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POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavam čustva, pri čemer podrobneje raziskujem področja 

razumevanja, zavedanja in uravnavanja čustev pri učiteljih razrednega pouka. V teoretičnem 

delu pojasnjujem, da so čustva zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto 

kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov (Smrtnik Vitulić, 2007). Poudarim 

pomembno vlogo čustev pri učiteljih, ki so pri svojem delu vsakodnevno v stiku z različnimi 

ljudmi in od katerih se pričakuje, da razumejo svoja čustva ter jih znajo uravnavati. 

Podrobneje predstavim strategije uravnavanja čustev, katere razporedim v štiri večje 

skupine, in sicer v kognitivne ali miselne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne. V 

empiričnem delu predstavim rezultate raziskave, v kateri je sodelovalo 108 učiteljev 

razrednega pouka iz trinajstih slovenskih osnovnih šol in njihovih petih podružnic. Med učitelji 

je bilo 13 učiteljev začetnikov, ki poučujejo od enega do treh let in 95 ostalih (t. i. izurjenih 

učiteljev), ki poučujejo več kot tri leta. V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, katerega 

sta sestavili S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić (2011). Na osnovi rezultatov raziskave sem 

odgovorila na tri raziskovalna vprašanja, in sicer o katerih čustvih razredni učitelji največ 

razmišljajo, kako razumejo svoja čustva in v kolikšni meri se jih zavedajo ter katere od skupin 

strategij uravnavanja čustev uporabljajo pri svojem delu z učenci. Poleg tega me je zanimalo, 

če med učitelji začetniki in izurjenimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike glede 

razumevanja in zavedanja čustev ter uporabe skupin strategij uravnavanja čustev pri delu z 

učenci. Rezultati so pokazali, da razredni učitelji v svojem življenju največ razmišljajo o 

veselju, temu čustvu sledijo jeza, ljubezen, žalost in strah. Razredni učitelji svoja čustva 

večinoma prepoznavajo, so nanje pozorni, jih znajo opisati, vzroke za doživljanje neprijetnih 

čustev pa večkrat pripišejo sebi kot drugim ljudem ali dejavnikom iz okolja. Obenem se 

razredni učitelji v precejšnji meri poslužujejo prav vseh štirih skupin uravnavanja čustev, tj. 

kognitivnih, telesno-fizioloških, vedenjsko-izraznih in socialnih. Med učitelji začetniki in 

izurjenimi učitelji nismo ugotovili statistično pomembnih razlik niti pri razumevanju in 

prepoznavanju lastnih čustev niti pri uporabi katere izmed štirih skupin uravnavanja čustev. 

Čustva so pri učiteljskem poklicu zelo pomembna, saj le učitelj, ki pri svojem delu ustrezno 

izraža in uravnava tako pozitivna kot negativna čustva, lahko spodbuja tudi raznoliko 

izražanje čustev učencev in jim daje možnost pridobivanja socialnih in čustvenih znanj ter 

veščin. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: čustva, razumevanje čustev, uravnavanje čustev, razredni učitelj 



 
 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with emotions and involves a detailed study of the understanding, 

awareness and regulation of emotions in classroom teachers. The theoretical part explains 

that emotions are complex and compound processes that include various cognitive, 

physiological, expressive and behaviour-related reactions (Smrtnik Vitulić, 2007). The thesis 

highlights the important role of emotions in teachers who in their work are in contact with a 

variety of people every day and are expected to understand their emotions and how to 

regulate them. A detailed presentation of emotion regulation strategies classified into four 

large groups is given, namely cognitive or thinking-related, physical-physiological, 

expression-behaviour-related and social strategies. The empirical part presents the results of 

a study in which 108 classroom teachers from thirteen Slovene primary schools and their five 

subsidiaries participated. Thirteen teachers were novices with a teaching experience ranging 

from one to three years and the remaining 95 experienced teachers who have been teaching 

for more than three years. A questionnaire prepared by S. Prosen and H. Smrtnik Vitulić 

(2011) was used in the study. The study addressed three research topics, namely the types 

of emotions classroom teachers most often thought about, how they comprehended their 

emotions and to what extent they were aware of them, and which groups of emotion 

regulation strategies they used when working with pupils. The author was also interested in 

establishing whether any statistically significant differences between novice and experienced 

teachers existed with regard to comprehension and awareness of emotions and the use of 

groups of emotion regulation strategies when working with pupils.  The results showed that 

their emotions predominantly comprised joy, followed by anger, love, sadness and fear. The 

majority of the teachers were aware of their emotions, paid attention to them, knew how to 

describe them and often attributed the reasons for experiencing unpleasant emotions to 

themselves rather than to other people or factors from the environment. The teachers also 

utilised all four of the groups of emotion regulation strategies quite often, that is cognitive, 

physical-physiological, expression-behaviour-related and social strategies. No statistically 

significant differences were found between novice and experienced teachers regarding the 

understanding and awareness of their emotions or the use of any of the four groups of 

emotion regulation strategies. Emotions are extremely important in the teaching profession 

since only those teachers who can express and regulate positive as well as negative 

emotions in their work in an appropriate manner will be able to encourage a variegated 

expression of emotions in their pupils and provide them with an opportunity to obtain social 

and emotional knowledge and skills.  

 

KEYWORDS: emotions, understanding emotions, emotion regulation, classroom teacher.
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I. UVOD 

 

Dandanes lahko v najrazličnejših medijih zasledimo kopico nasvetov in priporočil glede 

našega dobrega počutja in stabilnega čustvenega stanja. Čeprav vsakdo izmed nas doživlja 

čustva in so le-ta del našega vsakdana, smo ob njihovem razumevanju in uravnavanju lahko 

precej zmedeni. Posameznik, ki se profesionalno ukvarja z ljudmi, pa mora biti na področje 

čustev še posebej pozoren in do njega kritičen. Ustrezno uravnavanje čustev ima velik 

pomen prav pri učiteljih, saj so ti nenehno v stiku z ljudmi, s svojim zgledom pa imajo veliko 

vlogo tudi pri vzgoji učencev. Zanje je zato še toliko bolj pomembno, da znajo ravnati s 

svojimi čustvi, torej da jih prepoznavajo, jih pravilno uravnavajo in na čim bolj sprejemljiv 

način tudi izražajo.  

 

Da v svojem diplomskem delu natančneje raziščem področje čustev, sem se odločila, ker 

imajo le-ta izredno pomembno vlogo v učiteljskem poklicu. Obenem pa sem bila o njih do 

sedaj tudi nekoliko slabše informirana. Zanimalo me je predvsem, kako razredni učitelji na 

naših šolah doživljajo in prepoznavajo svoja čustva in na kakšen način neprijetna čustva pri 

delu z otroki uravnavajo.   

 

Čeprav so čustva aktualna tema že vrsto let, je med teorijami še precej razlik in nejasnosti. 

Čustveno doživljanje posameznika je v precejšnji meri odvisno od nas samih in naših misli. 

Razumevanje, doživljanje in izražanje čustev pa je odvisno tudi od posameznikovih 

osebnostnih lastnosti, predhodnih izkušenj in okolice, v kateri živi. Čeprav ima na čustva 

vpliv kar nekaj dejavnikov, je znano, da z nekaterimi strategijami uravnavanja čustev lahko 

vplivamo na njihovo doživljanje in izražanje. Pri tem je pomembno, da različne strategije tudi 

poznamo in jih skušamo vključiti, kadar želimo spremeniti svoje doživljanje čustev ali 

vedenje, ki jih spremlja. V primeru, da smo pri razumevanju in uravnavanju svojih čustev 

uspešni, lahko pričakujemo, da bomo uspešnejši in zadovoljnejši tudi v svojem poklicnem in 

zasebnem življenju. 

 

V diplomskem delu bom razumevanju in uravnavanju čustev namenila več pozornosti. Kot 

bodoča razredna učiteljica bom posebno pozornost namenila čustvom učiteljev, ki poučujejo 

v prvih petih razredih osnovne šole. V teoretičnem delu bom opredelila čustva, njihov 

nastanek in delitev ter opisala nekaj temeljnih značilnosti čustev. V nadaljevanju bom 

opredelila in pojasnila tri področja čustev, in sicer prepoznavanje, izražanje ter uravnavanje, 

za tem pa razmišljala o učinkovitosti učiteljev in njihovemu profesionalnemu razvoju ter 
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doživljanju čustev v razredu. V raziskovalnem delu pa bom predstavila raziskavo o 

razumevanju in uravnavanju čustev, ki sem jo izvedla s skupino razrednih učiteljev. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV ČUSTEV 
 

1.1 KAJ SO ČUSTVA 
 
Opredeljevanje čustev je aktualno že vrsto let. O njih so pisali že stari Grki in o njih še danes 

pišejo mnogi, a razumevanje čustev se med različnimi avtorji precej razlikuje. Predvsem 

filozofi so v svojih razmišljanjih velikokrat iskali odgovore na vprašanja o povezavi telesa in 

duha oz. emocionalnega doživljanja ter telesnih sprememb (Lamovec, 1991).  

 

Z. Milivojević (2008) v svoji knjigi opisuje, kakšen je razlog, da so poglavja o čustvih »šibka 

točka« psiholoških učbenikov. Zaradi zapletenosti čustvenih procesov med avtorji različnih 

strok prepoznavamo precejšnja nesoglasja glede opredeljevanja čustev. Nekateri menijo, da 

so čustva posebna vrsta zavesti o lastnem stanju, drugi menijo, da so le tisto, kar lahko 

izrazimo, torej posebna vrsta vedenja. Tretji iščejo pojasnila zanje v nevrofizioloških in 

biokemičnih procesih itd. 

 

C. Izard (1991) in njeni somišljeniki navajajo t. i. telesno-vedenjsko opredelitev čustev. Trdijo 

namreč, da o čustvih lahko govorimo, ko se posameznik na določene situacije odzove z 

značilnimi fiziološkimi procesi in telesnimi izrazi. Na drugi strani pa so avtorji (npr. Lazarus, 

1991, v Smrtnik Vitulić, 2007), ki zagovarjajo kognitivno opredelitev čustev in zatrjujejo, da je 

posameznikova kognitivna ocena pomembnosti dogajanja pogoj za sprožanje določenega 

čustva pri človeku. Glede na izvor in sestavo čustev lahko torej posamezne sodobne teorije 

čustev razdelimo v nekaj večjih skupin. Razlikujemo »fiziološke« in »nevrološke«, 

»funkcionalne«, »kognitivne« ter »socialne« skupine teorij čustev. Kljub razlikam med 

posameznimi avtorji pa lahko zaključimo, da so človekova čustva zapleteni in sestavljeni 

procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov (Smrtnik 

Vitulić, 2007).   

 

Čustva so torej izraz našega notranjega doživljanja. Človek se lahko na različne dogodke oz. 

situacije povsem različno odzove. Čustvene reakcije tako niso le odgovori na kakršnekoli 

dražljaje iz zunanjega okolja, temveč samo na tiste, ki jih posameznik oceni kot zanj 

pomembne. Prav to je tudi razlog, da vsi ljudje v podobnih situacijah ne doživljamo enakih 

čustev (Milivojević, 2008). Čustva so torej duševni procesi, ki izražajo človekov vrednostni 

odnos do zunanjega sveta ali do samega sebe. Ko govorimo o čustvih, govorimo o 

kompleksnem procesu, ki vključuje fiziološke, kognitivne in izrazne komponente. Kognitivne 
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komponente se lahko nanašajo na oceno situacije, akcije, telesnih sprememb ali pa na 

neposredno doživljanje, medtem ko izrazna komponenta zajema mimiko obraza, telesno 

držo, glas itd. Nekateri avtorji pa dodajajo še akcijsko komponento, ki predstavlja k cilju 

usmerjeno dejavnost (Lamovec, 1991). 

 

Čustva delujejo kot motivi, saj nas usmerjajo in spodbujajo k določenemu vedenju in 

odvračajo od drugega. Bližamo se tistim objektom in situacijam, ki sprožajo pozitivna čustva, 

izogibamo pa se tistim, ki sprožajo negativna. Pri tem pa ne smemo spregledati dejstva, da 

so čustva zelo različna, zato tudi funkcionalna niso vedno, ampak samo takrat, ko 

omogočajo ustrezno prilagoditev na zaznano situacijo. Npr. strah je v okoliščinah realne 

ogroženosti funkcionalno čustvo, ki sproži prilagoditveno vedenje (npr. beg pred 

nevarnostjo), v nekaterih okoliščinah pa deluje izrazito nefunkcionalno, npr. izrazit strah pred 

nastopanjem in trema, ki ovirata posameznika, da pokaže svoje znanje (Kompare, 2002). 

 

K. Oatley in J. Jenkins (2002) menita, da je pri opredelitvi čustev pomembno upoštevati 

naslednje: 

1. čustva so pogosto odziv na zavestno ali nezavedno vrednotenje dogajanja kot 

pomembnega za nek pomemben cilj; čustvo doživljamo kot pozitivno, ko cilj dosežemo, in 

negativno, ko nastopi ovira pri doseganju cilja; 

 

2. bistvo čustev je v pripravljenosti za delovanje in v izoblikovanju načrtov; čustva dajejo 

prednost tistim posameznim smerem delovanja, ki jih posameznik oceni kot pomembnejša, 

zato lahko prekinejo ali »tekmujejo« z alternativnimi duševnimi procesi ali delovanjem. 

Različne vrste pripravljenosti ustvarjajo različne vrste odnosov z drugimi ljudmi; 

 

3. čustva običajno doživljamo kot posebno vrsto duševnih stanj, ki jih pogosto spremljajo ali 

jim slede fiziološke spremembe, izrazi pripravljenosti za delovanje ali samo delovanje. 

 

Omenjeni avtorici v teh treh točkah poudarjata, v čem je posebnost in tolikšna zapletenost 

posameznikovih čustev. Že v prvi točki opozarjata, da so čustva lahko zaveden ali pa celo 

nezaveden odziv na pomembno situacijo, v drugi opozorita na »prednost« čustev pred 

drugimi procesi in v tretji vključenost fizioloških procesov ter pripravljenost posameznika na 

delovanje. 
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1.2 NASTANEK ČUSTEV 
 

In kako čustva pravzaprav nastanejo? Znanstveniki so si enotni, kako si sledijo posamezni 

procesi, ki čustva sestavljajo. V preteklosti pa je bilo precej težav pri opredeljevanju sosledja 

posameznih faz.  

 

Konec 19. stoletja so se pojavile fiziološke teorije čustev, znana je predvsem James-

Langova teorija čustev, katero sta zapisala psiholog William James in fiziolog Carl G. Lange 

(1884). Po njunem mnenju naj bi človek najprej zaznal situacijo, ki ga vznemirja, nato se pri 

njem pojavijo specifični telesni izrazi in šele nazadnje lahko po njunem mnenju govorimo o 

čustvu, ki naj bi vključevalo subjektivno doživljanje telesnega doživljanja. To teorijo bi na 

primeru lahko pojasnili s tem, da občutimo žalost, ker jočemo in ne obratno, kot nam govori 

zdravi razum. Slednjo teorijo je z druge skrajnosti kritično ovrednotil Walter Cannon (1972), 

ki je zanikal kakršno koli interakcijo med doživljanjem čustva in telesnimi spremembami 

(Kompare, 2002).    

 

Večina sodobnih psihologov išče odgovore nekje vmes med tema dvema predpostavkama, 

in sicer, da so duševni in telesni vidiki čustev v medsebojni interakciji. 

 

Stein, Trabasso in Liwag (1994, v Oatley in Jenkins, 2002) navajajo naslednje faze v 

zaporedju čustvenih procesov: 

1. ocena dogajanja; 

2. telesne spremembe v organizmu in izražanje čustev; 

3. miselno načrtovanje, pripravljenost za delovanje ali morebitna akcija. 

 

Enega najbolj sodobnih in natančnih opisov faz procesa nastajanja čustev pa je zapisal 

zdravnik Z. Milivojević, ki je proces zapisal v obliki t. i. modela krožne emocionalne reakcije 

(skrajšano model KER). V omenjenem modelu čustva nastanejo v naslednjem zaporedju 

procesov (Milivojević, 2008): 

1. dražljajska situacija, 

2. zaznavanje dražljajske situacije, 

3. pripisovanje smisla (pomena) dražljaju, 

4. pripisovanje pomembnosti temu smislu, 

5. telesna obdelava pomembne informacije, 

6. pripravljenost za akcijo, 

7. razmišljanje in izbira vedenja, 

8. vedenje oz. akcija, ki je usmerjena na dražljajsko situacijo. 
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Slika 1. Model krožne čustvene reakcije (Milivojević, 2008, str. 43) 
 

Dražljajska situacija je torej povod za nastanek čustva in pomeni vsako spremembo v 

zunanjem svetu, ki jo zaznamo s pomočjo čutil. Kot smo že omenili, posameznik doživlja 

čustvo le, če situacijo oceni kot pomembno. Ali bo oseba situacijo ocenila kot pomembno, je 

odvisno tudi od  njenega vrednostnega sistema. Če posameznik situacijo oceni kot zanj 

pomembno, to sproži telesne procese, ki se kažejo kot spremembe v visceralnih funkcijah 

(avtonomni živčni sistem in endokrini sistem) in motoričnih funkcijah (somatski živčni sistem). 

S telesnim odzivom se posameznik pripravi na morebitno akcijo, ta se kaže v značilnih 

zunanjih izrazih in vedenju (Smrtnik Vitulić, 2007).   

 

Učinkovito odzivanje posameznika na zanj pomembno dogajanje imenujemo adaptivno ali 

prilagoditveno vedenje. Omenjeno vedenje je še posebej pomembno pri neugodnih čustvih, s 

katerimi se posameznik lahko spoprijema na različne načine. Kadar posameznik doživlja 

neprijetna čustva, lahko s svojim vedenjem npr. aktivno vpliva na samo situacijo tako, da jo 

poskuša spremeniti, ali pa situacijo zapusti in se ji izogiba. Če so ti koraki uspešni, razlogi za 

doživljanje neprijetnega čustva prenehajo in nastopi čustvo olajšanja (Milivojević, 2008).  

 

Prilagoditveno vedenje je pri doživljanju neprijetnih čustev posebej zanimivo in zapleteno in 

mu bom v svojem diplomskem delu namenila več pozornosti v enem izmed naslednjih 

poglavij, saj se bom v diplomski raziskavi ukvarjala s prilagoditvenim vedenjem pri učiteljih  v 

slovenskih osnovnih šolah. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Spruk, Tjaša; diplomsko delo 

7 
 

Glede na KER model (Milivojević, 2008) lahko sklenemo, da čustva niso pasiven in fiziološki 

odziv na določene situacije, ampak so odvisna od posameznikovih kognitivnih procesov 

(zaznavanje, pripis pomena in pomembnosti) in njegove vključenosti v kulturno okolje. 

Čustva niso nekaj, kar prihaja »nad« človeka »od zunaj«, ampak so kompleksen proces, ki 

vključuje kognitivne procese, fiziološke procese, vedenje in delovanje (Ličen, 2005). 

 

1.3 DELITEV ČUSTEV 
 

Čustva lahko glede na vrednostni vidik razdelimo v dve veliki skupini, in sicer v skupino 

prijetnih (pozitivnih) in skupino neprijetnih (negativnih) čustev. Strah, jeza, ljubosumje, žalost, 

zavist, zaskrbljenost in podobno sodijo med neprijetna čustva, medtem ko zadovoljstvo, 

sreča, veselje, ljubezen, upanje, zaupanje, ipd. med prijetna čustva (Milivojević, 2008). 

Posameznik doživlja prijetna čustva, kadar okoliščine prispevajo k doseganju zanj 

pomembnih ciljev, in neprijetna, kadar oceni, da so njegovi cilji zaradi dogajanja ogroženi 

(Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007). 

  

Tako pozitivna kot negativna čustva lahko imajo svojevrstno prilagoditveno vlogo, saj 

posameznika pripravijo na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji, zato so vsa (prijetna in 

neprijetna) čustva lahko koristna (Milivojević, 1999). Čustva lahko delimo tudi glede na 

njihovo intenzivnost oz. jakost, na t. i. zelo močna, močna, srednje močna in šibka čustva. 

Zelo močna čustva se v psihiatrični in psihološki terminologiji imenujejo afekti. Afekt je 

pojem, ki ga po navadi uporabljamo za zelo močno kratkotrajno čustvo. Temeljno pravilo 

glede intenzitete čustev je: bolj ko človek zaznava določeno dražljajsko situacijo kot 

pomembno, tem intenzivnejše čustvo doživlja. Med doživljanjem prijetnih in neprijetnih 

čustev je velika razlika. Raziskave (Schlosberg, 1954, v Milivojević, 2008) kažejo, da ljudje 

neprijetna čustva doživljajo skoraj dvakrat močneje od prijetnih. Afekte (npr. bes, panika, 

obup, evforija) spremljajo tudi izrazite telesne spremembe, ki običajno zmanjšajo kritičnost in 

razsodnost mišljenja in ravnanja v določeni situaciji (Kompare, 2002).                       

