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POVZETEK 

V diplomski nalogi sem raziskovala problem konfliktnih situacij med učenci sedmega 

razreda, vključenimi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Cilji naloge so 

bili ugotoviti, ali konflikti med učenci obstajajo, ali se jih učenci in učitelji zavedajo ter 

kakšne metode uporabljajo pri njihovem razreševanju. Rezultati raziskave kažejo, da konflikti 

med učenci zares obstajajo, da do njih prihaja zaradi vpliva različnih dejavnikov. Učenci 

zatrjujejo, da se največkrat prepirajo, učitelji pa, da je v razredu največ »šikaniranja«, 

zmerjanja, žaljenja sošolke, izzivanja …  

Konfliktov se zavedajo učitelji in učenci, vendar oboji bolj malo postorijo, da bi v razredu 

zavladalo medsebojno spoštovanje in težnja k sprotnemu pogovoru in reševanju problema. Po 

primerjavi, med teorijo in prakso, sem ugotovila, da učitelji ne uporabljajo vseh metod in 

strategij za reševanje konfliktov. Pri tem se počutijo nemočne. Najpogosteje se poslužujejo 

pogovora o konfliktu in umirjanja učencev. Med opravljanjem prakse na šoli nisem zasledila 

nobene od predlaganih strategij za reševanje problemov, ki sem jih navedla v teoretičnem 

uvodu.  

V zaključku je predstavljenih nekaj strategij, ki bi jih učitelji lahko uporabili pri reševanju 

konfliktov. 

 

Ključne besede: konflikti, konstruktivno reševanje, komunikacija, mediacija 

 

ABSTRACT 

In this thesis I studied the problem of conflict among the seventh grade students, enrolled in 

the programme with lower educational standards. The aims of the project were to determine, 

whether conflicts among pupils exist, if pupils and teachers are aware of them and what kind 

of methods are used to tackle them. The survey results show that the conflicts among the 

students really exist, and that they are influenced by different factors. The pupils claim that 

most times they are arguing but teachers say that, most often, there is mobbing, abusive 

talking, insulting classmate, provocation in the classroom. 

The teachers and the pupils are aware of the conflicts but neither the teachers nor the pupils 

do much for mutual respect and for prompting discussion and problem solving. 

After the comparison between theory and practice I found that the teachers do not use all of 

the methods and strategies for resolving conflicts. In trying to do so, they feel helpless. Most 



 

 

 

often they talk about conflict with their pupils and calm them down. During my practice at the 

school, I could not find any of the proposed strategies for solving problems, which I have 

stated in the theoretical introduction. 

Some strategies, that the teachers could use to resolve conflicts, are listed at the end of the 

thesis. 

 

Key words: conflicts, constructive resolution, communication, mediation 
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1 UVOD 
 

S konflikti se srečujemo na vsakem koraku našega življenja. Od najzgodnejših prerekanj med 

malčki, čigava je igrača, pa do najstniških prepirov, prerekanj med brati in sestrami in 

zakonskih prepirov. Bistvo konflikta je, da težimo k iskanju konstruktivnih rešitev, torej k 

sodelovanju z namenom razrešitve problema. Vsi smo preveč osredotočeni na to, kdo je 

zmagovalec in kdo poraženec določenega konflikta. Ne zavedamo pa se, da to sproža še večje 

sovraštvo med učenci, manjšo možnost kompromisa in konec iskanja rešitve. V skupini so 

različna mnenja nezaželena. Delovanje skupine kot celote pa je onemogočeno. O samem 

konfliktu se premalokrat poglobljeno pogovarjamo, pozabljamo na empatično doživljanje 

konflikta, na iskanje skupnih rešitev in na dogovor o tem, kako naprej. Zavedati bi se morali, 

da konflikti sami po sebi niso nič slabega. So korenina za spremembe. Pomagajo nam pri 

spoznavanju problema in iskanju njegove rešitve, lajšajo samospoznavanje in spodbujajo 

spremembe. Posamezniku omogočajo osebnostno rast, razredu pa prinašajo ugodnejšo klimo. 

Učenci lažje sledijo pouku in sodelujejo, med njimi teče odprta komunikacija. Učenci, ki se 

naučijo konstruktivnega reševanja konfliktov, pridobijo spretnost, ki je pomembna za celotno 

življenje. 

Strategij reševanja konfliktov se morajo najprej naučiti učitelji, da bi jih lahko prenesli tudi na 

učence. Velikokrat pride do zmotnega mišljenja s strani učencev, da reševanje njihovih 

problemov ni stvar učitelja, s strani učiteljev pa, da to ni njihova naloga, saj imajo preveč 

drugega dela. Vendar so spoštljivi odnosi, občutek varnosti zelo pomembni pri samem 

šolskem delu.  

Učenci so zaradi nerazrešenih konfliktov v stresni situaciji. Stres pa onemogoča zbranost in 

motivacijo za šolsko delo. Bolj ko je situacija stresna, bolj so naši odzivi avtomatični. Zaradi 

tega se tudi pogosto zgodi, da se med konfliktom vedemo tako, kot se sicer ne bi, in nam je 

kasneje žal, a ko naslednjič pride do enakega dogodka, spet reagiramo podobno. Pomembno 

je, da poiščemo način, kako bi se želeli odzivati, in se naučiti samonadzora. Poznamo več vrst 

odzivanja na konflikte. V tovrstni situaciji se lahko umaknemo, se skušamo prilagoditi 

drugemu mnenju, lahko sklepamo kompromise, skušamo vsiliti svoje poglede in rešitve ali pa 

sodelujemo pri oblikovanju skupnih rešitev, ki bodo zadovoljile potrebe obeh strani. 

Pomemben dejavnik reševanja konfliktov je tudi čustvena inteligenca učencev in učiteljev, saj 

čustveno inteligentni učenci uspešneje rešujejo probleme, dobro razumejo posledice, konflikt 

so sposobni rešiti konstruktivno. Čustveno inteligentni učitelji pa so dobri poslušalci, 

nalezljivo optimistični in zatorej zgled svojim učencem. Čustveno inteligenten razred 
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predstavlja okolje, v katerem se čustvom ne izogibamo, ampak raje o njih sprašujemo. Tak 

razred naj bi bil zato lažje obvladljiv. 

Med prakso sem se soočala z različnimi konflikti med učenci. Opazila sem, kako zelo  

pomembno je sprotno reševanje problemov med učenci in učitelji, saj se šele takrat učenci 

lahko popolnoma osredotočijo na šolsko delo. Na soočanje s konflikti nisem bila pripravljena, 

strategije reševanja konfliktov so mi bile tuje. Konstruktivno reševanje je bilo tuje tudi 

nekaterim drugim učiteljem, saj so se na konflikt med učenci odzvali s povzdignjenim 

glasom, očitajoče in pridigarsko.  Posledično nesoglasij niso znali rešiti niti učenci. Zatekali 

so se k uporabi kletvic, žaljivk, k izzivanju in nasilnejšim oblikam soočanja s problemi kot 

npr. k pretepanju, porivanju, prerivanju. Dokazovanje, »kdo je glavni«, v smislu, kdo si več 

upa, je v razredu postalo dnevna rutina. 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov sem se odločila, da bom pisala o konfliktih. V pregledu 

literature želim pobližje predstaviti definicijo besede konflikt. Nadalje bom pisala o tem, 

zakaj do konfliktov sploh pride, kakšne vrste poznamo in kakšne razsežnosti konflikt sploh 

ima. Skozi tri faze konflikta bom prikazala njegovo dinamiko, ki je v pomoč pri razreševanju  

nesoglasij. Sledil bo opis modela dinamike konfliktov »ledena gora«. Podrobneje bom opisala 

še pozitivne lastnosti konflikta, načine in korake konstruktivnega reševanja konfliktov. 

Posebno poglavje bom namenila opisu metod reševanja konfliktov: mediaciji in AAMD-

lestvici adaptivnega vedenja, ki je eden izmed instrumentov za ugotavljanje socialne 

integracije učencev ali posameznega učenca. V empiričnem delu diplomske naloge bom 

poskušala preveriti (s strani učiteljev in učencev), ali konflikti v opazovanem razredu 

obstajajo, kateri izmed učencev so priljubljeni in kateri izključeni, do kakšnih konfliktov 

najpogosteje  prihaja, kako jih učenci in učitelji rešujejo, s kom in kdaj jih rešujejo in ali se 

učitelji počutijo usposobljene za reševanje konfliktov.  
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2 PREGLED LITERATURE 

 

Dejavniki prestopniškega vedenja so spol, pri čemer prednjačijo fantje, gmotne razmere in 

izobrazba staršev, pri čemer spadajo v bolj ogroženo skupino mladi iz nižjih slojev, struktura 

družine, pri čemer naj bi pred odklonskim vedenjem bolj varovale družine z obema staršema, 

doživljanje šole in šolski uspeh, pri čemer so pred odklonskim vedenjem bolj zaščiteni mladi, 

ki se šoli in njenemu redu lažje prilagodijo, in nenazadnje tudi religioznost ter druge vrednote 

(Ule 2000 v Prgić 21). 

 

2.1  Definicija konflikta 

 

Konflikt je duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teženj: nasprotje, napetost. Taka 

hotenja nujno povzročajo konflikt (SSKJ 2000). 

 

Morton Deutsch (1977 v Brajša 1993: 203) definira konflikt kot spopad nerazdružljivih 

tendenc in učinkov v posamezniku, skupini in narodu, ali med posamezniki, skupinami in 

narodi v konkurenčnih ali kooperacijskih situacijah.  

 

Fritz Fitschalek  (1977 v Brajša 1993: 203) opisuje konflikte kot medsebojno nasprotovanje 

različnih potreb, želja, interesov, čustev in ravnanja. Loči notranje, zunanje, latentne, lažne in 

mešane konflikte ter konflikte zaradi sprejemanja konfrontacije ali ogibanja konfrontaciji. 

Notranji konflikti lahko nastanejo zaradi dveh različnih in privlačnih vsebin, zaradi dveh 

odbijajočih vsebin ali pa zaradi ene vsebine, ki je hkrati privlačna in odbijajoča. Pri zunanjem 

konfliktu imamo dve ali več oseb z različnimi neuglašenimi željami in aktivnostmi. Latentni, 

skriti in nezavedni konflikti se pojavljajo, kadar se posameznik ne zaveda svojega 

neujemanja. Mešani konflikti so kombinacija notranjih in zunanjih konfliktov. V medsebojnih 

konfliktih lahko direktno konfrontacijo sprejemamo ali pa se ji izognemo. 

 

Werner M. Esser loči pri konfliktih odnos, ki je lahko nasilen ali nenasilen, izvor, ki je lahko 

eksogen in endogen, ravnanje v zvezi s konfliktom, ki je lahko funkcionalno in 

nefunkcionalno, motivacijo, ki je lahko iskrena ali neiskrena, in predmet konflikta, ki je lahko 

vsebinski ali čustven (1975 povz. po Brajša 1993: 204). 

 



Reševanje konfliktov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

 

4 

Shapiro (1996: 12) v svojem priročniku Konflikt in komunikacija opredeli konflikt kot 

nestrinjanje med dvema ali več ljudmi oz. idejami. Zanj pomeni predvsem interakcijo in 

dialog. Konflikt nastane, ko sta dve med seboj odvisni strani navidez nespravljivi zaradi razlik 

v namenih, vrednotah, materialnih sredstvih ali potrebah. 

 

Iršič (2004: 67) je mnenja, da konflikt ni isto kot nasilje. Avtor piše, da je nasilje po eni strani 

možna negativna posledica nerešenih oz. neobvladanih konfliktov in po drugi strani pojav, ki 

skoraj neizogibno spremlja konfliktno interakcijo in je za mnoge tudi običajen, čeprav 

disfunkcionalen način soočanja s konflikti. 

 

Iz zgornjih definicij lahko povzamemo, da, ko govorimo o konfliktu, mislimo na 

nasprotovanja, nerazdružljivost tendenc, potreb, interesov in čustev. Ne smemo pa jih enačiti 

s fizičnim nasiljem. To lahko spremlja konflikt in je odziv nanj. 

 

2.2 Vzroki konfliktov 

 

V medosebnih odnosih se konflikti porajajo na različnih življenjskih področjih, kjer prihaja 

do nasprotujočih si teženj, ki povzročajo napetosti v posamezniku in v odnosu. Konflikt je 

neizogiben že na začetku medosebnih odnosov, če osebe (Kristančič in Ostrman 1999: 74): 

 

- izhajajo iz različnih socialnih, ekonomskih in kulturnih okolij, 

- imajo različna pričakovanja, kar zadeva spolne vloge, 

- so pretirano zaskrbljene zgolj zase, 

- se razlikujejo v sposobnostih prenašanja stresov, 

- se razlikujejo v okusih in nagnjenjih, 

- se razlikujejo v vrednotah in verovanjih, 

- se razlikujejo v zmožnostih spreminjanja in osebne rasti,  

- imajo različno družinsko in socialno okolje. 

 

Za obvladovanje konflikta je ključna informacija o tem, kje se poraja in kaj poraja konflikt. 

Poznavanje vzrokov in okoliščin nastanka konfliktov je predpogoj za njihovo razumevanje in 

učinkovito reševanje.  
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Rot (1983: 295-296) loči dve osnovni vrsti:  

- konflikte interesov, 

- konflikte vrednot in prepričanj. 

 

Konflikti interesov nastanejo zaradi sredstev, ki so v povezavi z zadovoljevanjem raznih 

potreb (boj med posamezniki, skupinami za lastnino, denar, prostor, moč), lahko pa tudi 

zaradi medsebojnega tekmovanja članov (skupin) glede položaja, odnosov v skupini. 

 

Med konflikte vrednot in prepričanj sodijo tisti, ki se med posamezniki pojavljajo zaradi 

nenaklonjenosti različnim aktivnostim – kar je všeč eni strani, drugo moti. Do konfliktnih 

situacij lahko prihaja zaradi različnih vrednot, prepričanj, razlik v oceni, kaj je prav in kaj ni, 

kaj je pomembno in kaj nepomembno. 

 

Različne raziskave (Woolfolk 2002 v Prgić 2010: 30) kažejo, da se v osnovni šoli konflikti 

najpogosteje pojavljajo zaradi: 

 

 virov (šolski pripomočki, računalniki, športna oprema, igrače idr.); 

 preferenc (katero aktivnost najprej izvesti, katero igro igrati idr.). 

 

Izogibanje, sila in grožnje pa so med učenci žal še zmeraj glavne strategije za spoprijemanje s 

konflikti.  

 

Erčulj in Vodopivec (1999) menita, da konflikt nastane zaradi nasprotujočih si interesov, 

ciljev, želja, vrednot, potem pa poudarita, da gre za razmerje med percepcijami in realnostjo. 

Iz vsega tega lahko sklepamo, da različni vzroki pogojujejo različne vrste konfliktov. Do njih 

prihaja zaradi razlik med posamezniki v spolu, starosti, veri, vrednotah, prepričanjih, 

družinskem in socialnem okolju.  
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2.3 Vrste konfliktov 

2.3.1 Intrapersonalni konflikti 

 

Pojav konfliktov je različen, saj so vzroki, ki vodijo v njihov pojav ali nastanek, različni. 

Ločimo jih glede na to, kdo (osebe) je v njih udeležen, in glede na vsebino nastalega 

konflikta. Pri njihovem pojavu glede na osebo ločimo intrapersonalne konflikte in medosebne 

konflikte (med dvema ali več posamezniki). 

 

Intrapersonalni konflikti, torej konflikti znotraj nas samih, so posledica začasne ali trajne 

neusklajenosti dveh ali več dinamičnih tendenc in vplivajo na posameznikovo vedenje in 

doživljanje (Horvat 1998: 153). V šoli se z intrapersonalnimi konflikti srečujemo tako pri 

učiteljih kot učencih. Prvi in drugi imajo namreč svojo notranjo psihodinamiko, svoje notranje 

nedokončane in potlačene odnose in konflikte, ki močno vplivajo na njihovo zunanje vedenje. 

