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POVZETEK:
Trma je naraven pojav, ki je pogosto prisoten ob odraščanju otroka. S trmo se otrok
izraža do vzgojnih zahtev okolja, hkrati pa se trma kaže tudi kot izraz otrokove težnje
po samostojnosti in nemoči nasproti tistim v nadrejenem položaju. Otrok svet dojema
zelo egocentrično, zato poskuse socializiranja svoje narave lahko čuti kot pritisk s strani
odraslih, zato se brani s trmo. Pri vsakem otroku se trma kaže drugače in se pojavlja
skozi različne faze razvoja. V svoji diplomski nalogi pojav trme raziskujem s pomočjo
različnih znanstvenih teorij, ki so obravnavale njen nastanek pri otrocih. Z vidika
psihoanalitične teorije Sigmunda Freuda je trma izraz otrokove egocentričnosti, saj
otrok stremi k temu, da je v središču pozornosti in zelo postopno usklajuje svoje potrebe
z zahtevami okolja. Teorija psihosocialnega razvoja pojasnjuje trmo kot odraz
otrokovega upiranja zaradi občutka nemoči, saj se pri otroku vse bolj razvija zavest,
telesno pa je še nespreten in potrebuje pomoč ter oporo odraslih. Z vidika
behaviorističnih teorij je trma reakcija na dražljaje iz okolja. Teorija socialnega učenja
govori o tem, da je vsako otrokovo vedenje rezultat socialnih interakcij z nagrajevanjem
in s kaznovanjem, s posnemanjem ter z opazovanjem. Jean Piaget je v svojih teorijah
ugotavljal, da se trma pri otroku pojavi zaradi težnje po izpolnitvi njegovih želja, ker
otrok le postopoma prerašča egocentrizem in se uči vseh socialnih norm. Kohlbergova
teorija pojav trme pojasnjuje kot posledico otrokovega nepopolnega razumevanja
ustreznega vedenja. Trma z vidika Abrahama Maslowa nastane kot posledica
razvajenosti. Carl Rogers pa trmo interpretira kot izraz upora ob otrokovih občutkih, da
ni vedno brezpogojno sprejet. S pomočjo empirične raziskave ugotavljam, kako trmo
dojemajo vzgojitelji (N=47) in kako pomočniki vzgojiteljev (N=53) v vrtcih mestnega
ter vaškega okolja. Pri raziskavi, opravljeni s pomočjo anketnega vprašalnika,
razdeljenega med strokovne delavce devetih slovenskih vrtcev, me predvsem zanima,
kako vzgojitelji in vzgojiteljice interpretirajo pojav trme in kako se nanjo odzivajo.
Analiza rezultatov potrjuje, da se s trmo otrok spopadajo vsi anketirani strokovni
delavci v vrtcih, kljub vsemu se kažejo nekatere razlike v dojemanju in odzivanju na
trmo med strokovnimi delavci v mestih in vaških okoljih, razlike pa se kažejo tudi glede
na njihovo delovno mesto in delovne izkušnje.
Ključne besede: trma, socializacija, psihosocialni razvoj, egocentričnost, otrokove
potrebe, vzgoja.

ABSTRACT:
Children’s stubbornness is a natural phenomenon which is often present in the phase of
their development. By being stubborn, the child expresses his reaction towards societal
demands in his environment and shows his need to become independent as a response to
the helplessness he feels towards those in a superior position. Because a child
understands the worlds egocentrically, stubbornness can be a form of defiance towards
the pressure of socialisation of his nature. Every child expresses stubbornness
differently. We can identify many diverse forms of this phenomenon which occurs at
different stages in a child’s development. In this thesis I investigate stubbornness
through different scientific theories that have dealt with this phenomenon and its
expression in children. According to the theory of Sigmund Freud, stubbornness is an
expression of egocentrism, since children strive to be in the centre of attention and only
gradually adjust their demands with the needs of the environment. The theory of
psychosocial development explains stubbornness as a reflection of a child’s resistance
due to the feelings of helplessness, which occur because of their growing awareness and
consciousness, while physically the child is still clumsy and requires help and support
of adults. From the point of view of behaviouristic theories, stubbornness is a reaction to
the stimuli coming from the surrounding environment. The theory of social learning
describes children’s behaviour as the result of social interactions based on rewards and
punishments, as well as mimicking and observation. Jean Piaget’s work discovers that
stubbornness in a child develops as a result of the wish to fulfil his or her needs, since
the child is only gradually overcoming the egocentric phase and learns the social norms.
Kohlberg’s theory explains the phenomenon of stubbornness as the outcome of a child’s
imperfect understanding of what constitutes appropriate behaviour. According to
Abraham Maslow on the other hand, it is possible to see it as a consequence of being
spoiled. Furthermore, Carl Rogers interprets stubbornness as an expression of defiance
of a child when he or she senses the lack of unconditional acceptance. By means of
empirical research I also analyse how stubbornness is perceived by kindergarten/
nursery teachers (N=47) and nursery assistants (N=53) in kindergartens in both urban
and rural areas. The analysis, which was undertaken through a questionnaire,
disseminated to nine Slovenian kindergartens especially aims to identify how the
teachers interpret and react to stubbornness in children. The analysis of results confirms
that stubbornness is experienced and dealt with by all nursery teachers and assistants.

On the other hand, some differences are observed regarding the interpretation and
reaction to stubbornness among personnel working in urban and rural areas, as well as
according to their working positions and work experience.
Key words: stubbornness, socialisation, psychosocial development, egocentrism,
children’s needs, education
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1. UVOD
Že v času študija sem veliko razmišljala o pojavu trme pri predšolskem otroku.
Vsakokrat, ko sem opazovala nenaden izbruh trme kakšnega otroka iz moje okolice in
nemočen ter nekoliko osramočen pogled njegovega starša, sem se vprašala, kako bi
sama ravnala v tej situaciji.
Kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu se zdaj s trmo soočam pri svojem delu in ne
nazadnje tudi doma pri svojem dve leti in pol starem sinu. Vsakokrat, ko se soočim s
cepetanjem, kričanjem, metanjem stvari ali z besnim jokom oziroma kričanjem sem
nekako osupla in prevzeta nad tako močnim odzivanjem otroka, ki se lahko sproži v
trenutku in se ta iz prisrčnega otroka naenkrat spremeni v pravo malo ’pošast'.
Z diplomsko nalogo imam priložnost, da ta zanimiv pojav raziščem, poiščem odgovore
na nekatera moja še odprta vprašanja in seveda upam, da mi bo globlji poseg v
strokovno- teoretična ozadja trme, pomagal pri reševanju praktičnih situacij, tako v moji
poklicni praksi, kot tudi doma v vlogi mame. Upam pa tudi, da se vsi strokovni delavci
v vrtcih odzivajo na otrokovo trmo ustrezno, ter se zavedajo, da je trma normalen pojav
pri otroku, da je razvojno pogojena in da vsak otrok odreagira na nove vzgojne zahteve
drugače. V svoji diplomski nalogi bom ugotavljala, kako vzgojitelji v mestnem in kako
v vaškem okolju zaznavajo trmo, kako nanjo reagirajo in se odzivajo. Prav tako me
zanima, ali morda obstajajo razlike v odzivanju glede na izobrazbo in delovne izkušnje
zaposlenih v vrtcih.
Predvidevam, da se je vsak vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja v svoji praksi že
srečal s pojavom trme pri otroku in se po svojih najboljših močeh tudi odzval nanjo.
Zanimanje za otrokov razvoj sega že daleč nazaj v zgodovino. Za razumevanje
otrokovega razvoja in pojava trme sem tudi sama odgovore iskala v različnih teorijah,
pri čemer nisem mogla mimo psihoanalitikov in Sigmunda Freuda, Eriksona,
behaviorističnih teorij, kognitivnih teorij- Piageta in Kohlbergove teorije moralnega
razvoja ter nekaterih humanistov, ki so doprinesli k pomembnim ugotovitvam glede
pojava trme pri predšolskem otroku. Zakaj in kdaj se trma pojavi, kako se kaže in ali jo
lahko preprečimo oziroma omilimo, kako lahko reagiramo na čustvene izbruhe v tej za
celovit razvoj pomembni dobi, pa bom predstavila v nadaljevanju.
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2. TRMA
2.1. OPREDELITEV POJMA
Različni avtorji opredeljujejo pojav trme pri predšolskem otroku različno, pa vendar jo
vsi interpretirajo po nekaterih skupnih značilnostih, in sicer, da je trma naravna,
prehodna razvojna faza pri otroku, ki se lahko izraža bolj ali manj intenzivno.
Trma je docela naravna otrokova reakcija na nove vzgojne zahteve okolja, na težnje, da
bi preoblikovali, socializirali njegovo naravo (Gordon, 1983). Skupina avtorjev, ki je
napisala knjigo Naš malček (1980), razlaga trmo kot izraz otrokove potrebe po
samostojnosti. Otrok se upira zahtevam odraslih, ker zmore že sam misliti, ukrepati,
manjka pa mu še konkretnih izkušenj, da bi znal v dani situaciji pravilno ravnati.
Začenja se zavedati lastnih vrednost in potreb, a hkrati se vsak dan srečuje z novimi
zahtevami okolja, v katerem živi. Trma je izredno močno čustveno stanje, ki otroka tako
prevzame, da ne sliši in ne vidi skoraj nič drugega. Trma je negativizem, prehodna faza,
ki pa lahko postane način otrokovega obnašanja, če ugotovi, da z njo lahko uresniči
svoje želje (Spock, 1969). Leach (1986) pravi, da so pri otroku izbruhi jeze nekakšna
varnostna zaklopka in jih otrok preprosto ne more preprečiti. V njem se tako dolgo
kopiči frustracija, da se lahko napetost sprosti le z eksplozijo, ki je ne more obvladati.
Trma je lastnost, ki nam je dana ob rojstvu, in je odvisna od temperamenta posameznika
ter okolja, v katerem živi (Končnik-Goršič, 2004: 43). Izbruh togote je čustveni izbruh,
ko malček dobi občutek, da nima več nadzora nad stvarmi. Lahko izraža njegovo jezo
ali pa je tudi izraz frustracije, zbeganosti otroka ob tem, ko telesno ali umsko ni dorasel
želenemu. Izbruhi togote so predvsem nagonska reakcija na nekaj, kar malčka vznemiri
(Mackonochie, 2006: 51). Trmo Winterhoff (2010: 31) poimenuje kot kljubovanje, ki je
normalna razvojna stopnja na poti k otrokovi samovzgoji.

2.2. OBDOBJE PRVE TRME
O tem, kdaj nastopi obdobje prve trme, si avtorji niso povsem enotni. Ballhausen (1994)
in Winterhoff (2010) menita, da obdobje prve trme, nastopi povprečno v poldrugem letu
starosti in traja do približno tretjega leta.
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Zupančič (1991) v svojem delu meni, da trma traja od enega leta in pol pa vse do
šestega leta starosti. V posameznih letih se spreminjajo le vrste in oblike otrokovega
odklonilnega vedenja. Otroci pri svojem letu in pol oziroma dveh letih nenadoma
začnejo odklanjati zahteve in navodila, njihovo telo je bolj napeto kot sicer. Možno je
tudi, da otrok pogosto krčevito joka. Med tretjim in šestim letom se odklonilno vedenje
kaže v pretvarjanju, da ne sliši ali se skriva pred starši ali drugimi odraslimi, kadar ga ti
kličejo. Otrokova odklonilnost se kaže tudi kot zlovoljnost, muhavost, črnogledost in
razdiralnost. Otrok med četrtim in šestim letom pogosteje »jezika« in laže. Zelo pogosto
uporablja odgovor »ne« za razne predloge, zahteve ali vprašanja.
Obdobje prve trme, besa in drugih težavnih oblik vedenja se lahko pojavi že pri enem
letu starosti (Cowley, 2007), nekateri otroci imajo izbruhe togote pri letu in pol, drugi
šele krepko po drugem letu, vendar pa so vsi izbruhi normalen del odraščanja in so
nujen ventil za sproščanje malčkovih frustracij (Mackonochie, 2006: 52).
Seveda pa se obdobje trme ne začne nenadoma in se prav tako nenadoma ne konča. Moč
otrokova lastne volje narašča, te vse močnejše lastne volje pa še ne vodi razum, tako da
malčki še niso sposobni uskladiti svoje volje in sposobnosti. Vedno hočejo več, kot
zmorejo in smejo. To razhajanje povzroča v njih hudo napetost, kar se kaže v izbruhu
trme. Mnogi otroci imajo v tem obdobju trme lahko več izbruhov na dan, ki se navadno
končajo po nekaj minutah. Lahko pa tak izbruh traja tudi pol ure. Število izbruhov trme
je povezano tudi s pritiski, ki jim je otrok izpostavljen (Ballhausen, 1994).

Trmi se pri dve do triletnem otroku ne moremo popolnoma izogniti, izognili bi se ji
lahko le tako, da bi se s tem odpovedali otrokovi vzgoji. Tega pa zaradi otrokove
prihodnosti in zaradi družbenih zahtev ne moremo storiti. Trma z razvojem sama izgine,
do takrat pa je potrebno le veliko potrpežljivosti in razumevanja (Gordon, 1983).
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2.3 VZROKI ZA OTROKOVO TRMO
Vzroki za otrokovo trmo so lahko različni. Na izbruhe trme pri majhnem otroku
vplivajo številni dejavniki, kot so počutje in razpoloženje otroka ter prav tako situacije,
kjer se otrok čuti nemočnega, manj vrednega od odraslih ali v situacijah, ko otrok ne
dobi dovolj pozornosti odraslih...
Narašča otrokova lastna volja, saj ve kaj hoče. Vidi tudi to, da mu odrasli pogosto niso
več pripravljeni ustreči, je pa še premajhen, da bi vedel, zakaj mu skušajo onemogočiti
stvari, ki bi ga razveselile. Tedaj ga lahko popade neznanska togota, kajti vidi svojo
nemoč in vidi, kako vsemogočni so drugi. Odrasli so mnogo močnejši, otroku lahko
enostavno odvzamejo nekaj, kar hoče on po vsej sili obdržati (Gürtler, 1996). Čim bolj
se otroku razvija zavest, tem bolj občuti, da je telesno nespreten, negotov, življenjsko
nesamostojen. Stalno potrebuje oporo ter pomoč svojih staršev ali skrbnikov. Prav v
tem velikokrat neprijetno občutenem dejstvu tiči vzrok, da ima otrok, ko je tako
nebogljen, občutek manjvrednosti v svojem odnosu do staršev, starejših bratov in sestra
ter do drugih starejših oseb. Da ima otrok velikokrat boleče občutke, ko se mora stalno
podrejati volji in pomoči odraslih, nam kažejo tudi pojavi otrokove samovolje in trme
(Gürtler, 1996). V svojem vedenju je otrok zelo egocentričen. Svet okoli sebe pogosto
doživlja tako, kot da je on sam središče vsega dogajanja in se vse vrti okoli njega. Kadar
želimo socializirati njegovo naravo, se brani s trmo (skupina avtorjev, 1980). Kadar je
otrok hudo razočaran, ga lahko zgrabi silen bes, lahko pa ga je tudi strah. Večino
dveletnih otrok večkrat zgrabi bes. Pogosto pobesnijo živahni otroci, ki so lahko zelo
bistri. Ti namreč vedo, kaj hočejo, vedno bi radi napravili veliko stvari in kadar jim kdo
ali kaj to prepreči, jim to ni všeč (Leach, 1986). Trma je pri mnogih otrocih izraz
malodušja, bega pred težavami in nalogami, ki se jim otrok ne čuti doraslega (Bergant,
1977). Do trme pa včasih lahko pride tudi zaradi nepravilnega odziva staršev na
otrokove želje in potrebe. Nepravilna reakcija odraslih pogosto položaj še poslabša
(Leach, 1986). Prav tako sta možna vzroka za izbruh trme pri otroku tudi dolgčas
(Bergant, 1983) in razpoloženje, ki lahko močno vplivata na otrokovo vedenje. Če je
otrok zdolgočasen, utrujen, lačen ali vznemirjen, lahko pričakujemo, da se bo lahko
vedel veliko bolj težavno (Cowley, 2007: 67).
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3. RAZVOJ OTROKOVE OSEBNOSTI IN TRME Z
VIDIKA RAZLIČNIH TEORIJ
3.1. RAZLAGA TRME Z VIDIKA KLASIČNEGA POGOJEVANJA
John B. Watson, Ivan Pavlov in Burrhus F. Skinner so kot najbolj prepoznavni
predstavniki behavioristične teorije razvili osnovno idejo o učenju. Poudarjali so, da je
razvoj proces učenja, v katerem novi dogodki in izkušnje vplivajo na pojavljanje novih
vzorcev vedenja, medtem, ko stari vedenjski vzorci ugašajo (Batistič Zorec, 2000).
Velik vpliv na razvoj otroške psihologije so imeli ameriški behavioristi. Z delom Watsona
so po zgledu iz zoopsihologije uvedli v otroško psihologijo metodo eksperimenta.
Behavioristi so želeli predvsem ugotoviti, kaj je pri človeku prirojeno in kaj pridobljeno
oziroma priučeno. Velika pomanjkljivost behaviorističnih teorij je v tem, da poudarjajo
izključni pomen procesov delovanja okolja na posameznikov duševni razvoj, pri tem pa
povsem zanemarjajo prirojene biološke osnove tega razvoja (Horvat, Magajna, 1989).
Behaviorizem je zasnovan na tezi, da je mogoče človekovo obnašanje pojasniti na osnovi
zvez dražljaj- odgovor (Musek, 1988: 269). Če je dan dražljaj, zmore psihologija
napovedati tudi odgovor in obratno, če je znan odgovor, mora psihologija znati najti tudi
dražljaj (Trstenjak, 1974: 44). Behaviorizem poudarja objektivnost psihološkega
raziskovanja, zato je za raziskave te smeri značilno, da pretežno potekajo v kontroliranem
laboratorijskem okolju (Batistič Zorec, 2000: 44).
Klasično pogojevanje je učenje, pri katerem nevtralni dražljaj povzroči refleksne reakcije,
ker je bil povezan s primarnim dražljajem in tako nevtralni dražljaj postane pogojni
(Marjanovič Umek idr., 2004: 37). Brezpogojni refleksi so podedovane zveze med
dražljajem in odzivom, pogojni refleksi pa so del naučenega vedenja. Primer
brezpogojnega refleksa je kolenski refleks; če se udarimo tik pod pogačico, bomo sunili s
kolenom, če to želimo ali ne, saj tega refleksa ne nadzorujejo možgani, temveč hrbtenjača.
Primer pogojnega refleksa je nastanek sline, kot odziv na hrano, kadar smo lačni. Ta
odziv pa je proučeval tudi Pavlov, ko je odkril klasično pogojevanje. Izvedel je
eksperiment s psi, z zvoncem in s hrano (Hayes in Orrell, 1998).
Pavlov je ugotovil nekatere značilnosti klasičnega pogojevanja:


ugasnitev- pogojni refleks ugasne, če dalj časa ni povezan z brezpogojnim,
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generalizacija- odgovor ni vezan le na en poseben nevtralni dražljaj (npr.
določen ton zvonca), ampak se posploši na več podobnih dražljajev (npr. več
zvoncev različnih tonov), ki prav tako izzovejo pogojni refleks,



diskriminacija- če prikažemo več podobnih nevtralnih dražljajev (npr. zvonci
različnih tonov), od katerih se nekateri povezujejo s pomembnim dražljajem,
drugi pa ne, žival začne ločevati med nevtralnimi dražljaji (reagira s slinjenjem
le na tiste tone, ki so bili povezani s hrano),



pogojevanje drugega reda- ko nastane pogojni refleks, tudi drugi nevtralni
dražljaj, ki ga večkrat prikažemo sočasno s prvim nevtralnim dražljajem (npr.
zvonec in črn kvadrat), povzroči pogojni refleks (Batistič Zorec, 2000: 45)

Watson se je ukvarjal s pogojevanjem čustev oziroma čustvenih reakcij. Najbolj znan je
njegov poskus pogojevanja strahu pred podgano pri enajstmesečnem Albertu. Albert se
sprva ni bal podgane, ko pa se je večkrat pojavila skupaj z močnim zvokom, je bil
ustvarjen pogojni refleks: Albert se je pričel bati tudi same podgane. Prišlo pa je tudi do
generalizacije: Albert se je začel bati tudi drugih kosmatih živali (Crain, po Batistič
Zorec, 2000: 45, 46)
John B. Watson, Ivan Pavlov in Burrhus F. Skinner, kot najbolj tipični predstavniki
behaviorizma, so bili mnenja, da je mogoče človekovo obnašanje pojasniti na osnovi zvez
dražljaj - odgovor. Prav tako lahko prav pri raziskavah behavioristov najdemo povezavo z
otrokovo trmo. Majhen otrok se neprestano uči. Vsakodnevno se srečuje z različnimi
dražljaji, na katere reagira. Primer takega dražljaja je lahko igrača, s katero se v vrtcu
stalno igra eden od otrok in si jo prav v tistem trenutku zaželi tudi drugi. Igrača
predstavlja nek dražljaj drugemu otroku. Poskuša mu jo vzeti s silo, a prvi otrok je
spretnejši in močnejši. To pa pri drugem otroku izzove močno trmo. Vrže se na tla, brca,
kriči in joka. To je reakcija na dražljaj. Ker se situacija vsakodnevno ponavlja, je bilo za
drugega otroka dovolj že to, da je prvega otroka le videl in hotel to igračo, pa čeprav je le
ta v tistem trenutku sploh ni imel pri sebi. Z vidika klasičnega pogojevanja je trma torej
reakcija otroka na dražljaj, ki se lahko kaže kot brcanje, kričanje in jok.
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3.2. RAZLAGA TRME Z VIDIKA OPERATIVNEGA
POGOJEVANJA
Operativno ali instrumentalno pogojevanje je oblika učenja, pri katerem je bistvena
podkrepitev, posameznik pa nadzira posledice svojega vedenja. Možni načini podkrepitve
ali ojačanja vedenja so lahko hrana, socialna odzivanja in odobravanja (nasmeh, pohvala),
stimulacijska in dejavna podkrepitev (poslušanje glasbe, ukvarjanje s športom).
Podkrepitev ni vezana le na pozitivna vedenja, temveč poveča verjetnost vsakega vedenja
(Vasta, Haith in Miller, po Marjanovič Umek idr., 2004: 37). Podkrepitve ali ojačitve
lahko izhajajo iz okolja (npr. pohvala), v tem primeru govorimo o zunanjih ojačitvah, ali
pa iz posameznika (npr. občutek zadovoljstva), kar je notranja ojačitev.
Behavioristi dajejo prednost podkrepitvi pred kaznijo, za katero pravijo, da ni pravi način
za trajno spremembo nezaželenega vedenja. Problem kazni vidijo v tem, da posameznika
ne nauči alternativnega in zaželenega načina vedenja, povzroči pa tudi druge negativne
učinke (agresivnost, apatičnost, frustriranost) (Berger v Batistič Zorec, 2000). V
operativno pogojevanje sodi tudi vedenje, ki mu ne sledi podkrepitev. Na primer,
vzgojiteljica lahko vedenje otroka, ki podre kocke, ki so jih drugi sestavili, ignorira, saj ga
s tem želi naučiti, da za neustrezno vedenje ne bo prejel pozornosti.
Skinner v zvezi s podkrepitvijo omenja dva principa učenja:


vedenja se bo posameznik verjetneje naučil, če je to podkrepljeno dosledno in
ne samo včasih,



posameznik najbolj utrdi tista vedenja, ki so bila podkrepljena takoj.