 

Ta podatek je za naše raziskovanje pomemben, saj nam omogoča razlago, zakaj intenzivna 

neugodna čustva težje obvladujemo in jih reguliramo v primerjavi z manj intenzivnimi. Morda 

prav tu tiči razlog, zakaj smo ljudje tolikokrat nesrečni in nezadovoljni, saj nas neprijetna 

čustva velikokrat bolj vznemirijo in so posledično tudi dolgotrajnejša, medtem ko na prijetna 

precej hitro po doživljanju pozabimo oz. se z njimi ne ukvarjamo v tolikšni meri.   
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Nekateri avtorji pa čustva glede na njihovo sestavljenost delijo tudi na t. i. temeljna in 

kompleksna čustva. Različni avtorji čustva v ti dve skupini delijo različno, prav tako pa 

uporabljajo tudi različna merila za izbor temeljnih čustev. C. Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 

2007) in Plutchik (1980) zatrjujeta, da naj bi se temeljna čustva v ontogenetskem in 

filogenetskem razvoju pojavila zelo zgodaj, ljudje naj bi jih v vseh kulturah izražali na enak 

način, kar naj bi lahko razbrali pri zanje značilnem tipičnem izrazu na obrazu. Glede na te 

kriterije C. Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) opredeljuje deset temeljnih čustev, ta so: 

zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus, strah, sram in krivda. Ta seznam je 

precej obširen, tudi drugi avtorji navajajo različne sezname temeljnih čustev, prav vsem pa 

so skupna veselje, žalost, strah in jeza. Omenjena čustva se v posameznikovem razvoju 

pojavijo že zelo zgodaj, zanje pa so značilni tipični izrazi na obrazu (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Med temeljnimi oz. osnovnimi čustvi pa je večina takšnih, ki jih uvrščamo med neprijetna 

čustva. 

 

Kompleksna čustva, med katere naj bi spadali ponos, sram, krivda, zavist ipd., pa naj bi se v 

primerjavi s temeljnimi pojavila kasneje v razvoju, šele po drugem letu otrokove starosti 

(Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007). Gre za skupino čustev, ki izvorno niso pomembna za 

preživetje ali biološko utemeljene odnose, kot je npr. pripadnost, ampak so socialna čustva, 

pomembna za življenje z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). Kompleksna čustva nastopijo 

po drugem letu starosti, ko je otrok že sposoben samozavedanja in razumevanja osnovnih 

družbenih norm in pravil, kar lahko povežemo s hormonskimi spremembami v avtonomnem 

živčnem sistemu (Papalia, Olds in Feldman, 2003).  

 

Pri tovrstnem razvrščanju čustev je smotrno vprašanje, kdaj se čustva pri ljudeh pravzaprav 

pojavijo. Glede na to, da smo pri opredeljevanju čustev večkrat govorili o pomembnosti 

predhodnih izkušenj, pripisovanju vrednosti določeni situaciji ipd., se lahko vprašamo, če je 

dojenček sploh že zmožen doživljati čustva, saj je vprašanje, kdaj je posameznik v razvoju 

zmožen kognitivne ocene o pomenu in pomembnosti zaznane situacije.  

 

O zmožnosti čustvovanja dojenčka se je spraševala tudi T. Lamovec (1991) v svoji knjigi 

Emocije. Pisala je o tem, da je pri odgovoru na to vprašanje pomembno, kako čustva 

opredeljujemo. Trdila je, da dokler se otrok ne zaveda samega sebe, čustva, kot jih poznamo 

pri odraslem, niso mogoča. To pa še ne izključuje prisotnosti določenih subjektivnih občutij, 

ki bi jih morda lahko primerjali s tistimi, ki jih doživljajo odrasli. Verjetno je to tudi razlog, zakaj 

mnogi drugi avtorji navajajo podatke o čustvih pri otrocih oz. dojenčkih. Res je, da so ta 

čustva v primerjavi s čustvi odraslih precej drugačna, a so določeni procesi, podobni 

čustvom, tudi pri njih že prisotni. 
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V nadaljevanju bom natančneje predstavila značilnosti štirih temeljnih (veselje, žalost, strah 

in jeza) ter treh kompleksnih čustev (sram, krivda in ljubosumje), saj predvidevam, da jih 

bodo kot najpogostejša navajali tudi razredni učitelji, pri katerih so me v raziskovalnem delu 

diplomskega dela čustva podrobneje zanimala. 

  

1.4 ZNAČILNOSTI NEKATERIH TEMELJNIH ČUSTEV 
 

VESELJE  

 

Ob voščilu drug drugemu velikokrat zaželimo obilo veselja in zadovoljstva. Ko pomislimo na 

veselje, imamo po navadi pred očmi ljudi razposajenih in nasmejanih obrazov, ki kar žarijo 

od sreče. In kaj veselje pravzaprav je? 

 

Z. Milivojević (2008) navaja, da je veselje (zadovoljstvo) čustvo, ki ga posameznik doživlja, 

ko oceni, da je zadovoljil neko svojo pomembno željo. Čustvo veselja utrjuje pozitivne 

odnose z ljudmi v zunanjem svetu, saj z izražanjem zadovoljstva pred drugimi bližnjimi ljudmi 

želimo vzpodbuditi njihovo naklonjenost. Posebej v primeru, ko drugemu povzročimo 

zadovoljstvo in pripomoremo k zadovoljitvi njegove želje, v odnosu z njim utrjujemo odnos 

naklonjenosti. Čustev veselja in sreče ne gre povsem enačiti, saj veselje doživljamo, ko 

zadovoljimo eno od  pomembnejših želja, srečo pa, ko zadovoljimo eno od svojih 

najpomembnejših (Milivojević, 2008). Glede na to lahko sklepamo, da je sreča intenzivnejše 

in manj pogosto čustvo od veselja. Radost pa je oblika veselja, ki je povezana s prihodnostjo, 

saj jo občutimo takrat, ko postane jasno, da se bo določena želja izpolnila v bližnji 

prihodnosti, torej bo radosti najverjetneje sledilo čustvo veselja ali celo sreče (Milivojević, 

2008).      

 

Lazarus (1991, v Milivojević, 2008) meni, da je sreča socialno privlačno čustvo, saj navadno 

želimo biti s srečnimi ljudmi in se izogibamo nesrečnih, saj naj bi bili obe stanji »nalezljivi«. 

Milivojević (2008) ob tem opozarja, da to verjetno drži le v primeru površinskih stikov z ljudmi 

v okviru zabave, saj je »varno« izražanje sreče največkrat možno le v intimnem družabnem 

krogu ali v prisotnosti prijateljev in drugih prijateljsko naklonjenih oseb, medtem ko izražanje 

sreče in zadovoljstva pred neznanci lahko sproži čustvo zavisti in sovraštva. 

 

Pri veselju se telo umiri in takšno stanje omogoča spokojnost, pripravljenost in zagnanost za 

katerokoli delo ter spodbuja k zadovoljevanju več ciljev (Goleman, 1997). 
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ŽALOST 

 

Žalost je čustven odziv, ki ga lahko povzročijo izguba ljubljene osebe, ločitev, izguba doma 

ali službe ipd. Vsak človek žaluje po svoje, kljub temu pa so mnogi odzivi ljudi pogosto 

podobni. Žalostni ljudje pogosto ne oz. manj govorijo, več razmišljajo, niso družabni, nekateri 

več jočejo in iščejo tolažbo, drugi se zapirajo vase (Milivojević, 2008). 

 

Žalost je čustvo, ki se pojavi tedaj, ko človek izgube ne more neposredno nadomestiti. 

Oseba, ki žaluje, spreminja samega sebe tako, da se poskuša prilagoditi na zanj pomembno 

izgubo (Ličen, 2005). V obdobju žalovanja posameznik predeluje in rekonstruira svoj 

vrednostni sistem in se prilagaja novim pogojem življenja ter se pripravlja na morebitno 

ponovno navezanost. Ob tem usmerja pozornost nase in na svoje doživljanje (Smrtnik 

Vitulić, 2007). Doživljanje žalosti ni prijetno, a nas dolgoročno spodbudi, da se lahko 

»premaknemo« naprej. Pomembno je le, da smo iskreni do sebe in da si izgubo priznamo, 

kljub temu pa pogumno stopimo dalje in izgubo »premagujemo« (Wilks, 2009). J. Wilks 

(2009, str. 133) pravi: »Žalost je kot temen predor, v katerega moramo vstopiti, da bi na drugi 

strani spet zagledali sončno svetlobo.«  

 

Ljudje torej doživljamo žalost, ko ocenimo, da smo neupravičeno izgubili nekaj, kar je za nas 

pomembno (Milivojević, 1999). Večja oz. bolj pomembna, ko je ta izguba, močnejšo žalost 

posameznik doživlja. V primerjavi s strahom, ki je usmerjen v prihodnost, je žalost pogosto 

usmerjena v predelovanje preteklosti, lahko pa je tudi usmerjena v sedanjost ali prihodnost, 

če posameznik pričakuje izgubo nečesa pomembnega (Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

STRAH 

 

Tako kot žalost je tudi strah eno izmed čustev, ki ga marsikdaj težko nadzorujemo. Ljudje se 

lahko vsakodnevno srečujemo z različnimi strahovi. Nekatere je strah teme, druge bolezni, 

spet tretje živali. In kdaj strah pravzaprav doživljamo? 

 

Milivojević (1999) strah opredeli kot čustvo, ki je povezano z oceno nevarnosti. Po mnenju 

omenjenega avtorja ljudje doživljamo strah, kadar verjamemo, da nismo dovolj sposobni, da 

bi se spoprijeli z nastalo situacijo, saj naj bi presegla naše zmogljivosti.   

 

Posameznik se torej odziva s strahom, če zazna ogroženost. Strah velja za prilagojeni odziv, 

če se pojavlja na primernem mestu in ob primernem času (Hurlock, 1974, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Strah naj bi »pognal« kri v večje skeletne mišice in na ta način 
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pripravil telo na hiter gib ali beg, obraz pa navadno prebledi, saj kri odteče drugam 

(Goleman, 1997).  

 

JEZA 

 

Jeza je čustvo, usmerjeno navzven, največkrat proti drugim ljudem in redkeje na predmete. 

Človek pa je lahko jezen tudi nase. V socialni situaciji posameznik doživlja jezo, ko oceni, da 

drugi počne kaj takega, kar ogroža katero od njegovih vrednot, ter kadar ocenjuje, da se je 

drugemu sposoben zoperstaviti in da ima do tega pravico (Milivojević, 2008). 

 

Jeza je eno od čustev, ki jo nekateri ljudje razmeroma težko obvladujejo. Težave z 

obvladovanjem jeze nastopijo predvsem takrat, ko posameznik doživlja bes, tj. zelo močno  

jezo. Znan je rek grškega filozofa Aristotla (v Goleman, 1997, str. 7), ki pravi: »Vsakdo se 

lahko ujezi, to res ni težko. Toda težko se je ujeziti na pravo osebo, ravno prav, v pravem 

trenutku, iz pravega razloga in na pravi način.« 

 

Pri jezi poraste srčni utrip, sprožijo se specifični hormoni, kot je adrenalin, kar izzove sunkovit 

»skok« energije (Goleman, 1997).    

 

 

1.5 ZNAČILNOSTI NEKATERIH KOMPLEKSNIH ČUSTEV 
 
Kot sem že omenila, naj bi se kompleksna čustva pri ljudeh pojavila šele po 2. letu starosti, 

saj je za njihovo doživljanje potrebno razumevanje sebe kot ločenega od zunanjega sveta in 

določeno razumevanje socialnih odnosov, saj mora biti posameznik sposoben 

samozavedanja in razumevanja osnovnih družbenih norm in pravil. Med kompleksna čustva 

prištevamo: ponos, sram, zavist, krivdo, hvaležnost, ljubosumje, prezir ipd. Tudi učitelji so 

pogosto del različnih skupnosti (družina, razred, šolski kolektiv), znotraj katerih gradijo 

socialne odnose, zato pri njih predvidevamo prisotnost najrazličnejših čustev, tudi 

kompleksnejših. 

 

SRAM 

 

Milivojević (2008) sram opisuje kot vrsto strahu, ki ga oseba doživlja, ko oceni, da je s svojim 

ravnanjem povzročila, da neka pomembna druga oseba o njem misli negativno, oz. v 

nasprotju z njegovimi lastnimi predstavami o sebi.  
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Sram je po S. Hartner in N. Whitesell  (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) kombinacija dveh 

osnovnih čustev, in sicer žalosti in jeze, pri čemer je slednja usmerjena nase. Obenem lahko 

zaznamo tudi čustvo strahu, saj posameznik, ki občuti sram, doživlja strah pred 

nesprejemanjem drugih. 

 

Čustvo sramu je bistvenega pomena v dobi odraščanja in zorenja, saj omogoča usvajanje 

vrednostnih norm in socializacijo posameznika, medtem ko kasneje njegovo mesto bolj 

prevzame čustvo krivde. Obenem ima sram tudi funkcionalen namen, saj neprijetnost, ki jo 

občuti oseba, ki se sramuje, pripomore, da se v prihodnje izogiba vedenju ali situacijam, v 

katerih bi lahko posameznik ponovno občutil sram (Milivojevć, 2008).   

 

KRIVDA 

 

Krivda je precej povezana s čustvom sramu, saj je tudi v tem primeru pomemben nekdo 

bližnji. Gre za čustvo, ki nastane, kadar posameznik oceni, da je z nekim svojim ravnanjem 

neupravičeno prizadel pomembnega drugega oz. mu je povzročil kakršnokoli škodo 

(Milivojević, 2008). Tudi to čustvo je povezano z učenjem in s pozitivnim preoblikovanjem 

osebnosti. Preden pa posameznik čustvo krivde sploh lahko doživlja, mora že imeti 

oblikovane temeljne socialne norme in vrednote (Milivojević, 2008).  

 

Socialne norme in vrednote si posameznik pridobiva v procesu vzgajanja in odraščanja. Pri 

tem ima veliko vlogo tudi vzgojno-izobraževalni sistem v naših šolah. Pomembno je torej, da 

učitelji otroke učimo socialnih norm in vrednot, s tem pa jih učimo tudi sprejemanja 

odgovornosti in krivde, kadar se v odnosih do drugih vedejo socialno nesprejemljivo. Krivda 

je namreč svojevrstna oblika »samokaznovanja«, ki je usmerjena k spremembi vedenja. Gre 

torej za neprijetno čustvo, ki ima pomembno funkcionalno vlogo, saj nas usmerja in motivira 

k ustreznejšim ravnanjem in osebni rasti (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

LJUBOSUMJE    

 

Ljubosumje je eno izmed kompleksnih čustev. Predstavlja vrsto strahu, ki ga posameznik 

doživlja, ko oceni, da obstaja nevarnost, da bi oseba, ki jo »ljubi« oz. mu veliko pomeni, 

vzljubila koga tretjega. Pozitivna funkcija čustva ljubosumja je, da posameznika motivira k 

različnim dejavnostim, s katerimi bi ohranil ljubezen oz. naklonjenost pomembnega drugega 

(Milivojević, 2008). 
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Ljubosumje največkrat povezujemo s partnerjem, a je prisotno tudi v odnosih z drugimi 

ljudmi. Med drugim ga lahko zaznamo tudi med učenci, npr. kadar je učitelj bolj naklonjen 

posameznemu učencu in ne njim samim. 

  

 

2 IZRAŽANJE, PREPOZNAVANJE IN URAVNAVANJE ČUSTEV 
 

2.1 IZRAŽANJE ČUSTEV 
 

Čustva vplivajo na različne ravni življenja, npr. na naše mišljenje, medosebne odnose, 

motivacijo in druga področja našega delovanja. V vsakodnevnem življenju pa ni pomembno 

le, kako čustva doživljamo in izražamo, ampak tudi, kako jih prepoznavamo, se z njimi 

spoprijemamo in jih uravnavamo.  

 

Vsak posameznik izraža čustva na svojevrsten način, kljub temu pa obstajajo podobnosti v 

načinih izražanja, ki so podobni pri večini ljudi. A. N. Kovačev (1993, v Smrtnik Vitulić, 2007) 

pravi, da je izražanje čustev pogosto nezavedne narave, zato so ti vzorci oz. elementi 

čustvenih izrazov dokaj zanesljivi kazalci čustvenih stanj. Seveda o tem lahko govorimo v 

primeru, ko gre za pristno izražanje čustev, brez prekrivanja ali »maskiranja« čustev.  

 

Sposobnost ustreznega izražanja čustev in občutljivost za čustveno doživljanje drugega sta 

pomembni socialni spretnosti, s katerima ljudje vstopamo v socialne situacije, se v njih lažje 

znajdemo in smo posledično življenjsko uspešnejši. Pri izražanju čustev je pomembna 

»govorica telesa« (Kompare in Vadnov, 2007): 

 

- Obrazni izrazi ali mimika obraza, k 

čemur prištevamo gubanje čela, mrščenje 

obrvi, zavijanje z očmi, nasmeh, šoba, 

grizenje ustnic in zardevanje. Prav obraz 

je tisti del telesa, ki je pri sporazumevanju 

najbolj opazen in s katerega najlažje 

razberemo informacije o čustvih 

sogovornika. Poleg mimike je pomemben 

del tudi stik s pogledom, npr. dalj časa 

trajajoč pogled lahko razlagamo s 

čustvom naklonjenosti, izogibanje 

očesnemu stiku je povezano z 

Slika 2. Obrazni izrazi čustev (Slikovni 
vir:  http://tim-ho.com/2011/08/talking-
to-peoples-emotion/ 1. 12. 2011) 
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doživljanjem sramu, najmanj stikov s pogledom pa je pri žalosti. 

 

- Gibi rok in nog, kretnje ter drža telesa, pri čemer so izrazitega pomena kretnje 

rok, z nogami pa lahko nazorno kažemo nestrpnost, neučakanost, napetost ipd., z 

dvignjeno glavo pa ljudje najpogosteje izražajo moč in ponos. V drži telesa je zlasti 

razvidna sproščenost, napetost, napadalnost, stopnja zaupanja itd. Tako naj bi tisti, ki 

so bolj samozavestni, ponosni, ki se počutijo varne in močne, to izražali s pokončno, 

odločno hojo, kot da imajo pred seboj popolnoma jasen cilj, sledijo ravni črti ipd. 

 

- Način govorjenja in glas sta sestavni del vsakega govorjenega besednega 

sporazumevanja. Ton, ritem in višina glasu, presledki in poudarki med govorjenjem 

ter glasovi, kot jok in smeh, pomembno dopolnjujejo pomen izgovorjenih besed, s 

čimer še lažje izrazimo svoja čustva.  

 

Že Darwin je konec 19. stoletja domneval, da so nekateri čustveni izrazi prirojeni. Sodobne 

raziskave so to domnevo potrdile, predvsem za tiste čustvene izraze, ki se nanašajo na 

primarna čustva in so skupna vsem kulturam (Kompare in Vadnov, 2007).  

 

Tabela 1. Specifični obrazni vzorci določenih čustev po Ekmanu in Friesenu (Lamovec, 

1991, v: Kompare, 2002) 

 

Čustvo Obrazni vzorec 

Sreča Dvignjeni kotički ustnic, gubice okrog oči in okrog zunanjih kotičkov ust, 

usta so lahko odprta, da se vidijo zobje, lica so dvignjena. 

Žalost Kotički ust so spuščeni, ustnice se lahko tresejo. 

Presenečenje Obrvi so dvignjene  in zaokrožene, na čelu so dolge, vodoravne gube, oči 

so široko odprte, usta pogosto priprta. 

Strah Obrvi so dvignjene, zravnane in stisnjene skupaj, usta in oči so odprta in 

napeta, na sredini čela so vodoravne gube. 

Gnus Spodnja ustnica in brada sta privzdignjeni in potisnjeni naprej, nos je 

naguban, obrvi so spuščene. 

Jeza Oči imajo izgubljen izraz, obrvi so spuščene in stisnjene skupaj, usta so 

lahko ravna in stisnjena ali imajo obliko kot pri kričanju, nosnice so lahko 

razširjene.  

 

Kljub tem splošnim vzorcem Ekman in Friesen (1975, v Lamovec, 1991) opisujeta 

individualne razlike v izražanju čustev, in sicer razlikujeta osem različnih slogov obraznega 
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izražanja: slog zadrževanja, razkrivanja, nezavednega razkrivanja, brezizraznosti, 

nadomestnega izražanja, slog zamrznjenih čustev, slog pripravljenosti in slog čustvene 

preplavljenosti. Pri tem velja poudariti, da so pri nekaterih ljudeh ti slogi posebno izraziti, za 

večino ljudi pa velja, da  se nekateri slogi pojavijo pogosteje od drugih. 

 

Nekatere prirodne kulture (npr. Indijanci) namenjajo izražanju čustev precej pozornosti, 

otroke celo učijo, kako izražati nekatera čustva. V naši kulturi mnogo več pozornosti kot 

izražanju čustev namenjamo njihovi inhibiciji ali maskiranju. Starši namreč otroke pogosto 

učijo, da morajo nezaželena čustva prikriti (Lamovec, 1991).  

