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POVZETEK
Raziskava je bila zastavljena kot študija primera vrstniških odnosov v osnovni šoli,
ki po teoriji samodoločanja pomembno prispevajo k posameznikovem učenju in
razvijanju potencialov. Z metodo akcijskega raziskovanja sem preverila
povezanost, kvaliteto odnosov, učno zavzetost in učno odtujenost v štirih oddelkih
7. razreda. Z namenom izboljšanja vrstniških odnosov sem v razredih izvedla in
evalvirala pet izkustvenih delavnic socialnih veščin. V raziskavi je sodelovalo 80
učencev, 4 razredničarke in šolska svetovalna delavka. V kvantitativnem delu
raziskave sem analizirala podatke, pridobljene s sociometrično preizkušnjo, tehniko
»Kdo je kdo« in Vprašalnikom učne zavzetosti nasproti učni odtujenosti. V
kvalitativnem delu raziskave sem analizirala pisne povzetke polstrukturiranih
intervjujev in samorefleksij petih delavnic ter pisne odgovore učencev o
spoprijemanju s socialnimi situacijami. Rezultati so pokazali trend pozitivnih
sprememb pri sociometričnem statusu in nižjo učno zavzetost po izvedbi delavnic.
Priljubljeni učenci so bili s strani vrstnikov zaznani kot najbolj prosocialni,
kontroverzni in zavrnjeni učenci pa kot najbolj impulzivni. Socialno sprejeti in
nesprejeti učenci se niso razlikovali v učni zavzetosti. Razredničarke in šolska
svetovalna delavka so poročale o številnih individualnih in okoljskih dejavnikih
vrstniških odnosov ter učne zavzetosti. Učenci so najpogosteje navajali, da bi se v
konfliktni situaciji postavili zase, najpravilneje pa bi se jim zdelo o situaciji poročati
odrasli osebi. Nadaljnje delo z razredom je potrebno in zaželeno. Razredničarke in
šolska svetovalna delavka so izpostavile pomemben dejavnik odnosa z učiteljem,
vzpostavljanje varnega okolja in postavljanje meja ravnanja. Prednost raziskave je
v kvalitativni obravnavi vrstniških odnosov in izvedbi izkustvenih delavnic, ki bi
morale biti v prihodnjih raziskavah in preventivnih šolskih programih načrtovane
bolj poglobljeno, pogosteje in čez celotno šolsko leto.
Ključne besede: študija primera, akcijsko raziskovanje, vrstniški odnosi, učna
zavzetost, učna odtujenost, izkustvene delavnice, socialne veščine.

ABSTRACT
The research was set as a case study of peer relations in elementary school, which
based on the self-determination theory are a key factor of the development of
individual learning and developing of potentials. With the method of action
research, I have examined the connections, quality of relations, academic
engagement and disaffection in four classrooms of the seventh grade. To improve
peer relations in the classroom, five experiential workshops on social skills were
conducted and evaluated. 80 pupils have been included into the research, 4
classteachers and one school counselor. In the quantitative part I have analyzed the
data gathered with the sociometric procedure, the technic “Who is who” and a
Questionnaire of Engagement versus Disaffection with Learning. In the qualitative
part of the research I have analyzed the written summaries of half-structured
interviews, self-reflections of five workshops and the written comments of the
pupils regarding their coping with social situations. The results have shown a trend
of positive change by the sociometric status and a lower engagement with learning
during the workshops. The popular pupils have been perceived as the most prosocial, the controversial and rejected as the most impulsive. The socially accepted
and the rejected pupils had no difference in their academic engagement. The
classteachers and the school counselor have reported about several individual and
environmental factors of peer relations and academic engagement. The pupils have
strongly indicated that in a conflict situation they would stand their ground and
would feel the right reaction would be to report the happening to an adult person.
Further work with the class is needed and desirable. The classteachers and the
school counselor have exposed an important factor; the relation with the teacher,
establishing a secure environment and setting the borders of action. The advantage
of this research lies in its qualitative treatment of peer relations and the realization
of the experiential workshops, which should be planned more into detail and more
substantially in future research and preventive school curriculums.

Key words: a case study, action research, peer relationships, academic
engagement, academic disaffection, experiential workshops, social skills.
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1

UVOD

Če bi na kratko predstavila razloge, ki so me vodili pri izbiri in obravnavi teme te
zaključne naloge, bi morala omeniti, da sem kot študentka pri svojih obštudijskih
dejavnostih rada pomagala mladim – osnovnošolcem, dijakom, študentom. Tako
sem opravljala naloge tutorke na študijskem oddelku, vodila mladinske delavnice v
okviru Društva za preventivno delo Slovenije, koordinirala skupine prostovoljk v
programu Cicibanove urice za prvošolčke, sovodila tabore za nadarjene učence in
skupine otrok s posebnimi potrebami v okviru Zveze prijateljev mladine Maribor,
pripravljala občasne delavnice za študente… Prav tako sem zaradi veselja za delo
z mladimi polovico od dobrih štiristo ur praktičnega usposabljanja opravila na
osnovni (in srednji) šoli. Kjer mi je šolska psihologinja predlagala izvedbo delavnic
v 7. razredu, ki je ob soglasju mentorice dr. Katje Košir, ki se je kar čudila mojemu
navdušenju, postala tema magistrske naloge. Pričela sem natančneje prebirati
literaturo o socialnih odnosih v šoli, še posebej o delavnicah na to temo, ki jih še
nisem poznala. Pri tem sem se večkrat posvetovala s šolsko psihologinjo, ki me je
s praktičnim usmerjanjem veliko naučila, in prav tako ves čas z mentorico, ki me je
usmerjala na pot strokovnega osamosvajanja. Po dokončni izvedbi praktičnega dela
sem s pisanjem naloge nato v dobrem letu skušala zaokrožiti študijo primera v
smiselno celoto, jo predstaviti kot magistrsko delo.
Odnos z mentorico dr. Katjo Košir in šolsko psihologinjo je bil ves ta čas ključnega
pomena za moje delo. Zaradi njunih pogledov in načina delovanja sem lahko veliko
lažje, hitreje premagovala občasno negotovost zavoljo novih izzivov. Dobrodošle
so bile tudi izkušnje vseh mojih nekdanjih mentorjev, ki so me učili vodenja
delavnic. Tudi praktične izkušnje profesorjev s pedagoško-andragoškega
izobraževanja so mi pomagale, podobno kot poučno zabavne prigode kolegov s tega
izobraževanja, iz njihove učiteljske prakse.
A to magistrsko delo zame ni le zaključni korak na koncu določene izobraževalne
poti, temveč tudi določen obračun s preteklostjo. Ob njem sem ponovno podoživela
prve negativne spomine na vrstniške odnose, se ponovno spomnila mnogih šolskih
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zgodb svoje mame–učiteljice, pa učiteljskih izkušenj svojega očeta, starejše sestre
in babice, znova podoživljala izkušnje pri delu z mladimi, in vse to nenehno
primerjala z lastnimi pedagoškimi prebliski in zamislimi, nastajajočimi med časom
študija. Čutila sem, da pri sebi zaključujem z določenim obdobjem svojega
življenja. Zdaj se zavedam, da me pri nadaljevanju dela v šolskem (ali katerem
drugem) okolju najbrž ne bo vodila le intrinzična motivacija, a to me ne bega. Med
opravljanjem magistrskega dela me je preželo spoznanje, da je pedagoški in
raziskovalni poklic tako lep tudi zaradi posameznikov, ki navdihujejo s svojo
izkušenostjo, prijaznostjo, izjemnostjo…
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2

TEORETIČNI DEL
2.1 Teoretična izhodišča, ki pojasnjujejo pomembnost socialnih
odnosov v šolskem okolju

Poglavje je namenjeno kratkemu pregledu različnih psiholoških teorij, ki
pojasnjujejo izvor pomembnosti socialnih – predvsem vrstniških – odnosov v
šolskem okolju.

2.1.1

Teorija samodoločanja

Veliko raziskav, ki je proučevalo socialne odnose v šolskem okolju, se v svojih
ugotovitvah naslanja na teorijo samodoločanja (La Guardia in Patrick, 2008). Gre
za motivacijsko teorijo, ki izhaja iz predpostavke, da je motivacija v veliki meri
odvisna od posameznikovega zaznave kontrole nad okoljem. Če želimo zagotoviti
kvalitetno izobraževanje, pri katerem se bodo učenci sami želeli vključevati v učne
aktivnosti, moramo najprej vzpostaviti okolje, ki bo optimalno za mladostnikovo
učenje in razvijanje njegovih potencialov. Tako kot vsaka oseba, si tudi učenec želi
obvladovati svoje okolje. Teorija samodoločanja izhaja iz organizmičnodialektične metateorije, ki razlaga, da lahko socialni kontekst podpira ali ogroža
posameznikovo naravno težjo k aktivnemu delovanju in psihološki rasti. Ta težnja
se imenuje samodoločanje (Deci in Ryan, 2000).

Vedenje, ki je spodbujeno in uravnavano na podlagi posameznikove izbire, se
imenuje samodoločeno vedenje. Temu nasprotno je kontrolirano vedenje, ki ne
predstavlja izbire in je spodbujeno in uravnavano s strani intrapsihičnih in okoljskih
pritiskov. Obe vedenji sta lahko namerni in se razlikujeta v stopnji avtonomnosti
(Deci in Ryan, 2000).

Avtorja Connel in Welborn (1991) v okviru procesnega modela odnosov med
socialnim kontekstnom, selfom, vedenjem in izidi ugotavljata, da je optimalno
delovanje učencev zagotovljeno, ko so pri učencih zadovoljene tri osnovne potrebe:
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potreba

po

občutju

kompetentnosti,

potreba

po

avtonomiji,

oziroma

samodoločanju, in potreba po povezanosti z drugimi (Reeve, Bolt in Cai, 1999).
Potreba po povezanosti z drugimi je najmanj raziskana, vendar predstavlja osnovo
socialne sprejetosti v šolskem prostoru. Opredeljena je kot potreba po občutju varne
povezanosti s socialnim okoljem, pri čemer je ključno to, v kolikšni meri doživljajo
učenci drug drugega kot sprejemajočega in podpirajočega. Občutja povezanosti se
tudi pomembno povezujejo z učnimi izidi in dajejo učencem občutek, da so
pomembni. Takšni učenci so pogosteje aktivni, zainteresirani za vsebino pouka in
pripravljeni na sodelovanje (Furrer in Skinner, 2003).

Tudi nekatere druge teorije potreb opozarjajo na potrebo, ki se navezuje na odnos
z drugimi, in jo večinoma opredeljujejo kot potrebo po pripadnosti (npr. Baumeister
in Leary, 1995; Glasser, 1994; Maslow, 1968). Prav tako nekateri njihovi avtorji
utemeljujejo pomembnost potrebe po pripadnosti za optimalno delovanje v šolskem
okolju.
V nadaljevanju bom predstavila dve različni obravnavi potrebe po pripadnosti,
najprej avtorjev Baumeistra in Learyja, zatem pa v okviru Glasserjeve kontrolne
teorije.

2.1.2

Potreba po pripadnosti

Vrstniški in drugi odnosi v šolskem okolju predstavljajo pomemben kontekst
zadovoljevanja potrebe po pripadnosti (Košir, 2013). Baumeister in Leary (1995)
izpostavljata dve ključni značilnosti potrebe po pripadnosti in njenega evoucijskega
pomena. Prva značilnost izhaja iz človekove potrebe po pogostih, nekonfliktnih in
pozitivnih stikih z drugimi, druga pa iz potrebe po stabilnosti in trajnosti
medosebnih vezi, ki se tako lahko ustvarijo. In pogostost stikov omogoča in
zagotavlja prav šolsko okolje, saj se tam otroci srečujejo skoraj vsak dan (Košir,
2013).
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Zadovoljena potreba po pripadnosti se pomembno povezuje s pozitivnimi
emocijami, medtem ko njeno nezadovoljevanje prispeva k nastanku negativnih
občutij (Baumeister in Leary, 1995). Hkrati avtorja ugotavljata, da premorejo
posamezniki z močnejšim občutkom socialne vključenosti in zadovoljenosti
potrebe po pripadnosti višjo stopnjo samospoštovanja (Leary in Baumeister, 2000;
v Košir, 2013).

2.1.3

Kontrolna teorija

Glasser (1994) izpostavlja pet potreb, ki usmerjajo življenje vsakega posameznika:
potrebo po preživetju in razmnoževanju, potrebo po pripadnosti – ljubiti, deliti in
sodelovati, zatem potrebo po moči, potrebo po svobodi ter nazadnje potrebo po
zabavi. Kadar se v človeku začneta izključevati potreba po pripadnosti ter potreba
po moči, je ogrožen vsak njegov medosebni odnos. Potreba po moči je potreba po
tem, da nas drugi ljudje upoštevajo in spoštujejo. Le skladnost obeh potreb
omogoča srečen medsebojni odnos. Sicer potreba po pripadnosti za življenje ni
enako nujna kot potreba po preživetju, a je enako pomembna. Življenje brez
pripadnosti družinskim članom, prijateljem, skupini, ali celo živalim, ni
kakovostno.
Kontrolna teorija staršem in starejšim svetuje, da skušajo otroke čim bolj naučiti,
kako vzpostaviti kontrolo nad svojim življenjem. V ospredju naj bosta nudenje
pomoči in učenje otrok, in ne vzpostavljanje kontrole nad njimi. Pri mladostnikih
je priporočen štiristopenjski proces discipliniranja. Najprej se odrasli odloča o tem,
katero pravilo bi rad uvedel, ter gradi odnos z najstnikom. Ta začetna faza še ne
zadeva vsebine problema, a je nujno izhodišče za nadaljnje korake pri
discipliniranju. V naslednji fazi odrasli počaka, da se oba čustveno pomirita, čemur
sledi pogovor o najstnikovem zadovoljstvu, ki ga doživlja ob kršitvi pravila, ter
njegovem razumevanju nastale situacije. Tretja stopnja predvideva vzgojno
delovanje v primeru najstnikovega nezadovoljstva s seboj zaradi kršenja pravila.
Tedaj se odrasli potrudi, da naredi čim več z najstnikom, in ne, da dela zanj. Idealno
je, da lahko najstnik izpelje načrt samostojno. Zadnja stopnja predvideva ukrep
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zaradi najstnikove kršitve pravila, kadar najstnik zaradi storjene kršitve določenega
pravila kljub pogovoru ni nezadovoljen. V tem primeru odrasli poskrbi, da najstnik
še vedno ohrani dovolj nadzora nad svojim življenjem, zato naj zajame le izgubo
določenega dela svobode oziroma odpravo določenih privilegijev, hkrati pa naj ne
traja predolgo, da najstnik ne bi izgubil motivacije za izboljšanje položaja. Pri tem
odrasli preveri, ali lahko najstnik samostojno reši problem oz. kako mu lahko
pomaga, če tega sam ne zmore. Odrasli premalo delajo s svojimi otroki, s čimer jim
zares pomagajo, saj prepogosto delajo zanje, ker je to lažje (Glasser, 1994).
William Glasser je iz svoje kontrolne teorije razvil tudi alternativni sistem šolanja.
Pri tem je izhajal iz spoznanja, da se učenci najbolje učijo v okolju, kjer
prevladujejo pozitivni medosebni odnosi med učenci, učitelji in ostalimi šolskimi
profili. Ugotovitve preliminarne študije kažejo, da so v takšnem šolskem sistemu
učni dosežki učencev boljši, disciplinski problemi manjši in stopnja zadovoljstva
višja (Wubbolding, 2007). Primer Glasserjeve kakovostne šole v Sloveniji je
predstavljen v poglavju Primeri dobre prakse (2.7).

2.2 Vrstniški odnosi

2.2.1

Razvojni vidiki

Razvojna teorija skupinske socializacije (Harris, 1995) pripisuje vrstniškim
odnosom bistven pomen pri razvoju otrok in mladostnikov. Teorija izhaja iz
spoznanj vedenjske genetike, socioloških pogledov na skupinske procese,
evolucijskih pogledov ter iz psiholoških ugotovitev, da je učenje kontekstno
specifično. Teorija skupne socializacije ugotavlja, da je povezava med otrokovim
oziroma mladostnikovim vedênjem znotraj in zunaj družine prekinjena. Pri otroku
obstajata dva ločena vedenjska sistema, in na razvoj otrokove osebnosti v veliki
meri vplivajo vrstniki (Harris, 1995).
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Interakcija z vrstniki je zelo pomembna za razvoj mladostnika, saj mu pomaga pri
osamosvajanju od primarne družine, pri oblikovanju identitete, oblikovanju
vzorcev moralnega presojanja in vedenja, pri pridobivanju socialnih spretnosti, pri
upadu mladostniškega egocentrizma ter pri vzpostavljanju odnosov z nasprotnim
spolom. Odnosi z vrstniki predstavljajo socialni kontekst, v katerem mladostnik
preživlja veliko prostega časa, več, kot ga je kadarkoli dotlej. Ne glede na to koliko
so starši razumevajoči, odprti v komunikaciji in pripravljeni pomagati, je njihova
vloga omejena že zato, ker so odrasli (Conger, 1991).
V mladostništvu je vloga vrstnikov razvojno zelo pomembna. Pomagajo pri
soočanju z njegovimi problemi, občutji, strahovi in dvomi, in so tako za
mladostnika pomemben vir socialne opore. A vrstniški odnosi lahko zavzamejo tudi
vlogo neugodnega razvojnega konteksta, kadar zahtevajo od mladostnika
vzpostavljanje in vzdrževanje določenega socialnega statusa (Corsaro in Eder,
1990). Tako nastanejo težave, povezane s pogostimi primeri negativnega vedênja,
vključno s slabšim učnim uspehom, viktimizacijo ter nasiljem (Coie, Terry, Lenox,
in Lochman, 1995; Lopez in DuBois, 2005).
Kadar se vrstniki posmehujejo mladostniku in zavračajo njegovo prisotnost v
skupini, se lahko pri njem poveča anksioznost, ki se stopnjuje vse do izogibanja
vrstniškim odnosom. Mladostnik, ki ga vrstniki sprejmejo, je družaben, socialno
iniciativen, živahen, optimističen, strpen, se spontano vede in je prilagodljiv.
Značilnosti mladostnika, ki ga vrstniki zavračajo, pa so: osredotočenost nase,
močna želja po pozornosti drugih, sarkastičnost, egoizem ter visoka stopnja
agresivnosti. Prezrti mladostniki so visoko samoreflektivni, socialno zadržani, z
nizko samozavestjo, socialno pasivni ter zamerljivi (Conger, 1991; v Zupančič in
Svetina, 2004).

