koole, 2009).  

Med funkcijami uravnavanja čustev je tudi doseganje določenih ciljev. Na primer, čustva na 

intrapersonalni ravni uravnavamo zato, da povečamo možnosti za doživljanje pozitivnih čustev in 

zmanjšamo doživljanje negativnih. To lahko storimo tako, da izbiramo okoliščine (informacije, 

dogodke in ljudi), ki v nas vzbujajo pozitivna čustva, in se izogibamo tistim, ki na nas delujejo 

negativno. Druga možnost pa je, da ob tem, ko se čustva že pojavijo, vplivamo na svoje odzive in 

s tem omilimo negativna čustva in spodbudimo pozitivna. Čustva pa uravnavamo tudi na 

interpersonalni ravni – zato, da naši čustveni odzivi ustrezajo družbenim pravilom in normam, ki 

narekujejo, kdaj, na kakšen način in kako dolgo naj bi posameznik izražal neko čustvo, prilagajamo 

svoje odzive, ali pa jih celo simuliramo, čeprav čustva v resnici ne doživljamo (Beer in Lombardo, 

2007). 

Še ena funkcija, ki jo omenja Koole (2009), je spodbujanje globalnega delovanja osebnosti, saj 

uravnavanje čustev vpliva na različne osebnostne procese in fleksibilnost posameznika. 

Razvoj samonadzora čustev je ključen metakognitivni proces, ki vpliva tudi na socialno 

kompetentnost posameznika, poleg tega pa tudi na njegovo čustveno in kognitivno delovanje (Fox 

in Calkins, 2003). Eisenberg idr. (2005) trdijo, da obstaja povezava med otrokovo zmožnostjo 

uravnavanja čustev in njegovo učno zmožnostjo. Pri tem pa je verjetno, da kot posredni člen deluje 

tudi njegova socialna kompetenca – vse troje se namreč prepleta in vzajemno deluje. Tudi tu pa je 

pomembna prej omenjena jezikovna zmožnost, ki vpliva na odnose (Eisenberg idr., 2005).  

Tudi Eisenberg idr. (2007) navajajo, da so različne študije na predšolskih in starejših otrocih 

nakazale povezavo med zmožnostjo uravnavanja čustev in socialno kompetenco – ker so otroci 

sposobni zavestno uravnavati svoje vedenje, procesirati informacije, razumeti vzroke za čustva in 

ustrezno načrtovati, se lahko na situacijo odzovejo z družbeno sprejemljivimi odzivi. Weare (2004) 

meni, da se je že zgodaj v otroštvu treba zavedati, da so na drugi strani našega izražanja čustev 

drugi ljudje, zato je pomembno, da je naše izražanje primerno socialnemu kontekstu, v katerem se 



24 

nahajamo. Zato je pomembno, da obvladamo kompetence uravnavanja čustev ter s tem 

prevzamemo nadzor nad izražanjem teh. 

 

4.3. Strategije uravnavanja čustev 

 

Ljudje uporabljamo različne strategije uravnavanja čustev. Te strategije se nanašajo na konkretne 

pristope, ki jih posameznik uporabi pri upravljanju svojih čustev (Koole, 2009). Poleg strategij, ki 

jih uporablja posameznik, pa obstaja tudi veliko zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na uravnavanje 

čustev – predvsem posredovanje drugih (Thompson, 1994). 

Gross (1998) ločuje tri možne pristope h konceptualizaciji številnih procesov, ki so vključeni v 

uravnavanje čustev. Prvi je deskriptivni pristop – natančno opisovanje, kaj ljudje počnemo, ko 

skušamo uravnavati določeno čustvo. Vendar ta podaja zelo širok spekter strategij, hkrati pa ne 

omogoča dovoljšne razčlembe. Naslednji pristop, ki ga opisuje, je razvrščanje poskusov 

uravnavanja čustev glede na čustveno komponento, na katero vplivamo med regulacijo. Ta, v 

nasprotju s prvim, ne omogoča dovolj raznolikosti, saj z razvrščanjem v skupine ne upošteva 

pomembnih razlik v vzrokih, posledicah in mehanizmih dejanj. Tretji pristop, usmerjen v procese, 

pa vsebuje konceptualno analizo vseh procesov, ki se skrivajo znotraj dejanj uravnavanja čustev. 

Ta omogoča vpogled v vzroke, posledice in mehanizme uravnavanja. Gross v svojih raziskavah 

uporablja tega. 

Milivojević (2008) diskutira o kontroli čustev, ki jo posameznik lahko izvede s sistematičnim 

analiziranjem različnih segmentov modela KER, ki smo ga opisali v prvem poglavju. Posameznik 

tako lahko izvaja kontrolo stimulusne situacije, mentalizacije, apercepcije, valorizacije, telesne 

reakcije ali akcije. 

V nadaljevanju bomo opisali dve razdelitvi strategij, avtorjev Gross in Thompson (2007) ter 

Pekruna (2014). Vsi strategije razvrščajo v dve skupini, pri čemer v eno sodi uravnavanje pred 

pojavom čustva, a po dražljaju, ki ga vzbudi, v drugo pa uravnavanje čustva po tem, ko se to že 

pojavi. 

Gross in Thompson (2007) sta oblikovala procesni model uravnavanja čustev. Glede na mesto med 

razvojem čustvenega odziva, kjer se zgodi uravnavanje, ločita pet strategij, ki jih v grobem lahko 

razdelimo na dve podskupini: usmerjene na povzročitelje čustev, kar pomeni, da se uravnavanje 

zgodi, preden se pojavi čustvo, ter usmerjene na odziv oziroma simptome, ko je čustvo že prisotno. 

Med prve sodijo izbira situacije, sprememba oziroma prilagoditev situacije, preusmeritev 

pozornosti ter kognitivna sprememba, med druge pa prilagoditev odziva.  

Tudi Pekrun (2014) metode čustvenega uravnavanja razdeli v dve večji skupini – v eni vplivamo 

neposredno na simptome čustev, v drugi pa spreminjamo povzročitelje. Pri uravnavanju, ki je 

usmerjeno na simptome, želimo vplivati na fiziološke procese, ki so del posameznega čustva, ali 
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pa na pozornost, ki mu jo namenjamo. Sem spadata uporaba tehnik za umirjanje ter potlačitev, s 

katerima preusmerimo pozornost stran od čustva. Če želimo vplivati na povzročitelje čustev, pa 

obstajajo tri možnosti, ki so, po mnenju avtorja, primernejše in priporočljivejše kot prej omenjene 

– prevrednotenje, razvijanje sposobnosti ter vplivanje na situacijo, v kateri se čustvo pojavi, s tem 

da spremenimo ali prilagodimo okoliščine.  

V magistrskem delu bomo za namen obdelave in analize raziskave uporabili predvsem preplet 

strategij Grossa in Thompsona (2007) ter Pekruna (2014), ki so si precej podobne in so natančneje 

opisane v nadaljevanju. Nekatere strategije pa bomo dopolnili tudi s postopki, ki jih opisuje 

Milivojević (2008). 

 

Izbira situacije (Gross in Thompson, 2007) 

Sem sodi izbira, ali se bomo približali ali izognili srečanju z določeno osebo, mestom ali drugim 

predmetom, z namenom uravnavanja lastnih čustev. Pri tej strategiji predvidevamo, da človek 

pozna verjetne lastnosti neke situacije, ki se ji želi izogniti, ter se hkrati zaveda svojega 

predvidenega čustvenega odziva nanje. Oseba izbira situacije, za katere predvideva, da bodo 

vzbudile želena čustva. Zato sta potrebna dobro poznavanje samega sebe ter hkrati zavedanje, kdaj 

bodo imele kratkoročne prednosti izogibanja neki situaciji dolgoročno negativen vpliv (Gross, 

1998).  

S to strategijo posežemo v dogajanje še pred pojavom situacije, ki naj bi vzbudila neko čustvo in 

torej vplivamo na najzgodnejši točki procesa oblikovanja čustva (Gross, 2008).  

To strategijo lahko uporabi posameznik sam (notranje uravnavanje), lahko pa na tak način naša 

čustva uravnavajo tudi drugi (zunanje uravnavanje), na primer starši ali učitelj, s tem ko izbirajo 

situacije za nas (Jacobs in Gross, 2014).  

Izbira situacije naj bi bila najlažja in morda celo najučinkovitejša strategija uravnavanja čustev 

(Joormann idr., 2010). Milivojević (2008) pa opozarja, da ta strategija lahko zmanjšuje življenjski 

prostor posameznika, saj se zaradi preprečitve nastanka neželenega čustva ta izogiba oziroma 

zapušča določene situacije. Beer in Lombardo (2007) menita, da to strategijo izbere večina ljudi, 

saj z njo povečamo svoje možnosti za doživljanje pozitivnih čustev in omejimo možnosti za 

doživljanje negativnih. Ker pa se te odločitve in spremembe dogajajo, še preden se čustva pojavijo, 

so takšne strategije uravnavanja težko izmerljive. Enako velja tudi za ostale strategije, ki so 

usmerjene na povzročitelje čustev.  

V polju izobraževanja so primeri uravnavanja, ki sodijo v to strategijo, na primer izbira šole, 

šolskih predmetov ali v ožjem smislu tudi izbira nalog. Vendar pa v razredu učenci nimajo vedno 

možnosti izbire te strategije (Pekrun idr., 2018). 
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Sprememba oziroma prilagoditev situacije (Gross in Thompson, 2007); vplivanje na situacijo s 

spremembo oziroma prilagoditvijo okoliščin (Pekrun, 2014) 

Ta pomembna strategija uravnavanja čustev vključuje aktivni trud posameznika, da prilagodi 

situacijo ter s tem spremeni njen vpliv na njegov čustveni odziv. Vendar pa so med situacijami 

razlike v tem, koliko jih sploh lahko prilagodimo. Potrebno pa je razlikovanje med prilagajanjem 

situacije v namen uravnavanja čustev ter prilagajanjem kot posledico izražanja čustva (Gross, 

1998).  

Tudi pri tej strategiji lahko čustva uravnava posameznik ali pa s spremembo situacije na njegova 

čustva vplivajo drugi (Jacobs in Gross, 2014).  

V razredu lahko učenec to strategijo izpelje na primer tako, da se z učiteljem dogovori glede 

spremembe sedežnega reda, dostopa do različnih/dodatnih nalog oziroma vaj, predlaga 

zanimivejše načine obravnavanja snovi ipd. (Pekrun idr., 2018). 

 

Preusmeritev pozornosti (Gross in Thompson, 2007) 

S preusmeritvijo pozornosti posameznik zavestno izbere, na kateri vidik določene situacije se bo 

osredotočil ter s tem vpliva na njeno delovanje na čustveni odziv (Gross, 1998). Pri tem se 

posameznik lahko zamoti z nečim popolnoma drugim (zamotitev oziroma distrakcija), se 

osredotoči na točno določeno temo oziroma nalogo (osredotočenost oziroma koncentracija) ali pa 

razglablja o določeni temi, dokler ji ne pride do dna (premišljevanje oziroma ruminacija) (Gross, 

2002). Pozornost lahko preusmerimo v zunanjem okolju, spremenimo pa lahko tudi notranji fokus 

– npr. začnemo razmišljati o nečem drugem (Jacobs in Gross, 2014).  

Ta strategija je ena od prvih, ki jo otroci razvijejo že v prvem letu življenja (Bargh in Williams, 

2007). Sprva to počnejo starši, ko preusmerjajo dojenčkovo pozornost, da ga pomirijo, kasneje pa 

enako lahko počne tudi dojenček sam, s tem, da npr. preusmeri pogled na nekaj, kar ga umiri.  

V razredu lahko učenec svojo pozornost preusmeri na sošolce ali drugo aktivnost ter se tako izogne 

negativnim čustvom, ko učitelj na primer govori o ocenjevanju. 

 

Kognitivna sprememba/kognitivno prevrednotenje (Gross in Thompson, 2007); prevrednotenje ter 

razvijanje sposobnosti (Pekrun, 2014) 

Pri tej strategiji posameznik izbira med številnimi pomeni, ki jih lahko pripiše določeni situaciji. 

Glede na pripisani pomen se nato razvije čustveni odziv (Gross, 1998). Pekrun (2014) to strategijo 

opisuje kot razvijanje sposobnosti, ki bodo posamezniku pomagale pri spopadanju z določeno 

situacijo, ki ne bo več povzročala negativnih čustev, ali pa razvijanje kompetenc za opravljanje 

nalog, ki bodo zaradi uspeha spodbudile pozitivna čustva. Ena od oblik kognitivne spremembe je 

prevrednotenje – posameznik spremeni pomen situacije z namenom, da s tem oblikuje drugačen 
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čustveni odziv (Gross, 2008). Podobno Milivojević (2008) omenja spremembo predstave o 

dražljaju, ki naj bi privedla do želenega čustva oziroma prekinila neželeno. Posameznik prvotni 

pomen, ki ga je pripisal določeni situaciji, nadomesti z drugim pomenom, ki bo vzbudil bolj 

zaželeno čustvo. Nekatere druge oblike te strategije so še zanikanje, izolacija, intelektualizacija, 

socialno primerjanje in kognitivno preokvirjanje (Gross, 2008).  

Z izbiro te strategije lahko učenec omili tremo pred ocenjevanjem z razmišljanjem, da je v učenje 

vložil dovolj časa in truda, zato mu lahko uspe, ali pa se prepriča, da ocenjevanje ni tako 

pomembno (Pekrun idr., 2018). 

 

Prilagoditev oziroma preoblikovanje odziva (Gross in Thompson, 2007); tehnike umirjanja in 

potlačitev (Pekrun, 2014) 

Pri tej strategiji posameznik vpliva neposredno na svoje fiziološke, izkustvene ali vedenjske 

odzive. To se zgodi kasneje, med procesom oblikovanja čustva, ko se že sproži težnja po odzivu. 

Najpogostejše oblike uravnavanja čustev, ki sodijo v to skupino, so npr. uporaba drog, tehnik 

sproščanja, šport … (Gross, 1998). Na vedenja, s katerimi izražamo čustva (npr. dihanje, izraz na 

obrazu), lahko vplivamo z namenom omilitve čustva (npr. globoko dihanje ob anksioznosti, da 

pomirimo sebe) ali pa prikrivanja tega – kadar ne želimo, da okolica opazi čustvo, ki ga doživljamo 

(Jacobs in Gross, 2014).  

Pekrun (2014) opozarja, da so te strategije manj ustrezne, saj imajo lahko negativne posledice. 

Vseeno pa jih pogosto uporabljamo predvsem takrat, ko se že pojavijo negativna čustva. Razlog 

za uporabo te strategije je lahko tudi ustrezanje socialnim normam, ki narekujejo izražanje čustev 

– kdaj ter na kakšen način jih izražamo ali celo, da izražamo čustva, ko jih sploh ne doživljamo, 

ker tako narekujejo družbena pravila (Beer in Lombardo, 2007). 

 

Nekatere od zgoraj naštetih strategij so učinkovite pri zmanjševanju doživljanja čustva na splošno, 

druge pa so bolj osredotočene na določene vidike čustvenega odziva (predvsem izražanje), ne 

vplivajo pa na subjektivno doživljanje čustva. Pri tem naj bi bile v splošnem učinkovitejše tiste 

strategije, ki jih uporabimo bolj zgodaj v procesu doživljanja nekega čustva, saj omogočajo 

splošno omilitev čustvenega odziva (Jacobs in Gross, 2014). Izbira ustrezne strategije uravnavanja 

čustev je odvisna od posameznikovih ciljev znotraj neke situacije (Thompson in Meyer, 2007). 

Bargh in Williams (2007) opisujeta tri korake uravnavanja čustev, ki potekajo ne glede na izbrano 

strategijo. V prvem koraku se posameznik zave svojega čustvenega stanja oziroma stanja, ki ga bo 

določena situacija vzbudila. V drugem koraku se odloči, ali in kako bo uravnaval svoja čustva, 

glede na situacijo, družbena pričakovanja in svoja pričakovanja glede na zastavljene cilje. V 

tretjem koraku pa posameznik načrtno izvede uravnavanje čustev. Avtorja predpostavljata tudi, da 
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ti procesi uravnavanja lahko postanejo nezavedni, če v enaki čustveni situaciji posameznik uporabi 

enako strategijo. 