 

Tudi N. Ličen v svojem članku Vzgoja čustev (2005) piše o tem, kako pomembno je otroke 

učiti ustreznega izražanja čustev. Pravi, da bi si lahko za cilj tovrstne vzgoje zadali, da bi se 

otroci naučili ustrezno prepoznati čustva, jih pravilno poimenovati in izraziti.  S tem naj bi kot 

odrasli znali poiskati možnosti in načine za izražanje neprijetnih čustev, ki niso destruktivni 

(Poljšak Škraban, 2002). 

 

 

2.2 PREPOZNAVANJE ČUSTEV 
 

Čustva izražamo vsi ljudje, nekateri izraziteje, drugi manj izrazito. Prepoznavanje čustev je 

navadno pretežno rezultat učenja, saj moramo za to, da čustvo pravilno prepoznamo, imeti 

znanje in izkušnje o pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih 

značilnostih čustvenega izražanja. Pri prepoznavanju lastnih čustev je najpogosteje potrebno 

upoštevati tri vidike, in sicer opis situacije, določeno vedenje in specifično doživljanje 

(Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Čustvene odzive lahko ustrezno ali neustrezno prepoznamo. Ustrezno prepoznavanje lastnih 

čustev in čustev drugih nam omogoči, da se v situaciji ustrezneje odzovemo. Napačno 

prepoznavanje čustev lahko povzroči konflikte z drugimi ljudmi  (Milivojević, 2008). 

 

Ljudje imajo lahko težave s prepoznavanjem lastnih čustev in čustev drugih, npr. kadar se 

svojega doživljanja ne zavedajo ali v situacijah, ko drugi čustva poskušajo prikriti. Predvsem 

ljudje, ki v svojem poklicu delajo z drugimi ljudmi, med katerimi so prav gotovo tudi učitelji, 

morajo zato pri prepoznavanju čustev drugih upoštevati ne le situacije in vedenjskih izrazov, 

pač pa tudi kontekst, časovno razporeditev izrazov in morebitna neskladja med različnimi 

kanali sporočanja ter med temi kanali in kontekstom (Smrtnik Vitulić, 2007). To 

posameznikom omogoča, da čustva drugih lažje prepoznavajo.  
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2.3 URAVNAVANJE ČUSTEV 
 

Uravnavanje čustev je povezano tako s prepoznavanjem kot tudi z izražanjem čustev. Gre za 

skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje oz. preoblikovanje kakovosti in intenzivnosti 

posameznih komponent čustev (izrazov, doživljanja, procesov mišljenja) določeni situaciji ali 

drugim ljudem. H. Smrtnik Vitulić (2007) poudarja, da lahko ljudje svoja čustva uravnavajo 

zavestno, pri čemer posameznik voljno upravlja s svojimi čustvi, ali pa nezavedno, pri čemer 

posameznik nima uvida v proces upravljanja z njimi. 

 

O uravnavanju čustev precej piše Milivojević (2008), ki pravi da čustva nadzorujemo na dva 

načina, in sicer preko izražanja in preko doživljanja čustev.  

 

Uspešno uravnavanje doživljanja čustev se pri posamezniku odraža tako, da čustva 

prepozna (se jih zave), jih razume (ve, zakaj doživlja določena čustva v danih situacijah) in 

jih zmore predelati. Predelava čustev zajema spremembo intenzivnosti ali kakovosti čustva, 

če le-to po posameznikovem mnenju ne ustreza določeni situaciji (npr. glede na kulturni vidik 

ali socialna pravila) ali če je doživljanje tega čustva nefunkcionalno, torej v primeru, ko nam 

posamezno čustvo preprečuje doseganje zastavljenega cilja ali zgolj nemoteno delovanje 

(npr. pretiran strah pred nastopanjem) (Kompare in Vadnov, 2007). 

 

Uravnavanje izražanja čustev pomeni, da znamo čustva ustrezno izraziti z besedami in 

vedenjem, npr. ko smo jezni, povemo, kaj doživljamo, in skušamo s svojim vedenjem 

spremeniti okoliščine, ki vplivajo na našo jezo. Pri tem smo se sposobni odločiti: kdaj, v 

odnosu do koga, s kakšnim namenom in kako bomo izrazil določeno čustvo (Kompare in 

Vadnov, 2007). 

 

Izražanje lahko uravnavamo na več različnih načinov (Milivojević, 2008):  

- s prikrivanjem čustvenih izrazov,  

- s skrivanjem dejanske intenzitete čustva (s predstavljanjem jakosti čustva kot večje ali 

manjše, kot ga v resnici doživljamo), 

- s prekrivanjem vzroka čustvene reakcije, tako da predstavimo čustvene reakcije do 

enega objekta kot čustvene reakcije do nekega drugega objekta (npr. ko nas zalotijo 

žalostne zaradi ene od oseb, se pretvarjamo, da nas je razžalostilo nekaj povsem 

drugega), 

- s spremenjenim načinom izražanja čustev (uporabimo socialno in kulturno sprejemljiv 

način oz. upoštevamo posameznikove lastnosti in njihov odziv na določene čustvene 
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reakcije, npr. če vemo, da posameznik burno reagira na izražanje jeze nekoga drugega, 

pred njim jezo izražamo na njemu sprejemljivejši način ali jo celo raje prikrijemo), 

- z igranjem in predstavljanjem enega čustva, kot da je neko drugo (npr. pred ljudmi 

kažemo ravnodušnost ali celo veselje, čeprav smo v resnici razočarani), 

- z zaigranimi čustvenimi izrazi v primerih, ko čustva ne doživljamo, ipd.  

 

Ne glede na to, ali gre za zavestno ali nezavedno uravnavanje čustev, pa je uravnavanje 

lahko ustrezno ali neustrezno, učinkovito ali neučinkovito.  

 

Za uravnavanje čustev poznamo več različnih strategij, ki nam omogočijo boljši nadzor nad 

čustvi. T. Lamovec (1991) je  predstavila tri strategije nadzora nad čustvi, in sicer: 

1. kognitivno (miselno ali spoznavno) strategijo, ki vključuje spreminjanje misli 

(razlage situacije) in predstav z namenom, da se spremeni čustveno doživljanje, 

 

2. telesno (fiziološko) strategijo, pri kateri poskušamo spremeniti telesne znake 

čustev, npr. trudimo se, da dihamo počasi, da se ne tresemo ipd., 

 

3. ekspresivno (izrazno) strategijo, pri kateri spremenimo izraz ali vedenje z 

namenom, da spremenimo doživljanje. 

 

Avtorica je poudarila, da v primeru, če med osebnimi in socialnimi pravili ni velikega 

neskladja, potem se navadno uravnavanja čustev niti ne zavedamo. Strategij nadzora se 

zavedamo šele tedaj, ko naše osebno doživljanje odstopa od pričakovanega. Nadzorovanje 

čustev v teh primerih zahteva od posameznika precejšen napor, zato le-ta večinoma raje 

zapusti neugodno situacijo (npr. v primeru, ko smo prisotni na posameznikovi zabavi, 

obenem pa smo zaskrbljeni in nas je strah zaradi določenega preizkusa, ki nas čaka 

prihodnji dan, smo težko veseli in sproščeni skupaj s prijateljem. Zato v tem primeru raje 

zapustimo zabavo, kot da bi morda vplivali na dobro razpoloženje prijatelja).  

 

Milivojević (2008) opisuje pet načinov uravnavanja čustev, pri čemer prvi štirje vključujejo 

spremembo doživljanja čustev, peti pa nadzor izražanja le-teh. Pri teh načinih namreč izhaja 

iz modela krožne emocionalne reakcije (KER model). 

 

Načini uravnavanja glede na KER model čustev so (Milivojević, 2008): 

1. reguliranje dražljajske situacije ali zaznavanje te situacije, 

2. reguliranje pripisa pomena tej situaciji, 

3. reguliranje pripisa pomembnosti tej situaciji, 
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4. reguliranje telesnega odziva, 

5. reguliranje akcije. 

 

Na ravni nadzora dražljajske situacije lahko nastanek nekega neželenega čustva preprečimo 

tako, da se dražljajskim situacijam, ki bi takšno čustvo lahko povzročile, enostavno izognemo 

ali pa jo v pravem trenutku zapustimo. Druga možnost je, da spremenimo pomen situacije 

(npr. v odnosu do dogajanja postanemo ravnodušni) in s tem neprijetnih čustev ne 

doživljamo več. Pri tem lahko preusmerjamo pozornost z neželenih predstav na druge, bolj 

zaželene predstave. Slednje lahko prikličemo iz spomina, ali pa si jih zamislimo.  

 

Tretji način uravnavanja čustev poudarja spreminjanje pripisa pomembnosti dani situaciji. 

Oseba se prepričuje, da ima ta predstava popolnoma drugačen smisel, ki zanj ni tako 

pomemben. Posameznik lahko preusmeri pozornost na neko drugo vsebino,  o kateri do 

sedaj ni razmišljal oz. ji ni posvečal velike pozornosti (npr. družina, služba, uspeh, zdravje 

ipd.) ali pa povsem prestrukturira hierarhično organizacijo svojega sistema vrednot. Vsi ti 

omenjeni trije načini regulacije čustev se torej v večini nanašajo na miselno oz. kognitivno 

komponento uravnavanja čustev.  

 

Četrti način pa se nanaša na uravnavanje telesnega odziva posameznika ob doživljanju 

določenega čustva, ki lahko vključuje (Milivojević, 2008): 

-  raznolike tehnike sproščanja (od avtosugestij, pri čemer sami sebe miselno 

spodbujamo k sprostitvi, do zapletenih vzorcev sproščanja, k čemur prištevamo 

avtogeni trening in različne vrste meditacije),    

- jemanje zdravil, alkohola in drugih opojnih substanc, ki neposredno delujejo na 

možgane, 

- uživanje hrane in spolno aktivnost, ki vodita do nekega prijetnega občutka in lažje 

doživljanje želenega čustva,  

- pasivne prijetnosti, med katere prištevamo različne masaže, aromatične kopeli, 

sončenje ipd., ki v telesu  sprožijo prijetno doživljanje,   

- telesna aktivnost, npr. fizično delo, tek ipd.   

 

Zadnji, peti način uravnavanja čustev, se nanaša na regulacijo izražanja čustev, torej same 

akcije, ki je tudi zadnja stopnja v KER modelu. Pri tem posameznik izbira najustreznejše 

oblike izražanja čustva. To lahko stori na različne načine. Eden izmed njih je, da stori 

povsem nekaj drugega, kar bi lahko pričakovali skladno z nekim neželenim čustvom. Ob tem 

lahko svojo aktivnost usmeri v neko drugo aktivnost (npr. v poslušanje glasbe, branje, 

gledanje televizije, nakupovanje, druženje in zabavo, športne aktivnosti, preizkušanje 
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različnih tehnik sproščanja ipd.), s čimer lažje preusmeri misli in sproži kakšen želen 

vedenjski čustveni odziv. 

 

A. Kompare in N. Vadnov (2007) v sklopu izražanja in uravnavanja čustev pišeta o t. i. 

čustveni zrelosti, pri kateri oseba čustva izraža: (1) okoliščinam ustrezno, (2) je zmožna 

uravnavati doživljanje in izražanje čustev ter (3) je zmožna doživljati in izražati raznolika in 

kompleksna čustva. 

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila vsakega od posameznih vidikov čustvene 

zrelosti, ki sta jih omenili predhodno navedeni avtorici.  

 

(1) Ustreznost čustev kontekstu  

 

O ustreznosti čustva govorimo takrat, ko kakovost (vrsta čustva), intenzivnost in način 

izražanja čustva ustrezajo okoliščinam, v katerih se je to čustvo pojavilo. Ustreznost čustev 

torej vedno presojamo glede na situacijo (Milivojević, 2008, v Kompare in Vadnov, 2007): 

- ali je čustvo ustrezno glede na kulturna pravila čustvovanja v tej situaciji, 

- ali je čustvo v tej situaciji funkcionalno. 

 

Po prvem od naštetih dveh meril so ustrezna tista čustva, ki jih doživljamo in izražamo v 

skladu s pravili kulture, v kateri živimo, npr. da se na pogrebu ne smejimo, da ne pokažemo 

razočaranja nad prejetim darilom ipd. Kulturni pomen čustev je močno povezan tudi s 

prevladujočo ideologijo v določeni kulturi, zato se razmeroma hitro spreminja. Ustreznost 

čustev tako določamo v odnosu do situacije, pri čemer sodelujejo tako osebne kot tudi 

socialne norme (Lamovec, 1991).   

 

Po drugem od naštetih dveh meril so čustva ustrezna takrat, ko so funkcionalna oz. ko nam 

koristijo (Kompare in Vadnov, 2007). Doživljanje strahu je npr. ustrezno v situacijah dejanske 

ogroženosti (npr. v naši bližini je kača) in neustrezno v situacijah, ki nas dejansko ne 

ogrožajo (npr. strah zaradi majhnega pajka). 

 

 

(2) Uravnavanje doživljanja in izražanja čustev 

 

Znak čustvene nezrelosti je pretiran nadzor nad večino čustev ali odsotnost vsakršnega 

nadzora nad kakovostjo, intenzivnostjo in izražanjem čustev. Čustveno zrel posameznik 

zmore svoje čustveno doživljanje (zavedanje) in izražanje učinkovito uravnavati. Zanimivo je, 
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da je v zahodnih kulturah prisotno vse več pretiranega nadzora nad čustvi in posledično 

inhibiranja (potlačevanja) čustev, zaradi česar je tudi zmožnost uravnavanja vse manjša 

(Kompare in Vadnov, 2007).  

 

(3) Raznolikost in kompleksnost čustvovanja 

  

Raznolikost in kompleksnost čustvovanja pomeni, da smo zmožni doživljati in izražati vsa 

čustva, tako prijetna kot neprijetna oz. socialno manj zaželena (npr. v zahodnih kulturah je pri 

moških socialno nezaželeno izražanje strahu, pri ženskah pa je manj zaželeno izražanje 

jeze). Poleg osnovnih je za čustveno zrele posameznike značilna tudi sposobnost doživljanja 

in izražanja različnih kompleksnih čustev kot so npr. moralna (sram, krivda) in socialna 

čustva (solidarnost, sočustvovanje, empatija). 

 

Izrazu čustvena zrelost sta zelo podobna izraz čustvena pismenost (npr. Stainer, 1996, v 

Milivojević, 2008) in čustvena inteligentnost (Goleman, 1997), ki jih avtorji uporabljajo, ko 

govorijo o učinkovitem ravnanju s čustvi. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila, kaj 

pomeni čustvena pismenost in katere vidike učinkovitega delovanja na področju čustev 

vključuje.  

 

 

3 ČUSTVENA PISMENOST  
 

Čustvena pismenost je po Steinerju (1996, v Milivojević, 2008) skupen izraz za razumevanje 

doživljanja lastnih čustev (katera čustva doživljamo, kako močna so, kaj jih sproža), vedenje 

o tem, kdaj in kje jih izraziti in na kakšen način jih uravnavati. Poleg omenjenega pa čustvena 

pismenost po mnenju omenjenega avtorja vključuje tudi razumevanje čustev drugih ljudi. Na 

podlagi tega je Steiner sestavil lestvico t. i. čustvene ozaveščenosti, katero sestavlja osem 

kategorij: 

- čustvena otopelost (pri tem človek ničesar ne čuti oz. ignorira vsa svoja občutja), 

- telesno doživljanje (posameznik se zaveda svojega telesa in doživljanja, a ju ne 

prepozna kot čustvo), 

- kaotično doživljanje (posameznik doživlja čustvo, a ga ne zmore izraziti z besedami), 

- poimenovanje in opis čustev (posameznik je lastno čustvo sposoben izraziti z 

besedami), 

- diferenciacija čustev (posameznik je sposoben prepoznavati različna čustva in 

njihovo intenzivnost, o čustvih razmišlja in se o njih pogovarja z drugimi), 
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- razumevanje vzročnosti (posameznik dojame in razume vzroke za nastanek lastnih 

čustev), 

- zmožnost empatije (posameznik je sposoben razumeti čustva drugih in z drugimi 

sočustvovati), 

- zmožnost interaktivnosti (posameznik razume čustveno izmenjavo med ljudmi, torej 

razume, da ljudje lahko tudi vplivamo na čustvena stanja drugih ljudi). 

 

Pri tej delitvi lahko opazimo, da čustvena pismenost pravzaprav temelji tudi na sposobnosti 

jezikovnega izražanja.  

 

3.1 ČUSTVENA INTELIGENTNOST  
 

V slovenskih prevodih knjig se za čustveno inteligentnost največkrat uporablja izraz 

»čustvena inteligenca«, ki pa ni ustrezen. Slovenski slovarji sicer v pomenu za bistrost, 

bistroumnost, nadarjenost za umske dejavnosti, dopuščajo tako izraz inteligenca kot tudi 

inteligentnost, v strokovnem jeziku pa se med izrazoma vedo bolj uveljavlja pomenska 

razlika. Kadar mislimo na sposobnost, uporabljamo izraz inteligentnost, izraz inteligenca pa 

naj bi pomenil družbeni sloj (t. j. izobraženstvo) (Pogačnik, 1995). V skladu s tem bom v 

nadaljevanju diplomskega dela uporabljala izraz čustvena inteligentnost.  

 

Čustvena inteligentnost je razmeroma svež pojem, ki je povzročil že veliko »hrupa«, a tudi 

veliko dobrega, predvsem to, da smo zopet postali pozornejši na čustvene reakcije in na 

empatijo (sposobnost vživljanja v drugo osebo).  

 

Kaj vključuje izraz čustvena inteligentnost? Goleman (1997) razlaga, da naj bi čustvena 

inteligentnost vključevala človekovo sposobnost samozavedanja, samoobvladanja in 

zavedanja sebe in drugih.  

 

Salovey (1990, v Milivojević, 2008) je opredelil pet sestavin čustvene inteligentnosti, ki so: 

- poznavanje lastnih čustev (bistveni element poznavanja samega sebe), 

- ravnanje s čustvi (posameznik je zmožen vplivati na lastna čustva in njihovo 

izražanje), 

- samomotivacija, 

- prepoznavanje čustev drugih in 

- urejanje odnosov (sposobnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov in 

učinkovitega obvladovanja čustev v medsebojnih razmerjih. Je sposobnost ravnanja z 
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občutki drugih, sposobnost usklajevanja, prepričevanja in vodenja, ki vključuje vse 

vidike čustvene inteligentnosti). 

 

Čustvena inteligentnost torej zajema vrsto sposobnosti, ki temeljijo na posameznikovem 

zaznavanju čustev in natančnosti razumevanja razlik med njimi. Predvsem gre za to, kako 

zna posameznik ustrezno izražati in nadzorovati svoja čustva, ali razlikuje med veseljem in 

žalostjo (in seveda drugimi čustvi) in ali zna te informacije koristno uporabiti v vsakdanjem 

življenju.  Osebe z visoko razvitimi spretnostmi za ravnanje s čustvi naj bi bile bolj zadovoljne 

s svojim življenjem in tudi učinkovitejše kot tiste, ki teh spretnosti nimajo visoko razvitih 

(Goleman, 1997). 

 

Kljub temu, da se o čustveni inteligentnosti veliko govori in je prisotna na več področjih, pa je 

veliko govora tudi o njeni konceptualni opredelitvi. Pomembno vprašanje pri vsem tem je, ali 

koncept sploh izpolnjuje merila znanstvene legitimnosti in ali ga je moč izmeriti (Matthews, 

Zeidner in Roberts, 2002, v Ishak, Iskandar in Ramli, 2010).    

J. Mayer (2001) nasprotuje trditvi, da je za uspeh v življenju in pri delu čustvenost 

pomembnejša od inteligentnosti, in je proti uporabi pojma inteligentnost za označevanje 

čustvovanja. Trdi, da zahodna kultura v resnici res temelji na pretiranem poudarjanju 

zavestne, logične, razumske plati človekovega uma, a pri tem ne zanemarja le vloge 

čustvovanja, ampak tudi pomena potreb in motivov, nezavednega (intuitivnega) mišljenja, 

etično-moralnega, estetskega in drugega. Po mnenju omenjenega avtorja povzdigovanje 

čustev nad strokovno znanje in pretirano poudarjanje zgolj čustvene razsežnosti ni ustrezno. 

Slovenski psiholog Pogačnik (1995) inteligentnost opredeljuje kot sposobnost obdelovanja 

informacij na nov način (kako hitro, zanesljivo in izvirno odkrivamo logične odnose in 

razmerja v novih problemskih situacijah, kako uspešno se znajdemo v novih situacijah brez 

izkušenj, in kako učinkovito v podobnih situacijah uporabimo pridobljene izkušnje).  

Čustvovanje pa je duševni proces doživljanja odnosa do predmetov, pojavov, oseb in 

samega sebe. Doživljanju dodaja vrednostno, aktivnostno in jakostno komponento, pri čemer 

čustva usmerjajo vedenje in sprožajo motive. Inteligentnost in čustvovanje sta torej 

popolnoma različna umska procesa, za katera je značilno nenehno medsebojno sovplivanje. 