2.2.2

Dejavniki socialne sprejetosti

Preučevalci vrstniških odnosov so se skozi zgodovino razhajali glede mnenja o tem,
kakšen vpliv imajo vrstniki na stališča in vedênje otrok in mladostnikov, vendar se
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danes strinjajo, da je lahko ta pozitiven ali negativen (Berndt in Keefe, 1992; v
Košir, 2013). V sodobnem času so se posvetili raziskovanju vrstniških odnosov tudi
kot možnih dejavnikov razvoja in prilagojenosti (Košir, 2013). Vrstniške odnose je
mogoče proučevati kot stopnjo socialne sprejetosti posameznega učenca, po številu
in kvaliteti njegovih prijateljskih odnosov, preko socialnih omrežij, v katera se
povezujejo vrstniki in kot stopnjo viktimizacije posameznega učenca s strani
vrstnikov (Kindermann in Gest, 2011).
Socialna sprejetost posameznega učenca se nanaša na skupinsko valenco čustev
sošolcev do tega učenca in je torej opredeljena na nivoju vrstniške skupine (Buhs
in Ladd, 2001). Sociometrični status posameznega učenca odraža odnos med
učencem in razredom (Cillessen, 2011). Socialno sprejetost učencev je mogoče
raziskovati na različne načine; z opazovanjem in poročanjem s strani učiteljev, s
postopkom imenovanje vrstnikov in najpogosteje s sociometrično preizkušnjo.
Sociometrična preizkušnja zraven sociometričnega položaja posameznega učenca
ugotavlja tudi povezanost med posameznimi sošolci v razredu in stopnjo
povezanosti celotnega razreda. Sociometrična preizkušnja vsebuje pozitivni in
negativni kriterij, pri katerih mora učenec navesti imena tistih sošolcev s katerimi
se najraje in najmanj rad druži (Pečjak in Košir, 2008). Testator mora rezultate
zaradi neanonimnosti obravnavati še posebej zaupno (Košir, 2013).
Rezultati sociometrične preizkušnje po dvodimenzionalnem klasifikacijskem
modelu delijo učence v okviru njihovega razreda v pet sociometričnih skupin.
Glede na delež socialne preferenčnosti in socialnega vpliva se učenci razvrščajo
med priljubljene, zavrnjene, prezrte, kontroverzne in povprečne učence (Coie in
Dodge, 1988).

2.2.2.1 Priljubljeni učenci
Ugotovitve raziskav kažejo, da dosegajo učenci, ki so priljubljeni, večjo socialno
kompetentnost glede na učence ostalih sociometričnih skupin, tako z vidika učnih,
socialnih, športnih dosežkov kot z vidika vedênja in samospoštovanja (Boivin in
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Begin, 1989). Imajo višje kognitivne sposobnosti, kažejo visoko stopnjo
sociabilnosti na vedenjskem področju, imajo razvite socialne veščine za doseganje
in vzdrževanje pozitivnih medosebnih odnosov, imajo boljše sposobnosti za
reševanje problemov, višje prosocialno vedenje, nižjo stopnjo agresivnosti
(Newcomb, Bukowski in Patee, 1993) ter nižjo stopnjo vedenjskih problemov
(Ollenick, Weist, Borden in Greene, 1992). Imajo tudi višjo samopodobo, še
posebej socialno (Jackson in Bracken, 1998), ter so privlačnejši glede na fizični
izgled (Kennedy, 1990).

2.2.2.2 Zavrnjeni učenci
Raziskave kažejo, da zavrnjeni učenci predstavljajo najbolj rizično skupino, in sicer
zaradi nadaljnjih težav s prilagajanjem (Coie, Lochman, Terry in Hyman, 1992).
Učenci, ki so zavrnjeni, imajo nižjo socialno kompetentnost glede na učence ostalih
sociometričnih skupin, tako z vidika učnih, socialnih, športnih dosežkov kot z
vidika vedênja in samospoštovanja (Boivin in Begin, 1989). Zavrnjeni učenci imajo
nižje kognitivne sposobnosti, dosegajo nižje učne posobnosti in pogosto izpadejo iz
izobraževalnega sistema. Imajo tudi nižjo samopodobo na različnih področjih;
socialnem, čustvenem, učnem, družinskem in fizičnem (Jackson in Bracken, 1998).
Na vedenjskem področju so manj prosocialni (Košir, 2013), izražajo več fizične in
odnosne agresivnosti, se umikajo, so manj sociabilni od povprečnih učencev
(Newcomb idr., 1993), bolj prisotna pa je tudi odzivnost, ki je impulzivna (Frentz,
Gresham in Elliot, 1991).
Zavrnjeni učenci, ki običajno predstavljajo od 10 do 20 odstotkov vseh učencev v
razredu, niso homogena skupina (Pečjak in Košir, 2008). Razdelimo jih lahko na
dve kategoriji: učence z izraženo višjo stopnjo agresivnosti, in na učence, ki se v
konfliktu umaknejo (Boivin in Begin, 1989), pri čemer v drugi kategoriji
prevladujejo zavrnjene deklice (Williams in Gilmour, 1994). Porter (1996; v Pečjak
in Košir, 2008) etiološko deli zavrnjene učence v štiri skupine:

-

agresivni zavrnjeni učenci;
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-

fizično neprivlačni zavrnjeni učenci;

-

zavrnjeni učenci, ki kažejo nenavadne vzorce vedênja;

-

zavrnjeni učenci, ki ne kažejo nobene od naštetih značilnosti.

Ni nujno, da agresivne učence zavračajo tudi njihovi sošolci. Raziskave so
pokazale, da so agresivni učenci, ki jih vrstniki ne zavračajo, pogosteje prepričani,
da ima agresivno vedênje pozitivne rezultate, kar lahko tudi izražajo s svojim
agresivnim reševanjem konfliktov ter pri doseganju želenih ciljev (Coie, Dodge,
Terry in Wright, 1991; Yoon, Hughes, Cavell in Thompson, 2000). Pri učencih, ki
jih vrstniki zavračajo, pa je agresivnost pogosteje izražena kot obrambna reakcija
ob doživljanju jeze (Yoon idr., 2000).
Čeprav raziskave kažejo, da lahko zavrnjene učence določajo nekatere skupne
lastnosti, nam raziskovanje pojava zavrnjenosti kot socialnega pojava znotraj
skupine (razreda) razkrije tudi drugačne možnosti obravnave. V razredih, kjer
sprejemajo agresivno vedenje, agresivni učenci niso zavrnjeni; in nasprotno, v
razredih, kjer agresivnost ni normativna, so agresivni učenci zavrnjeni. Enake
ugotovitve dajejo tudi raziskave prosocialnosti. Prosocialni učenci so sprejeti le v
tistih razredih, kjer je takšno vedênje običajno (Košir, 2013). Nekatere raziskave
potrjujejo, da razredne norme zadevajo negativno vedênje, ne pozitivnega
(Stormshak, Bierman, Bruschi, Dodge in Coie,, 1999). Razredna večina je pri
zaznavanju zavrnjenih učencev pogosto pristranska, saj raziskave kažejo, da vsaj
polovica zavrnjenih učencev na prehodu iz osnovne v srednjo šolo status
zavrnjenosti izgubi (Donohue, Perry in Weinstein, 2003; Pečjak in Košir, 2008).

2.2.2.3 Prezrti učenci
Po marsikateri značilnosti so prezrti učenci podobni povprečnim, še zlasti na
področju socialne kompetentnosti. Od povprečnih učencev se razlikujejo po manjši
agresivnosti in sociabilnosti, manjši socialni interaktivnosti, redkejših pozitivnih
socialnih dejanjih in osebnostnih potezah (Newcomb idr., 1993). Ugotovitve glede
njihove samopodobe so primerljive s tistimi glede samopodobe priljubljenih
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učencev na vseh področjih, razen socialne samopodobe, ki je nižja (Jackson in
Bracken, 1998). Sošolci jih zaznavajo kot manj prijetne vrstnike, ki se radi zatečejo
k umiku, učitelji pa jih od povprečnih učencev ne razlikujejo (Ollenick idr., 1992).
Prezrtost posameznika v razredu pogosto traja le začasno, in ga ne uvršča v rizično
skupino. Kljub temu so pedagoške intervencije na ravni celotnega razreda
upravičene tudi za prezrte učence (Porter, 1996; v Pečjak in Košir, 2008).

2.2.2.4 Kontroverzni učenci
Kontroverzni učenci imajo vedenjske lastnosti, značilne za priljubljene in zavrnjene
učence (Newcomb idr., 1993). Po eni strani izražajo višjo stopnjo agresivnosti in
nižjo kompetentnost na vedenjskem in učnem področju (Newcomb idr., 1993), po
drugi strani pa dosegajo visoko socialno sprejetost, samospoštovanje, fizično in
športno kompetentnost (Boivin in Begin, 1989). Višje socialne spretnosti se kažejo
v stopnji pozitivnih socialnih dejanj, pozitivnih osebnostnih potez ter prijateljskih
odnosih (Newcomb idr., 1993). Kontroverzni učenci dosegajo tudi višje kognitivne
sposobnosti kot zavrnjeni učenci (Newcomb idr., 1993).
Tudi kontroverzni učenci so zelo heterogena skupina, kajti njihove lastnosti so
značilne tudi za druge sociometrične skupine. Njihovo poimenovanje je upravičeno
le v razrednem okviru, kajti skupina jih dojema kot bodisi poudarjeno pozitivne
bodisi poudarjeno negativne vrstnike; z določenimi sošolci vzpostavljajo pozitivne,
z določenimi pa negativne odnose (Bukowski in Newcomb, 1985).

2.2.2.5 Povprečni učenci
Povprečni učenci so tisti, katerih značilne vedenjske in osebnostne lastnosti
predstavljajo standard, in so primerjalno izhodišče za lastnosti učencev, ki se
uvrščajo v druge sociometrične skupine, oziroma predstavljajo primerjalno
izhodišče

za

raziskovanje

bolj

ekstremnih

sociometričnih skupin (Pečjak in Košir, 2008).
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značilnosti

učencev

drugih

2.2.2.6 Pomen rezultatov sociometrične preizkušnje
Ni nujno, da se socialna sprejetost prekriva s sociometričnim statusom učenca
(Košir, 2013). Učenci, ki jih sošolci zaznavajo kot priljubljene z vidika vrstniških
nominacij, so hkrati lahko zaznani kot agresivni, domišljavi in z dominantno vlogo
v razredu (Parkhurst in Hopmeyer, 1998). Pri tem velja omeniti pojav vrstniške
konformnosti, ki doseže svoj vrhunec v zgodnjem mladostništvu. V vrstniških
skupinah se lahko pojavlja tako imenovan »vrstniški pritisk« s strani priljubljenih
in dominantnih učencev ter vrstniška konformnost kot njegova posledica, ki se
izraža kot mladostnikovo prilagajanje mnenj, stališč in dejanj prevladujočim
značilnostim vrstniške skupine (Zupančič in Svetina, 2004). Na drugi strani pa je,
širše gledano, priljubljen učenec tisti, ki ga učenci marajo, in sicer ne glede na to,
ali ga kot priljubljenega tudi poimenujejo. Zato je sociometrična preizkušnja s tega
vidika relevantna mera priljubljenosti posameznih učencev (Hornby, 2010; v Košir,
2013).
Pomembno je, da sociometričnega položaja učencev ne dojemamo kot trajnih
osebnostnih značilnosti posameznika. Prav tako ne bi smeli sklepati o vedenjskih
in osebnostnih značilnostih posameznika zgolj zaradi njegovega sociometričnega
položaja (»ker je učenka priljubljena, je zagotovo prijetna in družabna«), oziroma
ne bi smeli sklepati o sociometričnem položaju posameznika zgolj zaradi njegovih
vedenjskih značilnosti (»ker je učenec agresiven, je zagotovo zavrnjen«) (Košir,
2013). Kljub raziskavam, ki podpirajo ugotovitve glede določenih značilnostih
sociometričnih skupin, ne bi smeli oblikovati dokončnih sklepov, in tako utrjevati
stereotipov. Sodobne raziskave kažejo vedno večjo heterogenost glede značilnosti
učencev znotraj posameznih sociometričnih skupin. Rezultate sociometrične
preizkušnje bi morali razumeti v kontekstu skupine, ki jo preučujemo (Košir, 2013).

2.2.3

Prosocialno vedenje učencev

Oseba se vede prosocialno v primeru uporabe lastnih sredstev za doseganje
pozitivnih rezultatov v korist nekoga drugega (Warden in Christie, 2001).
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Pomemben vidik prosocialnega vedenja je altruizem, s katerim drugim pomagamo
oz. jim koristimo, ne da bi za to pričakovali povračilo usluge (Ule, 1997).
Med prosocialna vedenja v šolskem okolju uvrščamo deljenje, pomoč drugim,
nudenje tolažbe, sociabilno vedenje, sodelovanje in simpatiziranje (Eisenberg-Berg
in Hand, 1979; Marantz, 1988).

Warden in Christie (2001) iz ugotovitev

kvalitativne raziskave opredelita štiri najpogostejše kategorije prosocialnega
vedenja učencev v šolskem okolju:
1. deljenje – fizična ali praktična pomoč pri šolskem delu ali nesreči,
dobrodelna dejanja;
2. pomoč – dajanje lastnine, daril;
3. skrb – psihološka podpora, simpatija ali tolažba, empatija in lojalnost;
4. vključevanje – sklepanje prijateljstev, izražanje naklonjenosti, igra, pogovor
z osamljenim sošolcem.
Učenci najpogosteje poročajo o vključevanju, medtem ko starši in učitelji pri
učencih opažajo več pomoči in skrbi za druge (Warden in Christie, 2001).

2.2.4

Antisocialno vedenje učencev

Antisocialno vedenje temelji na čustvih jeze in sovražnosti, izraža pa se kot želja
po fizični ali psihološki poškodbi druge osebe. Skrajne oblike antisocialnega
vedenja lahko opredelimo kot nasilje (Warden in Christie, 2001).

Warden in Christie (2001), podobno kot nekateri drugi avtorji (Whitney in Smith,
1993), iz ugotovitev kvalitativne raziskave opredelita štiri najpogostejše kategorije
antisocialnega vedenja učencev v šolskem okolju:
1. verbalna zloraba – zasmehovanje, grožnje, kretnje, neprijazni pogledi;
2. fizična zloraba – udarjanje, brcanje, spotikanje, pljuvanje, metanje stvari;
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3. zavrnitev – združevanje skupine proti osebi ali izključitev osebe iz družbe,
preganjanje;
4. delinkventnosti – kraja, vandalizem, izsiljevanje.
Učenci in učitelji v polovici primerov poročajo o verbalni zlorabi, šele nato o
fizični, medtem ko starši v tretjini primerov opažajo verbalno, v drugi tretjini pa
fizično zlorabo pri svojih otrocih v šolskem okolju. Vse tri skupine zelo redko
zaznavajo delinkventno vedenje (Warden in Christie, 2001).
Antisocialno vedenje pri učencih je lahko tudi znak vedenjskih motenj, ki spadajo
med najtežje motnje v psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov. Konflikti se
tako pojavljajo na vseh področjih učenčevega življenja, vsakdanji nasveti okolice
pa pri reševanju običajno niso učinkoviti (Svetin Jakopič, 2005). Bečaj (2003)
govori o disocialnem vedenju, znotraj katerega loči antisocialno vedenje, s katerim
posameznik drugemu povzroči škodo (tatvina, fizična agresivnost, poškodovanje
stvari), ter asocialno vedenje, s katerim posameznik drugemu ne povzroči škode
(izostajanje od pouka, kajenje, laganje).
Učitelji se pogosteje odzivajo na antisocialno kot na prosocialno vedenje.
Najpogosteje poskušajo vedenje ustaviti verbalno, z raziskovanjem okoliščin
problema ter dajanjem nasvetov (Warden in Christie, 2001). Tako pri antisocialnem
vedenju kot pri medvrstniškem nasilju, v katerega se lahko le-to razvije, je
pomemben takojšnji odziv ter ukrepanje na individualni in razredni ravni. Z
razvijanjem pozitivne šolske in razredne klime, oblikovanjem jasnega stališča do
nasilja in razvojem socialne kompetentnosti otrok se bo učenec v stiski lažje zaupal
in poročal o nasilju. Učenec pa bi moral biti tudi seznanjen s poročanjem o
antisocialnem vedenju oz. nasilju in s tožarjenjem (Košir, 2013).