Intrapersonalni konflikti delujejo v nas samih, a vplivajo tudi na vedenje med nami. V sebi 

konfliktni učitelji niso zmožni svobodno, kreativno, kvalitetno vzgajati in izobraževati. V sebi 

konfliktni učenci pa popačeno doživljajo učitelje in njihova sporočila. Posledica tega je 

neprimerno medsebojno vedenje in reagiranje, ki je temelj za medsebojno konfliktno 

interakcijo (Brajša 1993: 206-207). 

2.3.2 Medosebni konflikti 

 

Iršič (2004: 67) medosebni konflikt definira kot stanje, ko dva ali več posameznikov znotraj 

določene skupine ali odnosa oziroma na določenem področju (so)delujejo neoptimalno zaradi 

njihove (delne) neusklajenosti. Medosebni konflikt je torej stanje neusklajenosti med dvema 

osebama. Hkrati predstavlja priložnost za razvoj odnosa ter posameznikov in nevarnost za 

razdor odnosa. 

 

Glede na cilje ali rezultate ločimo tri vrste medosebnih konfliktov:  

 

 Konflikt približevanja: približevanja (plus-plus konflikt) 

V tem primeru moramo izbirati med dvema pozitivnima ciljema, ki pa se izključujeta. 

Radi bi npr. dva puloverja, denarja pa imamo dovolj samo za enega. 
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 Konflikt izogibanja: izogibanja (minus-minus konflikt) 

V tem primeru imamo dva negativna cilja, med katerima pa smo prisiljeni izbirati. 

Npr. policist nas kaznuje za prekršek in imamo na izbiro, ali bomo kazen plačali takoj, 

ali po položnici. 

 

 Konflikt približevanja: izogibanja ali konflikt ambivalentnosti (plus-minus 

konflikt) 

S tem konfliktom se soočimo, kadar imamo cilj, ki ima hkrati pozitivno in negativno 

vrednost, nas hkrati privlači in odbija. Npr. dekletu je nek fant zelo všeč in privlačen 

po zunanjem videzu, medtem ko jo nekatere njegove značajske lastnosti zelo odbijajo. 

Ta konflikt je za človeka najtežji, saj deluje na naslednji način: ko smo bliže cilju, 

prevlada težnja po izogibanju, ko pa smo od cilja bolj oddaljeni, prevlada težnja po 

približevanju. 

2.3.3 Konflikti glede na skupinsko pripadnost 

 

Ko govorimo o konfliktih, ki se pojavljajo v zvezi s skupinsko pripadnostjo članov, ločimo še 

tiste, ki se pojavljajo med člani znotraj skupine (intragrupni), in konflikte, ki se pojavljajo 

med posameznimi skupinami (intergrupni).  

 

Konflikti v šoli so lahko konstruktivni, neeskalirajoči in funkcionalni, ali pa destruktivni, 

eskalirajoči in disfunkcionalni. Konstruktivni, neeskalirajoči in funkcionalni konflikti imajo 

pozitivno vzgojno in izobraževalno vrednost, ker pomagajo pri razvoju šole, učiteljev in 

učencev. 

Notranji, latentni, skriti konflikti, konflikti brez konfrontacije, nezavedni in iracionalni 

konflikti so zelo pomembni, ker so težko oprijemljivi, uhajajo nadzoru, težje jih je obvladati 

in konstruktivno uporabiti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pomembni so tudi zato, ker 

ustvarjajo nevidno ozadje napete in konfliktne šolske situacije. Naloga učitelja je, da jih 

spremeni v zunanje, manifestirane, prepoznavne, s konfrontacijo in racionalne, da bi z 

njimi lažje shajal in pravilno ravnal. 
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Konflikti v šoli so lahko lažni ali resnični. Lažni običajno skrivajo resnične konflikte. 

Pogosto so zaslon, za katerim se skrivajo resnični konflikti. Treba jih je prepoznati in 

razkrinkati ter priti do resničnih konfliktov (Brajša 1993: 207). 

 

V glavnem lahko povzamemo, da obstajajo štiri glavne vrste konfliktov, in sicer: 

intrapersonalni, medosebni, medskupinski in znotrajskupinski. Pri vseh vrstah je pomembno, 

da udeleženci težijo k konstruktivni rešitvi in ne k potlačenju ali umiku od konflikta. 

Pomembno je še, da spremljamo odnose med učenci, da dobro poznamo sebe in učence, saj 

tako lažje prepoznamo, za kakšno naravo konflikta gre. 

 

2.4 Narava konflikta 

2.4.1 Zgodovina konflikta 

 

Prva razsežnost konflikta je njegova zgodovina. Redkokdaj se zgodi, da konflikt izbruhne kar 

naenkrat, iz nič. Prgić  (2010: 24-25) zgodovino konflikta primerja s čebulo, in sicer: 

 

 Zgornja plast čebule je spor. 

 

V šoli je to lahko nekaj, kar učitelj najprej opazi, npr. učenca se prepirata, kdo je na vrsti, da 

pobriše tablo. Na tej ravni je konflikt povezan s konkretnim problemom, udeleženci zastopajo 

svoja stališča in pravice. Pojavlja se vprašanje, kdo ima prav. Če je konflikt samo na tej ravni, 

zadošča, da nekdo razsodi, kdo ima prav. Recimo, da ima učitelj seznam, na katerem piše, 

kdo je na vrsti za brisanje table. Če sta učenca v sporu samo zaradi tega, lahko učitelj razsodi, 

kdo je na vrsti, in zgodba je končana. 

 

 Spodnja plast skriva konflikt pod površino, ki je že povezan z interesi udeležencev v 

sporu, z njihovimi čustvi in odnosi. 

 

Na tej točki ne zadošča več razsojanje o tem, kdo ima prav in kdo ne. Tu lahko vstopi 

mediator, ki lahko z »lupljenjem čebule« odkrije, da je en izmed učencev zelo užaljen, ker se 

mu zdi krivično, da on večkrat briše tablo, medtem ko drugi trdi, da to ne drži. V pogovoru se 

razkrije, da imata učenca neporavnane račune, ker sta se sprla pri skupinskem delu, ko prvi 

učenec po trditvah drugega učenca ni opravil svojega dela naloge. V naslednjih plasteh lahko 



Reševanje konfliktov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

 

9 

pride učitelj do konflikta, ki ima globoke korenine ali pa se vleče že zelo dolgo časa. Učitelj 

lahko ugotovi, da je prepir zaradi brisanja table le simptom v preteklosti nerazrešenega 

konflikta. 

2.4.2 Stopnjevanje konflikta 

 

Napetosti med udeleženci v konfliktu se lahko stopnjujejo ali pa umirjajo. 

 

Narava konflikta je pomembna pri odkrivanju prvotnega, potlačenega, nerazčiščenega 

konflikta. Nepredelani konflikti iz preteklosti pa se ponavadi potencirajo v prihodnosti, kjer 

jih je težje reševati. Pomembno je, da pri reševanju konflikta upoštevamo njegove faze. 

Najprej delujemo preventivno, prepoznavamo prve znake možnega konflikta, nato prepoznani 

konflikt skušamo rešiti z mediacijo, s pogovorom in z izpostavljanjem skupnih interesov. V 

zaključku pa skušamo doseči kompromis, dogovor o tem, kako ravnati, ko bo do konflikta 

ponovno prišlo. 

 

2.5 Faze konflikta 

 

Vsak konflikt ima svojo dinamiko in ga lahko prikažemo skozi tri faze: začetna faza, faza 

eskalacije in faza rešitve. Prikazu lahko rečemo tudi krivulja konflikta. Pomembno je, da 

znamo prepoznati posamezno fazo, saj le-ta od nas zahteva različne pristope, načine 

komunikacije in iskanje možnosti za razrešitev problema. Faze močno vplivajo tudi na 

posameznika, ki sta v konfliktu, predvsem na njuno komunikacijo, vedenje in pripravljenost 

na skupno razreševanje (Cimerman Petrovič idr. 2007: 13-14). 
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         ZAČETNA FAZA                                                           FAZA ESKALACIJE                                                        FAZA REŠITVE                               

     

 

              možnosti                                                                 možnosti                                                                       možnosti 

              delovanja                                                                                delovanja                                                                      delovanja 

 

 

 

sprejeti konflikt, pospešiti komunikacijo                 pogovori, pogajanje, mediacija, sprejemanje                sprejeti kompromis, najti rešitev, 

in sodelovanje                                                                odločitve, sodni postopek                                                    nadaljevati skupno bivanje 

              

           

         

        PREVENTIVA                                                        REŠEVATI KONFLIKT (PORAVNAVA)                              ZAKLJUČEK         

 

 

jasen vpogled, pogovori, prepoznavanje                 deeskalacija, obravnavanje konflikta,                                   pomiritev (sprava), dogovor,  

prvih znakov                                                                iskanje skupnih interesov, vključevanje                                razjasnitev, nov začetek 

                                                                                       tretje osebe (po potrebi)   

 

Treba je:                                                                       Treba je:                                                                       Treba je:                                                                                                          

povečati občutek lastne vrednosti,                             biti pripravljen za nenasilno reševanje, razmejiti            prevzeti odgovornost, se opravičiti, 

ponuditi možnost razvoja in razkriti problem,              osebnost posameznika in dejstva konflikta,                     popraviti in razdeliti  

sprejeti pravila, naučiti se spoprijemati z bremeni        pravočasno poiskati pomoč tretje osebe                          odgovornost za škodo               
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2.6 Model dinamike konfliktov – »ledena gora« 

 

Ob dinamiki konfliktov moramo prepoznati tudi njihovo ozadje (vedenje, potrebe, interesi 

posameznikov v konfliktni situaciji), saj nas lahko le dobra analiza pripelje do konstruktivnih 

rešitev in možnosti odločanja. 

 

Model, s katerim lahko ponazorimo dinamiko konflikta, imenujemo ledena gora. Tako kot pri 

ledeni gori je tudi pri konfliktu viden samo en del, velik del pa je prikrit nekje zadaj, v 

globini. Prav ta nevidni del je tisti, ki vpliva na delovanje konfliktov. To, kar vidimo navzven, 

nam ne pomaga pri razreševanju konflikta. Do vsebin, ki prinašajo rešitve, lahko pridemo le s 

temeljitim raziskovanjem prikritega dela, v katerem se skrivajo interesi, potrebe, 

neusklajenosti, ki so privedle do konfliktne situacije. 

 

Konflikti se vedno dogajajo na dveh nivojih: 

 

- nivo delovanja, 

- psihosocialni nivo. 

 

Nivo delovanja vsebuje izrečeno vsebino konflikta, vidno vedenje posameznikov v konfliktu, 

vidna dejstva. Temu nivoju lahko rečemo vrh ledene gore. 

Na psihosocialnem nivoju pa delujejo strahovi, želje, občutki, nesigurnost, tabu teme, vse 

tisto, kar je navzven nevidno in prikrito. Vsebina tega nivoja močno vpliva na delovanje 

večine konfliktov. Če bomo hoteli posamezne konflikte razumeti in jih pripeljati do faze 

rešitve, moramo prepoznati psihosocialni nivo konflikta ter vsebine oz. vzroke narediti vidne 

in transparentne. (Cimerman Petrovič idr. 2007: 15) 

 

Ljudje konflikte prepogosto dojemamo kot nekaj negativnega, skušamo se jim izogniti, a se 

ob tem premalokrat zavedamo, da imajo potlačeni konflikti škodljive posledice. Usmeriti bi se 

morali na spoznavanje njihovih pozitivnih lastnosti, saj so pomemben del skupinske 

dinamike.    
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2.7 Pozitivne lastnosti konfliktov 

 

Lipičnik (1996: 38-39) govori o sedmih pozitivnih lastnostih, ki jih ima konflikt, in poudarja 

stalno zavedanje njegovih naslednjih pozitivnih lastnosti: 

 

- Kaže na probleme: pomembna so človekova hotenja, ki želijo spremeniti obstoječe 

stanje. Tem hotenjem moramo omogočiti sprostitev in tako spodbuditi spremembo. 

- Zahteva rešitve: ko se konflikt pojavi, moramo najprej razmišljati o tem, kako ga 

bomo rešili, ne pa, kako se mu bomo ognili. 

- Izhaja iz različnih interesov: za cilj izberemo najboljši interes cele skupine in ga 

poskušamo doseči. 

- Je korenina za spremembe: pridobivati moramo nova spoznanja, kar omogoča 

pojavljanje konfliktov (npr. 90 % inovatorjev je moralo doživljati konflikte, da so 

prišli do boljših idej oz. do izuma). 

- Utrjuje skupino: kadar se konflikti pojavijo med več osebami, morajo iskati skupne 

rešitve na podlagi upoštevanja mnenj vseh. Iskanje skupnih hotenj je močnejše orodje 

za reševanje konfliktov kot pa razgaljanje razlik. 

- Vodi do novih spoznanj: na podlagi različnih mnenj lahko oblikujemo novo. 

- Odpravlja stagnacijo: ukvarjanje s konfliktom vedno prinese določene spremembe. 

 

Če hočemo živeti mirno, strpno, polno in zadovoljno življenje, se moramo naučiti obvladovati 

tudi konflikte. Tega se moramo naučiti odrasli, nato pa s svojimi znanji in zgledi učiti tudi 

otroke oz. učence v šoli. Učiti jih moramo prepoznavati samega sebe, odnose, ki jih imajo z 

drugimi, prepoznavati njihove vrednote, poglede in stališča ter razvijati veščine poslušanja in 

komuniciranja (Aničić 2002).  

 

Brajša trdi, da bi se učenci morali ob konkretnih šolskih konfliktih učiti prave strategije 

reševanja konfliktov, s katerimi se bodo srečevali v svojem življenju. Zato meni, da je samo 

»konfliktna šola« resnična vzgojna ustanova. »Brezkonfliktne šole so mrtve šole, dolgočasne 

šole. Konfliktne šole pa kažejo na to, da zaznavajo probleme in priznavajo medsebojne 

razlike. Kažejo tudi na to, da se v njih nekaj resnično spreminja«(1993: 209-210). 
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2.8 Razreševanje konfliktov 

 

V družbi še vedno vlada prepričanje, naj bi znali konflikte konstruktivno reševati 

avtomatično. Ljudje se reševanja konfliktov učimo.  

 

Nadzor, omejevanje, grožnjo morajo zamenjati reševanje konflikta, sodelovanje, aktivno 

poslušanje in dvosmerna komunikacija. Gre za soudeleženost, določitev vlog, iskanje skupnih 

interesov in odkrivanje ter upoštevanje tistega, kar je pri vsakem učencu enkratno in posebno. 

Tesen in zaupljiv odnos se razvije tako, da učitelj učencem pokaže, da razume in upošteva 

njihova stališča, da čuti z njimi in jih na vseh področjih ceni kot samostojne osebnosti (povz. 

po Prgić 2010: 17) 

Zelo pomembna je dobra komunikacija. Z njo se učimo vzajemnih odnosov in načina 

aktivnega vključevanja v življenjsko okolje. Poleg tega je kakovostno komuniciranje pogoj za 

razvoj ugodne razredne klime.  

2.8.1 Načini reševanja konfliktov 

 

Odzivi na konflikte so različni. Odvisni so od prevladujočega stila odzivanja na konflikte, 

okoliščin, razpoloženja, odnosa z drugimi, časa … 

 

Glede na pomembnost osebnega interesa oz. sebe in pomembnost odnosa ločimo pet vrst 

odzivov na konflikte:  

2.8.1.1 Prevlada 

Posamezniki pristopajo k reševanju konflikta kot k igranju tekmovalnih športnih iger. Z 

vztrajanjem pri svojem želijo zadovoljiti lastne potrebe. Odnos, ki ga imajo s soudeležencem 

v konfliktu, jim ni pomemben. Cilj je vsiliti svojo rešitev problema oz. zmagati. Gre za 

neenak odnos. Kadar pride do konflikta, ponavadi začnemo razmišljati, kako bomo drugega 

prepričali, da se bo spremenil.  

2.8.1.2 Umik 

Umik si izberejo posamezniki takrat, ko jim ni pomemben niti osebni interes niti odnos. Umik 

je lahko fizičen ali psihičen. V šoli pogosto prihaja do te oblike odziva na konflikt, ko ga 

učitelji in učenci zanikajo, se pretvarjajo, da problema ni, o njem ne spregovorijo in upajo, da 

bo minil sam od sebe. 
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2.8.1.3 Izglajevanje (prilagajanje) 

Če je posamezniku odnos z osebo zelo pomemben, bo poskušal konflikt pomiriti oz. izgladiti 

in se bo v korist ohranjanja dobrega odnosa odpovedal osebnim interesom, potrebam, ciljem. 