Prav v tem je težava: njuna tesna povezanost in prepletenost dajeta vtis enovitosti, čeprav 

potekata v medsebojnem dopolnjevanju (Mayer, 2001).  

J. Mayer (prav tam) opozarja tudi na vprašljivo merjenje čustvene inteligentnosti, saj logike 

merjenja inteligentnosti ne moremo neposredno prenesti na področje čustvovanja. Testi, ki 

naj bi merili čustveno inteligentnost, že zaradi raznolikosti, kompleksnosti in nenehne 

http://www.finance.si/leksikon/5354/Vid-Poga%C4%8Dnik
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spremenljivosti predmeta merjenja ne morejo imeti enako zadovoljivih merskih lastnosti kot 

testi inteligentnosti, marveč le take, kot jih imajo ocenjevalni ali samoocenjevalni (anketni) 

vprašalniki. Znanstveniki so s strogo metodo dokazali resničen obstoj inteligentnosti in 

čustev, medtem ko s "čustveno inteligentnostjo" laiki vnašajo nepotrebno pojmovno zmedo 

(Mayer, 2001). Poleg tega omenjeni avtor opozarja, da je izražanje čustev močno odvisno 

tudi od kulturnega okolja, kar prav tako onemogoča univerzalno primerljivost rezultatov. 

Inteligentnost lahko neposredno merimo, medtem ko lahko čustvovanje le posredno (po 

spominu) ocenjujemo.  

Čustvena inteligentnost pogosto ni enotno opredeljena, zato rezultate različnih raziskav 

težko primerjamo. Kljub temu pa je pomembno, da namenjamo čustvom dovolj  pozornosti. 

Težko sicer trdimo, da so čustva in uspešno uravnavanje le-teh izrednega pomena v poklicih, 

v katerih ljudje nimajo tako odgovornih nalog in neposrednega stika z ljudmi, vsekakor pa to 

drži za pedagoške delavce, saj so ti nenehno v stiku z ljudmi (učenci, njihovimi starši, 

sodelavci) in imajo nanje s svojimi čustvi tudi vpliv. Vse komponente, ki naj bi sestavljale 

»čustveno inteligentnost« posameznika so namreč posebej pomembne v vzgojiteljskem in 

učiteljskem poklicu. Tudi zaradi tega sem se v diplomskem delu lotila raziskovanja čustev 

učiteljev in njihovega načina uravnavanja le-teh.  

V naslednjem poglavju bom zato predstavila osnovno šolo kot institucijo in poklic učitelja, 

njegove kompetence ter profesionalni razvoj, saj je tudi naša raziskava potekala med 

osnovnošolskimi učitelji.  
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4 OSNOVNA ŠOLA IN OSNOVNOŠOLSKI UČITELJ 
 

4.1 OPREDELITEV USTANOVE IN POKLICA 

Osnovna šola je ena izmed ustanov, ki izvaja zakonsko določeno temeljno izobraževanje. V 

Sloveniji je obiskovanje osnovne šole obvezno za vse otroke, ko dosežejo zahtevano starost. 

Do leta 2000 so otroci vstopali v šolo s sedmimi leti, šolanje pa je trajalo 8 let. Po letu 2000 je 

bila postopoma uvedena devetletna osnovna šola, otroci pa so šolanje začeli s šestimi leti  

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011). 

Enega izmed glavnih vzrokov za uvajanje devetletne osnovne šole zasledimo v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), ki navaja, da bi devetletno šolanje 

zmanjšalo časovni pritisk in obremenitev učencev v dotedanji osemletni osnovni šoli ter 

dvignilo izobrazbeno raven slovenskega prebivalstva. 

Glavni cilji osnovne šole so omogočiti vsem učencem osebnostni razvoj v skladu s 

sposobnostmi in zakonitostmi njihovega razvojnega obdobja, posredovanje temeljnih znanj in 

spretnosti ter razvijanje zavesti o pripadnosti določeni kulturni tradiciji. V razredu pa je 

pomembno, da učitelj poleg spoznavnega, telesnega in socialnega razvoja učencev 

spodbuja tudi njihov čustveni razvoj (Bela knjiga, 2011). 

Šola je institucionalno okolje, ki združuje učitelje (in druge delavce šole), učence in njihove 

starše. V svoji organizacijski strukturi, v kateri je primarna pedagoška funkcija, šola ni ločena 

od sistema družbenih vrednot svojega časa (Pšunder, 1994). Na osnovnih šolah poučujejo 

razredni in predmetni učitelji, poleg njih pa imajo stik z učenci tudi psihologi, pedagogi, 

socialni in svetovalni delavci ter drugo tehniško osebje.  

 

Razredni učitelji poučujejo učence od prvega do vključno petega razreda in skrbijo za 

celostni razvoj učencev. Zagotavljati morajo možnosti za razvoj na spoznavnem, socialno-

emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom morajo  omogočiti, da osvajajo nova 

znanja in jih znajo uporabiti, skrbijo za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, 

ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke spodbujajo h gibalni aktivnosti. Pomembno je, 

da otroke za delo motivirajo, jih aktivno vključijo v delo, ob tem pa morajo ustvariti pozitivno 

učno klimo. Vse to zahteva od učitelja zanimanje za novosti in ustvarjalnost. Pomembna 

učiteljeva naloga je tudi razredništvo. Razrednik skrbi za razred kot celoto in rešuje 

probleme, če se pojavijo. Ob tem pa sodeluje tudi s sodelavci in je v stalnem stiku s starši 

učencev  (Identifikacija poklica, 2011).   

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ustanova
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zakon
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ola
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Predmetni učitelji poučujejo enega ali več predmetov v osnovni šoli, in sicer od šestega do 

devetega razreda. Njihova naloga je pomagati učencem osvojiti čim več znanj in spretnosti s 

področja določenega predmeta, ob tem pa prikazati tudi uporabni pomen znanja. Poleg tega 

učitelji tudi vzgajajo, s svojim delom (z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo oz. z 

zgledom) pa vplivajo na učenčevo osebnostno rast (Identifikacija poklica, 2011) .  

 

Tako razredni kot tudi predmetni učitelji torej izobražujejo in vzgajajo. Prav slednja naloga 

zajema paleto socialno-emocionalnih znanj oz. veščin. Da pa je proces izobraževanja 

uspešen, je pomembno, da imajo učitelji z učenci dobre medosebne odnose. Učitelj in 

učenec sta namreč drug od drugega odvisna in vsaka težava v njunem odnosu ima lahko 

neugodne posledice za oba. Dobro je, da je odnos med učiteljem in učencem odkrit, jasen in 

pošten z obeh strani, kar v prvi vrsti pomeni predvsem dobro komunikacijo med njima (Bečaj, 

1983). Dober odnos pa ne zajema zgolj besednega sporazumevanja, pač pa tudi nebesedni 

jezik, ki nam pogosto sporoča več kot le besede. Tudi zaradi tega je za učitelja zelo 

pomembno, da obvlada prvine dobre komunikacije in se na ta način lažje sporazumeva z 

učenci, v razredu ustvarja dobro klimo in medosebne odnose. 

 

Sodobno izobraževanje učiteljev zajema široko splošno izobrazbo, solidno poznavanje 

specifičnega strokovnega področja in pedagoško-psihološka znanja. Za »sodobnega« 

učitelja je pomembno, da dobro pozna in kakovostno podaja učne vsebine ter je usposobljen 

za delo z različnimi učenci (različne sposobnosti, posebne potrebe, multikulturne razlike), za 

sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši ter da je sposoben samorefleksije, 

raziskovanja in vrednotenja lastnega dela (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). 

 

C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) pišeta o kompetencah dobrega učitelja. C. Razdevšek 

Pučko (2004) kompetence med drugim opredeli kot proceduralno in strateško znanje, saj gre 

za znanje in sposobnosti, s katerim smo spretnejši in uspešnejši pri svojem delu in nam 

omogočijo učinkovito delovanje v različnih in nepredvidljivih situacijah, medtem ko je 

deklarativno znanje, pri katerem je pomembno znanje golih dejstev, zaradi možnosti 

različnega lahkega dostopa do njih, vse manj pomembno. Day (1999, v Razdevšek Pučko, 

2004) definira kompetence kot »sposobnost« za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne za 

doseganje pričakovanih standardov, pri čemer je zelo pomembno, kdo je tisti, ki standarde 

postavlja. Med generične kompetence na področju vzgoje in izobraževanja C. Razdevšek 

Pučko in Rugelj (2006) uvrščata npr. občutljivost/odprtost za ljudi in socialne izkušnje, 

poznavanje, razumevanje in usmerjenost v inkluzivno, nediskriminatorno delo ter 

multikulturnost. Med specifične kompetence za učitelje razrednega pouka prištevata 

komuniciranje s strokovnjaki z različnih vzgojno izobraževalnih področij in sodelovanje s 
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starši. Vse te kompetence torej predvidevajo posameznikovo občutljivost za druge ljudi, 

sodelovanje, zaupanje in odprtost v medosebnih odnosih, sprejemanje drugačnosti in 

zanimanje za novosti. Med osebnostnimi potezami, ki naj bi jih imel učitelj v razredu, H. 

Smrtnik Vitulić in S. Prosen (2010) posebej izpostavljata sprejemljivost (prijetnost, prijaznost 

do drugih) in odprtost za novosti (zanimanje za nove tehnologije, drugačne kulture, 

ustvarjalne rešitve problemov), prav tako pa naj bi imel učitelj izraženo tudi osebnostno 

potezo čustvene stabilnosti (prevladovanje prijetnih čustev, stabilnost razpoloženja). 

 

Vse te kompetence in osebnostne poteze, ki naj bi jih usvojil oz. imel dober učitelj, nam 

povedo, da opravljanje učiteljskega poklica še zdaleč ni lahko delo. O tem pišejo tudi Ishak, 

Iskandar in Ramli (2010), ko trdijo, da je delo učiteljev med najbolj zahtevnimi, saj se v 

svojem delovnem okolju lahko srečujejo z najrazličnejšimi težavami, kot so neposlušnost in 

nemotiviranost učencev, kopica administrativnih zahtev in pogosto tudi nerealna 

pričakovanja staršev. Gogala (1931) celo trdi, da se poklic učitelja bistveno razlikuje od 

drugih po tem, da je človek za ta poklic posebno pozvan in izbran. Resman (1990) piše o 

treh položajih oz. vlogah učitelja v šoli, in sicer o uslužbencu, strokovnjaku in človeku 

(osebnosti). Prav zadnja vloga govori o tem, da bi morala šola kot institucija pomagati 

učitelju, da bo razvil svojo individualnost in svoj strokovni »profil« (izboljšanje in 

nadgrajevanje teoretičnega znanja, dovzetnost za novosti, raziskovanje v pedagoški namen 

in ostalo poklicno izpopolnjevanje, potrebno za uspešno opravljanje pedagoškega dela). 

Učitelj ne more biti idealen, saj je samo človek z dobrimi in slabimi lastnostmi, pomembno pa 

je, da učence zna učiti, jih spodbuja, podpira in razume.       

 

Dobro je, kadar se učitelj celotno poklicno pot profesionalno razvija, se uči in spoznava nove 

možnosti za učinkovito delo z učenci. Učiteljev poklic pravzaprav zahteva vseživljenjsko  

učenje in profesionalni razvoj. 

 

 

4.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 
 

Glede na pojavljanje novih potreb družbe in zato vse večjega uveljavljanja koncepta 

vseživljenjskega izobraževanja, se spreminja tudi pojmovanje učiteljeve poklicne vloge. 

Učiteljev poklicni razvoj zajema razvoj pojmovanj in spreminjanje lastne prakse poučevanja. 

Ta proces vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni njegovo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja (Valenčič 

Zuljan, 2001). Znotraj pedagoške psihologije so se razvili različni modeli učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Eraut (1997, v Javornik Krečič, 2008) je model razvil na osnovi  
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spreminjanja učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh, pri čemer je razvoj 

razdelil v tri faze, in sicer od stopnje preživetja, preko stopnje usposobljenosti oz. 

izkušenosti, do stopnje profesionalizma oz. ponovne dovzetnosti za spremembe. 

 

Nekoliko bolj podrobno in na osnovi kognicije, ki usmerja učiteljevo odločanje in ravnanje v 

razredu, je Berliner (1992, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006) ločil pet faz 

učiteljevega razvoja, od novinca do eksperta, pri čemer je vsaka faza kompleksnejša in 

zahtevnejša. 

 

Učitelj novinec (1–2 leti poklicnega delovanja) 

 

V tej fazi naj bi bil učitelj osredotočen predvsem na pridobivanje nekaterih spretnosti 

poučevanja, vendar zunaj širšega konteksta. Gre za uporabo nekih splošnih »receptov«, 

katere preizkuša v različnih okoliščinah, pri čemer je precej nefleksibilen. 

 

Učitelj začetnik (2–3 leta poklicnega delovanja) 

 

V drugi fazi se učitelj že bolj odziva na podlagi raznolikih okoliščin in kontekstov, spozna 

namreč, da pravila in »recepti« nimajo neke univerzalne vrednosti. Poleg tega pa še vedno 

težko ločuje bistveno od nebistvenega in navadno še nima razvitega poglobljenega občutka 

odgovornosti za svoje delo. 

  

Usposobljen učitelj (3–4 leta poklicnega delovanja) 

 

Usposobljen učitelj naj bi bil tisti, ki zavestno in premišljeno načrtuje svoja ravnanja, katera 

so najpogosteje usmerjena k točno določenemu cilju. Na podlagi svojih preteklih izkušenj 

točno ve, kaj lahko zanemari in čemu mora posvetiti več pozornosti. Za svoja ravnanja je bolj 

odgovoren, pri tem pa tako svoje spodrsljaje kot tudi uspehe doživlja čustveno drugače in 

intenzivneje kot novinec ali začetnik. Od stopnje višje se razlikuje v tem, da za načrtovanje 

aktivnosti in iskanje ustreznega ravnanja ter cilja nameni precej več časa in je marsikdaj še 

nefleksibilen.  

   

Uspešen učitelj (5 in več let poklicnega delovanja) 

 

V tej fazi učiteljeva ravnanja usmerjajo učiteljeva intuicija in znanje. Učitelj razmere pri pouku 

analizira intuitivno, brez zavestnega napora, vendar celostno. To mu omogoča dokaj 

natančno predvidevanje posledic oz. rezultatov njegovega odločanja in ravnanja v razredu, 
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kar mu uspe na podlagi raznolikih preteklih izkušenj. Pri svojem odločanju pa je učitelj še 

vedno analitičen in zelo previden. 

 

Učitelj ekspert 

 

Učitelj ekspert je sposoben oblikovati optimalne razmere za učenje in spodbuditi učence k 

doseganju najboljših učnih rezultatov. Učiteljevo poučevanje in ravnanje je tekoče in poteka 

brez vidnega napora, tudi on deluje na podlagi intuicije in analitično razčlenjevanje uporabi le 

v primeru problematičnih, nenavadnih in nepredvidljivih razmer. Stopnje učitelja eksperta pa 

ne dosežejo vsi učitelji in tudi tisti, ki jo, v vseh situacijah ne delujejo na isti način. 

 

Berliner (1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006) stopnje razvoja razporedi precej kronološko, ob 

tem pa bi težko trdili, da gredo prav vsi učitelji skozi te stopnje v enakih časovnih okvirih, kot 

jih je zapisal. Učitelji so si namreč med seboj precej različni, različne so njihove osebnosti, 

predhodne življenjske izkušnje in zavzetost za profesionalni razvoj. M. Valenčič Zuljan s 

sodelavci (2006) ob tem opozarja na izredno pomembno prvo leto učiteljevega poklicnega 

delovanja v profesionalnem razvoju, saj ta pomembno vpliva na njegovo celotno poklicno 

kariero. V tem obdobju je učitelj močno usmerjen na svoj položaj in vlogo ter na vprašanje 

»poklicnega preživetja«.  

 

Pomembno je torej, da profesionalnega razvoja ne omejimo le na razvoj spretnosti in 

pridobivanje novih znanj. Ne gre le za vedenjske spremembe, temveč za osebnostni razvoj, 

ko učitelj postaja reflektivni praktik in ga označujejo fleksibilnost, razločevanje čustev, 

spoštovanje individualnosti, toleranca do nejasnosti in konfliktov, negovanje medosebnih vezi 

ter širša družbena perspektiva (Javornik Krečič, 2008). V raziskovalnem delu diplomskega 

dela bom med drugim iskala tudi odgovor na vprašanje, ali se učitelji, ki šele začenjajo s 

svojo poklicno potjo, razlikujejo v izbiri strategij za uravnavanje svojih čustev od učiteljev, ki 

že nekaj časa poučujejo. Ne glede na to, koliko časa učitelji poučujejo v razredu, pa v 

interakcijah z učenci vsakodnevno doživljajo in izražajo različna čustva. V naslednjem 

poglavju bom podrobneje predstavila, kakšna čustva učitelji pri svojem delu najpogosteje 

doživljajo in izražajo.  
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5 ČUSTVA UČITELJEV 
 

Učitelj pri svojem delu lahko doživlja različna čustva. Katera čustva bo učitelj doživljal in 

katera bo izrazil, je odvisno od različnih dejavnikov, npr. kako se s čustvi odziva v 

vsakodnevnem življenju, kakšno odzivanje je v razredu primerno, kako razume vedenje 

učencev in kaj od sebe in svojih učencev pričakuje. Nekateri učitelji se čutijo preobremenjene 

pri svojem delu, tarnajo nad količino dela, nad nemotiviranostjo, disciplinsko 

problematičnostjo učencev ipd. Ob vsem tem pa učitelji  pogosto pozabljajo, da je predvsem 

od njih odvisno, kako se bodo v določeni situaciji odzvali. Bečaj (1990, po Gordonu, 1983) 

povzema, da so učiteljeva čustva kot so vznemirjenje, frustracija, jeza, zmedenost ipd. 

pravzaprav odraz njegovih težav, ki jih ima pri svojem delu. Učiteljeva čustva se lahko kažejo 

tudi v fizičnih znakih kot so napetost, neugodje, težave z želodcem, glavobol, živčnost ipd. 

 

Katera negativna čustva se pri učiteljih največkrat pojavljajo? Učitelji pogosto doživljajo 

neugodna čustva, kot so razočaranje, negotovost, strah, jeza ipd. Ta čustva so lahko 

posledica njihovih (pre)visokih pričakovanj ali »nerealne filozofije«, kakšen naj bi bil »dober« 

učitelj (Bečaj, 1990). Ko učitelj ne zmore več nadzorovati svojega doživljanja, se pogosto 

(pre)močno odzove z »izbruhi« jeze, tudi v situacijah, v katerih se morda v drugačnih 

okoliščinah ne bi, posledica tega pa je lahko doživljanje krivde in nizko samospoštovanje 

(Smrtnik Vitulić, 2009). Učitelji tudi strah pogosto »prikrijejo« s čustvom jeze. Prvotno čustvo 

strahu, ki ga učitelj lahko doživlja v povezavi z različnimi situacijami (npr. strah pred 

neuspešnim odzivanjem v odnosu do učenca), lahko sproži čustvo jeze (Gordon, 1983). 

Verjetno je učiteljem jezo lažje pokazati kot strah, saj s strahom lahko sporočajo svojo 

nemoč in neučinkovitost pri reševanju problemov, ki jo je nekaterim učiteljem težko 

»priznati«. 

 

Kaj so pokazale raziskave o učiteljevih čustvih v drugih državah? R. Hosotani in K. Imai-

Matsumura (2011) v eni od raziskav opisujeta ugotovitve na področju prisotnosti, izražanja in 

uravnavanja čustev pri japonskih osnovnošolskih učiteljih in pri tem iščeta vzporednice tudi z 

drugimi kulturami. Učitelji v raziskavi namreč navajajo, da pri svojem delu doživljajo različna 

čustva. Jezo navaja kar 83% učiteljev, od tega je razlog zanjo 75% učiteljev pripisalo 

nesodelovanju in neubogljivosti učencev. Žalost navaja 62% učiteljev, pri katerih prevladuje 

žalost iz osebnih razlogov. Precej manj prisotno je čustvo strahu, le pri 21%, medtem ko je 

75% učiteljev poudarilo tudi čustvo veselja, katerega doživljajo ob svojih učencih in njihovih 

uspehih. Glede izražanja čustev avtorja posebej poudarjata načine izražanja jeze, žalosti in 

veselja. Med najbolj zanimivimi je po mojem mnenju izražanje jeze v razredu. Pri tem namreč 

avtorja na podlagi raziskave opisujeta štiri načine (ne)izražanja jeze, in sicer neposredno 
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(direktno) izražanje, katerega nekateri učitelji uporabijo s točno določenim namenom, 

predvsem v primeru predvidene nesreče oz. poškodbe učenca ali kogarkoli drugega (ta 

način je navedlo 54% učiteljev). Ti učitelji v opisanih situacijah jezo izrazijo povsem odkrito, 

saj na ta način učence jasno opozorijo na nevarnost ali na nedopustnost kakšnega dejanja. 