2.2.5

Učna zavzetost in odtujenost

Konstrukta učne zavzetosti in odtujenosti temeljita na modelu pozitivnega
motivacijskega razvoja, ki izhaja iz teorije samodeterminacije. Model predpostavlja
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indikatorje in moderatorje učne zavzetosti in odtujenosti. Indikatorji so psihološki
procesi znotraj konstrukta učne zavzetosti in odtujenosti, moderatorji pa so
interpersonalni procesi, ki spodbujajo ali zavirajo učno zavzetost in odtujenost.
Model pozitivnega motivacijskega razvoja vključuje štiri temeljne konstrukte
(Skinner, Furrer, Marchand in Kindermann, 2008):
1. kontekst – dejavniki okolja, kot je podpora učiteljev, staršev in vrstnikov;
2. self – osnovne potrebe človeka po povezanosti, avtonomiji in
kompetentnosti;
3. aktivnost – predstavlja dimenzijo učne zavzetosti – učne odtujenosti;
4. izid – učenje in doseganje uspehov.
Opisan teoretični model motivacije učencev tako predpostavlja, da se učna
zavzetost izrazi, ko nastopi spodbudno socialno okolje. Spodbudno socialno okolje
je povezovalno, strukturirano, spodbuja avtonomnost in zadovoljuje osnovne
psihološke potrebe. Brezbrižno, kaotično in prisilno učno okolje ne zadovolji
osnovnih psiholoških potreb učencev, in tako vodi v učno odtujenost (Fredricks idr.,
2011). Model je integrativen, saj (ne)spodbudno socialno okolje povečuje ali
zmanjšuje možnost nastopa učne zavzetosti oziroma odtujenosti, hkrati pa
prisotnost učne zavzetosti oz. odtujenosti napoveduje večjo oziroma manjšo
verjetnost za stimulativno okolje, v katerem posameznik deluje (Skinner idr., 2008).
Učna zavzetost je sestavljena iz dimenzij privlačnosti do šole ter vključenosti vanjo
(Fredricks, Blumenfeld in Paris, 2004). Prikazuje stopnjo učenčeve povezanosti s
šolo, njegovo prizadevanje, sodelovanje in spoštovanje vrednot, ciljev ter okolja, ki
to šolo predstavljajo (Skinner, Kindermann in Furrer, 2009). Učno zavzeti učenci
dosegajo višjo stopnjo pozornosti, so zainteresirani ter vlagajo napor v opravljanje
šolskih obveznosti. Pri učni zavzetosti kot multidimenzionalnem konstruktu se
pojavljata dva vidika vključenosti v šolske izkušnje (Marks, 2000):
1. afektivni vidik – interes, vrednote in emocije, ki se navezujejo na sošolce,
učitelje in šolsko okolje, občutki pripadnosti in delovni entuziazem;
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2. vedenjski vidik – upoštevanje šolskih pravil, aktivno delo za šolo in
udeleženost v šolskih in obšolskih dejavnostih.
Nekateri omenjajo še tretjo, kognitivno komponento učne zavzetosti, ki predstavlja
motivacijo, trud in uporabo učnih strategij (Fredricks idr., 2004). Zavzeto vedenje
v šolskem okolju pomeni pozitiven pristop k šolskemu delu, pozitiven kognitivni
odnos in dojemanje šolskega dela kot smiselnega ter visoko stopnjo koncentracije
pri opravljanju šolskih obveznosti (Salmela-Aro in Upadaya, 2012). Tudi učna
zavzetost je večdimenzionalni konstrukt, ki se kaže v učenčevi pasivnosti,
pomanjkanju motivacije, koncentracije in pozornosti ter odsotnosti od pouka
(Skinner idr., 2009).

2.3 Učiteljeva vloga pri vrstniških odnosih
Učenci so v šolskem okolju vrednoteni po dveh kriterijih – primernosti vedenja in
učni uspešnosti. Da bi lahko učenec postal sprejet in priznan, mora biti po merilih
učiteljev običajno tih, miren, nemoteč in učno uspešen. Če učenec tega ne dosega,
ga učitelj čustveno odklanja, svari, kaznuje in mu pridiga. Takšnim odzivom so
pogosteje izpostavljeni učenci s šibko koncentracijo, čustvenimi ali vedenjskimi
motnjam (Bečaj, 1987).
Koširjeva (2013) ugotavlja, da učitelj z učenci vzpostavi odnos povezanosti in jih
hkrati spodbuja pri njihovi samostojnosti. Avtorji ugotavljajo, da je interakcijo med
zaznano povezanostjo z učenci in motivacijskimi spremenljivkami še potrebno
raziskati, vendar se na drugi strani že kaže pomembnost učiteljeve vključenosti
glede motivacijskih in učnih spremenljivk učencev. Raziskave so pokazale, da je
pomanjkanje negujočega odnosa z učiteljem najbolj negativen napovednik učnega
in socialnega vedenja učencev (Wentzel, 2002). Učenci so poročali o večji
zavzetosti pri učenju, če so zaznavali svoje učitelje kot bolj vključene v svoje
življenje (Tucker idr., 2002; v Košir, 2013). Ugotovili so tudi pozitivno povezanost
med poučevanjem, ki hkrati zadovoljuje tri osnovne potrebe (po avtonomiji,
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strukturi in povezanosti), ter motivacijo in zavzetostjo učencev (Stroet, Opdenakker
in Minnaert, 2013).
Vrstniški odnosi in odnosi, ki jih učenci vzpostavljajo z učitelji, niso vzajemno
neodvisni. Raziskave so pokazale, da so še posebej v zgodnjih letih šolanja med
sošolci bolj sprejeti tisti učenci, ki imajo pozitivne odnose z učitelji (Chang idr.,
2004). Ponujajo se tri razlage glede povezanosti vrstniškega sprejemanja in odnosa
z učitelji:
1. učiteljevo vedenje do posameznika predstavlja model vedenja drugim
sošolcem;
2. osebnostne lastnosti posameznika so takšne, da je v pozitivni interakciji s
sošolci in učiteljem (je topel, ima razvite socialne veščine);
3. posamezniku predstavlja pozitiven odnos z učiteljem varno osnovo za
nadaljnje oblikovanje pozitivnih odnosov s sošolci.
Po nekaterih raziskavah se prosocialno vedenje in domišljavost pri učencih
pozitivno povezujeta s sprejetostjo s strani sošolcev in učiteljev (Hopmeyer
Gorman, Kim in Schimmelbusch, 2002). Učitelji predstavljajo učencem tudi dober
vir opore, kar povečuje možnost za večjo prilagodljivost (Birch in Ladd, 1996; v
Košir, 2013).
V obdobju mladostništva je povezava med obema vrstama odnosov najverjetneje
bolj odvisna od norm, ki se oblikujejo v posameznem razredu. V nekaterih
situacijah je lahko neskladnost glede sprejetosti s strani učiteljev in sošolcev
pomemben kazalec učenčevega položaja v razredu. Lahko se pojavijo neskladja
med socialnimi in učnimi cilji. Učenec sicer skuša zadovoljiti pričakovanja obojih,
a so si preveč različna. Raziskava med osmošolci je pokazala, da imajo učitelji radi
prizadevne učence, sošolci pa raje sprejemajo tiste sošolce, ki dosegajo dobre učne
rezultate, a si pri tem zanje ne prizadevajo (Juvonen, 1996; v Košir, 2013).
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Delo z razredom bi se moralo začeti že v prvih letih, seveda pa predvsem z učenci,
ki so agresivni in imajo čustvene in/ali vedenjske motnje. A izkazalo se je, da je pri
sprejemanju problematičnega učenca ali učencev pomembno delo s celotnim
razredom (Pečjak in Košir, 2008).
Učitelj lahko v razredu spodbuja razvoj zdravih stališč in odzivov v primeru
medrvstniškega nasilja ter učencem predstavlja naslednje strategije spoprijemanja
z njim (Sanders in Phye, 2004; v Košir, 2013):

-

poročanje žrtve o nasilju,

-

imeti vsaj enega prijatelja v šolskem okolju,

-

vzbuditi vtis, da učencu nasilje ne seže do živega.

Pri delu z nasilnimi učenci je pomembno, da učitelj najprej ozavesti svoje lastne
negativne občutke. Šele nato lahko učencu pomaga razumeti in ozavestiti vzgibe
njegovega neprimernega vedenja ter mu poiskati ustreznejše načine vedenja za
zadovoljevanje lastnih potreb (Košir, 2013).
Kazdin (1987) opozarja, da mora učitelj hitro intervenirati, kajti sicer se lahko do
obdobja mladostništva neustrezno vedenje že tako utrdi, da bo kakršnekoli
poskušanje spreminjanja vedenja kasneje manj učinkovito, oz. neučinkovito. Kadar
skušamo spreminjati socialni položaj nesprejetih učencev v razredu, je pomembno
vedenje učitelja do teh učencev, še posebej pri mlajših učencih. Učitelj predstavlja
model, zato je pomembno, da ozavešča svoje morebitne pristranosti do nekaterih
učencev, in s tem skrbi za svoj profesionalni razvoj (Košir, 2013).

2.3.1

Ukrepi za izboljšanje socialnih odnosov

Izboljšanje učiteljevega odnosa z učenci je povezano z učiteljevo pripravljenostjo
za izboljšanje odnosa in njegovo stalno samorefleksijo do lastnega dela (Košir,
2013). Pri spreminjanju odnosa so lahko v pomoč štiri strategije (Hamre in Pianta,
2006; v Košir, 2013):
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-

vključevanje v pogovore in pristno zanimanje za življenje učencev;

-

biti na razpolago učencem v stiski pred začetkom ali po koncu pouka;

-

vključevanje in upoštevanje različnih predlogov in mnenj učencev pri
pouku;

-

uporaba strategij uravnavanja vedenja, ki jasno sporočajo pričakovanja
učitelja in njegovo skrb za učence.

Učitelj lahko s svojim preventivnim delovanjem in ustreznimi ukrepi pomoči
zavrnjenim učencem prispeva k njihovi večji sprejetosti in občutku pripadnosti
(Košir, 2013).

2.4 Vloga svetovalne službe pri delu z učitelji in oddelčno skupnostjo
Šolsko okolje lahko ob primarnem dejavniku družine pomembno vpliva na učenca
pri oblikovanju njegovega antisocialnega vedenja, medvrstniškega nasilja,
čustvenih ali vedenjskih motenj. Po Bronfenbrennerjevem sistemskem pristopu je
posameznikov razvoj in nastanek psihosocialnih motenj odvisen od celotnega
sistema, vse od samega učenca pa do makrosistemov (družina, prijatelji, šola),
mezosistemov (interakcije med mikrosistemi), eksosistemov (lokalne, šolske
oblasti, socialna politika) in makrosistemov (vrednote, kultura, vedenjski vzorci
naroda, etnične skupine itd.). Pri tem so odnosi večsmerni in dinamični, sistemi
drug na drugega medsebojno vplivajo. Pri tem imata največji vpliv mikrosistema
družine in šole (Batistič Zorec, 2000).
Šolska svetovalna služba predstavlja pomembno vez med mikrosistemom staršev
in učiteljev na eni strani ter potrebami učencev na drugi.

19

2.4.1

Problem pri delu svetovalne službe v šolskem prostoru

Že v devetdesetih letih so učitelji in svetovalni delavci dobro sodelovali, vendar le
pri opravljanju tekočih težav s posameznimi učenci. Učitelji so v raziskavi pohvalili
delo šolske svetovalne službe, vendar niso izrazili večje potrebe po tesnejšem
medsebojnem sodelovanju pri vsakdanjem delu v razredu, in nikakršne želje po
sodelovanju pri razvijanju učnovzgojnega procesa. Šolski svetovalni delavci so
večinoma čakali, da so učitelji zaprosili za pomoč, ki je v glavnem zadevala
odpravo učnih, razvojnih in socializacijskih težav. Le četrtina učiteljev je menila,
da bi lahko svetovalni delavci različnim strukturam na šoli pomagali pri
oblikovanju in uresničevanju delovnih načrtov. Mnenje ravnateljev je bilo, da je
glavno opravilo šolske svetovalne službe poklicno usmerjanje, odpravljanje
razvojnih težav učencev ter posvečanje posebnim skupinam učencev (Resman,
1997; v Bečaj, 1998).
Ob svetovalni funkciji bi šolska svetovalna služba morala imeti tudi posvetovalno
in koordinativno vlogo. Pomembno je, da lahko sodeluje s celotnim šolskim
okoljem, pa četudi pri tem pomaga posameznemu učencu. Njena vloga torej ni le
odpravljanje tekočih težav, temveč tudi njihovo preprečevanje, pri čemer sodeluje
s celotno šolo, da bi lahko prispevala k izboljševanju učnovzgojnega procesa. Težko
je izvesti prenovo kurikuluma (»preprečiti preobremenjenost in utrujenost
učencev«; »uvajati raznolike oblike in metode dela in povečati aktivno vlogo
učenca«; »spodbujati skladen telesni in duševni razvoj posameznika«), če pri tem
ne sodelujejo vsi šolski podsistemi, tudi šolska svetovalna služba (Bečaj, 1998).
Največjo težavo pri uvajanju inovacij predstavlja spreminjanje kulture socialnega
sistema. Uvajanje inovacij je težavno, kadar zadeva spreminjanje pojavov, ki jih ni
mogoče empirično preverjati, in se zato vzdržujejo s splošnim socialnim soglasjem
– socialne vrednote, socialne norme, prepričanja, stereotipi ipd. Potencialni
konflikti med učitelji in svetovalnimi delavci zadevajo predvsem različna stališča
in poglede na vzgojo in delo v šolskem oddelku. Šolska svetovalna služba
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predstavlja izrazito manjšino, zato je izboljševanje povezave med učitelji in
šolskimi svetovalnimi odvisno od obstoja te potrebe pri učiteljih (Bečaj, 1998).
Moscovici je z raziskavami dokazal, da lahko v družbi tudi manjšina spreminja
vrednote, prepričanja in podobne kategorije, ter tako razvil teorijo vplivanja
manjšin. Pri tem je pomembno konsistentno in plastično vedenje; vedenje manjšine
mora sprožiti kognitivni konflikt pri ostalih pripadnikih družbe (oz. nekega
socialnega sistema), da se začnejo spraševati po pravilnosti svojega početja
(Moscovici in Personnaz, 1980). Šolska svetovalna služba je zato lahko uspešna le
tedaj, kadar ostane strokovna, brez utemeljevanja spoznanj iz idealističnega ali
moralističnega izhodišča (»potrebno je razumeti učence, se poglobiti vanje« ipd.),
prav tako pa vzdržuje dobre medosebne odnose z učitelji, da se ne bi pojavilo
psihologiziranje. To bi lahko še dodatno upočasnilo uvajanje sprememb, saj bi
odnosni konflikti sprožili neupoštevanja strokovnih utemeljitev (Mugny in
Papastamou, 1980). Najverjetneje bi najbolj uspešno manjšino pri uvajanju
sprememb v šolski sistem predstavljali tisti učitelji, ki bi se strinjali s spremembami
in posodobitvami kurikuluma (Bečaj, 1998).
Bečaj (1998) povzema, da je v našem šolskem sistemu šolska svetovalna služba
gibalo sprememb lahko le pogojno. Pomembna je motivacija učiteljev za
sodelovanje, pri čemer svetovalni delavci ne bi smeli biti nasilni in neučakani.
Spreminjanje kulture socialnega sistema se odvija počasi, konflikti na osebni ravni
ga še upočasnjujejo.

2.4.2

Današnje smernice za delo svetovalne službe

Konec devetdesetih let so bile ustvarjene programske smernice osnovnošolskega
izobraževanja za svetovalno službo, ki z nekaj popravki veljajo še danes. Šolski
svetovalni delavci so po svojem strokovnem profilu psihologi, pedagogi, socialni
delavci, socialni pedagogi in defektologi, ki so usposobljeni za različne naloge. Ena
izmed njih je tudi posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi – glede
programa razrednih ur, reševanja konfliktov, oblikovanja oddelčne klime ipd.
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(Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008). Vloga svetovalne
službe v posameznih evropskih državah je podobna, njen pomen pa nenehno
narašča. Ugotovitve kažejo, da je šolska svetovalna služba procesno in v odnose
usmerjena dejavnost, pri čemer je vedno več teženj po zagotavljanju in evalvaciji
kvalitete njenega dela (Vršnik Perše idr., 2008).
Empirična raziskava dela šolske svetovalne službe je pokazala, da osnovnošolski in
srednješolski svetovalni delavci dojemajo naloge, ki jih določajo programske
smernice, kot zelo pomembne. Kot najpomembnejše naloge svetovalne službe v
osnovni šoli so navedli skrb za zanemarjene ali zlorabljene otroke, poklicno vzgojo
ter načrtovanje in izvajanje različnih preventivnih oblik dela. Visoko so uvrstili tudi
oblikovanje ustrezne kulture in klime v šoli. Kot najpomembnejše naloge
svetovalne službe v srednji šoli pa so navedli oblikovanje ustrezne kulture in klime
v šoli, razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad ter
ugotavljanje in upoštevanje posebnosti v telesnem, osebnem in socialnem razvoju
(Vogrinc in Krek, 2012).
V isti raziskavi so osnovnošolski in srednješolski svetovalni delavci poročali, da se
z učitelji najpogosteje posvetujejo glede posameznih primerov, na primer glede dela
z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave, ali imajo odločbo o usmeritvi
oziroma učne težave. Najredkeje, a še zmeraj pogosto, se svetovalni delavci
posvetujejo z učitelji glede dela s starši ali dela z nadarjenimi učenci. Glede dela z
oddelčno skupnostjo (npr. programa razrednih ur, reševanja konfliktov ipd.) se z
učitelji posvetujejo pogosto (Vogrinc in Krek, 2012).

2.5 Treningi socialnih veščin

2.5.1

Opredelitev socialnih veščin

Socialne veščine najpogosteje opredeljujemo kot naučena specifična vedenja, ki
predvidevajo ugodne socialne izide, na primer da so socialno sprejemljiva
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(sprejemanje s strani staršev, vrstnikov in/ali učiteljev) ali da omogočajo
prilagojenost (šolska in psihološka prilagojenost). Posamezniku omogočajo
učinkovite in uspešne interakcije z drugimi ter da se izogibajo socialno
nesprejemljivim odzivom. Socialne veščine se kažejo kot aktivno poslušanje,
deljenje stvari, občutkov in misli z drugimi, pomoč drugim, vzpostavljanje in
vzdrževanje odnosov, dajanje komplimentov in podobna vedenja. Socialne veščine
lahko nenehno razvijamo in krepimo (Hupp, LeBlanc, Jewell in Warnes, 2009).
Učenci z manj socialnimi veščinami pogosto niso sposobni predvideti posledic
lastnega vedenja in ne vedo, kdaj je njihovo vedenje primerno. Takšne učence
razred pogosto zavrne oziroma prezre (Pečjak in Košir, 2008).
Socialne veščine predstavljajo nabor kompetenc, ki (Gresham, Bao Van in Cook,
2006):
1. olajšajo začetek in ohranjanje socialnih odnosov;
2. prispevajo k vrstniškemu sprejemanju in razvoju prijateljstev;
3. se kažejo kot zadovoljiva šolska prilagoditev;
4. omogočajo posamezniku, da obvladuje in se prilagaja zahtevam socialnega
okolja.
Druga pomembna konceptualna značilnost socialnih veščin je razlikovanje med
pridobitvijo znanj o socialnih veščinah (»ne znam narediti«) ter neuspešno uporabo
znanj (»ne želim narediti«). V prvem primeru učenec ne ve, katero je optimalno
vedenje v določeni socialni situaciji, v drugem primeru pa ima učenec znanje o
pravilnem vedenju, vendar se ne želi tako vesti (Gresham idr., 2006).