Z operativnim pogojevanjem je povezano tudi diskriminativno učenje. Diskriminativno
učenje je učenje, pri katerem se otrok uči odčitavati diskriminativne dražljaje. Nauči se
razlikovati, ali bo njegovo vedenje povzročilo podkrepitev ali kazen (Marjanovič Umek
idr., 2004).
Otrok se šele uči nadzirati posledice svojega vedenja ter se upira zahtevam odraslih, ker
zmore že sam misliti, ukrepati, manjka pa mu še konkretnih izkušenj, da bi znal v dani
situaciji pravilno ravnati. Kot omenja Skinner, se bo otrok pozitivnega vedenja verjetneje
naučil, če bo podkrepljeno vedno in takoj. Na primer: za neko pozitivno vedenje dobi
otrok čokolado, ko pa jo kasneje vidi v trgovini, jo ponovno hoče imeti. Ker pa mu je
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starši tokrat ne kupijo, otroka popade silen bes, saj še ne razume, da je prejšnjič dobil
čokolado za pozitivno vedenje. Otrok lahko v trgovini vsakokrat izbruhne v bes in hoče
neko sladkarijo ali igračo. Če ga starša vsakič ignorirata, bo otrok postopno sprejel, da s
trmo in besom v trgovini ne bo ničesar pridobil in bo s tem vedenjem sčasoma prenehal.
Seveda pa je pri tem potrebno veliko napora, vztrajnosti in doslednosti. Z vidika
operativnega pogojevanja je trma torej reakcija otroka na nek dražljaj, saj se otrok šele uči
nadzirati posledice svojega vedenja ter se upira zahtevam odraslih, ker zmore že sam
misliti, ukrepati, manjka pa mu še konkretnih izkušenj, da bi znal v dani situaciji pravilno
ravnati.

3.3. RAZLAGA TRME Z VIDIKA TEORIJE SOCIALNEGA
UČENJA
Teorije socialnega učenja govorijo o tem, da se otrokova osebnost in njegovo vedenje
razvijata kot rezultat socialnih interakcij z nagrajevanjem in kaznovanjem, s
posnemanjem, z identificiranjem z vzorniki ter z opazovanjem (Hayes in Orrell, 1998).
Med predstavniki te teorije je največkrat omenjen Albert Bandura, ki predpostavlja, da se
ne učimo le na osnovi lastnih izkušenj, temveč predvsem iz opazovanja vedenja in
njegovih posledic pri drugih ljudeh (Batistič Zorec, 2000).

Za razlago razvoja je Bandura oblikoval socialno kognitivni model, ki temelji na
medsebojni interakciji treh procesov: osebe, okolja in vedenja osebe. Pod osebo si razlaga
posameznikove spoznavne sposobnosti, telesne značilnosti, njegova stališča ter vrednote.
K okolju prišteva fizično okolje, družino in prijatelje ter ostale socialne pogoje. Vedenje
pa se kaže v jeziku, socialnem vedenju in gibalnih dejavnostih. Bandura je skupaj s
sodelavci prišel do ugotovitev, da bo otrok najpogosteje posnemal model, ki ima zanj
privlačne lastnosti. Rezultat otrokovega učenja z opazovanjem je posnemanje vedenja, ki
ga vidi. To pomeni, da podkrepitev, ki pogojuje večino vedenja, ne poteka avtomatično,
temveč bo otrok sam, glede na razumevanje odnosov med vedenjem in njegovimi
posledicami selekcioniral in posnemal le določena vedenja. Otroci pa modela naučenega
vedenja tudi ne pokažejo takoj. Bandura je primerjal vedenja dveh skupin otrok, ki so
opazovali agresivno vedenje na lutki. Prva skupina je opazovala model, ki je bil za svojo
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agresivnost nagrajen, druga skupina pa je opazovala model, ki je bil za enako vedenje
kaznovan. Otroci iz druge skupine niso posnemali agresivnega vedenja, dokler jim niso
ponudili nagrade (Marjanovič Umek idr., 2004).
Prva faza učenja s posnemanjem oziroma imitiranjem vsebuje posnemanje specifičnega
dejanja ali spleta dejanj, ki otroku omogoča, da se zelo hitro in učinkovito uči številnih
spretnosti. Druga faza opazovalnega učenja je učenje preko identifikacije. Bolj splošnega
vedenja se otrok pogosto nauči tako, da prevzame celotno vlogo modela ali vzornika.
Ponavadi se začne s procesom posnemanja, a se učenje hitro ponotranji, tako da se otrok
začne identificirati z opazovano osebo ali vlogo. Identifikacija traja mnogo daljše časovno
obdobje kot posnemanje (Hayes in Orrell, 1998).
To vèdenje si je dobro zapomniti, kadar se soočimo z otrokovo trmo. Pomembno je torej,
da otroka za neprimerno vedenje ne nagradimo s tisto stvarjo, zaradi katere trmari, lahko
ga enostavno ignoriramo ali kaznujemo. Kazen pa mora biti primerna otrokovi starosti,
situaciji in seveda ne sme biti dolgotrajna ter groba ali celo sramotilna. Bandura je s
svojimi sodelavci prišel do spoznanja, da bo otrok posnemal model, ki ima zanj privlačne
lastnosti. Tak model je lahko otrokova mati ali nekdo, ki je otroku blizu (tudi vzgojiteljica
v vrtcu), ki lahko to vzgojno uporabi tako, da z zgledom otroku vsakodnevno kaže ter ga
uči družbeno sprejemljivega vedenja. Prav tako lahko ta oseba otroku ponazori tudi
neprimerno vedenje. Primer posnetka z interneta: Otrok hodi z mamo po trgovini. Ko tako
hodita med policami, otrok vrže v nakupovalni voziček stvar, ki si jo zaželi in ker jo mati
vrne na polico, se otrok vrže na tla, kriči, brca in joka. Mati ga nekaj časa gleda, potem pa
se še ona vrže na tla in tudi brca in kriči. Otrok presenečen nad njenim ravnanjem preneha
s trmo. Mati vstane in otroku samo pomigne z glavo naj pride in že nadaljujeta z nakupi.
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3.4. RAZLAGA TRME Z VIDIKA PIAGETOVE TEORIJE
KOGNITIVNEGA IN MORALNEGA RAZVOJA
Jean Piaget, švicarski psiholog, pravi, da razvoj mišljenja poteka po stopnjah. V otrokovih
odgovorih na intelektualne naloge je opazil določene vzorce. Otroci podobne starosti
odgovarjajo na podoben način, ki pa se razlikuje od odgovorov odraslih oziroma od
njihovih pričakovanj, kakšni naj bi bili otrokovi odgovori. Piaget je na osnovi vzorcev
odgovorov, ki so jih dajali otroci v različnih situacijah, razdelil njihovo mišljenje na štiri
glavne stopnje (Labinowicz, 1989). Piaget je bil prepričan, da gremo vsi skozi vse štiri
stopnje v natanko istem zaporedju (Woolfolk, 2002).
Prvo stopnjo kognitivnega razvoja Piaget imenuje senzomotorična ali zaznavno gibalna
faza, ki traja od rojstva do drugega leta starosti. To je predverbalno obdobje, v katerem
otrok uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti za razumevanje sveta (Batistič Zorec,
2000: 59). Otrok začne uporabljati posnemanje, spomin in mišljenje. Otrok v
senzomotorični fazi začne spoznavati, da predmeti ne nehajo obstajati, če jih skrijemo
(Woolfolk, 2002).
Piaget ločuje v tem obdobju šest podfaz:


Refleksi (od rojstva do 1. meseca), ki so prirojeni: primer takega refleksa je
sesanje mleka. Refleksi postopoma pripeljejo razvoj do posploševanj, otrok začne
kmalu sesati vse, kar je v bližini njegovih ust. Opazimo tudi začetke akomodacije,
ko na primer otrok prilagodi gibanje glave in ust temu, da najde prsno bradavico.
Pride tudi do organizacije; novorojenček organizira svoje gibanje tako, da postane
hranjenje hitrejše in učinkovitejše (Crain v Batistič Zorec, 2000, str. 60).



Oblikovanje prvega akcijskega vzorca (od 1. do 4. meseca): otrok hoče neko
vedenje, ki mu je povzročilo ugodje ponoviti. Otrok nenamerno odkriva novo
vedenje in nato je zmožen obnoviti svoje gibe ter ustvariti ponovljiv akcijski
vzorec. Na primer palec mu slučajno zaide v usta in otrok takoj poizkuša to
ponoviti (Labinowicz, 1989). V tem obdobju torej že lahko govorimo o začetkih
spomina, ki se kaže v ponavljanju (Batistič Zorec, 2000: 60).

10



Oblikovanje akcijskih vzorcev z zunanjim svetom (od 4. do 8. meseca): otrok
začne ločevati sebe od objektov zunaj sebe. Otrok se dotika predmetov v njegovi
okolici in pri tem razvija koordinacijo oko- roka. Med plazenjem spoznava zunanji
svet. Akcije so odkrite slučajno, vendar je njihovo ponavljanje že namensko.
(Otrok naključno brcne v ropotuljo, ta akcijski vzorec lahko ponovi z namenom,
da ponovno izzove zanimivi zvok.) Otrok je sposoben predvideti, kam bodo padli
predmeti, ki jih izpusti in sposoben je tudi najti delno skriti predmet (Labinowicz,
1989).



Usklajevanje podobnih akcijskih vzorcev (od 8. do 12. meseca): otrok že usklajuje
dve ali več akcij z namenom, da doseže nek cilj. Otrok se bo premaknil, da bi
odstranil oviro, ki stoji med njim in zanimivim predmetom. Ena izmed akcij služi
kot sredstvo za dosego cilja, druga pa je cilj sam. Če skrijemo pred otrokom nek
predmet pod blazino, ga bo z lahkoto našel, če pa nato isti predmet pred njim
skrijemo drugam, ga bo otrok še vedno iskal pod blazino, saj še ni sposoben
upoštevati premestitve predmeta na drugo mesto. Otrok ima v mislih cilj (namen)
pred samo akcijo, zato je Piaget mnenja, da je to prvi znak inteligentnosti. Otrok
začenja razumeti tudi vzrok in posledico ter enostavnih oblik predvidevanja, npr.
če obujemo čevlje, gremo ven (Labinowicz, 1989).



Prilagajanje podobnih akcijskih vzorcev novim situacijam (od 12. do 18. meseca):
otrok začne eksperimentirati z objekti in tako pospeši odkrivanje novih sredstev za
doseganje ciljev. Otrok najde predmet, ki smo ga pred njim skrili na različna
mesta. Eksperimentiranje s predmeti ni vedno naključno. Osnovano je tudi na
rezultatih prejšnjih poskusov, npr. da dobi igračo, ki je ne doseže, potegne k sebi
prt (Labinowicz, 1989, Batistič Zorec, 2000).



Pojav mišljenja pred začeto aktivnostjo (od 18. do 24. meseca): v tem obdobju
pride do ponotranjanja vedenjskih akcij v notranje miselne akcije. Otrok razmišlja
o problemu in išče rešitev. Otrok, ki ne doseže predmeta na visoki polici, pogleda
okrog sebe, opazi stol in ga prinese k polici, da bi želeni predmet dobil. Otrok si
lahko predstavlja tudi premestitev predmeta, čeprav je ni videl, in najde skriti
predmet. Prav tako pozna konstantnost predmeta in občutek za prostor, saj, če vrže
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žogo pod kavč, predvideva, da bo prišla ven na drugi strani (Labinowicz, 1989,
Batistič Zorec, 2000).

Druga stopnja se imenuje predoperativna ali reprezentacijska faza in traja med 2. in 7.
letom. V tem obdobju začne otrok postopno uporabljati jezik in razvije sposobnost
mišljenja v simbolni obliki. Otrok je sposoben logično premisliti operacije v eno smer, a
ima težave pri upoštevanju zornega kota druge osebe (Woolfolk, 2002).
Otrokova najzgodnejša raba simbolov je mimika ali pretvarjanje. Otroci, ki še ne
govorijo, nam z mimiko ali pretvarjanjem kažejo, da vedo, zakaj se uporablja kakšen
predmet (z glavnikom se dotikajo las). Otrok v tem obdobju ima težave s konzervacijo in
reverzibilnim mišljenjem. To je razmišljanje nazaj oziroma od konca proti začetku. Če
raztrgamo list papirja na koščke, vemo, da bomo imeli še vedno enako količino papirja.
To dokažemo da obrnemo proces v nasprotno smer in zalepimo koščke skupaj. Piaget
meni, da ima otrok v tem obdobju težave pri upoštevanju več kot enega vidika situacije
hkrati ali decentraciji. Otroci se v tej starosti osredotočijo na končni izdelek, ne pa na
potek preoblikovanja. (Primer preoblikovanja gline; imamo dve kroglici z enako količino
gline, eno pretvorimo v dolgo valjasto obliko.) Otroci so v tej fazi, po Piagetu, zelo
egocentrični, kar pomeni, da predpostavljajo, da vsi drugi enako čutijo, reagirajo kot oni
sami in imajo enak zorni kot oni sami. Egocentrizem je prav tako razviden v jeziku.
Piaget ga je poimenoval kolektivni monolog; oblika govora, pri katerem otroci v skupini
govorijo, vendar redko med seboj komunicirajo ali stopajo v interakcijo (Woolfolk, 2002,
Labinowicz, 1989).

Tretja stopnja je konkretno operativna in traja od 7. do 11. leta. Otrok je v tej fazi
sposoben rešiti konkretne probleme na logičen način. Razume zakone konzervacije,
razvrščanja ali klasifikacije ter prav tako razume odnose vrstnega reda (velikost, teža,
prostornina). Reverzibilnost pa mu ne dela več težav (Woolfolk, 2002).
Četrta stopnja je formalno operativna in traja od 11. do 15. leta. Otrok je sposoben
reševati abstraktne probleme na logičen način. Pri mišljenju postane bolj znanstven.
Razvije skrb za socialne teme, identiteto (Woolfolk, 2002). V tej fazi je otrokovo
mišljenje tako kot pri odraslem. Piaget je menil, da je to najvišja oblika mišljenja (Hayes
in Orrell, 1998).
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Z vidika Piagetove teorije intelektualnega razvoja je trma torej težnja otroka po izpolnitvi
želja, saj je otrok v predoperacijski fazi še vedno izredno egocentričen in svet doživlja kot
celoto, v kateri je center on sam. Otrok želi, da se mu takoj izpolnijo želje, hoče biti v
središču pozornosti in prav zato pride do konflikta, saj otrok še ni sposoben videti zornega
kota druge osebe, vidi le sebe in svoje želje in ne razume zakaj mu odrasli pogosto niso
pripravljeni ustreči, zato se velikokrat na to odzove s trmo.

Piaget je moralni razvoj razlagal kot razvoj moralnega presojanja, ki poteka od absolutne
k relativni moralni presoji. Presojanja z vidika absolutne perspektive predstavlja
heteronomno stopnjo moralnega presojanja ali moralni realizem. Moralni realizem je
razumevanje socialnih pravil, ki naj bi bilo značilno za zgodnje otroštvo (od 3. do 6. leta)
in predstavlja Piagetovo prvo stopnjo moralnega razvoja. Otrok v tem obdobju pravila
razume kot stalna, nespremenjena in “dana od zunaj”. Njihovo kršenje pa vidi kot
absolutno napačno. V svojih moralnih sodbah se otrok ozira na zahteve odraslih, za katere
meni, da so absolutno pravilne. Otrok je mnenja, da je kršenje pravil in zahtev, ki mu jih
postavijo odrasli, vedno napačno ravnanje. Tako mnenje izhaja iz strahu in spoštovanja do
odraslih in je sestavljeno iz spoštovanja in naklonjenosti ter iz strahu pred močnejšim,
zato otrok njihove vrednote in pravila ponotranji. Moralne sankcije ob kršenju pravil in
zahtev predšolski otrok pojmuje kot posledico kršenja teh pravil, ne glede na motive
kršitelja. Pravilnost in nepravilnost dejanj presoja na podlagi velikosti posledic dejanj. Na
primer otrok, ki bo slučajno razbil več krožnikov, bo veljal za bolj porednega od tistega,
ki bo nalašč razbil en krožnik.

Avtonomna moralnost je Piagetova druga stopnja moralnega razvoja, na kateri otroci
pravila že razumejo kot spremenljiva. V tej fazi je otrok že sposoben misliti sam nase in je
njegova morala plod njegovega lastnega mišljenja in ni vsiljena od odraslih. Kršenje
pravil otrok že lahko vidi kot opravičljive, če je za dejanjem dobra namera. Do prehoda iz
moralnega realizma na avtonomno moralnost prehaja konec zgodnjega otroštva, saj takrat,
po Piagetu, otrok preseže tudi egocentrizem (Marjanovič Umek idr., 2004).
Egocentrizem je značilnost predšolskega otroka, ki dojema svet kot celoto, v katere
središču stoji njegova oseba. Iz te posebnosti njegovega dojemanja sveta ter iz
čustvenosti sledi njegova egocentričnost: rad bi bil kar naprej v središču pozornosti
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odraslih, še posebno svojih staršev (Bergant, 1975). Realizem pri otroku pa se kaže kot
pomanjkanje razlikovanja med subjektivnim in objektivnim vidikom izkušenj.
Pomembne so izkušnje z vrstniki, saj v interakciji z vrstniki otrok prevzema različne
socialne vloge. S tem se uči sodelovanja in vidi sebe kot vrstnikom podobnega, pa
vendar drugačnega. Postopno se uči, da so posledice njegovega ravnanja za druge
podobne enakemu ravnanju drugih zanj. Spoznava tudi, da so enaka dejanja lahko
različna, če nanje gleda z drugih zornih kotov. Spreminja pa se tudi kakovost otrokove
interakcije z odraslimi. Pridobiva vedno večjo enakopravnost v odnosih z odraslimi in
starejšimi od njega in posledično začenja pravila razumevati kot produkte družbenega
okolja, v katerem živi (Marjanovič Umek idr., 2004).

Moralni razvoj pri otroku poteka postopno. V dobi moralnega realizma otroku red in
disciplino postavljajo ljudje, ki so mu nadrejeni in njihova pravila sprejema kot
samoumevna. Starejši otrok v dobi avtonomne morale pa je že sposoben misliti sam
zase in je tako tudi njegova morala plod njegovega lastnega mišljenja (Hayes in Orrell:
481, 1998).
Socialna pravila družbe, v kateri živimo, navajajo otroka na pomembnost vseh
vključenih ljudi v skupnost, na enakovrednost med ljudmi ter otroka navajajo na
potrpežljivost. Če izhajamo iz otrokovega egocentrizma, vemo, da je za otroka
velikokrat prezahtevno usklajevati svoje želje z zahtevami okolja. Z vidika Piagetove
teorije moralnega razvoja je trma torej reakcija otroka na vzgojne zahteve in pravila, ki
mu jih narekuje družba, saj otrok le postopno presega egocentrizem in se uči vseh
socialnih pravil in norm.
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3.5. RAZLAGA TRME Z VIDIKA PSIHOANALITIČNE TEORIJE
SIGMUNDA FREUDA
Psihoanalitične teorije uvrščamo med psihodinamične teorije človekovega razvoja.
Njihov osnovni poudarek je v nagonu in nezavednosti posameznikovega doživljanja in
ravnanja. Nagoni nas vodijo na način, ki ni pod zavestno kontrolo (Musek, 1988).
Sigmund Freud, ki je začetnik klasične psihoanalize, je do teorij prišel preko svoje
zdravniške prakse. Shaffer (v: Batistič Zorec, 2003) meni, da nobena druga znanstvena
teorija z morebitno izjemo Darwinove evolucijske teorije ni imela tako velikega vpliva
na zahodno miselnost kot Freudova psihoanalitična teorija. Sigmund Freud je
utemeljitelj psihoanalize in globinske psihologije (Trstenjak, 1974).
Freud je razvil model človekove duševnosti, po katerem je ta podobna ledeni gori, katere
pretežni del je skrit pod površjem. Del duševnosti, ki se ga zavedamo, je imenoval
zavestno duševnost. V predzavestno duševnost je prišteval spomine in misli, ki so začasno
pozabljeni, vendar jih lahko po potrebi prikličemo v zavest. Pod predzavestno duševnostjo
pa je zakopan globlji sloj duševnosti, ki nikoli ne prodre v zavest: tako imenovana
nezavedna duševnost. Ta del človeške psihe hrani zakopane konflikte in travme iz
zgodnjega obdobja življenja. Čeprav se nezavednega ne zavedamo, pa po Freudu vseeno
lahko vpliva na naše vedenje in na naša čustva ter pogosto povzroča hude motnje. Freud
je menil, da obstajajo trije deli človekove osebnosti: id, ego in superego (Hayes in Orrell,
1998).