Drugi način je zatiranje oz. potlačitev jeze pri 42% učiteljev, tega se poslužujejo učitelji 

predvsem zato, ker ne želijo nekontrolirano pobesneti pred svojimi učenci. Svojo jezo zato 

skušajo »zatreti«. Da jim to uspe, pa po navadi skušajo spremeniti svoje misli, tako da si 

drugače razlagajo situacijo, zaradi katere so občutili jezo. Nekateri skušajo do drugačne 

razlage situacije priti na ta način, da prisluhnejo svojim učencem in njihovi razlagi dogodka. 

Tretji učitelji v raziskavi priznavajo, da svoje jeze kljub vsemu ne uspejo vedno popolnoma 

nadzorovati, zato jo brez točno določenega cilja, nadzora in uporabe katerekoli strategije 

uravnavanja neželenega čustva, izrazijo vpričo svojih učencev (slednji način je v raziskavi 

omenilo 17% učiteljev). Četrti način pa opisuje »gašenje« jeze, pri čemer 8% učiteljev 

nadzira in uravnava čustvo s takojšnjim kratkotrajnim razmislekom o dogodku, ki je privedel 

do doživljanja jeze. Z razmislekom učitelji dosežejo, da svoje jeze nenadzorovano ne izrazijo, 

pač pa najprej pomislijo, kaj je vzrok za njihovo jezo. Pri tem pogosto ugotovijo, da so za 

doživljanje jeze krivi sami in ne učenci ter da je njihova jeza pravzaprav odziv na lastne šibke 

točke. Kratek razmislek je torej miselna strategija uravnavanja čustva jeze, ki jim omogoči 

pomiritev, razmislek o sebi in pravilno reakcijo pri delu z učenci.  

 

Omenjena avtorja v zaključkih poudarjata, da za učitelja ni dovolj, da ima znanje in obvlada 

pedagoške prvine, pač pa je izrazitega pomena tudi učinkovita čustvena interakcija z učenci, 

s pomočjo katere učitelj lahko vzgaja in vzdržuje dobre odnose v razredu. Zato Hosotani in 

Imai-Matsumura (2011) tudi pozivata institucije, ki izobražujejo bodoče učitelje, da bi bilo 

smiselno v izobraževanje učiteljev vključiti izobraževanje o uporabi in nadzoru učiteljevih 

čustev. 

 

Hosotani in Imai-Matsumura (2011) opozarjata, da učitelji v razredu ne pokažejo vseh 

čustev, ki jih v določeni situaciji doživljajo. Učitelji torej obvladujejo in regulirajo svoja čustva 

v razredu. Nekateri učitelji pa se čustva tudi bojijo pokazati, saj jih je morda strah, da se bodo 

s tem učencem preveč »psihološko« približali in s tem izgubili »moč« nad učenci.  

 

Učitelji so v raziskavi Hosotanija in Imai-Matsumure (2011) poudarili, da je način, kako bodo 

pokazali svoja čustva, odvisen od posamezne situacije. In zakaj se učitelji poslužujejo 

različnih načinov izražanja čustev? Učitelji lahko neposredno izražajo svoja čustva z 

namenom, da bi jih izzvali pri učencih, na ta način želijo podkrepiti svojo vlogo in postavljena 

pravila, z izražanjem čustev pa želijo tudi motivirati in spodbuditi učence v razredu. Za  
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prikrivanje nekega čustva se učitelji navadno odločijo v primerih, ko ne želijo, da učenci 

prepoznajo njihovo čustvo (npr. strah, razočaranje, jeza itd.) ali kadar na podlagi preteklih 

izkušenj ocenijo, da neposredno izražanje določenega čustva ne bi bilo najbolj uspešno (npr. 

ko želijo, da se učenci umirijo in sodelujejo, ni smiselno, da izrazijo svojo jezo, saj se učenci 

ob jeznih učiteljih še bolj vznemirijo) ali pa v primeru, ko želijo z učenci navezati dober odnos 

(npr. če je učitelje prvi šolski dan strah, ker ne vedo, kakšne učence so dobili v novem 

šolskem letu, ta strah navadno prekrijejo z nasmehom na obrazu in izvedejo kakšno socialno 

igro, s katero skušajo navezati dobre odnose z učenci).  

  

Tudi pri nas je že potekala ena od raziskav, pri kateri so študentje Pedagoške fakultete v 

Ljubljani na različnih šolah opazovali razredne učitelje pri pouku in prisotnost različnih 

čustev, ki jih ti pri delu z otroki izražajo. S. Prosen, H. Smrtnik Vitulić in O. Poljšak Škraban 

(2011) so rezultate raziskave opisale v enem izmed člankov. Ti so namreč pokazali, da je 

bilo med izraženimi čustvi pozitivnih (N = 188) kar za polovico manj od negativnih (N = 353). 

Pri slednjih je prevladovala predvsem jeza, katero so učitelji največkrat izražali ob nedisciplini 

v razredu. Ta podatek govori o tem, kako zelo so naši razredni učitelji obremenjeni z 

disciplino in kako hitro se odzovejo z »izbruhi« jeze, tudi v situacijah, v katerih se morda v 

drugačnih okoliščinah ne bi, iz česar bi lahko sklepali, da to čustvo precej slabo nadzorujejo. 

Po drugi strani pa je možno, da jezo načrtno izražajo, ker verjamejo, da z izražanjem jeze 

lahko disciplinirajo učence. Drugo najpogostejše izraženo čustvo s strani razrednih učiteljev 

pri pouku pa je bilo veselje, le-tega so navadno izrazili ob učenčevih učnih uspehih, kar bi 

bilo lahko v povezavi z učiteljevim občutkom odgovornosti za učenčev učni uspeh. Čeprav je 

njihova glavna skrb, da zagotovijo kar se da kvalitetno poučevanje, je težko potegniti mejo 

med odgovornostjo za kvalitetno poučevanje in skrb za učenčev učni uspeh. 

 

Hosotani in Imai-Matsumura (2011) na podlagi raziskav razlikujeta dve različni predstavi o 

učiteljih, in sicer: 

- čustveno izrazen učitelj, 

- miren učitelj. 

 

Čustveno izrazen učitelj izraža tako pozitivna kot tudi negativna čustva, medtem ko se t. i. 

miren učitelj vedno trudi ostati miren in se zadržuje pred izbruhom silovitejših čustvenih 

odzivov direktno pred svojimi učenci. Ob tem tudi Hosotani in Imai-Matsumura (2011) 

poudarita, da je pomembno, da učitelj v razredu pri svojem delu z otroki izraža pozitivna in 

negativna čustva, saj s tem spodbudi tudi raznoliko izražanje čustev učencev in možnost 

pridobivanja socialnih in čustvenih znanj ter veščin. Poleg tega ugotavljata, da se dobri 
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učitelji posebej zavedajo pomembnosti uporabe čustev pri poučevanju in se trudijo poiskati 

ciljno naravnan ter čim bolj ustrezen način izražanja čustev v posamezni situaciji.  

 

V diplomski raziskavi bom ugotavljala, kakšne strategije učitelji razrednega pouka 

uporabljajo, ko v razredu doživljajo različna čustva. Zanimalo me bo, ali se učitelji začetniki 

razlikujejo od učiteljev, ki že nekaj časa poučujejo, glede razumevanja čustev in pogostosti 

uporabe različnih strategij uravnavanja čustev.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
 

Skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje kakovosti in intenzivnosti posameznih 

komponent čustev (izrazov, doživljanja, procesov mišljenja) določeni situaciji ali drugim 

ljudem je uravnavanje čustev (Smrtnik Vitulić, 2007). Čustva uravnavamo na različne načine. 

T. Lamovec (1991) piše o treh načinih, in sicer o ekspresivnem ali izraznem, pri katerem 

spremenimo izraz z namenom, da spremenimo doživljanje. Drugi način je kognitiven, pri 

katerem spremenimo misli in predstave o situaciji, v kateri doživljamo čustvo, tretji pa telesni, 

pri katerem poskušamo spremeniti telesne znake določenega čustva (npr. dihamo počasi). 

Milivojević (2008) razlikuje pet načinov uravnavanja čustev, pri čemer prve štiri opisujejo 

spremembo doživljanja čustev (nadzor dražljajske situacije ali zaznavanje te situacije, nadzor 

pripisa pomena situaciji, nadzor pripisa pomembnosti situaciji, nadzor telesnega odziva), 

peta pa nadzor izražanja le-teh (nadzor akcije). 

 

Uravnavanje predvsem neprijetnih čustev je posebej pomembno pri učiteljih. Naloga 

razrednega učitelja je, da posreduje temeljna znanja in spretnosti otrokom od prvega do 

petega razreda osnovne šole in ob tem spodbuja njihov osebnostni razvoj skladno z 

njihovimi razvojnimi zmožnostmi (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011). Prav osnovnošolski učitelji torej poučujejo in vzgajajo otroke in mladostnike, ki se tudi 

sami učijo ravnati s svojimi čustvi (Smrtnik Vitulić, 2007). Rezultati raziskav so pokazali, da 

učitelji v razredu pogosto doživljajo neugodna čustva, kot so razočaranje, strah, jeza, ipd. Ta 

čustva so lahko posledica njihovih (pre)visokih pričakovanj, kakšen naj bi bil »dober« učitelj 

(Bečaj, 1990). Ko učitelj ne zmore več nadzorovati svojega doživljanja, se pogosto 

(pre)močno odzove z »izbruhi« jeze, tudi v situacijah, v katerih se morda v drugačnih 

okoliščinah ne bi, posledica tega pa sta lahko doživljanje krivde in nizko samospoštovanje 

(Smrtnik Vitulić, 2009).  

 

Ker je področje uravnavanja čustev pri učiteljih še neraziskano, smo se skupaj z dvema 

mentoricama (dr. Prosen in dr. Smrtnik Vitulić) in s tremi študentkami odločile, da izvedemo 

raziskavo o razumevanju in uravnavanju čustev pri učiteljih v osnovni šoli in pri vzgojiteljih v 

vrtcu. Del zbranih podatkov bom uporabila v svojem diplomskem delu. Zanimalo me bo, ali 

razredni učitelji razumejo svoja čustva in kako jih uravnavajo. Ugotavljala bom tudi, katere 

strategije uravnavanja čustev pri učiteljih razrednega pouka prevladujejo in ali se učitelji 

začetniki v teh strategijah razlikujejo v primerjavi z učitelji z daljšim delovnim stažem. 
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V diplomskem delu sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja: 

1. raziskovalno vprašanje: 

O katerih čustvih razredni učitelji največ razmišljajo? 

 

2. raziskovalno vprašanje: 

Kako razredni učitelji razumejo svoja čustva in v kolikšni meri se jih zavedajo? 

 

3. raziskovalno vprašanje: 

Katere od štirih skupin strategij uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno- 

vedenjske in socialne1) učitelji razrednega pouka uporabljajo pri svojem delu z otroki? 

 

7 HIPOTEZE  
 
Poleg iskanja odgovorov na raziskovalna vprašanja sem znotraj raziskave diplomskega dela 

oblikovala tudi tri hipotetične trditve, katere bom preverila s pomočjo dobljenih rezultatov 

raziskave in statistične obdelave podatkov.  

 

H1: Učitelji razrednega pouka izmed štirih skupin strategij uravnavanja čustev najpogosteje 

uporabljajo kognitivne strategije uravnavanja čustev.  

 

H2: Učitelji začetniki se statistično pomembno razlikujejo glede razumevanja in zavedanja 

svojih čustev v primerjavi z učitelji z daljšim delovnim stažem. 

 

 H3: Učitelji začetniki se statistično pomembno razlikujejo pri uporabi vsaj ene od štirih skupin  

strategij uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne) v 

primerjavi z učitelji z daljšim delovnim stažem. 

 

 

8 METODA DELA 
 

8.1 VZOREC 
 
V vzorec je bilo zajetih 108 priložnostno izbranih učiteljev razrednega pouka 13 slovenskih 

osnovnih šol in njihovih petih podružnic (OŠ Janka Kersnika Brdo s podružnico Krašnja, OŠ 

Šmartno v Tuhinjski dolini s podružnico Zgornji Tuhinj, OŠ Toma Brejca Kamnik, OŠ Stranje, 

                                                
1
 Socialne strategije uravnavanja čustev, pri katerih se posameznik zateče po pomoč in podporo k 

sočloveku, sicer spadajo med izrazno-vedenjske strategije in jih avtorji posebej ne izpostavljajo, 
vendar jih bomo v našem primeru obravnavali posebej, saj so le-te za učitelje, ki so vsakodnevno v 
stiku s številnimi ljudmi, izrednega pomena. 
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OŠ Rodica, OŠ Primoža Trubarja s podružnico Turjak, OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen s 

podružnico Štanjel, OŠ Dornberk s podružnico Prvačina, OŠ Dobravlje, OŠ Branik, OŠ 

Sežna, OŠ Jurija Vege Moravče in OŠ Venclja Perka Domžale).  

 

Od tega je bilo 13 učiteljev začetnikov, ki so poučevali v razredu od enega do treh let in 95 

ostalih, ki so poučevali v razredu več kot tri leta. Vzorec zajema 104 učiteljice in 4 učitelje 

razrednega pouka. 

 

učitelji začetniki

učitelji z več let

delovne dobe

 

Graf 1. Delež učiteljev začetnikov (z 1–3 leti delovne dobe) in učiteljev z več leti delovne 

dobe. 
 

 

8.2 UPORABLJEN MERSKI PRIPOMOČEK 
 

Za pridobivanje podatkov sem skupaj s tremi študentkami uporabila vprašalnik, katerega sta 

sestavili nosilki raziskave dr. Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik Vitulić (2011). Del 

vprašalnika, ki sem ga uporabila v diplomski raziskavi, zajema nekaj splošnih vprašanj o 

starosti, spolu, letih poučevanja in razred oz. starost otrok, katere učitelj trenutno poučuje. 

Splošnim vprašanjem sledi vprašanje odprtega tipa, pri katerem anketirani učitelji navedejo 

čustva, o katerih največ razmišljajo. 

  

Sledijo štiri vprašanja o razumevanju in zavedanju čustev (prepoznavanje čustev, usmerjenje 

pozornosti nanje, pripis lokusa kontrole (čemu pripisujejo razlog za nastanek čustva, ali le-ta 

tiči v njih samih ali so zanj krivi okolje in drugi ljudje) ter zmožnost opisovanja čustev, za njimi 

pa 13 trditev o uravnavanju čustev. Omenjene trditve o uravnavanju čustev vključujejo štiri 

skupine strategij, in sicer: izrazno-vedenjske (3 postavke), kognitivne (7 postavk), telesno-

fiziološke (1 postavka) in socialne (2 postavki). Učitelji na vsako trditev odgovarjajo na 

podlagi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do    

5 = vedno velja zame).  
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8.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Pred zbiranjem podatkov smo se študentke sestale z ravnatelji osnovnih šol, na katerih smo 

želele izvesti raziskavo in jih seznanile o podrobnostih. Po njihovem soglasju smo 

vprašalnike razdelile razrednim in predmetnim učiteljem, pri razdeljevanju in zbiranju 

vprašalnikov so nam pomagale kontaktne osebe (npr. ravnatelji, njihovi pomočniki in različni 

svetovalni delavci na šolah). Ob tem smo se s kontaktnimi osebami dogovorili, da 

zagotovimo popolno anonimnost pri izpolnjevanju vprašalnikov. Po tednu dni od razdelitve 

vprašalnikov smo se študentke vrnile na šole in od kontaktne osebe prevzele izpolnjene 

vprašalnike. 

 

 

8.4 OBDELAVA PODATKOV IN PRIKAZ REZULTATOV 
 

Vse podatke sem vnesla v program SPSS 20.0 in jih ustrezno statistično obdelala. Na prvo 

raziskovalno vprašanje, o katerih čustvih razredni učitelji največ razmišljajo, sem na osnovi 

dobljenih rezultatov odgovarjala tako, da sem izračunala deleže naštetih čustev. Pri drugem 

raziskovalnem vprašanju, kako učitelji na splošno razumejo svoja čustva in v kolikšni meri se 

jih zavedajo ter na tretje raziskovalno vprašanje, kakšne strategije uravnavanja čustev 

uporabljajo, sem za vsako postavko izračunala opisne statistike (povprečne vrednosti in 

standardne odklone). Dobljene rezultate sem prikazala v tabelah in grafih. 

 

Pri preverjanju prve hipoteze, da razredni učitelji med štirimi skupinami strategij uravnavanja 

čustev najpogosteje uporabljajo kognitivne strategije, sem primerjala dobljene povprečne 

vrednosti posameznih strategij. Za preverjanje druge in tretje hipoteze, v katerih sem 

ugotavljala statistično pomembne razlike med učitelji začetniki in učitelji, ki že dalj časa 

poučujejo (glede razumevanja in zavedanja čustev ter glede uravnavanja čustev), sem 

uporabila t-preizkus za neodvisne vzorce. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Rezultate empirične raziskave bom prikazala znotraj različnih vsebinskih sklopov 

(podnaslovov), ki se bodo vsebinsko nanašali na posamezna raziskovalna vprašanja in 

hipoteze. Vključevali bodo: (1) čustva, o katerih razredni učitelji največ razmišljajo, (2) 

značilnosti razumevanja čustev razrednih učiteljev, (3) razlike med učitelji začetniki in učitelji 

z daljšim delovnim stažem glede razumevanja lastnih čustev, (4) značilnosti uporabe strategij 

uravnavanja čustev razrednih učiteljev, (5) razlike med učitelji začetniki in učitelji z daljšim 

delovnim stažem glede uporabe različnih strategij uravnavanja čustev. Dobljene rezultate 

bom sprotno interpretirala. 

 

 

9.1 ČUSTVA, O KATERIH RAZREDNI UČITELJI NAJVEČ RAZMIŠLJAJO 
 

V raziskavi me je zanimalo, o katerih čustvih razredni učitelji največ razmišljajo, o čemer sem 

povprašala učitelje oz. učiteljice.  

 

Na vprašanje, o katerih čustvih največ razmišljajo, je odgovoril(-a) 101 učitelj(-ica), 7 

učiteljev(-ic) pa na vprašanje ni odgovorilo. Rezultate sem prikazala za najpogostejša štiri 

osnovna (primarna) čustva (veselje, žalost, strah in jeza) in tri kompleksna (ljubezen, 

razočaranje in krivda). Nekateri učitelji so navajali še 15 različnih stanj , ki jih nisem mogla 

opredeliti kot čustvo (npr. trma, pričakovanje), zato sem jih izključila iz nadaljnje analize. 

Rezultate pogostosti čustev, o katerih učitelji najpogosteje razmišljajo, bom prikazala v grafu 

2. 
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Graf 2. Odstotki navedenih čustev, o katerih učitelji največ razmišljajo. 

 
Iz grafa je razvidno, da največ, tj. 59 oz. 58,4% anketiranih razrednih učiteljev v 

vsakodnevnem življenju med vsemi čustvi najpogosteje razmišlja o veselju, ki ga uvrščamo 
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med prijetna temeljna čustva. Temu čustvu po pogostosti navajanja  sledi čustvo jeze (47 oz. 

46,5% učiteljev), ki spada med neprijetna temeljna čustva. Glede na pogostost razmišljanja o 

čustvih pri učiteljih sledijo naslednja čustva: ljubezen (43 oz. 42,6% učiteljev), žalost (37 oz. 

36,6% učiteljev), strah (27 oz. 26,7% učiteljev) in razočaranje (7 oz. 6,9%), med najmanjkrat 

omenjenimi pa je krivda (1 oz. 0,9% učiteljev).  