 

4.4. Uravnavanje čustev med učenjem 

 

Glede na (v prejšnjih poglavjih omenjene) pomembne vplive čustev na učenje, je uravnavanje 

čustev, s katerim spodbudimo ustrezna čustva in omilimo neustrezna, ki škodujejo posameznikovi 

zmožnosti učenja, zelo pomembno področje. 

Učilnica predstavlja zelo specifičen kontekst, znotraj katerega se od otrok pričakujejo specifične 

zmožnosti samouravnavanja, s katerimi se prilagodi družbenim pričakovanjem in vlogam. 

Individualne razlike v zmožnosti uravnavanja ter razlike v podpori, ki jo pri tem dobijo, pa vplivajo 

na pripravljenost otrok na učenje (Blair, 2002). 

Uspešno uravnavanje čustev med učenjem vključuje učenčevo zmožnost, da svoja čustva uporabi 

kot vir energije in hkrati prilagodi čustvena izkustva, kadar predstavljajo oviro pri doseganju 

njegovih ciljev (Pekrun idr., 2018). 

Kwon idr. (2017) so v svoji raziskavi ugotovili, da učenci (povprečne starosti 10 let), ki so 

uspešnejši pri uravnavanju čustev, izkazujejo več motivacije za učenje, so bolj zavzeti in dosegajo 

boljše rezultate. Do podobne ugotovitve so v svoji raziskavi med petletnimi otroki prišli tudi 

Graziano idr. (2007). Poleg tega so ugotovili tudi pozitivno povezavo med zmožnostjo 

uravnavanja čustev in pojavljanjem vedenjskih težav ter vpliv na boljši odnos med učiteljem in 

učencem.  

Ravno zato so ključna pri razvoju zmožnosti uravnavanja čustev prva leta šolanja ter s tem vrstniki, 

mediji in šolska kultura, zelo pomembno vlogo pa imajo učitelji. Ti lahko vplivajo na otrokovo 

zmožnost uravnavanja čustev na neposreden način, z učenjem strategij ter posredno z zgledom in 

nadzorom situacij, v katere je otrok vključen (Matthews idr., 2004). 

Pečjak in Košir (2003) sta v svoji raziskavi ugotovili, da pri učencih osnovne in srednje šole 

obstajajo pomembne povezave med lestvicami čustvene inteligentnosti in splošno ter socialno 

samopodobo. Iz tega lahko sklepamo, da tudi zmožnost uravnavanja čustev (ki je del čustvene 

inteligentnosti) vpliva na samopodobo učenca. 

Različne strategije uravnavanja čustev imajo različen vpliv na kognitivne funkcije, pa tudi na 

afektivno in socialno področje (Jacobs in Gross, 2014). Richards in Gross (2000) sta v raziskavi 

ugotavljala vpliv uravnavanja čustev na spomin. Ugotovila sta, da obstaja razlika med uporabljeno 

strategijo uravnavanja čustev in njenim vplivom na spomin. Primerjala sta strategiji 

prevrednotenja, kot primer uravnavanja z vplivom na povzročitelje čustev, in potlačitve, kot primer 

vplivanja na simptome, ki se izražajo, ko se čustvo že pojavi. Rezultati raziskave so pokazali, da 
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potlačitev negativno vpliva na kognitivne funkcije in pomnjenje, medtem ko prevrednotenje ne 

vpliva na kakovost pomnjenja. Avtorja razlagata, da je prevrednotenje kot strategija zgodnjega 

vplivanja na izražanje čustva manj kognitivno zahtevno – ko situacijo prevrednotimo, nadaljnji 

kognitivni vložek glede čustvovanja ni več potreben, zato se lažje posvetimo drugim kognitivnim 

procesom, ki so v določeni situaciji potrebni. Nasprotno pa potlačitev, ki jo uporabimo relativno 

pozno v procesu razvoja čustvenega odziva, zahteva nenehno uporabo procesov, s katerimi 

uravnavamo doživljanje oziroma izkazovanje čustva v določeni situaciji, in je zato kognitivno 

veliko zahtevnejša sama po sebi, kar vpliva na druge kognitivne procese, med njimi tudi na 

zmožnost pomnjenja. Ta raziskava kaže na pomemben vpliv izbire ustreznih strategij uravnavanja 

čustev med učenjem, pri katerem je pomnjenje zelo pomembno. 

 

4.4.1. Vpliv šole in učitelja na uravnavanje čustev v razredu 

 

Vpliv na uravnavanje čustev posameznika imajo tudi odzivi drugih na njegova čustva. Kadar so ti 

odzivi razumevajoči in konstruktivni, potrjujejo, da so posameznikova čustva upravičena. V 

nasprotnem primeru, kadar so odzivi negativni, kritični, to lahko še poveča negativna čustva, ki 

jih posameznik želi uravnati, prav tako pa zmanjša priložnost za usvajanje ustreznih strategij 

uravnavanja (Thompson in Meyer, 2007).  

Razred predstavlja okolje, v katerem otroci doživljajo najrazličnejša čustva. Pomembno je, da 

učitelj čustva sprejme, se nanje odziva, in kadar je to potrebno, otroku pomaga pri njihovem 

prepoznavanju in obvladovanju. Še posebej je to pomembno, kadar otrok doživlja intenzivna 

čustva (npr. jezo, ki jo izraža na način, ki lahko ogroža njega ali ostale prisotne). 

Učitelji morajo biti zato sposobni ustvarjati učne situacije, ki so povezane s pozitivnimi čustvi ter 

učence učiti načinov spoprijemanja s frustracijami (Marentič Požarnik, 2014). Thompson (1994) 

meni, da se otrok veliko lažje sooči s stisko, kadar pričakuje razumevanje pomembnega drugega. 

Prav tako v tem primeru lažje in ustrezneje izrazi svoja čustva. 

Marentič Požarnik (2014) meni, da je treba čustvom vrniti pomembno vlogo v vzgoji in 

izobraževanju. Osrediniti se moramo tako na razumevanje in obvladanje lastnih čustev kot tudi na 

spoznavanje in obravnavanje čustev ostalih. Čustveno pismeni posamezniki imajo namreč veliko 

prednost na različnih področjih, med drugih dosegajo boljše učne uspehe in učinkoviteje rešujejo 

probleme. Učenje in treningi strategij uravnavanja čustev bi bili lahko še posebej pomembni za 

posameznike, ki so v stiski in izpostavljeni visokim ravnem stresa (Martin in Ochsner, 2016). 

Pekrun (2014) izpostavlja več načinov, kako lahko učitelji uporabijo uravnavanje čustev za pomoč 

učencem: 

̶ ustrezno načrtovanje ur z izbiro nalog, ki spodbujajo razumevanje ter s tem povečajo 

samozavest in uživanje ob učenju ter nalog, ki so za učence pomembne in zanimive;  



30 

̶ motiviranje, s katerim vplivamo na učenčevo dojemanje pomena učenja;  

̶ informiranje učencev o možnih strategijah uravnavanja čustev ter vaja spretnosti čustvene 

inteligentnosti; 

̶ spodbujanje samostojnosti pri samoregulaciji učenja ter s tem povečanje uživanja ob 

učenju; 

̶ spodbujanje socialnega učenja (v dvojicah, skupinah), s čimer zadovoljimo učenčeve 

potrebe po socialni interakciji ter s tem zanimanje za učenje; 

̶ izražanje čustev učitelja, saj z njimi vpliva tudi na čustva učencev. 

 

Razdevšek Pučko (1990) je v raziskavi s pomočjo Flandersovega sistema opazovanja razredne 

interakcije raziskovala ključne značilnosti razredne interakcije pri pouku na razredni stopnji. 

Ugotovila je skoraj popolno odsotnost odzivanja učiteljev na čustva učencev, kar delno pripisuje 

tradiciji in mentaliteti, da sta med izobraževalnim procesom nujno potrebna resnost in 

obvladovanje lastnih čustev. 

 

4.4.2. Programi socialno-emocionalnega učenja 

 

Z naraščanjem pomembnosti čustvene inteligentnosti in njenega vpliva v šolskem prostoru so 

razvili programe socialno-emocionalnega učenja (ang. SEL – social and emotional learning). Ti v 

ospredje učenja in pouka, poleg kognitivnega razvoja, postavljajo ravno zgoraj naštete strategije 

spodbujanja uravnavanja čustev učencev ter splošni socialni in čustveni razvoj. Njihov cilj je 

opremiti otroke z znanjem in spretnostmi prepoznavanja in uravnavanja čustev, spodbujati 

empatijo in konstruktivno reševanje problemov ter s tem povečati njihovo čustveno inteligentnost 

znotraj izobraževalnega sistema. Verjamejo namreč, da bi se s tem izboljšala šolska klima, kar bi 

pozitivno vplivalo na učence tako na učnem kot osebnem področju (Allen idr., 2014). Progami 

socialnega in čustvenega učenja razvijajo kompetence na petih področjih (Tacol idr., 2019): 

̶ samozavedanja, kot zmožnosti posameznika, da prepozna in razume lastne misli, čustva in 

vrednote ter njihov vpliv na njegovo vedenje; 

̶ samouravnavanja, kot zmožnosti uravnavanja svojih misli, čustev in vedenj; 

̶ socialnega zavedanja, kot zmožnosti doživljanja empatije ter zavzemanja perspektive 

drugega; 

̶ odnosnih spretnosti, kot zmožnosti vzpostavljanja in ohranjanja medsebojnih odnosov 

(komuniciranja, poslušanja, sodelovanja …); 

̶ odgovornega sprejemanja odločitev v povezavi z lastnim vedenjem in socialnimi 

interakcijami. 
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Eden od programov, poimenovan RULER, kot ključne spretnosti, ki jih razvija pri posamezniku, 

izpostavlja prepoznavanje čustev (tako pri sebi kot pri drugih), razumevanje čustev (njihovih 

povzročiteljev, posledic, vplivov na pozornost, mišljenje, odločanje in vedenje), opredeljevanje 

čustev (natančno poimenovanje in razlikovanje med čustvi), izražanje čustev (kdaj in kako izraziti 

čustva v določenih okoliščinah) ter uravnavanje čustev. Glavna namena tega programa sta krepitev 

veščin čustvene inteligentnosti in izboljševanje čustvene klime, dolgoročni cilji programa pa so 

akademska uspešnost, kakovost odnosov ter zdravje in splošno dobro počutje (Brackett in Rivers, 

2014). 

Matthews idr. (2012) so našteli ključne smernice za vpeljavo programov socialno-emocionalnega 

učenja v šole: 

̶ uporaba materialov, ki vključujejo celotno osebo (tako kognitivne kot čustvene in socialne 

veščine); 
̶ aktivnosti programa morajo biti integrirane v učne načrte, povezane z obravnavano snovjo 

pri različnih šolskih predmetih in z izkušnjami učencev; 

̶ materiali morajo ustrezati kulturnim značilnostim in razvojni stopnji; 
̶ najprej je potrebno usposabljanje učiteljev, učencev in drugih vključenih; 
̶ potrebno je tudi sistematično ovrednotenje programov (skozi izvajanje). 

Raziskave učinkovitosti programov socialnega in čustvenega učenja v šolah kažejo, da učenci, 

vključeni vanje (če so ti dobro izvedeni), v povprečju izboljšajo učne dosežke v primerjavi z 

učenci, ki niso vključeni v omenjene programe. Poleg tega so izboljšave vidne tudi na področju 

vedenja v razredu, zmanjšanja čustvenih stisk ter izboljšanja občutkov in stališč o sebi (Tacol idr., 

2019). 

Kozina idr. (2017) opozarjajo, da trenutno vsebin razvijanja čustvenih in socialnih kompetenc še 

nismo sistematično vpeljali v prostor vzgoje in izobraževanja, čeprav se zavedamo pozitivnih 

učinkov takšnih programov. S tem razlogom tudi na Pedagoškem inštitutu razvijajo projekt ROKA 

v ROKI: socialne in čustvene kompetence za nediskriminatorni in vključujočo skupnost (celostni 

pristop), s katerim naj bi spodbujali zgoraj naštete kompetence tako med učenci kot med 

strokovnimi delavci šol. 

 

4.4.3. Čustva v slovenskih učnih načrtih 

 

Po pregledu učnih načrtov obveznih predmetov programa osnovne šole smo tematiko čustev in 

njihovega uravnavanja zasledili le nekajkrat. 

Pri predmetu spoznavanje okolja je med splošnimi cilji zapisano, da »se ob spoznavnih ciljih 

uresničujejo tudi širši cilji pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, med njimi … čustveni 
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cilji (pozitivna samopodoba, odnos do narave)« (Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni 

načrt, 2011, str. 5). Med operativnimi cilji v prvi triadi pa zasledimo cilje: 

̶ »učenci poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih (veselje, navdušenje, strah, jeza, 

žalost);  

̶ vedo, da čustva vplivajo na vedenje;  

̶ spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev in jih uporabljajo v konkretnih 

situacijah (igra vlog).« (Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt, 2011, str. 

13). 

Pri slovenščini je med splošnimi cilji navedeno, da učenci »ubesedujejo svoje znanje, misli, 

stališča, hotenje, čustva in izkušnje, se pogajajo ter miroljubno rešujejo probleme v raznih 

življenjskih položajih« (Program osnovna šola slovenščina. Učni načrt. 2018, str. 8); »motivirani 

so za vse sporazumevalne dejavnosti; zavedajo se, da jim te omogočajo spoznavanje sebe in sveta 

ter zadovoljevanje svojih čustvenih in družbenih potreb.« (Program osnovna šola slovenščina. 

Učni načrt, 2018, str. 8). Med operativnimi cilji pa, na področju književnosti, zasledimo cilj 

»izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva …, ki se jim vzbudijo ob poslušanju/branju« 

(Program osnovna šola slovenščina. Učni načrt, 2018, str. 14). 

V učnem načrtu za glasbo je med splošnimi cilji navedeno »razvijanje čustvene inteligence kot 

temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno zrelost otrok« (Program osnovna šola glasbena 

vzgoja. Učni načrt, 2011, str. 5).  

Pri predmetu gospodinjstvo je operativni cilj, da učenci »določijo fizične, čustvene, intelektualne 

in socialne potrebe otrok, mladine, odraslih in starejših oseb« (Program osnovna šola 

gospodinjstvo. Učni načrt, 2011, str. 7). 

V učnem načrtu za družbo je med operativnimi cilji za 4. in 5. razred zapisan cilj:  

̶ učenci »uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in reševanja 

različnih vprašanj, npr. medosebnih, intelektualnih idr.« (Program osnovna šola družba. 

Učni načrt, 2011, str. 8). 

Poleg tega je izpostavljeno, da naj učitelj posebno pozornost nameni »pridobivanju in razvijanju 

sociokognitivnih in socialnih spretnosti (vključno s samouravnavanjem čustvovanja) …« 

(Program osnovna šola družba. Učni načrt, 2011, str. 14). 

V učnem načrtu za geografijo je omenjeno, da učenci pri pouku »razvijajo vrednote, ki prispevajo 

k … povezovanju različnih vidikov izobraževanja, kot so spoznavni, čustveni, etični, estetski, 

motorični« (Program osnovna šola geografija. Učni načrt, 2011, str. 7). 

Pri matematiki je v didaktičnih priporočilih zapisano, da je potrebno »razvijanje osebnostnih 

kvalitet (socialnost, samospoštovanje, medsebojne vrednote, obvladovanje čustev) … lastnosti, 

kot so … obvladovanje čustev, razvijajo pri sodelovalnem učenju, skupinskem delu in delu v timih, 
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samorefleksiji, v pogovorih o ocenjevanju znanja.« (Program osnovna šola matematika. Učni 

načrt, 2011, str. 75). 

 

5. Sklep 

 

V pregledu literature smo se posvetili razlagi čustev, njihovega uravnavanja, načinov učenja 

strategij uravnavanja in funkcij uravnavanja čustev, iz katerih izhaja, da so čustva in učenje med 

seboj tesno povezani. 

Uravnavanje čustev predstavlja eno od najpomembnejših spretnosti v življenju. Na razvoj in 

učenje uravnavanja čustev vplivajo predvsem socialni odnosi in družbena pričakovanja. 