Id ali ono je osnova osebnosti, korenina, iz katere se postopno diferencirata jaz in nadjaz.
Je zbiralnik duševne energije in je v najožji zvezi s telesnim dogajanjem, od katerega
dobiva svojo energijo. Id deluje po načelu ugodja. V ta namen mu služita dve funkciji:
refleksna dejanja in primarni procesi, pod katerimi Freud razume psihološko reakcijo, ki
mu prek predstave pomaga odstraniti napetost (Trstenjak, 1974: 581). Id je podedovan in
deluje že ob rojstvu. Id je nezavedni del osebnosti. Predstavlja izvor bioloških potreb in
želja ter teži k njihovi zadovoljitvi po trenutnem načelu (Marjanovič Umek idr., 2004).
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Ko se otrok postopoma nauči, da imajo tudi drugi ljudje zahteve in da mora zadovoljitev
včasih počakati, tedaj se iz dela energije ida kot odgovor na zahteve okolja začne razvijati
ego. To je racionalni vidik osebnosti, katerega vloga je, da usklajuje zahteve ida na
ustrezen oziroma realističen način (Berger, po Batistič Zorec, 2000). Usklajevanje pa za
otroka ni vedno lahko, kar največkrat pokaže z jokom, a to še niso pravi izbruhi trme
(Mackonochie, 2006). Majhnemu dojenčku ustrežemo v vseh njegovih zahtevah. Komaj
leto kasneje, ko otrok že shodi in je neizmerno radoveden, pa mu postavljamo zanj
popolnoma nove zahteve, pri tem pa pozabljamo, da je tudi tak malček duševno in
telesno, zlasti pa socialno in moralno še vedno izrazito nebogljeno bitje, ki se šele
postopno uvaja v pravila življenja, katerih smisla še ne more povsem dojeti (Bergant,
1977).
Ego ali jaz se začne razvijati v obdobju dojenčka in je razumski del osebnosti, ki
kompromisno rešuje potrebe ida in jih usklajuje z realnostjo. S pomočjo ega otrok
preusmerja impulze ida na primerne predmete, ob primernem času in na primerno mesto.
Lačen dojenček se npr. pomiri, ko vidi, da mama pripravlja hrano (Marjanovič Umek idr.,
2004). Otrok tudi spozna, da ni vsako njegovo ravnanje družbeno sprejemljivo in tako
začne nastajati bolj realističen nasledek ida, ki pa se tudi kmalu povsem odcepi od ida
(Hayes in Orrell, 1998).
Med tretjim in šestim letom pa se začne razvijati superego ali nadjaz, ki pa predstavlja
nadzorni del osebnosti. Otrok v tem obdobju že ponotranji norme, standarde ter vedenja
družbe, v kateri živi, vendar je pogosto v konfliktu s potrebami ida. Razvije se na podlagi
odnosov s starši, pa tudi z vzgojitelji, ki vztrajajo pri otrokovem nadzorovanju potreb z
zunanjim svetom. Ko se izoblikuje superego, se ego sooča z vedno zapletenejšim
usklajevanjem zahtev ida, okolja in superega (Marjanovič Umek idr., 2004).
To zapleteno usklajevanje predstavlja za malčka stisko, ki se lahko pokaže kot izbruh
trme. Otroku je lastno ugodje poglavitni smisel življenja, vzgoja pa mu želi prikazati
zahteve odraslih za važnejše od njegovih nagonov in želja. Otrok pa še ni vedno kos
novim zahtevam in zato lahko reagira s trmo. Prav tako je otrok tedaj še zelo
nepotrpežljiv in živi samo za sedanji trenutek, vzgoja pa ga uči potrpežljivosti in tega, da
naj bi skrbel in gledal na svojo prihodnost (Bergant, 1977).
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Freud pravi, da razvoj osebnosti poteka skozi pet psihoseksualnih faz. Te faze so: oralna,
analna, falična, latenčna in genitalna. Prve tri potekajo v prvih petih letih življenja (Hayes
in Orrell, 1998: 451). Freud je predpostavljal, da je otrok seksualno bitje. Seksualnost v
njegovi teoriji vsebuje praktično vse, kar vodi do telesnega ugodja. Otrok v razvoju
preusmerja svoje seksualne impulze na različna telesna področja: od oralnega h
genitalnemu. Na vsaki stopnji razvoja se otrokove potrebe vežejo predvsem na eno
področje. Če otrok pretirano zadovoljuje svoje potrebe na določeni stopnji, ne bo
pripravljen napredovati na naslednjo. Prav tako premalo zadovoljstva na trenutni stopnji
vodi otroka v kontinuirano težnjo po zadovoljevanju potreb te stopnje.

Na prvi stopnji psihoseksualnega razvoja- oralni, ki traja prvo leto po rojstvu, se otrokova
težnja po iskanju zadovoljstva usmerja na usta (Marjanovič Umek idr., 2004). Oralne
dejavnosti, kot sta sesanje in grizenje, otroku nudijo precej užitka in Freud je menil, da to
pomembno vpliva na to, v kakšno vrsto osebnosti se otrok razvije kasneje. V prvem delu
oralne faze je otrokov glavni užitek sesanje in požiranje, zato se to obdobje imenuje
oralnooptimistična faza. V drugem obdobju oralne faze pa otrokovo ugodje izvira iz
grizenja in žvečenja, zato se to imenuje oralnosadistična faza. Če pri človeku tudi kasneje
prevlada način zadovoljevanja, značilen za oralnooptimistično fazo, se razvije v osebnost,
ki je izrazito odvisna, pasivna in močno lahkoverna. Če pa pri človeku kasneje prevlada
način zadovoljevanja, značilen za oralnosadistično fazo, se razvije v verbalno in fizično
zelo agresivno osebnost (Hayes in Orrell, 1998). Če v prvem letu otrokove oralne potrebe
niso primerno zadovoljene, bo lahko kasneje razvil navade, kot so sesanje palca, grizenje
nohtov, žvečenje svinčnikov, pretirana ješčnost in kajenje (Marjanovič Umek idr., 2004).

Obdobje med drugim in tretjim letom predstavlja analna faza. V tem obdobju je otrokov
interes usmerjen v izločanje in zadrževanja blata. Med to fazo se libido-tako imenovan
posameznikov spolni nagon in energija osredotoči na anus ali zadnjično odprtino. Otroci v
tem obdobju kažejo velik interes za svoje izločke, tudi s tem, da se jih dotikajo, brez
občutka gnusa, čemur navadno sledi zgražanje staršev in vzgojiteljev (Crain v Batistič
Zorec, 2000).
V tej fazi otroka navajajo na čistočo in Freud je bil prepričan, da lahko sam način, kako
otroka navajajo na čistočo, vpliva na nadaljnji razvoj osebnosti. Če so otrokovi starši
prestrogi, lahko otrok postane analnoretentiven, kar pomeni, da namesto, da bi uporabljal
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kahlico, blato raje zadržuje v sebi. Če se to zgodi, postane kasneje v življenju skop,
lakomen in trmast. Prav nasprotne lastnosti pa razvije otrok, ki blato izloča s pretiranim
užitkom. Tak otrok postane analnoekspulziven, kasneje se to kaže tako, da je
preradodaren. Če otroka navajajo na čistočo prezgodaj ali prepozno, lahko tak otrok
postano analno fiksiran, kar se kasneje kaže v obsedenosti s čistočo in redom ter z nizko
stopnjo spontanosti (Hayes in Orrell, 1998).
Tretji stadij imenovan falični stadij traja približno od tretjega do petega leta starosti.
Stadij se imenuje po moškem spolnem organu (falusu). V tem obdobju je ključen objekt
užitka spolni organ. Otrok ugotovi, da dotikanje spolnih organov povzroča ugodje, zato je
za to obdobje tipična mastrubacija. Otroci začno prav tako ugotavljati razlike med med
dečki in deklicami (Steuer, v Batistič Zorec, 2000).

Kot je domneval Freud, naj bi se v tem obdobju pojavil tako imenovani Ojdipov
kompleks pri dečkih in Elektrin kompleks pri deklicah. Ojdipov kompleks je nezavedna
seksualna ljubezen dečkov do matere. Elektrin kompleks pa nezavedna seksualna ljubezen
deklic do očeta. Otroci opustijo to željo tako, da prevzamejo norme, vedenja in vrednote
starša istega spola in s tem oblikujejo superego. Če pa se to ne zgodi v tej stopnji, lahko
otrok ostane fiksiran na to stopnjo. V odraslosti pa se to lahko kaže kot pretirana
nagnjenost k spogledovanju, moči in samodokazovanju (Marjanovič Umek idr., 2004).
Faličnemu stadiju sledi obdobje latence, ki traja do začetka pubertete in v katerem se
seksualni impulzi umirijo. Energijo otrok usmerja v konkretne, socialno sprejemljive
aktivnosti, kot so šport, igra in intelektualne dejavnosti (Crain, v Batistič Zorec, 2000).

Zadnji stadij v Freudovem psihoseksualnem razvoju je genitalni stadij. Pojavi se v
mladostništvu. Delovanje falične stopnje se ponovno okrepi, izvor seksualne stimulacije
pa postane nekdo izven družinskega kroga. Prav tako pa se pojavijo nerazrešeni konflikti
s starši. Sposobni so oblikovati partnersko razmerje in kot odrasli delovati neodvisno
(Marjanovič Umek idr., 2004).
Po Freudu je osebnost sestavljena iz psihičnih energij, ki se stalno spreminjajo v
fiziološke in obratno. Govori o dveh instinktih, ki sta sestavljena iz določene količine
psihične energije. Freud loči predvsem dva instinkta ali gona: libido ali življenjski gon ter
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Smrtni gon ali agresivnost. Prvi služi predvsem ohranjevanju individualnega življenja,
zato sem sodijo lakota, žeja in spolno nagnjenje. Agresivnost pa izvira iz smrtnega gona
in pomeni samouničevanje, obrnjeno navzven (Trstenjak, 1974).
V svojem vedenju je otrok zelo egocentričen. Svet okoli sebe doživlja tako, kot da je on
sam središče vsega dogajanja in se vse vrti okoli njega. Otrok stremi k temu, da se mu
izpolnijo njegove lastne želje, je silno zaverovan sam vase ter želi biti ves čas v središču
pozornosti in zelo postopno usklajuje svoje zahteve z zahtevami okolja. Za okolje z vsemi
normami in vrednotami kaže vrsto nesprejemljivih dejanj, kot so: sesanje prstov, grizenje
nohtov, pacanje s hrano, vse stvari nosi v usta in nobena stvar se mu ne gnusi. Rad bi se
igral tudi s svojimi izločki in kaže ob njih izreden ponos. V falični fazi, ko ugotovi, da mu
dotikanje spolnega organa povzroča ugodje, masturbira in pri tem ne izbira časa ali kraja.
Taka početja so, če jih pogledamo s stališča družbe, zelo neprijetna ali moralno negativna,
zato jih želimo čim prej odpraviti in nadomestiti z drugimi, družbeno vrednejšimi
lastnostmi. Postopno želimo z vzgojo doseči ravno nasprotno od tega, kar hoče otrok in
kar mu ugaja, zato se pri otroku pojavi odpor oziroma trma na naše vzgojne zahteve in
težnje, da bi socializirali otrokovo naravo (Bergant, 1977). Z vidika psihoanalitične teorije
Sigmunda Freuda je trma torej izraz otrokove egocentričnosti, saj otrok stremi k temu, da
se mu izpolnijo njegove lastne želje ter da je v središču pozornosti. Družba, v kateri otrok
živi, ga uči potrpežljivosti in družbeno sprejemljivega vedenja, na kar lahko otrok reagira
s trmo, saj še ni zmožen usklajevati svojih želja z zahtevami okolja.

3.6. RAZLAGA TRME Z VIDIKA ERIKSONOVE TEORIJE
PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA
Tako kot Freud, je tudi Erik Erikson prepričan, da se posameznik srečuje z vrsto
konfliktov, ki jih mora razrešiti, da bi se njegova osebnost lahko zdravo razvijala, vendar
pa po Eriksonovi teoriji konflikti niso povezani z deli telesa, ampak z odnosi posameznika
z drugimi ljudmi v njegovi okolici. Psihološki problemi nastanejo, kadar posameznik ni
dovolj pripravljen za spoprijemanje z zahtevami, ki mu jih nalaga družba (Hayes in
Orrell, 1998).
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V svoji teoriji Erikson razlaga spremembe v delovanje posameznika od rojstva do smrti.
Zahteve družbe po eni strani spodbujajo razvoj osebnosti, po drugi strani pa človeku
omogočajo, da razvijejo spretnosti in vedenja, ki so potrebna za aktivno sodelovanje v
družbi. Način delovanja ega je v Eriksonovi teoriji splošni način posameznikovega
delovanja, preko katerega njegov ego komunicira z okoljem. Na vsaki stopnji se
posameznik sooča z lastnim delovanjem na socialno okolje in delovanjem okolja nanj, kar
povzroča določen konflikt ali psihosocialno krizo. Po psihosocialnih krizah je Erikson
poimenoval razvojne stopnje. Erikson je preoblikoval in razširil Freudovo teorijo
psihosocialnega razvoja ter pri tem v mnogo večji meri vključil socialne dejavnike, ki
vplivajo v posameznikov razvoj (Marjanovič Umek idr., 2004). Erikson govori o osmih
stadijih, ki trajajo od rojstva do smrti. Za razumevanje in razlago trme bom izpostavila le
prve tri stadije.
Prvi stadij v razvoju, ki se ujema s Freudovim oralnim stadijem je bazično zaupanje
oziroma bazično nezaupanje. V prvem letu življenja je za otroka najpomembnejše, da
odrasli zadovoljujejo njegove osnovne potrebe. Sicer so v ospredju usta in sprejemanje
preko ust, vendar pa so za otroka pomembna tudi sprejemanja preko drugih njegovih čutil
kot na primer dotikanje, prijemanje, gledanje (Batistič Zorec, 2000). Če v tej fazi otrok
doživlja zadovoljevanje potreb in s tem udobje, mu to pomaga, da razvije zaupanje do
sveta. Če pa ne, razvije dvom o svetu (Hayes in Orrell, 1998). Dojenček dražljaje v okolju
sprva sprejema nedejavno, kasneje pa dejavno, s seganjem. Nedejavno sprejemanje se
izraža v refleksnem delovanju, dejavno pa v sledenju osebam in predmetom, seganju,
prijemanju, upravljanju predmatov ter namerni komunikaciji z ljudmi. Na dojenčkov
način delovanja (sprejemanje) se odzivajo odrasli, ki sledijo svojim načinom dajanja in
tako se oblikuje psihosocialna kriza, zaupanje oziroma nezaupanje. Za ugodno rešitev
mora otrok ugotoviti doslednost, zanesljivost in posledično napovedljivost vedenja
odraslih. Da bi se dojenček naučil diskriminativno zaupati ljudem, pa mora izkusiti tudi
nekaj nezaupanja (Marjanovič Umek idr., 2004). Erikson z razliko od Freuda meni, da
lahko neugoden zgodnji odnos z materjo, kot najpomembnejšo otrokovo osebo, popravi,
čeprav ne popolnoma, zaupanja vredno okolje v poznejšem razvoju (Batistič Zorec,
2000).
V prvem letu življenja je za otroka značilno, da je popolno nebogljen, tudi premakniti se
ne more brez pomoči drugih, pa tudi, ko že shodi, ni sposoben skrbeti za svoje najnujnejše
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življenjske potrebe. Zaradi te odvisnosti otroka od odraslega se pojavi potreba po
varnosti, ki je tesno povezana s potrebo po ljubezni njegovih staršev ali skrbnikov.
Nedvomno ta potreba obvladuje otrokovo duševnost skozi vse predšolsko obdobje in je
osnova njegovemu zadovoljivemu duševnemu počutju, ravnovesju in duševnemu zdravju
(Bergant, 1975).
Drugi stadij se začne, ko začne otrok hoditi. Tedaj se sreča z drugim konfliktom. To je
konflikt med avtonomijo oziroma samostojnostjo in sramom, dvomom vase oziroma
nebogljenostjo (Hayes in Orrell, 1998).

Drugi stadij ustreza Freudovem analnem stadiju. V drugem in tretjem letu starosti malčki
poleg tega, da zadržujejo in kontrolirajo izločanje, pridobivajo občutek, da marsikaj
zmorejo tudi na drugih področjih, kar predstavlja začetek razvoja avtonomnosti. Malčki
uporabljajo svoje roke, da segajo po njim zanimivih stvareh ter jih odvržejo, ko jih ne
zanimajo več. Najprej pazljivo zlagajo in sestavljajo stvari, kasneje pa jih nenadoma
porušijo in razmečejo. Podobno se vedejo tudi do ljudi: nekaj časa se jih tiščijo, potem pa
jim rečejo, naj gredo stran. S tem protislovnem vedenjem malčki vadijo svojo lastno
izbiro, voljo. Odrasli otrokovo vedenje začnejo nadzorovati in omejevati, skladno z
normami družbe, zato prihaja do konflikta med avtonomnostjo ter dvomom. Problemi
nastanejo, če otrok poskuša preveč ali prekmalu narediti sam in pri tem naleti na
omejitve in prepovedi. Pogosto otrok ne razume, zakaj ga odrasli omejujejo ali mu
prepovedujejo njegova ravnanja in zato se odzove s kljubovanjem in s trmo. Lahko se
zgodi, da otrok regresira v prejšnje obdobje (se na primer zateče k sesanju prsta) ali pa
postane uporen in sovražen. Odrasli morajo otroku nuditi pravo mero strogosti in ga
hkrati spodbujati k samostojnosti, ki je v skladu z njegovimi telesnimi in miselnimi
sposobnosti (Marjanovič Umek idr., 2004, Batistič Zorec 2000).
Tretji stadij nastopi v času otrokovega nadaljnega razvoja, ko se sooči s konfliktom med
iniciativnostjo in občutkom krivde in se ujema s Freudovim faličnim stadijem. V
obdobju med tretjim in šestim letom starosti se močno povečajo otrokove motorične in
jezikovne sposobnosti, razvija se njegova domišljija, iniciativnost ter zmožnost planiranja
aktivnosti in zastavljanja ciljev. Kriza nastane, ko otrok spozna, da izrinjanje starša istega
spola in posesivnost do starša drugega spola družbeno nista sprejemljiva. Posledica te
krize je ponotranjanje družbenih norm in s tem nastanek superega. Erikson prav tam meni,
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da so otroci te starosti zmožni hitrega učenja in tako preusmerjanja svojih želja v socialno
sprejemljive aktivnosti. Starši jim lahko pomagaju pri razreševanju krize z načrtnim
preusmerjanjem na smiselne in sprejemljive aktivnosti ter jih, kadar je to mogoče,
sprejmejo kot enake partnerje v vsakodnevnih dejavnostih (Marjanovič Umek idr., 2004,
Batistič Zorec, 2000).

Z vidika Eriksonove teorije psihosocialnega razvoja je trma torej odraz otrokovega
upiranja

občutkom

manjvrednosti,

nespretnosti,

negotovosti

in

življenjske

nesamostojnosti, ki se pojavijo zaradi vse bolj razvijajoče se otrokove zavesti. Otrok se v
svojem predšolskem obdobju razvija kot osebnost, spoznava družbena pravila ter se nauči
temeljnih načinov ravnanja in komunikacij z drugimi, vendar pa ob tem stalno potrebuje
oporo ter pomoč svojih staršev ali drugih odraslih v svoji okolici.

3.7. RAZLAGA TRME Z VIDIKA KOHLBERGOVE TEORIJE
MORALNEGA RAZVOJA
Lawrence Kohlberg je moralni razvoj razdelil na tri nivoje: prekonvencionalno moralno
presojanje, konvencionalno moralno presojanje in postkonvencionalno moralno
presojanje, vsak nivo pa še na dva stadija (Woolfolk, 2002).

1. nivo:
Prekonvencionalno moralno presojanje ali predmoralna faza (predšolski otrok)
Presojanje temelji na otrokovih potrebah in zaznavah ter pravilih drugih. V prvem
stadiju prekonvencionalnega presojanja otrok pravila upošteva zgolj zato, da se izogne
kazni oziroma prejme nagrado. V drugem stadiju pa otrok potrebe drugih ljudi
dopušča, zlasti, če ima sam korist od tega. Usluge se vračajo v smislu: ”Ti meni, jaz
tebi” (Woolfolk, 2002).

2. nivo:
Konvencionalno moralno presojanje ali konvencionalna morala
Presojanje temelji na odobravanju drugih, pričakovanju družine, tradiciji in družbenih
zakonih (Woolfolk, 2002). V tretjem stadiju si posameznik prizadeva za splošno
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družbeno odobravanje in se zato, da bi ga dosegel, podreja drugim. V četrtem stadiju
pa posameznik razvije močno zavzetost za “red in zakon”, ker ima spoštovanje
zakonov in pravil družbe za samo po sebi moralno pravilno (Hayes in Orrell, 1998).

3. nivo:
Postkonvencionalno moralno presojanje ali avtonomna morala
Na tem nivoju se dokončno vzpostavi človek kot avtonomen in odgovoren subjekt z
razvitim osebnim moralnim kodeksom in ne sprejema avtomatično moralnih načel
drugih ljudi. V petem stadiju posameznik zakone družbe sprejme zato, ker čuti, da so
uveljavljeni v prid vseh. V šestem stadiju posameznik vzpostavi svoje moralne
kodekse in načela z osebnim razmišljanjem o spornih vprašanjih. Lahko se tudi ne
strinja z nekaterimi pravili družbe, če čuti, da so moralno sporna (Hayes in Orrell,
1998).
V predmoralni fazi otrok pravila upošteva torej zato, da bi se izogni kazni oziroma prejel
nagrado. Otrok še ne loči med posameznimi dejanji oziroma obnašanjem, med katerimi je
za določena nagrajen in za druga kaznovan. Otrok meni, da so si določena dejanja
podobna ali ga morda le spominjajo na neko dejanje, za katero je v preteklosti že prejel
nagrado. Zato pričakuje, da bo tudi za drugo dejanje enako nagrajen ali pohvaljen in
vztraja v svojem pričakovanju (trmari). Trma se torej pojavi kot posledica otrokovega
nepopolnega razumevanja ustreznega vedenja.