2.5.2

Pregled zgodovine in pomena treningov socialnih veščin

Treningi socialnih veščin so bili najprej namenjeni zmanjšanju deficitov klinične
populacije, nato pa so se v sedemdesetih letih razvili kot način izboljševanja
socialnih vedenj pri otrocih, nesprejetih od vrstnikov. V devetdesetih letih so se
treningi socialnih veščin pričeli uporabljati v okviru dolgoročnih intervencij za
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pomoč otrokom z vedenjskimi težavami, kot so motnje pozornosti ali
hiperaktivnost. Obstaja veliko raziskav iz devetdesetih let, ki so se ukvarjale s
promocijo pozitivnih medvrstniških odnosov. Toda raziskovalno preučevanje
treningov socialnih veščin, osredotočeno predvsem na njihovo aplikativno
vrednost, je zanemarjalo preučevanje vpliva treningov socialnih veščin na
medvrstniške odnose (Bierman in Powers, 2011).
Eno prvih raziskav, ki je kazala na to, da treningi socialnih veščin izboljšujejo
medvrstniške odnose, sta izvedla Oden in Asher (1977). Nesprejeti učenci tretjega
in četrtega razreda, ki so bili deležni petih treningov, so kazali signifikantno
pridobitev v višini sociometričnih izbir (»igram se z njim«), torej na povišano
vrstniško sprejetost, vendar pa raziskava ni pokazala sprememb v vedenju. To sta
pokazali raziskavi, izvedeni nekoliko kasneje (Gresham in Nagle, 1980; LaGreca
in Santogrossi, 1980). Tudi nekatere druge študije so preučevale treninge socialnih
veščin kot način izboljšanja prosocialnega vedenja ter povečanje sprejetosti
učencev, ki so sprva prejemali nižje sociometrične ocene. Tako nekatere študije
kažejo pomembna izboljšanja v oceni vrstnikov (Gresham in Nagle, 1980; Oden in
Asher, 1977), druge pa kažejo, da treningi socialnih veščin ne vplivajo pomembno
na sprejetost učencev (LaGreca in Santogrossi, 1980).
Osnovna predpostavka treningov socialnih veščin je, da izboljšave v socialnem
vedenju pomenijo spremembe pri odzivanju vrstnikov ter njihovem odnosu do
problematičnih učencev. Vendar pa raziskave kažejo, da izboljšano socialno
vedenje samo po sebi ne zagotavlja sprejem teh učencev s strani vrstnikov. Kajti
razvojne študije so pokazale, da na odnos do vrstnikov vplivajo tudi druge
spremenljivke – na primer negativna pristranskost ugleda (ang. negative
reputational bias). Kljub učenčevemu izboljšanju njegovega vedenja torej ni nujno,
da ga bodo vrstniki sprejeli v svojo družbo (Coie, 1990; v Bierman in Powers,
2011). Tako so se pri treningih socialnih veščin začeli osredotočati tudi na
medvrstniške odzive. Na pozitivne učinke treningov socialnih veščin je opozoril
tudi Ladd (1981), ki je izvedel osem treningov: šest s pari socialno izoliranih otrok
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ter dva z izmenjavo partnerja v paru. Pokazal je, da metoda zviša višino
sociometrične ocene (dobljene pozitivne izbire).
V osemdesetih letih se je v študijah pokazalo tudi pomembno razlikovanje med
zavrnjenimi in prezrtimi učenci. K temu se je preusmerila tudi aplikativna
naravnanost treningov socialnih veščin. Razvojne študije zavrnjenih učencev so
pomembne vplivale na oblikovanje treningov socialnih veščin, saj je bilo dokazano,
da učenci potrebujejo določene veščine za izogibanje zavračanja od součencev in
določene za pridobitev njihovega sprejetja. Na sprejetje pomembno vplivajo
komunikacijske veščine in sodelovalno vedenje, na zavračanje pa moteča agresivna
vedenja,

hiperaktivnost,

neosredotočenost,

anksiozno-izogibajoča

vedenja

(Bierman, Smoot in Aumiller, 1993). Tako so se intervencije za zmanjšanje
zavrnjenosti pričele osredotočati na promocijo pozitivnega socialnega vedenja
(izboljšanje sprejemanja s strani sovrstnikov) v povezavi z zmanjševanjem
problematičnega vedenja.

2.5.3

Raziskave učinkovitosti treningov socialnih veščin v šoli na področju vrstniških
odnosov

Te intervencije so se razvile v sedemdesetih letih in so potekale sočasno s prvotnim
programom treningov socialnih veščin (Weissberg in Allen, 1986; v Bierman in
Powers, 2011). Osredotočale so se na pomembnost miselnih veščin, ki pomagajo
pri regulaciji učinkovite socialne interakcije. Programi so se osredotočali na
kognitivne kapacitete otrok za prepoznano in pravilno oceno socialnih problemov,
njihove sposobnosti, generiranje in vrednotenje več možnih rešitev problema,
postavljanje ciljev ter samoopazovanje pri uresničevanju ciljev. Vse to predstavlja
temelje za fleksibilno, odzivno in adaptivno socialno vedenje. Za razliko od
prvotnih programov treningov socialnih veščin, ki so izpostavili specifične
prosocialne strategije, so ti programi reševanja socialnih problemov poudarjali
pomen skritih miselnih procesov, kot so generiranje alternativnih rešitev,
pričakovanje posledic, ki spodbujajo regulacijsko kontrolo, še zlasti v primerih
medosebnega konflikta (Weissberg in Allen, 1986; v Bierman in Powers, 2011).
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Weissberg in sodelavci (1981) so bili med prvimi, ki so preučevali vpliv programa
reševanja socialnih problemov na izide sociometričnih preizkušenj v okviru
razreda. Uporabljali so ga tudi učitelji, temeljil pa je na modeliranju s pomočjo
videoposnetkov, diskusije v učilnici ter igranja vlog za izboljševanje veščine
reševanja problemov. Učitelji so splošno uporabo veščin spodbujali tako, da so
opravljali mediacijo medvrstniških odnosov z uporabo korakov pri reševanju
problemov. Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine je pokazala, da so
intervencije pri učencih povzročile pozitivne spremembe pri zaznani socialni
kompetentnosti in učiteljskih ocenah sramovalnega-tesnobnega vedenja ter pri
splošni prilagodljivosti na šolo in splošnih ocenah všečnosti (ang. likability) oz.
vrstniškega sprejemanja.
Raziskave kažejo, da je za izboljšanje medvrstniških odnosov potrebna intervencija,
ki spodbuja procesiranje socialnih informacij in veščine reševanja socialnih
problemov. Kadar intervencija zajame zgolj eno od omenjenih dveh komponent,
tedaj ne prispeva k izboljšanju medvrstniških odnosov zavrnjenih učencev
(Bierman in Powers, 2011).
Bierman, Miller in Stabb (1987) so ugotovili sociometrične izboljšave pri
agresivnih, in hkrati zavrnjenih, učencih prve triade osnovne šole zaradi povečanja
pozitivnih vedenj ter inhibiranja negativnih vedenj.
V devetdesetih letih so se pojavili multikomponentni treningi socialnih veščin. To
pomeni, da jih niso izvajali le zunanji izvajalci sami (na primer psiholog), temveč
skupaj s starši in v sistemu šolskega tutorstva ter intervencij v šoli (Bierman in
Powers, 2011).
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2.5.4

Sodobne raziskave učinkovitosti treningov socialnih veščin na področju
vključevanja učencev s čustvenimi in/ali vedenjskimi motnjami

Pregled petih metaanaliz, ki so vključevale skupno 367 študij ter več kot 25 tisoč
otrok in mladostnikov s čustvenimi in/ali vedenjskimi motnjami, je zadeval
preverjanje učinkovitost treningov socialnih veščin. Izkazalo se je, da so treningi
socialnih veščin uspešni pri dveh tretjinah učencev s čustvenimi in/ali vedenjskimi
motnjami. Treningi so na učence tako močno vplivali, da so se naravno odražali v
njihovem vsakodnevnem življenju. Avtorji ugotavljajo, da je bila velikost učinka v
določenih primerih primerljiva celo z doseženo učinkovitostjo v psihoterapevtskih
skupinah za otroke in mladostnike s primerljivimi čustvenimi in/ali vedenjskimi
motnjami (Cook idr. 2008).
Pri dveh metaanalizah so treningi socialnih veščin pokazali večjo učinkovitost pri
srednješolcih kot pri osnovnošolcih. Možen razlog je bila slaba priprava treningov
za osnovnošolce glede na njihovo razvojno stopnjo, njihova manjša prilagojenost
ter nižje kognitivne sposobnosti za učenje različnih modalitet in komponent
socialnih veščin. Pri srednješolcih so se čustvene in/ali vedenjske motnje pokazale
kasneje, zato so bili socialno spretnejši od osnovnošolcev z omenjenimi motnjami,
pa tudi kognitivne sposobnosti so imeli razvitejše. Primerjava treningov socialnih
veščin za učence brez vedenjskih in/ali čustvenih motenj ter z omenjenimi
motnjami je pokazala vidnejše izboljšanje pri učencih z motnjami zaradi
opravljenih treningov (Lösel in Beelmann, 2003).
Rezultati raziskav so pokazali, da so različni treningi socialnih veščin različno
učinkoviti. Glede na rezultate bi naj na učence v zgodnjem mladostništvu
najugodneje vplivali treningi, ki temeljijo izključno na vedenjski teoriji, medtem ko
so pri starejših učencih ali dijakih uspešnejši treningi s socialnim učenjem. Kljub
temu lahko rezultati zavajajo, saj treningi socialnih veščin običajno vključujejo tudi
strategije kot modeliranje, trenerstvo (ang. coaching), vaje iz vedenjskih pristopov,
preoblikovanje kognitivnih shem, reševanje problemov in ojačitev. Trening se mora
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ne glede na pristop zmeraj prilagajati starosti učencev, da zagotovi optimalne
rezultate (Cook idr., 2008).

2.5.5

Oblikovanje treningov socialnih veščin

Večina uveljavljenih treningov socialnih veščin sledi štirim ciljem (Cook idr.
2008):
1. spodbujanje pridobivanja znanja in veščin;
2. krepitev socialnih veščin;
3. zmanjšanje ali odprava konkurenčnih problematičnih vedenj;
4. omogočanje posploševanja in vzdrževanja socialnih veščin.
Nekateri avtorji (Gresham idr., 2006) opozarjajo, da je pri teoriji in študijah
treningov socialnih veščin mnogokrat spregledana učinkovitost učenja pozitivnega
vedenja kot zamenjave za neprimerno vedenje. Cilj takšnih treningov je
identificirati pozitivno vedenje, ki zavzema enako funkcijo kot neprimerno vedenje
– torej ugotoviti alternativno vedenje. Tak primer preusmerjanja motečega vedenja
učenca je njegovo opravljanje nalog med poukom ter usmerjanje pozornosti k
učiteljevi razlagi. Ker so v obeh primerih sošolci in učitelj pozorni na njegovo
vedenje, zanj razlika med vlogo obeh vedenj ni pomembna.
Optimalno oblikovanje treningov socialnih veščin zahteva velikost skupine od šest
do dvanajst učencev; pri večjih skupinah tvegamo razpršitev pozornosti (Carrell,
2002). Treningi različnih avtorjev so zmeraj oblikovani kot strukturiran program,
ki poteka več tednov zapored enkrat do dvakrat tedensko. Za vidne rezultate bi
moral program trajati vsaj 30 ur (Gresham idr.,2006).
Priporočljivo je, da pri načrtovanju treningov sodelujeta tako šolski svetovalni
delavec kot učitelj, ki razred dobro pozna. Bierman (2004; v Košir, 2013) navaja
štiri smernice pri načrtovanju treningov socialnih veščin:
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-

osredotočanje na konkretna vedenja (kako pozdraviti skupini vrstnikov oz.
pristopiti k njej);

-

vključevanje vrstnikov;

-

sankcioniranje neprimernega vedenja pri agresivnih učencih;

-

zastavljanje realnih pričakovanj, saj so učinki treningov zmerni.

Treningi socialnih veščin so običajno zastavljeni štiristopenjsko z naslednjimi
aktivnostmi:
1. predstavitev veščin (modeliranje, poučevanje, diskusije, predstavitev
primerov);
2. urjenje veščin (igra vlog, strukturirane dejavnosti);
3. povratna informacija o izvajanju (diskusije, samovrednotenje, povratne
informacije s strani drugih, analiza videoposnetkov lastnega vedenja);
4. načrtovanje in omogočanje generalizacije (domače naloge, vaja v naravnem
okolju, zagotavljanje novih socialnih priložnosti).

2.6 Raziskovanje in merjenje vrstniških odnosov

2.6.1

Triangulacija in kvalitativno raziskovanje

Sociometrična preizkušnja (glej poglavji Dejavniki socialne sprejetosti in
Sociometrična preizkušnja) ni edini način, kako lahko raziskujemo in merimo
vrstniške odnose. Podatke lahko pridobimo tudi iz primerjave opazovanja in
podajanja ocen učiteljev ter rezultatov sociometrične preizkušnje. V preteklosti se
je izkazalo, da so glede na opazovanje najbolj izolirani prezrti učenci, glede na
ocene učiteljev in učencev pa zavrnjeni učenci. Kljub različnim rezultatom iz
različnih virov so si temeljna spoznanja glede vedenjskih značilnosti učencev iz
različnih sociometričnih skupin zelo podobna (Pečjak in Košir, 2008).
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Metodološka triangulacija je kombinacija različnih metod ocenjevanja. To je
smiselno, kadar želimo posameznega učenca ali konkretni razred preučiti celostno
(Merrell, 1999; v Košir, 2006). Obstajajo različne vrste triangulacije, saj
informacije lahko pridobivamo na različne načine (Cohen, Manion in Morrison,
2000; v Košir, 2006):
1. časovna triangulacija, ki vključuje merjenje pojava ob različnem času ter
večkratno merjenje ob istem času;
2. prostorska triangulacija, ki zadeva merjenje v različnih kontekstih;
3. triangulacija teorij, ki zadeva primerjavo več teorij glede preučevanega
pojava;
4. triangulacija raziskovalcev, ki zadeva pridobivanje podatkov od več kot
enega opazovalca;
5. metodološka triangulacija, ki zadeva uporabo različnih raziskovalnih metod
za merjenje istega pojava, oziroma uporabo iste metode za merjenje
različnih pojavov.
Pri metodološki triangulaciji poznamo zaporedno in vzporedno kombiniranje
tehnik. Tako lahko denimo opravimo kvalitativno raziskavo (intervjuji) po
sklenjeni kvantitativni raziskavi (vprašalnik) ali pa intervjuvanje in izpolnjevanje
vprašalnikov opravimo sočasno (Neuman, 2006). Prav tako poznamo triangulacijo
virov, ki je podobna metodološki triangulaciji, kjer raziskovalec v različnih
okoliščinah uporabi isto tehniko, denimo med ugotavljanjem vzdušja v določeni
šoli, kjer intervjuva učitelje, učence, šolske svetovalne delavce, ravnatelja in starše
(Denzin, 1978; v Vogrinc, 2008). Na triangulacijo teorij se lahko navezuje tudi
triangulacija znanstvenih disciplin, kjer med interdisciplinarnim preučevanjem
določenega pojava sočasno opravljamo triangulacijo raziskovalcev (denimo
psihologov, pedagogov, filozofov, sociologov) (Denzin, 1978; v Vogrinc, 2008).
V primerih preučevanja socialnih odnosov osnovnošolcev so ocene njihovih
vrstnikov bolj zanesljive od ocen učiteljev. Skladnost med podatki iz različnih virov
je praviloma večja pri obravnavi navzven opaznih vedenj (npr. agresivnosti), in
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manjša pri obravnavi bolj prikritih značilnosti (npr. priljubljenosti, umika).
Praviloma se največje neskladanje pojavi pri najbolj agresivnih in nesprejetih
učencih. Ocenjevanje navzven manj očitnih značilnosti učencev, denimo socialne
sprejetosti, je pri osnovnošolcih najbolj smiselno z uporabo kombinacije ocen
vrstnikov in učiteljev, prav tako pa je pomembna tudi samoocena učenca, ki
pomaga razkrivati njegove socialnokognitivne procese pri (Bryman, 2008).
Preučevanje posameznih primerov običajno poteka kot kvalitativno empirično
raziskovanje, večinoma kot študija posameznega primera. Tehnike zbiranja
podatkov so zato prilagojene analizi manjšega obsega, raziskovalec z njimi
spoznava socialni svet. Običajno se pri tem ne omeji na en vir ali tehniko zbiranja
podatkov, ampak ob intervjujih in opazovanju uporablja tudi dokumentarne vire,
zapise, ki nastanejo med zbiranjem podatkov, transkripcije zvočnih ali video
posnetkov in podobno. Tako ugotovitve lažje poveže v smiselno celoto. Pri tem
izpostavi preučevanje subjektivnih doživetij preučevanega posameznika in
ugotavljanje pomena, ki ga le-ta pripisuje posameznim dogodkom. Raziskovalec
lahko hkrati opazuje vsebino, ki jo posameznik izraža neposredno na racionalni
ravni, in vsebino, ki jo posredno izraža z uporabo specifične sintakse, besednimi
spodrsljaji, prikritimi pomeni, obrazno mimiko in drugi nebesedni komunikaciji
(Vogrinc, 2008). Poznamo štiri skupine meril kvalitativnega raziskovanja:
1. Avtorji pozitivističnega pristopa zagovarjajo merilo notranje ter zunanje
zanesljivosti in veljavnosti, kar je značilnost kvantitativnega raziskovanja
in izpostavlja stopnjo strinjanja različnih raziskovalcev ter usklajenosti
raziskovalcev pri analiziranju, prav tako pa tudi dopuščanje možnosti
ponovitve