2.8.1.4 Kompromis 

Osebni odnos in interes sta enako pomembna, išče se kompromisna, pogosto jalova rešitev. 

Pri kompromisu vsak nekaj izgubi in nekaj dobi. V svojih zahtevah so zaradi dobrih interesov 

pripravljeni popustiti, vendar kljub temu želijo zase iztržiti največ. 

2.8.1.5 Razreševanje (sodelovanje) 

Ko so odnosi in interesi zelo pomembni, posamezniki poskušajo poiskati najoptimalnejšo 

rešitev za vse. Udeleženca v konfliktu sodelujeta in skupaj poskušata najti rešitev, ki bo 

zadovoljila potrebe obeh. 

 

Slika 1: Vrste odzivov na konflikt v odvisnosti od pomembnosti osebnega interesa in pomembnosti odnosa 

(po Iršič v Cimerman Petrovič idr. 2007: 17-18) 

       

        

 

Raziskave so pokazale, da sta učinkovitost in neučinkovitost posameznih metod 

premagovanja konfliktov različni. Sodelovalni način je učinkovitejši (59 %), prevlada pa je 

najmanj učinkovit način (79 %). Iz tega bi lahko sklepali, da skupine, kjer med člani pri 

reševanju konflikta prevladuje prevlada, težko pridejo do uspešne rešitve – so neučinkoviti, 

kar kaže naslednja slika: 
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Tabela 1: Uspešnost različnih načinov reševanja konfliktov 

 

Če povzamemo, načini reševanja konfliktov so odvisni od tega, ali je posamezniku 

pomembnejši odnos ali lasten interes. Najbolje je vzdrževati ravnovesje med občutkom zase 

(pomembnost lastnih interesov) in občutkom za drugega (pomembnost dobrih odnosov). 

Najučinkovitejši način reševanja konfliktov je sodelovanje, ko se poišče optimalna rešitev, ki 

je najboljša za vse. Najmanj učinkovita načina pa sta prevlada in umik, saj z njima učenci ne 

pridejo do rešitve. 

2.8.2 Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Za konstruktivno reševanje konfliktov je potrebno poznavati temeljne dimenzije konfliktnih 

situacij. Lamovec (1991: 67–87) poudarja, da je za konstruktivno reševanje konfliktov 

potrebno poznavanje naslednjih štirih dimenzij: 

 

 Točno zaznavanje konflikta 

 

Ob konfliktnih situacijah se pojavljajo zaznavna izkrivljanja, zato udeleženci lahko 

nasprotnikovo vedenje, motivacijo in položaj vidijo v popačeni obliki, gledajo le enostransko 

(črno-belo), nepravilna dogajanja pripisujejo le drugemu, lastna spregledajo. To povečuje 

destruktivnost konflikta in otežuje njegovo konstruktivno reševanje. 

 

 

REŠITVE 

način premagovanja konfliktov uspešne neuspešne 

umik 

 

0 % 9 % 

prilagajanje 0 % 2 % 

prevlada 24 % 79 % 

kompromis 11 % 6 % 

sodelovanje 59 % 0 % 

druge metode 6 % 4 % 

skupaj 100 % 100 % 
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 Jasno in točno sporazumevanje 

 

Ključnega pomena so učinkovita in neprekinjena komunikacija, odprtost komuniciranja, 

izogibanje sporočanja neresnic, odkrito izražanje čustev, lastnih opažanj, dogajanja v 

medsebojnem odnosu. Pri podajanju povratnih informacij se je potrebno izogibati ocenjevanju 

in sprejemati soudeleženca kot osebo, čeprav se z njim ne strinjamo. 

 

 Vzpostavitev zaupanja 

 

Je predpogoj za konstruktivno reševanje konflikta. Zaupanje se vzpostavlja z odpiranjem, 

razkrivanjem lastnih šibkih točk in z neizkoriščanjem slabosti drugega. 

 

 Sodelovanje pri reševanju problema 

 

K sodelovanju za konstruktivno reševanje konfliktov močno prispevajo tiste situacije, ki 

zahtevajo sodelovanje za dosego skupnega cilja. Ob konfrontaciji (soočanju) in pogajanju je 

potrebno svoja opažanja izražati kot osebne trditve (»jaz tako vidim«, »mene to moti«), 

izražati lastne želje, sprejemati čustva drugega, razumevati njegova stališča, izmenjavati 

povratne informacije. Poiskati je potrebno skupno opredelitev konflikta, izražati 

pripravljenost za sodelovanje – kaj je kdo pripravljen in zmožen storiti za sodelovanje pri 

reševanju konflikta, uskladiti motivacijo za reševanje, ki temelji na oceni koristi in škode za 

vsakega posameznika. Sporazum o rešitvi naj vključuje dejanja, za katera se udeleženca 

obvežeta, da jih bosta izvajala, in tista dejanja, za katera se dogovorita, da jih bosta opustila. 

 

Učitelji naj bi se najprej naučili strategij za reševanje konfliktov, da bi jih lahko prenesli na 

svoje učence. Primerna strategija je metoda brez poraženca. Učitelji bi morali upoštevati vse 

štiri dimenzije, ki so naštete zgoraj. Zelo pomembno je, da z učenci odprto komunicirajo, da 

priznavajo lastne napake in čustva, s tem pa pridobivajo potrebno zaupanje učencev. 
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2.8.3 Koraki uspešnega reševanja konfliktov 

 

Metoda brez poraženca (Prgić 2010: 29): 

 

1. Definirajte problem: Katero vedenje je vpleteno? Kaj hoče vsaka oseba? (tehnike: 

aktivno poslušanje, povzemanje, parafraziranje itd.); 

2. Zberite več možnih rešitev; 

3. Ovrednotite ideje; 

4. Izberite rešitev, s katero se strinjajo vsi vpleteni udeleženci; 

5. Kako boste rešitev udejanjili? Kdo bo odgovoren za vsako posamezno nalogo? Časovna 

razporeditev?; 

6. Ovrednotite uspešnost rešitve. Po določenem času se vprašajte: Smo zadovoljni s svojo 

odločitvijo? Kako dobro deluje? Bi morali kaj spremeniti? 

 

Razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta in 

življenja, omogočajo intenzivnejše sodelovanje, prinašajo višjo raven kulture v interakciji ter 

omogočajo večje zaupanje; tako sebi kot drugemu. 

2.8.4   Reševanje konfliktov z mediacijo 

 

Mediacija je interpersonalni odnos, v katerem tretja nevtralna stran brez poseganja v vsebino 

spora posreduje med dvema ali več udeleženci in nima nikakršnega pooblastila, da bi sprejela 

kakršnokoli odločitev namesto udeležencev v sporu. 

2.8.4.1 Značilnosti šolske in vrstniške mediacije (Prgić 2010: 37-38): 

 

 Predstavlja način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina reševanja 

konfliktov in sporov med učenci, dijaki, učitelji, starši in drugimi delavci. 

 V procesu mediacije sta udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do 

nesoglasja, konflikta ali spora. 

 Udeleženci v sporu morajo biti pripravljeni nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen 

in produktiven način (udeleženci v sporu se zavežejo h govorjenju resnice in iskanju 

rešitve). 
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 Pri tem jim pomaga tretja, nevtralna oseba, ki z različnimi znanji, veščinami in 

tehnikami učencema, ki sta v konfliktu, pomaga pri razlagi različnih pogledov, 

izražanju želja in potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami. 

 Proces mediacije je uspešen, če učenca prideta do rešitve, ki je taka, da sta z njo 

zadovoljni obe strani. 

 Pridobljene veščine lahko mladostniki uporabljajo v vsakdanjem življenju. 

 Mediacija spodbuja učence, da raje uporabljajo mediacijo, kot da bi spore reševali 

nasilno. 

 Mediacija povečuje samospoštovanje in izboljša samopodobo. 

 Pomaga razumeti različna stališča in čustva, privabi iz učenca opravičilo, priznanje, 

željo po odpuščanju, prijateljstvu. 

 Prispeva k osebnostni rasti učencev in učiteljev, izboljša šolsko klimo. 

 Deluje tudi preventivno. Pripomore k prevzemanju odgovornosti. 

 Proces mediacije je prostovoljen, zaupen. 

 Mediator je nevtralen, ne postavlja se ne na eno ne na drugo stran. 

 Mediator ne posega v vsebino in ne svetuje. Ni pooblaščen za sprejemanje odločitev. 

Ustvarja varno pogajalsko okolje in pospešuje pogajanje. Pozoren je tudi na to, ali sta 

udeleženca mediacije prišla do poštenega dogovora (zmagam-zmagaš). 

 

Mediacija ni primerna kot prva rešitev, kadar gre za hudo nasilje. Avtoriteta odraslih je še 

zmeraj najučinkovitejše sredstvo v »boju« proti hudemu nasilju, nadlegovanju (bullying). 

Kaplan (2002 po Metelko Lisec: 2005) meni, da so cilji mediacije naslednji: pomaga 

udeležencema v sporu pri učinkovitejši komunikaciji, razvija empatijo med njima ter jima 

pomaga, da najdeta in izrazita lastno rešitev problema, določita bistvo problema in poiščeta 

ustrezne načine za reševanja le-tega. 

2.8.4.2 Faze mediacije 

 

1. Uvod 

2. Začetna faza – definicija problema 

3. Osrednja faza – raziskovanje problema 

4. Zaključna faza – iskanje rešitev in sklepanje dogovora 

5. Spremljanje dogovora 
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V uvodu mediator predstavi: kaj je mediacija, njena načela, vlogo mediatorja, temeljna pravila 

in od udeležencev pridobi »pooblastilo«, da vodi pogovor. 

 

Tabela 2: Začetna faza mediacije 

ZAČETNA FAZA MEDIACIJE – DEFINICIJA PROBLEMA 

NAMEN – CILJI POSTOPEK TEHNIKE 

Vzpostavitev stika. 

Vzpostavljanje temeljnih 

pravil. 

Zbiranje informacij. 

Prepoznavanje in izražanje 

čustev. 

Vrstniška mediacija: 

pogovor vodita dva učenca. 

Izpeljite uvod, se predstavite 

in od udeležencev  pridobite 

pooblastilo za vodenje 

mediacije.  

Definirajte problem z zornega 

kota vsakega izmed 

udeležencev. 

Če je spornih vprašanj več, 

jih lahko tudi zapišete. 

Povzemite vsa sporna 

vprašanja. 

Udeležencem pomagajte 

definirati/določiti problem. 

Udeležence učite uporabljati 

»jaz sporočila« in 

povzemanje. Jaz stavki so 

osredotočeni na občutke 

govorca, povzemanje pa 

pomaga mediatorju, da 

preveri tisto, kar je slišal. 

Povzemanje potrjuje govorca 

in preko te tehnike se govorec 

čuti slišanega. 

Iščite informacije  pod 

površjem. 

 

Tabela 3: Osrednja faza mediacije 

OSREDNJA FAZA MEDIACIJE – RAZISKOVANJE PROBLEMA 

NAMEN – CILJI POSTOPEK TEHNIKE 

Vzdržujte varno in 

pozitivno vzdušje. 

Razvijajte empatijo in 

spoštovanje različnosti. 

Pomagajte udeležencem 

tako, da se bodo pomikali 

proti rešitvi problema. 

Osredotočite razpravo na 

sporno vprašanje. 

Rezultat: večja zmožnost 

nadzorovanja lastnih čustev 

(jeze …) omogoča večjo 

fleksibilnost v našem 

čustvenem in socialnem 

življenju. 

Odločite se, o katerem problemu 

boste najprej razpravljali. 

Sprašujte odprta vprašanja, da 

bodo odgovori razjasnili problem. 

Dopustite razkrivanje čustev le do 

mere, ko je to še konstruktivno za 

doseganje dogovora. Naučite 

udeležence reševati probleme 

preko mediacije. Prepričajte se, da 

so povedali dovolj podatkov in da 

je problem razumljiv vsem. 

Povzemite, kar so povedali, in 

pohvalite njihov trud. Omenite 

vsak, četudi majhen poskus 

strinjanja med udeleženci v sporu. 

Uravnoteženje moči. 

Členjenje problemov. 

Osredotočanje na en 

problem. 

Točke strinjanja. 

Vzdrževanje temeljnih 

pravil. 
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Tabela 4: Zaključna faza mediacije 

ZAKLJUČNA FAZA MEDIACIJE – ISKANJE REŠITEV IN SKLEPANJE 

DOGOVORA 

NAMEN – CILJI POSTOPEK TEHNIKE 

Udeležencem v sporu 

pomagajte nanizati 

možne rešitve. 

Pomagajte jim doseči 

pošten dogovor. 

Udeleženci naj predlagajo možne 

rešitve problema. Po potrebi 

uporabite možgansko nevihto in v 

skrajnem primeru vi predlagajte 

najmanj tri možne rešitve. Prepričajte 

se, da ste našli rešitev za vsa sporna 

vprašanja. Preverite, če se udeleženci 

strinjajo s predlaganimi rešitvami. 

Preverite, če udeleženci razumejo 

dogovor in ga sprejemajo. Napišite 

dogovor in ga povzemite. Udeleženci 

naj ga podpišejo. Čestitajte jim. 

Kaj se bo zgodilo, če …? 

Možganska nevihta. 

Fokusiranje na 

prihodnost. Predlagajte 

možne rešitve problema – 

v skrajnem primeru. 

Pošten dogovor. Vse prej 

navedene tehnike. 

 

 

Iz zgoraj navedenega lahko povzamemo, da je mediacija s številnimi pozitivnimi lastnosti 

dober korak k reševanju konflikta. Pomaga pri učinkovitejši komunikaciji in spodbuja 

empatijo. Mediator je nevtralna oseba, ki vodi faze mediacije. Uporablja koristne tehnike 

komunikacije kot npr. povzemanje, možgansko nevihto, »jaz stavke«, zapis dogovora oz. 

rešitev, zapis točk strinjanja. Naštete tehnike učitelji lahko uporabljajo pri sprotnem reševanju 

konfliktov. 

 

2.9 AAMD-lestvica adaptivnega vedenja 

 

S podatki, ki jih dobimo z lestvico, pridemo do spoznanj o prilagajanju otrok v novih 

socialnih situacijah v inkluzivnih modelih in o tem, kako posameznik gradi aktivne socialne 

odnose oz. svojo participacijo v skupini. Le-ta se izkazuje kot »način osebnega 

zadovoljevanja naravnih in socialnih zahtev okolja« (Igrić 1991: 18). 

Socialno participacijo, ki je večdimenzionalna, otrok goji skozi interakcije z vrstniki.  
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2.9.1 Temeljne dimenzije lestvice 

 

 Neodvisno vedenje zajema naloge, s katerimi se kažejo sposobnosti posameznika, da 

opravi določene dejavnosti v svojem okolju v skladu z zahtevami tega okolja. Znotraj 

tega področja je mogoče ugotoviti, kako ima otrok razvit pojem o sebi in kako se 

identificira z določenimi vlogami, kakšno mnenje je ustvaril o sebi v svojem okolju. 

To je zelo pomembno za otroke s posebnimi potrebami, saj se pogosto vidijo v očeh 

drugih kot manj uspešne ali neuspešne in imajo zato lahko večje težave v prilagajanju 

in v realiziranju socialne participacije. 

 Osebna odgovornost predstavlja pripravljenost in motivacijo posameznika, da v 

skupini opravi naloge, ki jih lahko, za katere je sposoben, in da razvije občutek 

odgovornosti za svoje vedenje (Igrić 1991: 18). Ta dimenzija je odločilnega pomena v 

procesih vzpostavljanja socialnih interakcij s posamezniki ali s skupino. 

 Socialna odgovornost, ki jo avtorica definira kot sposobnost posameznika, da kot  

član  skupnosti sprejema odgovornosti, odgovorno ravna in svoje vedenje uskladi  z 

vedenjem skupine (Igrić 1991: 18). Socialna odgovornost v skupini je porazdeljena. 