3.8. RAZLAGA TRME Z VIDIKA HUMANISTIČNE TEORIJE
MOTIVACIJE ABRAHAMA MASLOWA
Humanistični psihologi postavljajo v ospredje enkratnost posameznika. Bolj jih je zanimal
odrasel človek, vendar pa so podali nekaj izredno zanimivih predpostavk v zvezi z
razvojem in vzgojo otrok. Njihova glavna predpostavka je, da je otrokova narava
pozitivna in, da stremi k aktualizaciji dobrega in konstruktivnega (Batistič Zorec, 2000:
91). Cilj humanistične psihologije pa je v tem, da s svojim učenjem o človeku prispeva k
temu, da bi človek živel polnejše življenje (Lamovec idr., 1975). Humanistične teorije
poudarjajo, da se posameznik razvija in oblikuje iz lastne težnje po vsestranski, telesni in
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duhovni rasti. Čim boljše so razmere, tem boljši in izrazitejši je posameznikov razvoj.
Humanistični psihologi zagovarjajo permisivno ali popustljivo vzgojo, kjer starši sledijo
otrokovim potrebam in zaupajo v otrokovo notranjost (Batistič Zorec, 2000). Pomembna
predstavnika humanistične teorije sta Abraham Maslow in Carl Rogers.
Maslow pravi, da temeljne potrebe in motivi (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, po
ljubezni in pripadnosti, potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, potrebe po
samoaktualizaciji, potrebe po znanju in razumevanju ter estetske potrebe) odražajo
notranjo naravo človeka. Njihovo nezadovoljevanje pa povzroči bolezen. Potrebe je
hierarhično razvrstil. Na prvo mesto je postavil fiziološke potrebe, ki jim sledijo potreba
po varnosti, potreba po ljubezni in samoaktualizacija. Potreba, ki je najnižje na lestvici
(fiziološke potrebe), mora biti zadovoljena, da bi se pojavil motiv oziroma potreba, ki je
višje uvrščena. Vsako zadovoljevanje temeljnih potreb pomeni rast v zdravo osebnost.
Potreba po samoaktualizaciji je potreba po rasti, to pa je spoznavanje, sprejemanje in
izražanje notranje narave človeka (Gabi Vogrinčič Čačinovič v Lamovec idr., 1975: 295298).
Maslow je dajal velik pomen samoaktualizaciji v posameznikovem življenju. Ta temeljna
osebnostna težnja se zares začne izražati šele tedaj, ko so v primarni meri zadovoljene
druge, hierarhično nižje potrebe in motivi (Musek in Pečjak, 1997: 231).
Maslow je zagovarjal permisivno vzgojo, pri kateri starši sledijo otrokovim potrebam s
kar najmanj frustracijami (Batistič Zorec, 2000: 91). Vedno pa to ni mogoče. V primeru,
da na ta način ogrožamo otroka, druge ljudi ali neko materialno lastnino, je potrebno
otroku postaviti meje. Če vedno upoštevamo otrokove želje in potrebe in mu nikoli ne
postavimo meja, se otrok navadi, da je vedno tako, kot se sam odloča. Kadar pa se otrok
sooči z omejitvijo, lahko reagira s trmo. Pomembno je, da se zavedamo posledic naše
vzgoje, zato, da se pravilno odločamo, ko otrok še nima osvojenih različnih razvad, ki
so posledica svobodne vzgoje. Pri razvajenem otroku pa je potrebno veliko volje za
postopno postavljanje meja. Posledica razvajenosti so tudi pogosti izpadi trme, s
katerimi otrok izraža svoj protest do postavljenih meja (Batistič Zorec, 2000). Z vidika
humanistične teorije Abrahama Maslowa trma pri otroku torej nastane kot posledica
nezadovoljevanja temeljnih potreb in motivov.
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3.9. RAZLAGA TRME Z VIDIKA HUMANISTIČNE TEORIJE
OSEBNOSTI CARLA ROGERSA
Carl Rogers je bil, podobno kot drugi humanistično naravnani avtorji, mnenja, da je
osebnostni razvoj usmerjen k osebnosti rasti (samoaktualizaciji). Potreba po
samoaktualizaciji je pomembna za vrednotenje življenjskih izkušenj. Izkušnje, ki
spodbujajo naš razvoj, doživljamo kot pozitivne, tiste, ki zavirajo naše samouresničenje,
pa kot nekaj negativnega in neprijetnega (Hayes in Orrell, 1998). Osnovni pojem v
Rogersovi teoriji je pojem sebe oziroma pojem jaza (Batistič Zorec, 2000: 90).

Potreba po pozitivnem vrednotenju je druga temeljna potreba, ki jo je Rogers izpostavil.
Vsak človek razvije predstave o tem, kateri načini ravnanja mu bodo od drugih ljudi
prinesli spoštovanje, ljubezen, naklonjenost in kateri ne. Te predstave je Rogers
poimenoval pogoji vrednosti. Kadar pa človek zato, da bi izpolnil pogoje za pozitivno
vrednotenje, ravna na načine, ki mu onemogočajo samoaktualizacijo, h kateri stremi, se v
njem razvije občutek ogroženosti. Zaradi ogroženosti, ki jo občuti, človek razvije
obrambo, na primer zanikanje, ko oseba spremeni spomin na izkušnjo, da jo to manj
ogroža (Hayes in Orrell, 1998).

Po Carlu Rogersu je za posameznika najbolj pomembno, da razvije predstavo o sebi, ki
ustreza njegovi naravi. Pogosto pa okolje ne odobrava določenih lastnosti posameznika, ki
jih zato oseba potlači in to občuti kot motnjo svojega osebnostnega razvoja. Po Rogersu je
potrebno zato zagotoviti brezpogojno sprejemanje (Musek, Pečjak, 1997: 232). Trma pri
otroku se po Rogersu torej lahko pojavi kot izraz upora ob občutkih, da ni vedno
brezpogojno sprejet.

4. NAČINI IZRAŽANJA TRME
Trma se kaže na več načinov. Pri nekaterih otrocih je bolj izražena kot pri drugih.
Nekateri otroci se pri trmoglavljenju mečejo ob tla, udarjajo z rokami in z nogami ob tla
ali v besu udarjajo z glavo v zid, lahko grizejo sebe ali predmete, ki so v tistem trenutku
v njihovi bližini. Nekateri jokajo tako močno, da od joka pomodrijo in ne morejo zajeti
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sape, lahko se tudi polulajo v hlače, čeprav so bili že suhi. Otroci se med izbruhi besa
različno obnašajo, običajno pa ima vsak svoj stil, ki ni vedno enak.
Način upiranja je odvisen tudi od okolja oziroma reagiranja in ravnanja odraslih, ki so
za otroka pomembni ter od otrokovih lastnosti (temperamenta). Med posamezniki
obstajajo zelo velike individualne razlike v izražanju trme glede na način, dolžino,
pogostost in impulzivnost. Aktivna oblika izražanja trme vključuje intenzivno otrokovo
aktivnost. Otrok kriči svoj »ne«, v obraz pordeči oziroma pomodri, začne silovito
cepetati, gristi, praskati, tolči okoli sebe, metati stvari, ki jih dobi v roko… Pogosto se
pridruži tudi cmeravost in glasen jok. Druga oblika izražanja trme je pasivna in se kaže
v otrokovi pasivnosti. Tu gre za trdovratno molčanje z obračanjem stran, s tem, da otrok
kar nekam otrdi, omrtvi. Tak otrok se lahko ob močnem napadu trme spusti na tla in se
zlepa ne da dvigniti, ker se naredi težkega, trdega, včasih ohlapnega. Zanimivo je, da
otrok potem odklanja izpolnitev želje, katere neuresničitev je sprožila napad trme
(Žagar, 1995).
Mason in sod. (1999: 13) izbruhe togote delijo na tako imenovane »navpične«, pri
katerih otrok cepeta in kriči, »vodoravne«, pri katerih otrok udarja z rokami in nogami v
različnih smereh in »popolne« izbruhe togote, ki se začnejo v pokončnem položaju z
vreščanjem in končajo, ko se otrok vrže na tla in udarja z nogami in rokami.

5. OMEJEVANJE TRME S PRAVILNIM RAVNANJEM IN
POZNAVANJEM OTROKOVEGA RAZVOJA TER
NJEGOVIH POTREB
Trma je normalen pojav pri predšolskem otroku in pravzaprav bi se je morali razveseliti,
saj je odraz otrokovega razvoja. Trma se lahko pojavi že pri leto in pol starem otroku,
morda nekaj mesecev prej ali kasneje, morda bodo izbruhi intenzivni, glasni ali pa bolj
pasivni in mili. S pravilnim ravnanjem in poznavanjem otrokovega razvoja in njegovih
potreb lahko pripomoremo k temu, da trmo omilimo ali preprečimo njen izbruh.
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Poznavanje otrokovega razvoja in njegovih potreb nam lahko pomaga, da izbruhe
otrokove trme omejimo. Potrebno je upoštevati tudi otrokovo potrebo po varnosti, ki je
močno povezana s potrebo po ljubezni in skrbi zanj. Včasih otrok dojema nove zahteve
ter situacije počasi in z veliko težavo. Od tod njegova občutljivost, ranljivost in potreba,
da mu posvetimo čim več osebne skrbi, ga opogumljamo, ga čustveno umirjamo ter mu
dajemo varno okolje brez dodatnih čustvenih napetosti (Bergant, 1975). Občutek
varnosti bomo otrokom dali s svojim prepričanjem vase in s tem, da bomo natančno
vedeli, kaj želimo tudi od njih (Cowley, 2007: 40).
Otrok potrebuje veliko pozornosti odraslih. Izbruhi trme so v določenih okoliščinah
pogostejši: kadar gledamo televizijski dnevnik, kadar se dalj časa pogovarjamo po
telefonu, ko želimo brati časopis, ko imamo obiske... Tedaj smo osredotočeni na nekaj
drugega in se torej ne zmenimo za otroke toliko časa, dokler ti ne naredijo kaj takega, da
jih ni moč več ignorirati. Otroci dobro vedo, kaj morajo narediti, da bodo pritegnili našo
pozornost. V takih primerih naj bi moteče otrokovo vedenje ignorirali, za želeno
vedenje pa naj bi prejel našo pozornost. Od majhnega otroka težko pričakujemo, da bo
zmogel brez naše pozornosti v času celotnega obiska, zato mu namenimo pozornost za
čim več pozitivnih oblik vedenja, in ne šele takrat, ko izrazi moteče vedenje (Jurišić,
2000: 19).

S postopnim postavljanjem in uveljavljanjem novih vzgojnih zahtev lahko trmo
omejimo. Čim bolj počasi in postopno bomo pred otroka postavljali naše vzgojne
zahteve, tem manjša bo njegova trma. Če bomo ravnali mirno in potrpežljivo in če
otroku ne bomo postavljali preveč pretežkih vzgojnih zahtev hkrati, se bo trma
pojavljala v mnogo lažjih oblikah. Biti moramo potrpežljivi in otroku tudi pustiti nekaj
časa, da se prilagodi našim zahtevam (Bergant, 1977: 123). Pomembna je komunikacija.
Otroku moramo natančno povedati, kaj želimo, navodila morajo biti jasna in
nedvoumna, pri tem pa je potrebno paziti tudi na nebesedno sporočanje, na primer, kako
stojimo, kakšne gibe uporabljamo, pomebni so tudi jakost, hitrost in ton glasu (Cowley,
2007).
Direktne zapovedi naj nadomestijo mirna navodila. Čim večji je otrok, tem manj mu
zapovedujmo naravnost in ostro. Ostra, direktna zapoved pri otroku naravnost izzove
trmasto protireakcijo. Otrok do približno prvega leta starosti prejema nenehne
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vzpodbude odraslih k sedenju, k hoji, govorjenju, k igranju, spoznavanju predmetov...
Ob koncu svojega prvega leta, ko otrok shodi in naenkrat pokaže veliko aktivnost ter
željo po gibanju kot tudi težnjo po samostojnosti, naleti na prve prepovedi. Odrasli
otroka nenehno nadzorujemo in preprečujemo njegova impulzivna in velikokrat nevarna
dejanja. Vendar otroka ne smemo preveč omejevati v njegovi težnji po gibanju in
spoznavanju sveta; ne smemo ga več puščati samega v stajici, sobi ali na balkonu,
temveč mu moramo odmeriti večji, širši prostor za njegovo igro in telesne dejavnosti,
pri tem pa poskrbeti za njegovo varnost. Tudi glede čistoče ne smemo biti preveč strogi,
saj ni nič hudega, če si bo otrok malo umazal obleko, pojedel malo trave, prijel
kakšnega črva ali pacal s peskom in vodo. Z omenjenimi dejavnostmi si bo nabiral
izkušnje, obenem pa s sproščeno igro krepil težnjo po aktivnosti in samostojnosti.
Odrasli bomo s takim ravnanjem preprečili nastanek otrokove razdražljivosti in trme. Če
bo lahko otrok v igri izživel svoje težnje in nagone, bo mnogo bolj pripravljen in
sposoben, da se bo ravnal po naših navodilih in zahtevah tudi ob drugih priložnostih
(Bergant, 1977: 127).

Trmo pri otroku lahko omejimo tudi s tem, da mu postavimo meje, v okviru katerih se
bo seznanil z ustreznim obnašanjem. Če otroku postavimo meje sprejemljivosti
njegovega ravnanja in vedenja, ne pomeni, da ga nimamo radi, nasprotno, pomeni, da ga
imamo zelo radi. Prav tako otroka na ta način ne utesnjujemo in obvladujemo, ampak ga
vodimo in podpiramo. Postavljanje meja ne pomeni, da otroka kaznujemo. Z mejami ga
pripravljamo na kasnejše življenje, ko se bo soočal z mejami in jih poskušal ne
upoštevati. Z jasno postavljenimi mejami si bo otrok pridobil okvirje, v katerih bo lahko
živel v socialnem okolju. Če bo otrok vedel, kaj se od njega pričakuje in kaj je
dovoljeno, se bo počutil varnega in v okviru tega občutil svobodo in neodvisnost.
Vendar pa morajo biti pravila primerna otrokovi starosti. Od triletnega otroka ne
moremo pričakovati, da bi vsako jutro pospravil posteljo. Primernejše pravilo zanj je
pospravljanje igrač, pa še pri tem potrebuje pomoč. Pravila naj bodo razumljiva in jasna.
Razumljivost preverimo tako, da prosimo otroka, naj pravilo ponovi in razloži, kaj zanj
pomeni. Vedeti mora tudi, kdaj prekrši pravilo. Jasnost pomeni, da otroku podrobno
opišemo, kaj od njega pričakujemo. Prav tako naj bodo pravila tudi pomembna. Če
želimo, da otrok izpolni neko zahtevo, mu moramo pokazati, da je to za nas pomembno.
Najbolj učinkoviti smo, če to izpeljemo z besedno in nebesedno komunikacijo.
Počepnemo čim bliže otroku, da smo v njegovi višini, ali ga posadimo na mizo,
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vzpostavimo očesni stik z njim, ga resno pogledamo in povemo pravilo; medtem mu
lahko položimo roko na ramo ali vzpostavimo kak drug telesni stik, govorimo umirjeno
z nizkim, resnim tonom, ne kričimo. Pomembno je, da so pravila posredovana z
zahtevo, vendar prijazno. Isto zahtevo nenehno ponavljamo, ne glede na otrokove izzive
ali poskuse, da preusmeri našo pozornost. Vztrajamo toliko časa, da postane zahteva
tako dolgočasna, da se je želi otrok znebiti. Pri izvajanju pravil moramo pohvaliti
natančno izvedbo. Otroku moramo pokazati, da nas zanima kakovost opravljenega dela.
S tem izkazujemo resnost svojih namer (za to spoznanje potrebuje otrok najmanj kakšen
mesec). Pri upoštevanju pravil moramo biti dosledni in vztrajni (Žgavc, 2000: 40).

6. NAČINI ODZIVANJA IN RAVNANJA OB IZBRUHU
TRME PRI OTROKU
Ob pojavu otrokove trme lahko ravnamo zelo različno. Kakšen način izberemo, je
odvisno od nas samih, od našega razpoloženja, osebnosti, trenutne situacije, od
posameznega otroka, našega strokovnega znanja, izkušenj... V nadaljevanju
predstavljam nekaj načinov odzivanja in ravnanja ob izbruhu trme pri otroku.


Ignoriranje

Pri ignoriranju NE IGNORIRAJMO OTROKA; AMPAK NJEGOVO VEDENJE!
Ignoriranje uporabimo le takrat, ko bi naša pozornost krepila nezaželeno vedenje.
Ignoriramo zgolj vedenje, ki je negativno. Takoj ko otrok izrazi pozitivno vedenje, mu
namenimo vso pozornost. Čez nekaj časa, ko z motečim vedenjem preneha in nas v
običajnem tonu in z običajnimi izrazi ogovori, mu odgovorimo enako- v običajnem
tonu, prijazno. S tem ga želimo naučiti, da prejme pozornost, če je prijazen do nas. Če
med otrokovim negativnim vedenjem želi pozornost kdo drug, mu jo namenimo.
Nobenega razloga ni, da bi ob tem ignorirali tudi druge otroke, saj to ni »naše kuhanje
mule«, ampak ignoriranje negativnega, motečega vedenja otroka. Značilnost ignoriranja
je, da obsega odstranitev socialne pozornosti, ki sledi nezaželenemu vedenjskemu
vzorcu. Naša pozornost je za otroka zelo pomembna, saj je pozornost za otroke največja
nagrada. Ignoriranje zahteva ogromno potrpežljivosti in trdne volje. V začetnem
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obdobju izvajanja te tehnike, se moteče vedenje praviloma poslabša (je pogostejše,
intenzivnejše ali traja dalj časa), pozneje pa pride do hitrega izboljšanje- moteče vedenje
otroka preneha. Ignoriranje pa ni primerno za vse oblike trme, niti za vse odrasle!
Odrasli, ki hitro prenehajo z ignoriranjem, ker niso dovolj potrpežljivi ali odločni, bodo
imeli težave pri učinkoviti uporabi tega načina ravnanja ob izbruhu trme. Prav tako ne
moremo ignorirati vseh tistih oblik vedenja, pri katerih je ogroženo zdravje tega otroka
ali drugih otrok ali če povzroča materialno škodo (Jurišić, 2000, str. 17). Mason in sod.
(1999) trdijo, da je ta način najmanj učinkovit, saj imajo otroci povprečno več energije,
kot odrasli vzdržljivosti in volje.


Izključitev (ang. time out)

Za razliko od ignoriranja je ta način primernejši za predšolske otroke, nikakor pa ne za
šolarje in mladostnike. »Time out« pomeni izključitev iz določenega prostora in sledi
nekemu nezaželenemu, motečemu vedenju. Ko otrok naredi kaj, kar želimo spremeniti
(npr. napad besa, ko se meče po tleh, kriči, brca ipd.), ga izključimo, tako da ga
odstranimo iz tega prostora ali pa ga izločimo le iz tega položaja s tem, da se obrne k
steni, nasloni glavo na mizo, se usede na stol in podobno. Odločimo se za eno od
izključitev in jo izvajamo vedno enako (npr. vedno, ko ima otrok napad besa, vztrajamo,
da se obrne k steni in tako obrnjen mirno sedi nekaj časa- najdlje tri minute). Izrečemo
le preprosto navodilo: »Obrni se k zidu! Umiri se!« Izključitev ne sme trajati predolgo.
Če se otrok v času izključitve dolgočasi in je že sploh pozabil, zakaj smo ga tja poslali,
ne bomo dosegli želenega učinka. Lahko se bo nekaj časa dolgočasil, nato pa bo poiskal
kakšno mirno zabavo. Ko se otrok vrne iz situacije izključitve, vztrajamo, da mirno
pove, kaj želi, in šele nato dobi tisto, kar je želel, saj ga bomo tako naučili, da na primer
igračo dobi, ko to primerno in mirno izrazi z govorom. V primeru, da smo nekaj želeli
od njega, na primer da pospravi igrače, on pa se najprej želi igrati z neko igračo, po
končani izključitvi vztrajamo, da nam otrok pomaga pri pospravljanju. Če je zelo
razburjen, bo ta pomoč manjša, če je umirjen, pa večja. Pozneje za kratek čas dobi tisto
igračo in pohvalimo ga, ker je sodeloval pri pospravljanju. Naše vedenje po času
izključitve je zelo pomembno. Otroka ne nagrajujemo in hvalimo, ker je bil miren v fazi
izključitve, ampak, ker je pozneje naredil nekaj dejavnega in pozitivnega. Če se otrok
upira izključitvi, sprva le ponovimo svojo zahtevo. Ni potrebno, da gledamo jezno in
razburjeno! Če otrok tega ne naredi, ga sami postavimo v ta položaj, pri čemer moramo
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paziti, da nismo telesno grobi. Izključitev ni telesna kazen! Predpostavljajmo si, da tudi
to ne gre– otrok cepeta, želi nas udariti... Postavimo se za njegov hrbet in ga primemo
za roki, ki ju prej prekrižamo. Ob tem ponovimo navodilo. V tem položaju držimo
otroka, dokler se ne umiri. Ko se otrok umiri (po nekaj sekundah, lahko minutah), ga
izpustimo, ponovimo navodilo in šele takrat mirno štejemo čas izključitve. Če otrok, ko
ga izpustimo, vstane ali pa takoj spet začne z mahanjem, in kričanjem, ga znova
primemo in ponovimo vse od začetka. Če se otrok telesno upira in je do nas nasilen, ga
čvrsto držimo, tako da preprečimo možnost poškodbe. V času, ko je otrok izključen (ne
glede na to, ali je miren ali ga tam telesno držimo mi), ne dajemo nobenih komentarjev,
ne opravičujmo se mu in mu ne pojasnjujemo svojih razlogov za ta postopek. Če se
napad besa in trme dogaja v trgovini, kjer je pogosto tudi veliko ljudi, reagiramo
podobno kot doma. Otroku najprej rečemo, naj se umiri, in mu nato povemo, kaj želimo
od njega, na primer: »Vstani in poberi to, kar si razmetal ali vrni igračo na polico«.
Nobene potrebe ni, da bi bili strogi, to navodilo lahko izrečemo povsem mirno. Če otrok
z motečim vedenjem ne odneha, ga odpeljemo (morda tudi odnesemo) v miren in
izoliran prostor, kjer ni gneče. Tam izpeljemo postopek izključitve. Po treh minutah
nadaljujemo s prejšnjo dejavnostjo (Jurišić, 2000).
Tudi avtorji Mason in sod. (1999) omenjajo podoben način, ki ga poimenujejo »odhod s
prisilo«, pri katerem otroka prav tako odstranimo s prizorišča in ga spodbudimo k
spoznanju, da njegovega ravnanja ne zavračamo, ampak ga le postavljamo na
primernejše prizorišče- zasebnost (v osamo). Pomembno pa je, da otroku povemo, da je
dobrodošel nazaj v družbi, ko se bo vedel primerneje. Ko se vrne, ga toplo sprejmemo
in pozabimo njegov izbruh, saj ga bo tak način postopno naučil samoobvladovanja.


Taktika preobrata oz. preusmerjanja pozornosti

Mlajšega otroka bomo najlažje spravili iz kakega neprimernega položaja ali prekinili
njegovo nezaželeno obnašanje, če bomo odvrnili njegovo pozornost od tistega, kar
počne, in jo usmerili na kaj drugega. Pri tej taktiki nam je v veliko pomoč dejstvo, da so
otroci v tem obdobju še zelo sugestibilni in zato hitro padejo pod vpliv odraslih. Zato
pri izbruhu trme enostavno preusmerimo otrokovo pozornost na kakšno drugo,
naključno stvar v neposrednem okolju ali pa pritegnemo njegovo pozornost npr. s
pripovedovanjem. Lahko prinesemo tudi njegovo najljubšo knjigo in se ponudimo, da bi
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jo brali, ali pa mu prinesemo njegovo najljubšo igračo. Če otrok ne preneha s trmastim
obnašanjem, se lahko usedemo na tla in začnemo živahno igrati z njegovo igračo. Pri
tem se pogovarjajmo s seboj, npr.: »Saj sem že čisto pozabila, kako zabavna igra je
takale sestavljanka. Imam tale delček in še tale. Hm prav zanima me, kam sodi tale.«
Nobena stvar ne more tako hitro pomiriti in pregnati otrokove togote kot prav misel ali
dejstvo, da se nekdo bolj zabava kot on sam (Mason in sod., 1999: 18).


Šaljivo draženje

Uspešna »zvijača« za odvračanje otroka od slabega vedenja brez spopada z njim je
humor in dobra volja.1 Kadar koli imamo priložnost za to, bomo obrnili v šalo kako
otrokovo slabo dejanje tako, da se bomo delali neumne, kot da ne razumemo, kaj je
hotel otrok doseči s tem. Humor, šala, duhovita pripomba, ironija, ki ni preveč ujedljiva,
so odličen pripomoček za odpravljanje napetosti.2 Smeh, ki ga zbudimo s tem, pomiri
otroka in mu omogoči, da se sprosti in da svoj odnos prenese z ravni spopada na raven
medsebojnega razumevanja. Ta način reagiranja na izbruh trme je primeren za otroke z
dobro razvitim smislom za humor (Košiček, 1992).