raziskave,

utemeljevanja

v

preučevanem

položaju

ter

posploševanja ugotovitev iz proučevanega položaja v druge položaje
(Mesec, 1998).
2. Postavitev drugačnih metodoloških pristopov zagovarjajo posamezne
skupine okoli avtorjev postpozitivističnega pristopa. Njihova merila
(Moser, 1977; v Vogrinc, 2008) so transparentnost, ki zahteva pregleden
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opis celotnega raziskovalnega procesa, in predstavlja alternativo notranji
veljavnosti; skladnost, kjer preverjamo ujemanje med cilji, teorijo in
metodami, in predstavlja alternativo zanesljivosti; ter vpliv raziskovalca, s
katerim preverjamo njegov subjektivni vpliv na postopek zbiranja podatkov
in celoten raziskovalni proces in ki predstavlja alternativo objektivnosti.
Druga skupina avtorjev (Lincoln in Guba, 1985; v Vogrinc, 2008), ki so
merila prenesli iz kvantitativnega raziskovanja, zajema kredibilnost, ki
zadeva predstavitev različnih pogledov na preučevani položaj; prenosljivost
kot možnosti prenosa v druga okolja; doslednost, kjer se preverja pravilnost
izpeljanih postopkov; ter možnost potrditve, ki zadeva potrditev drugih
raziskovalcev o pravilnosti izpeljanih postopkov.
Tretja skupina meril (Steinke, 1999; v Vogrinc, 2008) zadeva zagotavljanje
koherentnosti, intersubjektivno podoživljanje, ki omogoča kritično
komunikacijo o raziskavi med raziskovalci in bralci; indikacijo, kjer se
presoja primernost postopkov; reflektirano subjektivnost, kjer se premisli
vplivu raziskovalca na raziskavo; ter empirično zasidranost, kjer se preveri
opora ugotovitvam raziskave v zbranem gradivu. Omenjena je tudi
limitacija, ki zadeva možnost posplošitev ugotovitev na druge okoliščine;
ter relevantnost, kjer se presoja uporabna vrednost ugotovitev raziskave.
K temu pristopu uvrščamo tudi triangulacijo in analitično indukcijo, ki
označuje pristop k analizi podatkov ter predpostavlja možnost iskanja
univerzalne razlage raziskovalnega problema, ki ustreza vsem preučevanim
primerom.
3. Postmodernistični pristop zavrača možnost določitve meril ocenjevanja
kakovosti spoznanj kvalitativnega raziskovanja, saj bi to bilo – po mnenju
avtorjev – v nasprotju z naravo kvalitativnega raziskovanja. Po mnenju
nekaterih avtorjev bi bilo potrebno veljavnost oblikovati tako, da bi se
uskladila s temeljnimi značilnostmi fenomenološkega raziskovanja
(Vogrinc, 2008).
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4. Postrukturalistični

pristop

si

prizadeva

upoštevati

metodologijo

kvantitativnega raziskovanja, hkrati pa zajeti tudi subjektivnost, čustva in
druge dejavnike, ki jih kvantitativni pristop zanemarja. Tako lahko
spoznamo štiri oblike veljavnosti: ironično, ki problematizira možnost
reprezentacije, ki naj bi bile samo retorične; paralogično, ki postavlja v
ospredje odkrivanje heterogenosti, nestrinjanj in multiplih diskurzov,
pomembna pa je tudi stopnja izpolnitve zadanega cilja; rizomatično, ki
omogoča ustvarjanje novih kriterijev, zadevajočih posamezno raziskavo; ter
čutno veljavnost, ki izpostavi razliko med moško (družbo je mogoče opisati
s položaja objektivnega opazovalca) in žensko perspektivo (»nepopolnost«,
ustvarjanje prostora za poglede drugih ter združevanje njihovih pogledov v
skupno celoto) (Lather, 1993).
Določeni raziskovalci še vedno dvomijo v triangulacijo kot smiselno prepletanje
kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja. A raziskave zadnjih deset let kažejo,
da bi se morali obe tradiciji raziskovanja interaktivno povezati, namesto da ju
uporabljamo ločeno. Triangulacija ne pomeni le dodatnega preverjanja pridobljenih
podatkov, temveč tudi poglablja in širi razumevanje raziskovalnega problema
(Olsen, 2004). Triangulacijo je smiselno uporabljati kot strategijo zagotavljanja
kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja, saj omogoča
popolnejšo podobo preučevanega pojava, čeprav ne tudi objektivnejše. Pomembno
je spoznanje, da se ugotovitve različnih znanstvenikov znotraj triangulacije lahko
razlikujejo, kar izraža kompleksnost preučevanega pojava. Tudi različne metode
lahko dajo različne rezultate. Vse pridobljene podatke je potrebno smiselno umestiti
in integrirati v celoto, ne pa pričakovati skladne podobe preučevanega pojava z
različnih zornih kotov (Vogrinc, 2008).

2.6.2

Akcijsko raziskovanje v šolskem prostoru

Akcijsko raziskovanje lahko opredelimo kot preučevanje poklicnih situacij, ki ga
izvajajo učitelji z namenom, da te situacije izboljšajo. Nanaša se tudi na željo
raziskovalcev, da bi s spreminjanjem sedanjosti ustvarili drugačno prihodnost. Prvi
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pogoj akcijskega raziskovanja je splošno spoznanje, da je izboljšava ali sprememba
potrebna in zaželena (Vogrinc, 2011).
Glavni namen šolskega akcijskega raziskovanja je izboljšanje kakovosti učenja in
pouka. Učitelji lahko izvedejo akcijsko raziskovanje pod vodstvom mentorja,
denimo šolskega svetovalnega delavca. Takšno akcijsko raziskovanje izboljšuje
razmere poučevanja in delovanja učiteljev, hkrati pa spodbuja njihovo osebnostno
in profesionalno rast (Vogrinc, 2011).
Ob motiviranosti učiteljev sta pomembni tudi visoka stopnja avtonomnosti pri
vnašanju sprememb v delovni proces ter šolska klima, ki takšne učitelje spodbuja
pri njihovem raziskovanju. Glavno merilo raziskovalne uspešnosti predstavlja
prispevek spoznanj raziskave k izboljšanju izobraževanja v konkretnih situacijah.
Atribut znanstvenosti pa raven akcijskega raziskovanja doseže z objavo poteka in
rezultatov širši strokovni javnosti. Pri tem je pomembno, da rezultati niso
posplošljivi, ampak predstavljajo model konkretnega raziskovalnega problema,
njegovega reševanja ter izboljšavo situacije. Če bralec zmore dovolj kritičnosti in
prilagodljivosti, lahko rezultate prenese v svoj šolski kontekst (Vogrinec, 2011).
Ob pričetku akcijskega raziskovanja učitelj pripravi prožen raziskovalni načrt, kjer
raziskavo razdeli na manjše akcijske korake. Vsak korak vsebuje točno določene
dejavnosti s konkretnimi cilji. Število korakov in njihovo trajanje sta odvisna od
raziskovalnega problema. Pomembno je, da raziskovalec predvidi način
spremljanja in beleženja podatkov, pri čemer lahko uporabi različne kvalitativne in
kvantitativne metode raziskovanja. Najznačilnejše tehnike zbiranja podatkov so:
opazovanje z udeležbo, dnevniki, polstrukturirani intervjuji, vprašalniki z odprtimi
vprašanji, fotografije, avdio in video posnetki ter raziskovalni dnevnik. V
raziskovalni dnevnik piše raziskovalec svoje misli, opažanja, čustvene odzive,
težave, razmisleke, skratka vse, kar mu lahko pomaga pri boljšem razumevanju
preučevane situacije in kasnejši rekonstrukciji. Raziskovalec opravlja sprotno,
formativno evalvacijo, ki omogoča pravočasno poseganje v proces z namenom
izboljšanja kakovosti izvedbe določene dejavnosti. Končno ali sumativno
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evalvacijo raziskovalec naredi na koncu vsakega akcijskega koraka, ter po potrebi
spremeni nadaljnji raziskovalni proces. Ob koncu opravi refleksijo celotne
raziskave, pregleda dosežene cilje in redefinira prvotni načrt (Vogrinc, Valenčič
Zuljan in Krek, 2007).
Za boljše razumevanje preučevanega problema je pri akcijskem raziskovanju
smiselna uporaba različnih vrst triangulacije. V šolskem kontekstu se učitelj namreč
sooča s kompleksnimi problemi, ki zahtevajo celosten in poglobljen pristop k
preučevanju (Vogrinc idr., 2007).
Pomembnost raziskovanja bi morala biti učiteljem priučena že med univerzitetnim
študijem, s projekti in seminarji strokovnega izpopolnjevanja pa bi z znanjem o
raziskovanju ohranjali povezavo tudi kasneje. Dober primer so skandinavske
države, kjer se učitelji sproti seznanjajo z najnovejšimi raziskavami na svojem
področju in so za raziskovanje akademsko in strokovno usposobljeni. To jim
omogoča lažje načrtovanje pouka, razvijanje socialne in etične dimenzije svojega
dela ter prevzemanje odgovornejšega položaja v družbi (Vogrinc idr., 2007).

2.7 Primeri dobre prakse

2.7.1

Spodbujanje socialnega vedenja na šoli

Na Osnovni šoli Fara so v letu 2010/2011 raziskali šolsko klimo. Za ta korak so se
odločili zaradi nemoči učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev pri reševanju
konfliktnih situacij med učenci, pogostih težav z uničevanjem šolskega inventarja
ter verbalnega in fizičnega nasilja med učenci. Na vprašanja v vprašalniku so
strokovni delavci in starši v glavnem odgovarjali, da doseganje učnega uspeha otrok
oz. učencev ter razvoj njihovih medosebnih odnosov vrednotijo kot enako
pomembna. Prav tako so menili, da se z najtesnejšimi prijatelji družijo v šoli.
Odgovori na vprašanje, ali imajo dovolj stikov z vrstniki, so se razlikovali. Ker se
je velika večina učencev v šolo vozila, so ostajali v varstvu oz. podaljšanem bivanju
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do sredine popoldanskih ur, zato je šola nehote prevzela pobudo za razvoj njihovega
socialnega vedenja, vključevanje v medosebne odnose ter oblikovanje primernih
odnosov. Kljub temu so se učenci višjih razredov pritoževali, da so v šoli preveč
nadzorovani, zaradi česar jim je primanjkovalo svobode za neformalno druženje.
Strokovni delavci so se v nekoliko večji meri zavedali pomena socialnega razvoja
otrok v obliki medvrstniškega druženja v prostem času (Gregorčič, 2012).
Rezultati vprašalnika so pokazali, da so po mnenju strokovnih delavcev in staršev
elementi zaželenega, socialnega vedenja učencev v šoli včasih oz. pogosto prisotni.
Učenci so poročali, da bi se najtežje družili z manj priljubljenim učencem,
pogosteje pa bi ga podprli in mu pomagali pri delu in v težavah. Dve tretjini učencev
ima po mnenju strokovnih delavcev na šoli vsaj enega zaupnika. Učenci so kot
vodilni vrednoti izbrali prijateljstvo ter svoj položaj med vrstniki. Ugotovili so tudi,
da učitelji učence pogosteje grajajo zaradi neprimernega vedenja, kot jih pohvalijo
zaradi primernega in zglednega vedenja. S takšno prakso njihovo želeno in
primerno vedenje dojemajo kot samoumevno, namesto da bi ga s pohvalo
spodbujali.
Strokovni delavci so ocenili, da bi v polovici primerov učenci uporabili verbalno in
fizično nasilje oz. bi sošolca iz svoje družbe izključili. Po mnenju staršev bi učenci
to storili le v četrtini primerov. Domače in šolsko okolje predstavljata učencu dve
različni okolji, zato je učenčevo vedenje doma drugačno kot v šoli, kar potrjujejo
tudi raziskave (Harris, 1995). Zaradi majhnega števila učencev in okrnjenosti
njihovega popoldanskega prijateljevanja je osamitev učencev v Osnovni šoli Fara
bolj tvegana (Gregorčič, 2012).
Na Osnovni šoli Fara ugotavljajo, da starši svoje otroke dojemajo bolj socialno in
vedenjsko razvite kot jih strokovni delavci. Razlog za nesoglasja pri reševanju težav
so lahko razlike v pogledih učiteljev in staršev. Vsi se zavedajo pomena socialnega
in čustvenega razvoja otrok v obliki medvrstniškega druženja. V šoli so se odločili
izdelati akcijski načrt, s pomočjo katerega bodo razvijali komunikacijske spretnosti
učencev, njihovo sposobnost izražanja lastnih občutkov ter ponotranjanje moralnih

36

pravil. Pri tem jim bo v pomoč priročnik za učitelje in starše Spodbujanje
socialnega vedenja (Warden in Christie, 2001) z ilustriranimi prikazi različnih oblik
socialnih in asocialnih dejanj, kar je primerna snov za razredne ure, pogovor in igro
vlog. Pri mlajših učencih se bodo osredotočili na vključevanje manj priljubljenih
sošolcev v aktivnosti, pri starejših učencih pa na sodelovalno delo in učenje.
Strokovni delavci, med njimi predvsem učitelji, se bodo dodatno izobrazili na
področju skupinske dinamike, da bi lahko njihovi učenci sčasoma presegli
nasprotujoča si stališča, si medsebojno pomagali in sodelovali. Pomembno bo
takojšnje in dosledno odzivanje na neprimerno vedenje učencev, in sicer v obliki
pogovora, raziskovanja okoliščin, učenja primernega odzivanja in nudenja pomoči
žrtvam (Gregorčič, 2012).
Pri uresničevanju akcijskega načrta in ustvarjanju zdrave šolske klime bodo
sodelovali tudi starši. Vodstvo šole in učitelji jih bodo spodbujali, da svoje otroke
vključujejo k različnim oblikam organiziranega popoldanskega vrstniškega
druženja ter neformalnega druženja ob koncih tedna. Strokovni delavci pa bodo
pogosteje pohvalili otroke za zgledna prosocialna vedenja in jim dodeljevali
odgovorne naloge, kjer se bodo lahko dodatno izkazali (hranjenje živali, ugašanje
luči, dežurstvo pri malici, urejanje učilnic in okolice ipd.) (Gregorčič, 2012).

2.7.2

Glasserjeva kakovostna šola

Prenos kontrolne teorije v prakso (glej poglavje Kontrolna teorija) se kaže tudi v
šolskem okolju (Wubbolding, 2007). Osnovna šola Preserje pri Radomljah je edina
šola v Sloveniji, ki je pridobila naziv Glasserjeva kakovostna šola in prva osnovna
šola v Evropi, ki je leta 2007 pridobila tak naziv (Merljak, 2014). Šola bi morala
bistveno

prispevati

k dobrim

medosebnim

odnosom,

ki

temeljijo

na

enakovrednosti, povezovanju in vključevanju vseh učencev, ne glede na njihov
socialno-ekonomski status, izobrazbo, vpliv staršev ali drugih dejavnikov. Ena
izmed temeljnih nalog šole je omogočiti rast in napredek vseh otrok, pri čemer se
še posebej osredotočajo na zmanjševanje občutkov krivde, nemoči in izključenosti
(Podgornik, 2014).
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Osnovna šola Preserje pri Radomljah gradi na zaupanju in povezanosti ter
odsotnosti oziroma zmanjševanju strahu. Temelji na zadovoljevanju petih temeljnih
potreb skozi proces. Učitelji in učenci se učijo vživljanja v drugega, njegov način
razmišljanja in življenja. Zavedajo se, da so pri svojem delu bolj uspešni, če ga
izvajajo v prijateljskem in sproščenem ozračju, kjer so napake dovoljene. Osnovni
vrednoti sta spoštovanje in priznavanje vrednosti sočloveka. Primerna obravnava
učencev in prenašanje znanja kontrolne teorije v učno prakso šola zagotavlja z
usposabljanji za učitelje in druge delavce šole (Kern, 2008).
Osnovna šola Preserje pri Radomljah dosega visoke izobraževalne rezultate –
številna priznanja na tekmovanjih, številne raziskovalne naloge ter dobri rezultati
na nacionalnem preverjanju znanja. Učenci v Glasserjevi kakovostni šoli usvojijo
ob znanju še ogromno veščin, zlasti takih, ki jih javni šolski sistem ne nudi – kako
vzpostavljati in ohranjati dobre odnose, uspešno reševati medsebojne konflikte ter
živeti zadovoljujoče v sožitju z drugimi. Pri učencih je pomembno spodbujati
celosten razvoj (Podgornik, 2014).

2.7.3

Alternativne možnosti

Strokovni delavci in učenci se lahko usposabljajo v programu šolske in vrstniške
mediacije. To je proces, ki pomaga učencem prevzemati odgovornost za lastno
vedenje. Šolski mediatorji so usposobljeni za pomoč udeležencem v konfliktni
situaciji tako, da prisluhnejo vsem vpletenim ter jih spodbujajo, da se pogovorijo o
medsebojnih razlikah. Šolska oz. vrstniška mediacija ima številne prednosti, na
primer razvoj občutljivosti in zmanjšanje medvrstniškega nasilja, izboljšanje šolske
klime, zmanjšanje vzgojnih ukrepov in prevzemanje odgovornosti (Bell, Coleman,
Anderson, Whelan in Wilder, 2000). Konflikti so del vsakdanjika, in njihovo
razreševanje pomeni učenje ter osebnostno rast učencev. Šolska mediacija ni
uporabna le pri razreševanju konfliktov, temveč tudi kot spodbuda in vzdrževanje
dobrih socialnih odnosov v šolskem okolju (Prgić, 2014).
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Šolam, kjer se zaradi preobremenjenosti vodstva ne odločijo za aktivno oblikovanje
akcijskega načrta glede izboljšanja medosebni odnosov oziroma se ne usposabljajo
za pridobitev naziva Glasserjeva kakovostna šola, so na voljo tudi druge,
alternativne možnosti. Razredniki lahko spodbujajo pozitivne medosebne odnose
in razvijajo socialne veščine s pomočjo vaj iz priročnikov, kot so denimo
Spodbujanje socialnega vedenja: Dejavnosti za spodbujanje prosocialnih
medosebnih veščin in vedenja (Warden in Christie, 2001); Prijazni učenci, prijazni
razredi: Učenje socialnih veščin in samozaupanja v razredu (McGrath in Francey,
1996); Iskalci biserov: Priročnik za razredne ure (Vtič Tršinar, 2009).
Šola se lahko na pobudo šolske svetovalne delavke ali učiteljev odloči tudi za
dodatne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. Ponudnikov različnih
preventivnih dejavnosti za spodbujanje osebnostnega in socialnega razvoja je kar
veliko:

-

Društvo za preventivno delo Slovenije vse od leta 1991 ponuja osnovnim
šolam enoletni psihološki primarnopreventivni program, ki je namenjen
mladostnikom zgodnjega obdobja in se imenuje Mladinske delavnice
(Maksimović, 1991);

-

Društvo Center za pomoč mladim ponuja samostojne delavnice za srednje
šole (Delavnice, n. d.), organizirajo pa tudi večdnevne tabore socialnih
veščin, ki so namenjeni mladim med 15. in 20. letom starosti (Trening
socialnih veščin, n. d.); lahko jih organizirajo tudi za izbran razred srednje
šole, tako kot to počnejo že nekaj let v Srednji zdravstveni in kozmetični
šoli Maribor;

-

Društvo za boljši svet ponuja učencem možnost spoznavanja človeških
vrednot s pomočjo samostojnih delavnic in gledaliških predstav (Delavnice
za osnovne šole, 2010);

-

posamezna študentska društva ponujajo samostojne delavnice o spolnosti in
medosebnih odnosih, kot denimo Društvo študentov medicine Maribor
(Projekt Ljubezen in spolnost, n. d.) ter Društvo študentov psihologije
Maribor (Projekt Oh, ta ljubezen, n. d.).
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3

RAZISKOVALNI PROBLEM IN HIPOTEZE
3.1 Raziskovalni problem in cilji

Temeljni raziskovalni problem magistrske naloge so vrstniški odnosi v štirih
oddelkih 7. razreda izbrane osnovne šole. Ukvarjala sem se z vprašanjem, kako
lahko delo z oddelkom skozi krajše obdobje izboljša njihove socialne odnose in
učno zavzetost v razredu (vedenjsko in emocionalno).