 

Iz rezultatov je torej razvidno, da razredni učitelji v vsakodnevnem življenju veliko razmišljajo 

o veselju. To lahko nakazuje, da jim veselje veliko pomeni in da so zadovoljni s svojim 

življenjem. Po drugi strani pa je možna tudi drugačna razlaga, in sicer, da razmišljanje o 

veselju pomeni, da se sprašujejo o tem, kaj jih razveseljuje, ker bi v življenju želeli biti bolj 

zadovoljni/veseli.  Drugo najpogosteje navedeno čustvo je jeza. O tem čustvu učitelji verjetno 

razmišljajo zato, ker se ob njem  lahko počutijo zelo neprijetno in ga (tako kot ostali ljudje) 

doživljajo predvsem v medosebnih odnosih z drugimi. Ko ljudje razmišljamo o jezi, se lahko 

sprašujemo, kaj v nas sproži jezo, v odnosih s katerimi ljudmi jo doživljamo, kako jo 

izražamo, ali se ji lahko izognemo idr. Verjetno lahko podobna razmišljanja o jezi pripišemo 

tudi anketiranim učiteljem, ki pri svojem precej stresnem delu, kot tudi v svojem zasebnem 

življenju, predvidoma pogosto doživljajo to neprijetno čustvo. Pri učiteljih po pogostosti 

razmišljanja o čustvih jezi sledi ljubezen. To čustvo se lahko navezuje na ljubezen do 

partnerja, otrok, staršev ali do koga oz. česa drugega. Čemu ljudje na splošno in tudi učitelji 

v naši raziskavi misli namenijo ljubezni? Morda ljudje radi razmišljajo o njej, ker je to prijetno 

čustvo, ob katerem lahko podoživljajo lepe trenutke z ljubljenimi, morda še iščejo svojo 

ljubezen ali pa čutijo pomanjkanje ljubezni in si prizadevajo, da bi jo čutili pogosteje in 

intenzivneje. Kar 36,6% učiteljev pa je navedlo, da pogosto razmišljajo o žalosti. Tudi 

doživljanje tega čustva bi lahko povezali z iskanjem razlogov zanj in za soočanje z njim, saj 

naj bi žalost doživljali ob izgubi nečesa pomembnega (Milivojević, 2008), kar je lahko razlog 

za razmišljanje učiteljev o žalosti. Za čustvom žalosti pa po pogostosti razmišljanja pri 

učiteljih sledi strah (26,7% učiteljev o njem pogosto razmišlja). Strah ljudje navadno 

doživljajo, kadar verjamejo, da nimajo dovolj sposobnosti, da bi se spoprijeli z nastalo 

situacijo, saj naj bi presegala njihove sposobnosti (Milivojević, 2008). Tudi učitelji v naši 

raziskavi se glede na rezultate verjetno soočajo z različnimi strahovi, zato o njih tudi 

razmišljajo. Tako v zasebnem življenju kot tudi na delovnem mestu so izpostavljeni vrsti 

situacij, katere bi jim lahko predstavljale oviro, ki morda presega njihove sposobnosti. Lahko 

pa se dogaja, da sicer imajo sposobnosti, ki bi jim omogočile spoprijemanje z določenimi 

ovirami, a oviro subjektivno doživljajo kot »pretežko« zanje. Vse to je lahko posledica nizke 

samozavesti posameznika, ki pogosto pomembno prispeva k doživljanju strahu, saj 

posameznik zase ocenjuje, da situaciji ni kos. V tem primeru je še toliko pomembneje, da o 

tem čustvu in vzrokih zanj razmišljajo in pri sebi iščejo načine, kako se s situacijami, ki so 
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zanje (pre)težke, spoprijeti. Nekaj učiteljev (6,9%) je navedlo, da razmišlja tudi o razočaranju. 

O tem čustvu lahko učitelji pogosto razmišljajo, ker so ga ali ga v vsakodnevnem življenju 

trenutno doživljajo. Razočaranje je namreč čustvo, ki nastane, če drugi ljudje ne izpolnijo 

pomembnih pričakovanj posameznika (Milivojević, 2008). Gre za eno izmed vrst frustracij, ki 

so ji ljudje prav tako pogosto izpostavljeni, še posebej, če imajo izoblikovana določena 

pričakovanja do drugih ljudi ali zunanjega sveta. Pri učiteljih je to lahko še nekoliko 

pogosteje, saj so večino časa v stiku z ljudmi (učenci, njihovimi starši, sodelavci, sorodniki 

ipd.), od katerih imajo različna pričakovanja in če jih ti ne izpolnijo, to pri njih običajno sproži 

doživljanje razočaranja. Prav zato je zelo pomembno, da o tem čustvu tudi razmišljajo in ga 

razumejo, saj se z njim na ta način lahko lažje spoprimejo (npr. znižajo pričakovanja do 

drugih ali druge spodbudijo k vedenju, s katerim bodo dosegali svoje pričakovane cilje).  

 

Navedeni rezultati torej prikazujejo, da so učiteljem čustva v življenju verjetno pomembna, 

saj v svojem življenju razmišljajo o različnih čustvih, med katerimi prevladujeta veselje in 

jeza. Čeprav smo učitelje spraševali o razmišljanju o njihovih čustvih v vsakodnevnem 

življenju in ne v šoli, pa se njihovo razmišljanje lahko povezuje tudi s čustvi, ki jih doživljajo 

na svojem delovnem mestu.  

 

V raziskavi slovenskih avtoric (Prosen, Smrtnik Vitulić in Poljšak, 2011) so rezultati pokazali, 

da je bila pri pouku razredih učiteljev v opazovanem času največkrat izražena jeza, veselje 

pa je bilo na drugem mestu. Na splošno pa je bilo neprijetnih čustev enkrat več kot prijetnih. 

Tudi Hosotani in Imai-Matsumura (2011) sta raziskovala prepoznavanje, izražanje in 

uravnavanje čustev pri japonskih učiteljih v razredu. Tudi pri njih je bilo najpogosteje 

prepoznano in izraženo čustvo v razredu jeza (kar pri 83% učiteljev), na drugem mestu pa 

veselje (75%). Rezultati slovenske in japonske raziskave torej nakazujejo, da je v razredu s 

strani učiteljev najpogosteje izraženo čustvo jeze, v diplomski raziskavi se je glede na 

pogostost razmišljanje o jezi pri učiteljih pojavilo na drugem mestu. Glede na to, da učitelji 

jezo v razredu pogosto izražajo, bi lahko predpostavili, da je to eden od pomembnih 

razlogov, da o njej tudi pogosto razmišljajo. Za učitelje je pri delu z učenci zelo pomembno, 

da znajo jezo uravnavati in jo izražati na čim bolj sprejemljiv način. Da pa jim to lahko uspe, 

morajo o tem čustvu in strategijah uravnavanja le-tega tudi več razmišljati in temu nameniti 

veliko pozornosti tudi takrat, ko niso v neposrednem stiku z učenci, njihovimi starši ali 

drugimi sodelavci.  

 

Drugo pomembno in v naši raziskavi celo največkrat omenjeno čustvo pa je veselje. Veselje 

je čustvo, ki ga oseba doživlja, kadar oceni, da je zadovoljila neko svojo pomembno željo 

(Milivojević, 2008). Naši razredni učitelji torej o tem čustvu v življenju zelo pogosto 
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razmišljajo, glede na raziskavo (Prosen idr. 2011), ki zajema izražanje čustev v razredu, pa 

je tega čustva tam nekoliko manj. Ob tem se mi je v rezultatih raziskave slovenskih avtoric 

zdelo zanimivo, da so učitelji veselje navadno izrazili ob učenčevih učnih uspehih in ne ob 

lastnih uspehih, kar bi bilo po mnenju avtoric raziskave lahko v povezavi z učiteljevim 

občutkom odgovornosti za učenčev učni uspeh. To posledično lahko pomeni, da s strani 

učiteljev učenčev uspeh predstavlja tudi uspeh, ki ga učitelji pripisujejo sebi. Podobno sta v 

raziskavi med japonskimi učitelji ugotovila tudi Hosotani in Imai-Matsumura (2011): tudi ti 

učitelji namreč navajajo, da čustvo veselja pri delu v razredu pri njih največkrat vzbudijo 

dosežki in uspehi učencev ter njihovo zadovoljstvo, medtem ko veselje zavoljo lastnega 

zadovoljstva nad uspešno izvedenim poukom navaja le peščica učiteljev. Veselje spada med 

prijetna čustva, zato je vsekakor dobro, da o njem razmišljamo in ga čim pogosteje tudi 

izražamo. Predvsem učitelji so tisti, ki z izražanjem veselja močno pripomorejo pri splošnem 

vzdušju in klimi v razredu, med sodelavci, starši in drugimi ljudmi, s katerimi se vsakodnevno 

srečujejo. Čustva se namreč do neke mere »prenašajo« z ene osebe na drugo, kar pomeni, 

da opazovanje izraženih čustev pri drugem lahko povzroči podobno čustvo tudi pri nas 

(Lamovec, 1991). 

 

Rezultati raziskave torej kažejo, da razredni učitelji v življenju razmišljajo o raznolikih čustvih, 

tako pozitivnih kot tudi negativnih. To verjetno pomeni, da jim ni vseeno, kdaj jih doživljajo in 

kako jih izražajo. Glede na dobljene rezultate sem v tem poglavju iskala morebitne razloge 

za učiteljevo razmišljanje o posameznih čustvih, vendar bi bilo v prihodnje potrebno raziskati, 

kaj glede na poročanja učiteljev sproža njihovo razmišljanje o čustvih in kateri so 

najpogostejši razlogi za njihovo »miselno ukvarjanje« s čustvi. 

 

 

9.2 RAZUMEVANJE IN ZAVEDANJE ČUSTEV RAZREDNIH UČITELJEV 
 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako razredni učitelji razumejo svoja 

čustva in v kolikšni meri se jih zavedajo. Razumevanje in zavedanje čustev sem ugotavljala 

na štirih področjih, in sicer pri: (1) zmožnosti prepoznavanja lastnih čustev, (2) količini 

pozornosti, ki jo učitelji namenijo svojim čustvom, (3) lokusu kontrole (pripisovanje vzrokov 

za čustva sebi ali drugim) in (3) zmožnosti opisovanja čustev. 

 

Na raziskovalno vprašanje o razumevanju čustev učiteljev bom odgovorila na osnovi analize 

rezultatov, ki sem jih dobila pri štirih navedenih trditvah o razumevanju in zavedanju čustev. 

Na vsako od trditev so učitelji odgovarjali na podlagi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice 

Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame). Analizirala sem 
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naslednje štiri trditve, med katerimi se vsaka od njih nanaša na posamezno vrsto 

razumevanja in zavedanja čustev (2. sklop vprašanj o razumevanju čustev): 

- 1. prepoznavanje čustev: »Največkrat vem, katera čustva doživljam.« 

- 2. pozornost na čustva: »Pozoren/na sem na svoja čustva.« 

- 3. lokus kontrole: »Pogosto so drugi krivi, da doživljam neprijetna čustva.« 

- 4. opisovanje čustev: »Nimam težav pri opisovanju svojih čustev.«  

 

V Tabeli 2 prikazujem rezultate povprečnih vrednosti (M) in standardnih odklonov (SD), ki so 

se pri učiteljih razrednega pouka pokazali na omenjenih štirih področjih razumevanja in 

zavedanja lastnih čustev.  

 

Tabela 2. Povprečne vrednosti in standardni odkloni rezultatov, dobljenih na štirih področjih 

razumevanja in zavedanja čustev pri učiteljih. 

 

PODROČJA POSTAVKE N M SD 

Prepoznavanje čustev Vem katera čustva doživljam. 107 4,24 0,64 

Pozornost na čustva Pozoren/-a sem na svoja čustva.  108 3,94 0,81 

Lokus kontrole Drugi so krivi za doživljanje neprijetnih čustev.  108 2,38 0,89 

Opisovanje čustev Z opisovanjem čustev nimam težav. 108 3,53 1,12 

 
Opombe: N – število učiteljev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne 

velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon.  

 

Anketirani razredni učitelji ocenjujejo, da dobro prepoznavajo svoja čustva (M = 4,24, SD = 

0,64), saj je večina odgovorila, da največkrat vedo, katero čustvo v določenem trenutku in 

situaciji doživljajo. Povprečna vrednost rezultatov je bila na področju pozornosti na svoja 

čustva sicer nekoliko nižja kot na predhodno omenjenem področju (M = 3,94, SD = 0,81), a 

rezultat kljub temu kaže, da so anketirani učitelji dostikrat pozorni na svoja čustva. Anketirani 

učitelji so v povprečju odgovorili, da z opisovanjem čustev nimajo večjih težav (M = 3,53, SD 

= 1,12), učitelji pa razlog za doživljanje negativnih čustev, ki smo ga ugotavljali z lokusom 

kontrole, v precej večji meri pripisali sebi in svojemu ravnanju kot drugim ljudem in okolici (M 

= 2,38, SD = 0,89). 

 

Ti rezultati nam sporočajo, da večina razrednih učiteljev ocenjuje, da se zaveda svojih 

čustev, da je nanje pozorna in jih zna opisati. Menim, da je razumevanje oz. zavedanje 

čustev v učiteljskem poklicu zelo pomembno, saj so v šoli v nenehnih interakcijah z učenci, 

starši, sodelavci in drugimi ljudmi, s katerimi lahko doživljajo različna čustva. Učiteljevo 
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neustrezno poznavanje in/ali ignoriranje čustev v interakcijah z drugimi ljudmi je lahko razlog 

za neučinkovite medosebne odnose, težave in nesporazume, ki po mojem mnenju 

pomembno prispevajo k manjši kakovosti učiteljevega dela. 

 

Pri lokusu kontrole je srednja vrednost odgovorov precej nižja od srednjih vrednosti na 

ostalih področjih razumevanja in zavedanja čustev (M = 2,38), kar pomeni, da anketirani 

učitelji po navadi razlog (krivdo) za doživljanje negativnih čustev v precej večji meri 

pripisujejo sebi in svojemu ravnanju kot drugim ljudem in okolici. Ta rezultat pomeni, da se 

učitelji počutijo odgovorne za doživljanje lastnih čustev in se zavedajo, da lahko precej 

naredijo za lastno razpoloženje in čustveno stanje. O odgovornosti za lastna čustva je pisal 

tudi Milivojević (2008), ki meni, da smo ljudje sami odgovorni za svoja čustva, saj se 

odzivamo le na tisto dogajanje, ki ga subjektivno ocenimo kot za nas pomembnega. Če se 

učitelji zavedajo odgovornosti za svoja čustva, to pomeni, da bodo z njimi tudi ustrezneje 

upravljali v medosebnih odnosih z učenci, starši in drugimi ljudmi, s katerimi se pri svojem 

delu in v vsakodnevnem življenju srečujejo.  

 

Rezultati o učiteljevi zmožnosti opisovanja lastnih čustev kažejo na večjo razpršenost okoli 

povprečne vrednosti (SD = 1,12) kot na ostalih področjih razumevanja in zavedanja čustev 

(pri prepoznavanju čustev je SD = 0,64 , pri pozornosti na čustva je SD = 0,81 in pri lokusu 

kontrole je SD = 0,89). To pomeni, da se učitelji v večji meri razlikujejo glede opisovanja 

lastnih čustev kot na ostalih področjih razumevanja in zavedanja čustev. Rezultati glede 

opisovanja lastnih čustev kažejo, da je med učitelji nekaj takšnih, ki svojega čustvenega 

stanja ne znajo opisati in nekaj takšnih, ki z opisovanjem nimajo težav. Osebno menim, da bi 

učitelji svoja čustva morali znati prepoznati in opisati, saj delajo predvsem z učenci, ki se 

omenjenega področja šele učijo. Če učitelji pri sebi ne znajo prepoznati in opisovati lastnih 

čustev, tega ne morejo naučiti učencev. Glede na omenjene rezultate bi lahko zaključila, da 

bi učenju opisovanja čustev lahko pri izobraževanju (bodočih) učiteljev namenili več 

pozornosti.    

 

Naša raziskava je torej pokazala, da učitelji na splošno v življenju veliko razmišljajo o svojih 

čustvih, jih prepoznavajo in jim namenjajo precej pozornosti, obenem pa imajo nekateri 

izmed njih nekaj težav pri opisovanju lastnega čustvenega doživljanja. Poleg samoocene 

zmožnosti opisovanja čustev me je nekoliko presenetil tudi rezultat, ki se nanaša na 

pripisovanje razlogov za čustva (lokus kontrole), saj sem pričakovala, da bo več učiteljev 

vzrok za doživljanje neprijetnih čustev pripisalo drugim ljudem in okolici kot sebi. Da bodo 

učitelji v večji meri kot sebi pripisali razloge za svoja čustva drugim ljudem in okolici, sem 

predpostavila zato, ker sem poznala rezultate raziskave slovenskih avtoric (Prosen idr., 
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2011), v kateri so študentje opazovali izražanje čustev pri razrednih učiteljih v razredu. 

Rezultati so namreč pokazali, da je za pogosto izražanje jeze razrednih učiteljev pri delu z 

učenci v razredu »kriva« nedisciplina učencev. Navidezno neskladje med rezultati diplomske 

raziskave, ki so pokazali, da učitelji odgovornost za sprožanje svojih čustev pripisujejo 

predvsem sebi in raziskave omenjenih avtoric, ki so pokazali, da so razlogi za posamezna 

čustva povezani z vedenjem učencev, so se morda pokazale tudi zato, ker smo v diplomski 

raziskavi spraševali učitelje po njihovih čustvih na sploh (in ne le v razredni situaciji), medtem 

ko so drugi avtorji raziskovali čustva pri učiteljih v razredu. Prav tako pa so v diplomski 

raziskavi učitelji sami poročali o svojih čustvih, medtem ko so slovenske avtorice učiteljeva 

čustva ugotavljale na osnovi opazovanja v razredu. Glede na omenjeno tudi učitelji v naši 

raziskavi razlog za doživljanje neprijetnih čustev v razredu morda pogosteje pripišejo 

učencem, v vsakdanjem življenju pa se zavedajo, da je ta odgovornost predvsem na njih 

samih. Po drugi strani pa je povsem mogoče, da ti učitelji tudi pri delu z učenci »krivdo« za 

doživljanje jeze pripisujejo sebi in ne učencem, kar bi bilo smiselno preveriti z dodatnimi 

vprašanji ali neposrednim opazovanjem učiteljev pri njihovem delu.   

 

 

9.3 RAZLIKE MED UČITELJI ZAČETNIKI IN UČITELJI Z DALJŠIM DELOVNIM 
STAŽEM GLEDE RAZUMEVANJA IN ZAVEDANJA LASTNIH ČUSTEV 

   

V drugi hipotezi (H2) sem predvidela, da se učitelji začetniki statistično pomembno razlikujejo 

glede razumevanja in zavedanja svojih čustev v primerjavi z učitelji z daljšim delovnim 

stažem. Učitelje sem v ti dve skupini razdelila na podlagi Berlinerjeve (1992, v Valenčič 

Zuljan idr., 2006) opredelitve profesionalnega razvoja učiteljev, pri čemer so učitelji začetniki 

tisti, ki poučujejo od enega do treh let (skupini učiteljev novincev in začetnikov), izurjeni pa 

tisti ki poučujejo več kot tri leta (skupine usposobljenih učiteljev in uspešnih učiteljev ter 

učiteljev ekspertov).  

 

Hipotezo (H2) bom skušala sprejeti ali zavrniti na osnovi rezultatov t-preizkusa, s katerim 

bom na vsakem od štirih področij razumevanja čustev (prepoznavanje čustev, pozornost, 

lokus kontrole in opisovanje čustev) ugotavljala morebitne razlike med učitelji začetniki in 

tistimi z daljšim delovnim stažem (v nadaljevanju izurjenimi učitelji). 

  

Posamezna področja razumevanja čustev sem med skupinama primerjala na osnovi štirih 

postavk, pri katerih so anketirani učitelji odgovarjali na podlagi 5-stopenjske ocenjevalne 

lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame).  
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V Tabeli 3 za vsako od štirih področij razumevanja in zavedanja čustev prikazujem rezultate 

t-preizkusa med skupinama učiteljev, dodajam pa tudi povprečne vrednosti (M), na osnovi 

katerih bom lahko zaključevala o smeri dobljenih razlik med obema skupinama učiteljev in 

standardne odklone (SD).  

 

Tabela 3. Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike/podobnosti med učitelji začetniki 

in izurjenimi učitelji po področjih razumevanja in zavedanja čustev (t-preizkus). 

 

PODROČJA POSTAVKE  N M SD t p 

Prepoznavanje Vem katera čustva 

doživljam. 

učitelj začetnik 13 4,23 0,44 - 0,07 0,94 

izurjeni učitelj 94 4,24 0,67 

 Pozornost Pozoren/-a sem na 

svoja čustva. 

učitelj začetnik 13 4,00 0,82 0,31 0,76 

izurjeni učitelj 95 3,93 0,82 

Lokus kontrole Drugi so krivi za 

doživljanje neprijetnih 

čustev. 

učitelj začetnik 13 2,46 0,78 0,35 0,73 

izurjeni učitelj 95 2,37 0,91 

 Opisovanje 

čustev 

Z opisovanjem čustev 

nimam težav. 

učitelj začetnik 13 3,62 1,19 0,30 0,76 

izurjeni učitelj 95 3,52 1,11 

 

Opombe: N – število učiteljev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne 

velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p –

stopnja značilnosti. 

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da rezultati t-preizkusa niso pokazali statistično pomembnih razlik na 

nobenem od štirih področij razumevanja in zavedanja čustev razrednih učiteljev (za 

prepoznavanje čustev t = - 0,07, p = 0,94, za pozornost na čustva t = 0,31, p = 0,76, za lokus 

kontrole t = 0,35, p = 0,73 in za opis čustev t = 0,30, p = 0,76). 

 

T-test je med neodvisnima vzorcema pokazal, da med učitelji začetniki in izurjenimi učitelji ni 

statistično pomembnih razlik glede razumevanja in zavedanja svojih čustev, torej drugo 

hipotezo (H2), v kateri sem predvidela, da se učitelji začetniki statistično pomembno 

razlikujejo glede razumevanja in zavedanja svojih čustev v primerjavi z učitelji z daljšim 

delovnim stažem, zavrnem.  