Najpomembnejšo vlogo pri tem imajo starši, ožja in širša družina, skozi odraščanje pa tudi vrstniki, 

učitelji in širša družba. Zmožnost izbire ustreznih strategij uravnavanja in uspešnega uravnavanja 

čustev vpliva na doseganje ciljev posameznika, njegovo socialno kompetentnost ter na njegovo 

čustveno in kognitivno delovanje (Fox in Calkins, 2003). Med učenjem, ki je že samo po sebi 

čustveno dogajanje, je zmožnost uspešnega uravnavanja čustev zelo pomembna, saj z izbiro 

ustrezne strategije ter uspešnim uravnavanjem poskrbimo za nemoten potek učenja.   
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

6. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Čustva so pomemben del učenja. Zmožnost uravnavanja čustev močno vpliva na to, da se sploh 

lahko učimo – za učenje, ki bo kakovostno in uspešno, je namreč potrebno ustrezno čustveno 

stanje.  

Vedno bolj se zavedamo pomena čustev in tudi raziskave potrjujejo njihovo pomembnost. Ščuka 

(2007) pa opozarja, da v vzgoji in izobraževanju vseeno premalo poudarka namenjamo čustvom, 

predvsem zato, ker so zelo subjektivna – vsak posameznik situacijam pripisuje drugačne pomene 

in v njih doživlja različna čustva, ki pa jih zunanji opazovalci ne morejo natančno opredeliti. 

Večina raziskav na področju čustev se ukvarja s čustveno inteligentnostjo ali pa s posameznimi 

čustvi – na področju izobraževanja predvsem z anksioznostjo.  

V zadnjih desetletjih raziskovalci, ki se ukvarjajo z razvojem človeka, vedno bolj opozarjajo na 

pomen samonadzora čustev oziroma uravnavanja teh (Fox in Calkins, 2003). 

Raziskave, ki se ukvarjajo z uravnavanjem čustev, se osredotočajo predvsem na strategije, ki jih 

ljudje uporabljamo, da lahko upravljamo lastna čustvena stanja (Matthews idr., 2012). Pri tem se 

v veliki meri usmerjajo na negativna čustva, kot so jeza, žalost in anksioznost, vključujejo pa 

predvsem odrasle. V primeru raziskovanja na pedagoškem področju pa je to usmerjeno na 

pedagoške delavce. Raziskav, ki bi se ukvarjale z uravnavanjem čustev osnovnošolskih otrok med 

učenjem, nismo zasledili. Podobno raziskavo ocenjevanja uravnavanja čustev med otroki, starimi 

9–16 let (vendar ne med učenjem), so izvedli Sanchis-Sanchis idr. (2020). Ugotavljali so razlike 

med uporabljenimi strategijami uravnavanja čustev glede na starost in spol. Njihovi rezultati so 

pokazali, da so mlajši otroci dosegli nižje rezultate kot starejši v uporabi različnih strategij. Poleg 

tega so pokazali tudi večjo uporabo strategij uravnavanja (predvsem negativnih) čustev med 

deklicami kot med dečki. Davis in Levine (2012) pa sta izvedli raziskavo med 6- do 13-letniki, v 

kateri sta ugotavljali vpliv določenih strategij uravnavanja čustev na spomin. Ugotovili sta, da je 

prevrednotenje najustreznejša strategija, saj je njena uporaba pokazala boljši vpliv na spomin kot 

uporaba drugih strategij. 

V Sloveniji se s področjem uravnavanja čustev ukvarjata predvsem Smrtnik Vitulić in Prosen. 

Izvedli sta več raziskav, predvsem na študentih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, pri 

katerih sta izpostavljali pomen čustvene regulacije pri pedagoških delavcih, ugotavljali strategije, 

ki jih pri tem uporabljajo, ter jih povezovali z drugimi vidiki pedagoškega dela poklica (Prosen in 

Smrtnik Vitulić, 2015, 2016, 2018; Smrtnik Vitulić in Prosen, 2015). V eni od raziskav sta 

ugotavljali različne strategije uravnavanja čustev, ki jih uporabljajo študenti Pedagoške fakultete, 

ter povezanost zmožnosti čustvenega uravnavanja z njihovim subjektivnim blagostanjem. 
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Ugotovili sta, da študenti uporabljajo različne strategije uravnavanja čustev (izbira in sprememba 

situacije, telesna aktivnost, iskanje socialne opore) ter povezavo med blagostanjem in uporabo 

strategije prikrivanja. Avtorici v raziskavi izpostavljata pomen učinkovite uporabe strategij 

uravnavanja čustev za kakovostne odnose znotraj pedagoškega poklica (Smrtnik Vitulić in Prosen, 

2015). Za namene svojih raziskav sta izdelali tudi avtorski Vprašalnik strategij uravnavanja čustev, 

ki sta ga oblikovali po modelu uravnavanja čustev avtorjev Gross in Thompson. Poleg njunih del 

obstaja nekaj diplomskih del, ki se ukvarjajo z uravnavanjem čustev pri učiteljih, Romih (2017) 

pa je v svojem magistrskem delu proučevala učinke treninga regulacije čustev pri osnovnošolskih 

učencih.  

V šoli je pomembna zmožnost uravnavanja negativnih čustev. Ta imajo namreč lahko velik vpliv 

na učenčevo pozornost, sposobnost ter motivacijo. Enako pomembno je tudi uravnavanje močnih 

(deaktivacijskih) pozitivnih čustev, saj tudi ta lahko zavirajo proces učenja. Poleg tega je pogosto 

potrebno tudi ohranjanje pozitivnega odnosa do učenja, četudi snov morda učenca ne zanima. 

Poznavanje pomena uravnavanja čustev lahko pedagoškim delavcem pomaga tudi pri delu z učenci 

s čustvenimi motnjami (Matthews idr., 2012). Pekrun (2014) izpostavlja več načinov, kako lahko 

uravnavanje čustev uporabimo v razredu za pomoč učencem, med njimi ustrezno načrtovanje 

učnih ur in seznanjanje učencev z različnimi strategijami čustvenega uravnavanja. Davis in Levine 

(2012) glede na rezultate svoje raziskave kot ključno strategijo, ki bi jo starši in učitelji morali 

spodbujati in učence naučiti uporabljati, predlagata prevrednotenje, saj naj bi imela najboljši vpliv 

na spomin. 

V magistrskem delu smo temo uravnavanja čustev vnesli v šolski prostor oziroma neposredno na 

področje učenja in poučevanja. Temeljni cilji magistrskega dela so bili: 

̶ ugotoviti, koliko so učenci v osnovni šoli zmožni uravnavanja čustev; 

̶ ugotoviti, kako se učijo uravnavanja lastnih čustev; 

̶ ugotoviti, katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo učenci med učenjem; 

̶ ugotoviti, kako uravnavanje čustev vpliva na njihovo učenje. 

Ta vprašanja so pomembna tako za učence kot učitelje, pa tudi starše in ostale, da lahko otrokom 

omogočimo kar najboljše možnosti za kakovostno učenje. 

 

7. Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na zastavljene cilje magistrskega dela smo oblikovali raziskovalna vprašanja.  

RV1: Koliko so učenci v osnovni šoli zmožni uravnavanja lastnih čustev? 

RV2: Kako se učenci učijo uravnavanja čustev? 

RV3: Katere strategije uravnavanja čustev uporabljajo učenci v osnovni šoli? 
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RV4: Kako zmožnost uravnavanja čustev pri učencih vpliva na njihovo učenje? 

RV5: Kje se učenci naučijo načinov uravnavanja svojih čustev? 

RV6: Kakšne razlike se glede na razred (4. in 9.) pojavljajo v zmožnosti uravnavanja čustev? 

RV7: Kakšne razlike se glede na razred (4. in 9.) pojavljajo v uporabljenih strategijah uravnavanja 

čustev? 

RV8: Kakšne razlike se glede na spol učencev pojavljajo v uporabljenih strategijah uravnavanja 

čustev? 

RV9: V kolikšni meri učenci menijo, da učitelji in starši prepoznajo, sprejemajo in se odzivajo na 

njihova čustva? 

 

8. Raziskovalna metoda 

 

Uporabili smo kvantitativen raziskovalni pristop in v okviru tega deskriptivno metodo. 

 

8.1. Opis vzorca 

 

Vzorec je bil neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo je bilo vključenih 112 učencev osnovne 

šole iz osrednjeslovenske regije.  

Razdelitve vzorca glede na spol (tabela 1), razred (tabela 2) in starost (tabela 3) so prikazane 

spodaj. 

 

Tabela 1: Spol 

Spol f f (%) 

Moški 51 45,5 

Ženski 61 54,5 

Skupaj 112 100,0 

 

Od vseh udeleženih je bilo 61 deklic, kar predstavlja 54,5 %, ter 51 dečkov, kar predstavlja 45,5 %. 
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Tabela 2: Razred 

Razred f f (%) 

4. razred 60 53,6 

9. razred 52 46,4 

Skupaj 112 100,0 

 

Tabela 3: Starostni skupini 

Starostni skupini f f (%) 

9 do 11 let 60 53,6 

14 do 17 let 52 46,4 

Skupaj 112 100,0 

 

60 učencev, kar predstavlja 53,6 %, je obiskovalo 4. razred (starosti 9–11 let), 52 učencev, kar 

predstavlja 46,4 %, pa 9. razred (starosti 14–17 let).  

 

8.2. Opis instrumenta 

 

Za pridobivanje odgovorov na raziskovalna vprašanja smo uporabili kvantitativno tehniko, in sicer 

kombiniran vprašalnik, sestavljen iz: 

̶ indeksa čustvene regulacije za otroke in mladostnike (Emotion Regulation Index for 

Children and Adolescents – ERICA; MacDermott idr., 2009); 

̶ anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen v namene raziskave. 

 

Indeks čustvene regulacije za otroke in mladostnike (ERICA) je samoocenjevalna lestvica, ki meri 

procese čustvenega uravnavanja (labilnost, intenzivnost, valenco, fleksibilnost in situacijsko 

primernost). Je preoblikovana različica ček liste čustvene regulacije za mladostnike (Emotion 

Regulation Checklist for Adolescents – ERCA), avtorjev Biesecker in Eastbrooks, ki je namenjena 

uporabi mladostnikov od 16. leta naprej. ERICA je bila oblikovana, da bi bila primerna za mlajše 

otroke, od 9. do 16. leta starosti, zato so poenostavili jezik, uporabljen v ček listi ERCA, in 

zmanjšali število postavk s 27 na 16. Narejena je bila z namenom, da bi omogočila vpogled v 

razvoj ključnih komponent čustvenega uravnavanja v času otroštva (MacDermott idr. , 2010). 

Vsebuje 16 postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo na 5-stopenjski Likertovi lestvici (od 1 – sploh 

se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam). Znotraj tega so oblikovane tri podlestvice, ki merijo 

čustveni nadzor, čustveno samozavedanje ter situacijsko odzivnost. Nekatere postavke (5, 7, 8, 9, 
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10, 11, 12, 13, 14 in 16) se vrednotijo obratno (MacDermott idr., 2010). Primeri postavk (iz 

Emotion Regulation Index for Children and Adolescents – ERICA; MacDermott idr., 2009; prevod 

Romih, 2017):  

̶ Sem vesela oseba. 

̶ Ko so odrasli prijazni do mene, sem tudi jaz prijazen/na do njih. 

̶ Dobro se znajdem, ko stvari ne potekajo kot po navadi ali ko poskusim nekaj novega. 

̶ Ko se vznemirim, se lahko hitro pomirim. 

 

Analizo indeksa so izvedli na vzorcu 1289 oseb, starih med 9 in 16 let. Pri analizi zanesljivosti je 

ERICA dosegla ustrezno notranjo skladnost s koeficientom zanesljivosti 0,75 (med 0,64 in 0,73 

za posamezne podlestvice). Analiza skupinskih razlik je pokazala tudi občutljivost instrumenta za 

razlike v spolu in starosti (MacDermot idr., 2010).  

Romih (2017) je v namene svoje raziskave vprašalnik prevedla v slovenski jezik. Vprašalnik so 

priredili z združitvijo dveh neodvisnih prevodov, izvedli pa so tudi pilotsko raziskavo, s katero so 

preverili razumljivost in ustreznost prevoda ter izmerili notranjo skladnost s koeficientom 

zanesljivosti 0,74. Z dovoljenjem avtorice smo uporabili ta prevod. 

Drugi del vprašalnika je bil sestavljen za namene raziskave, iz 7 vprašanj. Dve vprašanji sta bili 

polodprtega tipa, s katerima smo preverjali, kje so se učenci naučili uravnavanja čustev (Kje si se 

naučil/a uravnavanja čustev (načina, kako se odzivaš na svoja čustva, kako jih pokažeš ali skrivaš, 

imenuješ ...)? Izbereš lahko več odgovorov.) ter na kakšen način se tega učijo (Kako se 

najpogosteje učiš ustreznega uravnavanja čustev (kaj narediti, ko občutiš neko čustvo)?). Dve 

vprašanji sta bili zaprtega tipa, s katerima smo preverjali, ali, po mnenju učencev, učitelji in starši 

prepoznavajo in se odzivajo na njihova čustva (Kako pogosto učitelji opazijo, sprejmejo in se 

ustrezno odzovejo na različna čustva, ki jih doživljate učenci med učenjem (npr. ko ste veseli, 

žalostni, jezni … v šoli)?; Kako pogosto tvoji starši opazijo, sprejmejo in se ustrezno odzovejo na 

različna čustva, ki jih doživljaš med učenjem (npr. ko si vesel/a, žalosten/na, jezen/na … doma)?). 

Tri vprašanja so bila v obliki vinjet, odprtega tipa, v katerih so bile predstavljene različne situacije, 

ko učenci med/pred učenjem doživljajo močna čustva, udeleženci pa so se morali vživeti v 

situacijo in napisati, kako bi uravnavali posamezno čustvo ter kako bi to vplivalo na njihovo 

učenje. Vinjete: 

̶ Doma se učiš za ocenjevanje znanja. Vsebina je zelo težka, a si ravnokar dojel/a najtežji 

del, ki ga zdaj razumeš. Zaradi tega si zelo vesel/a. Ker je ocenjevanje že čez 2 dni, se 

moraš učiti naprej, še preostalo učno snov.  

̶ Med odmorom si se skregal/a s prijateljem/ico. Zaradi tega si žalosten/a. Sledi učna ura, 

ko se moraš zbrati in naučiti novo snov.  
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̶ Med učno uro matematike te učitelj krega, da si klepetal/a in povzročal/a nemir, čeprav 

tega nisi počel/a ti. Ker te je nepravično obsojal, si vznemirjen/a (jezen/a, žalosten/a). Ker 

učna ura še poteka, moraš naprej sodelovati in se učiti. 

Pri vsaki vinjeti so odgovorili na dve vprašanji: 

̶ Kaj storiš s čustvom, ki ga doživljaš (kako ga pokažeš/skriješ, poskusiš 

uravnati/spremeniti …)?  

̶ Kako to vpliva na učenje, ki sledi? 

Na začetku vprašalnika so bila navodila za izpolnjevanje ter vprašanja o demografskih podatkih 

(starosti, spolu in razredu, ki ga obiskujejo učenci). 

 

9. Postopek zbiranja podatkov 

 

Pred izvedbo raziskave smo se za dovoljenje najprej dogovorili z ravnateljico osnovne šole ter 

razredničarkami posameznih oddelkov. Pred izpolnjevanjem vprašalnikov so vsi učenci dobili 

pisno soglasje (priloga 1) za sodelovanje v raziskavi, ki so ga podpisali njihovi starši oziroma 

skrbniki. Nato smo se z razredničarkami dogovorili za termin izvedbe raziskave. 

Vprašalnike so učenci izpolnjevali v maju in juniju 2021, v času razrednih ur. Pri izpolnjevanju 

sem bila prisotna. V oddelkih 4. razredov smo pred začetkom izpolnjevanja skupaj z učenci glasno 

prebrali začetna navodila. Izpolnjevanje vprašalnikov je trajalo 20–40 minut. 

 

10. Postopek obdelave podatkov 

 

Pridobljene odgovore smo ustrezno šifrirali in vnesli v program Microsoft Office Excel, nato pa s 

programom IBM SPSS Statistics izvedli kvantitativno statistično analizo. 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili različne statistične metode: Hi-kvadrat preizkus za 

ugotavljanje pojava statistično pomembnih razlik med spoloma in razredoma; t-test za neodvisne 

vzorce ter ANOVO za preverjanje razlik v povprečjih med dvema neodvisnima skupinama; 

Levenov test enakosti varianc; Pearsonov korelacijski koeficient za analizo povezanosti med 

izbranimi spremenljivkami; poleg tega pa še računanje aritmetične sredine za ugotavljanje 

povprečnih vrednosti, standardnega odklona za ugotavljanje razpršenosti podatkov ter modusa za 

ugotavljanje največkrat izbranih odgovorov (Kožuh in Vogrinc, 2017). 