Po vzoru akcijskega raziskovanja (Vogrinc, 2011) sem opredelila cilje po
posameznih časovnih fazah raziskovanja.

Cilji prve faze raziskovanja so:
1. Ugotoviti, kolikšna je povezanost v štirih oddelkih 7. razreda.
2. Ugotoviti, kakšna je kvaliteta odnosov v štirih oddelkih 7. razreda.
3. Ugotoviti, kolikšni sta učna zavzetost in učna odtujenost v štirih oddelkih 7.
razreda.
Cilj druge faze raziskovanja je:
4. Izvesti pet delavnic v vsakem oddelku v drugi polovici šolskega leta
2014/2015.
Cilji tretje faze raziskovanja so:
5. Ugotoviti, kolikšna je povezanost v štirih oddelkih 7. razreda.
6. Ugotoviti, kakšna je kvaliteta odnosov v štirih oddelkih 7. razreda.
7. Ugotoviti kolikšni sta učna zavzetost in učna odtujenost v štirih oddelkih 7.
razreda.

3.2 Namen
V magistrski nalogi sem se lotila študije primera štirih oddelkov 7. razreda v
poljubni osnovni šoli v Mariboru.
Zastavljena sta dva osnovna namena magistrskega dela. Prvi je preučitev dinamike
vrstniških odnosov, in s tem povezanih pojavov v šolskem okolju, skozi daljše
časovno obdobje in po izvedbi izkustvenih delavnic, na konkretnem primeru štirih
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oddelkov 7. razreda. Drugi osnovni namen je opredelitev možnosti in vloge
poseganja v vrstniške odnose znotraj oddelkov s strani zunanje osebe, ki ni del ekipe
šolskih delavcev, na podlagi dobljenih ugotovitev.
Sekundarni namen raziskave je seznanitev razredničarke z relevantnimi
ugotovitvami ter predstavitev predlogov za nadaljnje delo.

3.3 Razčlenitev, podrobna opredelitev

3.3.1

Raziskovalne hipoteze – 1. del raziskave

Prvi sklop hipotez zadeva spremembo socialnih odnosov v oddelku pred in po
izvedbi izkustvenih delavnic. Drugi sklop hipotez zadeva učno zavzetost in učno
odtujenost učencev pred in po izvedbi delavnic. Tretji sklop hipotez zadeva
prosocialnost in impulzivnost kot lastnosti posameznih sociometričnih skupin.
Četrti sklop hipotez predpostavlja možne povezave med različnimi merami
vrstniških odnosov ter učno zavzetostjo oz. učno odtujenostjo.
Rezultati raziskav kažejo, da so programi izkustvenega učenja socialnih veščin
prispevali k pozitivnim spremembam na področju zaznane socialne kompetentnosti
učencev ter k splošni šolski prilagodljivosti in vrstniškemu sprejemanju (Weissberg
idr., 1981). Tudi rezultati metaanalize (Cook idr., 2008) so pokazali, da so treningi
socialnih veščin, ki so kvalitativno primerljivi s prirejenimi izkustvenimi
delavnicami po priročniku (Warden in Christie, 2001), uspešni tudi pri vključevanju
učencev s čustvenimi in/ali vedenjskimi motnjami.
H1a. Indeks kohezivnosti v oddelkih 7. razreda je višji po izvedbi delavnic.
H1b. Delež povprečnih učencev v oddelkih 7. razreda je višji po izvedbi delavnic.
H1c. Delež zavrnjenih učencev v oddelkih 7. razreda je nižji po izvedbi delavnic.
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Učna zavzetost pri učencih je povezana s spodbudnim socialnim okoljem, ki je
povezovalno, strukturirano, spodbuja avtonomnost in zadovoljuje učenčeve
osnovne psihološke potrebe (Fredricks idr., 2011). Izkustvene delavnice socialnih
veščin lahko pomembno prispevajo k dobrim vrstniškim odnosom, vrstniškemu
sprejemanju, razvoju prijateljstev, šolski prilagoditvi in obvladovanju zahtev
socialnega okolja (Gresham idr., 2006). Nespodbudno socialno okolje, ki ne
zadovolji učenčevih osnovnih psiholoških potreb, pa lahko vodi k manjši šolski
prilagojenosti in učni odtujenosti (Fredricks idr., 2011).
H2a. Učna zavzetost pri učencih v oddelkih 7. razreda je višja po izvedbi delavnic.
H2b. Učna odtujenost pri učencih v oddelkih 7. razreda je nižja po izvedbi delavnic.
Priljubljeni učenci imajo večjo socialno kompetentnost na različnih področjih
(Boivin in Begin, 1989). So najmanj agresivni, njihove razvite socialne veščine,
prosocialno vedenje in sposobnosti reševanja problemov pa pripomorejo k boljšim
vrstniškim in drugim socialnim odnosom. Imajo tudi višje kognitivne sposobnosti
(Newcomb idr., 1993). V primerjavi z drugimi sociometričnimi skupinami imajo
najnižjo stopnjo vedenjskih problemov (Ollendick idr., 1992). Raziskave so
pokazale, da nekateri zavrnjeni učenci izražajo višjo stopnjo fizične in odnosne
agresivnosti (Boivin in Begin, 1989; Newcomb idr., 1993), njihovi vedenjski odzivi
na situacije pa so bolj impulzivni (Frentz idr., 1991). Zavrnjeni agresivni učenci se
v konfliktnih situacijah zaradi obrambne reakcije pogosteje odzivajo agresivno in
impulzivno (Yoon idr., 2000). Sprejemanje učencev, ki so zaznani kot prosocialni
in impulzivni, je povezano tudi z razrednimi normami (Košir, 2013). Priljubljeni in
povprečni učenci imajo v primerjavi z zavrnjenimi učenci višjo socialno
kompetentnost na akademskem področju, višje akademske sposobnosti, dosegajo
boljše učne rezultate in so bolj prilagojeni šolskemu sistemu (Boivin in Begin,
1989; Jackson in Bracken, 1998). Spodbudno socialno okolje v šoli, ki zadovoljuje
potrebo po povezanosti, prispeva k višjim učnim dosežkom učencev, manjšim
disciplinskim problemom in višji stopnji zadovoljstva (Fredricks idr., 2011;
Wubbolding, 2007).
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H3a. Priljubljeni učenci so zaznani kot bolj prosocialni od zavrnjenih učencev.
H3b. Zavrnjeni učenci so zaznani kot bolj impulzivni od priljubljenih učencev.
H4a. Višji kot je indeks kohezivnosti, višja je stopnja učne zavzetosti.
H4b. Učenci, ki so v oddelku bolj socialno sprejeti, izražajo višjo stopnjo učne
zavzetosti kot učenci, ki so v oddelku manj socialno sprejeti.
H4c. Učenci, ki so v oddelku manj socialno sprejeti, izražajo višjo stopnjo učne
odtujenosti kot učenci, ki so v oddelku bolj socialno sprejeti.

3.3.2

Raziskovalna vprašanja – 2. del raziskave

RV1: Kakšna je kvaliteta odnosov v oddelkih 7. razreda?
RV2: Kakšni sta učna zavzetost in učna odtujenost učencev v oddelkih 7. razreda?
RV3: Kakšni so predlogi za izboljšanje trenutnega stanja v svojem oddelku 7.
razreda?
Na raziskovalna vprašanja sem skušala odgovoriti s podatki, ki jih sem jih pridobila
od razredničark štirih oddelkov 7. razreda, šolske svetovalne službe ter iz svojih
opažanj. Pri prvem raziskovalnem vprašanju, ki zadeva kvaliteto odnosov, so
predstavljali vir podatkov – ob že navedenih virih – tudi odgovori učencev vseh
štirih oddelkov.
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4

METODA
4.1 Udeleženci

Raziskavo in izkustvene delavnice sem izvedla pri učencih štirih oddelkov, ki so v
šolskem letu 2014/2015 obiskovali 7. razred poljubne osnovne šole. Šola bo ostala
neimenovana, in sicer zaradi varovanja osebnih podatkov med izdelavo
magistrskega dela po 20. členu Etičnega kodeksa psihologov. Raziskava je zajela
80 učencev, od tega 55 % dečkov in 45 % deklet.
V raziskavo so bile vključene tudi razredničarke štirih oddelkov 7. razreda ter
svetovalna delavka v omenjeni osnovni šoli.

4.2 Pripomočki
Uporabila sem štiri različne načine zbiranja podatkov o učencih in razredih.

4.2.1

Kvantitativni način

Prvega dela raziskave sem se lotila s pomočjo vprašalnikov, kjer me je zanimalo,
kako se spremeni kvaliteta vrstniških odnosov v oddelku po izvedbi izkustvenih
delavnic na temo socialnih veščin. S pomočjo tehnike »Kdo je kdo« sem
ugotavljala, ali vrstniki zaznavajo priljubljene učence tudi kot prosocialne, in ali
zaznavajo zavrnjene učence tudi kot impulzivne. Preučevala sem tudi spremembe
pri učni zavzetosti oz. učni odtujenosti pri učencih po izvedbi delavnic ter pri
njihovi povezavi z močjo povezanosti oddelka.

4.2.1.1 Sociometrična preizkušnja
Kvaliteto vrstniških odnosov sem raziskala s pomočjo pozitivnega in negativnega
kriterija sociometrične preizkušnje. Učenci so morali navesti imena treh sošolcev,
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s katerimi se družijo najraje, ter imena treh sošolcev, s katerimi se najmanj radi
družijo. Na podlagi izbir učencev sem določila mero socialne preferenčnosti, ki se
izračuna kot razlika med standardiziranimi pozitivnimi in negativnimi izbirami, ter
mero socialnega vpliva, ki se izračuna kot vsota standardiziranih pozitivnih in
negativnih izbir (Coie, Dodge in Coppotelli, 1982). Višja je socialna preferenčnost
učenca, raje ga imajo sošolci, in višji je njegov socialni vpliv, bolj ga v razredu
opazijo.
Udeleženci se glede na število pozitivnih ali negativnih izbir razvrščajo v pet
sociometričnih skupin (Coie idr., 1982; Košir, 2013):
-

priljubljeni učenci imajo visoko socialno preferenčnost, veliko pozitivnih in
malo ali nič negativnih izbir;

-

zavrnjeni učenci imajo nizko socialno preferenčnost, veliko negativnih in
malo ali nič pozitivnih izbir;

-

prezrti učenci imajo nizek socialni vpliv in malo ali nič izbir;

-

kontroverzni učenci imajo visok socialni vpliv ter veliko pozitivnih in
negativnih izbir;

-

povprečni učenci imajo povprečno število pozitivnih in negativnih izbir.

4.2.1.2 Tehnika »Kdo je kdo«
Tehniko »Kdo je kdo« sem uporabila kot dopolnilo k sociometrični preizkušnji.
Ugotavljala sem, katere učence zaznavajo njihovi sošolci kot prosocialne in
impulzivne. Učenci so morali navesti tri sošolce, ki so najbolj pripravljeni
pomagati drugim, ter tri sošolce, ki se hitro razjezijo in začenjajo prepire. S tehniko
»Kdo je kdo« lahko pridobimo podatke o značilnostih različnih vedenjskih področij
ter osebnostnih značilnosti učencev (Pečjak in Košir, 2008).

4.2.1.3 Vprašalnik učne zavzetosti nasproti učni odtujenosti
Za preverjanje učne zavzetosti in odtujenosti učencev sem uporabila slovenski
prevod vprašalnika, katerega prvotni avtorji so Skinner, Kindermann in Furrer
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(2009). Vprašalnik vsebuje štiri dimenzije; vedenjsko zavzetost (»Pri pouku si
prizadevam, kolikor le morem.«), emocionalno zavzetost (»Pri pouku se dobro
počutim.«), vedenjsko odtujenost (»Pri pouku naredim le toliko, kot je nujno.«) in
emocionalno odtujenost (»Pouk mi sploh ni zabaven.«). Vsaka dimenzija vsebuje
pet postavk, skupaj jih je dvajset. Učenci so označili stopnjo strinjanja za
posamezno postavko na šeststopenjski lestvici (1 – sploh ni značilno zame, 2 – ni
značilno zame, 3 – delno ni značilno zame, 4 – delno je značilno zame, 5 – je
značilno zame, 6 – zelo je značilno zame).
V instrumentu, ki so ga reševali učenci, je bila zaradi tehničnih težav izpuščena
postavka »Pri pouku mi misli bežijo.«, ki spada v dimenzijo vedenjske odtujenosti.
Vprašalnik sem obdržala v tej obliki, saj sem tehnično napako ugotovila šele po
aplikaciji vprašalnikov. Tudi avtorice validacije slovenskega prevoda vprašalnika
so se odločile postavko izločiti, zaradi rezultatov analize zanesljivosti in
veljavnosti. Prav tako vprašalnik že vsebuje zelo podobno postavko (»Pri pouku
mislim na druge stvari.«), ki ustreza ciljem naše študije primera. Zaradi sorazmerno
majhnega vzorca (N = 80) nisem preverjala notranje zanesljivosti vprašalnika. Po
obstoječih podatkih ima vprašalnik zadovoljivo visoko zanesljivost, saj znaša
Cronbach alfa koeficient tako za dimenzijo učne zavzetosti, kot za dimenzijo učne
odtujenosti 0,89 (Berkopec, Ferk, Minih, Motaln, Pogorevčnik in Tušek, 2013).

4.2.2

Polstrukturiran intervju

Pri drugem načinu raziskovanja sem uporabila polstrukturiran intervju, kjer me je
zanimala kvaliteta odnosov, učna zavzetost oz. učna odtujenost ter predlogi za
izboljšanje obstoječega stanja v vseh štirih oddelkih 7. razreda (glej Raziskovalna
vprašanja). Intervjuvala sem razredničarke vseh štirih oddelkov 7. razreda ter
šolsko svetovalno delavko. Njihove odgovore sem si sproti ročno zapisovala, saj
šola ni soglašala z avdio snemanjem intervjujev.

Po izvedbi izkustvenih delavnic sem namesto polstrukturiranega intervjuja
pridobila pisne povratne informacije razredničark, ki so podale mnenje o
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pomembnosti in učinkovitosti izvajanja delavnic v svojem oddelku ter napisale
možnosti za izboljšave pri delu s svojim oddelkom.

4.2.3

Samorefleksija

Tretji način raziskovanja temelji na samorefleksiji. Po izvedbi vsake izkustvene
delavnice sem prosto zabeležila svoja opažanja. Zanimalo me je predvsem, kako se
spreminja vsebina mojih refleksij glede na izvedbo delavnic v vseh štirih oddelkih.
Opažanja sem prikazala v tretjem delu predstavitve rezultatov, pri skupnem
vsebinskem prikazu rezultatov po oddelkih.

4.2.4

Izdelki učencev

Četrti način, s katerim sem preverjala prepričanja o načinih spoprijemanja z
medosebnimi izkušnjami, so pisni izdelki učencev. Ta del raziskave sem izvedla v
4. delavnici, kjer sem tudi spodbujala k razmišljanju o možnih socialnih interakcijah
ter vrednotenju lastnih odzivov na prosocialno in antisocialno vedenje. Vsak učenec
je odgovoril na tri vprašanja (doživeto čustvo, odziv in prepričanje o pravilnem
odzivu) pri dveh socialnih situacijah. V vsakem oddelku je ena polovica učencev
odgovarjala na vprašanja za dve prikazani socialni situaciji, druga polovica pa za
drugačni dve socialni situaciji, tako da so skupaj obravnavali štiri različne socialne
situacije (glej Prilogo A). Odgovore sem kategorizirala.

4.3 Akcijsko raziskovanje
V skladu z namenom magistrskega dela sem v drugi fazi raziskovanja uporabila
akcijsko raziskovanje. Na ta način sem dodatno preučila dinamiko socialnih
odnosov in lažje opredelila vlogo zunanje osebe pri njihovem oblikovanju.
Akcijsko raziskovanje je niz korakov v spirali, ki sestojijo iz načrtovanja, akcije in
ocene doseženega rezultata (Lewin, 1964; v Vogrinc, 2011).
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Akcija je vključevala pet izkustvenih delavnic. Uspešnost akcijske raziskave je
zagotovljena šele takrat, ko pripomore k izboljšanju stanja v konkretnih situacijah,
potek in rezultati pa morajo biti objavljeni javno, da pridobijo atribut znanstvenosti
(Vogrinc, 2011).
Prvotni raziskovalni načrt se je spreminjal glede na izvedbene možnosti.
Raziskovalni načrt mora biti prožen, saj se izpopolnjuje skozi celotno raziskavo
(Vogrinc, 2011). Izkustvene delavnice sem izvajala v času razrednih ur, vendar sem
nekatere delavnice zaradi časovne stiske z dovoljenjem učiteljev izvedla v okviru
posameznih predmetov. Prav tako sem delavnico 2 preoblikovala tako, da so jo
učenci lahko opravili sami med razredno uro, brez mojega vodstva, saj so imeli vsi
oddelki razredne ure sočasno, in vseh delavnic ne bi uspela izvesti.