 

In kje bi lahko iskali razloge za takšen rezultat? Lahko da mlajše generacije učiteljev 

začetnikov, ki so navadno šele na začetku svoje poklicne poti in si tudi na splošno šele 

začenjajo urejati lastno samostojno življenje, namenjajo več pozornosti sebi, svojim čustvom, 
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svojemu poklicnemu delu, torej poučevanju in pogosto tudi vsemu drugemu, česar se v 

življenju lotijo. Vse to lahko posledično tudi skrbneje načrtujejo in ne pustijo, da bi njihova 

čustva vplivala na njihove odločitve in profesionalno delo. Če lahko razlog iščemo tu, potem 

lahko predvidevamo, da so ti učitelji tako pri svojem delu kot tudi na splošno v življenju 

najverjetneje nekoliko manj sproščeni in spontani, česar pa na osnovi naših rezultatov ne 

moremo trditi z gotovostjo.  

 

Po drugi strani pa je možno, da mlajši učitelji na tem področju dejansko nimajo večjih težav 

in svoja čustva razumejo ter se jih zavedajo. Morda gre razlago za to pripisati študiju na 

fakulteti, ki bodočim učiteljem razrednega pouka v okviru različnih predmetov (npr. pri 

razvojni in pedagoški psihologiji) omogoča določena (spo)znanja o čustvih. S tem so (bodoči) 

učitelji na svoja čustva in čustva drugih lahko bolj pozorni, o njih več razmišljajo in jih 

posledično tudi bolje prepoznavajo in razumejo.  

 

Morda so mlajši učitelji glede prepoznavanja in razumevanja svojih čustev tudi nekoliko manj 

kritični kot starejši kolegi. Pri odgovarjanju na trditve so zaradi tega lahko precej idealistično 

ocenili svoje razumevanje in zavedanje čustev. Po drugi strani pa je možno, da bi rezultati 

pokazali na razlike med razrednimi učitelji glede na čas poučevanja, če bi primerjali več kot 

dve skupini učiteljev in ne le začetnike in izurjene. V prihodnje bi bilo smiselno raziskati, ali bi 

učitelji drugače odgovarjali kot v raziskavi, če bi jih povprašali, kako razumejo svoja čustva in 

se jih zavedajo v specifičnih situacijah (npr. v razredu ali doma).  

 

 

9.4 STRATEGIJE URAVNAVANJA ČUSTEV RAZREDNIH UČITELJEV PRI 
DELU Z OTROKI 

 
 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katero od štirih skupin strategij 

uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne) učitelji 

razrednega pouka uporabljajo pri svojem delu z otroki. Znano je namreč, da so strategije 

uravnavanja čustev raznolike, T. Lamovec (1991) jih je razdelila v tri večje skupine, in sicer 

na kognitivne, telesno-fiziološke in izrazno-vedenjske, mi pa smo pri obdelavi podatkov naše 

raziskave dodali še socialne. Slednje drugi avtorji sicer uvrščajo med izrazno-vedenjske, a 

ker ocenjujem, da so za učitelje, ki so vsakodnevno v stiku s številnimi ljudmi, pomembne, jih 

bom obravnavala ločeno. 

 

Na raziskovalno vprašanje o strategijah uravnavanja čustev učiteljev bom odgovorila s 

pomočjo analize rezultatov pri trinajstih postavkah o uravnavanju čustev, na katere so 
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anketirani učitelji odgovarjali na podlagi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa 

(od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame). Med postavkami so 3 iz skupine 

izrazno-vedenjskih strategij (ohranjanje kontrole vedenja med doživljanjem neprijetnih 

čustev, telesna aktivnost in skrivanje čustev pred drugimi), 7 postavk iz skupine kognitivnih 

strategij (iskanje razloga za doživljanje negativnega čustva, razmišljanje o načinih boljšega 

počutja, razmišljanje o drugih možnih vidikih negativnega čustva, misel na kaj prijetnega, 

prepričevanje samega sebe o nepomembnosti situacije in postavka, da posameznik o 

negativnih čustvih ne razmišlja), 1 postavka iz skupine telesno-fizioloških strategij (umirjanje 

telesa) in 2 postavki iz skupine socialnih strategij (iskanje podpore pri drugih ljudeh ter 

iskanje pomoči pri drugih ljudeh) (glej prilogo 1, sklop 3 – Doživljanje čustev pri delu z otroki). 

 

V Tabeli 4 prikazujem povprečne vrednosti (M) in standardne odklone (SD) pri vseh trinajstih 

postavkah, ki so jih učitelji ocenili pri uravnavanju svojih čustev pri delu z otroki v razredu in 

za posamezne skupine strategij, v katere sem razvrščala posamezne strategije, skupaj. 
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Tabela 4. Povprečne vrednosti in standardni odkloni rezultatov, dobljenih glede uporabe 

posameznih in skupin strategij uravnavanja čustev pri učiteljevem delu z učenci v razredu. 

 

Posamezne strategije uravnavanja 

čustev 

 Poimenovanje strategij 

uravnavanja čustev 

N M  SD 

Iskanje razloga za doživljanje 

negativnega čustva 

kognitivna 108 3,94 0,77 

Razmišljanje o načinih boljšega 

počutja 

kognitivna 108 3,76 0,74 

Razmišljanje o drugih možnih vidikih 

negativnega čustva  

kognitivna 108 3,64 0,84 

Misel na kaj prijetnega kognitivna 108 3,43 0,91 

Prepričevanje samega sebe o 

nepomembnosti situacije  

kognitivna 108 2,84 0,94 

Prepričevanje samega sebe o 

nasprotnosti doživljanja čustev 

(zanikanje neprijetnih čustev) 

kognitivna 108 2,63 1,03 

O negativnih čustvih ne razmišlja  kognitivna 108 2,36 1,00 

 skupaj kognitivne  108 3,73 0,52 

Ohranjanje kontrole vedenja med 

doživljanjem neprijetnih čustev 

izrazno-vedenjska 108 3,71 0,89 

Telesna aktivnost izrazno-vedenjska 107 3,60 1,03 

Skrivanje čustev pred drugimi  izrazno-vedenjska 108 3,09 0,97 

 skupaj izrazno-vedenjske 107 3,46 0,59 

Umirjanje telesa telesno-fiziološka 108 3,22 1,08 

Iskanje podpore pri drugih ljudeh  socialna 108 3,36 1,11 

Iskanje pomoči pri drugi osebi  socialna 108 3,53 1,09 

  skupaj socialni 108 3,44 1,02 

 

Opombe: N – število učiteljev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne 

velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon. Odebeljeno so prikazani 

najvišji in najnižji povprečni rezultat posamezne strategije in skupina strategij uravnavanja 

čustev ter poimenovane skupine strategij uravnavanja čustev.  

 
Iz Tabele 4 je razvidno, da učitelji pri svojem delu z učenci uporabljajo vse vključene 

strategije uravnavanja čustev (tako na ravni posameznih strategij kot skupin strategij). Učitelji 

so najpogosteje navedli kognitivno strategijo, da v primeru doživljanja negativnih čustev 
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poskušajo poiskati razloge zanje (M = 3,94). Omenjeni strategiji po pogostosti uporabe sledi 

še ena iz skupine kognitivnih strategij in sicer, da razmišljajo o načinih boljšega počutja (M = 

3,76). Med kognitivnimi strategijami uravnavanja negativnih čustev v razredu učitelji kot 

pogoste navajajo še razmišljanje o drugih možnih vidikih negativnega čustva (M = 3,64) in 

razmišljanje o prijetnejših vsebinah (M = 3,43). Med manj pogostimi kognitivnimi strategijami 

učitelji navajajo prepričevanje samega sebe o nepomembnosti situacije (M = 2,84) in o 

nasprotnosti doživljanja čustev (zanikanje neprijetnih čustev) (M = 2,63), najmanj pogosto pa 

se med kognitivnimi strategijami poslužujejo tiste, da v primeru doživljanja negativnih čustev 

o njih nočejo razmišljati (M = 2,36).  

 

Glede na celotne rezultate lahko zaključim, da se učitelji poslužujejo vseh štirih skupin 

strategij uravnavanja čustev (odgovor na tretje raziskovalno vprašanje). Obenem pa lahko 

sprejmem prvo hipotezo (H1), pri kateri sem predvidela, da se učitelji v največji meri 

poslužujejo kognitivnih strategij (M = 3,73) glede na ostale vključene skupine strategij 

uravnavanja čustev (Mizrazno-vedenjske = 3,46; Mtelesno-fiziološke = 3,22; Msocialne = 3,44). 

 

Posamezne kognitivne strategije, pri katerih gre za iskanje načinov za izboljšanje 

razpoloženja in prekinitev doživljanja neprijetnih čustev, so med učitelji najbolj pogoste, prav 

tako pa povprečni rezultati za vse kognitivne strategije čustev kažejo, da med vsemi 

vključenimi skupinami strategij uravnavanja čustev te strategije učitelji pri svojem delu z 

učenci najbolj pogosto uporabljajo (M = 3,73, SD = 0,52). Skladno z dobljenimi rezultati, pri 

katerih so učitelji kot najpogostejše strategije uravnavanja čustev pri delu z učenci v razredu 

navajali kognitivne strategije, pa so omenjene strategije uravnavanja čustev tudi med ljudmi 

na splošno precej pogoste. Pri njih gre namreč za spreminjanje misli in predstav z namenom, 

da se spremeni čustveno doživljanje (Lamovec, 1991), kar precejkrat (nezavedno) počnemo. 

Tudi Milivojević (2008) je v poglavju o uravnavanju čustev kognitivnim strategijam namenil 

precej več pozornosti kot ostalim strategijam, saj meni, da je predvsem od posameznikove 

ocene pomena in pomembnosti situacije odvisno, ali bo posameznik doživljal določeno 

čustvo in kako intenzivno ga bo doživljal. Rezultati raziskave so prav tako pokazali, da so 

učitelji kot najmanj pogoste navajali tiste kognitivne strategije, pri katerih je bil poudarek na 

zanikanju doživljanja neprijetnih čustev, prepričevanju samega sebe o nepomembnosti 

doživljanja posameznega neprijetnega čustva in ignoriranje neprijetnih čustev. Ta rezultat 

nakazuje, da učitelji o svojih čustvih precej razmišljajo in jih ne skušajo zanikati, pač pa 

iščejo poti za njihovo uravnavanje. Po drugi strani pa je čustva večinoma težko zanikati, saj 

jih doživljamo, zato se tudi učitelji verjetno poslužujejo »realnejših« načinov upravljanja s 

čustvi, ki vključujejo uravnavanje intenzivnosti lastnega doživljanja in izražanja. Da so učitelji 

med vsemi vključenimi skupinami strategij uravnavanja čustev kot najpogostejše navajali 
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kognitivne, je razumljivo tudi zato, ker jih pri delu z učenci lažje uporabljajo kot ostale, npr. 

posamezne telesno-fiziološke (npr. v razredu lažje preusmerijo misli na kaj prijetnega, kot se 

telesno aktivirajo in s tem zmanjšajo svoje doživljanje jeze).   

 

Ob analizi posameznih telesno-fizioloških in izrazno-vedenjskih strategij uravnavanja čustev 

lahko razberemo, da so te strategije, npr. prakticiranje telesne aktivnosti (M = 3,60), 

umirjanje telesa (M = 3,22) in skrivanje čustev pred drugimi (M = 3,09), pri učiteljih 

razrednega pouka nekoliko manj zastopane, kot je zastopana večina kognitivnih strategij 

uravnavanja čustev, saj so povprečne vrednosti nižje pri telesno-fizioloških in izrazno-

vedenjskih strategijah kot pri kognitivnih. Pri telesno-fizioloških in socialnih skupinah strategij 

so zanimivi tudi rezultati standardnih odklonov, ki so v primerjavi z drugimi strategijami med 

najvišjimi. Glede na rezultate, prikazane v Tabeli 4, lahko vidimo, da je precej visoko 

uvrščena tudi izrazno-vedenjska strategija, pri kateri učitelji poskušajo v primeru doživljanja 

neprijetnega čustva ohranjati kontrolo nad svojim vedenjem (M = 3,71). Osebno menim, da je 

omenjena strategija pri poučevanju zelo pomembna, saj učitelji, ki ne nadzorujejo svojega 

vedenja in pogosto povsem odkrito izražajo jezo, žalost ter razočaranje pred učenci, težje 

vzdržujejo pozitivno razredno klimo, ki je za uspešno in motivirano delo učencev izredno 

pomembna (Prosen idr., 2011).   

 

Rezultati iz Tabele 4 se skladajo z rezultati, ki smo jih predhodno dobili na področju 

razumevanja in zavedanja čustev učiteljev v njihovem vsakodnevnem življenju. Tudi pogosta 

uporaba kognitivnih strategij pri učiteljevem delu v razredu nakazuje, da učitelji o svojih 

čustvih precej razmišljajo in iščejo načine za uravnavanje neprijetnih čustev. Miselno se torej 

razredni učitelji iz naše raziskave precej posvečajo svojim čustvom in pri delu z otroki želijo 

imeti nadzor nad svojimi neprijetnimi čustvi. Kognitivne strategije so verjetno toliko bolj 

pogoste tudi zaradi samega načina dela v razredu, saj si učitelji med samim poučevanjem 

težko privoščijo razne tehnike sproščanja telesa in telesne aktivnosti, katere so pogosto 

priporočljive za izboljšanje počutja in čustvenega stanja v vsakodnevnem življenju 

(Milivojević, 2008). Ta dva »telesna« načina uravnavanja čustev sta sicer v zadnjem času 

precej v porastu, saj jima veliko pozornost namenjajo tudi mediji in raznolike revije z obilico 

nasvetov, kako do boljšega počutja in uravnavanja čustvenega stanja. Vedno več ljudi 

zahaja v različne športne in sprostitvene centre, namenjene rekreaciji, masažam, jogi in 

podobnim sprostitvenim dejavnostim. Obenem pa se vedno bolj poudarja rek, da je »zdrav 

duh v zdravem telesu«, pri čemer naj bi zdravje in dobra telesna pripravljenost omogočala 

tudi duševni mir in dobro razpoloženje. Učitelji se, kot sem že omenila, teh metod znotraj 

pouka težko poslužujejo, lahko pa jim več časa namenijo v popoldanskem času.  
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Pri skupini socialnih strategij,  ki v raziskavi vključujejo iskanje pomoči in podpore pri drugi 

osebi, rezultati kažejo, da učitelji omenjeni strategiji zmerno pogosto izbirajo (M = 3,36 in M = 

3,53). Pri obeh navedenih socialnih strategijah uravnavanja čustev pa je precej visok tudi 

standardni odklon, kar pomeni, da se pogostost uporabe omenjenih strategij pri učiteljih 

razmeroma razlikuje. Pri samem delu z učenci so socialne strategije verjetno težje izvedljive, 

verjetno pa učitelji svoje stiske, ki jih doživljajo pri neposrednem delu z učenci, včasih 

zaupajo svojim kolegom, vendar omenjen način spoprijemanja z neugodnimi čustvi pri večini 

ni najbolj pogosto uporabljan. Razloge za manj pogosto posluževanje socialnih strategij pri 

nekaterih učiteljih je moč iskati pri različnih dejavnikih, npr. v njihovih osebnostnih lastnostih 

kot je introvertnost, ki se izraža v manjši meri komunikativnosti, aktivnosti in dominantnosti.  

 

 
 

9.5 RAZLIKE MED UČITELJI ZAČETNIKI IN IZURJENIMI UČITELJI GLEDE 
UPORABE RAZLIČNIH STRATEGIJ URAVNAVANJA ČUSTEV PRI DELU Z 
OTROKI 

  

V tretji hipotezi (H3) sem predvidela, da se učitelji začetniki statistično pomembno razlikujejo 

pri uporabi vsaj ene od štirih skupin (kognitivnih, telesno-fizioloških, izrazno-vedenjskih in 

socialnih) strategij uravnavanja čustev v primerjavi z učitelji z daljšim delovnim stažem pri 

svojem delu z otroki.  

 

Tretjo hipotezo (H3) bom skušala sprejeti ali zavrniti tako, da bom analizirala rezultate 

samoocen razrednih učiteljev pri trinajstih postavkah, ki se nanašajo na uporabo štirih skupin 

strategij uravnavanja čustev, na katere so anketirani učitelji odgovarjali na podlagi 5-

stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno 

velja zame). 

 

V Tabeli 5 prikazujem povprečne vrednosti (M) in standardne odklone (SD) za posamezno 

skupino razrednih učiteljev ter rezultate t-preizkusa za neodvisne vzorce glede uporabe 

strategij uravnavanja čustev pri vseh 13 strategijah in pri vseh 4 skupinah strategij 

uravnavanja čustev (kognitivne, telesno-fiziološke, izrazno-vedenjske in socialne) med učitelji 

začetniki in izurjenimi učitelji (pri njihovem delu z otroki v razredu).  
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Tabela 5. Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike/podobnosti med učitelji začetniki 

in izurjenimi učitelji glede uporabe posameznih in skupin strategij uravnavanja čustev (t-

preizkus). 

 

Posamezne strategije 
uravnavanja čustev 

Poimenovanje 
strategij 

uravnavanja 
čustev 

 N M SD t p 

Iskanje razloga za 

doživljanje negativnega 

čustva  

kognitivna učitelj začetnik 13 3,85 1,07 -0,44 0,65 

izurjeni učitelj 95 3,95 0,72 

Razmišljanje o načinih 

boljšega počutja  

kognitivna učitelj začetnik 13 3,92 0,64 0,85 0,39 

izurjeni učitelj 95 3,74 0,75 

Razmišljanje o drugih 

možnih vidikih 

negativnega čustva  

kognitivna učitelj začetnik 13 3,69 0,75 0,24 0,81 

izurjeni učitelj 95 3,63 0,85 

Misel na kaj prijetnega kognitivna učitelj začetnik 13 3,77 0,93 1,46 0,15 

izurjeni učitelj 95 3,38 0,90 

Prepričevanje samega 

sebe o nepomembnosti 

situacije 

kognitivna učitelj začetnik 13 3,23 0,93 1,60 0,11 

izurjeni učitelj 95 2,79 0,93 

Prepričevanje samega 

sebe o nasprotnosti 

doživljanja čustev 

(zanikanje neprijetnih 

čustev) 

kognitivna učitelj začetnik 13 2,92 1,04 1,09 0,28 

izurjeni učitelj 95 2,59 1,03 

O negativnih čustvih ne 

razmišlja  

kognitivna učitelj začetnik 13 2,38 0,96 0,09 0,93 

izurjeni učitelj 95 2,36 1,01 

 skupaj 

kognitivne 

učitelj začetnik 13 3,39 0,45 0,85 0,39 

izurjeni učitelj 95 3,20 0,53 

Ohranjanje kontrole 

vedenja  

izrazno-

vedenjska 

učitelj začetnik 13 4,15 0,69 1,93 0,05 

izurjeni učitelj 95 3,65 0,90 

Telesna aktivnost izrazno-

vedenjska 

učitelj začetnik 13 3,92 0,95 1,22 0,23 

izurjeni učitelj 94 3,55 1,03 

Skrivanje čustev pred 

drugimi  

izrazno-

vedenjska 

učitelj začetnik 13 3,08 0,95 -0,06 0,95 

izurjeni učitelj 95 3,09 0,98 

 skupaj izrazno-

vedenjske 

učitelj začetnik 13 3,72 0,49 1,66 
 

0,10 
 

izurjeni učitelj 94 3,43 0,60 
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Umirjanje telesa  telesno-

fiziološka 

učitelj začetnik 13 3,46 1,13 0,85 0,39 

izurjeni učitelj 95 3,19 1,08 

Iskanje podpore pri 

drugih ljudeh  

socialna učitelj začetnik 13 3,62 1,39 0,88 0,37 

izurjeni učitelj 95 3,33 1,07 

Iskanje pomoči pri 

drugi osebi  

socialna učitelj začetnik 13 3,92 0,95 1,40 0,16 

izurjeni učitelj 95 3,47 1,10 

 skupaj socialni učitelj začetnik 13 3,77 1,09 1,22 0,22 

izurjeni učitelj 95 3,40 1,01 

 
Opombe: N – število učiteljev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne 

velja zame do 5 = vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa, p –

stopnja značilnosti. Odebeljeno so prikazani rezultati pomembnih razlik med skupinama ter 

poimenovane skupne strategij uravnavanja čustev. 