Odgovore učencev na tri odprta vprašanja v obliki vinjet smo analizirali s pomočjo analize vsebine. 

Dobljene odgovore udeležencev smo najprej dobesedno prepisali v tabelo, določili kodirne enote 

in jih označili v odgovorih ter izpisali kode. Kode smo združili v kategorije (Kožuh in Vogrinc, 
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2017). Kategorije za 1. del vsake vinjete (Kaj storiš s čustvom, ki ga doživljaš?) so v našem 

primeru predstavljale strategije uravnavanja čustev, opisane v poglavju 4.3 magistrskega dela. 

Razvrstili smo jih torej v 6 kategorij: izbira situacije, sprememba situacije, preusmeritev 

pozornosti, kognitivna sprememba, prilagoditev odziva ali ni uravnavanja. Za odgovore 2. dela 

vsake vinjete (Kako to vpliva na učenje, ki sledi?) pa sta bili kategoriji dve – pozitiven oziroma 

negativen vpliv na učenje. Ta kategorizacija nam je omogočila kvantitativno statistično analizo 

tudi pri vprašanjih odprtega tipa. 

 

11. Rezultati z razlago 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave ter njihova razlaga. Razvrščeni so po 

raziskovalnih vprašanjih. 

 

11.1. Zmožnost uravnavanja čustev učencev osnovne šole 

 

Rezultati zmožnosti uravnavanja lastnih čustev anketiranih učencev (tabela 4) so bili pridobljeni 

v prvem delu vprašalnika, s pomočjo indeksa čustvene regulacije za otroke in mladostnike 

(Emotion Regulation Index for Children and Adolescents – ERICA; MacDermott idr., 2009) – 

samoocenjevalne lestvice Likertovega tipa. Število točk posameznih trditev smo najprej sešteli in 

pri tem upoštevali obratno vrednotene postavke. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.  

 

Tabela 4: Doseženo število točk (ERICA) 

Št. točk f f (%) 

46 2 1,8 

47 2 1,8 

48 4 3,6 

51 3 2,7 

52 4 3,6 

53 5 4,5 

54 6 5,4 

55 7 6,3 

56 4 3,6 

57 9 8,0 

58 7 6,3 

59 3 2,7 
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60 4 3,6 

61 6 5,4 

62 8 7,1 

63 8 7,1 

64 6 5,4 

65 3 2,7 

66 7 6,3 

67 4 3,6 

68 1 0,9 

69 2 1,8 

70 2 1,8 

72 2 1,8 

73 1 0,9 

77 1 0,9 

79 1 0,9 

Skupaj 112 100,0 

 

Kot smo napisali že v opisu merilnega pripomočka, višji rezultat pomeni višjo zmožnost 

uravnavanja čustev. Za lažjo interpretacijo smo rezultate rangirali v kategorije (po 5 točk skupaj), 

kar je razvidno v tabeli 5. Kategorije točk smo za namen lažje interpretacije in kasnejše primerjave 

s samooceno zmožnosti uravnavanja lastnih čustev poimenovali po lestvici šolskih ocen, kot je 

prikazano v skrajnem levem stolpcu. 

 

Tabela 5: Kategorizirano število točk (ERICA) 

Poimenovanje 

kategorij Kategorije točk f f (%) 

Zadostno 
45–49 točk 8 7,1 

50–54 točk 18 16,1 

Dobro 55–59 točk 30 26,8 

Prav dobro 
60–64 točk 32 28,6 

65–69 točk 19 17,0 

Odlično 70 točk in več 5 4,5 

 Skupaj 112 100,0 

  

4,5 % udeležencev je na Indeksu čustvene regulacije za otroke in mladostnike (ERICA) doseglo 

70 točk ali več, kar pomeni, da imajo zelo dobro razvito zmožnost uravnavanja čustev. 45,6 %, kar 
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je skoraj polovica udeležencev, jih je doseglo oceno prav dobro, 26,8 % oceno dobro ter 23,2 % 

oceno zadostno. Udeležencev, ki bi dosegli manj kot polovico točk, ni bilo. 

Hkrati smo preverili tudi lastno mnenje učencev, kako dobro znajo uravnavati svoja čustva med 

učenjem (tabela 6). 

 

Tabela 6: Samoocena zmožnosti uravnavanja čustev med učenjem 

Kako dobro znaš uravnavati (obvladati) 

svoja čustva v šoli in med učenjem? f f (%)  x̄ σ 

Odlično 37 33,0 1,92  0,796  

Prav dobro 49 43,8 

Dobro 25 22,3 

Nezadostno 1 0,9 

Skupaj 112 100,0 

 

43,8 % anketiranih učencev meni, da zna prav dobro uravnavati svoja čustva v šoli in med 

učenjem, 33,0 % odlično, 22,3 % dobro ter 0,9 % nezadostno. Povprečno gledano učenci menijo, 

da svoja čustva v šoli ter med učenjem uravnavajo prav dobro (x̄ = 1,92, σ = 0,796). 

Če te rezultate primerjamo z rezultati, pridobljenimi s pomočjo Indeksa čustvene regulacije za 

otroke in mladostnike (ERICA), ki so prikazani v zgornji tabeli 5, lahko vidimo podobnosti med 

samooceno ter dejansko izmerjeno zmožnostjo uravnavanja čustev. V obeh primerih je slaba 

polovica udeležencev dosegla oceno prav dobro. Je pa pri samooceni skoraj tretjina udeležencev 

ocenila, da svoja čustva odlično uravnava, medtem ko je bil rezultat ERICE precej nižji – le 4,5 % 

je doseglo odlično oceno. Posledično je pri samooceni nižji odstotek pod oceno dobro, ocene 

zadostno ni izbral noben udeleženec, medtem ko je ERICA pokazala, da oceni dobro in zadostno 

dosega točno polovica udeležencev. Nezadostnih ocen ni bilo. 

Pekrun idr. (2018) ugotavljajo, da naj bi učenci znali nadzirati izražanje svojih čustev okrog petega 

razreda osnovne šole, pri tem pa upoštevajo socialna pravila razkrivanja čustev v razredu. V 

grobem torej v to kategorijo sodijo tudi udeleženci naše raziskave (4. in 9. razred). Glede na 

rezultate indeksa ERICA ter samoocene udeležencev, kako dobro znajo uravnavati svoja čustva, 

lahko sklepamo, da se pri teh letih v večini že zavedajo pomena uravnavanja čustvenih odzivov 

ter potrebe po prilagajanju teh glede na okoliščine ter socialna pravila ter hkrati menijo, da to znajo 

prav dobro obvladati. Vendar pa v večji meri samoocenjujejo, da so tega bolj zmožni, kot so 

pokazali rezultati ERICE. 
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11.2. Razlike v zmožnosti uravnavanja čustev glede na razred 

 

Rezultate, pridobljene v 1. delu vprašalnika, smo analizirali glede na razred (in s tem starost) in 

ugotavljali razlike v zmožnosti uravnavanja čustev (tabela 7).  

 

Tabela 7: t-test za neodvisne vzorce (seštevek uravnavanja čustev glede na spol) 

Sklop uravnavanja čustev n x̄ σ t 

p 

(dvostranska) 

Razred 4. razred 60 3,84 0,443 3,334 0,001 

9. razred 52 3,59 0,333 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, t = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

 

Glede na uravnavanje čustev prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) med razredoma, pri 

stopnji značilnosti α = 0,05. Učenci 4. razreda so v povprečju poročali o večji meri zmožnosti 

uravnavanja svojih lastnih čustev kot učenci 9. razreda. 

Rezultati primerjave zmožnosti uravnavanja čustev glede na starost niso pričakovani. Glede na 

znane podatke bi bilo smiselno, da se s starostjo zmožnost uravnavanja čustev ustrezno viša, saj 

otrok spoznava, uporablja in razvija različne strategije čustvenega uravnavanja, pri tem pa 

uporablja vedno ustreznejše in učinkovitejše strategije glede na okoliščine ter glede na čustvo, ki 

ga doživlja. Zmožnost uravnavanja čustev pa se oblikuje tudi skozi razvoj socialnih in osebnih 

ciljev ter ponotranjanje kulturnih norm (Thompson in Goodman, 2010). Podobno predpostavljata 

tudi Fox in Calkins (2003) – zmožnost uravnavanja čustev se z odraščanjem veča vzporedno s 

sposobnostjo kognitivnega samouravnavanja. Uravnavanje čustev v veliki meri vključuje notranje 

procese, ki jih ne moremo neposredno opazovati, zato je ena od možnosti samoocenjevanje, kot 

smo to storili z indeksom ERICA (MacDermott idr., 2010). Vendar pa s tem ostaja problem 

subjektivnosti odgovorov in zato nenatančnosti pri meritvah, kar je lahko privedlo do zgornjih 

rezultatov. Dobljene rezultate bi lahko pripisali večji samokritičnosti devetošolcev pri izbiranju 

strinjanja s posamezno trditvijo. Vendar pa obstajajo tudi raziskave, ki bi naše rezultate potrdile. 

Sheffield Morris idr. (2007) so ugotovili, da so mlajše skupine udeležencev dosegle višje rezultate 

kot starejše, kar pripisujejo dejstvu, da zmožnosti uravnavanja čustev z leti postanejo 

avtomatizirane in zato nezavedne. 

Glede na dokaj majhen vzorec v naši raziskavi smo se odločili za preverjanje velikosti učinka s 

pomočjo Cohenovega d indeksa. Ta je pokazal rezultat d = 0,06. To pomeni, da v splošni populaciji 

do statistično značilnih razlik ne bi prišlo. 
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11.3. Vpliv zmožnosti uravnavanja čustev učencev na učenje 

 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje smo pridobili s pomočjo tretjega dela anketnega 

vprašalnika, v katerem so bila vprašanja zastavljena v obliki vinjet. Vprašanja so bila odprtega 

tipa, nato pa smo jih ustrezno kodirali in kategorizirali, kar nam je omogočilo kvantitativno 

analizo. Odgovore učencev smo razdelili v dve kategoriji glede na vpliv na nadaljnje učenje – 

vpliva pozitivno ali vpliva negativno. 

Natančne odgovore oziroma zapise udeležencev, ki so bili umeščeni v posamezno kategorijo 

(pozitiven oziroma negativen vpliv na učenje), predstavljamo v spodnji tabeli (tabela 8), v kateri 

so zbrani najpogostejši odgovori udeležencev, ki smo jih umestili v posamezno kategorijo. 

Odgovori so nekoliko preoblikovani, združeni so podobni odgovori. 

 

Tabela 8: Kvalitativna analiza odgovorov na vinjete – vpliv na učenje 

Kategorija – vpliv na učenje Odgovori udeležencev 

Pozitiven vpliv Nemoteno se učim. 

Dobro vpliva. 

Ne vpliva na učenje. 

Zelo pomaga. 

Se lažje učim. 

Normalno kot prej. 

Brez težav se učim naprej. 

Jaz se lahko učim naprej. 

V redu. 

Pozitivno. 

Super vpliva. 

Imam večjo motivacijo, da se učim še naprej. 

Osredotočim se na učenje. 

Bolj poslušam. 

Negativen vpliv Zmanjka mi koncentracije. 

Nisem tako zbrana. 

Težje se je osredotočiti. 

Težko se učim. 

Ne sledim tako pozorno razlagi. 

Ne vpliva preveč dobro. 

Ne morem nič več delati. 

Slabo. 

Ne poslušam, ker ves čas razmišljam o dogodku. 
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Težje razumem. 

Ne zapomnim si veliko. 

Stvari pozabim. 

Negativno. 

Ne sodelujem. 

Bolj površno se učim. 

 

Kategorizirane rezultate smo nato obdelali kvantitativno. V spodnjem grafu (graf 1) so najprej 

predstavljeni rezultati, kako uravnavanje čustev v posamezni situaciji (vinjeti) vpliva na nadaljnje 

učenje. 

 

Graf 1: Pozitivni in negativni vplivi uravnavanja čustev na učenje glede na različne tipe situacij 

 

 

Uravnavanje čustev v situaciji 6 pri 78,6 % anketiranih učencev na učenje vpliva pozitivno ter pri 

21,4 % negativno. 
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Doma se učiš za ocenjevanje znanja. Vsebina je zelo težka, a si ravnokar dojel/a najtežji del, ki ga sedaj

razumeš. Zaradi tega si zelo vesel/a. Ker je ocenjevanje že čez 2 dni, se moraš učiti naprej, še preostalo učno

snov.
Med odmorom si se skregal/a s prijateljem/ico. Zaradi tega si žalosten/a. Sledi učna ura, ko se moraš zbrati

in naučiti novo snov.

Med učno uro matematike te učitelj krega, da si klepetal/a in povzročal/a nemir, čeprav tega nisi počel/a ti.

Ker te je nepravično obsojal, si vznemirjen/a (jezen/a, žalosten/a). Ker učna ura še poteka, moraš naprej

sodelovati in se učiti.
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Uravnavanje čustev v situaciji 7 pri 45,5 % anketiranih učencev na učenje vpliva pozitivno ter pri 

54,5 % negativno.  

Uravnavanje čustev v situaciji 8 pri 41,1 % anketiranih učencev na učenje vpliva pozitivno ter pri 

58,9 % negativno. 

Čustva vplivajo na učenje na različne načine – velik vpliv imajo na posameznikovo motivacijo, 

zaznavanje, predelavo informacij in njihovo pomnjenje, izbiro učnih strategij in podobno (Žagar, 

2009). Iz zgornjih rezultatov lahko predvidevamo, da ima pozitiven vpliv na učenje predvsem 

čustvo samo, ki naj bi ga posamezniki doživljali v posamezni situaciji – največ pozitivnih vplivov 

na nadaljnje učenje namreč zaznamo v prvi situaciji, kjer je bilo čustvo veselje. Glede na 

Pekrunovo (2014) razdelitev čustev med učenjem, bi to lahko uvrstili med pozitivna aktivacijska 

čustva, ki imajo ugoden učinek na pozornost, motivacijo, interes ter izbiro učnih strategij. 

Nasprotno pa lahko čustva v ostalih dveh situacijah uvrstimo med deaktivacijska negativna čustva, 

saj imajo, kot kažejo tudi naši rezultati raziskave, neugoden vpliv na učenje, saj preusmerjajo 

pozornost stran od učenja (Pekrun, 2014). Hkrati bi lahko neugoden vpliv pripisali tudi neustrezni 

izbiri strategije uravnavanja čustev, saj neustrezna izbira strategije vpliva na procese pomnjenja. 

V spodnjih treh tabelah (tabela 9–11) so predstavljeni rezultati vpliva na učenje za posamezno 

situacijo (vinjeto) glede na zmožnost uravnavanja lastnih čustev, izmerjeno v 1. delu vprašalnika. 

 

Tabela 9: t-test ta neodvisne vzorce – Seštevek uravnavanja čustev, glede na vplive na učenje v 

situaciji 6 

Sklop uravnavanja čustev n x̄ σ t 

p 

(dvostranska) 

Vplivi na učenje v situaciji 

6 

Pozitivno (+) 88 60,14 6,696 2,032 0,049 

Negativno (–) 24 57,29 5,901 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, t = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

 

Glede na število doseženih točk pri uravnavanju učenčevih čustev prihaja do statistično značilnih 

razlik (p < 0,05) med pozitivnim in negativnim vplivom na učenje v situaciji 6, pri stopnji 

značilnosti α = 0,05. Anketirani učenci, ki so v situaciji 6 občutili negativen vpliv na učenje, so 

dosegli tudi manjše število točk pri sklopu zmožnosti uravnavanja čustev. 

Tudi tu smo preverili velikost učinka s pomočjo Cohenovega d indeksa. Rezultat d = 0,05 je 

pokazal, da v splošni populaciji do statistično značilnih razlik ne bi prišlo. 
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Tabela 10: t-test ta neodvisne vzorce – Seštevek uravnavanja čustev, glede na vplive na učenje v 

situaciji 7 

Sklop uravnavanja čustev n x̄ σ t 

p 

(dvostranska) 

Vplivi na učenje v situaciji 

7 

Pozitivno (+) 51 60,02 7,407 0,720 0,473 

Negativno (–) 61 59,11 5,899 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, t = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

 

Glede na število doseženih točk pri uravnavanju učenčevih čustev ne prihaja do statistično 

značilnih razlik (p < 0,05) med pozitivnim in negativnim vplivom na učenje v situaciji 7, pri stopnji 

značilnosti α = 0,05. 