Vživljanje

Otroku poskusimo opisati njegove občutke. »Vem, kako si jezen, po tem, kako ravnaš.
Razumem te, kako se počutiš…« Izognimo se vprašanjem, zakaj je jezen, ker se nanj ne
da odgovoriti ali pa sproži nove zaplete. Ta način lahko otroka opogumi, da izrazi svoje
občutke. Tako bo verjetno začel spodbujati in razvijati svoje govorne sposobnosti
1

Primer (Mason in sod. 1999): »Vidim, te, da si jezen, zatorej počni karkoli, samo ne smej se. Usta imej

stisnjena in ne dopusti, da bi se začel smejati. Saj ne more biti res! Ali prav vidim? Smejiš se! Ne dovoli
svojim ustom, da bi se smejala!« Prav neverjetno je, kolikokrat lahko to igro uspešno ponavljate.
2

Primeri mame (Napast, 2000: str. 16). Tudi sama pravi, da je edino zdravilo zoper trmo, humor:


Če joče: »A tako lepo pesmico ste se naučili v vrtcu? Kakšen pa je njen naslov?« Jok se
spremeni v smeh.



Če ne želi iti ven: »A ne maraš svežega zraka. Čakaj, da zaprem vsa okna in vrata, da presneti
svež zrak ne bo hodil v stanovanje.« Domen je že na dvorišču.



Če ne želi priti gor: » Domen, oprosti. Zmotila sem se, saj vem, da si še premajhen, da bi sam šel
po stopnicah. Pridem jaz pote, ubožček.« » Ja znam, znam.« Domen je že v dnevni sobi.
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namesto divjih čustvenih izbruhov. Dajmo mu vedeti, da ga razumemo. Pri tem načinu
pa je potrebno ostati miren in potrpežljiv (Mason in sod. 1999: 15).


Osebni pristop

Otroku, ki je govorno močnejši in začenja razumeti, pomaga že preprosta razlaga
odraslih, kako se počutijo ob njegovem vedenju. Na primer: »Zelo nesrečen sem
(neprijetno mi je, jezen sem, potrt, nervozen sem), kadar takole reagiraš.« Tak način
spodbuja izražanje čustev pri otroku. Odrasli lahko otroku povedo, da se bodo bolje
počutili in da bodo srečnejši, če se bo nehal takole obnašati. Take izjave dajo otroku
vedeti, da je treba upoštevati tudi čustva drugih in da jim lahko z drugačnim
obnašanjem izboljša razpoloženje (Mason in sod., 1999: 16).


Igranje vloge »burkež«

Pri odraslih z nekaj igralskega talenta je ta metoda precej uspešna. Lahko uganjamo
norčije, se spakujemo, poplesujemo, pojemo smešne pesmi, padamo na tla ali pa
izvajamo hrupne norčije ali karkoli nam pade na um. Otroka s tem raztresemo in
odvrnemo, hkrati pa ga celo nasmejimo, saj vidi, da se tudi navadno zadržani odrasli
znajo vesti kot ljudje (v smislu, da so klovni ljudje). Tehnika je še posebej učinkovita za
odrasle, ki se na otrokove izbruhe togote odzivajo čustveno, saj jim omogoča, da,
namesto da bi zakričali, preusmerijo pritisk v sprejemljivejše (čeprav nenavadno)
obnašanje (Mason in sod.,1999: 17).


Umik

Tak pristop je primeren, če je vzrok za otrokovo togoto tako absurden, da se ni vredno
spuščati vanj. Otroku pa ob njegovem neprimernem vedenju le dajmo vedeti, da nas ne
bo pritegnil v igro ali dobil kakšne druge naše pozornosti. Najbolje je, da otroka
vnaprej opozorimo, da s takim vedenjem ne bo pritegnil naše pozornosti, kajti nenaden
umik lahko še dodatno povzroči bes v otroku. Povemo mu povsem mirno: »To je moja
zadnja beseda o tej stvari« ali »ne bom se prepiral s teboj.« V takih primerih se lahko
umaknemo v drugo sobo in enostavno počakamo, da otroka mine, saj bi bilo škoda
zapravljati trud in čas za malenkosti (Mason in sod, 1999: 18, 41).
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Metoda razreševanja konfliktov

Omenjena metoda predpostavlja, da najdemo z otrokom nek kompromis, kjer je
potrebno veliko iznajdljivosti. Otrok ne sme čutiti, da nam je uspelo v njegovo dejanje
vriniti tudi našo zahtevo oz. voljo. Seveda v svojih zahtevah ne smemo biti strogo
dosledni, saj bo sicer metodo razreševanja konfliktov težko izpeljati. Bistvo je skleniti
kompromis tako, da malo popustimo mi, malo pa tudi otrok. Ta metoda razvija
otrokovo mišljenje. Za otroka predstavlja vzpodbudo, da sam ustvarjalno razmišlja. Ta
metoda ne potrebuje veliko podkrepitev, saj je otrok motiviran, da izpolni dogovor.
Kolikor manj otrok sodeluje pri odločitvi, toliko bolj potrebuje podkrepitev,
prigovarjanje, opominjanje… Pri tej metodi ni poraženca, ker se upoštevajo želje obeh
udeležencev konflikta. Otroke obravnavamo kot odrasle. Otrok čuti, da je njegovo
mnenje enakovredno mnenju drugih družinskih članov (Gordon, 1987).


Popuščanje

Metoda popuščanja ponuja možnost, da včasih zaradi različnih razlogov popustimo
odrasli. Morda smo zahtevali preveč od otroka ali je bila naša prepoved postavljena
nesmiselno, morda smo postavili otroku prestrogo zahtevo ali prepoved. Zahteva je bila
lahko nerazumna ali je presegala tisto, kar lahko pričakujemo od otroka. Pogosto je
interesom obeh strani zadoščeno, če nekdo popusti. Prav tako ne pomeni, da bo otrok
nevzgojen, če včasih popustimo njegovi trmi. Torej, če se zavemo, da je bila naša
zahteva ali prepoved za otroka neustrezna ali smo se prenaglili, je najbolje, da čim prej
popustimo. Čim dlje traja otrokov izbruh togote, tem bolj je otrok prepričan, da se
splača vztrajati. Iz tega lahko izlušči, da so nagrajeni tisti, ki dlje vztrajajo (Mason in
sod., 1999: 18, 19).

Navedla sem nekaj načinov odzivanja in ravnanja ob izbruhu trme pri otroku. Za
predšolske otroke so nekateri načini primernejši od drugih, pa vendar je treba pri
uporabi določenega načina upoštevati tudi različnost pri otrocih, nas samih ter različne
situacije. Način, ki bo uspešen pri premagovanju trmastega izbruha pri enem otroku,
morda ne bo deloval pri drugem. Prav tako različne situacije zahtevajo različne odzive
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in ravnanja. Ne nazadnje smo tudi odrasli različni in so nam nekatere metode odzivanja
in ravnanja ob izbruhu otrokove trme bližje kot druge. Z vsemi zgoraj navedenimi
načini ravnanja ob izbruhu trme pa otroke učimo vedenj, ki so sprejemljiva v družbi, v
kateri živimo.

EMPIRIČNI DEL
7. NAMEN, CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA TER HIPOTEZE
Trma je pojav pri otroku, ki se pojavlja v odvisnosti od mnogih dejavnikov. V prvi vrsti
gre za naraven pojav, ki je prisoten ob odraščanju vsakega otroka. Gre za pojav, ki je
naravna reakcija na nove vzgojne zahteve okolja, otrok pa se mora naučiti, kako te
zahteve ponotranjiti in odreagirati na njih na okolju primeren način. Hkrati gre tudi za
izraz otrokove težnje po samostojnosti ter nemoči in reakcijo na premoč drugih, ki so do
njega v nadrejenem položaju. Lahko rečemo, da je trma ena od nujnih reakcij na okolje
v prvih letih življenja.
Kljub naravnosti in nujnosti tega pojava pa se je potrebno zavedati, da lahko pri vsakem
otroku, ne glede na izrazitost in intenzivnost tega pojava pri njem, trmo omejimo
oziroma omilimo s pravim ravnanjem in odzivanjem.
Poznavanje otrok in zavedanje o njihovih razvojnih značilnostih pripomore k dobri
praksi dela s predšolskimi otroki ter prav tako k uspešnemu reševanju trme. S trmo se
pri svojem delu srečujem zelo pogosto, kar me je vzpodbudilo, da o tem pojavu izvem
nekoliko več. V svoji diplomski nalogi bom ugotavljala, ali izkušnje oziroma delovna
doba vzgojiteljev vplivajo na odzive na trmo, ali obstajajo razlike pri odzivanju glede na
izobrazbo zaposlenih v vrtcih. Prav tako pa sem raziskala, kakšni so načini odzivanja
strokovnih delavcev na trmo v mestnem oziroma primestnem okolju in kakšni v
vaškem.
Postavila sem dve splošni hipotezi, ki se nanašata na različne skupine anketirancev
glede na neodvisne spremenljivke: glede na okolje vrtca (mestno, vaško), glede na

35

delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja) in glede na delovne izkušnje (manj kot
5 let, od 5- 15 let in nad 15 let).
1. HIPOTEZA: V stališčih do otrokove trme pri različnih skupinah strokovnih delavcev
glede na okolje vrtca, delovno mesto in delovne izkušnje ni statistično pomembnih
razlik.
2. HIPOTEZA: V odzivih na otrokovo trmo pri različnih skupinah strokovnih delavcev
glede na njihovo okolje, delovno mesto in delovne izkušnje ni statistično pomembnih
razlik.

8. METODOLOGIJA
8.1. RAZISKOVALNA METODA
Raziskava je temeljila na deskriptivno kavzalni neeksperimentalni metodi pedagoškega
raziskovanja.

8.2. RAZISKOVALNI VZOREC
Vprašalnike sem razdelila strokovnim delavcem v dveh ljubljanskih vrtcih, v štirih
gorenjskih vrtcih in v dveh vrtcih v okolici Ljubljane. V raziskavi je torej sodelovalo
skupaj osem vrtcev. Vprašalniki so bili namenjeni vzgojiteljem in vzgojiteljicam ter
pomočnikom in pomočnicam vzgojiteljev vseh starostnih skupin. Razdelila sem 108
vprašalnikov, izpolnjenih prejela 100, od tega je bilo 50 vprašalnikov iz vrtcev v
mestnem okolju in 49 vprašalnikov iz vrtcev vaškem okolju, ena oseba iz vrtca v
vaškem okolju pa ni odgovorila na vprašanje, v kakšnem okolju se vrtec nahaja.

Vprašalnike je izpolnilo 47 vzgojiteljic/ vzgojiteljev in 53 pomočnic/ pomočnikov
vzgojitelja, od tega 54 strokovnih delavcev dela v starostni skupini od 3-6 let, 43 jih
dela v starostni skupini 1-3 in 1, ki dela v obeh starostnih skupinah. 2 anketiranca na to
vprašanje nista odgovorila. 42 anketiranih ima do 5 let delovnih izkušenj, 34 nad 15 let,
24 strokovnih delavcev pa ima med 5 in 15 let delovnih izkušenj.

36

8.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ
Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1). Sestavljen je bil iz 6
vprašanj, pri čemer je bilo pet vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. V
anketnem vprašalniku sem strokovne delavce vrtcev spraševala po njihovi osebni
interpretaciji trme, kako se po njihovem mnenju trma kaže v otrokovem vedenju in
ravnanju, zanimali pa so me tudi njihovi odzivi na trmo. V predzadnjem vprašanju me je
zanimalo mnenje strokovnih delavcev, ali imajo dovolj strokovnega znanja o trmi pri
predšolskem otroku. V zadnjem delu sem spraševala po osebnih podatkih (okolje, v
katerem se vrtec nahaja, izobrazba, delovno mesto, starost otrok v skupini ter delovne
izkušnje). Nekaj anketiranih oseb na nekatera vprašanja ni odgovorilo, zato bom takšne
odgovore predstavila v kategoriji »brez odgovora«. Zbiranje podatkov je bilo anonimno.

8.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V vrtce sem po predhodnem dogovoru in s soglasjem ravnateljic obiskala osebno in
razdelila vprašalnike za vse strokovne delavke, razen v dveh ljubljanskih vrtcih, kjer
sem v vsakem vrtcu razdelila 30 vprašalnikov. Dogovorili smo se za čas, ki ga
potrebujejo za reševanje in v vaškem okolju tudi, da mi pošljejo izpolnjene vprašalnike
po pošti. V dva ljubljanska vrtca sem odšla osebno po izpolnjene vprašalnike ob
dogovorjenem času. Anketiranje je potekalo od 4. 4. 2011 do 22 .4. 2011.

8.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV

Pridobljene podatke sem kvantitativno in kvalitativno obdelala, dobljene rezultate pa
prikazala v tabelah in grafih. Glede na značaj spremenljivk sem uporabila statistične
metode za tovrstne podatke, in sicer opisno statistiko - frekvenčne porazdelitve (v
frekvencah in odstotkih) ter povprečja. Na podlagi povprečnih vrednosti sem v
programu SPSS izračunala t-preizkuse in preverila, ali se aritmetični sredini obeh
skupin statistično značilno razlikujeta.
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
9.1. TRMA V OTROKOVEM VEDENJU
Zanimalo me je, kakšne so osebne interpretacije strokovnih delavcev o trmi. Pri prvem
vprašanju odprtega tipa so strokovni delavci imeli možnost s svojimi besedami zapisati,
kako si trmo interpretirajo, pri drugem vprašanju anketnega vprašalnika pa so z oceno
od 1 do 5 zabeležili svoje strinjanje z določenimi trditvami o trmi pri predšolskem
otroku.
TABELA 1: Osebne opredelitve trme pri otroku
vsebina
(kategorija)
uveljavljanje lastne volje pri otroku
prehodno obdobje / razvojna faza otroka

vztrajnost otroka
otrokov prvi upor avtoriteti / potreba
po samostojnosti
kot otrokove reakcije ob trmi
otrokov klic po pozornosti
potrjevanje samopodobe in
samozavesti
močno čustvo
razvajenost
ni odgovora
SKUPAJ

Število
odgovorov (f)
44
23
9
7

Odstotek
(f %)
44,0
23,0
9,0
7,0

3
2
2

3,0
2,0
2,0

1
1
8
100

1,0
1,0
8,0
100,0

Grafični prikaz opredelitve trme pri otroku je v prilogi 2.

Na vprašanje odprtega tipa: “Kako bi s svojimi besedami opredelili trmo pri otroku?”
sem dobila različne odgovore. Zaradi lažje preglednosti sem odgovore kategorizirala.
Največ anketirancev (44% anketirancev) je otrokovo trmo interpretiralo kot
uveljavljanje njegove lastne volje. Po pogostosti je sledila interpretacija, da je trma
prehodno obdobje oziroma razvojna faza otroka (23%). Da je trma vztrajnost otroka, je
menilo 9% anketiranih. Sedem anketiranih (7%) je odgovorilo, da je trma prvi otrokov
upor avtoriteti in potreba po samostojnosti. Trije (3%) so kot trmo opredelili otrokove
reakcije ob trmi. Po pogostosti sta sledili interpretaciji, ki predstavljata 2% odgovorov,
in sicer, da je trma otrokov klic po pozornosti ter potrjevanje samopodobe in
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samozavesti. Na zadnjem mestu po pogostosti je bila opredelitev s pojavnostjo 1 (1%):
eno mnenje razlaga trmo kot močno čustvo in drugo kot razvajenost. Osem anketiranih
(8%) na vprašanje ni odgovorilo.
Podobne interpretacije trme pri predšolskem otroku najdemo tudi v strokovni literaturi.
Kot je ugotavljal že Sigmund Freud v svoji psihoanalitični teoriji, je otroku v zgodnjem
obdobju najpomembnejše lastno ugodje in šele nato, ko se začne razvijati ego in kasneje
superego, otrok postopno ponotranji norme okolja, v katerem živi. Vendar pa otrok
velikokrat med uveljavljanjem lastne volje naleti na nadzor iz okolja, na katerega
reagira s trmo (Bergant, 1977). Prav tako meni tudi Erik Erikson v svoji teoriji
psihosocialnega razvoja. Kadar želi otrok prekmalu ali preveč uveljavljati svojo voljo
ali le ta ni v skladu z normami družbe, se sooči s prepovedmi, na katere se lahko odzove
s trmo (Marjanovič Umek idr., 2004, Batistič Zorec, 2000). Jean Piaget v svoji teoriji
kognitivnega in moralnega razvoja omenja, da otrok postopno razvija sposobnost
mišljenja, ki pa ga še ni takoj sposoben uskladiti z razumom in je še vedno zelo
egocentričen, zato se lahko upre avtoriteti (Woolfolk, 2002). Prav vsi avtorji različnih
teorij otrokovega razvoja pa so enotni, da je trma pri otroku močno čustvo in prehodno
obdobje, razvojna faza. Interpretacijo, da je trma razvajenost, sem zasledila v teoriji
motivacije Abrahama Maslowa, ki pravi, da je posledica razvajenosti pogosto izpad
trme (Batistič Zorec, 2000).
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9.1.1. STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV DO TRME
9.1.1.1. STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV DO TRME GLEDE NA OKOLJE
VRTCA

TABELA 2: Prikaz povprečnih vrednosti in izračun t-preizkusa glede na okolje vrtca
Povprečne ocene

Trditev

Vrednost
t-testa

Pt
(Pvalue
oz.
Sig. 2tailed
<0,05)

Vsi
anketirani
N=100

Mestno
okolje
N=50

Vaško
okolje
N=49

3,90

3,86

4,00

0,597

0,552

3,83

3,72

3,96

1,155

0,251

3,62

3,39

3,88

2,044

0,044

3,49

3,62

3,40

1,059

0,292

3,46

3,54

3,40

0,687

0,493

3,41

3,42

3,37

0,210

0,834

3,34

3,20

3,44

1,079

0,283

2,41

2,26

2,60

1,397

0,166

2,09
1,66
1,32

1,94
1,65
1,32

2,27
1,65
1,31

1,576
0,000
0,118

0,118
1,000
0,906

Trma je negativizem, prehodna faza, ki pa
lahko postane način otrokovega obnašanja,
če ugotovi, da lahko z njo uresniči svoj cilj.
Trma je izraz otrokove potrebe po
samostojnosti.
Trma je naravna otrokova reakcija na nove
vzgojne zahteve.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku dopustimo dovolj možnosti
za samostojno udejstvovanje.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku dopustimo dovolj možnosti
za raziskovanje.
Otroci so bolj trmasti doma pri starših, kot v
vrtcu.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku dopustimo dovolj možnosti
za gibanje in sproščeno igro
Trmo je potrebno otroku čim prej izbiti iz
glave.
Otrok naj bo za izbruh trme kaznovan.
Dečki so bolj trmasti od deklic.
Izražanja trme se naučijo otroci v vrtcu.
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Grafični prikaz ocen posameznih trditev o trmi je v prilogi 3, frekvenčna porazdelitev
ocen pa je v prilogi 4.
V stališčih strokovnih delavcev do trme glede na okolje vrtca ni bilo ugotovljenih
statistično pomembnih razlik med anketiranimi iz mestnega in vaškega okolja, razen pri
trditvi »Trma je naravna otrokova reakcija na nove vzgojne zahteve«, pri kateri pvrednost znaša 0,044, kar kaže, da se povprečne ocene statistično značilno razlikujejo.
Povprečna ocena omenjene trditve je v mestnem okolju nižja (M=3,39) kot v vaškem
okolju (M=3,88), kar kaže, da se s trditvijo, da je trma naravna otrokova reakcija,
strinjajo v večji meri v vaškem okolju, to pa kaže na zrelo razumevanje trme.

V vrtcih mestnega okolja se najbolj strinjajo s trditvami, da je trma negativizem,
prehodna faza, ki pa lahko postane način otrokovega obnašanja, če ugotovi, da lahko z
njo uresniči svoj cilj (M=3,86). To je v svojem delu omenil tudi Spock (1969).
Anketirani strokovni delavci vrtcev mestnega okolja menijo, da je trma izraz otrokove
potrebe po samostojnosti (M=3,72). Tako razlago trme omenja tudi skupina avtorjev, ki
je napisala knjigo Naš malček (1980). S trditvama, ki ju je zapisala Bergant (1977) S
trditvama, da bomo imeli najmanj trmastih izbruhov otroka, če otroku dopustimo dovolj
možnosti za samostojno udejstvovanje (M=3,62) in če dopustimo otroku dovolj
možnosti za raziskovanje (M=3,54), se pogosto strinjajo anketiranci iz vrtcev mestnega
okolja. V literaturi tako interpretacijo trme omenja avtorica Bergant (1977). Sledi
trditev, da so otroci bolj trmasti doma pri starših, kot v vrtcu (M=3,42).
V vrtcih vaškega okolja se prav tako najbolj strinjajo s trditvijo, da je trma negativizem,
prehodna faza, ki pa lahko postane način otrokovega obnašanja, če ugotovi, da lahko z
njo uresniči svoj cilj (M=4,00). Sledi strinjanje anketirancev s trditvijo, da je trma izraz
otrokove potrebe po samostojnosti M=(3,96). S trditvijo, da je trma naravna otrokova
reakcija na nove vzgojne zahteve se pogosto strinjajo anketirani strokovni delavci
vrtcev vaškega okolja (M=3,88). Tako interpretacijo trme pa je v svojem delu omenil
tudi Gordon (1983). Anketirani strokovni delavci vrtcev v vaškem okolju so izrazili
strinjanje s trditvama, da bomo imeli najmanj trmastih izbruhov otroka, če otroku
dopustimo dovolj možnosti za gibanje in sproščeno igro (M=3,44) in če dopustimo
otroku dovolj možnosti za raziskovanje (M=3,40).
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Najmanjše strinjanje v vrtcih mestnega okolja so strokovni delavci izrazili s trditvami,
da se izražanja trme naučijo otroci v vrtcu (M=1,32), da so dečki bolj trmasti od deklic
(M=1,65), da naj bo otrok za izbruh trme kaznovan (M=1,94) ter da je trmo potrebno
otroku čim prej izbiti iz glave (M=2,26) in da bomo imeli najmanj trmastih izbruhov
otroka, če otroku dopustimo dovolj možnosti za gibanje in sproščeno igro (M=3,20).
Najmanjše strinjanje v vrtcih vaškega okolja so prav tako strokovni delavci izrazili s
trditvami, da se izražanja trme otroci naučijo v vrtcu (M=1,31), da so dečki so bolj
trmasti od deklic (M=1,65), da naj bo otrok za izbruh trme kaznovan (M=2,27), da je
trmo potrebno otroku čim prej izbiti iz glave (M=2,60) ter da so otroci bolj trmasti
doma pri starših kot v vrtcu (M=3,37).
Najmanjše strinjanje so strokovni delavci v mestnem in prav tako v vaškem okolju
izrazili s strokovno nepotrjenimi trditvami, kar pomeni, da je poznavanje trme v obeh
okoljih dobro.
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9.1.1.2. STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV DO TRME GLEDE NA
DELOVNO MESTO

TABELA 3: Prikaz povprečnih vrednosti in izračun t-preizkusa glede na delovno mesto
Povprečne ocene

Trditev

Trma je negativizem, prehodna faza, ki pa lahko
postane otrokov način obnašanja, če ugotovi, da
lahko z njo uresniči svoj cilj.
Trma je izraz otrokove potrebe po samostojnosti.
Trma je naravna otrokova reakcija na nove vzgojne
zahteve.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo imeli, če
otroku dopustimo dovolj možnosti za samostojno
udejstvovanje.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo imeli, če
otroku dopustimo dovolj možnosti za raziskovanje.
Otroci so bolj trmasti doma pri starših, kot v vrtcu.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo imeli, če
otroku dopustimo dovolj možnosti za gibanje in
sproščeno igro.
Trmo je potrebno otroku čim prej izbiti iz glave.
Otrok naj bo za izbruh trme kaznovan.
Dečki so bolj trmasti od deklic.
Izražanja trme se naučijo otroci v vrtcu.