 

Razvidno iz tabele 5 rezultati t-preizkusa niso pokazali statistično pomembnih razlik glede 

uporabe nobene od štirih skupin strategij uravnavanja čustev pri delu z otroki med razrednimi 

učitelji začetniki in učitelji z več leti delovnih izkušenj. Razlik torej ni bilo v navajanju 

pogostosti uporabe niti pri kognitivnih strategijah (t = 0,85, p = 0,39), izrazno-vedenjskih (t = 

1,66, p = 0,10), telesno-fizioloških (t = 0,85, p = 0,39) in socialnih (t = 1,22, p = 0,22). Glede 

na to, da sem v tretji hipotezi (H3) predvidela, da se učitelji začetniki in izurjeni učitelji pri 

svojem delu v razredu med seboj razlikujejo v uporabi vsaj ene od štirih vključenih skupin 

strategij uravnavanja čustev, lahko na osnovi dobljenih rezultatov tretjo hipotezo zavrnem. 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da so rezultati t-preizkusa pokazali statistično pomembno razliko 

med učitelji začetniki in izurjenimi učitelji pri uporabi le ene od trinajstih posameznih strategij 

uravnavanja čustev, ki jih učitelji doživljajo pri delu z otroki. Ta razlika je statistično 

pomembna pri izrazno-vedenjski strategiji, in sicer pri tisti, ki govori o ohranjanju kontrole 

vedenja med doživljanjem neprijetnega čustva (t = 1,93, p = 0,05). Iz povprečnih vrednosti je 

razvidno, da učitelji začetniki med doživljanjem neprijetnega čustva po navadi večkrat 

ohranjajo kontrolo nad svojim vedenjem (M = 4,15), kot učitelji, ki že dlje časa poučujejo (M = 

3,65). Ta podatek govori v prid teoriji o učiteljevem profesionalnem razvoju. Če namreč po 

Berlinerju (1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006) podrobneje analiziramo prvi dve fazi delovanja 

učitelja (učitelj novinec in začetnik), lahko vidimo, da je v tem času učitelj v večji meri kot v 

kasnejšem obdobju poučevanja usmerjen v preizkušanje različnih splošnih receptov in se 

poslužuje strogega načrtovanja vseh faz pouka. Pri tem učitelji začetniki vsak korak dobro 

premislijo, njihovo ravnanje pa je precej togo in nefleksibilno. Na osnovi omenjenega lahko 

predpostavim, da vložijo tudi veliko truda, da neprijetnih čustev ne izrazijo nekontrolirano 
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pred učenci, pač pa ohranjajo kontrolo nad svojim izražanjem in vedenjem. Ob tem ne trdim, 

da bolj izkušeni učitelji pretežno nekontrolirano izražajo neprijetna čustva, saj je tudi pri njih 

povprečna vrednost pri tem odgovoru precej visoka. Pri bolj izkušenih učiteljih bi lahko 

predpostavila, da si verjetno občasno dovolijo, da pred učenci neobremenjeno pokažejo tudi 

neprijetna čustva. Menim, da je učiteljevo izražanje tako prijetnih kot neprijetnih čustev v 

razredu zaželeno, pomembno pa je, da učitelji čustva pred učenci pokažejo na sprejemljiv 

način. Strinjam se z zaključnimi mislimi Hosotanija in Imai-Matsumure (2011), ki pravita, da je 

pomembno, da učitelj v razredu pri svojem delu z otroki izraža tako pozitivna kot tudi 

negativna čustva, saj s tem spodbudi tudi raznoliko izražanje čustev učencev in možnost 

pridobivanja njihovih socialnih in čustvenih znanj ter veščin. 

 

Pri ostalih dveh posameznih izrazno-vedenjskih strategijah uravnavanja čustev, ki se 

nanašata na uravnavanje čustev preko telesne aktivnosti in skrivanje čustev pred drugimi, se 

med učitelji začetniki in izurjenimi učitelji niso pokazale statistično pomembne razlike. To 

pomeni, da sta si skupini v pogostosti uporabe omenjenih dveh strategij podobni. Kot sem že 

v prejšnjem poglavju omenila, sta prakticiranje telesne aktivnosti (M = 3,60) in skrivanje 

čustev pred drugimi (M = 3,09) pri učiteljih razrednega pouka nekoliko manj zastopana kot je 

zastopana večina kognitivnih strategij uravnavanja čustev, kar pomeni, da prvi dve strategiji 

učitelji začetniki in izurjeni učitelji podobno manj pogosto uporabljata pri svojem 

neposrednem delu z učenci v razredu. 

 

Kot sem že napisala, se tudi v skupini kognitivnih strategij uravnavanja čustev niso pokazale 

statistično pomembne razlike med učitelji začetniki in tistimi, ki že dlje časa poučujejo (t = 

0,85, p = 0,39). Učitelji začetniki se jih (z izjemo prve, ki se nanaša na iskanje razloga za 

doživljanje negativnih čustev) poslužujejo celo nekoliko pogosteje kot izurjeni učitelji, vendar 

so te razlike med obema skupinama učiteljev premajhne, da bi se v izračunih pokazale 

statistično pomembne razlike.  Že večkrat sem omenila, da so se tako pri učiteljih začetnikih 

kot pri izurjenih učiteljih kot najbolj pogoste pri delu z otroki v razredu pokazale kognitivne 

strategije uravnavanja čustev (glej tabelo 4). Glede na to in na podlagi primerjave med 

obema skupinama učiteljev, ki je pokazala na podobnosti v pogostosti uporabe omenjenih 

strategij, lahko zaključim, da se kognitivnih strategij v veliki meri poslužuje tako večina 

učiteljev začetnikov kot izurjenih učiteljev.  

 
Tako kot pri ostalih tudi pri telesno-fiziološki strategiji rezultati niso pokazali na statistično 

pomembne razlike med obema skupinama učiteljev (t = 0,85, p = 0,39). Kot sem omenila že 

v prejšnjem poglavju, je bila povprečna vrednost rezultatov pri obeh skupinah učiteljev nižja 

od povprečne vrednosti pri skupini kognitivnih in skupini izrazno-vedenjskih strategij (Mučitelji 
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začetniki = 3,46, Mizurjeni učtelji = 3,19). To pomeni, da se je obe skupini učiteljev v razredu 

podobno manj pogosto poslužujeta kot ostalih strategij uravnavanja čustev.  

 
Tako kot pri prejšnjih treh skupinah strategij uravnavanja čustev, pa tudi pri zadnji skupini 

socialnih strategij uravnavanja čustev rezultati t-preizkusa niso pokazali statistično 

pomembnih razlik glede njihove uporabe pri delu z učenci med učitelji začetniki in izurjenimi 

učitelji (t = 1,22, p = 0,22), čeprav sta povprečni vrednosti pri obeh socialnih strategijah pri 

izurjenih učiteljih nekoliko nižji kot pri učiteljih začetnikih, so tudi v tem primeru razlike 

premajhne, da bi se v izračunih pokazale statistično pomembne razlike.  

 

Rezultati t-preizkusa nam torej kažejo, da se je statistično pomembna razlika med skupino 

učiteljev začetnikov in izurjenimi učitelji pokazala le pri eni od strategij uravnavanja čustev v 

razredu, pri čemer so rezultati pokazali, da učitelji začetniki v primeru doživljanja neprijetnih 

čustev pogosteje ohranjajo kontrolo nad svojim vedenjem v razredu kot izurjeni učitelji. Pri 

ostalih vrstah strategij uravnavanja čustev rezultati niso pokazali pomembnih razlik med 

obema skupinama učiteljev. In zakaj je temu tako? Morda so mlajše generacije učiteljev tako 

kot starejše dovolj dobro seznanjene s strategijami uravnavanja čustev in se o njih  

informirajo preko različne literature ali spletnih medijev. Morda se učitelji začetniki glede 

strategij uravnavanja čustev zgledujejo po starejših kolegih, od katerih se učijo in jih zato 

enako pogosto kot njihovi starejši kolegi uporabljajo v razredu. Po drugi strani pa pogostost 

uporabe strategij še ne pomeni, da se učitelji, ne glede na to, ali so začetniki ali izurjeni, 

dejansko učinkovito spoprijemajo s svojimi čustvi v razredu, tj. da izražajo »primerna« čustva 

na ustrezen način. Glede na raziskavi Hosotanija in Imai-Matsumure (2011) ter Prosen idr. 

(2011) se namreč pri učiteljevem delu v razredu (pre)večkrat izraža neugodno čustvo oz. 

jeza, z uravnavanjem katere imajo učitelji očitno največ težav. Na podlagi tega bi zato lahko 

sklepali, da razlik med njimi ni tudi iz tega razloga, ker imajo oboji podobne težave pri 

uravnavanju neprijetnih čustev pri delu z učenci. 

 

V obstoječih slovenskih in tujih virih nisem našla podobnih raziskav, v katerih bi avtorji 

ugotavljali, kakšne strategije upravljanja s čustvi v razredu uporabljajo učitelji, ki poučujejo 

krajši ali daljši čas. Glede na dobljene rezultate naše raziskave so se razlike glede tega med 

obema skupinama pokazale kot statistično nepomembne, kar me je presenetilo. V literaturi o 

profesionalnem razvoju in napredovanju učitelja sem zasledila, da se učitelj v prvih letih dela 

z učenci spreminja tudi na področju doživljanja in izražanja čustev. Javornik Krečič (2008) 

posebej poudarja, da se učitelj v prvih letih zaposlitve nauči razločevati čustva, spoštovati 

individualnost učencev, da postaja tolerantnejši do učencev in bolj učinkovito rešuje konflikte 

ipd. Z našo raziskavo pa smo prišli do ugotovitev, da glede razumevanja in uravnavanja 
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čustev med učitelji začetniki in tistimi z daljšim delovnim stažem pravzaprav ni 

pomembnejših razlik, ki bi kazale na to, da učitelji v svojem profesionalnem razvoju z 

izkušnjami in pridobljenim znanjem postanejo bolj »usposobljeni« na tem področju. Razlog 

za to bi lahko iskali na več različnih področjih. Lahko bi vzrok temu pripisali nekoliko bolj 

poglobljenemu izobraževanju mlajših generacij učiteljev, ki jim omogoča pridobivanje 

določenih (spo)znanj na področju čustev in se morda zato »že« mlajši učitelji (tako kot 

starejši) učinkovito spoprijemajo s svojimi čustvi. Po drugi strani pa je potrebno ponovno 

opomniti, da podobnosti v rezultatih še ne pomenijo, da so tako mlajši kot starejši učitelji pri 

upravljanju s svojimi čustvi tudi dejansko učinkoviti pri svojem delu, saj rezultati raziskav 

(Hosotani in Imai-Matsumure, Prosen idr., 2011) kažejo, da učitelji v razredu pogosto 

izražajo neugodna čustva, kar lahko nakazuje, da oboji potrebujejo znanja in veščine, kako 

upravljati s svojimi neugodnimi čustvi na delovnem mestu.  

 

Ob koncu želim poudariti, da se strinjam z avtorji, ki  zagovarjajo pomen profesionalnega 

razvoja učiteljev, saj menim, da naj bi se učitelji skozi svojo poklicno pot ves čas učili in 

razvijali, pa ne le tako, da bi pridobivali različna (spo)znanja, ampak bi ta (spo)znanja znali 

tudi uporabljati pri delu z učenci. Tudi bolj poglobljena (spo)znanja o različnih strategijah 

upravljanja s čustvi bi bila za učitelje dobrodošla že v času študija, pa tudi kasneje, ko učitelji 

že opravljajo svoj poklic. 
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10 ZAKLJUČEK 
 

Vse naše življenje je pretkano s čustvi, saj so le-ta del nas in našega vsakdana. Pogosto se 

jih trudimo prepoznati, zanje iščemo vzroke, jih izražamo ali jih poskušamo prekriti, si jih 

razlagamo ter jih skušamo uravnavati do te mere, da so sprejemljive za okolico in ljudi v njej. 

Življenje brez čustev bi bilo verjetno prazno, saj čustvovanje daje našemu življenju polnost, 

smisel in lepoto, brez njih pa bi verjetno spominjali na brezčutne »robote«. Tudi šola je ena 

od ustanov, v katerih se srečuje kopica ljudi, ki doživljajo najrazličnejša čustva. 

 

V raziskavi sem ugotavljala, o katerih čustvih razredni učitelji nekaterih osnovnih šol, ki so 

sodelovali v raziskavi, največ razmišljajo. Prav tako me je zanimalo, kako učitelji 

prepoznavajo in razumejo svoja čustva ter na kakšen način oz. s katerimi strategijami 

uravnavajo doživljanje neprijetnih čustev pri svojem pedagoškem delu z otroki. Ugotavljala 

sem tudi, ali se učitelji začetniki razlikujejo od tistih z več leti pedagoških izkušenj glede 

prepoznavanja, razumevanja in uravnavanja čustev. 

 

Na podlagi analiziranih odgovorov anketnega vprašalnika lahko ugotovim, da učitelji največ 

razmišljajo o prijetnem čustvu, in sicer o veselju, po pogostosti razmišljanja mu sledi 

neprijetno čustvo jeze, ki je v šolskem prostoru med učitelji tudi glede na druge raziskave 

(npr. Prosen idr., 2011) pogosto prisotno. Razredni učitelji sicer o svojih čustvih veliko 

razmišljajo, jih prepoznavajo, so nanje pozorni in jih ne spregledajo oz. ignorirajo. Prav tako 

tudi nimajo večjih težav pri opisovanju le-teh, vzroke za doživljanje neprijetnih čustev pa 

večkrat pripišejo sebi kot drugim ljudem in okolici.  

 

Za uravnavanje doživljanja neprijetnih čustev pri delu z otroki se učitelji poslužujejo prav 

vseh štirih skupin strategij uravnavanja čustev (kognitivnih, izrazno-vedenjskih, socialnih in 

telesno-fizioloških), pri čemer nekoliko prednjačijo miselne strategije, katerih namen je, da s 

spreminjanjem misli in predstav spremenijo samo čustveno doživljanje. Pri tem je pomembno 

poudariti, da se učitelji najpogosteje poslužujejo strategij, pri katerih iščejo vzroke za 

določeno čustvo in načine za izboljšanje razpoloženja, precej manj pa strategij, pri katerih bi 

neprijetno čustvo le zanikali oz. ga ignorirali. Raznolike strategije uravnavanja doživljanja 

neprijetnih čustev so torej med razrednimi učitelji močno prisotne, učitelji se jih pogosto 

poslužujejo in z njihovo pomočjo iščejo način za izboljšanje razpoloženja, boljšega 

psihičnega počutja, stabilnejšega čustvenega stanja in posledično lahko tudi uspešnejšega 

pedagoškega dela.  
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Med učitelji začetniki in tistimi z več leti pedagoškega dela nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik niti pri razumevanju in prepoznavanju lastnih čustev niti pri uporabi katere 

izmed štirih skupin uravnavanja čustev. To pomeni, da prav vsi učitelji ne glede na leta 

poučevanja o svojih čustvih precej razmišljajo, se zavedajo njihovega pomena in se v 

precejšnji meri poslužujejo prav vseh štirih skupin uravnavanja čustev.  

 

Dobljenih ugotovitev ne gre posploševati, saj je bil vzorec učiteljev relativno majhen. Na to 

temo bi bilo v prihodnje dobro opraviti še kakšno obsežnejšo raziskavo, ki bi zajemala več 

razrednih učiteljev, saj je vse do danes to področje še precej neraziskano, obenem pa bi bilo 

smiselno anketirance tudi opazovati pri njihovem delu z otroki. Na ta način bi dobili še bolj 

jasno sliko glede prisotnosti različnih čustev pri učiteljih in njihovemu uravnavanju čustev pri 

delu z otroki v razredu. Lahko bi o čustvih učiteljev povprašali tudi učence in s tem pridobili 

tudi njihov pogled na čustvene reakcije njihovih učiteljev. 

 

Čustva in njihovo ustrezno izražanje so v vsakdanjem življenju izredno pomembna, zato je 

toliko bolj pomembno, da se njihove vrednosti zavedajo prav učitelji, ki izobražujejo in 

vzgajajo mlajše rodove. Pri samem vzgajanju ima v šolskem prostoru posebej pomembno 

mesto učiteljev zgled in ta je prav glede čustev še toliko bolj pomemben, saj le čustveno 

izrazen učitelj, ki pri svojem delu na ustrezen način izraža tako pozitivna kot negativna 

čustva, lahko spodbuja tudi raznoliko izražanje čustev učencev in jim nudi možnost 

pridobivanja socialnih in čustvenih znanj ter veščin. Kot poudarjata tudi Hosotani in Imai-

Matsumura (2011), se prav dobri učitelji posebej zavedajo pomembnosti uporabe čustev pri 

poučevanju in se trudijo poiskati ciljno naravnan ter čim bolj ustrezen način izražanja čustev 

v posamezni situaciji.  

 

Ob tem je pomembno poudariti, da se čustvom pri samem pedagoškem izobraževanju 

bodočih učiteljev pa tudi tistih, ki ta poklic že opravljajo, še vedno namenja premalo 

pozornosti. Znotraj študija bodoči učitelji razrednega pouka v okviru različnih predmetov (npr. 

pri razvojni in pedagoški psihologiji) sicer pridobijo določena (spo)znanja o čustvih, vendar 

menim, da bi bilo izobraževanje na to temo potrebno še poglobiti in razširiti, pri čemer bi bili 

študentje deležni natančnejšega informiranja glede značilnosti posameznega čustva, 

predvsem pa bi jih strokovnjaki s tega področja lahko seznanili z raznolikimi načini in 

strategijami glede izražanja, nadzora in uravnavanja čustev v razredu. F. Wilks (2009) sicer 

pravi, da so čustva sama po sebi veliki učitelji, vendar njihove vzgojne metode niso takšne 

kot v običajni »učilnici«, saj nas poučujejo predvsem preko naših lastnih izkušenj. Kljub temu 

menim, da bi bilo izobraževanje na področju čustev in ustreznega soočanja z njimi smiselno 

in koristno predvsem za pedagoške delavce, ki delajo z učenci, starši in drugimi ljudmi.  
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izvajamo raziskavo, v kateri želimo ugotoviti, 

kako ljudje ravnamo s svojimi čustvi. Nosilki raziskave sva dr. Simona Prosen in 

dr. Helena Smrtnik Vitulić, pri izvedbi raziskave pa sodelujejo tudi študentke 

naše fakultete.  

 

V raziskavi nas posebej zanima, kako učitelji in vzgojitelji razumete svoja čustva 

in kako z njimi ravnate. Zato se na Vas obračamo s prošnjo, da izpolnite pripete 

vprašalnike. Zagotavljamo Vam anonimnost pridobljenih podatkov, ki bodo 

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 

 

Hvala in lep pozdrav,  

 

                      dr. Simona Prosen in dr. Helena Smrtnik Vitulić  
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Prosimo Vas za naslednje podatke: 

 

 

Spol: ______ Starost (leta, meseci): _____ 

 

Koliko let delate kot učitelj/ica ali vzgojitelj/ica? ________ 

 

Razred ali starostna skupina otrok, v katerem/i trenutno delate:_______ 

 

Število otrok v razredu ali skupini: __________ 

 

 

 

1. Vprašanje o čustvih 

 

Naštejte svoja čustva, o katerih največ razmišljate: 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Razumevanje čustev 

 

Spodnje trditve opisujejo vaše razumevanje čustev. Za vsako trditev z eno od številk 
označite, koliko velja za vas:   

Koliko trditev velja za 

vas? 

1 – sploh ne velja zame 

2 – malokrat velja zame 

3 – deloma velja zame 

4 – večkrat velja zame 

5 – vedno velja zame 

 

 Velja zame 

1. Največkrat vem, katera čustva doživljam.  

2. Pozoren/na sem na svoja čustva.  

3. Pogosto so drugi krivi, da doživljam neprijetna čustva.  

4. Nimam težav pri opisovanju svojih čustev.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Spruk, Tjaša; diplomsko delo 

64 
 

3. Doživljanje čustev pri delu z otroki. 

 

Za vsako trditev z eno od številk označite, koliko opisana strategija ravnanja s čustvi velja za 

vas pri delu z otroki v razredu (učitelji) oz. v vrtcu (vzgojitelji): 

 

Koliko trditev velja za 

vas? 

1 –  sploh ne velja zame 

2 – malokrat velja zame 

3 – deloma velja zame 

4 – večkrat velja zame 

5 – vedno velja zame 

  

Velja zame 

1. Ko doživljam neprijetna čustva, grem na sprehod ali se kako drugače 

telesno aktiviram.  

 

2. Ko se neprijetno počutim, se prepričujem, da situacija zame ni preveč 

pomembna. 

 

3. Ko se neprijetno počutim, pričnem umirjati svoje telo (dihanje, srčni utrip...).  

4. Ko se počutim neprijetno, iščem podporo pri drugih ljudeh.  

5. Ko doživljam neprijetna čustva, skušam pomisliti na kaj prijetnega.  

6. Ko doživljam neprijetna čustva, se trudim, da tega drugi ne bi opazili.  

7. Ko doživljam neprijetna čustva, razmišljam, ali na dogajanje lahko 

pogledam še kako drugače. 

 

8. Čeprav doživljam neprijetna čustva, se prepričujem, da se pravzaprav 

počutim v redu. 

 

9. Če doživljam neprijetna čustva, o njih nočem razmišljati.  

10. Ko doživljam neprijetna čustva, po navadi ohranjam kontrolo nad svojim 

vedenjem. 

 

11. Ko se neprijetno počutim, pomislim, kaj lahko storim, da bi se počutil/a 

bolje. 

 

12. Ko sem jezen/na ali žalosten/na, poskušam razumeti, zakaj.  

13. Ob doživljanju neprijetnih čustev poskušam poiskati osebo, ki bi mi 

pomagala. 

 

 

 

Hvala za sodelovanje. 