 

Tabela 11: t-test ta neodvisne vzorce – Seštevek uravnavanja čustev, glede na vplive na učenje v 

situaciji 8 

Sklop uravnavanja čustev n x̄ σ t 

p 

(dvostranska) 

Vplivi na učenje v situaciji 

8 

Pozitivno (+) 46 60,89 6,983 1,843 0,068 

Negativno (–) 66 58,58 6,219 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, t = vrednost testne statistike 

 

Glede na število doseženih točk pri uravnavanju učenčevih čustev ne prihaja do statistično 

značilnih razlik (p < 0,05) med pozitivnim in negativnim vplivom na učenje v situaciji 8, pri stopnji 

značilnosti α = 0,05. 

Glede na pridobljene rezultate smo s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta preverili 

še povezanost zmožnosti uravnavanja čustev ter pozitivnih vplivov na učenje (tabela 12). 

 

Tabela 12: Pearsonov koeficient korelacije – pozitivni učinki na učenje in seštevek sklopa 

uravnavanja čustev 

  Seštevek sklopa uravnavanja čustev 

Pozitivni učinki na 

učenje (seštevek 

situacij 6, 7, 8) 

Pearsonov koeficient korelacije 0,192* 

p (dvostranska) 0,042 

Št. enot 112 

* Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti < 0,05. 
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Obstaja statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,05) med 

pozitivnimi učinki na učenje ter uravnavanjem čustev (rx = 0,192). Z večanjem pozitivnih učinkov 

na učenje glede na različne situacije se statistično značilno veča tudi zmožnost uravnave čustev. 

Kot je vidno zgoraj, so se statistično značilne razlike pojavljale predvsem v situaciji 6, kjer je bilo 

doživljano čustvo veselje. 

Zmožnost uravnavanja čustev neposredno vpliva na pripravljenost na učenje, predvsem skozi 

regulacijo pozornosti in vedenja. Poleg tega vpliva tudi na motivacijo za šolsko delo (Eisenberg 

idr., 2005). Richards in Gross (2000) trdita, da imajo različne strategije uravnavanja čustev tudi 

različne kognitivne posledice. Ugotovila sta, da ima uporaba strategije potlačitve negativen vpliv 

na spomin, medtem ko kognitivno prevrednotenje nima vpliva nanj. Glede na to, da zmožnost 

uravnavanja čustev vpliva tudi na izbiro ustrezne strategije, lahko povežemo, da prav tako vpliva 

tudi na spomin in druge kognitivne procese, torej na proces učenja ter s tem tudi na šolski uspeh. 

Iz zgornjih rezultatov lahko sklenemo, da so učenci, ki so bolj zmožni uravnavanja svojih čustev, 

ta ustrezneje uravnali (z izbiro primerne strategije), zato ni bilo negativnega vpliva na nadaljnje 

učenje. Nasprotno pa učenci, ki slabše uravnavajo svoja čustva, niso izbrali ustrezne strategije ali 

čustev sploh niso uravnali, kar je imelo negativen vpliv na učenje. Neustrezno uravnavanje čustev 

namreč zmoti ali celo popolnoma onemogoči uporabo zapletenih kognitivnih procesov, ki bi 

omogočali učenje (Blair, 2002). 

 

11.4. Načini učenja uravnavanja čustev glede na spol in razred 

 

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati, ki kažejo pogostost izbire posameznega načina, kako se učenci 

učijo uravnavanja čustev, kar smo preverjali pri 5. vprašanju 2. dela anketnega vprašalnika. 

 

Tabela 13: Načini učenja ustreznega uravnavanja čustev 

Kako se najpogosteje učiš ustreznega uravnavanja čustev 

(kaj narediti, ko občutiš neko čustvo)? f f (%) 

Ko mi nekdo natančno pokaže in pove, kako moram ravnati 

s posameznim čustvom. 

24 21,4 

Ko opazujem drugega, kako sam ravna s posameznim 

čustvom in ga nato posnemam. 

14 12,5 

Ko se pogovarjam z drugim (starši, učiteljem, prijateljem) o 

tem, kako je treba ravnati. 

44 39,3 

Ko se nekdo drug vmeša v situacijo, kjer doživljam in 

izražam neko čustvo, in s tem vpliva na moj odziv. 

10 8,9 

Ko vidim odziv drugega, ko jaz izražam neko čustvo. 14 12,5 
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Drugo 6 5,4 

Skupaj 112 100,0 

* Drugo: sam (3); ko dobim slabo oceno (1); ko mi povedo starši (1); ob posnemanju staršev (1) 

 

V 39,3 % se učenci učijo uravnavanja svojih čustev, ko se pogovarjajo z drugim (starši, učiteljem, 

prijateljem) o tem, kako je treba ravnati, v 21,4 %, ko jim nekdo natančno pokaže in pove, kako 

morajo ravnati s posameznim čustvom, v 12,5 %, ko opazujejo drugega, kako sam ravna s 

posameznim čustvom in ga nato posnemajo, prav tako v 12,5 %, ko vidijo odziv drugega, ko sami 

izražajo neko čustvo, v 8,9 %, ko se nekdo drug vmeša v situacijo, kjer doživljajo in izražajo neko 

čustvo, ki s tem vpliva na njihov odziv ter v 5,4 % so izbrali odgovor drugo. 

Pri tem vprašanju smo preverjali predvsem zunanje dejavnike, ki vplivajo na učenje in razvoj 

čustvenega uravnavanja. Rezultati torej kažejo, da se več kot polovica udeležencev (60,7 %) 

ustreznega uravnavanja čustev uči skozi pogovor s pomembnimi drugimi ali tako, da jim drugi 

pokažejo in povedo, kako morajo ravnati. Thompson in Goodman (2010) menita, da vpliv staršev 

na uravnavanje otrokovih čustev lahko zaznamo skozi celotno otroštvo in adolescenco. Pri tem so 

pomembni njihovi neposredni posegi v otrokove čustvene izkušnje, »inštruiranje« strategij, 

modeliranje in pogovori (Thompson in Meyer, 2007), kar je razvidno iz zgornjih rezultatov. 

Sheffield Morris idr. (2007) opisujejo, da starši učijo strategije uravnavanja čustev tudi skozi 

specifične predloge, kako naj se soočijo z določenim čustvom (npr. predlagajo določene tehnike 

sproščanja ali načine kognitivnega prevrednotenja situacije). 

Nato smo dobljene rezultate analizirali še glede na spol, kar prikazuje tabela 7, ter glede na razred, 

kar prikazuje tabela 8. 

 

Tabela 14: Hi-kvadrat preizkus – načini učenja ustreznega uravnavanja čustev glede na spol 

Kako se najpogosteje 

učiš ustreznega 

uravnavanja čustev (kaj 

narediti, ko občutiš 

neko čustvo)? 

Ko mi 

nekdo 

natančno 

pokaže in 

pove, kako 

moram 

ravnati s 

posameznim 

čustvom. 

Ko opazujem 

drugega, 

kako sam 

ravna s 

posameznim 

čustvom in ga 

nato 

posnemam. 

Ko se 

pogovarjam z 

drugim (starši, 

učiteljem, 

prijateljem) o 

tem, kako je 

treba ravnati. 

Ko se nekdo 

drug vmeša 

v situacijo, 

kjer 

doživljam in 

izražam 

neko čustvo, 

in s tem 

vpliva na 

moj odziv. 

Ko vidim 

odziv 

drugega, 

ko jaz 

izražam 

neko 

čustvo. Drugo Skupaj 

Moški f 11 10 16 5 7 2 51 

f 

(%) 

21,6 % 19,6 % 31,4 % 9,8 % 13,7 % 3,9 % 100,0 % 

Ženski f 13 4 28 5 7 4 61 
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f 

(%) 

21,3 % 6,6 % 45,9 % 8,2 % 11,5 % 6,6 % 100,0 % 

Skupaj f 24 14 44 10 14 6 112 

f 

(%) 

21,4 % 12,5 % 39,3 % 8,9 % 12,5 % 5,4 % 100,0 % 

χ2 = 5,924, p = 0,314 

 

Glede učenja različnih čustev ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med spoloma, pri 

stopnji značilnosti α = 0,05. Tako učenke kot učenci se v podobni meri učijo uravnavanja svojih 

čustev od drugih. 

Kot v svojem delu večkrat omenijo Pekrun idr. (2018), na področju raziskovanja čustev ne prihaja 

do pomembnih razlik med spoloma, temveč se večje razlike pojavljajo znotraj posamezne skupine. 

 

Tabela 15: Hi-kvadrat preizkus – načini učenja ustreznega uravnavanja čustev glede na razred 

Kako se najpogosteje 

učiš ustreznega 

uravnavanja čustev (kaj 

narediti, ko občutiš 

neko čustvo)? 

Ko mi 

nekdo 

natančno 

pokaže in 

pove, kako 

moram 

ravnati s 

posameznim 

čustvom. 

Ko opazujem 

drugega, 

kako sam 

ravna s 

posameznim 

čustvom in ga 

nato 

posnemam. 

Ko se 

pogovarjam z 

drugim (starši, 

učiteljem, 

prijateljem) o 

tem, kako je 

treba ravnati. 

Ko se nekdo 

drug vmeša 

v situacijo, 

kjer 

doživljam in 

izražam 

neko čustvo, 

in s tem 

vpliva na 

moj odziv. 

Ko vidim 

odziv 

drugega, 

ko jaz 

izražam 

neko 

čustvo. Drugo Skupaj 

4. razred f 21 5 19 2 8 5 60 

f 

(%) 

35,0 % 8,3 % 31,7 % 3,3 % 13,3 % 8,3 % 100,0 % 

9. razred  f 3 9 25 8 6 1 52 

f 

(%) 

5,8 % 17,3 % 48,1 % 15,4 % 11,5 % 1,9 % 100,0 % 

Skupaj f 24 14 44 10 14 6 112 

f 

(%) 

21,4 % 12,5 % 39,3 % 8,9 % 12,5 % 5,4 % 100,0 % 

χ2=23,646, p=0,000 

 

Glede učenja različnih čustev prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) med razredoma, pri 

stopnji značilnosti α = 0,05. Učenci 4. razreda se v večji meri naučijo uravnavanja svojih čustev, 

ko jim nekdo natančno pokaže in pove, kako morajo ravnati s posameznim čustvom kot učenci 9. 

razreda, ki se v večji meri naučijo uravnavanja svojih čustev, ko se pogovarjajo z drugimi, ko 
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opazujejo drugega, kako sam ravna s posameznimi čustvi, ali ko se nekdo drug vmeša v situacijo, 

v kateri doživljajo oziroma izražajo določena čustva. 

Z leti se krog ljudi, ki vplivajo na razvoj uravnavanja čustev, širi z ožje družine tudi na širše 

sorodstvo, vrstnike, učitelje itd. (Thompson in Goodman, 2010), kar lahko nakazujejo tudi rezultati 

primerjave glede na razred oziroma starost. Medtem ko se učenci 4. razreda večinoma učijo 

uravnavanja čustev skozi pogovor in inštruiranje, se učenci 9. razreda učijo tudi skozi opazovanje 

ali vmešavanje drugih – pri tem pa so verjetno mišljeni tudi vrstniki in učitelji. Poleg tega na učenje 

samonadzora nad čustvi vplivajo tudi kognitivni procesi, kot so pozornost, zavestna kontrola in 

izvršilne funkcije (Fox in Calkins, 2003), ki se z leti razvijajo in omogočajo tudi posrednejše 

učenje skozi opazovanje in prenos pridobljenega znanja v druge situacije. 

 

11.5. Viri učenja načinov uravnavanja čustev pri učencih 

 

Preverjali smo, kje se učenci najpogosteje učijo uravnavanja svojih čustev. Rezultati so prikazani 

v spodnji tabeli. 

 

Tabela 16: Viri učenja uravnavanja čustev 

Kje si se naučil/a uravnavanja čustev 

(načina, kako se odzivaš na svoja čustva, 

kako jih pokažeš ali skrivaš, imenuješ ...)? 

Odgovori 

f (%) vseh 

odgovorov f f (%) 

Doma – pri starših, sorojencih, sorodnikih 

... 

90 45,5 % 84,1 % 

V šoli – pri učiteljih 37 18,7 % 34,6 % 

Pri prijateljih 36 18,2 % 33,6 % 

Iz knjig, filmov ... 24 12,1 % 22,4 % 

Drugo 11 5,6 % 10,3 % 

Skupaj 198 100,0 % 185,0 % 

* Drugo: sam (5); doma (1); prijatelj (1); babica (1); sestra (1); YouTube (1) 

 

Učenci se v največji meri (84,1 %) naučijo uravnavanja svojih čustev doma pri starših, sorojencih 

ali sorodnikih, v manjši meri sledijo še v šoli pri učiteljih (34,6 %), pri prijateljih (33,6 %) ter iz 

knjig ali filmov (22,4 %).  

Dobljeni rezultati so pričakovani – ožji družinski krog je zagotovo tisti, ki ima največji vpliv na 

učenje uravnavanja čustev. Razvoj in učenje čustev ter uravnavanja teh se dogajata vse od rojstva, 

starši oziroma skrbniki ter sorojenci pa so prvi, ki vplivajo na ta razvoj in učenje (Fox in Calkins, 
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2003). Sheffield Morris idr. (2007) izpostavljajo vlogo staršev predvsem v obliki modeliranja, 

starševskih praks ter čustvene klime v družini. Smiselno imajo v letih šolanja pomemben vpliv 

tudi učitelji in vrstniki, saj z njimi preživimo največ časa in predstavljajo pomembne druge v našem 

življenju. 

Med obdelavo podatkov smo opazili, da prihaja tudi do statistično pomembnih razlik med spoloma 

ter razredoma v tem, kje se učenci učijo uravnavanja čustev, zato v spodnjih dveh tabelah (tabela 

17 in 18) predstavljamo tudi te rezultate. 

 

Tabela 17: Hi-kvadrat preizkus – Viri učenja uravnavanja čustev glede na spol 

 

Doma – pri starših, 

sorojencih, sorodnikih ... V šoli – pri učiteljih Pri prijateljih Iz knjig, filmov ... 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Spol moški 38 84,4 % 14 31,1 % 9 20,0 % 8 17,8 % 

ženski 52 89,7 % 23 39,7 % 27 46,6 % 16 27,6 % 

χ2 = 10,649, p = 0,031 

 

Glede virov učenja in uravnavanja različnih čustev prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) 

med spoloma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. Učenke se še dodatno v večji meri naučijo uravnavati 

svoja čustva pri prijateljih ali iz knjig oziroma filmov kot učenci.  

Deklice naj bi v otroštvu in najstniških letih raje pokazale svoja dejanska čustva vrstnicam kot pa 

staršem, medtem ko med dečki ni opaznih razlik v preferenci (Saarni, 1988, v Brody, 2000). Poleg 

tega ženske v pogovorih s prijateljicami pogosteje vključujejo intimne informacije in delijo čustva 

kot moški (Jansz, 2000). Iz tega lahko sklepamo, da deklice v družbi prijateljic lahko pogosteje 

opazujejo doživljanje čustev, njihovo izražanje in najverjetneje tudi uravnavanje, kar vpliva na 

njihovo učenje čustvenega uravnavanja.  

Starši naj bi se na splošno v večji meri pogovarjali o čustvih in s čustvi povezanih temah s 

hčerkami. V te pogovore vključujejo več povezav s socialnimi interakcijami ter čustvi drugih. 