Za nas je zanimivo ugotoviti, kako se ta dimenzija izkazuje pri sovrstnikih skupine, v 

katero se vključuje otrok s posebnimi potrebami, oz. kako sprejemajo otroci/učenci 

rednih šol/razredov svoje sovrstnike s posebnimi potrebami (socialna sprejemljivost). 

2.9.2 Uporaba lestvice 

 

Lestvica je uporabna za več funkcij. Najprej je z njo mogoče dobiti »individualni profil« 

socialne integracije posameznega otroka. Na osnovi teh rezultatov lahko učitelj, vzgojitelj in 

drugi strokovni delavci ugotovijo, na katerih področjih ima otrok (učenec) težave v socialnem 

vključevanju in kako načrtovati spodbujanje interakcij s sovrstniki. Istočasno pa lahko 

ugotavljajo, na katerih področjih socialne integracije so otroci in učenci uspešnejši, 

ustvarjalnejši in raje sodelujejo, ter ta spoznanja uporabijo pri izdelavi individualnih 

programov in za spodbujanje na tistih področjih, kjer je nivo socialne integracije nižji. 

Lestvica je uporabna tudi za spoznavanje značilnosti posameznih skupin, ki izkazujejo težave 

v socialni integraciji ter za primerjanje različnih skupin.  
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2.10 Primeri za razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin 

 

Pri reševanju konfliktov je ključnega pomena, da učenec sam sebe dobro pozna in da se med 

seboj poznajo tudi vsi učenci. To dosežemo s spodaj naštetimi aktivnostmi. 

2.10.1 Izdelava plakata 

 

Npr. Kako v tem razredu sošolci ravnamo drug z drugim? (McGrath 1996: 100) 

 

 Če se ne strinjamo, se pogovorimo in poskušamo najti skupno rešitev. Če je sami ne 

najdemo, poprosimo učitelja, naj se pridruži kot neodvisni razsodnik. 

 Spore skušamo videti kot situacije, v katerih lahko obe strani pridobita, ne pa, da ena 

pridobi, druga pa izgubi. 

 Med seboj se pogovarjamo v prijateljskem in spoštljivem tonu. 

 Upoštevamo ideje drug drugega. 

 Drug drugega ne ponižujemo. 

 V razredu ne dovolimo izzivanja in izsiljevanja. Če se to vseeno zgodi, tistega, ki 

izziva, opozorimo in pomagamo tistemu, ki so ga izsiljevali. 

2.10.2  Socialne igre za medsebojno spoznavanje in iskanje skupnega 

 

Kdo je tisti? 

 

Tule je nekaj opisov. Poskušaj najti sošolca, za katerega opis velja, in si pridobi njegov 

podpis. Če je le mogoče, za vsak opis pridobi drug podpis. Nikar ne kukaj k sosedu. 

Pogovarjaj se z drugimi in na ta način ugotovi, kdo ti lahko da svoj podpis. 

Rad bere.                 _____________________________________________________ 

Že ves čas obiskuje to osnovno šolo. _______________________________________ 

Je član šolskega nogometnega moštva.______________________________________ 

Si je zlomil nogo. ______________________________________________________ 

Je že dobil kakšno nagrado._______________________________________________ 

Je že spekel kakšno pecivo za domače.______________________________________ 

Se ni rodil v tem mestu.__________________________________________________ 

Ga je pičila čebela.______________________________________________________ 

Ima v tej šoli brata ali sestro.______________________________________________ 
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Je že letel z letalom._____________________________________________________ 

Ima psa. ______________________________________________________________ 

Ima rojstni dan oktobra ali novembra. ______________________________________ 

Je že bil v bolnišnici. ____________________________________________________ 

Njegova prababica ali pradedek še živita.____________________________________ 

Ima kakšno zanimivo zbirko (igrač, nalepk).__________________________________ 

Je rojen v istem nebesnem znamenju kot ti. _________________________________ 

2.10.3 Spoznavanje pomena poslušanja 

 

Verižna zgodba 

 

Učence razdelimo v štiri vnaprej sestavljene skupine. Delo diferenciramo glede sposobnosti 

učencev v skupini. V vsako skupino damo enega dobrega bralca, ostali učenci so razporejeni 

glede na spretnost branja in pisanja. Dober bralec v skupini dobi napisano zgodbo, ostali 

učenci zapustijo učilnico. Zgodbo sam zase prebere in po spominu pove ali zapiše obnovo, 

nato jo prebere/pove drugemu učencu. Ta jo dobro posluša in po spominu zapiše/pove 

obnovo. Obnovo prebere tretji … in tako naprej. Zadnji učenec zapiše obnovo na list. 

Ko pridejo vsi na vrsto, preberemo originalno zgodbo. Preberemo tudi čisto zadnjo zgodbo. 

 

Po končani igri skupina reši delovni list z vprašanji: 

 

- Katera zgodba se najbolj razlikuje od prvotne zgodbe? 

- V čem se razlikujejo vaše obnove od originala (kaj ste najpogosteje izpuščali)? 

- Kaj mislite, da je vplivalo na to, da so se zgodbe med seboj razlikovale? 

 

Pregledamo odgovore z delovnega lista. Sledi pogovor v krogu, pri katerem so nam lahko v 

pomoč naslednja vprašanja: 

 

- Ali se nam ugotovitve iz delovnega lista dogajajo v vsakdanjem življenju? Kdaj?  

- Koga ali kaj vi v življenju poslušate? 

- Čemu nam služi poslušanje? 

- Kaj s poslušanjem pridobimo? 
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2.10.4 Spoznavanje pomembnosti sodelovanja, komuniciranja in timskega dela 

 

Risanje hiše, drevesa in psa 

 

Naključno oblikujemo pare. Na vsaki mizi je med učencema en list in en svinčnik. Učitelj 

učencem pove, da bodo risali in da estetska vrednost risbe ni pomembna. Motiv risanja 

zaenkrat ostane še skrivnost. Pove jim, da morata istočasno risati oba učenca v paru. Brez 

besed se morata dogovoriti, kdo bo držal svinčnik in kdo ga bo vodil. V tišini začnejo z 

risanjem hiše, nadaljujejo z risanjem drevesa, nato narišejo še psa. Rišejo približno deset 

minut. Po končanem risanju se učenci v parih posedejo v krog. Risbe lahko položijo kar v 

sredino kroga na tla, da si jih ogledajo še njihovi sošolci. 

 

Po risanju sledi diskusija: 

Kako ste se počutili med risanjem? 

Kdo je držal svinčnik spodaj, kdo zgoraj in kdo je vodil? 

Kakšno je bilo medsebojno sodelovanje? 

Kako je potekala komunikacija? 

Kako se sodelovanje kaže na risbi (močne črte, neravne linije …)? 

Zakaj je pomembno sodelovanje v vsakdanjem življenju? 

 

Igra gordijski vozel 

Učenci se v krogu mešano primejo za roke. Med seboj zapleteni se skušajo ponovno rešiti in 

narediti krog. 

2.10.5 Konflikti v zgodbah 

 

a) Učenci se usedejo v krog. Pogovorimo se o tem: 

 

-   Kaj je konflikt? 

-   Kako rešujemo konflikte? 

- Kateri so najpomembnejši dejavniki pri razreševanju konflikta? (aktivno poslušanje, 

spoštovanje drug drugega, pomen čustev …) 

 

b) Učenci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina dobi na lističu napisano zgodbo, v kateri 

se je zgodil konflikt med dvema osebama oz. dvema živalma.  
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c) V skupini preberejo zgodbo ter odgovorijo na vprašanja na delovnem listu. 

 

d) S pomočjo lutk zaigrajo situacijo iz zgodbe, nato pa še najboljšo rešitev konflikta.  

 

Primer zgodbe: Dedkova zamuda 

 

Peter in dedek sta bila dogovorjena, da dedek pride ponj v šolo ob 14. uri. Dedku je med potjo 

počila guma, zato ni zmogel priti pravočasno. Ko je ves zasopel prispel v šolo, je Peter jezno 

stal pri vratih. Dedek je lepo pozdravil, Peter pa je začel vpiti: »Kje si hodil? Ali ne veš, da 

imam nogomet? Zamudil bom tekmo!« Dedek je hotel Petru povedati, kaj se mu je zgodilo, 

vendar ga ta sploh ni poslušal in mu je zabrusil: »Me sploh ne zanima! Nikoli več se ne bom s 

tabo dogovarjal za prevoz.« 

 

1. Kaj je konflikt v tej zgodbi? 

2. Kdo je v konfliktu? 

3. Na kakšen način rešujeta konflikt v zgodbi? 

4. Kakšne so posledice takega načina reševanja konflikta? 

5. Kakšne so druge možne rešitve tega problema 

2.10.6 Reševanje konfliktov s pomočjo empatije na način »zmagaš-zmagam« 

 

a) Učenci se razdelijo v pare ali skupine po tri. Ob danem primeru konflikta izberejo eno 

od oseb in se poskušajo postaviti v njeno vlogo.  

 

Odgovorijo na vprašanja: 

- Kako se je ……….. počutil/-a? 

- Zakaj meniš, da je tako ravnal/-a? 

- Kako bi se ti počutil/-a, če bi bil/-a na njegovem/njenem mestu? 

- Kako bi ravnal/-a na njegovem/njenem mestu? 

 

b) Učenca v paru poiščeta in se dogovorita za skupno možno rešitev konflikta, pri čemer 

se vživita vsak v svojo vlogo. Rešitev naj bo taka, da bosta z njo oba zadovoljna 

(zmagaš-zmagam). 
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c) Igra vlog: učenci prikažejo konflikt in svojo rešitev (vsi/kdor želi). 

 

Primeri zgodb: 

 

Maja ima vedno zelo lepo urejene zvezke. Andrej prosi Majo, naj mu posodi zvezek, da si bo 

prepisal manjkajočo snov. Naslednji dan Andrej zvezek vrne. Maja opazi, da je nekaj listov 

pomečkanih in umazanih. Za povračilo pri malici polije Andrejev zvezek s čajem. 

Marko in Jan se prerivata v vrsti za avtobus. Marko potisne Jana, Jan pa ga močno brcne 

nazaj. 

 

Drevo z rešitvami 

 

Učenci se razdelijo v štiri skupine. Vsaka skupina razmišlja o svojem problemu in možnih 

rešitvah (težave človeštva, živali, narave, odpadkov, težave v razredu). Rešitve zapišejo na 

barvne lističe, ki jih kasneje izrežejo v obliki drevesnih listov. Te prilepimo na kartonasto 

drevo, ki ga pripravimo že vnaprej. 

2.10.7 Način uravnavanja konflikta 

 

Kakšen je vaš način uravnavanja konflikta: stil sporočanja? (Kristančič in Ostrman 1999: 82): 

 

V konfliktni situaciji JAZ: 

 

Izberite in označite z ustrezno številko vaše ravnanje: 

 

1 – nikoli ne rečem kaj podobnega 

2  – redko rečem kaj podobnega 

3 – včasih rečem kaj podobnega 

4 –  pogosto rečem kaj podobnega 

5 –  vedno rečem kaj podobnega 

 

 

 



Reševanje konfliktov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

 

27 

1. Ali ne vidiš, kako si neumen-a, ko tako razmišljaš? 

2. Kako te lahko ponovno osrečim? 

3. Mene resnično moti vse to, kar se tukaj dogaja: ali se lahko pogovorimo? 

4. Jaz o tem nimam več kaj reči! (molk) 

5. Zelo mi je žal, da si prizadet(a) – morda imaš prav?! 

6. Pogovorimo se o tem, videli bomo, kako razrešimo zadevo. 

7. Tiho! Motiš se. Ne želim slišati niti besede več! 

8. To je tvoja napaka in ne pričakuj od mene, da te bom jaz vlekel(a) iz te godlje. 

9. Tega mi ne moreš reči. To je moje videnje ali pa pozabi vse to! 

10. Poskušajva najti odgovor, ki bo zadovoljil tebe in mene! 

11. To je nekaj, kar morava rešiti. Vedno se pričkava okrog tega! 

12. Karkoli te osreči, je za mene v redu! 

13. No, pa pustimo to stvar za zdaj! 

14. To je v redu. Saj ni bilo niti pomembno. Ali se zdaj dobro počutiš? 

15. Če ne želiš sodelovati, bom šel(a) k drugemu, ki bo hotel! 

16. Jaz menim, da moramo skušati razumeti problem! 

17. Ti moraš sprejeti mojo odločitev. Saj ne moreš storiti ničesar drugega! 

 

Vnesite svoje točke 1–5 v posamezne stolpce, seštejte in ugotovite vaš stil sporočanja v 

konfliktu: 

JAZ osebno                        VZAJEMNOST                          DRUGI 

1.                                                  3.                                           2. 

8.                                          5.                                           4. 

9.                                          7.                                           6. 

10.                                         11.                                           13. 

16.                                         12.                                           14. 

18.                                         17.                                            15. 

Skupaj:                          Skupaj:                            Skupaj: 

 

Zgoraj naštete strategije učitelji lahko uporabijo na začetku ure ali pa pri razrednih urah. Zapis 

razrednih pravil na plakat in socialne igre za medsebojno spoznavanje, spoznavanje 

pomembnosti poslušanja in medsebojnega sodelovanja lahko uporabimo v prvih urah, ki jih 

preživimo z novim razredom. 
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3 PROBLEM IN CILJI NALOGE 
 

3.1 Opredelitev problema 

 

V okviru obvezne prakse na osnovni šoli, ki izvaja program z nižjim izobrazbenim 

standardom, sem začutila, da med učenci obstajajo različne konfliktne situacije. V  program 

so vključeni učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in opažala sem, da konfliktov ne znajo 

učinkovito razreševati. Razlogi za to so lahko različni.  

Za učinkovito učenje je pomembno ustvariti varno učno okolje. V konfliktnih situacijah, ki jih 

učenci ne razumejo in ne znajo razrešiti, pa se prav gotovo počutijo ogrožene. Prav ta pogosta 

ogroženost vodi v stres. V stresnih situacijah učenci ne zmorejo slediti pouku in s tem tudi ne 

napredovati, tako kot bi si želeli sami in njihovi učitelji. Zato se mi zdi pomembno, da učitelji 

zaznajo probleme svojih učencev, jim pomagajo, jih razumejo ter naučijo, kako probleme 

razreševati na ustrezen način.  

 

3.2 Cilj 

 

V diplomskem delu nameravam raziskati, ali konfliktne situacije med učenci resnično 

obstajajo ter ali se jih učenci in učitelji zavedajo, kako jih razrešujejo in ali jim kdo pri tem 

pomaga. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Za uresničitev cilja želim dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kakšna je socialno-interaktivna situacija v razredu? 

2. Ali v razredu obstajajo konflikti? 

3. Ali se učenci zavedajo konfliktnih situacij? 

4. Ali učenci razumejo konfliktne situacije? 

5. Kako učenci rešujejo konfliktne situacije? 

6. Kdo in kako učencem pomaga pri razreševanju konfliktov? 

7. Ali učitelji zaznajo konfliktne situacije v razredu, kaj o njih menijo ter kako jih 

razrešujejo? 
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4 METODOLOGIJA 

4.1 Vzorec 

 

Vzorec je obsegal sedem učencev, starih 12 in 13 let. Gre za kombiniran razred. Šest učencev 

je vključenih v 7. razred in en učenec v 6. razred osnovne šole xy z nižjim izobrazbenim 

standardom. Vzorec učiteljev je zajemal šest učiteljev, in sicer, njihovo razredničarko, 

učiteljico za likovno vzgojo in gospodinjstvo, učitelja za tehnologijo in tehniko, učitelja za 

športno vzgojo in računalništvo, učiteljico za glasbo ter učiteljico v podaljšanem bivanju. 

 

Slika 2: Spol učencev 
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Šest učencev sedmega razreda je moškega spola in ena učenka ženskega spola. 

 

4.2 Merski instrumentarij 

 

Za pridobitev informacij o reševanju konfliktov sem uporabila vprašalnik za učence 7. razreda  

in vprašalnik za učitelje. Vprašalnik za učence ni bil anonimen, za učitelje pa. Odgovori 

učencev so mi pomagali pri izdelavi sociograma in s tem pri določitvi »zvezde razreda« in 

izključenega učenca. 