Pt
(P-value
oz. Sig.
2-tailed
<0,05)

Vzgojitelj
i/ce
N=47

Pomočniki/
pomočnice
vzgojiteljev
N=53

Vrednos
t t-testa

3,83

3,96

0,552

0,582

3,91

3,76

0,754

0,453

3,56

3,68

0,511

0,610

3,50

3,49

0,044

0,965

3,48

3,44

0,181

0,857

3,36

3,45

0,363

0,718

3,30

3,37

0,279

0,781

2,09
1,87
1,47
1,32

2,71
2,28
1,83
1,32

2,656
1,993
2,100
0,014

0,009
0,049
0,038
0,989

Rezultati analize stališč o trmi so pokazali (Tabela 3), da so statistično pomembne
razlike v stališčih do trme glede na delovno mesto, ki ga zasedajo anketirani, pri trditvi
»Trmo je potrebno otroku čim prej izbiti iz glave«, kjer je p- vrednost 0,009 in je
izrazito manjša od 0,05. Povprečna vrednost navedene trditve pri vzgojiteljicah je nižja
(M=2,09) kot pri pomočnicah/ pomočnikih (M=2,71), kar kaže, da se slednji v večji
meri strinjajo z omenjeno trditvijo. Poleg te trditve se v stališčih do trme mnenja
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev statistično značilno razlikujejo tudi pri trditvah
»Dečki so bolj trmasti od deklic« (p- vrednost=0,038) ter pri trditvi: »Otrok naj bo za
izbruh trme kaznovan« (p- vrednost=0,049). Tudi pri teh trditvah se z njima v večji meri
strinjajo pomočnice/ pomočniki vzgojiteljic kot vzgojitelji/ce.
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Vzgojitelji/ce se najbolj strinjajo s trditvami, da je trma izraz otrokove potrebe po
samostojnosti (M=3,91), da je trma negativizem, prehodna faza, ki pa lahko postane
način otrokovega obnašanja, če ugotovi, da lahko z njo uresniči svoj cilj (M=3,83) ter s
trditvijo, ki trmo označuje kot naravno otrokovo reakcijo na nove vzgojne zahteve
(M=3,56). Po pogostosti stališč do trme anketiranih vzgojiteljic sledita mnenji, da bomo
imeli najmanj trmastih izbruhov otroka, če dopustimo otroku dovolj možnosti za
samostojno udejstvovanje (M=3,50) in če dopustimo otroku dovolj možnosti za
raziskovanje (M=3,48).
Pomočniki/ pomočnice vzgojiteljev se najbolj strinjajo s trditvami, da je trma
negativizem, prehodna faza, ki pa lahko postane način otrokovega obnašanja, če
ugotovi, da lahko z njo uresniči svoj cilj (M=3,96), da je trma izraz otrokove potrebe po
samostojnosti (M=3,76) in da je trma naravna otrokova reakcija na nove vzgojne
zahteve (M=3,68). Sledita še trditvi, da bomo imeli najmanj trmastih izbruhov otroka,
če dopustimo otroku dovolj možnosti za samostojno udejstvovanje (M=3,49) in da so
otroci bolj trmasti doma pri starših, kot v vrtcu (M=3,45).
Najmanjše strinjanje anketiranih strokovnih delavcev je glede trditev, da se izražanja
trme otroci naučijo v vrtcu (vzgojitelji in pomočniki: M=1,32), da so dečki bolj trmasti
od deklic (vzgojitelji: 1,47 in pomočniki: 1,83), da naj bo otrok za izbruh trme kaznovan
(vzgojitelji: 1,87 in pomočniki: 2,28).
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9.1.1.3. STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV DO TRME GLEDE NA NJIHOVE
DELOVNE IZKUŠNJE

TABELA 4: Prikaz povprečnih vrednosti in izračun t-preizkusa glede na delovne
izkušnje
(T-preizkus je izračunan za zaposlene z manj kot 5 let in več kot 15 let delovnih
izkušenj.)

Trditev

Trma je negativizem, prehodna faza, ki pa
lahko postane način otrokovega obnašanja,
če ugotovi, da lahko z njo uresniči svoj cilj.
Trma je izraz otrokove potrebe po
samostojnosti.
Trma je naravna otrokova reakcija na nove
vzgojne zahteve.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku dopustimo dovolj možnosti
za samostojno udejstvovanje.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku dopustimo dovolj možnosti
za raziskovanje.
Otroci so bolj trmasti doma pri starših, kot v
vrtcu.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku dopustimo dovolj možnosti
za gibanje in sproščeno igro.
Trmo je potrebno otroku čim prej izbiti iz
glave.
Otrok naj bo za izbruh trme kaznovan.
Dečki so bolj trmasti od deklic.
Izražanja trme se naučijo otroci v vrtcu.

Povprečne ocene
Manj
5 do 15
Več kot
kot 5 let
let
15 let
delovnih delovnih delovnih
izkušenj izkušenj izkušenj
N=42
N=24
N=34

Vrednost
t-testa

Pt
(P-value oz.
Sig. 2-tailed
<0,05)

3,90

3,96

3,85

0,186

0,853

3,77

3,65

4,03

1,151

0,254

3,64

3,52

3,67

0,083

0,934

3,69

3,25

3,42

1,114

0,269

3,69

3,13

3,41

1,240

0,219

3,19

3,42

3,68

1,761

0,082

3,49

3,30

3,18

1,228

0,223

2,66

2,33

2,15

1,863

0,066

2,22
1,81
1,38

2,21
1,57
1,29

1,85
1,53
1,26

1,512
1,360
0,842

0,135
0,178
0,403

Glede na delovne izkušnje med anketiranci ni statistično značilnih razlik v stališčih do
trme; zaposleni z manj kot 5 let delovnih izkušenj se v svojih stališčih do trme
statistično pomembno ne razlikujejo od tistih, ki imajo 5 do 15 let ali nad 15 let
delovnih izkušenj.
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Strokovni delavci, ki imajo manj kot 5 let delovnih izkušenj, se najbolj strinjajo s
trditvijo, da je trma negativizem, prehodna faza, ki pa lahko postane način otrokovega
obnašanja, če ugotovi, da lahko z njo uresniči svoj cilj (M=3,90) in s trditvijo, ki trmo
interpretira kot izraz otrokove potrebe po samostojnosti (M=3,77). Po pogostosti jima
sledi trditev, ki pravi, da je trma naravna otrokova reakcija na nove vzgojne zahteve
(M=3,64) in nato še trditvi, ki pravita, da bomo imeli najmanj trmastih izbruhov otroka,
če dopustimo otroku dovolj možnosti za samostojno udejstvovanje (M=3,69) in
raziskovanje (M=3,69).
Strokovni delavci, ki imajo nad 15 let delovnih izkušenj, se najbolj strinjajo s trditvami,
da je trma je izraz otrokove potrebe po samostojnosti (M=4,03), da je trma negativizem,
prehodna faza, ki pa lahko postane način otrokovega obnašanja, če ugotovi, da lahko z
njo uresniči svoj cilj (M=3,85), da so otroci bolj trmasti doma pri starših, kot v vrtcu
(M=3,68), da je trma naravna otrokova reakcija na nove vzgojne zahteve (M=3,67) in
da bomo imeli najmanj trmastih izbruhov otroka, če dopustimo otroku dovolj možnosti
za samostojno udejstvovanje (M=3,42).
Najmanjše strinjanje med strokovnimi delavci, ki imajo manj kot 5 let delovnih
izkušenj, in prav tako med tistimi z nad 15 let izkušenj, je v zvezi s trditvami, da se
izražanja trme otroci naučijo v vrtcu, da so dečki bolj trmasti od deklic, da naj bo otrok
za izbruh trme kaznovan, da je trmo potrebno otroku čim prej izbiti iz glave. Po
pogostosti nestrinjanja do trditev o trmi so anketiranci z do 5 let delovnih izkušenj
menili, da so otroci bolj trmasti doma, pri starših (M= 3,19), tisti z nad 15 let izkušenj
pa so mnenja, da bomo imeli najmanj trmastih izpadov, če otroku dopustimo dovolj
možnosti za gibanje in sproščeno igro (M=3,18).
Taka stališča strokovnih delavcev do trme sem pričakovala, saj menim, da so tako
vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev dovolj strokovno podkovani glede poznavanja
trme pri predšolskem otroku. S trditvami, ki so navedene v strokovni literaturi in s
katerimi interpretirajo trmo različni avtorji, so se v večjem deležu strinjali tudi strokovni
delavci, tiste trditve, ki ne veljajo za znanstveno potrjene, pa so dosegle najmanjše
strinjanje.
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9.2 IZKUŠNJE STROKOVNIH DELAVCEV Z OBLIKAMI/ NAČINI
IZRAŽANJA OTROKOVE TRME
Trma se lahko kaže na različne načine. Pri nekaterih otrocih je trma bolj izražena in
intenzivnejša kot pri drugih. Od vsakega otroka pa je odvisno, kako jo izraža. Seveda je
najbolj vidna in za marsikoga najbolj moteča prav intenzivna aktivna oblika, torej, ko se
otrok meče ob tla, kriči, cepeta, udriha, meče stvari... Pa vendar ne smemo pozabiti, da
je trma lahko tudi pasivne oblike, ki se kaže v otrokovem molku in v nepripravljenosti
na komunikacijo z odraslimi ter z okoljem. Zanimalo me je, kakšne oblike trme opažajo
strokovni delavci pri svojem delu v vrtcu in v kolikšni meri, torej, kakšna oblika trme je
najpogostejša.

SLIKA 1: Grafični prikaz opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme
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Prikaz opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme vseh anketiranih je prikazano v
prilogi 5.

Ob izbruhih trme so anketirani strokovni delavci v vrtcih najpogosteje opazili cepetanje
in kričanje ter kričanje na ves glas. Takim izbruhom trme, Mason in sodelavci pravijo
„navpični izbruhi”, K. Žagar (1995) pa jih poimenuje aktivna oblika trme. Sledijo
opažanja strokovnih delavcev, da se je otrok vrgel na tla in se ni pustil prijeti. Po Mason
in sod. (1999) so to „popolni izbruhi”. Najmanjkrat opažena vedenja otrok ob izbruhih
trme pa so, da je otrok zaradi silovitega joka pomodrel, da je skušal vzgojitelja/
vzgojiteljico udariti in da je trmaril z molkom. Ko otrok trmari z molkom, K. Žagar
(1995) pravi, da je to pasivna oblika trme.

Opisani in v raziskavi največkrat opaženi izbruhi trme otrok v vrtcih so tudi v literaturi
najbolj pogosto navedeni. Ekstremno vedenje, ko otrok ne zajame zraka in pomodri ali
skuša udariti odraslo osebo, so strokovni delavci v vrtcih opazili redkeje. Pri otrocih,
kjer je trma izražena bolj intenzivno, je lahko tako vedenje tudi odraz otrokovega
temperamenta ali ožjega okolja, v katerem otrok živi. Nekateri otroci so
temperamentnejši od drugih in zato tudi odreagirajo na različne prepovedi, zahteve in
socializacijo na sploh temperamentneje in bolj intenzivno od nekoliko manj
temperamentnih otrok. Ko otrok udari starše ali se kakorkoli drugače izrazi izbruh trme,
to tudi starši velikokrat dopuščajo ali ne odreagirajo ustrezno. Tako starši kot tudi drugi
za otroka pomembni odrasli so lahko preveč popustljivi ali pa tudi prestrogi. Marsikdaj
se premalo zavedajo, da otrok potrebuje veliko pozornosti in postopno postavljanje
novih zahtev kot tudi jasno postavljanje meja, v okviru katerih se otrok znajde in nauči
ustreznega obnašanja.

9.2.1.

IZKUŠNJE

STROKOVNIH

DELAVCEV

Z

OBLIKAMI/

NAČINI

IZRAŽANJA OTROKOVE TRME GLEDE NA OKOLJE VRTCA
V raziskavi me je zanimalo, kakšna vedenja so strokovni delavci opazili ob izbruhih
otrokove trme ter ali obstajajo morebitne razlike v opaženih načinih izražanja otrokove
trme glede na okolje vrtca. To sem preverjala z anketnim vprašalnikom, kjer so
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anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice razvrstili dane trditve po pogostosti
opaženega načina izražanja trme pri otroku.

TABELA 5: Pogostost opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme glede na okolje
vrtca
Povprečne ocene
Otrokovo vedenje ob izbruhu
trme

Vredn
ost ttesta

Pt
(P-value
oz. Sig. 2tailed
<0,05)

Vsi
anketirani
N=100

Mestno
okolje
N=50

Vaško
okolje
N=49

2,06
1,92
1,91

2,04
1,96
1,86

2,09
1,87
1,96

0,487
0,916
1,067

0,627
0,362
0,289

1,80

1,83

1,79

0,478

0,634

1,71

1,77

1,65

1,010

0,315

1,39

1,36

1,42

0,589

0,557

1,26

1,21

1,32

1,221

0,225

Otrok je cepetal in kričal.
Vrgel se je na tla in se ni pustil prijeti.
Otrok je kričal na ves glas.
Otrok je metal vse kar mu je prišlo pod
roko.
Otrok se je obrnil stran in trmaril z
molkom.
Na vsak način me je poskušal udariti.
Tako silovito je jokal, da je pomodrel,
ker ni mogel zajeti zraka.

Iz tabele 5 je razvidno, da v pogostosti zaznanega vedenja med anketiranimi ob izbruhu
trme glede na okolje vrtca ni statistično značilnih razlik. Podobno vedenje ob izbruhih
trme zaznavajo torej strokovni delavci, ki delajo v vrtcih v mestnem okolju, in v vrtcih v
vaškem okolju.

V nadaljevanju prikazujem predstavljene trditve najpogosteje opaženega vedenja otroka
ob izbruhih trme v mestnem in v vaškem okolju, s puščicami pa z namenom večje
nazornosti povezujem iste trditve v različnih okoljih.
VAŠKO OKOLJE

MESTNO OKOLJE
1. Otrok je cepetal in kričal. (M=2,04)

1. Otrok je cepetal in kričal. (M=2,09)

2. Vrgel se je na tla in se ni pustil prijeti.

2. Otrok je kričal na ves glas. (M=1,96)

(M=1,96)
3. Otrok je kričal na ves glas. (M=1,86)

3. Vrgel se je na tla in se ni pustil prijeti.
(M=1,87)
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Najmanjkrat opažena otrokova vedenja ob izbruhih trme v mestnem in prav tako v
vaškem okolju so bila, da je otrok ob izbruhu trme tako silovito jokal, da je pomodrel,
ker ni mogel zajeti zraka (mestno: M=1,21, vaško: M=1,32). Prav tako anketiranci niso
pogosto doživeli, da jih je otrok na vsak način poskušal udariti (mestno: M=1,36, vaško:
M=1,42) ali da se je otrok obrnil stran in trmaril z molkom (mestno: M= 1,77, vaško:
M=1,65).
Oblike in načini izražanja otrokove trme, kot so: cepetanje, kričanje, metanje stvari in
jok, so se tudi v praksi izkazali za pogostejše v obeh okoljih. Predvidevam, da zato, ker
je to enostavno pogostejša oblika otrokove trme, ki je razvojno pogojena in normalna
faza v otrokovem razvoju. Vedenja, ko otrok zaradi silovitega joka ne zajame zraka ali
skuša udariti odraslo osebo, so strokovni delavci opazili manj pogosto. To je verjetno
pogojeno tudi s temperamentom otroka, z okoljem, v katerem živi, ter ne nazadnje z
odzivanjem odraslih na otrokovo trmo.

9.2.2.

IZKUŠNJE

STROKOVNIH

DELAVCEV

Z

OBLIKAMI/

NAČINI

IZRAŽANJA OTROKOVE TRME GLEDE NA DELOVNO MESTO
V raziskavi me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo strokovni delavci z otrokovo trmo,
kakšna vedenja ob izbruhih trme so opazili vzgojitelji/vzgojiteljice in kakšna
pomočniki/ pomočnice vzgojiteljev. To sem preverjala z anketnim vprašalnikom, kjer so
anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice razvrstili dane trditve po pogostosti
opaženega načina izražanja trme pri otroku. Izbirali so med odgovori nikoli (1), pogosto
(2) in vedno (3).
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TABELA 6: Pogostost opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme glede na
delovno mesto

Povprečne ocene
Otrokovo
vedenje ob
Vsi
Vzgojitelji/ Pomočniki/
izbruhu
anketirani
ce
pomočnice
trme
N=100
N=47
N=53
Otrok je cepetal
2,06
2,04
2,08
in kričal.
Vrgel se je na
tla in se ni pestil
1,92
1,93
1,90
prijeti.
Otrok je kričal
1,91
1,89
1,92
na ves glas.
Otrok je metal
vse, kar mu je
1,80
1,80
1,80
prišlo pod roko.
Otrok se je
obrnil stran in
1,71
1,71
1,71
trmaril z
molkom.
Na vsak način
me je poskušal
1,39
1,43
1,35
udariti.
Tako silovito je
jokal, da je
pomodrel, ker ni
1,26
1,26
1,26
mogel
zajeti
zraka.

Vrednost ttesta

Pt
(P-value oz.
Sig. 2-tailed
<0,05)

0,413

0,680

0,322

0,748

0,323

0,747

0,045

0,964

0,028

0,978

0,833

0,407

0,010

0,992

Iz tabele 6 je razvidno, da tudi delovno mesto anketiranih ne vpliva na razlike v
pogostosti opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme. P-vrednosti se namreč
gibljejo v intervalu med 0,407 do 0,992, torej nad vrednostjo 0,05, ki bi kazala
statistično značilne razlike med povprečji
V nadaljevanju prikazujem trditve najpogosteje opaženega vedenja otroka ob izbruhih
trme, ki so jih opazili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Z namenom večje nazornosti
pa s puščicami povezujem iste trditve, ki so jih navedli anketiranci na različnih delovnih
mestih.
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POMOČNIKI VZGOJITELJEV

VZGOJITELJI
1. Otrok je cepetal in kričal. (M=2,04)

1. Otrok je cepetal in kričal.
(M=2,08)

2. Vrgel se je na tla in se ni pustil prijeti.

2. Otrok je kričal na ves glas.

(M=1,93)

(M=1,92)

3. Otrok je kričal na ves glas. (M=1,89)

3. Vrgel se je na tla in se ni pustil
prijeti. (M=1,90)

Vzgojitelji/ ce in prav tako pomočniki/ pomočnice vzgojiteljev so najmanj pogosto
opazili izbruh trme, kjer je otrok tako silovito jokal, da je pomodrel, ker ni mogel zajeti
zraka (M=1,26) in da je otrok na vsak način poskušal udariti (vzgojitelji: M=1,43,
pomočniki: M=1,35). Prav tako anketirani strokovni delavci niso pogosto opazili
pasivne oblike trme, kjer se je otrok obrnil stran in trmaril z molkom (M=1,71).
Izkušnje tako vzgojiteljev/ vzgojiteljic kot pomočnikov/ pomočnic vzgojiteljev so med
seboj podobne. Oboji opažajo iste oblike in načine izražanja otrokove trme, kar pomeni,
da izobrazba ne vpliva na opazovanje in zaznavanje otrokove trme.

9.2.3. IZKUŠNJE STROKOVNIH DELAVCEV Z OBLIKAMI/ NAČINI
IZRAŽANJA OTROKOVE TRME GLEDE NA DELOVNE IZKUŠNJE
V raziskavi me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo strokovni delavci z otrokovo trmo,
kakšno vedenje otrok ob izbruhih trme so opazili tisti strokovni delavci, ki imajo do 5
let delovnih izkušenj, med 5 in 15 in nad 15 let. To sem preverjala z anketnim
vprašalnikom, kjer so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice ocenili dane trditve
glede na pogostost. Izbirali so med odgovori nikoli (1), pogosto (2) in vedno (3).
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TABELA 7: Pogostost opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme glede na
delovne izkušnje*

Otrokovo
vedenje ob
izbruhu trme
Otrok je cepetal
in kričal.
Vrgel se je na
tla in se ni pustil
prijeti.
Otrok je kričal
na ves glas.
Otrok je metal
vse, kar mu je
prišlo pod roko.
Otrok se je
obrnil stran in
trmaril z
molkom.
Na vsak način
me je poskušal
udariti.
Tako silovito je
jokal, da je
pomodrel, ker ni
mogel zajeti
zraka.

Vsi
anketirani
N=100

Povprečne ocene
Manj
5 do 15
kot 5 let
let
delovnih delovnih
izkušenj izkušenj
N=42
N=24

Nad 15
let
delovnih
izkušenj
N=34

Vrednost
t-testa

Pt
(Pvalue
oz. Sig.
2-tailed
<0,05)

2,06

2,13

2,00

2,03

0,973

0,334

1,92

1,92

1,88

1,94

0,147

0,883

1,91

1,95

1,83

1,91

0,359

0,720

1,80

1,88

1,70

1,79

0,783

0,436

1,71

1,73

1,71

1,70

0,200

0,842

1,39

1,33

1,33

1,50

1,397

0,167

1,26

1,23

1,25

1,31

0,829

0,410

*t-preizkus je izračunan za zaposlene z do 5 let in nad 15 let delovnih izkušen.
Iz tabele 7 je razvidno, da se povprečne ocene pogostosti opaženega otrokovega vedenja
glede na delovne izkušnje statistično značilno ne razlikujejo; strokovni delavci z manj
kot 5 let delovnih izkušenj zaznavajo podobne oblike vedenja ob izbruhih trme pri
otroku kot tisti strokovni delavci z nad 15 let delovnih izkušenj.