Nasprotno pa se s sinovi o teh temah pogovarjajo veliko manj, pri tem pa uporabljajo drugačen 

jezik (Fivush in Buckner, 2000). Poleg tega se starši tudi drugače odzivajo na čustva hčera in sinov 

(Deaux, 2000). V pričujočih rezultatih ni opaziti razlike med spoloma v učenju uravnavanja čustev 

pri starših. Vendar pa je bilo naše vprašanje postavljeno zelo splošno, poleg tega je odgovor 

vključeval tudi sorojence in druge sorodnike. Vseeno pa najverjetneje večina učenja čustev, ne 

glede na spol, zares poteka znotraj družine, ne glede na razlike v količini neposrednega učenja, 

pogovorov ipd., ki bi se lahko pojavljale med hčerkami in sinovi. 
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Tabela 18: Hi-kvadrat preizkus – viri učenja uravnavanja čustev glede na razred 

 

Doma – pri starših, 

sorojencih, sorodnikih ... V šoli – pri učiteljih Pri prijateljih Iz knjig, filmov ... 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Razred 4. razred 51 87,9 % 30 51,7 % 17 29,3 % 11 19,0 % 

9. razred 39 86,7 % 7 15,6 % 19 42,2 % 13 28,9 % 

χ2 = 17,692, p = 0,000 

 

Glede virov učenja in uravnavanja različnih čustev prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) 

med razredoma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. Učenci 4. razreda se še dodatno v večji meri 

naučijo uravnavati svoja čustva v šoli pri učiteljih kot učenci 9. razreda, ki se dodatno v večji meri 

naučijo uravnavati svoja čustva pri prijateljih ali iz knjig oziroma filmov. 

Menimo, da so tudi te razlike smiselne. V 4. razredu osnovne šole, kar pomeni razredno stopnjo 

in s tem enega učitelja za večino predmetov, ima učitelj pomembno vlogo v življenju otroka. Ta 

lahko tudi več časa in pozornosti nameni čustvom, prepoznavanju, sprejemanju in odzivanju nanje. 

Skozi odraščanje in prehod na predmetno stopnjo pa učitelji nekoliko izgubijo to vlogo. Marentič 

Požarnik (2014) piše, da je pri pouku na razredni stopnji vključenih precej čustvenih sestavin, 

medtem ko na predmetni stopnji prevladuje objektivno poučevanje, kjer se čustvena razsežnost iz 

obravnave snovi popolnoma umakne.  

Vedno večjo pomembnost v mladostništvu pa začnemo pripisovati prijateljem in vrstnikom, kar 

nakazujejo rezultati devetošolcev. V obdobju srednjega in poznega otroštva namreč vedno več 

časa preživimo v vrstniških skupinah, ki skozi medosebne odnose prav tako vplivajo na čustveni 

razvoj posameznika (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Najstniki vse pogosteje poleg staršev 

kot model učenja odzivanja na določene situacije uporabijo tudi vrstnike (Sheffield Morris idr., 

2007). Hkrati se v teh letih najverjetneje poveča tudi čas, preživet ob branju knjig in gledanju 

filmov, zato so tudi ti rezultati pričakovani. 

 

11.6. Uporabljene strategije uravnavanja čustev osnovnošolskih učencev 

 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo pridobili s pomočjo tretjega dela anketnega 

vprašalnika, v katerem so bila vprašanja zastavljena v obliki vinjet. Vprašanja so bila odprtega 

tipa, nato pa smo jih ustrezno kodirali in kategorizirali glede na razdelitev v teoretičnem delu 

magistrskega dela, kar nam je omogočilo kvantitativno analizo. 

V spodnji tabeli (tabela 19) so zapisani najpogostejši odgovori udeležencev, ki smo jih umestili v 

posamezno kategorijo. Odgovori so nekoliko preoblikovani, združeni so podobni odgovori. 
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Tabela 19: Kvalitativna analiza odgovorov na vinjete – strategije uravnavanja čustev 

Kategorija – strategija 

uravnavanja čustev 

Odgovori udeležencev 

Izbira situacije  

Prilagoditev situacije Prosim starše za pomoč (situacija 6). 

Prijateljici se opravičim (situacija 7). 

Povem učitelju, da nisem bil/a jaz, razčistimo (situacija 8). 

Se opravičim učitelju (situacija 8). 

Kasneje se poskusim pogovoriti (situacija 7, 8). 

Preusmeritev pozornosti 

(predvsem zamotitev, 

osredotočenost) 

Pozabim na čustvo in se zamotim s poslušanjem 

razlage/učenjem. 

Odmislim ter se zberem, poslušam naprej. 

Se osredotočim na pouk/učenje. 

Pomislim na snov in pozabim na spor. 

Zberem se in se učim naprej. 

Poskušam odmisliti svoja čustva in nadaljevati z delom. 

Poskusim misliti na novo snov. 

Fokusiram se na uro. 

Kognitivno prevrednotenje Ker mi snov gre, imam motivacijo še naprej. Vesela sem, da mi 

je nekaj uspelo, zato verjamem, da mi lahko tudi ostalo. 

Vem, da če se bom učila, bom dobila dobro oceno. 

S čustvom si pomagam še naprej učiti, saj če mi je uspelo dojeti 

najtežji del, bo ostalo samo še lažje. 

Čustvo vzamem kot motivacijo za nadaljnje učenje. 

Čustvo usmerim v svoje učenje in se poskusim motivirati. 

Prilagoditev odziva Pokažem le določen del tega čustva. 

Čustvo skrijem v sebi in se delam nevtralno. 

Dvakrat vdihnem in se zberem. 

Zelo sem žalostna in poskusim prekriti z nasmehom. 

Zelo se zadržim. 

Skrijem čustvo tako, da delujem miren. 

Skušam se umiriti, potem pa se zberem in začnem poslušati. 

Čustvo poskušam skriti. 

Uravnavam ga in ga ne pokažem. 

Ga potlačim in ne mislim na dogodek. 

Čustvo zatrem. 

Ne pokažeš čustva. 

Čustvo pomirim. 

Ni uravnavanja Čustvo pokažem. 
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Ne poskušam ga skriti. 

Sem vesel/žalosten/jezen. 

 

V spodnji tabeli (tabela 20) so predstavljena povprečja pogostosti uporabe posameznih strategij 

uravnavanja čustev glede na vse tri vinjete (različne situacije) skupaj. 

 

Tabela 20: Uporabljene strategije uravnavanja čustev – sklop vseh predpostavk skupaj (6–8) 

Sklop vseh predpostavk skupaj (6–8) f f (%) 

Kognitivno prevrednotenje 31 9,2 

Preusmeritev pozornosti 106 31,5 

Preoblikovanje odziva 96 28,6 

Prilagoditev situacije 29 8,6 

Ni uravnavanja 74 22,0 

Skupaj 336 100,0 

 

Po skupnem seštevku vseh strategij uravnavanja čustev glede na različne situacije anketirani 

učenci v največji meri uporabljajo strategijo preusmeritve pozornosti in strategijo preoblikovanja 

odziva. 

Izbira ustrezne strategije uravnavanja čustev je odvisna od posameznikovih ciljev znotraj neke 

situacije (Thompson in Meyer, 2007). Cilj v vseh situacijah, opisanih v vinjetah anketnega 

vprašalnika, je bil nadaljevanje učenja, zato so izbire strategij udeležencev smiselne. 

Glede na podane situacije, na osnovi katerih so udeleženci raziskave zapisovali, kako bi uravnavali 

svoja čustva, strategija izbire situacije ni bila izbrana, kar je smiselno, saj so bili udeleženci že 

postavljeni v določeno situacijo. Podobno je bila le redko izbrana tudi strategija prilagoditve 

situacije. Redko izbrana je bila tudi strategija kognitivnega prevrednotenja, kar lahko pripišemo 

dejstvu, da je to ena od kompleksnejših strategij, ki zahteva večjo zrelost in razvitost višjih 

kognitivnih procesov. Najpogosteje opisana (skoraj tretjina odgovorov) je bila strategija 

preusmeritve pozornosti, pri kateri posameznik zavestno izbere, na kateri vidik določene situacije 

se bo osredotočil ter s tem vpliva na njeno delovanje na čustveni odziv (Gross, 1998). Predvsem 

sta bili pogosto opisani strategiji zamotitve ter osredotočenosti, v smislu osredotočenosti na proces 

učenja oziroma učno snov in preusmerjanje pozornosti stran od povzročiteljev čustev. Bargh in 

Williams (2007) pravita, da je strategija preusmeritve pozornosti tudi ena prvih, ki jo ljudje 

razvijemo, zato je smiselno, da je med pogosteje uporabljenimi tudi kasneje v življenju. Druga 

najpogosteje opisana pa je bila strategija preoblikovanja odziva. Ta naj bi bila pogosto uporabljena 

predvsem z razlogom ustrezanja socialnim pravilom (Beer in Lombardo, 2007), anketiranci pa so 

pogosto opisovali predvsem tehnike sproščanja. Haga idr. (2009) so v svoji raziskavi ugotovili, da 
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ljudje pogosteje uporabljamo potlačitev (ki sodi v kategorijo preoblikovanja odziva) pred 25. letom 

kot kasneje. 

V spodnjem grafu (graf 2) predstavljamo dobljene rezultate še glede na posamezno situacijo 

(vinjeto), ki se razlikujejo glede na čustvo, ki naj bi ga učenci v dani situaciji doživljali. 

 

Graf 2: Uporabljene strategije uravnavanja čustev glede na različne tipe situacij 

 

 

Glede na situacijo veselja razumevanja snovi in čakajoč test 34,8 % anketiranih učencev uporablja 

strategijo preusmeritve pozornosti, pri 25,9 % ni zaslediti uravnavanja čustev, 18,8 % uporablja 
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Doma se učiš za ocenjevanje znanja. Vsebina je zelo težka, a si ravnokar dojel/a najtežji del, ki ga sedaj

razumeš. Zaradi tega si zelo vesel/a. Ker je ocenjevanje že čez 2 dni, se moraš učiti naprej, še preostalo učno

snov.

Med odmorom si se skregal/a s prijateljem/ico. Zaradi tega si žalosten/a. Sledi učna ura, ko se moraš zbrati in

naučiti novo snov.

Med učno uro matematike te učitelj krega, da si klepetal/a in povzročal/a nemir, čeprav tega nisi počel/a ti. Ker

te je nepravično obsojal, si vznemirjen/a (jezen/a, žalosten/a). Ker učna ura še poteka, moraš naprej sodelovati in

se učiti.
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strategijo kognitivnega prevrednotenja, 16,1 % strategijo preoblikovanja odziva ter 4,5 % 

prilagoditev situacije. 

V tej situaciji je pogostnost izbire posamezne strategije smiselna, saj gre za doživljanje pozitivnega 

čustva, zato pri četrtini anketirancev ni bilo zaslediti uravnavanja čustev, dobra tretjina pa je izbrala 

strategijo preusmeritve pozornosti, s pomočjo katere so fokus ponovno preusmerili na učenje, niso 

pa poskušali spreminjati čustva oziroma odziva. 

Glede na situacijo žalosti in čakajočo učno uro 42,9 % anketiranih učencev uporablja strategijo 

preoblikovanja odziva, 39,3 % jih uporablja strategijo preusmeritve pozornosti, pri 9,8 % ni 

zaslediti uravnavanja čustev, 5,4 % uporablja strategijo prilagoditve situacije ter 2,7 % strategijo 

kognitivnega prevrednotenja. 

Iz rezultatov analize te situacije lahko potrdimo Pekrunovo (2014) tezo, da strategijo 

preoblikovanja odziva najpogosteje uporabljamo v primeru, ko se že pojavijo negativna čustva – 

v našem primeru žalost. Hkrati pa lahko predvidevamo, da velja tudi trditev Beera in Lombarda 

(2007), da gre pri uporabi te strategije za željo po ustrezanju socialnim normam – učenci želijo 

pred vrstniki in učitelji skriti svoje negativno čustvo. 

Glede na situacijo nepravičnega obsojanja med uro in poteka učne ure do konca pri 30,4 % 

anketiranih učencev ni zaslediti uravnavanja čustev, 26,8 % jih uporablja strategijo preoblikovanja 

odziva, 20,5 % strategijo preusmeritve pozornosti, 16,1 % prilagoditev situacije ter 6,3 % 

kognitivno prevrednotenje. 

Tudi pri rezultatih te situacije lahko, kot pri prejšnji, potrdimo Pekrunovo (2014) ter Beerovo in 

Lombardovo (2007) tezo. Vendar pa je bil v tem primeru pogosteje opažen zapis, ki je nakazoval, 

da do uravnavanja čustva ni prišlo, torej lahko sklepamo, da v primeru jeze, sploh kadar jo povzroči 

krivica, to učenci pogosteje izrazijo, ne glede na socialne norme. 

Glede na pridobljene rezultate zmožnosti uravnavanja lastnih čustev učencev, ki smo jih dobili s 

pomočjo 1. dela vprašalnika (ERICA), smo zgornje rezultate primerjali – iskali smo povezavo med 

zmožnostjo uravnavanja čustev in izbiro strategije uravnavanja teh (tabele 21–26). 

 

Tabela 21: ANOVA po skupinah strategij uravnavanja čustev (situacija 6), glede na število 

doseženih točk sklopa uravnavanja čustev 

Seštevek točk 

uravnavanja 

čustev/ 

strategije 

uravnavanja 

čustev 

(situacija 6) n x̄ σ 

95 % interval 

zaupanja za 

povprečje 

Min Max F p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
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Kognitivno 

prevrednotenje 

21 60,67 6,359 57,77 63,56 51,00 77,00 

5,084 0,003 

Preusmeritev 

pozornosti 

39 61,28 6,871 59,05 63,51 46,00 79,00 

Preoblikovanje 

odziva 

16 54,63 5,932 51,46 57,79 46,00 66,00 

Ni uravnavanja 29 57,86 5,508 55,77 59,96 47,00 73,00 

Skupaj 105 59,20 6,637 57,92 60,48 46,00 79,00 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, F = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

 

Glede števila doseženih točk pri uravnavanju učenčevih čustev prihaja do statistično značilnih 

razlik (p < 0,05) med strategijami uravnavanja čustev v situaciji veselja razumevanja snovi in 

čakajočega testa, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

 

Tabela 22: ANOVA post hoc test – razlike med kategorijami strategij uravnavanja čustev pri 

situaciji 6 

 

Razlika 

povprečij 

(I-J) 

Std. 

napaka p 

Kognitivno prevrednotenje Preusmeritev pozornosti –0,61538 1,69903 0,718 

Preoblikovanje odziva 6,04167* 2,08305 0,005 

Ni uravnavanja 2,80460 1,79864 0,122 

Preusmeritev pozornosti Kognitivno 

prevrednotenje 

0,61538 1,69903 0,718 

Preoblikovanje odziva 6,65705* 1,86362 0,001 

Ni uravnavanja 3,41998* 1,53919 0,029 

Preoblikovanje odziva Kognitivno 

prevrednotenje 

–

6,04167* 

2,08305 0,005 

Preusmeritev pozornosti –

6,65705* 

1,86362 0,001 

Ni uravnavanja –3,23707 1,95486 0,101 

Ni uravnavanja Kognitivno 

prevrednotenje 

–2,80460 1,79864 0,122 

Preusmeritev pozornosti –

3,41998* 

1,53919 0,029 

Preoblikovanje odziva 3,23707 1,95486 0,101 
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Anketirani učenci, ki so v situaciji 6 uporabili strategijo kognitivnega prevrednotenja, so pri sklopu 

uravnavanja čustev dosegli statistično značilno (p < 0,05) višje število točk od učencev, ki so 

uporabili strategijo preoblikovanja odziva. 

Anketirani učenci, ki so v situaciji 6 uporabili strategijo preusmeritve pozornosti, so pri sklopu 

uravnavanja čustev dosegli statistično značilno (p < 0,05) višje število točk od učencev, ki so 

uporabili strategijo preoblikovanja odziva ter tistih, pri katerih ni bilo zaslediti uravnavanja čustev. 

Trdimo lahko torej, da posamezniki z višjo stopnjo zmožnosti uravnavanja čustev izbirajo 

učinkovitejše strategije uravnavanja. Kot opozarjata Jacobs in Gross (2014), so v splošnem 

učinkovitejše strategije, ki jih uporabimo bolj zgodaj v procesu doživljanja nekega čustva – sem 

pa sodita tudi kognitivno prevrednotenje in preusmeritev pozornosti. Nasprotno pa strategijo 

preoblikovanja čustvenega odziva uporabimo precej kasneje, ko se čustvo že pojavi. Richards in 

Gross (2000) sta v svoji raziskavi dokazala, da uporaba kognitivnega prevrednotenja nima vpliva 

na kakovost pomnjenja, medtem ko uporaba potlačitve, ki sodi v strategijo preoblikovanja odziva, 

negativno vpliva na kognitivne funkcije in pomnjenje. 