 

Vprašalnik za učence je vseboval 21 vprašanj. Uvodni dve vprašanji sta zajemali podatke o 

spolu in o starosti učencev. V nadaljevanju vprašalnika so se izmenjevala vprašanja odprtega, 

zaprtega in kombiniranega tipa. 10 vprašanj je bilo odprtega, 7 zaprtega tipa in 2 kombinirani 

vprašanji.  

Vprašalnik za učitelje je vseboval 12 vprašanj. Od tega je bilo 5 vprašanj odprtega, 6 

vprašanj zaprtega tipa in 1 kombinirano vprašanje. 
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Vprašalnika sem sestavila s pomočjo lastnega opazovanja odnosov med učenci in učiteljico v   

razredu med opravljanjem prakse. 

 

4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Na šoli sem, po predhodni najavi pri ravnateljici, izvedla vprašalnik za učence. Vprašalnik za 

učitelje pa je ostalim učiteljem razdelila učiteljica 7. razreda.  

Preden sem učencem razdelila vprašalnike, smo skupaj pojasnili pojem konflikta, saj jim je 

bilo to v pomoč pri reševanju vprašalnika. Vprašalnik smo reševali skupaj. Prebrala sem jim 

vprašanje, oni pa so obkrožili odgovor, ki jim najbolj ustreza. 

 

4.4 Obdelava podatkov 

 

Pri obdelavi podatkov sem uporabila naslednje prikaze: 

 

 Sociometrične tabele s sociometričnimi statusi za posameznega učenca za ugotavljanje 

priljubljenosti in izključenosti posameznih učencev oz. medsebojne povezanosti 

razreda.  

 Indeks kohezivnosti bo glede na število vzajemnih izbir pokazal, kako je razred 

medsebojno povezan. Pri izračunu sociometričnih statusov in indeksa kohezivnosti 

moram upoštevati, da gre v tem primeru za skupino le sedmih učencev. Meje za nizek, 

srednji, visok sociometrični status in meje za šibko, srednjo in visoko povezanost 

(indeks kohezivnosti) držijo za večje skupine (20–30 posameznikov). Zato moram pri 

izračunih upoštevati dejstvo, da so pokazatelji za sedmi razred nekoliko nižji. 

 Sociograme (na podlagi sociometričnih tabel). V središču koncentričnega kroga so 

prikazani najbolj priljubljeni učenci, nato povprečni učenci, v čisto zunanjem krogu pa 

osamljeni učenci. Z vzajemnimi izbirami se bodo prikazale prijateljske vezi, z 

enosmernimi naklonjenost s strani le enega učenca do drugega,  z negativnimi izbirami 

pa izključenost enega ali več učencev iz družbe ostalih. 

 Grafične prikaze zadovoljstva v razredu, zaznavanja prisotnosti konfliktov s strani 

učiteljev in učencev, načinov reševanja konfliktov, pomoči pri reševanju in časa 

reševanja konfliktov. 

 Imena učencev, ki jih bom nadalje uporabljala, so zaradi varstva podatkov izmišljena. 
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5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

5.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

5.1.1  Socialno-interaktivna situacija v razredu 

 

Slika 3: Zadovoljstvo v razredu 
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Vseh sedem učencev je odgovorilo, da so v razredu na splošno zadovoljni. Na podvprašanje, 

zakaj so zadovoljni, so navedli različne odgovore. Janez in Katja sta odgovorila, da zato, ker 

imajo dobro učiteljico. Ostali učenci pa so napisali naslednje odgovore: Tim je odgovoril, da 

zato, ker ima v razredu dobre prijatelje, Jure zato, ker ima nove sošolce, Miha zato, ker se v 

razredu dobro počuti, Boris, da zato, ker so sošolci »face«. Goran pa odgovora ni posredoval. 

Presenetilo me je dejstvo, da je tudi učenka, ki je v tem razredu izolirana, odgovorila, da je v 

razredu zadovoljna. Kot razlog pa je navedla, da je zadovoljna zaradi njihove učiteljice. 
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5.1.1.1 Prijateljske vezi v razredu 

 

Tabela 5: S katerima dvema sošolcema se v razredu najraje družiš? 

 

         

Zaporedna 

številka 

Ime 1 2 3 4 5 6 7 SSn 

1 Katja        0,67 

2 Tim   2    1 0,67 

3 Jure      2 1 1,17 

4 Janez     2  1 1,00 

5 Goran   1     0,83 

6 Miha    1   2 1,00 

7 Boris   2 

 

1 

 

 3  1,33 

vsota izbir           0 0 3 2 1 2 4  

vsota 

vzajemnih 

izbir 

 0 0 1 1 0 1 3 Σ = 6 

 

Legenda: 
 

1 – prva izbira 

2 – druga izbira 

     – vzajemna izbira 

1 – negativna prva izbira 

2 – negativna druga izbira 

SSn – sociometrični status 
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Pri vseh spodnjih sociogramih bom učence, ki so dobili tri glasove  

ali več, štela med priljubljene oz. »zvezde« razreda. Učence, ki  

bodo dobili enega ali dva glasova, bom v nadaljevanju imenovala  

»povprečni« učenci. Učence, ki ne bodo dobili nobenega glasu, bom 

štela kot zavrnjene od ostalih sošolcev. 

                        zavrnjeni učenci 

»povprečni« učenci 

»zvezde« 

razreda 

0 izbir 

1–2 izbiri 

3–5 izbir 

1 

2 

5 

4 

6 

3 
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Legenda: 
 
      vzajemna, medsebojna izbira 

 

        enosmerna izbira 

 

       negativna izbira 

 

Slika 4: Sociogram priljubljenosti Slika 5: Prijateljske vezi v razredu 
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 Z vprašanjem, s katerima dvema sošolcema se v razredu najraje družiš, sem želela preveriti 

prijateljske vezi med učenci. Sociogram sem želela uporabiti še zaradi jasnega vpogleda 

družbenih vezi med učenci in zaradi potrditve mojih opažanj nesprejetja in izolacije učenke. 

Upoštevati moram tudi, da je v sedmi razred vključenih le sedem učencev, vsak pa je lahko 

izbral samo dva sošolca. Te številke veljajo za skupine med 20 in 30 posameznikov, za 

manjše skupine so pokazatelji nekoliko nižji. 

 

Po besedah Zupančičeve (2001: 70–71) so priljubljeni otroci v primerjavi z izoliranimi, 

zavrnjenimi, povprečnimi in kontroverznimi otroki bolj sociabilni, prijateljski in sodelovalni, 

uspešneje rešujejo socialne probleme, se učinkovito pogajajo z vrstniki in so jim v podporo. 

 

Učenci se najraje družijo s Borisom, ki je v tem primeru s štirimi glasovi »zvezda« razreda. 

Boris ima tudi visok sociometrični status (1,33), saj so ga drugi sošolci izbrali največkrat. 

Sošolci uživajo tudi v druženju z Juretom, ki je dobil tri glasove. Janez, Goran in Miha sodijo 

med »povprečne« učence. Janez in Miha sta dobila po dva glasova, Goran pa enega. Ti trije 

učenci so v razredu v glavnem sprejeti. 

Zavrnjena učenca sta Katja in Tim, ki nista bila nikoli izbrana. V razredu sta izolirana, saj ju 

nobeden od sošolcev ni izbral za druženje.  

Dobljeni rezultati so me v veliki meri presenetili, saj nisem pričakovala, da bodo učenci 

izbrali Borisa kot najbolj priljubljenega učenca za druženje. Pričakovala sem, da se bo višje 

»uvrstil« Miha, saj sem na praksi pri opazovanju odnosov, dobila občutek, da se sošolci 

najbolj zgledujejo po njem oz. kar dela on, kmalu naredijo še drugi (naj bo v pozitivnem ali pa 

v negativnem smislu). Npr. če on izziva sošolko, učiteljico, kmalu s takim obnašanjem 

začnejo še ostali sošolci. Če je pripravljen pomagati in sodelovati pri pouku, sodelujejo še 

drugi. Za učenca Jureta sem pričakovala manjše število izbir, saj gre za učenca, ki je bil 

prejšnje šolsko leto v ta razred preusmerjen iz redne osnovne šole. V skupino se je hitro 

vključil, sošolci pa so ga zelo hitro sprejeli. Rezultati za Gorana in Janeza se skladajo s 

stvarnimi odnosi v razredu, saj se ponavadi družita in prijateljujeta le z enim od sošolcev.  

Pri Timu me je presenetilo dejstvo, da ni bil izbran niti enkrat. Razlogov za to je lahko več: 

starost (Tim je eno leto mlajši od ostalih sošolcev), različni interesi in prepričanja, družinsko 

okolje, ki je drugačno od sošolčevih, njegov karakter (izbruhi jeze). 

Na dejstvo, da ni bil izbran, mogoče vpliva to, da je Tim vključen v  6. razred in zato ni ves 

čas prisoten v matičnem razredu. Ure družboslovja in naravoslovja ima individualno. 
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Prijateljske vezi se na sociogramu z vzajemnimi izbirami kažejo pri treh parih učencev 

(vzajemne izbire sem v sociometrični tabeli označila tako, da sem jih obkrožila). In sicer, pri 

Janezu in Borisu, Juretu in Borisu in pri Mihu in Borisu. Boris ima tako kar širok krog 

prijateljev. Indeks kohezivnosti znaša 0,43, kar pomeni, da je razred srednje medsebojno 

povezan.  

 

Učenci (fantje) so se pri vprašanjih, kjer so morali izbrati le po dva učenca, spopadali s težavo 

odločiti se, katera dva sošolca izbrati, saj se med odmori skupaj družijo vsi fantje. Boris je 

tako napisal tri sošolce, saj se ni mogel odločiti le za dva. Katja ni izbrala nobenega od 

sošolcev, saj se z nobenim ne druži. Vprašala me je, če lahko napiše učenko iz višjega 

razreda, ki je njena prijateljica. Odgovorila sem ji pritrdilno.  

Sošolci Katjo izključujejo iz svoje družbe. Sama pa se, zaradi zbadljivk, žaljivk in fizičnega 

nasilja, v njihovo družbo noče vključevati. Ko se sošolci igrajo v razredu, Katja sedi v klopi 

ali se pogovarja z učiteljico. Odmore preživlja sama, fantje pa igrajo nogomet, namizni 

nogomet ali brskajo po računalniku. Pri samem šolskem delu se sošolci izogibajo, da bi z njo 

delali v paru. Pri timskih športnih igrah je ne izbirajo. Sošolci jo izključujejo iz vsakdanjega 

pogovora in z njo zaničevalno govorijo. Je ne spoštujejo. Možni razlogi za to so lahko: spol, 

družinsko in socialno okolje, slabša sposobnost socialne interakcije (navezovanja stikov, 

pogovarjanja o čem zanimivem). Učenkina starša sta ločena. Z mamo, očimom in sestrico živi 

na samotni kmetiji.  

 

Slika 6: Druženje učencev po pouku 
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Janez, Tim in Miha so odgovorili, da se s sošolci vedno družijo tudi po pouku. Boris in Jure 

sta odgovorila, da se s sošolci družita pogosto tudi po pouku. Goran in Katja pa se s sošolci 
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nikoli ne družita po pouku. Mislim, da Goran vprašanja ni dobro razumel, saj je na 

podvprašanje, s kom se najraje družiš, vseeno odgovoril, da se najraje druži z Juretom. 

Kasneje sem ugotovila, da je bilo vprašanje za učence premalo jasno opredeljeno, saj se po 

pouku, ko vsi učenci ostajajo v podaljšanem bivanju, družijo skoraj vsi med seboj. 

 

Tabela 6: S katerima dvema sošolcema se družiš tudi po pouku? 

Zaporedna 

številka 

Ime 1 2 3 4 5 6 7 SSn 

1 Katja        0,67 

2 Tim   2    1 0,67 

3 Jure      2 1 1,17 

4 Janez     1  2 0,83 

5 Goran   1     0,83 

6 Miha    2   1 1,00 

7 Boris   1   2  1,33 

vsota izbir           0 0 3 1 1 2 4  

vsota 

vzajemnih 

izbir 

 0 0 1 0 0 1 2 Σ = 4 

 

Odgovori na vprašanje, s katerima dvema sošolcema se družiš tudi po pouku, so pri Timu, 

Juretu in Goranu enaki izbiram pri prejšnjem vprašanju. Janez in Miha sta zamenjala le vrstni 

red teh dveh izbir. Boris se po pouku ne druži z Janezom, katerega je pri prejšnjem vprašanju 

opredelil kot prvega, s katerim se najraje druži v razredu. Z Mihom in Juretom pa se druži 

tako v razredu, kot tudi po pouku. Katja in Tim tudi pri tem vprašanju nista bila izbrana. Katja 

se po pouku ne druži s sošolci, ampak s prijateljico iz višjega razreda.  

Največkrat je bil za druženje po pouku ponovno izbran Boris. Sledijo mu Jure, Miha, Janez in 

Goran z istim številom glasov.  

Tudi vsota vzajemnih izbir je pri tem vprašanju nižja (Jure-Boris in Miha-Boris). 
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Tabela 7: Napiši dva sošolca, ki ju imaš za dobra prijatelja. Koga izmed sošolcev ne bi želel imeti za 

prijatelja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaporedna 

številka 

Ime 1 2 3 4 5 6 7 SSn 

1 Katja   1 2 3   0,67 

2 Tim 1  2    1 0,67 

3 Jure 1     2 1 1,33 

4 Janez 1    1  2 0,67 

5 Goran 1  1     0,83 

6 Miha 1  2    1 1,00 

7 Boris 1  1   2  1,33 

vsota izbir           0 0 4 0 1 2 4  

vsota 

negativnih 

izbir 

 6 0 1 1 1 0 0  

vsota 

vzajemnih 

izbir 

 0 0 2 0 0 2 2 Σ = 6 
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Slika 7: Prijateljske vezi 
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Kot dobrega prijatelja so učenci največkrat izbrali Borisa in Jureta. Obema so namenili štiri 

glasove. V prednosti pa je Boris, saj je Jure s strani sošolke dobil negativno izbiro. Učenka ni 

izbrala nikogar, ki bi ga imela za dobrega prijatelja. Za dobrega prijatelja pa ne bi želela imeti 

treh sošolcev, in sicer: Jureta, Janeza in Gorana. Ti trije učenci so tudi izbrali učenko kot 

negativno izbiro in tudi ostali trije učenci si ne bi želeli imeti Katje za prijateljico. Miha sta 

kot dobrega prijatelja izbrala dva sošolca, Gorana pa eden izmed sošolcev. Tima in Katje 

zopet ni izbral nihče od sošolcev. Trije pari sošolcev pa so si dali vzajemne izbire oz. 

»prijateljske« izbire. Jure in Boris, Miha in Boris, Miha in Jure so med seboj prijatelji. 

 

Mogoče bi bilo dobro, da bi pod vprašanje, koga ne bi želel imeti za prijatelja, postavila 

vprašanje, zakaj ne ravno tega sošolca, saj bi s tem lahko preverila, ali se učenci zavedajo, 

zakaj ne marajo sošolke, ali je ne marajo samo zato, ker je ne mara eden ali dva izmed njih, 

ali je vzrok globlji. 

 

Tabela 8: S katerima sošolcema bi najraje delal v skupini pri pouku? S kom ne želiš delati pri pouku? 

Zaporedna 

številka 

Ime 1 2 3 4 5 6 7 SSn 

1 Katja   1     0,67 

2 Tim 1  2    1 0,67 

3 Jure 1     2 1 1,33 

4 Janez 1    1  2 0,83 

5 Goran 1  2    1 0,83 

6 Miha 1  1    2 0,83 

7 Boris 1  2 

 

1    1,50 

vsota izbir           0 0 4 1 1 1 5  

vsota 

negativnih 

izbir 

 6 0 1 0 0 0 0  

vsota 

vzajemnih 

izbir 

 0 0 2 1 0 1 2 Σ = 6 
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Katja ne bi v skupini pri pouku delala z nobenim od sošolcev. Najbolj se izogiba dela z 

Juretom. Jure in Katja sta si vzajemno namenila negativno izbiro. Tim, Jure, Janez in Boris bi 

v skupini pri pouku najraje delali s sošolcema, s katerima se tudi najraje družijo. Svoje 

»partnerje« za šolsko delo so si izbrali glede na to, s kom se najraje družijo in dobro 

razumejo, in ne glede na to, kateri učenec je učno najuspešnejši. Goran je tokrat poleg 

prejšnje absolutne izbire, Jureta, izbral kot prvega, s katerim bi želel delati v skupini, Borisa. 