V nadaljevanju prikazujem trditve najpogosteje opaženega vedenja otroka ob izbruhih
trme, ki so jih opazili strokovni delavci z manj kot 5 let delovnih izkušenj in tisti z nad
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15 let izkušenj. S puščicami pa z namenom večje nazornosti povezujem iste trditve, ki
so jih navedli anketiranci z različno dolgimi delovnimi izkušnjami.

MANJ KOT 5 LET DELOVNIH

NAD 15 LET DELOVNIH

IZKUŠENJ

IZKUŠENJ

1. Otrok je cepetal in kričal. (M=2,13)

1. Otrok je cepetal in kričal.
M=(2,03)

2. Otrok je kričal na ves glas. (M=1,95)

2. Vrgel se je na tla in se ni pustil
prijeti, (M=1,94)

3. Vrgel se je na tla in se ni pustil prijeti.

3. Otrok je kričal na ves glas.

(M=1,92)

(M=1,91)

Strokovni delavci, ki imajo manj kot 5 let delovnih izkušenj, in prav tako tisti z nad 15
let delovnih izkušenj so najmanj pogosto opazili vedenje otroka, da je tako silovito
jokal, da je pomodrel, ker ni mogel zajeti zraka, da je na vsak način poskušal udariti
strokovnega delavca in da se je obrnil stran in trmaril z molkom.
Izkušnje strokovnih delavcev so med seboj podobne ne glede na leta delovnih izkušenj.
Vsi opažajo iste oblike in načine izražanja otrokove trme, kar pomeni, da je, čeprav so
strokovni delavci z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami verjetno opazili že veliko več
načinov in oblik izražanja otrokove trme, najpogostejša oblika trme, opažena pri vseh
strokovnih delavcih, prav cepetanje, kričanje in metanje ob tla.

9.3 ODZIVI STROKOVNIH DELAVCEV NA IZRAŽANJE
OTROKOVE TRME
V literaturi sem našla številne nasvete in načine odzivanja ter ravnanja ob izbruhih trme
pri predšolskem otroku. Zato me je zanimalo, kateri načini so v vrtcih najbolj pogosti in
v kolikšni meri jih strokovni delavci uporabljajo. Zanimalo me je, ali obstajajo razlike v
odzivanju glede na okolje, kjer se vrtec nahaja, delovno mesto ali delovne izkušnje
strokovnih delavcev. Predvidevala sem, da se bodo vsi našteti načini odzivanja pojavili
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v odgovorih, vendar pa sem predvidevala, da nekateri pogosteje kot drugi. Kot
pogostejši načini odzivanja sem predvidevala ignoriranje trmastega izbruha in
preusmeritev pozornosti. Najmanj pogosto sem predvidevala, da bodo uporabljali
humor kot način odzivanja na trmo, torej, ko otrokovo trmo obrnemo v šalo in uganjanje
norčij, da izzovemo smeh.

9.3.1. ODZIVI STROKOVNIH DELAVCEV NA IZRAŽANJE OTROKOVE TRME
GLEDE NA OKOLJE VRTCA
V raziskavi me je zanimalo, kakšni so odzivi strokovnih delavcev na izražanje otrokove
trme in ali obstajajo morebitne razlike v odzivanju glede na okolje vrtca. To sem
preverjala z anketnim vprašalnikom, kjer so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice
ocenili pogostost opisanega ravnanja. Na voljo so imeli odgovore: preusmerjanje
pozornosti, ignoriranje, vživljanje, metoda razreševanja konflikta, osebni pristop,
izključitev, šaljivo draženje, umik, popuščanje, igranje vloge »burkeža«.
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TABELA 8: Pogostost različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh trme glede na
okolje vrtca
Povprečne ocene
Načini odzivanja na otrokov izbruh
trme

Vsi
anketira
ni

Mestno
okolje
N=50

Vaško
okolje
N=49

2,11

2,16

2,09

0,674

0,502

2,02

1,94

2,11

1,920

0,058

2,02

2,08

1,93

1,293

0,199

1,93

2,02

1,83

2,060

0,042

1,77

1,83

1,72

0,816

0,417

1,74

1,62

1,87

2,664

0,009

1,62

1,71

1,53

1,612

0,110

1,60

1,56

1,63

0,620

0,537

1,30

1,29

1,33

0,423

0,673

1,11

1,12

1,11

0,122

0,903

N=100
PREUSMERJANJE POZORNOSTIPreusmeril sem otrokovo pozornost na
neko drugo stvar v njegovi okolici.
IGNORIRANJE-Ignoriral sem otrokov
trmasti izbruh, saj ga s takim ravnanjem
želim naučiti, da prejme pozornost le s
svojim pozitivnim vedenjem.
VŽIVLJANJE- Otroku sem mirno opisal
svoje občutke (»Vem, da si jezen, po tem,
kako ravnaš«), da sem spodbudil njegove
govorne sposobnosti namesto divjega
čustvenega izbruha.
METODA RAZREŠEVANJA
KONFLIKTOV- Z otrokom sva našla
kompromis, tako da sem v otrokovo
vedenje vrinil tudi svojo voljo in otrok je
začutil, da je njegovo mnenje
enakovredno mojemu, ko sem tudi sam
malo popustil.
OSEBNI PRISTOP- Otroku sem razložil,
da sem nesrečen, kadar takole reagira, saj
bi otrok že moral razumeti, da je potrebno
upoštevati tudi čustva drugih.
IZKLJUČITEV- Za kratek čas sem ga
izključil iz skupine vrstnikov s tem, da
sem ga posedel na stol ali obrnil k steni.
ŠALJIVO DRAŽENJE- Otrokov napad
trme sem obrnil v šalo, tako da se je
otrokovo trmarjenje spremenilo v smeh in
s tem je izginila napetost.
UMIK- Umaknil sem se, saj je bila
otrokova togota tako absurdna, da nisem
želel izgubljati energije za tako
nepomembno stvar, dal pa sem mu vedeti,
da s takim vedenjem ne bo dobil moje
pozornosti
POPUŠČANJE- Otroku sem popustil, saj
smo morda včasih le prezahtevni do otrok
in pozabimo, da smo vendar otrokovi
zagovorniki.
IGRANJE VLOGE »BURKEŽA«- Ob
otrokovem izbruhu trme sem začel
uganjati norčije (spakovanje,
poplesavanje, petje smešnih pesmic...).

Vredn
ost ttesta

Pt
(Pvalue
oz. Sig.
2tailed
<0,05)
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Grafični prikaz pogostosti različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh trme je v
prilogi 7, primerjava pogostosti različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh trme pa v
prilogi 8.
Med anketiranci v pogostosti uporabe strategije, ki delajo v vaškem vrtcu, in tistimi iz
mestnega vrtca obstajajo statistično pomembne razlike, »otroka sem za kratek čas
izključil iz skupine vrstnikov s tem, da sem ga posedel na stol ali obrnil k steni«, pri
katerem p- vrednost znaša 0,009, kar kaže, da se povprečne ocene statistično značilno
razlikujejo. Povprečna ocena pogostosti strategije, »otroka sem za kratek čas izključil iz
skupine vrstnikov s tem, da sem ga posedel na stol ali obrnil k steni«, znaša v mestnem
okolju 1,62, v vaškem okolju pa 1,87, kar pomeni, da se pogosteje tako odzivajo
strokovni delavci iz vrtcev v vaškem okolju. Prav tako obstajajo statistično pomembne
razlike v pogostosti uporabe strategije odzivanju, »z otrokom sva našla kompromis, tako
da sem v otrokovo vedenje vrinil tudi svojo voljo in otrok je začutil, da je njegovo
mnenje enakovredno mojemu, ko sem tudi sam malo popustil«. Povprečna ocena
pogostosti strategije, »z otrokom sva našla kompromis, tako da sem v otrokovo vedenje
vrinil tudi svojo voljo in otrok je začutil, da je njegovo mnenje enakovredno mojemu,
ko sem tudi sam malo popustil«, v mestnem okolju znaša 2,02, v vaškem okolju pa
1,83, kar pomeni, da se v mestnem okolju večkrat tako odzovejo kot v vaškem.

V nadaljevanju prikazujem najpogostejši načini odzivanja anketiranih na otrokov izbruh
trme glede na okolje vrtca, s puščicami pa za večjo nazornost povezujem iste načine
odzivanja v različnih okoljih.
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VAŠKO OKOLJE

MESTNO OKOLJE
1. Preusmerjanje pozornosti (M=2,16)

1. Ignoriranje (M=2,11)

2. Vživljanje (M=2,08)

2. Preusmeritev pozornosti
(M=2,09)

3. Metoda razreševanja konfliktov

3. Vživljanje (M=1,93)

(M=2,02)
4. Ignoriranje (M=1,94)

4. Izključitev (M=1,87)

5. Osebni pristop (M=1,83)

5. Metoda razreševanja konfliktov
(M=1,83)

V mestnem okolju se strokovni delavci najpogosteje odzovejo na izbruh trme s
preusmerjanjem pozornosti, medtem ko v vaškem z ignoriranjem trmastega izbruha.
Ostali odzivi si sledijo, kot je razvidno iz zgornjega prikaza. Menim, da prihaja do
razlik v odzivanju na izbruhe trme v mestnem in vaškem okoljem zaradi različnih
osebnosti strokovnih delavcev, njihovega strokovnega znanja in izkušenj ter
posameznih situacij in ne toliko zaradi okolja, v katerem se vrtec nahaja.

V naslednjem prikazu so predstavljeni najmanj pogosti načini odzivanja anketiranih na
otrokov izbruh trme glede na okolje vrtca, s puščicami pa za večjo nazornost povezujem
iste načine odzivanja v različnih okoljih.
VAŠKO OKOLJE

MESTNO OKOLJE
1. Igranje vloge »burkež« (M=1,12)

1. Igranje vloge „burkež“
(M=1,11)

2. Popuščanje (M=1,29)

2. Popuščanje (M=1,33)

3. Umik (M=1,56)

3. Šaljivo draženje (=1,53)

4. Izključitev (M=1,62)

4. Umik (M=1,63)

5. Šaljivo draženje (M=1,71)

5. Osebni pristop (M=1,72)

Najmanj pogost način odzivanja v obeh okoljih je bil igranje vloge »burkeža«, kar sem
tudi pričakovala, saj smo že kot narod nekoliko bolj zadržani, resni in se vsaj v
službenem okolju ne želimo izpostavljati na način igranja vlog, še posebno ne v vlogi
burkeža pa tudi če morda vemo, da bi tako odzivanje na izbruh trme lahko otroka hitro
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umirilo. Morda pa je razlog za tako redko odzivanje na tak način tudi v strokovni
nepodkovanosti in nepoznavanju tega načina odzivanja na izbruh otrokove trme kot
primernega in uspešnega. Med manj pogostimi načini sta tudi popuščanje in umik,
katerih morda ne uporabljajo pogosto zato, ker menijo, da to ni vzgojno, kar bi ponovno
lahko kazalo za nezadostno poznavanje načinov in ravnanj ob izbruhu otrokove trme.

9.3.2. ODZIVI STROKOVNIH DELAVCEV NA IZRAŽANJE OTROKOVE TRME
GLEDE NA DELOVNO MESTO
V raziskavi me je zanimalo, kakšni so odzivi strokovnih delavcev na izražanje otrokove
trme in ali obstajajo morebitne razlike v odzivanju vzgojiteljev/vzgojiteljic in
pomočnikov/pomočnic vzgojiteljev. To sem preverjala z anketnim vprašalnikom, kjer
so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice ocenili pogostost opisanega ravnanja. Na
voljo so imeli odgovore: preusmerjanje pozornosti, ignoriranje, vživljanje, metoda
razreševanja konflikta, osebni pristop, izključitev, šaljivo draženje, umik, popuščanje,
igranje vloge »burkeža«.

TABELA 9: Pogostost različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh trme glede na
delovno mesto
Povprečne ocene
Načini odzivanja na
otrokov izbruh trme
PREUSMERJANJE
POZORNOSTI
IGNORIRANJE
VŽIVLJANJE
METODA
RAZREŠEVANJA
KONFLIKTA
OSEBNI PRISTOP
IZKLJUČITEV
ŠALJIVO DRAŽENJE
UMIK
POPUŠČANJE
IGRANJE
VLOGE
»BURKEŽA«

Pt
(P-value oz.
Sig. 2-tailed
<0,05)

Vzgojitelji/ce
N=47

Pomočniki
/
pomočnice
N=53

Vrednost
t-testa

2,11

2,07

2,15

0,789

0,432

2,02
2,02

1,92
2,09

2,12
1,96

2,378
1,126

0,019
0,263

1,93

1,96

1,90

0,564

0,574

1,77
1,74
1,62
1,60
1,30

1,60
1,74
1,52
1,57
1,32

1,92
1,75
1,71
1,63
1,29

2,457
0,111
1,616
0,552
0,313

0,016
0,912
0,110
0,582
0,755

1,11

1,11

1,12

0,090

0,928

Vsi
anketirani
N=100
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V odzivanju na izbruhe trme med anketiranimi glede na delovno mesto sta bili
ugotovljeni odstopanji pri načinu odzivanja, kjer so ignorirali otrokov izbruh trme, da bi
otroka s tem naučili, da prejme pozornost le s svojim pozitivnim vedenjem, kjer pvrednost znaša 0,019, kar kaže, da se povprečne ocene statistično značilno razlikujejo.
Povprečna ocena omenjenega načina odzivanja je pri vzgojiteljih 1,60, pri pomočnikih
vzgojiteljev pa 1,92, kar pomeni, da se z ignoriranjem pogosteje odzovejo anketirani
pomočniki vzgojiteljev. Prav tako je bilo ugotovljeno odstopanje pri načinu odzivanja
na otrokovo trmo z osebnim pristopom, kjer so otroku razložili, da so nesrečni, kadar
takole reagira, saj predpostavljajo, da bi otrok že moral razumeti, da je potrebno
upoštevati tudi čustva drugih, pri katerem p- vrednost znaša 0,016, kar kaže, da se
povprečne ocene statistično značilno razlikujejo. Povprečna ocena omenjenega ravnanja
je pri vzgojiteljih 1,91, pri pomočnikih vzgojitelja pa 2,12, kar pomeni, da se z osebnim
pristopom pogosteje odzovejo pomočniki vzgojiteljev.

V naslednjem prikazu so predstavljeni najpogostejši načini odzivanja anketiranih na
otrokov izbruh trme glede na delovno mesto, s puščicami pa povezujem iste načine
odzivanja na različnih delovnih mestih.
POMOČNIKI/POMOČNICE

VZGOJITELJI/CE
1. Vživljanje (M=2,09)

1. Preusmerjanje pozornosti
(M=2,15)

2. Preusmerjanje pozornosti (M=2,07)

2. Ignoriranje (M=2,12)

3. Metoda razreševanja konflikta

3. Vživljanje (M=1,96)

(M=1,96)
4. Ignoriranje (M=1,91)

4. Osebni pristop (M=1,92)

5. Izključitev (M=1,74)

5. Metoda razreševanja konflikta
(M=1,90)
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Vzgojitelji se najpogosteje odzovejo na izbruh trme z vživljanjem, preusmerjanjem
pozornosti. Pomočniki vzgojiteljev se prav tako pogosto odzivajo na izbruh trme s
preusmerjanjem pozornosti in pa z ignoriranjem. Ostali odzivi si sledijo, kot je razvidno
iz zgornjega prikaza. Menim, da prihaja do razlik v odzivanju na izbruhe trme zaradi
različnih osebnosti strokovnih delavcev, posameznih situacij in tudi njihovega
strokovnega znanja in izkušenj, ki so ga morda pridobili ali na fakulteti ali v sklopu
stalnega strokovnega izpopolnjevanja, na seminarjih.

V naslednjem prikazu so prikazani najmanj pogosti načini odzivanja anketiranih na
otrokov izbruh trme glede na delovno mesto, s puščicami pa povezujem iste načine na
različnih delovnih mestih:
POMOČNIKI/ POMOČNICE

VZGOJITELJI/ CE
1. Igranje vloge »burkež« (M=1,11)

1. Igranje vloge „burkež“
(M=1,12)

2. Popuščanje (M=1,32)

2. Popuščanje (M=1,29)

3. Šaljivo draženje (M=1,52)

3. Umik (M=1,63)

4. Umik (M=1,57)

4. Šaljivo draženje (M=1,71)

5. Osebni pristop (M=1,60)

5. Izključitev (M=1,75)

Ponovno so med najmanj pogostimi načini, tako med vzgojitelji kot med pomočniki
vzgojiteljev, igranje vloge »burkeža«, popuščanje in umik, kar lahko dokazuje, da tudi
delovno mesto oziroma izobrazba ne vpliva na pogosto uporabo teh načinov odzivanja.

9.3.3. ODZIVI STROKOVNIH DELAVCEV NA IZRAŽANJE OTROKOVE TRME
GLEDE NA DELOVNE IZKUŠNJE
Zanimalo me je še, kakšni so odzivi strokovnih delavcev na izražanje otrokove trme ter
ali obstajajo morebitne razlike v odzivanju strokovnih delavcev, ki imajo manj kot 5 let
delovnih izkušenj, in tistih z dolgoletnimi izkušnjami. To sem preverjala z anketnim
vprašalnikom, kjer so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice razvrstili dane trditve
po pogostosti svojega ravnanja.
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TABELA 10: Pogostost različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh trme glede na
delovne izkušnje*
Povprečne ocene
Načini odzivanja
na otrokov izbruh
trme
PREUSMERJANJE
POZORNOSTI
IGNORIRANJE
VŽIVLJANJE
METODA
RAZREŠEVANJA
KONFLIKTA
OSEBNI PRISTOP
IZKLJUČITEV
ŠALJIVO
DRAŽENJE
UMIK
POPUŠČANJE
IGRANJE VLOGE
»BURKEŽA«

Vsi
anketirani
N=100

Manj kot
5 let
delovnih
izkušenj
N=42

5 do 15 let
delovnih
izkušenj
N=24

2,11

2,20

2,02
2,02

Pt
(P-value
oz. Sig. 2tailed
<0,05)

Nad 15 let
delovnih
izkušenj
N=34

Vrednost
t-testa

2,08

2,03

1,292

0,200

2,07
2,00

2,00
2,00

1,97
2,06

1,095
0,471

0,277
0,693

1,93

1,95

2,00

1,85

0,928

0,357

1,77
1,74

2,12
1,83

1,46
1,63

1,55
1,73

3,949
0,915

0,000
0,363

1,62

1,70

1,77

1,42

2,184

0,032

1,60
1,30

1,54
1,38

1,57
1,21

1,70
1,28

1,209
0,831

0,231
0,409

1,11

1,13

1,22

1,03

1,339

0,186

*t- preizkus je izračunan za zaposlene z manj kot 5 let in nad 15 let delovnih izkušenj.

V odzivanju med anketiranci z manj kot 5 let delovnih izkušenj in med tistimi z nad 15
let so bila ugotovljena odstopanja pri načinih ravnanja ob izbruhu trme. Pri osebnem
pristopu, kjer so otroku razložili, da so nesrečni, kadar takole reagira, saj bi že moral
razumeti, da je potrebno upoštevati tudi čustva drugih, je p- vrednost 0,000, kar kaže, da
se povprečne ocene statistično značilno razlikujejo. Povprečna ocena omenjenega
ravnanja znaša pri zaposlenih z manj kot 5 let delovnih izkušenj 2,12, pri zaposlenih z
nad 15 let delovnih izkušenj pa 1,55 kar pomeni, da se zaposleni z manj izkušnjami na
izbruh otrokove trme pogosteje odzovejo z osebnim pristopom, kot zaposleni z
večletnim izkušnjami.
Prav tako je bilo ugotovljeno odstopanje pri načinu odzivanja na otrokovo trmo s
šaljivim draženjem, kjer so otrokov napad trme obrnili v šalo tako, da se je otrokovo
trmarjenje spremenilo v smeh in s tem je izginila napetost. Pri omenjenem načinu znaša
p- vrednost 0,032, povprečna ocena pri zaposlenih z manj kot 5 let izkušenj je 1,70, pri
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zaposlenih z nad 15 let pa 1,42, kar pomeni, da se zaposleni z manj izkušnjami večkrat
odzovejo s šaljivim draženjem kot tisti, ki imajo dolgoletne izkušnje.

V naslednjem prikazu so predstavljeni najpogostejši načini odzivanja anketiranih na
otrokov izbruh trme glede na delovne izkušnje, s puščicami pa povezujem iste načine
odzivanja z različno dolgimi delovnimi izkušnjami.
MANJ KOT 5 LET IZKUŠENJ

VEČ KOT 15 LET IZKUŠENJ

1. Preusmerjanje pozornosti (M=2,20)

1. Vživljanje (M=2,06)

2. Osebni pristop (M=2,12)

2. Preusmerjanje pozornosti
(M=2,03)

3. Ignoriranje (M=2,07)

3. Ignoriranje (M=1,97)

4. Vživljanje (M=2,00)

4. Metoda razreševanja konfliktov
(M=1,85)

5. Metoda razreševanja konfliktov

5. Izključitev (M=1,73)

(M=1,95)
Strokovni delavci z manj kot 5 let delovnih izkušenj se najpogosteje odzovejo na izbruh
trme s preusmerjanjem pozornosti. Strokovni delavci, ki imajo nad 15 let delovnih
izkušenj, pa najpogosteje z vživljanjem. Ostali odzivi si sledijo, kot je razvidno iz
zgornjega prikaza. Menim, da prihaja do razlik v odzivanju na izbruhe trme ponovno
zaradi različnih osebnosti strokovnih delavcev, posameznih situacij in tudi njihovega
strokovnega znanja in izkušenj. Verjetno pa med strokovnimi delavci prihaja tudi do
delitve izkušenj in znanj, tako da tisti z dolgoletnimi izkušnjami s svojim zgledom
vplivajo na druge svoje sodelavce in prav tako lahko strokovni delavci, ki so nedavno
končali izobraževanje, delijo svoja teoretična znanja.

V naslednjem prikazu so prikazani najmanj pogosti načini odzivanja anketiranih na
otrokov izbruh trme glede na delovne izkušnje, s puščicami pa povezujem iste načine
odzivanja z različno dolgimi delovnimi izkušnjami.
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MANJ KOT 5 LET IZKUŠENJ

VEČ KOT 15 LET IZKUŠENJ

1. Igranje vloge »burkež« (M=1,13)

1. Igranje vloge »burkeža«
(M=1,03)

2. Popuščanje (M=1,38)

2. Popuščanje (M=1,28)

3. Umik (M=1,54)

3. Šaljivo draženje (M=1,42)

4. Šaljivo draženje (M=1,70)

4. Osebni pristop (=1,55)

5. Izključitev (M=1,83)

5. Umik (M=1,70)

Ponovno so med najmanj pogostimi načini, tako med strokovnimi delavci z manj kot 5
let delovnih izkušenj kot pri tistih z dolgoletnimi izkušnjami, igranje vloge »burkeža«
in popuščanje, kar lahko dokazuje, da tudi delovne izkušnje ne vplivajo na pogosto
uporabo teh načinov odzivanja.