 

Tabela 23: ANOVA po skupinah strategij uravnavanja čustev (situacija 7), glede na število 

doseženih točk sklopa uravnavanja čustev 

Seštevek točk 

uravnavanja 

čustev/ 

strategije 

uravnavanja 

čustev 

(situacija 7) n x̄ σ 

95 % interval 

zaupanja za 

povprečje 

Min Max F p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Preusmeritev 

pozornosti 

44 60,16 6,379 58,22 62,10 46,00 73,00 

3,023 0,049 
Preoblikovanje 

odziva 

46 58,22 6,095 56,41 60,03 47,00 79,00 

Ni uravnavanja 11 55,73 5,729 51,88 59,58 47,00 63,00 

Skupaj 101 58,79 6,285 57,55 60,03 46,00 79,00 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, F = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

 

Glede števila doseženih točk pri uravnavanju učenčevih čustev prihaja do statistično značilnih 

razlik (p < 0,05) med strategijami uravnavanja čustev v situaciji žalost in čakajočo učno uro, pri 

stopnji značilnosti α = 0,05. 
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Tabela 24: ANOVA post hoc test – razlike med kategorijami strategij uravnavanja čustev pri 

situaciji 7 

 

Razlika 

povprečij 

(I–J) 

Std. 

napaka p 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanje 

odziva 

1,94170 1,30441 0,140 

Ni uravnavanja 4,43182* 2,08524 0,036 

Preoblikovanje odziva Preusmeritev 

pozornosti 

–1,94170 1,30441 0,140 

Ni uravnavanja 2,49012 2,07615 0,233 

Ni uravnavanja Preusmeritev 

pozornosti 

–

4,43182* 

2,08524 0,036 

Preoblikovanje 

odziva 

–2,49012 2,07615 0,233 

 

Anketirani učenci, ki so v situaciji 7 uporabili strategijo preusmeritve pozornosti, so pri sklopu 

uravnavanja čustev dosegli statistično značilno (p < 0,05) višje število točk od učencev, pri katerih 

ni bilo zaslediti uravnavanja čustev. 

Na osnovi teh rezultatov lahko trdimo, da višja zmožnost uravnavanja čustev ne omogoča zgolj 

ustreznejše izbire strategij, ampak omogoči, da posameznik sploh uravnava svoja čustva – uporabi 

neko strategijo uravnavanja. 

 

Tabela 25: ANOVA po skupinah strategij uravnavanja čustev (situacija 8), glede na število 

doseženih točk sklopa uravnavanja čustev 

Seštevek točk 

uravnavanja 

čustev/ 

strategije 

uravnavanja 

čustev 

(situacija 8) n x̄ σ 

95 % interval 

zaupanja za 

povprečje 

Min Max F p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Preusmeritev 

pozornosti 

23 60,35 5,113 58,14 62,56 51,00 69,00 

1,269 0,289 
Preoblikovanje 

odziva 

28 58,86 7,692 55,87 61,84 46,00 79,00 
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Prilagoditev 

situacije 

18 61,39 7,171 57,82 64,96 47,00 77,00 

Ni uravnavanja 34 58,00 6,233 55,83 60,17 46,00 73,00 

Skupaj 103 59,35 6,639 58,05 60,65 46,00 79,00 

n = št. enot, x̄ = povprečje, σ = standardni odklon, F = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

 

Glede števila doseženih točk pri uravnavanju učenčevih čustev ne prihaja do statistično značilnih 

razlik (p > 0,05) med strategijami uravnavanja čustev v situaciji nepravičnega obsojanja med uro 

in poteka učne ure do konca, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

 

Tabela 26: Pearsonov koeficient korelacije – seštevek strategij uravnavanja čustev in seštevek 

sklopa uravnavanja čustev 

Seštevek strategij uravnavanja čustev situacij 6, 7, 8 

Seštevek sklopa uravnavanja 

čustev 

Kognitivno 

prevrednotenje 

Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,155 

p (dvostranska) 0,102 

Št. enot 112 

Preusmeritev 

pozornosti 

Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,175 

p (dvostranska) 0,066 

Št. enot 112 

Preoblikovanje odziva Pearsonov koeficient 

korelacije 

–0,250** 

p (dvostranska) 0,008 

Št. enot 112 

Prilagoditev situacije Pearsonov koeficient 

korelacije 

0,209* 

p (dvostranska) 0,027 

Št. enot 112 

Ni uravnavanja Pearsonov koeficient 

korelacije 

–0,226* 

p (dvostranska) 0,016 

Št. enot 112 

* Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti < 0,05. 

** Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti < 0,01. 
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Obstaja statistično značilna šibka negativna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) med 

preoblikovanjem odziva ter uravnavanjem čustev (rx = –0,250). Z večanjem strategije 

preoblikovanja svojega odziva glede na različne situacije se statistično značilno manjša zmožnost 

uravnave čustev. 

Obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,05) med 

prilagoditvijo situacije ter uravnavanjem čustev (rx = 0,209). Z večanjem strategije prilagoditve 

situacije glede na različne situacije se statistično značilno povečuje tudi zmožnost uravnave čustev. 

Obstaja statistično značilna šibka negativna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,05) med 

strategijo neuravnavanja ter uravnavanja čustev (rx = –0,226). Z večanjem strategije neuravnavanja 

glede na različne situacije se statistično značilno manjša zmožnost uravnave čustev. 

Tudi na osnovi teh rezultatov lahko trdimo enako, kot smo omenili že zgoraj – posamezniki z višjo 

zmožnostjo uravnavanja čustev izbirajo ustreznejše strategije uravnavanja (npr. prilagoditev 

situacije), medtem ko tisti z nižjo zmožnostjo uravnavanja izbirajo manj učinkovite strategije, kot 

npr. preoblikovanje odziva, ali pa strategij sploh ne uporabljajo in čustev ne uravnavajo.  

 

11.7. Razlike v uporabljenih strategijah uravnavanja čustev glede na razred 

 

Preverili smo tudi, ali se glede na razred (in s tem starost) pojavljajo razlike v uporabljenih 

strategijah uravnavanja čustev. Rezultate smo preverjali glede na posamezno situacijo, 

predstavljeno v vinjetah v 3. delu vprašalnika (tabele 27–29). 

 

Tabela 27: Hi-kvadrat preizkus – strategije uravnavanja čustev (situacija 6), glede na razred 

Strategije uravnavanja 

čustev (situacija 6)/ 

razred 

Kognitivno 

prevrednoten

je 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanj

e odziva 

Ni 

uravnavanj

a Skupaj 

4. razred f 7 31 8 7 53 

f (%) 13,2 % 58,5 % 15,1 % 13,2 % 100,0 

% 

9. razred f 14 8 8 22 52 

f (%) 26,9 % 15,4 % 15,4 % 42,3 % 100,0 

% 

Skupaj f 21 39 16 29 105 

f (%) 20,0 % 37,1 % 15,2 % 27,6 % 100,0 

% 

χ2 = 23,649, p = 0,000 
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Glede na strategijo uravnavanja čustev v situaciji 6 prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) 

med razredoma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. Učenci 4. razreda so v večji meri uporabljali 

strategijo preusmeritve pozornosti, medtem ko učenci 9. razreda niso uravnavali svojih čustev ali 

pa so v večji meri uporabili strategijo kognitivnega prevrednotenja kot učenci 4. razreda.  

 

Tabela 28: Hi-kvadrat preizkus – strategije uravnavanja čustev (situacija 7), glede na razred 

Strategije uravnavanja 

čustev (situacija 7) / razred 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanje 

odziva 

Ni 

uravnavanja Skupaj 

4. razred f 23 23 3 49 

f (%) 46,9 % 46,9 % 6,1 % 100,0 % 

9. razred f 21 23 8 52 

f (%) 40,4 % 44,2 % 15,4 % 100,0 % 

Skupaj f 44 46 11 101 

f (%) 43,6 % 45,5 % 10,9 % 100,0 % 

χ2 = 2,277, p = 0,320 

 

Glede na strategijo uravnavanja čustev v situaciji 7 ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 

0,05) med razredoma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

 

Tabela 29: Hi-kvadrat preizkus – strategije uravnavanja čustev (situacija 8), glede na razred 

Strategije uravnavanja 

čustev (situacija 

8)/razred 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanj

e odziva 

Prilagoditev 

situacije 

Ni 

uravnavanj

a Skupaj 

4. razred f 16 14 10 14 54 

f (%) 29,6 % 25,9 % 18,5 % 25,9 % 100,0 

% 

9. razred f 7 14 8 20 49 

f (%) 14,3 % 28,6 % 16,3 % 40,8 % 100,0 

% 

Skupaj f 23 28 18 34 103 

f (%) 22,3 % 27,2 % 17,5 % 33,0 % 100,0 

% 

χ2 = 4,571, p = 0,206 
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Glede na strategijo uravnavanja čustev v situaciji 8 ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 

0,05) med razredoma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

Kot je razvidno zgoraj, je do statistično pomembnih razlik v izbiri strategije uravnavanja čustev 

glede na starost prišlo le v prvi situaciji (veselje ob razumevanju dela snovi). Trdili bi lahko, da so 

devetošolci v večji meri izbrali strategijo kognitivnega prevrednotenja, saj je ta kognitivno 

zahtevnejša in zato zahteva večjo zrelost. Z odraščanjem namreč otroci in mladostniki razvijajo 

naprednejše strategije uravnavanja čustev, hkrati pa se srečujejo tudi z drugačnimi in 

kompleksnejšimi stresorji – npr. večje zahteve v šoli, vstopanje v prijateljske in ljubezenske 

odnose (Sheffield Morris idr., 2007). Medtem so četrtošolci to strategijo uporabili le redko, 

pogosteje pa so uporabili strategijo preusmeritve pozornosti, ki je tudi ena prvih strategij, ki jo v 

otroštvu razvijemo (Bargh in Williams, 2007). Hkrati pa devetošolci veliko pogosteje kot 

četrtošolci čustva niso poskusili uravnavati. To bi lahko pripisali tudi nenatančni izbiri besed pri 

navodilih merskega inštrumenta, saj je možno, da so četrtošolci v vsakem primeru poskusili 

obrazložiti, kako bi uravnavali čustvo, čeprav je bila možnost tudi, da ga ne uravnavajo. Poleg tega 

pa lahko ponovno izpostavimo tudi možnost, da s starostjo procese uravnavanja avtomatiziramo 

in se jih zato ne zavedamo (Sheffield Morris idr., 2007).  

 

11.8. Razlike v uporabljenih strategijah uravnavanja čustev glede na spol 

 

Kot pri 7. raziskovalnem vprašanju smo tudi tu preverjali razlike v uporabljenih strategijah 

uravnavanja čustev v posamezni situaciji (vinjete), tokrat glede na spol (tabele 30–32). 

 

Tabela 30: Hi-kvadrat preizkus – strategije uravnavanja čustev (situacija 6), glede na spol 

Strategije uravnavanja 

čustev (situacija 6)/spol 

Kognitivno 

prevrednoten

je 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanj

e odziva 

Ni 

uravnavanj

a Skupaj 

moški f 7 15 10 16 48 

f (%) 14,6 % 31,3 % 20,8 % 33,3 % 100,0 

% 

ženski f 14 24 6 13 57 

f (%) 24,6 % 42,1 % 10,5 % 22,8 % 100,0 

% 

Skupaj f 21 39 16 29 105 

f (%) 20,0 % 37,1 % 15,2 % 27,6 % 100,0 

% 

χ2 = 4,986, p = 0,173 
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Glede na strategijo uravnavanja čustev v situaciji 6 ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 

0,05) med spoloma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

 

Tabela 31: Hi-kvadrat preizkus – strategije uravnavanja čustev (situacija 7), glede na spol 

Strategije uravnavanja 

čustev (situacija 7)/spol 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanje 

odziva 

Ni 

uravnavanja Skupaj 

moški f 18 22 4 44 

f (%) 40,9 % 50,0 % 9,1 % 100,0 % 

ženski f 26 24 7 57 

f (%) 45,6 % 42,1 % 12,3 % 100,0 % 

Skupaj f 44 46 11 101 

f (%) 43,6 % 45,5 % 10,9 % 100,0 % 

χ2 = 0,698, p = 0,705 

 

Glede na strategijo uravnavanja čustev v situaciji 7 ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 

0,05) med spoloma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

 

Tabela 32: Hi-kvadrat preizkus – strategije uravnavanja čustev (situacija 8), glede na spol 

Strategije uravnavanja 

čustev (situacija 8)/spol 

Preusmeritev 

pozornosti 

Preoblikovanj

e odziva 

Prilagoditev 

situacije 

Ni 

uravnavanj

a Skupaj 

moški f 11 15 6 15 47 

f (%) 23,4 % 31,9 % 12,8 % 31,9 % 100,0 

% 

ženski f 12 13 12 19 56 

f (%) 21,4 % 23,2 % 21,4 % 33,9 % 100,0 

% 

Skupaj f 23 28 18 34 103 

f (%) 22,3 % 27,2 % 17,5 % 33,0 % 100,0 

% 

χ2 = 1,885, p = 0,597 

 

Glede na strategijo uravnavanja čustev v situaciji 7 ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 

0,05) med spoloma, pri stopnji značilnosti α = 0,05. 



66 

V nobeni od podanih situacij torej ni zaznati statistično pomembnih razlik v izbiri strategij 

uravnavanja čustev glede na spol, zato lahko sklepamo, da tako dečki kot deklice v enaki meri 

uporabljajo različne strategije.  

Med moškimi in ženskami obstajajo razlike v pričakovanih odzivih drugih na izražena čustva 

(Deaux, 2000). Glede na to bi lahko sklepali, da prihaja tudi do uravnavanja in prilagajanja 

izražanja čustev, v želji po določenem odzivu. 

Zammuner (2000) je v svoji raziskavi, kjer je proučevala tipične čustvene odzive moških in žensk 

na določene situacije, ugotovila, da so moški pogosteje opisovali reakcije, ki nakazujejo poskuse 

uravnavanja čustev. Potemtakem naj bi moški čustva pogosteje uravnavali, medtem ko naj ženske 

ne bi izbirale strategij uravnavanja, ampak bi čustva preprosto izražale. Nasprotno Sheffield 

Morris idr. (2007) pišejo, da so deklice v splošnem bolj zmožne uravnavanja čustev kot dečki, kar 

pripisujejo spolno specifični socializaciji čustvenih vedenj. Rezultati naše raziskave ne nakazujejo 

razlik med dečki in deklicami v izbiri med uravnavanjem ali neuravnavanjem čustev.  

Starši naj bi deklicam pripisovali in jih na različne načine učili strategij, ki so bolj osredotočene 

na odnose, medtem ko so strategije, ki jih predlagajo dečkom, bolj aktivne in instrumentalne (npr. 

zamotitev, reševanje problemov) (Sheffield Morris idr., 2007). Haga idr. (2009) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da moški pogosteje uporabljajo strategijo potlačitve, medtem ko med spoloma 

ni bilo razlik v uporabi kognitivnega prevrednotenja. Minimalne razlike v uporabi potlačitve, ki 

sodi v kategorijo preoblikovanja odziva, so opazne tudi v naši raziskavi – v vseh treh situacijah so 

dečki pogosteje uporabili to strategijo kot deklice.  

 

11.9. Sprejemanje in odzivanje staršev in učiteljev na čustva učencev 

 

V anketnem vprašalniku smo preverjali tudi mnenje učencev, kako pogosto njihovi starši in učitelji 

opazijo, sprejmejo in se ustrezno odzovejo na različna čustva, ki jih doživljajo med učenjem. 

Rezultati so predstavljeni v spodnjem grafu 3. 



67 

Graf 3: Ocena opažanja, sprejemanja in odzivanja na čustva staršev in učiteljev 

 

 

10,7 % anketiranih učencev meni, da učitelji vedno opazijo, sprejmejo in se ustrezno odzovejo na 

različna čustva, ki jih proizvedejo učenci, 33,0 % jih meni, da učitelji njihova različna čustva 

pogosto opazijo, 28,6 % jih meni, da jih opazijo občasno, 21,4 %, jih meni, da redko, 6,3 % pa jih 

meni, da učitelji nikoli ne opazijo, sprejmejo ali se ustrezno odzovejo na njihova čustva. 

42,9 % anketiranih učencev meni, da starši vedno opazijo, sprejmejo in se ustrezno odzovejo na 

različna čustva, ki jih proizvedejo učenci, 21,4 % jih meni, da starši njihova različna čustva 

pogosto opazijo, 18,8 % jih meni, da jih opazijo občasno, 14,3 %, jih meni, da redko, 2,7 % pa jih 

meni, da starši nikoli ne opazijo, sprejmejo ali se ustrezno odzovejo na njihova čustva. 