Miha pa tokrat poleg Borisa ni izbral Janeza, ampak Jureta. Vzajemnih izbir je bilo ponovno 

šest: Janez-Boris, Jure-Miha in Jure-Boris. V skupini bi tako najbolje delovali: Janez, Jure, 

Miha in Boris. Druga skupina pa bi lahko bila: Goran, Tim in Katja. 

Za »partnerja« pri delu v skupini sta bila največkrat izbrana Boris, s petimi glasovi, in Jure, s 

štirimi glasovi. To sta tudi dva najbolj priljubljena učenca v tem razredu. Janez, Goran in 

Miha so dobili vsi po en glas in se tako držijo »v povprečju«. Učenka je dobila šest negativnih 

izbir. Torej, s sošolko ne bi želel pri pouku delati nobeden izmed sošolcev. 

 

3 

7 

5 

4 

6 

1 

2 

M Ž 

Slika 8: Skupinsko delo 
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Slika 9: Kako se razumeš z drugimi sošolci v razredu? 
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Odlično Dobro Slabo

 

Trije učenci so odgovorili, da se z ostalimi sošolci odlično razumejo, in trije, da se razumejo 

dobro, učenka pa se s sošolci slabo razume. 

 

Kaj te moti v razredu? 

 

Katja, Janez in Miha so na to vprašanje odgovorili, da jih motita hrup in ropotanje. Jure je 

odgovoril, da ga moti, ker se preveč kregajo. Borisa moti to, da je razred prostorsko 

premajhen.  

Dva učenca sta na obe vprašanji, kaj te moti v razredu in kdo te moti v razredu, odgovorila, da 

je to sošolka. Tim je napisal še razlog, da ga sošolka moti zato, ker mu govori, da mu bo 

ponudila nekaj v zameno za njegovo prijateljstvo. 

 

Kdo te moti, kdo ti ni všeč v razredu? 

 

Učenka je izpostavila, da ji ni všeč sošolec Jure. Kar šest učencev je odgovorilo, da jih moti 

Katja. 

5.1.2 Prisotnost konfliktov v razredu 

 

V razredu konflikti med učenci obstajajo. Tako lahko sklepam zaradi odgovorov učenke, ki 

»kliče na pomoč«, saj sama ne ve, kaj dela narobe, da jo sošolci tepejo in žalijo. Med fanti pa 

največkrat prihaja do prepiranja. To so tudi sami največkrat izpostavili. Po besedah učiteljev 

prihaja do konfliktov zaradi rangiranja učencev med seboj. Poleg verbalnega prihaja tudi do 

fizičnega nasilja (pretepanja) med fanti. Fizično nasilje se izvaja tudi nad sošolko. 
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Tudi učitelji so mnenja, da konflikti v razredu obstajajo. Vsi 

vprašani učitelji so na vprašanje, ali ste pri predmetu, ki ga 

poučujete, zaznali kakšne konflikte med učenci sedmega 

razreda, odgovorili pritrdilno. 

 

 

 

Slika 11: Kako pogosto prihajaš v konflikt s sošolcem? 
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Miha, Tim, Jure in Goran so na vprašanje, kako pogosto prihajaš v konflikt s sošolcem, 

odgovorili, da v konflikt s sošolcem prihajajo pogosto. Boris in Katja v konflikte s sošolci 

prihajata vedno, Janez pa nikoli.  

 

Zanimivo je dejstvo, da je Boris v razredu najbolj priljubljen učenec, po drugi strani pa meni, 

da vedno prihaja v konflikte s sošolci. 

5.1.3 Zavedanje konfliktnih situacij s strani učencev 

 

Učenci se konfliktov tudi zavedajo, saj vedo, do katerega konflikta pride največkrat. Na 

odprto vprašanje, do kakšnih konfliktov pride v razredu največkrat, je Katja odgovorila, da jo 

največkrat tepejo. Tim, Jure, Miha in Boris so odgovorili, da največkrat pride do prepiranja, 

Janez pa je odgovoril, da do pretepanja. Goran je kot konflikt navedel besedno zvezo 

izzivanje sošolke.  

Slika 10: Prisotnost konfliktov v razredu 
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5.1.4 Ali učenci konflikte razumejo? 

 

Učenci konfliktnih situacij ne razumejo in o tem ne razmišljajo dosti. Manjka jim sposobnost 

vživljanja (empatije) in tolerantnost do drugačnih mnenj. Na vprašanje, zakaj po tvojem 

mnenju prihaja do konfliktov v razredu, so štirje učenci ponovno izpostavili prepiranje. Trije 

učenci od teh štirih so povedali, da se prepiranje in izzivanje začne pri športni vzgoji in se 

potem nadaljuje cel dan. Katja je na to vprašanje odgovorila, da jim nič ne naredi, vendar jo 

še vseeno tepejo. Vzroka, zakaj jo tepejo, ne ve. Goran je kot vzrok konfliktov napisal svojo 

sošolko, zato ker izziva. Boris pa vzrok za konflikte vidi v tem, ker Katjo vseskozi zbadajo, to 

pa pripelje do tega, da je na njih jezna še učiteljica, ker sošolko zasmehujejo. Na ustno 

postavljeno vprašanje, zakaj se sploh prepirajo, učenci povedo, da ponavadi zaradi tega, kdo 

bo pobrisal tablo, kdo bo odnesel malico v kuhinjo, kdo bo s kom delal v paru, kdo bo prvi 

igral … 

 

Torej je pokazatelj, da se učenci ne zavedajo konfliktnih situacij, ta, da ne znajo povedati, kje 

se skriva razlog za prepire in nasprotovanja. V to se ne poglabljajo. Za nesporazume pogosto 

okrivijo sošolko. Ta problem je hud. Učenci se ga ne zavedajo in tako tudi ne morejo 

razmišljati o njegovih rešitvah. Učencem bi po konfliktu mogoče prav prišle posamezne 

sprostitvene tehnike, saj na spor reagirajo zelo impulzivno ali celo agresivno. Najprej bi 

morali umiriti svoja čustva (jezo), prešteti do 10 in počasi dihati. Nato bi konflikt lahko mirno 

rešili s pogovorom. O več tehnikah samokontrole bom pisala v nadaljevanju. 

Tim, Jure in Miha so izpostavili, da se kreganje začne pri športni vzgoji in se nato nadaljuje 

čez celoten dan. Glede na odgovore učiteljev pa lahko sklepam, da do teh konfliktov prihaja 

ravno med športno vzgojo, zaradi učenčevih teženj po rangiranju, po dokazovanju skozi 

telesno dejavnost, kdo je v tem razredu najboljši. Mogoče se lahko le pri športni dejavnosti 

izkažejo in dokažejo, saj so po besedah njihove razredne učiteljice športno nadarjeni in 

uspešni, vendar učno vsi »šepajo«. Njihovo tekmovalnost še spodbudi dejstvo, da so v 

razredu, poleg enega dekleta, sami fantje, od katerih se vsak od njih drugemu skuša dokazati. 

 

Učenci imajo slabo sposobnost samorefleksije, vživljanja vase in v druge. Največkrat iščejo 

vzroke za prepir in kreganje v drugemu, vendar se vzrok skriva predvsem v njih samih. 

Ponavadi gre za željo po dokazovanju pred drugimi, saj so ti učenci (fantje) dokaj tekmovalno 

»nastrojeni«. 
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5.1.5 Vrste konfliktov po besedah učiteljev 

 

Učitelji so na vprašanje, do kakšnih konfliktov najpogosteje prihaja, odgovarjali zelo različno. 

Povedali so, da prihaja do zmerjanja, poniževanja sošolcev in sošolke.  

Drugi učitelj je bil mnenja, da konflikti med temi učenci nastajajo predvsem na področju 

medsebojnih odnosov. Učenci tekmujejo, kdo bo imel vodilno vlogo in katera skupina 

učencev bo z njim prijateljevala.  

Naslednji učitelj je odgovoril podobno, da prihaja do konfliktov predvsem na socialnem 

nivoju, in sicer do »šikaniranja«, zafrkavanja, žaljenja … 

Prihaja še do provokacij, prerivanja, porivanja in fizičnih obračunov, izzivanja, kdo je 

sposobnejši, boljši (tekmovalnost), težavnega vedenja nekaterih posameznikov. 

5.1.6 Vzrok za konflikte po besedah učiteljev 

 

Mnenja učiteljev o vzroku za konflikte v tem razredu variirajo. Odgovarjajo, da se vzrok za 

konflikte skriva v: 

 

 vedenjskih težavah posameznega učenca, 

 njihovih poskusih pridobiti si vodilno vlogo (kdo od učencev bo glavni). V razredu je 

samo  ena učenka, ki je pogosto »tarča« posmehovanja, 

 tem, ker si učenci ustvarjajo range, lestvico, 

 različnih osebnostnih lastnostih. V različnih vedenjskih in ostalih motnjah ter različnih 

pogledih na določene stvari. Nekateri želijo biti v ospredju na lep, drugi na grd način, 

 rangiranju, 

 različnih nesoglasjih ali pa v zavestnem, načrtnem ustvarjanju nemira in nereda z 

različnimi podpihovanji. 

 

Najpogostejša navedena vzroka za konflikte sta: vedenjske težave učencev in rangiranje (kdo 

izmed učencev je najboljši). 
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Na vprašanje, kdo sproži konfliktne situacije in s kakšnimi dejanji jih sproži, so učitelji 

odgovarjali takole: 

 

Tabela 9: Povod za konflikt 

POVOD ZA KONFLIKTE KAKO SE »SPROŽI« 

KONFLIKT? 

- sposobnejši učenci - z manipulacijo 

- z nagovarjanjem 

- najpogosteje dva učenca, ki 

se borita za vodilno vlogo 

- z grožnjami 

- s podkupovanjem 

- različno - verbalno 

- so tisti, ki želijo biti v 

ospredju, in tisti, ki zbadajo 

in ponižujejo manj sposobne 

učence 

- z oponašanjem likov, 

vedenja 

- z norčevanjem iz njihovih 

osebnostnih lastnosti 

- sposobnejši učenci - z izzivanjem 

- dominanten posameznik 

- vodja skupine, ki je 

pametnejši od ostalih 

- z besedno manipulacijo 

 

5.1.7 Načini reševanja konfliktov 

 

Slika 12: Načini reševanja konfliktov s strani učencev 
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Drugo

Janez in Goran razrešita konflikt s sodelovanjem, Jure in Katja pa konflikt rešita z umikom. 

Dva učenca sta izbrala možnost drugo. Miha je pod to možnost zapisal »kregam se, nato se 

poboljšava« (kompromis). Tim pa je zapisal, da se o tem takoj pogovorijo skupaj z učiteljico. 

Boris konflikt razreši s prevlado nad drugim (sošolca udari). 



Reševanje konfliktov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

 

45 

Na odprto vprašanje, kaj bi naredil ti, če bi prijatelj izdal najino skrivnost … je učenka  

odgovorila, da bi povedala učiteljici, Tim in Boris bi ga »razbila«, Jure in Goran bi bila z njim 

skregana. Janez je napisal, da ne ve, kaj bi naredil v tem primeru. Miha pa bi se z njim skregal 

in mu zameril. 

 

- s preprečevanjem sprožitvenih situacij                                 - s pravočasnim vključevanjem v 

- s pogovorom  konfliktno situacijo z namenom 

- z dodatnimi zaposlitvami preprečiti, da se situacija                       

                                                                                                  potencira 

                                                                                             - z vsemi akterji se pogovorim  

  - pogovor z učencem  

                         - če je nastala materialna škoda,  

                                                   popravijo  
                         - vključevanje svetovalne delavke 

                                                  v pogovore 

                                                 - seznanjenost ravnateljice 

 

 
                                                           

                                                                     učitelji 

 

 
  - s pogovorom 
          - s pogovorom                      - s pogovorom - s pomočjo razredničarke, ki 

                                      - s fizičnim ločevanjem   nato pokliče starše  

  problematičnega otroka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Druge strategije pri reševanju konfliktov 
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Večina učiteljev je izpostavila, da konflikte rešujejo z odkritim pogovorom o konfliktu in o 

njegovih posledicah. Eden izmed učiteljev pri reševanju konfliktov poleg pogovora uporablja 

še socialne igre in zgodbe. Drugi učitelj pa je pod možnostjo drugo navedel, da izpostavi 

sposobnost empatije ostalih učencev in povzročitelja postavi v vlogo žrtve. 

 

5.1.8 Pomoč pri razreševanju konfliktov (kdo in kako pomaga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja, Janez in Miha se o problemih in o stvareh, ki jih motijo, pogovorijo z učiteljico. Tim in 

Jure se pogovorita s sošolci in z učiteljico. Boris in Goran pa se o konfliktih pogovarjata le s 

sošolci.   

 

Presenetil me je rezultat, da nihče ni izbral učiteljice v podaljšanem bivanju, saj iz opravljanja 

prakse vem, da so konflikti prišli »na dan« šele v podaljšanem bivanju. Predvsem je bilo to 

značilno za Tima. Napetosti in nerazrešene stvari so se v njem nabirale cel dan, ob koncu 

dneva (v podaljšanem bivanju) pa je »eksplodiral«. Učenci so v podaljšanem bivanju bolj 

sproščeni. Takrat so se počutili varne, da lahko povedo tudi tiste probleme, o katerih se z 

učiteljico niso upali pogovarjati. 
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Slika 14: S kom se pogovarjate o problemih? 
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Jure, Janez in Miha so kot prvo osebo, na katero se najprej obrnejo, ko pride do konflikta, 

izpostavili učiteljico. Katja pa se obrne na svetovalno delavko, katera jo potolaži. 

Največ učencev (Tim, Goran, Janez in Boris) so obkrožili, da jim učiteljica oz. sošolec 

pomaga tako, da se z njim pogovori. Goran, Tim in Boris se, ko pride do konflikta, največkrat 

obrnejo na sošolca in se z njim o tem pogovorijo, Janez pa se obrne najprej na učiteljico, s 

katero se tudi pogovori. Jure in Miha sta odgovorila, da jima oseba, h kateri se zatečeta (v 

njunem primeru je to učiteljica), pomaga tako, da jima da nasvet, kako bi morala ravnati v taki 

situaciji oz. v določenem konfliktu.  
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Slika 15: Na koga se najprej obrneš, ko pride do konflikta? 

Slika 16: Kako ti ta oseba pomaga? 
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5.1.9  Čas reševanja konfliktov 

 

Slika 17: Kdaj se ponavadi učenci pogovarjajo o konfliktih? 
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Tim, Janez in Goran so odgovorili, da se o konfliktih največkrat pogovarjajo pri razrednih 

urah. Jure in Katja sta odgovorila, da to poteka v podaljšanem bivanju, čeprav pri prejšnjem 

vprašanju nista izpostavila učiteljice v podaljšanem bivanju kot osebe, s katero se pogovarjata 

o problemih. Mogoče še vedno smatrata učiteljico kot prvo, h kateri se zatečeta na pogovor. 

Boris je odgovoril, da se o problemih pogovorijo sproti pri uri, Miha pa je povedal, da to 

poteka na začetku vsake ure. 

 

Pri tem vprašanju nisem pričakovala, da se bo toliko učencev odločilo za možnost, da se 

pogovarjajo pri razrednih urah. Večina nas ima izkušnjo, da se razredni problemi rešujejo pri 

razrednih urah. Pri opravljanju prakse v tem razredu nisem zasledila, da bi učenci imeli 

razredno uro (je odpadla ali pa so jo porabili za dopolnilni pouk pri težki, nerazumljivi snovi 

pri določenem predmetu). Posebno ta razred potrebuje razredne ure, kjer bi se učenci bolje 

spoznali med seboj, izpostavili probleme in s sošolci delili mišljenja, prepričanja in uspehe. 

 

Menim, da učenci Katji ne dajo priložnosti, da bi jo bolje spoznali, da bi spoznali njene dobre 

lastnosti. To bi pripomoglo k temu, da se ne bi osredotočali na njene slabe lastnosti. Drug 

drugega bi spoznavali skozi igre sodelovanja, skupnega (timskega) dela. Skozi socialne igre 

in igre vlog bi spoznavali pravilno reagiranje na konflikt in njihovo konstruktivno reševanje. 