9.4 MNENJA O STROKOVNI PODKOVANOSTI PRI OBRAVNAVI
IZBRUHOV TRME PRI OTROKU
V raziskavi me je zanimalo, ali se anketirani strokovni delavci počutijo dovolj
strokovno podkovane pri obravnavi izbruhov trme. To sem preverjala z anketnim
vprašalnikom, kjer so anketiranci obkrožili izbrani odgovor.

SLIKA 2: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri otroku
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Na vprašanje, ali se počutijo strokovno dovolj podkovani pri obravnavi izbruhov trme
pri otroku, sem ugotovila, da se 59% anketirancev čuti delno dovolj podkovane, 33%
anketirancev je menilo da, 6% pa jih meni, da se ne čutijo strokovno dovolj podkovani
pri obravnavi izbruhov trme pri otroku. 2% anketiranih na vprašanje ni odgovorilo.

Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri otroku so prikazana v
prilogi 8.

SLIKA 3: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme glede na
okolje vrtca

Glede strokovne podkovanosti strokovnih delavcev pri obravnavi trme pri otroku sem
ugotovila, da se 60% anketirancev v mestnem okolju delno čuti dovolj podkovane pri
obravnavi izbruhov trme, 34% anketirancev je menilo, da so dovolj strokovno
podkovani in 6% jih je mnenja, da niso dovolj podkovani. V vaškem okolju se 59,2%
anketirancev čuti delno strokovno podkovane, 30,6% jih je menilo, da so dovolj
podkovani in 6,1% anketiranih deli mnenje, da niso dovolj strokovno podkovani pri
obravnavi izbruhov trme. V vaškem okolju 4,1% ni odgovorilo na vprašanje.
Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri otroku glede na
okolje vrtca so prikazana v prilogi 9.

Okolje vrtca, kot kažejo podatki, ne vpliva na strokovno podkovanost. Najpogostejši
odgovor med strokovnimi delavci v obeh okoljih je bil, da se čutijo delno strokovno
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podkovane. Menim, da je strokovna podkovanost pri obravnavi izbruhov trme
anketiranih dobra, vendar pa se strokovni delavci zavedajo, da vedno obstaja možnost
vedeti še več.

SLIKA 4: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri otroku
glede na delovno mesto

Na vprašanje, ali se anketirani vzgojitelji/ vzgojiteljice počutijo dovolj strokovno
podkovani, je 55,3% anketirancev odgovorilo, da se čutijo delno strokovno podkovani,
40,4% anketirancev je menilo, da so dovolj podkovani in 2% jih meni, da se ne čutijo
strokovno dovolj podkovani. 2,1% anketiranih na vprašanje ni odgovorilo. Pri
anketiranih pomočnikih/ pomočnicah vzgojiteljev se 62,3%vprašanih čuti delno
strokovno podkovane, 26,4% je menilo, da so dovolj strokovno podkovani in 9,4% je
delilo mnenje, da niso dovolj strokovno podkovani pri obravnavi trme pri otroku. 1,9%
anketiranih pomočnic/ pomočnikov vzgojiteljev na vprašanje ni odgovorilo.

Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri otroku glede na
delovno mesto so v prilogi 10.
Kot kažejo rezultati, delovno mesto oziroma izobrazba nekoliko vpliva na strokovno
podkovanost pri obravnavi izbruhov trme pri otroku, saj so vzgojiteljice v večjem
deležu odgovorile, da se čutijo dovolj strokovno podkovane.
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SLIKA 5: Mnenja o strokovnI podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme glede na
delovne izkušnje

Anketirani strokovni delavci vrtcev, ki imajo manj kot 5 let delovnih izkušenj, so v
73,8% menili, da so delno dovolj podkovani pri obravnavi izbruhov trme, 14,3% jih je
menilo, da so dovolj strokovno podkovani in 9,5% anketirancev se ne čuti strokovno
podkovanih. 2,4% anketirancev na vprašanje ni odgovorilo. 62% anketirancev s 5 do 15
let izkušenj je menilo, da so delno strokovno podkovani pri obravnavi izbruhov trme,
33,3% pa jih je mnenja, da so dovolj strokovno podkovani. 4,2% anketiranih s 5 do 15
let delovnih izkušenj na vprašanje ni odgovorilo. Strokovni delavci z več kot 15 let
delovnih izkušenj so v 55,9% menili, da so strokovno dovolj podkovani, 38,2% se čuti
delno strokovno podkovanih. 5,9% anketiranih z več kot 15 let delovnih izkušenj je
menilo, da niso dovolj strokovno podkovani pri obravnavi izbruhov trme pri otroku.

Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri otroku glede na
delovne izkušnje so v prilogi 11.
Rezultati kažejo, da izkušnje vplivajo na strokovno podkovanost pri obravnavi izbruhov
trme pri otroku, saj se tisti z dolgoletnimi izkušnjami čutijo bolj strokovno podkovani
kot tisti anketirani strokovni delavci, ki nimajo toliko izkušenj.
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10. ZAKLJUČEK
Z diplomsko nalogo sem ugotavljala stališča strokovnih delavcev različnih skupin do
trme pri predšolskem otroku, , glede na okolje vrtca, delovno mesto in delovne izkušnje.
Predvsem me je zanimalo, kako se strokovni delavci v vrtcih odzivajo na otrokovo trmo
ter ali obstajajo razlike v odzivanju glede na okolje, izobrazbo in delovno dobo.
Že pred začetkom pisanja diplomske naloge sem menila, da ni bistvenih razlik v
stališčih do trme pri različnih skupinah strokovnih delavcev, prav tako sem domnevala,
da so odzivi strokovnih delavcev na trmo lahko različni, pa vendar ni statistično
pomembnih razlik. Načinov odzivanja je veliko in menim, da je način, ki ga izberemo,
bolj odvisen od posameznega strokovnega delavca, našega razpoloženja in osebnosti, od
situacije, posameznega otroka, našega strokovnega znanja ter izkušenj kot od tega, kje
se vrtec nahaja, ali od izobrazbe in delovnih izkušenj strokovnih delavcev.
V teoretičnem delu sem raziskala interpretacijo trme pri različnih avtorjih in jo
primerjala z interpretacijami strokovnih delavcev. Ugotovila sem, da je splošno
poznavanje in razumevanje pojava trme pri predšolskem otroku med strokovnimi
delavci dobro. Večina strokovnih delavcev se zaveda, da je trma prehodna razvojna
faza, težnja po samostojnosti, naravna reakcija na nove vzgojne zahteve zaradi
uveljavljanja lastne volje pri otroku. Prav tako se strokovni delavci v veliki meri
zavedajo, da je otroku potrebno dopuščati dovolj možnosti za samostojno udejstvovanje,
raziskovanje, gibanje in igro.
Z raziskavo sem ugotovila, da je bilo najpogosteje opaženo otrokovo vedenje ob
izbruhu trme cepetanje, kričanje, pa tudi, vedenje, ko se je otrok vrgel na tla in se ni
pustil prijeti. Menim, da so ta vedenja resnično najpogostejša. S cepetanjem in
kričanjem izražajo svojo nemoč ob premoči odraslega. Ekstremna vedenja, ko otrok ne
zajame zraka in pomodri ali skuša udariti odraslo osebo, pa so lahko odraz otrokovega
temperamenta ali vpliv ožjega okolja, kjer otrok živi.
Načini odzivanja anketiranih strokovnih delavcev na otrokovo trmo so bili nekoliko
pričakovani. Vsaj tisti načini, ki so se izkazali za manj pogoste. Najmanj pogost način
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med zbranimi odgovori je bil igranje vloge »burkeža«, kjer je ob otrokovem izbruhu
trme strokovni delavec začel uganjati norčije. Menim, da zato, ker se nihče ne želi
izpostavljati na tak način, ki se na prvi pogled zdi neresen in nestrokoven. Med najmanj
pogostimi odgovori, ne glede na okolje vrtca, delovno mesto ali delovne izkušnje,
sledita načina popuščanje in umik. Pri popuščanju gre za to, da otroku popustimo, v
smislu, da smo morda včasih le prezahtevni do otrok in umik kot način odzivanja na
izbruh trme, če je otrokova togota tako absurdna, da ne želimo izgubljati energije, ob
čemer otroku damo vedeti, da s takim vedenjem ne bo prejel naše pozornosti. Menim,
da sta slednja redko uporabljena, ker morda odrasli včasih zmotno mislimo, da je
potrebno za vsako stvar najti rešitev, rešiti vsak konflikt ali morda tudi zato, ker so
nekateri mnenja, da bi se s tem odpovedali vzgoji otroka.

Menim, da je odzivanje strokovnih delavcev v vrtcih na otrokovo trmo primerno in
strokovno pa vendar se je veliko anketirancev čutilo le delno strokovno podkovanih za
soočanje z otrokovo trmo. Nekaj anketirancev je seveda tudi takih, ki se ni čutilo
strokovno dovolj podkovanih. Ukrepajo in reagirajo po občutku, splošnem poznavanju
otrok ali po lastnih izkušnjah, ki pa so nedvomno različne. Zato bi bilo dobro razmisliti
o nadgradnji strokovnega znanja tudi na tem področju. Pozitivno pri teh ugotovitvah je,
da se strokovni delavci zavedajo svojega pomanjkljivega znanja, vendar pa bi ob
zavedanju tega lahko dali pobudo za interna izobraževanja z zunanjimi strokovnjaki ali
bi ob večjih težavah nasvete poiskali pri svetovalni službi ter v strokovni literaturi.
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12. PRILOGE
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik

VPRAŠALNIK
Spoštovana strokovna delavka oz. strokovni delavec vrtca!
Zaposlena v vrtcu Črnuče in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Pišem diplomsko nalogo z naslovom »Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri
predšolskem otroku«. Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite
priloženi vprašalnik. Anonimnost je zagotovljena, saj bodo rezultati uporabljeni
izključno za potrebe diplomske naloge.
Za sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujem in vam želim veliko uspehov pri
vašem nadaljnjem delu.
Živa Zabret
1. Kako bi s svojimi besedami opredelili trmo pri otroku?

2. Prosim vas, da ocenite svoje strinjanje s spodaj navedenimi trditvami, pri čemer
ocena 1 pomeni, da se nikakor ne strinjate, ocena 5 pa pomeni, da se popolnoma
strinjate z navedeno trditvijo. Izbrano oceno obkrožite.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Dečki so bolj trmasti od deklic
Trma je naravna otrokova reakcija na nove vzgojne zahteve.
Trmo je potrebno otroku čim prej izbiti iz glave.
Trma je izraz otrokove potrebe po samostojnosti.
Trma je negativizem, prehodna faza, ki pa lahko postane način
otrokovega obnašanja, če ugotovi, da lahko z njo uresniči svoj cilj.
Trmi naj sledi kazen.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo imeli, če otroku dopustimo
dovolj možnosti za gibanje in sproščeno igro.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo imeli, če dopustimo otroku
dovolj možnosti za raziskovanje.
Najmanj trmastih izbruhov otroka bomo imeli, če otroku dopustimo
dovolj možnosti za samostojno udejstvovanje.
Trme se naučijo otroci izražati v vrtcu.
Otroci so bolj trmasti doma pri starših, kot v vrtcu.
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2
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3
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4

5
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1
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2
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3
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4
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5
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3. S pomočjo ocenjevalne lestvice trditve razvrstite glede na pogostost otrokovih
izbruhov trme. Odgovor v tabeli označite z X.
TRDITEV

OCENA
NIKOLI

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

POGOSTO

VEDNO

Otrok je kričal na ves glas.
Otrok je metal vse kar mu je prišlo pod roko.
Otrok je cepetal in kričal.
Tako silovito je jokal, da je pomodrel, ker ni mogel zajeti zraka.
Na vsak način me je poskušal udariti.
Vrgel se je na tla in se ni pustil prijeti.
Otrok se je obrnil stran in trmaril z molkom.
Drugo:
4. S pomočjo ocenjevalne lestvice vaše ravnanje razvrstite v spodnjo tabelo.
Pogostost vašega ravnanja označite z X.
TRDITEV

OCENA
NIKOLI

a. Ignoriral(a) sem otrokov trmasti izbruh, saj ga s takim ravnanjem
želim naučiti, da prejme pozornost le s svojim pozitivnim
vedenjem
b. Za kratek čas sem ga izključil(a) iz skupine vrstnikov s tem, da
sem ga posedla na stol ali obrnila k steni.
c. Preusmeril(a) sem otrokovo pozornost na neko drugo stvar v
njegovi okolici.
d. Otrokov napad trme sem obrnil(a) v šalo, tako da se je otrokovo
trmarjenje spremenilo v smeh in s tem je izginila napetost.
e. Otroku sem mirno opisal(a) njegove občutke (»Vem, kako si
jezen, po tem kako ravnaš.«), da sem spodbudil(a) njegove
govorne sposobnosti namesto divjega čustvenega izbruha.
f. Otroku sem razložil(a), da sem nesrečen/nesrečna, kadar takole
reagira, saj bi otrok že moral razumeti, da je potrebno upoštevati
tudi čustva drugih.
g. Ob otrokovem izbruhu trme sem začel(a) uganjati norčije
(spakovanje, poplesavanje, poskakovanje, petje smešnih
pesmic...).
h. Umaknil(a) sem se, saj je bila otrokova togota tako absurdna, da
nisem želel(a) izgubljati energije za tako nepomembno stvar,
dal(a) pa sem mu vedeti, da s takim vedenjem ne bo dobil moje
pozornosti.
i. Z otrokom sva našla kompromis, tako, da sem v otrokovo vedenje
vrinil(a) tudi svojo voljo in otrok je začutil, da je njegovo mnenje
enakovredno mojemu ko sem tudi sam(a) malo popustil(a).
j. Otroku sem popustil(a), saj smo morda včasih le prezahtevni do
otrok in pozabimo, da smo vendar otrokovi zagovorniki.
k. Drugo:
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POGOSTO

VEDNO

5. Ali se počutite strokovno dovolj podkovani pri obravnavi izpadov trme? Izbran
odgovor obkrožite.
a) DA
b) DELNO
c) NE
6. Na koncu vas prosim še za nekaj osebnih podatkov. Ustrezno obkrožite oz. dopišite.
6.1 Okolje v katerem se vrtec nahaja je: a) mestno
b) vaško
6.2 Delovno mesto: a) vzgojitelj (ica)
b) pomočni (k)/ca vzgojiteljice
6.2 Oddelek v katerem delate: a) 1-3 leta
b) 3-6 let
6.4 Delovne izkušnje v vrtcu: a) do 5 let
b) 5-15 let
c) nad 15 let

PRILOGA 2: Grafični prikaz opredelitve trme pri otroku
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PRILOGA 3: Grafični prikaz ocen posameznih trditev nanašajočih se na trmo
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PRILOGA 4: Frekvenčna porazdelitev ocen nanašajočih se na trmo

Trditve
a. Dečki so bolj trmasti od
deklic.
b. Trma je naravna otrokova
reakcija na nove vzgojne
zahteve.
c. Trmo je potrebno otroku
čim prej izbiti iz glave.
d. Trma je izraz otrokove
potrebe po samostojnosti.
e. Trma je negativizem,
prehodna faza, ki pa lahko
postane način otrokovega
obnašanja, če ugotovi, da
lahko z njo uresniči svoj
cilj.
f. Otrok naj bo za izbruh
trme kaznovan.
g. Najmanj trmastih
izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku
dopustimo dovolj
možnosti za gibanje in
sproščeno igro.
h. Najmanj trmastih
izbruhov otroka bomo
imeli, če dopustimo
otroku dovolj možnosti za
raziskovanje.
i. Najmanj trmastih
izbruhov otroka bomo
imeli, če otroku
dopustimo dovolj
možnosti za samostojno
udejstvovanje.
j. Izražanja trme se naučijo
otroci v vrtcu.
k. Otroci so bolj trmasti
doma pri starših, kot v
vrtcu.

Skupaj

Ocene
(od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam)
1
2
3
4
5
Ni odg.
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f f%
59

59,0

16

16,0

23

23,0

1

1,0

0

0,0

1

1,0

6

6,0

10

10,0

28

28,0

25

25,0

29

29,0

2

2,0

31

31,0

18

18,0

31

31,0

14

14,0

4

4,0

2

2,0

2

2,0

6

6,0

26

26,0

34

34,0

28

28,0

4

4,0

5

5,0

9

9,0

19

19,0

25

25,0

42

42,0

0

0,0

36

36,0

27

27,0

28

28,0

4

4,0

3

3,0

2

2,0

6

6,0

14

14,0

32

32,0

33

33,0

13

13,0

2

2,0

4

4,0

9

9,0

36

36,0

36

36,0

13

13,0

2

2,0

5

5,0

10

10,0

32

32,0

35

35,0

17

17,0

1

1,0

74

74,0

20

20,0

6

6,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

7,0

18

18,0

28

28,0

21

21,0

26

26,0

0

0,0

235 21,4 157 14,3 289 26,3 228 20,7 175 15,9 16

1,5
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PRILOGA 5: Prikaz opaženega otrokovega vedenja ob izbruhih trme
Otrokovo vedenje ob izbruhu
trme
a. Otrok je kričal na ves glas.
b. Otrok je metal vse, kar mu je
prišlo pod roko.
c. Otrok je cepetal in kričal.
d. Tako silovito je jokal, da je
pomodrel, ker ni mogel zajeti
zraka.
e. Na vsak način me je poskušal
udariti.
f. Vrgel se je na tla in se ni pustil
prijeti.
g. Otrok se je obrnil stran in trmaril
z molkom.

Ocene
1 - nikoli

3 - vedno

Ni odg.

f
15

f%
15,0

2 - pogosto

f
76

f%
76,0

f
6

f%
6,0

f
3

f%
3,0

22

22,0

71

71,0

3

3,0

4

4,0

6

6,0

78

78,0

12

12,0

4

4,0

71

71,0

25

25,0

0

0,0

4

4,0

57

57,0

36

36,0

0

0,0

7

7,0

15

15,0

74

74,0

7

7,0

4

4,0

31

31,0

59

59,0

4

4,0

6

6,0

PRILOGA 6: Primerjava pogostosti različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh
trme
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PRILOGA 7: Pogostost različnih načinov odzivanja na otrokov izbruh trme

Načini odzivanja na otrokov izbruh trme
a.

b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

1 - nikoli

Ignoriral sem otrokov trmasti izbruh, saj ga s takim
ravnanjem želim naučiti, da prejme pozornost le s
svojim pozitivnim vedenjem.
Za kratek čas sem ga izključil iz skupine vrstnikov s
tem, da sem ga posedel na stol ali obrnil k steni.
Preusmeril sem otrokovo pozornost na neko drugo
stvar v njegovi okolici.
Otrokov napad trme sem obrnil v šalo, tako da se je
otrokovo trmarjenje spremenilo v smeh in s tem je
izginila napetost.
Otroku sem mirno opisal njegove občutke ("Vem, kako
si jezen, po tem kako ravnaš"), da sem spodbudil
njegove govorne sposobnosti namesto divjega
čustvenega izbruha.
Otroku sem razložil, da sem nesrečen, kadar takole
reagira, saj bi otrok že moral razumeti, da je potrebno
upoštevati tudi čustva drugih.
Ob otrokovem izbruhu trme sem začel uganjati norčije
(spakovanje, poplesavanje, poskakovanje, petje
smešnih pesmic....)
Umaknil sem se, saj je bila otrokova togota tako
absurdna, da nisem želel izgubljati energije za tako
nepomembno stvar, dal pa sem mu vedeti, da s takim
vedenjem ne bo dobil moje pozornosti.
Z otrokom sva našla kompromis, tako da sem v
otrokovo vedenje vrinil tudi svojo voljo in otrok je
začutil, da je njegovo mnenje enakovredno mojemu ko
sem tudi sam malo popustil.
Otroku sem popustil, saj smo morda včasih le
prezahtevni do otrok in pozabimo, da smo vendar
otrokovi zagovorniki.
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Ocene
23 - vedno
pogosto
f
f%
f
f%

f

f%

8

8,0

80

80,0

10

27

27,0

69

69,0

10

10,0

67

39

39,0

14

Ni odg.
f

f%

10,0

2

2,0

2

2,0

2

2,0

67,0

21

21,0

2

2,0

53

53,0

3

3,0

5

5,0

14,0

66

66,0

16

16,0

4

4,0

34

34,0

50

50,0

12

12,0

4

4,0

86

86,0

9

9,0

1

1,0

4

4,0

42

42,0

52

52,0

3

3,0

3

3,0

14

14,0

77

77,0

7

7,0

2

2,0

67

67,0

29

29,0

0

0,0

4

4,0

PRILOGA 8: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri
otroku

Mnenja o strokovni
podkovanosti pri obravnavi
izbruhov trme pri otroku
da
delno
ne
ni odgovora
Skupaj

Vsi
anketirani
N=100

f

f%

33
59
6
2
100

33,0
59,0
6,0
2,0
100

PRILOGA 9: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri
otroku glede na okolje vrtca

Mnenja o strokovni
podkovanosti pri obravnavi
izbruhov trme pri otroku
da
delno
ne
ni odgovora
Skupaj

Mestno
okolje
N=50

Vaško
okolje
N=49

f

f%

f

f%

17
30
3
0
50

34,0
60,0
6,0
0,0
100

15
29
3
2
49

30,6
59,2
6,1
4,1
100

PRILOGA 10: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri
otroku glede na delovno mesto

Mnenja o strokovni
podkovanosti pri obravnavi
izbruhov trme pri otroku
da
delno
ne
ni odgovora
Skupaj
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Vzgojitelji/
ce
N=47

Pomočniki/
pomočnice
N=53

f

f%

f

f%

19
26
1
1
47

40,4
55,3
2,1
2,1
100

14
33
5
1
53

26,4
62,3
9,4
1,9
100

PRILOGA 11: Mnenja o strokovni podkovanosti pri obravnavi izbruhov trme pri
otroku glede na delovne izkušnje

Mnenja o strokovnii
podkovanost pri obravnavi
izbruhov trme pri otroku
da
delno
ne
ni odgovora
Skupaj

Do 5 let
izkušenj
N=42

f

f%

6
31
4
1
42

14,3
73,8
9,5
2,4
100
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5 do 15
let
izkušenj
N=24
f
f%
8
15
0
1
24

33,3
62,5
0,0
4,2
100

Nad 15 let
izkušenj
N=34

f

f%

19
13
2
0
34

55,9
38,2
5,9
0,0
100