Tretjina udeležencev raziskave torej meni, da učitelji njihova čustva pogosto opazijo, medtem ko 

jih skoraj polovica meni, da jih opazijo občasno ali celo redko. Nasprotno pa menijo, da v slabi 

polovici primerov starši vedno opazijo njihova čustva. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da učenci 

v splošnem menijo, da so njihova čustva bolj opažena, sprejeta in dobijo ustrezen odziv doma, v 

ožjem družinskem krogu, medtem ko so v šoli opažena in sprejeta slabše.  

Do podobnih ugotovitev je v svoji raziskavi prišla tudi Razdevšek Pučko (1990), ki je opazovala 

ključne značilnosti razredne interakcije pri pouku na razredni stopnji. Ugotovila je skoraj popolno 

odsotnost odzivanja učiteljev na čustva učencev. 

Kot je v svojem delu razlagala Marentič Požarnik (2014), še vedno pogosto velja prepričanje, da 

vpletanje čustev v učenje znižuje njegovo raven in da je treba ti dve razsežnosti ločiti. Glede na 

pričujoče rezultate tudi učenci občutijo enako – v šoli (učiteljem) je pomembno učenje, čustveni 

vidik pa za zdaj še nima zadostne veljave. Možno pa je tudi, da naš sistem učiteljem preprosto ne 

dopušča dovolj časa in možnosti, da bi večjo pozornost namenili čustvom, ali pa učitelji niso 

opremljeni z zadostnim znanjem in orodji, kako to izvesti. Odnos med učencem in učiteljem 
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pomembno vpliva na uravnavanje čustev in šolski uspeh (Graziano idr., 2007). Učitelji torej 

morajo spremljati, opažati in se odzivati na čustva svojih učencev ter jim s tem omogočiti 

izražanje, učenje uravnavanja ter vključevanje čustev v šolsko delo. 

Odzivi pomembnih drugih – poleg staršev tudi učiteljev – na čustva otroka predstavljajo 

pomembne priložnosti za socializacijo čustev. Posredovanje v obliki različnih programov, 

treningov in učnih ur, ki vključujejo tematike razumevanja čustev in strategij njihovega 

uravnavanja, lahko pomembno vpliva in izboljša uravnavanje čustev otrok (Eisenberg idr., 2010). 

Zaradi omenjenih ugotovitev je torej pomembno, da poleg staršev tudi učitelji poudarijo pomen 

čustev in v pouk vključujejo tematike, ki lahko učencem pomagajo pri razvijanju zmožnosti za 

uspešno samouravnavanje. Učenje in treningi strategij uravnavanja čustev bi bili lahko še posebej 

pomembni za posameznike, ki so v stiski in izpostavljeni visokim ravnem stresa (Martin in 

Ochsner, 2016).  
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III. SKLEP 

 

Osrednji cilj pričujočega magistrskega dela je bil vnos problematike uravnavanja čustev na 

področje učenja in poučevanja. Ugotoviti smo želeli, koliko so učenci v osnovni šoli zmožni 

uravnavanja čustev, kako se uravnavanja čustev učijo, katere strategije uporabljajo med učenjem 

ter kako to uravnavanje vpliva na njihovo učenje. Na osnovi teh ciljev smo zastavili devet 

raziskovalnih vprašanj, na katera smo odgovorili z empirično raziskavo. 

S pomočjo rezultatov raziskave smo ugotovili, da so učenci v osnovni šoli v povprečju prav dobro 

zmožni uravnavanja svojih čustev. Glede na to, da so bili udeleženci naše raziskave četrto- in 

devetošolci, lahko ugotovitev posplošimo na te razrede oziroma razrede od 4. naprej, ne moremo 

pa enako trditi tudi za učence nižjih razredov. Svoje zmožnosti uravnavanja čustev se v večini tudi 

dobro zavedajo in jo ustrezno ocenjujejo, vendarle pa so pri samooceni pogosteje precenjevali 

svojo zmožnost glede na rezultate indeksa ERICA, s pomočjo katerega smo merili dejansko 

zmožnost uravnavanja čustev udeležencev. 

V nasprotju z našimi pričakovanji so rezultati raziskave pokazali, da so v povprečju četrtošolci 

dosegali višje rezultate na vprašalniku ERICA, ki meri zmožnost uravnavanja čustev. Na osnovi 

podatkov, zbranih v teoretičnem delu, smo pričakovali, da se s starostjo (odraščanjem, izkušnjami, 

razvojem …) zmožnost uravnavanja čustev povečuje. Vendar pa so podobne rezultate dobili tudi 

Sheffield Morris idr. (2007), kar so pripisali avtomatizaciji uravnavanja čustev z leti – procesi naj 

bi torej postali nezavedni, rutinski. 

Eden od ključnih ciljev naše raziskave je bil ugotoviti, kako zmožnost uravnavanja čustev vpliva 

na učenje. Ugotovili smo, kot je bilo pričakovano, da ima višja zmožnost uravnavanja čustev 

pozitiven vpliv na učenje, medtem ko so udeleženci z nižjo zmožnostjo uravnavanja pogosteje 

poročali o negativnih vplivih na učenje. Razvita zmožnost uravnavanja čustev namreč vpliva na 

ustrezno izbiro strategije uravnavanja, ta pa vpliva na spomin in druge kognitivne procese, ki 

omogočajo proces učenja.  

Ugotavljali smo tudi najpogostejše strategije, ki jih učenci uporabljajo v različnih situacijah, 

povezanih z učenjem, ter vpliv teh strategij na nadaljnje učenje. Ugotovili smo, da osnovnošolci v 

največji meri uporabljajo strategiji preusmeritve pozornosti ter preoblikovanja odziva. Pozornost 

so običajno skušali preusmeriti nazaj na učenje, kar je smiselno, glede na to, da strategije 

uravnavanja izbiramo glede na cilj, ki ga želimo doseči, ta pa je bil v tem primeru ravno 

nadaljevanje z učenjem. Tudi izbira druge omenjene strategije je pričakovana, saj z uravnavanjem 

čustev želimo ustrezati družbenim pričakovanjem, zato je prikrivanje fizičnih znakov, po katerih 

bi drugi prepoznali naše čustvo, smiselno. Pričakovano so udeleženci pogosteje izbirali strategijo 

preoblikovanja odziva v situacijah, kjer je bilo doživljano čustvo negativno (žalost, jeza) in so ga 

želeli skriti pred drugimi. Nasprotno pa v situaciji, kjer je bilo doživljano čustvo pozitivno 

(veselje), pogosteje čustva sploh niso uravnavali ali pa so izbrali strategijo preusmeritve pozornosti 
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z namenom nadaljevanja učenja. V tej situaciji smo ugotovili tudi razlike v izbiri strategije glede 

na starost udeležencev – devetošolci so pogosteje poročali o uporabi strategije kognitivnega 

prevrednotenja, medtem ko so četrtošolci večkrat izbrali preusmeritev pozornosti. Z odraščanjem 

otroci in mladostniki namreč razvijajo naprednejše strategije uravnavanja čustev (Sheffield Morris 

idr., 2007), kamor sodi tudi kognitivno prevrednotenje. Prav tako pa devetošolci doživljanega 

čustva pogosteje niso uravnavali, kar lahko nakazuje na že prej omenjeno avtomatizacijo procesov 

uravnavanja čustev z leti. Razlik v uporabljenih strategijah uravnavanja čustev glede na spol nismo 

ugotovili. 

Hkrati smo ugotovili tudi povezavo med višjo zmožnostjo uravnavanja čustev in izbiro 

ustreznejših in učinkovitejših strategij uravnavanja, kar nakazuje na to, kar smo omenili že zgoraj, 

da višja zmožnost uravnavanja čustev posredno, skozi izbiro ustrezne strategije, vpliva tudi na 

potek učenja. 

Ugotovili smo, da se učenci najpogosteje učijo uravnavanja čustev doma, pri starših, sorojencih in 

sorodnikih, kar je smiselno, saj v primarni družini otrok doživi prve interakcije s soljudmi, tu se 

pojavljajo prva čustva, otrok se uči čustev, njihovega izražanja in uravnavanja skozi opazovanje 

in pogovore. Pričakovano se v srednjem in poznem otroštvu, kamor sodijo udeleženci naše 

raziskave, uravnavanja čustev učimo tudi od drugih pomembnih oseb – učiteljev in vrstnikov, saj 

se z odraščanjem krog pomembnih ljudi, s katerimi smo pogosto v stiku, veča. Najpogosteje se 

udeleženci učijo uravnavanja čustev skozi pogovor z zgoraj omenjenimi pomembnimi drugimi, 

poleg tega pa tudi skozi neposredno »inštruiranje«, opazovanje in posnemanje. Predvsem odrasli, 

ki so pomembni v življenju otroka – torej starši in učitelji – se morajo zato zavedati svoje vloge in 

pomena ustrezne komunikacije ter zgleda. Na osnovi omenjenih ugotovitev že na tem mestu 

izpostavljamo potrebo po vključevanju tematike čustev in čustvenega uravnavanja ter učenja tega 

tudi v šolah, kjer je to področje zaenkrat še postavljeno na stranski tir. 

N enazadnje smo preverjali tudi, v kolikšni meri udeleženci menijo, da njihovi starši prepoznavajo, 

sprejemajo in se odzivajo na njihova čustva. Udeleženci so poročali o višji stopnji odziva na 

njihova čustva s strani staršev, medtem ko se učitelji, v primerjavi s starši, redkeje odzivajo na 

čustva učencev. Tudi Razdevšek Pučko (1990) je v svoji raziskavi ugotovila zelo nizko stopnjo 

odzivanja učiteljev na čustva učencev. 

Raziskovanje in proučevanje uravnavanja čustev sta zelo zahtevna, saj včasih težko ločimo med 

različnimi procesi – kdaj je neko izražanje čustev prvotni čustveni odziv in kdaj že uravnavano 

čustvo. Uravnavanje namreč lahko uporabimo tako zgodaj v procesu oblikovanja čustva, da 

prvotnega odziva sploh ne zaznamo (Joormann idr., 2010). Uravnavanje čustev vključuje notranje 

procese, zato proučevanje tega področja ne omogoča tehnik, kot je opazovanje. Samoocenjevalne 

lestvice, kot smo jo uporabili mi, so tako ena od možnih rešitev, vendar pa z njimi prihaja tudi do 

dilem, ali posamezniki podajajo dejanske objektivne informacije ali pa so odgovori prilagojeni – 

zaradi družbenih vplivov in pričakovanj, napačne interpretacije lastnih čustev in z njimi povezanih 

procesov ipd. Ne obstaja idealen instrument, s katerim bi lahko merili čustva, ki se pojavljajo med 
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učenjem ali strategije njihovega uravnavanja. Opazovanje, samoocenjevanje, poročanje in 

podobne strategije nudijo določen vpogled, vendar so hkrati precej pomanjkljive. Večjo 

objektivnost in veljavnost v raziskovanju bi omogočil multimetodični pristop – poleg 

samoocenjevanja tudi kombinacija drugih instrumentov, opazovanje in druge tehnike 

(MacDermott idr., 2009). 

Tudi naša empirična raziskava omogoča veliko priložnosti za izboljšave. Predvsem bi veliko 

relevantnejše rezultate pridobili z več različnimi vinjetami (različnimi situacijami, znotraj katerih 

učenci doživljajo določena čustva). Morda bi bil boljši pristop ustno odgovarjanje na ta vprašanja, 

kjer bi udeleženci lahko širše razložili svoje razmišljanje in odzive, kar bi omogočalo boljši 

vpogled in natančnejšo presojo uporabljene strategije uravnavanja čustev. Poleg tega je bila z 

našimi vinjetami izvzeta možnost uporabe nekaterih strategij (npr. izbira situacije), nekatere 

situacije pa za določene udeležence niso bile relevantne, zato so težko podali predvidevanje 

svojega ravnanja. Pri nekaterih drugih vprašanjih zaprtega tipa (npr. kje/kako se učijo uravnavanja) 

bi bili odgovori lahko odprtega tipa ali pa bi bili nekoliko podrobneje razdeljeni, da bi lahko 

natančneje proučevali razliko med vplivom staršev, učiteljev, sorojencev in podobno. Zanimivo bi 

bilo tudi proučevanje na vzorcu mlajših udeležencev (npr. 1. razred), vendar pa bi to zahtevalo 

drugačen pristop. Prav tako bi bila zanimiva primerjava rezultatov med različnimi šolami, sploh 

če so nekatere vključene v projekte razvijanja čustvene pismenosti oziroma na drugačen način 

spodbujajo vključevanje področja čustev v pouk. 

Literatura, ki se ukvarja s čustvi, njihovim razvojem ali čustveno inteligentnostjo, je večinoma 

usmerjena v zgodnja leta otroštva ali v odraslost. Velika vrzel pa ostaja pri raziskavah na 

osnovnošolskih otrocih. S pričujočim delom smo poskusili raziskovanje razširiti tudi na to 

populacijo. 

S proučevanjem načina učenja uravnavanja čustev ter tega, kje se učenci učijo uravnavanja, smo 

želeli ugotoviti, na kakšen način bi lahko v prihodnosti spodbujali učenje ustreznega uravnavanja 

čustev. Večina literature, ki se ukvarja z uravnavanjem čustev in razvojem tega, se osredotoča na 

vpliv staršev na čustveni razvoj otroka. Zato je več pozornosti treba nameniti še drugim 

pomembnim dejavnikom, kot so vrstniki, sorojenci, kultura in šola. Nas je v magistrskem delu 

zanimala predvsem ta. 

Otroci poleg akademskih veščin in znanj skozi neformalno dogajanje v šoli razvijajo tudi socialno-

emocionalne spretnosti skozi odnose z vrstniki in učitelji. Dobro pa bi bilo, da bi se trening teh 

veščin vključil tudi v redni učni načrt (Matthews idr., 2012). Martin in Ochsner (2016) predlagata 

vključevanje in spodbujanje uporabe strategij za krepitev pozitivnih čustev, saj naj bi imele, skupaj 

z ustrezno povratno informacijo učitelja in sistemi nagrajevanja, pozitiven vpliv na učenje. 

Potrebna sta boljše poznavanje in razumevanje intervencij, s katerimi lahko spodbudimo 

uravnavanje čustev otrok – kdaj (pri kateri starosti) ter na kakšen način (v kakšnem kontekstu) 

vključiti tematiko čustev ter učenje in trening strategij uravnavanja. V pričujočem delu smo 

omenili programe socialno-emocionalnega učenja ter nekatere projekte, ki spodbujajo kompetence 
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na področju čustev in njihovega uravnavanja – npr. slovenski projekt ROKA v ROKI (Kozina idr., 

2017). Potrebno pa je najprej sistematično izobraževanje učiteljev in drugih pedagoških delavcev, 

ki bi izpostavljalo negativne vplive okolja in posledice, ki ga imajo na pozornost, kognicijo in 

zmožnost uravnavanja negativnih čustev. Poleg tega je pomembno tudi splošno razumevanje 

načinov, kako učenci uravnavajo svoja čustva glede na stopnjo razvoja in okolje, v katerem živijo. 

S tem bi učitelji lahko izbirali učinkovitejše načine vodenja učencev in zagotavljali boljšo podporo 

učencem (Martin in Ochsner, 2016). 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Soglasje za sodelovanje v raziskavi 

 

Spoštovani starši, 

v okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko delo z naslovom Uravnavanje čustev 

med učenjem, bom ugotavljala načine in sposobnost uravnavanja čustev otrok med 

učenjem. Učenci bodo izpolnili anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa 

bodo uporabljeni izključno v namen raziskave. 

Prosim Vas, da s svojim podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka v raziskavi. 

Hvala in lep pozdrav, 

Anja Kalin 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Priimek in ime otroka: _____________________________________________ 

Razred otroka: __________________________________________________ 

 

Podpisani/a ______________________________ DOVOLJUJEM  /  NE DOVOLJUJEM 

(prosim, obkrožite), da moj otrok sodeluje v raziskavi Uravnavanje čustev med učenjem, 

ki jo izvaja Anja Kalin. 

 

Kraj in datum: ________________________________________________ 

Podpis: _____________________________________________________ 

 

 