Izdelali bi plakat pravil ali korake ravnanj v primeru konflikta, ki bi jih v razredu opominjal 

na to, kako ravnati. Za uspehe in majhne napredke na področju socialnih odnosov, veščin, 

reševanja konfliktov bi v razredu lahko uvedli žetoniranje. Vsak mesec bi urili določeno 

socialno veščino, npr. en mesec bi se učili upoštevati druge, naslednji mesec bi razvijali 
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pozitivno skupinsko občutje, nato bi se učili, kako ravnati s konflikti in nestrinjanji, nato, 

kako upoštevati mnenja drugih itd. Prej dogovorjeno število žetonov prinese določen 

privilegij, v smislu en teden brez domačih nalog.  

 

Slika 18: Ali učitelji konflikte razrešujejo takoj po nastalem konfliktu? 
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Vsi učitelji konflikt razrešijo takoj po tem, ko do njega pride. Na podvprašanje zakaj da, so 

učitelji odgovorili, zato da si učenci kasneje manj izmišljujejo in prirejajo stvari, zato ker so 

učenci ponavadi »razkurjeni«, zato ker je zadeva po konfliktu še najbolj čustveno sveža, zato 

da prvotni konflikt ne prerase v resnejši konflikt, zato ker je to takrat najbolj učinkovito, zato 

ker imam to možnost in se še vsi spomnijo dogodka. 

 

Slika 19: Koliko se strinjate, da je konflikte možno reševati v okviru časa vašega predmeta? 
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Trije izmed učiteljev se popolnoma strinjajo, da je konflikte možno reševati v okviru 

njihovega predmeta, medtem ko se jih ravno toliko s tem delno strinja. 
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5.1.10 Usposobljenost učiteljev na področju reševanja konfliktov 

 
Slika 20: Usposobljenost učiteljev 
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Trije učitelji menijo, da imajo dovolj znanj na področju reševanja konfliktov. Eden izmed teh 

treh je poleg pripisal, da se mu ne zdi, da zna reševati konflikte v čisto vseh situacijah. Dva 

učitelja pa menita, da tovrstnih znanj in strategij nimata dovolj. Eden izmed učiteljev se ni 

mogel odločiti, zato je zraven pripisal vmesno rešitev delno. 

 

Na vprašanje, katera znanja bi še potrebovali, so učitelji odgovarjali takole: 

 znanje o mediaciji 

 znanja razvojne psihologije 

 znanja iz vzgojne problematike in iz reševanja konfliktnih situacij 

 znanja o adolescentih z razvojnimi in vedenjskimi motnjami 

 znanja o delu z zelo agresivnimi mladostniki 

 

Slika 21: Ali menite, da je šola poleg izobraževanja soodgovorna še za vzgojo? 
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Pet učiteljev je mnenja, da bi šola morala izobraževati in vzgajati, medtem ko je mnenje enega 

izmed učiteljev, da je naloga šole le izobraževanje, ne pa tudi vzgoja. 
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6 PREDLAGANE MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA ODNOSOV V RAZREDU 

 

 V učnih načrtih poteka socialno učenje le do 6. razreda. Menim, da bi socialno učenje 

lahko potekalo tudi v sedmem, osmem in devetem razredu, saj je to za učence 

pomembno obdobje, ko iščejo samega sebe in ko nabirajo izkušnje za celotno 

življenje. 

 

 Osnovati projekt šole za novo kulturo odnosov. Ta projekt bi bil mediacija. Šola bi 

lahko organizirala seminar na temo šolske mediacije. Po uvajalnem seminarju bi bilo 

organizirano usposabljanje za šolskega mediatorja. Metelko Lisčeva (2008) piše, da je 

šolska mediacija eden od načinov reševanja konfliktov, pri katerem gre za celosten 

program vzgojno-izobraževalne ustanove, ki prinese spremembe v celotni shemi 

pristopa k reševanju konfliktov. Šolski mediator je usposobljen za vodenje postopka 

mediacije v katerikolih sporih v vzgojno-izobraževalni ustanovi, med katerimikoli 

udeleženci (med učenci in dijaki, med starši in učitelji, med učitelji, med vodstvom 

šole in profesorji, med delavcem šole in zunanjo osebo itd.). Mediacijo naj poznajo 

vsi, ki v šoli delajo: od ravnateljice do kuharice in hišnika, staršev in seveda učencev. 

 

 V 7. razredu je Katja izolirana iz odnosov z drugimi sošolci. Izoliran je tudi Tim, 

vendar tega v razredu nisem opazila. Mogoče to ni bilo tako opazno zaradi tega, ker se 

Tim druži s svojimi sošolci. Med sošolci je slišan in z njimi uspešno komunicira. Med 

sošolci je brez težav izbral dva sošolca, s katerima se najraje druži in dva dobra 

prijatelja, kljub temu da sam s strani sošolcev ni bil nikoli izbran. Tim je vedno izbral 

Jureta in Borisa. Možno je tudi, da je njiju izbral zato, ker mu predstavljata zgled, saj 

sta to učenca, ki se potegujeta za »vodilno« mesto v razredu. V razredu se učenci 

rangirajo z neustreznimi vedenjskimi vzorci, saj tako pritegnejo največ pozornosti s 

strani učiteljev, sošolcev in drugih učencev na šoli. Gre za primerjanje, kdo si več upa, 

in za manipuliranje z manj sposobnimi posamezniki. Bolj opaženo bi moralo biti, kaj 

so učenci dobro naredili. Vsak uspeh učenca bi moral biti opažen s konstruktivno 

pohvalo in s povratno informacijo za vnaprej.  

 

 Učiteljica naj v razredu uporablja več sodelovalnega učenja, dela v parih in dela v 

skupinah. S tem se učenci navajajo na sprejemanje različnih mnenj, na potrpežljivo 
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poslušanje drug drugega. Med samim delom spoznavajo druga razmišljanja in 

prepričanja. Učijo se, kako nadzorovati sebe in se dobro razumeti z drugimi, kako 

delati za skupni cilj. Pomembno je, da učiteljica predhodno določi, kdo bo opravljal 

katero nalogo, saj se v tem razredu večkrat zgodi, da učenci pri delu v skupinah ne 

vključijo učenke. To je prvi problem, ki bi ga učitelji lahko poskušali razreševati. 

Rešili bi ga lahko tako, da bi pri vsakem skupinskem delu učiteljica določila npr. 

bralca vprašanj ali bralca zapisanega, »podčrtovalca« bistvenih podatkov v besedilu, 

zapisovalca osnutka, organizatorja prostora na plakatu, zapisovalca na plakat, 

narekovalca, risarja (učenca, ki bo izrezal slike in jih prilepil na plakat). Učiteljica pa 

bi ta proces spremljala in na koncu analizirala, kako je vsak učenec opravil svojo 

nalogo in kako so sodelovali med seboj. Pogovorili bi se tudi o tem, kako so se 

počutili učenci. 

 

 

 Timsko delo. Katjo bi bilo mogoče pri timskem delu najbolj smiselno »priključiti« k 

Timu, saj so ostale skupine, sodeč po sociogramu, dokaj zaprte. Vendar to na začetku 

ne bi ugajalo niti Timu, saj bi on najraje sodeloval z Juretom in Borisom. Jure in Boris 

pa bi najraje sodelovala z drugima dvema sošolcema. 

 

 Ker je učenka likovno nadarjena, bi timsko delo lahko potekalo tako, da bi bila 

zadolžena za risanje slik. Pri tem bi se izkazala in bi doživela uspeh. Med sošolci pa bi 

dosegla več spoštovanja in sprejemanja.  

 

 Komunikacija z učenci s strani učiteljev 

 

Učitelji se moramo posluževati aktivnega poslušanja, ki zajema štiri veščine: ponovimo to, 

kar je govorec rekel, razjasnimo, kako smo razumeli sporočilo, pokažemo zanimanje za 

vsebino povedanega, in opišemo, kaj oseba občuti. Primer aktivnega poslušanja: "Katja, rekla 

si, da te Miha ne mara. Če te prav razumem, ti ni hotel posoditi svinčnika. Mi lahko poveš kaj 

več o tem dogodku? Zdi se mi, da si zaradi tega žalostna." 

 

Učencem bi bilo dobro predstaviti strategijo uporabljanja »JAZ sporočil« oz. »stavkov«, ki 

so tudi pomembna tehnika pri mediaciji. Sestavljena so iz treh delov: dejstva: opisovanje 

situacije, občutki: ki so se vzbudili v nas, in tisto, kar hočemo: zahtevati moramo določeno 
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vedenje, ki je za nas prijetno. Panju daje primer učenca, ki pravi svojemu sošolcu: ker si vzel 

moj novi svinčnik iz puščice, me je skrbelo, da sem ga izgubil. Prosim, naslednjič mi prej 

povej, da bi si ga rad sposodil. Učenec se z asertivnostjo nauči, kako se upreti čustvenemu 

izsiljevanju, ne da bi pri tem uporabljal agresijo. Ravno tako strategijo pa potrebujejo učenci 

tega razreda, saj se pogosto zaradi občutkov jeze zatekajo k agresivnemu reagiranju. 

 

Učiteljica bi se, ko pride do konflikta, morala z učenci pogovarjati bolj umirjeno, saj kričanje 

na učence ni dobra osnova za odprto komunikacijo in iskanje rešitev. Pogovor naj bo 

usmerjen na to, kaj učiteljica želi in pričakuje, in ne na to, česa ne želi in ne pričakuje.  

 

V razredu se pri pogovoru zaradi množice problemov, ki jih imajo, ne držijo problema, zaradi 

katerega so pogovor načeli. Potrebno bi bilo sprotno reševanje konfliktov. S tem bi preprečili 

ponovno izpostavljanje konfliktov, ki so se že zgodili. 

 

V tem razredu bi bilo za začetek najboljše, če vsak učenec pove, s katerimi težavami se v 

razredu ali v svojem življenju sooča. Razredu lahko damo tudi potujočo prazno škatlico, v 

katero učenci mečejo nepodpisane listke z opisi težav, s katerimi so se srečali tisti teden. Na 

koncu tedna se o skupnih težavah ali o težavah, povezanih s celotnim razredom, pogovorimo 

pri razredni uri. 

 

 Temeljni problem, da se konflikti ne razrešijo, je ta, da učitelji nimajo dovolj znanj in 

strategij, da bi ga rešili. Največkrat iščejo krivca, v sam konflikt pa se premalo 

poglobijo in si ne vzamejo časa, da bi se o njem pogovorili in poiskali skupne rešitve, 

s tem pa naredili konec sporu. 

 

 

 Igra vlog 

 

Ko ugotovimo, katera težava je najpogostejša oz. katero težavo zaznavamo sami kot 

»najtrdovratnejšo«, začnemo z učenjem učencev, kako te težave, konflikte rešiti. Učencem 

najprej povemo, kateri konflikt so učenci izpostavili oz. kateri konflikt bomo izpostavili mi. V 

tem konkretnem razredu so učitelji kot vrste konfliktov, ki se dogajajo v razredu, večkrat 

omenili žaljenje, izzivanje, zmerjanje. S takimi vzorci vedenja se učenci poskušajo dokazovati 

po moči. Učitelji so za reševanje omenjenih konfliktov največkrat uporabili fizično ločevanje 
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učencev in dvig glasu, nato pa umirjanje. Te konflikte bi lahko razreševali z igro vlog. Npr. 

skupaj z učenci preberemo zgodbo o posmehovanju učenki, ki stoji pred tablo in ne zna rešiti 

računa. Sošolci se ji posmehujejo in jo žalijo, da je neumna, in ne razumejo, kako da ne zna 

rešiti tako lahkega računa. Nato izberemo dva učenca, ki bi bila pripravljena to situacijo 

zaigrati. Drugi učenci sodelujejo v tej igri, tako da se zaigrano posmehujejo. Po igri vlog se 

pogovorimo z glavnima akterjema o tem, kaj je v tem primeru konflikt, kako se je počutil 

učenec, ki je poniževal in žalil, in kako učenec, ki je stal pred tablo. Kako so se počutili ostali 

učenci, kakšne so posledice tega konflikta in kako bi ga rešili. S tem spodbujamo empatično 

doživljanje učencev. Nanizajo naj več možnih rešitev za reševanje tega konflikta in izberejo 

najboljšo rešitev. To rešitev naj še enkrat zaigrajo in opišejo, kakšni so njihovi občutki sedaj.  

 

 Pogovor lahko kasneje navežemo tudi na različnost vsakega posameznika. Učence 

prosimo, naj se skupaj postavijo tisti, ki imajo isto barvo oči. Naslednje kriterije lahko 

postavljajo učenci, npr. naj se postavijo glede na isto barvo las, glede na isto višino, 

glede na isto najljubšo barvo, najljubši predmet, najljubši film itd. Vprašamo jih, kaj 

smo s to vajo poskušali dokazati. Povemo jim, da smo si vsi med seboj različni glede 

na fizične lastnosti: barvo las, oči, višino, težo. Različni smo si tudi v interesih, 

prepričanjih, znanjih, sposobnostih, spretnostih … Različnost moramo spoštovati. 

Vprašamo jih, kako bi se počutili, če bi bili vsi enaki. Vse to pa lahko uporabimo kot 

iztočnico za boljše spoznavanje učencev oz. učenke, ki je v tem razredu izolirana. 

Spoznajo naj njena močna področja, njene pozitivne osebnostne lastnosti, ugotavljajo 

naj, kaj imajo skupnega. Vsakega učenca lahko vprašamo, katere so njegove dobre in 

katere manj dobre lastnosti. Spodbudili bi zavedanje, da nismo vsi popolni. 

 

 Skupaj z učenci izdelamo plakat na temo reševanja medosebnih problemov. Pri 

pisanju korakov reševanja konfliktov jim pomagamo. Opomnimo jih, naj imajo pred 

seboj prejšnjo igro vlog. Plakat skupaj izobesimo na vidno mesto v učilnici. Avtorici 

McGrath in Francey (1996: 92) sta opredelili sedem korakov reševanja medosebnih 

problemov: 

 

1) Opredeli svoj problem in povej, kako se počutiš. 

2) Odloči se za svoj cilj. 

3) Zaustavi se in premisli, preden storiš karkoli, kajti lahko se zgodi, da prva reakcija ne bo 

najboljša. 
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4) Spomni se na čim več možnih rešitev. 

5) Pri vsaki rešitvi pomisli, kakšne posledice lahko prinese. Pomisli tudi, kakšna so čustva in 

misli drugih v takšnih okoliščinah. 

6) Izberi možnost, ki se ti zdi najboljša, in jo tudi preizkusi. 

7) Če se ne izkaže, preizkusi drugo najboljšo. 

 

 Izzivanje se v tem razredu dogaja pogosto, zato se učenci morajo naučiti, kako ravnati 

z izzivalci. Učence vprašamo, če vedo, kaj pomeni izzivanje, in če zna kdo od njih 

navesti kakšen primer izzivanja. Učencem povemo, da izzivalcev ni brez žrtev. Za 

žrtve si ponavadi izberejo osebe, ki vzbujajo negotov videz, so nesamozavestne in se 

ne znajo postaviti zase. Pogovorimo se o razlogih za izzivanje: morda so ljubosumni 

na druge, ne znajo poiskati drugačne poti, pokazati se pred drugimi, menijo, da s tem 

pridobivajo moč, izzivanje jim pomaga, da jih drugi opazijo. Menim, da so slednji trije 

razlogi značilni tudi v tem razredu.  

 

Vsak učenec naj zase opiše, kako ponavadi ravna z izzivalci: ali izbere mirno, agresivno ali 

šibko pot. 

 

McGrath in Francey (1996: 78) opisujeta pet načinov ravnanja z izzivalci, in sicer: 

 

 Mirno jim lahko povemo, da je njihovo vedenje izzivanje. 

 Odklonimo lahko, če nas vabijo k enakemu početju. 

 Pomagamo lahko tistim sošolcem, ki jih izzivajo. 

 Postavimo se lahko zase: rekoč, naj neha; ali ga sploh »ne vidimo«; mu rečemo ne; 

poprosimo za pomoč odraslega, če ne pomaga nič drugega. 