V delavnicah sem zajela teme, za katere so raziskovalci v preteklosti ugotovili, da
so se izkazale za uspešne pri delu z razredom (Pečjak in Košir, 2008). Prilagam
vsebino osrednje vaje posameznih delavnic, izvedenih z vsemi štirimi oddelki 7.
razreda. Postopek izvedbe delavnic je natančneje opisan v poglavju Postopek.
Delavnico 1 sem priredila po priročniku Iskalci biserov: Priročnik za razredne ure
(Vtič Tršinar, 2009), delavnice 2 – 5 pa po priročniku Spodbujanje socialnega
vedenja: Dejavnosti za spodbujanje prosocialnih medosebnih veščih in vedenja
(Warden in Christie, 2001). Pri delavnici 5 sem uporabila igro vlog posameznih
prosocialnih in antisocialnih vedenj, kot povod k diskusiji. Vsaka delavnica je
vsebovala tudi sprostitvene vložke, saj so učenci bili včasih nemirni, oziroma so
potrebovali uvodni motivacijski začetek v obliki socialne igre. Tudi tukaj se je
izkazalo, da mora biti raziskovalni načrt prožen, saj sem se pri izvedbi delavnic
prilagajala trenutnim razmeram.

4.3.1

Delavnica 1: Tri zgodbice

Navodilo: Učence razdelimo v tri skupine, vsaka dobi zgodbo, in skupaj jo
preberejo, se pogovorijo o njej ter zapišejo glavno sporočilo. Nato skupine poročajo
oz. predstavijo svoje ugotovitve in razmišljanja; k sodelovanju so vselej povabljeni
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vsi učenci. Po poročanju vseh skupin učenci poiščejo skupne značilnosti
predstavljenih zgodb. (Pomembno je, da si ljudje pomagamo med seboj; in ko
drugemu pomagamo, pomagamo tudi sebi.)
Prva zgodba – Stara ženska skrbi za staro žensko: Stari ljudje niso osamljeni
zato, ker nimajo nikogar, ki bi z njimi delil njihovo breme, marveč zato, ker morajo
nositi le svoje breme. Petinosemdesetletno ženo je na njen rojstni dan obiskal
novinar. Vprašal jo je, kaj bi priporočala ljudem svoje starosti. »V naši starosti,« je
odvrnila očarljiva stara dama, »je zelo pomembno, da neprestano razvijamo vse
svoje sposobnosti, sicer zakrnijo. Pomembno je biti skupaj z ljudmi, in če je le
mogoče, preživljati se s služenjem drugim. To nas ohranja žive in zdrave.« »Smem
vprašati, s čim se vi preživljate pri svoji starosti?« »Skrbim za staro gospo v
sosedstvu,« je veselo odgovorila. Ljubezen ozdravi vsakogar – tako tiste, ki jo
prejemajo, kot tiste, ki jo dajejo.
Druga zgodba – Najboljše seme: Kmet, čigar žito je vedno osvojilo prvo nagrado
na državnem sejmu, je imel navado, da je delil svoje najboljše seme z vsemi kmeti
v sosedstvu. Ko so ga vprašali, zakaj, je odvrnil: »Pravzaprav zaradi lastne koristi.
Veter dviga cvetni prah in ga odnaša s polja na polje. Če moji sosedje posejejo
slabše žito, bo križna oprašitev znižala tudi kakovost mojega žita. Zato skrbim, da
posejejo najboljše seme.« Vse, kar dajete drugim, dajete sebi.
Tretja zgodba – Udje proti želodcu: Nekoč so se posamezni deli telesa zelo
razjezili zaradi želodca. Bili so užaljeni, da so morali želodec preskrbovati s hrano,
on pa ni počel drugega, kot da je goltal sad njihovega dela. Zato so se odločili, da
želodcu ne bodo več prinašali hrane. Roke je ne bodo več dvigale k ustom. Zobje
je ne bodo več žvečili, grlo je ne bo požiralo. To bo prisililo želodec, da bo kaj delal.
Toda vse, kar so dosegli, je bilo, da je telo postalo zelo slabotno in mu je grozila
smrt. Nazadnje so spoznali, da pomoč drugemu koristi njim samim in je za njihovo
lastno dobro.
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4.3.2

Delavnica 2: Prepoznavanje občutkov o medosebnem vedenju

Namen: Učence usmeriti k razmišljanju o medosebnem vedenju; jih spodbuditi k
izražanju svojih občutkov o prosocialnem in antisocialnem vedenju; jih spodbuditi
k vživljanju v občutke drugih v medosebnih interakcijah.
Učna oblika: Individualno delo.
Pripomočki: Osnovni niz 32 risb (dekliških in deških obrazov) za posamezne
učence, fotokopiranih ali računalniško presnetih za projekcijo. Na primer: učenci
se lahko osredinijo le na kategorije prosocialnega vedenja (16 risb), oziroma le na
kategorije antisocialnega vedenja (16 risb).

List odgovorov:
a) grafična ocenjevalna lestvica z obrazi za učence od 4. do 6. razreda;
b) kombinacija grafične ocenjevalne lestvice in pisnih komentarjev za učence
od 7. do 9. razreda;

Navodila: Pri posameznih risbah odgovarjajo na naslednja vprašanja:
-

Kako se po tvojem mnenju počuti… (ime prejemnika/žrtve)?

-

Kako bi se ti počutil, če bi se nekdo tako obnašal do tebe?

-

Kako se po tvojem mnenju počuti (ime pobudnika)?

Učenci odgovarjajo s pomočjo grafične lestvice in/ali pisnimi/govornimi
komentarji.

4.3.3

Delavnica 3: Primerjanje socialnega vedenja

Namen: Učence spodbuditi, da relativno pojasnijo in utemeljijo svoje mnenje o
tem, zakaj so pozitivne oblike socialnega vedenja »dobre«.
Učna oblika: Delo v parih in skupinska diskusija.
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Pripomočki:
a) Štiri risbe s primeri za vsako kategorijo prosocialnega vedenja;
b) štiri risbe s primeri za vsako kategorijo antisocialnega vedenja.

Navodila:
a) Za vsak izbran niz risb, ki prikazujejo prosocialno vedenje, učenci najprej
razmislijo o vprašanju: »Katero od teh dejanj, Luka, bi te najbolj
razveselilo, če bi se tako vedel do tebe?« Primer: Luka povabi Petra k igri.
Zatem učenci rangirajo dejanja, ki jih prikazujejo risbe.
b) Nato učenci ob vsakem izbranem nizu antisocialnih dejanj razmišljajo in
skušajo odgovoriti na vprašanje: »Katero od prikazanih dejanj bi te najbolj
razžalostilo?« Primer: risba prikazuje Anjo, ki fizično zlorablja sošolke.
Učenci odgovarjajo na vprašanje in ovrednotijo njeno vedenje, zatem pa
podobno rangirajo še ostale tri primere.
Odgovore lahko zapišejo na list odgovorov.
Spremljanje: Učence prosimo, naj pojasnijo merila, po katerih so razvrstili
primere. Tudi tokrat lahko o svojem mnenju razpravljajo v skupini, oziroma ga
zapišejo. Individualna mnenja lahko zberemo v tabeli ter ocenimo, katera dejanja
so za skupino najbolj »pozitivna« in katera najbolj nesprejemljiva.

4.3.4

Delavnica 4: Odzivanje na primerno ali neprimerno vedenje

Namen: Učence spodbuditi k razmišljanju o načinih spoprijemanja z medosebnimi
izkušnjami, jim razvijati zavest o možnih načinih spoprijemanja z različnimi
oblikami socialne interakcije, ter jih spodbuditi k vrednotenju lastnih odzivov na
prosocialno in antisocialno vedenje.
Učna oblika: Individualna aktivnost, ki ji sledi diskusija v parih, in ob koncu
skupinska diskusija.
Pripomočki: Izbor niza risb s prikazi prosocialnega in antisocialnega vedenja; list
odgovorov.
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Navodila: Pri posameznih risbah učenca sprašujemo: »Kaj bi storil, če bi bil v taki
situaciji, in bi se tvoj vrstnik tako obnašal do tebe?« Potem jih prosimo, naj
pojasnijo, zakaj bi se odzvali tako, kot so navedli. Učencem lahko zastavimo še dve
vprašanji, in sicer: »Bi lahko storil v tej situaciji še kaj drugega?« Učenci tako začno
razmišljati o možnostih, ki jih imajo na voljo. Drugo vprašanje se glasi: »Kaj bi
moral storiti v takšni situaciji?« (Glej opis delavnice v poglavju Postopek.) S tem
vprašanjem jih spodbudimo k moralnemu presojanju in izbiranju najboljše
strategije. Vsakemu od teh vprašanj naj sledi tudi vprašanje, zakaj bi tako ravnali.
Tako učenci lažje pojasnijo svoje odgovore in jih utemeljijo.
Spremljanje: Skupinsko diskusijo, namenjeni primerjavi različnih posameznih
odzivov na izbrane situacije ter razlogov za takšne odzive, zmorejo vse starostne
skupine učencev. Učence lahko prosimo, naj poiščejo vzorec ali kategorije
posameznih odzivov, da bodo primerjali tipične odzive na različne situacije; če je
mogoče, naj v diskusiji oblikujejo določeno splošno sporočilo oziroma pomen
določenih vzorcev odzivanja. Primerno izhodišče za odzive je vprašanje: Kaj še
lahko storimo, da se bodo učenci v naši šoli lepše vedli?

4.3.5

Delavnica 5: Diskusijska naloga: odkrivanje različnih pogledov

Namen: Učence spodbuditi k izražanju mnenj o socialnem vedenju in delitev
lastnih mnenj z drugimi, povečati razumevanje socialnega vedenja učencev s
pomočjo skupinskega presojanja, jih spodbuditi k pojasnjevanju in utemeljevanju
lastnega mnenja o prosocialnem in antisocialnem vedenju ter vrednotenju mnenja
drugih, in jim ponuditi možnost, da bodo lahko uporabili svoje moralno presojanje
o socialnem vedenju.
Učna oblika: Diskusija v manjši in večji skupini.
Pripomočki: Niz štirih risb, ki predstavljajo vsako od osmih kategorij vedenja.

52

Navodila: Učencem damo, glede na ugotovljene kategorije, različne nize risb štirih
prosocialnih oziroma štirih antisocialnih dejanj (glej poglavji Prosocialno vedenje
učencev in Antisocialno vedenje učencev). Prosimo jih, naj vse štiri risbe
razporedijo po vrstnem redu, začenši z »najlepšim« prosocialnim oziroma
»najgršim« antisocialnim dejanjem. Učenci naj najprej odgovorijo individualno, in
pri tem uporabijo list odgovorov, ki je predviden za aktivnost. Zatem naj se
razdelijo v skupine in se pogovorijo o tem, kako so razporejali risbe. Pogovorijo naj
se o svojih mnenjih ter utemeljijo razlog, zakaj so se odločili za določen vrstni red.
Poskusijo naj oblikovati enotno zaporedje za vsak niz štirih risb na ravni skupine.
Spremljanje: Koristno je spodbujanje učencev, da razmislijo o vzrokih, ki so jih
navajali za svojo izbiro najboljših/najslabših oblik socialnega vedenja. Pomembno
je, da vsaka skupina da predstavi in utemelji svoje odločitve pred celotnim
razredom. Učence lahko spodbudimo h konstruktivni kritiki argumentov, ki jih
navajajo posamezne skupine. Če dopušča čas, je zelo koristna končna skupinska
diskusija na razredni ravni. Prav tako lahko učence prosimo, naj razmislijo o
razlogih za olajšanje in za oviranje skupinske odločitve.

4.4 Postopek
Raziskavo in izkustvene delavnice v osnovni šoli sem izvedla v drugi polovici
šolskega leta 2014/2015, potem ko sem novembra 2014 v isti osnovni šoli začela
opravljati obvezno praktično usposabljanje na ravni 2. letnika magistrskega študija
psihologije. Kmalu po začetku usposabljanja mi je šolska psihologinja predlagala
preučitev problematičnega oddelka 7. razreda, na ravni magistrskega dela. Da se v
raziskavo zajamejo vsi štirje oddelki 7. razreda, je bilo sklenjeno na dodatnem
posvetovanju s šolsko psihologinjo, šolsko svetovalno delavko ter razredničarkami
7. razreda.
Aplikacijo vprašalnika ter polstrukturirane intervjuje z razredničarkami sem izvedla
še pred pričetkom izkustvenih delavnic, med samo izvedbo delavnic pa sem
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pridobila podatke učencev o njihovi samorefleksiji ter njihove pisne izdelke. Po
izvedbi izkustvenih delavnic sem vprašalnik ponovno aplicirala, povratne
informacije razredničark sem pridobila v pisni obliki, namesto kot polstrukturirane
intervjuje.
Dodatnih soglasij staršev za sodelovanje učencev nisem pridobila, saj 1) starši na
začetku šolskega leta podpišejo soglasje za sodelovanje v raziskavah ter 2) sem
izkustvene delavnice izvajala v okviru programa razrednih ur.
Učenci so na vprašalnike zapisali svoje ime in prvo črko priimka, kadar je bilo v
oddelku več oseb z enakim imenom. Izpolnjevanje vprašalnika je trajalo približno
10 minut; ves čas smo bili učencem za dodatna pojasnila na voljo ali šolska
psihologinja ali svetovalna delavka ali jaz. Učence sem prosila, naj zaradi
občutljivosti vprašanj vprašalnik izpolnjujejo samostojno, zagotovila pa sem jim
tudi pazljivo ravnanje z navedenimi vprašalniki.

4.4.1

Postopek izvedbe delavnic

V vsakem oddelku 7. razreda sem približno na tri tedne med razredno uro, oz.
izjemoma med poukom, izvedla izkustveno delavnico; vsega skupaj petkrat.
Razredničarke so bile prisotne samo pri nekaterih delavnicah, kot opazovalke po
lastni odločitvi. Njihova dolžina je bila načrtovana za 45 minut, a so v povprečju
trajale od 25 do 35 minut, zaradi tehničnih razlogov (zamujanje, obvestila
razredničark, objave po šolskem radiu). Uporabljene so bile tako različne učne
oblike dela (individualno delo, delo v parih, skupinsko delo) kot različne učne
metode (delo z besedilom, pogovor, diskusija, igra vlog).

Delavnica 1: Tri zgodbice je bila namenjena medsebojnemu spoznavanju in
spoznavanju teme, zato sem se učencem najprej predstavila in jih seznanila z
načinom dela v prihodnjih petih delavnicah. Po uvodni predstavitvi, sprejetju
skupnih dogovorov in vaji za sprostitev je sledilo delo po skupinah. Vsaka trojica
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je prebrala kratko zgodbo in izluščila glavno sporočilo. V zaključku delavnice so
skupine predstavile sporočila zgodb, o katerih smo se nato skupaj pogovorili.
Delavnica 2: Prepoznavanje občutkov o medosebnem vedênju so zaradi časovne
stiske in logističnih zapletov izvedle razredničarke po mojih navodilih, in sicer tako,
da so razdelile pripravljene risbe z ocenjevalnimi lestvicami, kjer so učenci
individualno razmišljali o prosocialnem in antisocialnem vedenju ter se pri sebi
poskušali vživeti v prikazane situacije. Delavnica je potekala na individualni ravni,
pri čemer so se učenci seznanili s temo prosocialnega in antisocialnega vedênja, ki
smo ju obravnavali na naslednjih treh delavnicah.
Delavnica 3: Primerjanje socialnega vedenja; delavnica se je začela s sprostitveno
socialno igro »vroči stol«, kjer so se učenci glede na to, koliko določene lastnosti
veljajo zanje, razporejali na dimenziji vroče – hladno. Pri osrednji vaji so na
delovnih listih v parih rangirali prosocialno in antisocialno vedenje. V zaključku
smo se pogovorili, zakaj so nekatera dejanja boljša od drugih.
Delavnica 4: Odzivanje na primerno ali neprimerno vedenje; delavnica se je začela
s preverjanjem trenutnega počutja učencev, pri čemer so kazanje svojega počutja
ocenjevali s palcem (palec navzgor – dobro, palec na sredini – srednje, palec
navzdol – slabo). Po želji so nekateri lahko tudi opisali razlog za svoje dobro oz.
slabo počutje. Osrednja vaja je potekala individualno, saj so učenci morali
razmišljati o prikazu dveh različnih situacij. Pri tem so sproti pisno odgovarjali na
vprašanja, ki sem jih zastavila. Primer: Kako bi se počutil na Anjinem mestu? Kaj
bi ti storil na Anjinem mestu in zakaj? Kaj misliš, da bi bilo najbolje storiti na
Anjinem mestu? Nato so si v parih predstavili primere in se o njih pogovorili. Ob
zaključku delavnice so izvedli socialno igro »gordijski vozel«, pri kateri se vsi
udeleženci najprej prepletejo z rokami, nato pa se morajo razplesti brez
preprijemanja rok, samo z odvijanjem in prestopanjem.
Delavnica 5: Diskusijska naloga: Odkrivanje različnih pogledov; delavnica je
potekala v dveh velikih skupinah, v okviru katerih so morali učenci soglasno
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sprejeti razvrstitev prikazanih prosocialnih ali antisocialnih vedenj od najboljšega
do najslabšega. Nato so učenci ene skupine izbrali eno ali več situacij in jih odigrali,
učenci druge pa so jih pri tem opazovali. Po vsaki igri vlog smo se pogovorili o
vsebini prikazane situacije.
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5

REZULTATI

Rezultati raziskave so prikazani v dveh delih. V prvem delu so rezultati
kvantitativnih analiz po hipotezah, v drugem pa rezultati kvalitativnih analiz treh
raziskovalnih vprašanj.