 Vsakemu, ki ga kot učitelj zalotite ob izzivalnem vedenju, lahko naložite 

kompenzacijske naloge. Namesto izzivanja mora dvakrat storiti sovrstnikom ali za 

razred nekaj dobrega, na primer, drugim pomagati kaj postoriti, počistiti razred, 

posoditi svoje pripomočke … 
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 Čustvena inteligenca 

 

Učitelji bi morali dajati več poudarka prepoznavanju lastnih čustev in čustev drugih. 

Posluževali bi se sprotnega učenja socialnih veščin. 

 

Pri razredni uri bi izdelali plakat, na katerega bi učenci morali napisati čim več različnih 

besed za enake občutke. Učencem pomagamo označiti občutke jeze z besedami, kot so: besen, 

razdražen, jezen, siten. Učencem so ti izrazi v pomoč pri verbalnem izražanju svojih občutij. 

S tem pri učencih spodbudimo, da se bodo lažje izražali verbalno in se ne bodo zatekali k 

nasilju. 

 

V tem razredu lahko rečemo, da imajo učenci nizko stopnjo čustvene inteligentnosti. Največ 

učiteljev kot razlog vedenjskih težav izpostavlja, da so »krive« vedenjske težave učencev. 

Raziskovalne študije v ZDA so pokazale, da učenci, ki imajo več vedenjskih težav, težje 

govorijo o svojih čustvih. Goleman (1985) je izpostavil pet elementov čustvene 

inteligentnosti: samozavedanje, samokontrola, empatija, osebna motivacija in spretnosti v 

odnosu. Ko sem prebirala značilnosti vsakega posameznega elementa, sem ugotovila, da 

imajo učenci sedmega razreda težave na vsakem od teh petih področij. Učenci pogosto ne 

priznajo svojih čustev, posebej to lahko zasledimo pri fantih, saj se »bojujejo« za vodilno 

mesto v razredu, zato nočejo izpasti šibki. O čustvih jim je neprijetno govoriti. Za svoja 

dejanja ne prevzemajo odgovornosti. Četudi je udaril sošolca, meni, da ni naredil ničesar 

narobe. Zato bi v razredu kakšno razredno uro morali nameniti izražanju čustev, razširjanju 

besedišča, s katerim izražamo čustva. 

 

Največ težav imajo učenci s samokontrolo, saj velikokrat iznenada »izbruhnejo« zaradi 

majhnih nasprotovanj. Učenci bi se lahko naučili, kako ustrezno obvladovati negativne 

čustvene odzive, kako se samonadzorovati in uporabiti ustrezne izraze za izražanje čustev, 

kako izražati svojo jezo brez prepira (obvladovanje jeze). Učencem je potrebno prikazati, da 

se po kričanju in žaljenju sošolca lahko počutimo bolje, vendar je »zmaga« le trenutna, saj 

smo s tem morda izgubili potencialnega prijatelja, in nismo storili ničesar, da bi vzpostavili 

učinkovit odnos. Učenci se morajo naučiti tehnik, s katerimi bodo obvladovali jezo.  

Panju (2010: 57) izpostavlja naslednje točke razvijanja samokontrole učencev: identificirajmo 

občutke jeze, odkrito se pogovorimo o občutkih in jih ovrednotimo, pogovorimo se o 

strategijah za obvladovanje jeze, ki jih uporabljajo učenci, raziskujmo nove strategije 
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obvladovanja jeze, raziskujmo sprožilce čustev jeze, bodimo dober zgled obvladovanja jeze, 

vključimo starše. Še vedno je aktualna tehnika pomirjanja z globokim dihanjem, s štetjem 

do deset, da se umaknemo, dokler se ne pomirimo, nato se pogovorimo s sošolcem.  

 

Spodbujanje empatije med učenci lahko zmanjša stopnjo nasilja, zmerjanja, žaljenja, izzivanja 

med njimi. Učenci 7. razreda niso sposobni empatije, saj venomer zatrjujejo, da jim gre 

sošolka na živce, nikoli pa se ne postavijo v njeno kožo. Sprva sem bila mnenja, da je v tem 

razredu resnična žrtev učenka, ki je tudi edino dekle v razredu. Menila sem, da jo fantje bolj 

spolno diskriminirajo in jo zato izolirajo. Kasneje pa sem, po pogovoru z njihovo učiteljico, 

izvedela, da to ni poglavitni problem. Učenka naj bi imela tudi probleme s socialnimi 

veščinami. Učiteljica je povedala, da je bila v prejšnjem šolskem letu v razredu še ena učenka, 

katero je odrinila in s katero se nista dobro razumeli. Najprej bi bilo potrebno  ugotoviti, kaj 

sošolce moti pri sošolki in kaj sošolko moti pri sošolcih. Te probleme bi nato enega za drugim 

predelali in se o njem pogovorili, našli skupne rešitve in se dogovorili, kako bomo ravnali, ko 

bo ponovno prišlo do istega konflikta. Dogovore pa bomo skupaj sproti zapisovali na plakat. 

Pod dogovor se bodo podpisali vsi učenci, kot zagotovilo, da se ga bodo res držali. 

 

Učenci imajo težave tudi z zadnjim elementom čustvene inteligentnost: medosebnimi odnosi. 

Šibki so v komuniciranju: predvsem v poslušanju, pa naj si bo to poslušanje svoje učiteljice 

ali pa sošolcev. V razredu bi večkrat moral potekati pouk tako, da odgovarja (govori) tisti, ki 

ima v rokah »govoreči predmet«, tako si sošolci ne bi vpadali v besedo, naučili bi se 

spretnosti potrpežljivega čakanja in poslušanja drug drugega.  

 

 Učence bi morali navajati na asertivnost. Avtorica Panju (2010: 73) piše, da bi bili 

resnično asertivni, se moramo zavedati svoje vrednosti in pravice, da uživamo 

življenje, hkrati pa enakovredno ceniti ostale, upoštevati njihovo pravico do lastnega 

mnenja in užitka. Tako lahko spoštljivo komuniciramo z drugimi ljudmi, ob tem pa 

upoštevamo tudi svoje lastne potrebe. 

 

Učitelji bi morali dajati več poudarka prepoznavanju lastnih čustev in čustev drugega. Vsak 

trenutek bi bilo potrebno izkoristiti za učenje socialnih veščin. Ker so učenci sedmega razreda 

izpostavili, da se začnejo kregati pri športni vzgoji, potem pa se kregajo še cel dan, bi učitelj 

športne vzgoje lahko bolj spodbujal športno obnašanje s timskimi igrami (štafetne igre, 

nogomet ...), medsebojno sodelovanje učencev, oblikoval strpno in prijateljsko vedenje v 
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skupini. Uporabljati bi moral dogovorjene strategije reševanja konfliktov, ki so jih učenci 

predhodno spoznali z razredno učiteljico. Enake strategije reševanja problemov naj bi poznali 

in izvajali tudi vsi ostali učitelji, ki ta razred poučujejo.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov je pomemben del socialne opremljenosti za 

vsakega posameznika. Te spretnosti v razredu ne smemo postavljati na stranski tir, saj je 

pomembna pri vseh življenjskih situacijah in v vseh življenjskih obdobjih.  

V sedmem razredu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom učencem primanjkuje 

strategij in zgledov za konstruktivno reševanje konfliktov, saj se nanje odzivajo vedno z istim 

vedenjskim vzorcem: z besednim (z izzivanjem, zaničevanjem, posmehovanjem) in s fizičnim 

nasiljem (porivanje, pretepanje). 

Učenci so sovražno »nastrojeni« do sošolke, zato največkrat prihajajo v konflikt z njo ali pa 

se kregajo zaradi nepomembnih stvari, kot npr. kdo bo s kom delal v paru, kdo bo pobrisal 

tablo.  

 

Ugotovila sem, da vsi učitelji konflikte v sedmem razredu zaznavajo, vendar bolj malo 

postorijo, da bi v razredu zavladala boljša klima. Najprej bi morali poskrbeti za učinkovito 

učno okolje (fizično in interaktivno).   

 

Dobro bi bilo, da bi se dvakrat mesečno izvajali timski sestanki učiteljev. Sestali bi se vsi 

učitelji, ki poučujejo sedmi razred. Pogovorili bi se o tekočih konfliktih v razredu. Razredna 

učiteljica bi ostalim učiteljem predstavila svojo strategijo, ki jo uporablja pri reševanju 

konfliktov, nato pa bi ostali učitelji podali svoje mnenje, če se jim ta strategija zdi primerna in 

kakšno bi uporabili sami. Nato bi skupaj določili enotne strategije za reševanje konfliktov, ki 

se v razredu večkrat ponavljajo (npr. kaj storiti v primeru pretepa, žaljenja, zmerjanja, 

neupoštevanja pravil). Dogovorili bi se še o posledicah neupoštevanja npr. razrednih pravil. 

Razredna učiteljica bi učence s strategijami v prejšnjem poglavju spodbudila k razmišljanju, 

kako bi rešili določen konflikt. Ko bi prišlo na primer do žaljenja sošolke s strani sošolca, bi 

lahko uporabila igro vlog in zamenjala vlogi učenke in učenca, ki žali. Če bi se strategija 

izkazala za uspešno in bi jo sprejeli še na timskem sestanku, potem bi v primeru žaljenja 

uporabili enako strategijo tudi vsi ostali učitelji. 

Zelo pomembno je, da bodo učitelji enotno ravnali pri posameznem konfliktu. Zato naj se 

sprejete strategije reševanja posameznih konfliktov in posledice sproti zapisujejo, spreminjajo 

in dodajajo. 
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Opazila sem, da učitelji premalokrat »izrabijo« trenutne situacije za učenje socialnih veščin. 

Skupaj z učenci bi morali doseči spoštovanje različnosti vsakega posameznika. To bi lahko 

dosegli med poukom ali pa bi to še bolj načrtno razvijali pri razrednih urah. Ne zdi se mi 

pravilno, da razredne ure odpadejo ali se jih izkoristi za dopolnilni pouk, saj menim, da je 

razvijanje socialnih veščin pomembnejše kot pa ponavljanje trenutne matematične snovi.  
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9 PRILOGE 

 

9.1 Vprašalnik za učence 
 
Pred tabo je anonimni vprašalnik, ki se nanaša na področje reševanja konfliktov oz. problemov. Na 

tem področju delam raziskavo, zato mi bodo tvoji odgovori v veliko pomoč. Prosim, da na vprašanja 

odgovarjaš iskreno in v skladu s svojim mnenjem. Pozorno preberi vprašanja in odgovori nanje. 

 

Obkrožiš lahko le en odgovor! Na prazno črto pa napišeš svoje mnenje! 

 

1. Spol:          M                                                                        Ž 

 

2. Starost:  ______let 

 

3. Ali si v razredu zadovoljen? 

 

  

                            DA                                                                        NE   

 

                      Zakaj da?                                                                Zakaj ne? 
  

__________________________________                  ________________________________ 

 

 

4. S kom se v razredu najraje družiš? (Na črto napiši ime enega sošolca.) 

 

_____________________________________________ 

 

 

5. S kom bi najraje delal v skupini pri pouku? 

 

______________________________________________ 

 

6. S kom ne želiš delati v skupini pri pouku? 

 

_______________________________________________ 

 

 

7. Kako se razumeš z drugimi sošolci v razredu? (Obkroži en odgovor.) 

 

ODLIČNO                                                 DOBRO                                          SLABO 

 

 

8. Ali se s sošolci družiš tudi po pouku?  

 

VEDNO                                                   POGOSTO                                     NIKOLI 

 

 

S kom se najraje družiš?___________________________________________________________ 
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9. Napiši sošolca, ki ga imaš za dobrega prijatelja? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Koga izmed sošolcev ne bi želel imeti za prijatelja?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Kaj te moti v razredu?                                     12. Kdo te moti, kdo ti ni všeč? 

 

 

________________________________                      ________________________________ 

 

________________________________                       ________________________________ 

 

 

12. Do kakšnih konfliktov pride v razredu največkrat? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

13. Zakaj po tvojem mnenju prihaja do konfliktov v razredu? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Kaj bi v razredu izboljšal, spremenil?  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

15. Kako razrešiš konflikt (problem) s sošolcem? Do konflikta pride takrat, ko se s sošolcem 

ne strinjata glede nečesa in nimata istega mnenja. Obkroži en odgovor! 

 

a) z njim se pogovorim 

b) udarim ga 

c) nanj kričim 

d) konflikta ne razrešim. Grem raje stran. 

e) drugo:________________________________________________________ 
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16. Kaj bi naredil ti? Dokončaj stavek! 

 

»Če bi prijatelj izdal najino skrivnost, bi_________________________________________.« 

 

 

17. Kako pogosto prihajaš v konflikt s sošolcem?  

 

 

VEDNO                                          POGOSTO                                           NIKOLI 

 

 

18. S kom se pogovarjate o problemih, o stvareh, ki vas motijo? 

 

a) s sošolci 

b) z učiteljico 

c) s sošolci in z učiteljico 

d) z učiteljico v podaljšanem bivanju 

e) o tem se ne pogovarjamo 

f) drugo:______________________________________________________ 

 

 

19. Kdaj se ponavadi pogovarjate o problemih, konfliktih? 

 

a) pri razrednih urah 

b) sproti pri uri (po konfliktu) 

c) na začetku vsake ure 

d) v podaljšanem bivanju (po pouku) 

e) drugo:________________________________________________________ 

 

 

20. Na koga se najprej obrneš, ko pride do konflikta? 

 

a) na sošolca 

b) na učiteljico 

c) na prijatelja 

d) na svetovalno delavko 

e) drugo:__________________________________________________________ 

 

21. Kako ti zgoraj obkrožena oseba pomaga? 

 

a) z mano se pogovori 

b) da mi nasvet, kako bi moral ravnati oziroma kako naj ravnam 

c) me potolaži 

d) drugo:__________________________________________________________ 
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9.2 Vprašalnik za učitelje 

 
Pred vami je anonimni vprašalnik, ki se nanaša na področje reševanja konfliktov oz. 

problemov v 7. razredu vaše šole. Na tem področju delam raziskavo, zato mi bodo vaši 

odgovori v veliko pomoč. Prosim, da na vprašanja odgovarjate v skladu s svojim mnenjem. 

Pozorno preberite vprašanja. 

 

Obkrožite lahko samo en odgovor, razen če dodano navodilo ne zahteva drugače! 

 
 

1. Ali ste pri predmetu, ki ga poučujete, zaznali kakšne konflikte med učenci 7. razreda? 

 

                       DA                                                                                     NE 

 

2. Do kakšnih konfliktov najpogosteje prihaja? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

3. Zakaj mislite, da prihaja do konfliktov med učenci? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

4. Kdo najpogosteje sproži konfliktne situacije? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

S kakšnimi dejanji jih sproži?______________________________________________________ 

 

 

 

5. Na kakšen način (kako) jih razrešujete? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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6. Katere strategije še uporabljate pri reševanju konfliktov? 

 

a) odkrit pogovor o dejanju in o posledicah le-tega 

b) socialne igre in socialne zgodbe 

c) ne uporabljam nobene druge strategije 

d) drugo:______________________________________________________________ 

 

7. Ali konfliktne situacije razrešujete takoj po konfliktu? 

 

                          DA                                                                              NE 

 

                      Zakaj da?                                                                  Zakaj ne?  
 

______________________________________        _______________________________________ 

 

______________________________________        _______________________________________ 

 

8. Kdaj jih razrešujete? (odgovarjate, če ste zgoraj obkrožili ne) 

 

a) pri urah oddelčne skupnosti 

b) med učno uro 

c) v podaljšanem bivanju 

d) se ne pogovarjam 

e) drugo_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Koliko se strinjate, da je konflikte možno reševati v okviru časa vašega predmeta? 

 

1 popolnoma se strinjam 

 

2 delno se strinjam 

 

3 sploh se ne strinjam 

                    

 

10. Ali menite, da je šola poleg izobraževanja učencev soodgovorna še za vzgojo? 

 

                      DA                                                                                   NE 

 

 

 

      11.  Menite, da imate dovolj znanj na področju reševanja konfliktov? 

                                   

                      DA                                                                                    NE  

 

 

      12. Katera znanja bi še potrebovali? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