5.1 Prvi del raziskave: kvantitativni del

5.1.1

Preliminarne analize

V kvantitativnem delu raziskave sem upravljala z naslednjimi spremenljivkami:
socialna preferenčnost, socialni vpliv, pozitivne in negativne izbire, pozitivne in
negativne vzajemne izbire, priljubljeni učenci, zavrnjeni učenci, prezrti učenci,
kontroverzni učenci, povprečni učenci, sprejeti učenci, nesprejeti učenci, s strani
vrstnikov zaznana prosocialnost in impulzivnost, samoocena učne zavzetosti in
učne odtujenosti. Vrednosti nekaterih spremenljivk, na primer vrstniških nominacij
pri sociometrični preizkušnji in tehniki »Kdo je kdo«, so standardizirane (zvrednost) v programu IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social
Sciences, verzija 22).
Socialno preferenčnost sem izračunala tako, da sem od standardiziranih pozitivnih
izbir odštela standardizirane negativne izbire (zp – zn). Socialni vpliv sem izračunala
s seštevanjem standardiziranih pozitivnih in standardiziranih negativnih izbir (zp +
zn). Pozitivne in negativne izbire predstavljajo pozitivna in negativna imenovanja
vrstnikov v okviru sociometrične preizkušnje. Na podlagi kombinacije socialne
preferenčnosti in socialnega vpliva sem oblikovala pet sociometričnih skupin, ki so
prikazane v tabeli 1. V skupino sprejetih učencev sem združila vse priljubljene in
povprečne učence, v skupino nesprejetih učencev pa vse zavrnjene in prezrte
učence.
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Tabela 1
Kriteriji za umestitev učencev v pet sociometričnih skupin po dvodimenzionalnem
klasifikacijskem sistemu (Coie in Dodge, 1988)
Sociometrična skupina

Socialna preferenčnost

Socialni vpliv

Priljubljeni

> 1.0

zp > 0; zn < 0

Zavrnjeni

< -1.0

zp < 0; zn > 0

Prezrti

zp < 0; zn < 0

< -1.0

Kontroverzni

zp > 0; zn > 0

> 1.0

(zp – zn)

(zp + zn)

Povprečni

Povezanost učencev v hipotezi 1a predstavlja indeks kohezivnosti, ki sem ga za
posamezni oddelek izračunala tako, da sem delila vsoto vzajemnih izbir z vsoto
vseh možnih vzajemnih izbir (Pečjak in Košir, 2008). Vsoto možnih vzajemnih
izbir sem izračunala tako, da sem množila število učencev v razredu v času
sociometrične preizkušnje, in število, na katerega sem omejila izbire (torej 3),
rezultat pa sem nato delila z 2. Nato sem izračunala povprečno vrednost indeksa
kohezivnosti za celoten 7. razred pred in po izvedbi delavnic. Hipotezi 1b in 1c
(razlika v številu učencev iz določene sociometrične skupine pred in po izvedbi
delavnic) sem preverjala z Wilcoxonovim znakovno ranžirnim testom. Tudi
hipotezi 2a in 2b (razlika pri učni zavzetosti in učni odtujenosti pred in po izvedbi
delavnic) sem preverjala s testom za odvisne vzorce, le da sem uporabila
parametrični T test za odvisne vzorce. Pri hipotezah 3a in 3b (razlike v
prosocialnosti in impulzivnosti med različnimi sociometričnimi skupinami
učencev) sem preverjala z neparametričnimi testi za neodvisne vzorce; MannWhitneyevim U testom in Kruskal-Wallisovim H testom. Pri hipotezi 4a
(povezanost med indeksom kohezivnosti in učno zavzetostjo) sem izračunala
Spearmanov ro korelacijski koeficient. Hipotezi 4b in 4c (razlika pri učni zavzetosti
in učni odtujenosti med različnimi sociometričnimi skupinami učencev) sem
preverjala s T testom za neodvisne vzorce.
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Tabela 2
Prikaz povprečnih vrednosti (M), standardnega odklona (SD), minimalnih in
maksimalnih vrednosti, asimetrije (S), sploščenosti (K) in normalnosti porazdelitve
spremenljivk (učna zavzetost, učna odtujenost, socialna preferenčnost, socialni
vpliv, pozitivne in negativne izbire) pred in po izvedbi delavnic
N

M

SD

Min

Max

S

K

Učna zavzetost 1

75

44,07

7,81

24

59

-0,31

-0,45

ShapiroWilk
(p
vrednost)
0,313

Učna odtujenost 1

75

20,72

7,22

9

40

0,27

-0,62

0,071

Učna zavzetost 2

75

40,95

9,19

18

57

-0,09

-0,41

0,107

Učna odtujenost 2

75

24,12

8,48

10

45

0,06

-0,74

0,100

Soc. preferenčnost 1

80

0,00

1,56

-4,80

2,97

-0,77

1,07

0,015

Soc. vpliv 1

80

0,00

1,18

-2,24

3,15

0,50

-0,27

0,089

Soc. preferenčnost 2

80

0,00

1,67

-4,43

3,20

-0,41

-0,07

0,206

Soc. vpliv 2

80

0,00

1,03

-2,59

2,35

0,20

-0,33

0,228

Poz. izbire 1

80

0,00

0,98

-2,31

2,36

0,11

-0,45

0,244

Neg. izbire 1

80

0,00

0,98

-1,17

3,50

1,50

2,36

0,000

Poz. izbire 2

80

0,00

0,98

-1,67

2,45

0,35

-0,42

0,024

Neg. izbire 2

80

0,00

0,98

-1,04

3,00

1,17

0,61

0,000

Poz. vzajemne izbire 1

80

0,00

0,98

-2,11

1,43

-0,31

-0,97

0,001

Neg. vzajemne izbire 1

80

0,00

0,98

-1,04

2,16

0,80

-0,54

0,000

Poz. vzajemne izbire 2

80

0,00

0,98

-1,97

1,50

-0,39

-0,87

0,000

Neg. vzajemne izbire 2

80

0,00

0,98

-0,80

2,51

1,05

-0,15

0,000

Impulzivnost 1

80

0,00

0,98

-0,85

3,19

1,42

0,97

0,000

Prosocialnost 1

80

0,00

0,98

-0,94

2,89

1,19

0,47

0,000

Impulzivnost 2

80

0,00

0,98

-0,73

3,21

1,76

2,17

0,000

Prosocialnost 2

80

0,00

0,98

-0,97

3,04

1,38

1,34

0,000

Opombe. Poz. – pozitivne (npr. pozitivne izbire). Neg. – negativne (npr. negativne vzajemne izbire).
Soc. – socialna/i (npr. socialni vpliv). 1 – označuje spremenljivke, izmerjene pred izvedbo delavnic.
2 – označuje spremenljivke, izmerjene po izvedbi delavnic.

Rezultati kažejo, da se spremenljivke učne zavzetosti, učne odtujenosti in
socialnega vpliva pred in po izvedbi delavnic porazdeljujejo normalno. Prav tako
se normalno porazdeljujejo pozitivne izbire pred izvedbo delavnic in socialna
preferenčnost po izvedbi delavnic.
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Tabela 3
Prikaz moči povezanosti med spremenljivkami (učna zavzetost, učna odtujenost,
socialna preferenčnost, socialni vpliv, pozitivne in negativne izbire) pred in po
izvedbi delavnic

Pozitivne izbire 1*
Negativne izbire 1
Socialni vpliv 1

**

*

Soc. preferenčnost 1**

Učna

Učna

Učna

zavzetost 1

odtujenost 1

zavzetost 2

odtujenost 2

0,06

-0,18

-0,09

0,19

0,03

0,02

0,07

-0,23

-0,11

0,18

0,07

-0,09

0,05

-0,19

**

0,40

-0,47

**

-0,09

0,13

Prosocialnost 1
Impulzivnost 1

Učna

Pozitivne izbire 2**
Negativne izbire 2
Socialni vpliv 2

**

*

Soc. preferenčnost 2*

0,04

-0,18

**

0,31

-0,35

**

-0,33

0,28

Prosocialnost 2
Impulzivnost 2

Opombe. * Pearsonov korelacijski koeficient, ** Spearmanov ro korelacijski koeficient. 1 –
označuje spremenljivke, izmerjene pred izvedbo delavnic. 2 – označuje spremenljivke, izmerjene
po izvedbi delavnic.

Rezultati kažejo, da se učna zavzetost in učna odtujenost neznatno povezujeta z
drugimi vključenimi spremenljivkami. Najmočneje se povezujeta s strani vrstnikov
zaznano prosocialnostjo in impulzivnostjo. Pred izvedbo delavnic sta prosocialnost
in učna zavzetost zmerno pozitivno povezani, medtem ko sta prosocialnost in učna
odtujenost povezani zmerno negativno. Nekoliko nižja je moč povezanosti med
omenjenimi spremenljivkami po izvedbi delavnic. Pri s strani vrstnikov zaznani
impulzivnosti pa rezultati kažejo obratno situacijo, saj je moč povezanosti močnejša
po izvedbi delavnic. Impulzivnost se nizko negativno povezuje z učno zavzetostjo
ter nizko pozitivno z učno odtujenostjo.
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5.1.2

Analize glede na zastavljene hipoteze

H1a. Indeks kohezivnosti v oddelkih 7. razreda je višji po izvedbi delavnic.

Tabela 4
Prikaz indeksov kohezivnosti pred in po izvedbi delavnic
Oddelek

Indeks kohezivnosti
Pred

Po

A

0,73

0,53

B

0,59

0,63

C

0,56

0,57

D

0,56

0,60

Skupaj (M)

0,61

0,58

Povprečna vrednost indeksov kohezivnosti pred izvedbo delavnic se bistveno ne
razlikuje od povprečne vrednosti indeksov kohezivnosti po izvedbi delavnic,
razlika je največja v oddelku A, kjer je indeks po izvedbi delavnice nižji. Povprečna
vrednost indeksa kohezivnosti vseh štirih oddelkov pred izvedbo delavnic je
neznatno višja od povprečnega indeksa kohezivnosti po izvedbi delavnic.
H1b. Delež povprečnih učencev v oddelkih 7. razreda je višji po izvedbi delavnic.
H1c. Delež zavrnjenih učencev v oddelkih 7. razreda je nižji po izvedbi delavnic.

Tabela 5
Prikaz frekvenc in deleža učencev po sociometričnih skupinah pred in po izvedbi
delavnic
Sociometrična

Pred (f)

Po (f)

Pred (%)

Po (%)

Priljubljeni

18

21

22,5

26,3

Zavrnjeni

14

16

17,5

20,0

Prezrti

15

12

18,8

15,0

Kontroverzni

9

6

11,3

7,5

Povprečni

24

25

30,0

31,3

skupina
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Wilcoxonov znakovno ranžirni test je pokazal, da se sociometrična struktura v
oddelkih 7. razreda po izvedbi delavnic ni statistično pomembno spremenila (Z = 0,704, p = 0,482).

Dodatno sem morebitno spremembo v odnosih po izvedbi delavnic preverila z
vzajemnimi izbirami in tehniko »Kdo je kdo« (impulzivnost, prosocialnost).
Rezultati kažejo, da spremenljivke niso normalno porazdeljene, zato sem uporabila
neparametrične teste.
Pozitivne in vzajemne negativne izbire se po izvedbi delavnic niso statistično
pomembno spremenile, saj je p > 0,05 (Z1 = -0,365, p1 = 0,715; Z2 = -0,374, p2
=0,708). Izbire pri vprašanju impulzivnosti in prosocialnosti se prav tako niso
statistično pomembno spremenile (Z3 = -1,281, p3 = 0,200; Z4 = -0,542, p4 =0,588),
vendar so razlike v povprečni vrednosti izbir večje in pomembnejše kakor pri
vzajemnih izbirah.
H2a. Učna zavzetost pri učencih v oddelkih 7. razreda je višja po izvedbi delavnic.
H2b. Učna odtujenost pri učencih v oddelkih 7. razreda je nižja po izvedbi delavnic.
Rezultati T testa za odvisna vzorca so pokazali, da je učna zavzetost po izvedbi
delavnic (M = 40,95) statistično pomembno nižja kot pred izvedbo delavnic (M =
44,07); t(74) = 4,43, p = 0,000.
Pri učni odtujenosti kažejo rezultati T testa za odvisna vzorca, da je učna odtujenost
po izvedbi delavnic (M = 24,12) statistično pomembno višja kot pred izvedbo
delavnic (M = 20,72); t(74) = -3,98, p = 0,000.
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H3a. Priljubljeni učenci so zaznani kot bolj prosocialni od zavrnjenih učencev.

Tabela 6
Prikaz povprečnih vrednosti (M), standardnega odklona (SD), minimalnih in
maksimalnih vrednosti, asimetrije (S), sploščenosti (K) in normalnosti porazdelitve
spremenljivke s strani vrstnikov zaznana prosocialnost pred in po izvedbi delavnic
N

M

SD

Min

Max

S

K

Priljubljeni 1

18

0,45

1,10

-0,94

2,89

0,71

-0,28

ShapiroWilk
(p vrednost)
0,186

Zavrnjeni 1

14

-0,52

0,70

-0,94

1,80

3,18

10,99

0,000

Prezrti 1

15

0,18

1,18

-0,94

2,68

0,87

-0,37

0,036

Kontroverzni 1

9

-0,35

0,28

-0,94

0,05

-1,06

1,87

0,243

Povprečni 1

24

-0,02

0,93

-0,94

1,83

0,97

-0,29

0,002

Priljubljeni 2

21

1,01

1,12

-0,77

3,04

0,30

-0,96

0,410

Zavrnjeni 2

16

-0,67

0,34

-0,97

0,31

1,74

3,72

0,003

Prezrti 2

12

-0,07

0,86

-0,81

1,95

1,45

1,59

0,016

Kontroverzni 2

6

-0,47

0,48

-0,97

0,12

0,58

-1,97

0,137

Povprečni 2

25

-0,27

0,56

-0,97

1,05

0,84

-0,14

0,028

Opombe. 1 – označuje spremenljivke, izmerjene pred izvedbo delavnic. 2 – označuje spremenljivke,
izmerjene po izvedbi delavnic.

Spremenljivka »s strani vrstnikov zaznana prosocialnost« se normalno porazdeljuje
v štirih primerih, pri sociometrični skupini priljubljenih in kontroverznih učencev
pred in po izvedbi delavnic.

Tabela 7
Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega U testa razlik v prosocialnosti med
priljubljenimi in zavrnjenimi učenci pred in po izvedbi delavnic

Priljubljeni

18

Povprečni
rang
20,83

Zavrnjeni

14

10,93

Priljubljeni

21

26,31

N

Prosocialnost 1
Prosocialnost 2

U

z

p

48,00

-2,98

0,003

14,50
-4,72
0,000
Zavrnjeni
16
9,41
Opombe. 1 – označuje prosocialnost po tehniki »Kdo je kdo«, izmerjeno pred izvedbo delavnic. 2 –
označuje prosocialnost po tehniki »Kdo je kdo«, izmerjeno po izvedbi delavnic.
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Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med skupinama
priljubljenih in zavrnjenih učencev v s strani vrstnikov zaznani prosocialnosti.
Povprečni rang kaže, da drugi učenci vidijo priljubljene učence kot takšne, ki so
pogosteje pripravljeni pomagati, medtem ko so zavrnjene učence opisujejo kot
takšne, ki so redkeje pripravljeni pomagati.
Tabela 8
Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega U testa razlik v s strani vrstnikov zaznani
prosocialnosti med sprejetimi (priljubljeni in povprečni) in nesprejetimi (zavrnjeni
in prezrti) učenci pred in po izvedbi delavnic

Sprejeti

42

Povprečni
rang
40,06

Nesprejeti
Sprejeti

29
46

30,12
44,33

N

Prosocialnost 1
Prosocialnost 2

U

z

p

438,50

-2,00

0,046

330,00
-3,50
0,000
Nesprejeti
28
26,29
Opombe. 1 – označuje prosocialnost po tehniki »Kdo je kdo«, izmerjeno pred izvedbo delavnic. 2 –
označuje prosocialnost po tehniki »Kdo je kdo«, izmerjeno po izvedbi delavnic.

Preverila sem tudi razlike glede spremenljivke s strani vrstnikov zaznane
prosocialnosti med skupinama sprejetih (priljubljeni in povprečni) ter nesprejetih
(zavrnjeni in prezrti) učencev. Pokazalo se je, da učenci zaznavajo sprejete učence
kot bolj pripravljene pomagati v primerjavi z nesprejetimi učenci.
Na koncu sem pogledala še morebitne razlike med vsemi petimi sociometričnimi
skupinami. Rezultati Kruskal-Wallisovega H testa so pokazali, da obstajajo
statistično pomembne razlike med vsemi petimi sociometričnimi skupinami v s
strani vrstnikov zaznani prosocialnosti pred izvedbo delavnic, χ2 (4) = 12,19, p =
0,016. Glede na povprečni rang so priljubljeni učenci s strani vrstnikov zaznani kot
najbolj prosocialni (51,08), zavrnjeni učenci pa kot najmanj prosocialni (24,86).

Tudi rezultati Kruskal-Wallisovega H testa po izvedbi delavnic so pokazali, da
obstajajo statistično pomembne razlike med sociometričnimi skupinami v s strani
vrstnikov zaznani prosocialnosti, χ2 (4) = 32,27, p = 0,000. Glede na povprečni
rang so kot najbolj prosocialni zaznani priljubljeni učenci (62,62), kot najmanj
prosocialni pa zavrnjeni učenci (20,84).
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H3b. Zavrnjeni učenci so zaznani kot bolj impulzivni od priljubljenih učencev.

Tabela 9
Prikaz povprečnih vrednosti (M), standardnega odklona (SD), minimalnih in
maksimalnih vrednosti, asimetrije (S), sploščenosti (K) in normalnosti porazdelitve
spremenljivke s strani vrstnikov zaznana impulzivnost pred izvedbo delavnic
N

M

SD

Min

Max

S

K

Priljubljeni 1

18

-0,58

0,23

-0,85

0,08

1,80

4,19

ShapiroWilk
(p vrednost)
0,000

Zavrnjeni 1

14

0,51

1,28

-0,85

3,19

0,94

-0,09

0,069

Prezrti 1

15

-0,14

0,92

-0,85

1,86

1,64

1,40

0,000

Kontroverzni 1

9

0,30

1,15

-0,66

2,36

1,02

-0,77

0,010

Povprečni 1

24

0,11

0,94

-0,85

1,85

0,85

-0,97

0,000

Priljubljeni 2

21

-0,56

0,12

-0,73

-0,34

0,34

-0,15

0,117

Zavrnjeni 2

16

0,73

1,25

-0,58

3,21

0,73

-0,67

0,043

Prezrti 2

12

-0,35

0,64

-0,73

1,63

3,14

10,22

0,000

Kontroverzni 2

6

0,99

1,47

-0,48

2,93

0,48

-2,12

0,201

Povprečni 2

25

-0,06

0,77

-0,73

1,79

1,25

0,11

0,000

Opombe. 1 – označuje spremenljivke, izmerjene pred izvedbo delavnic. 2 – označuje spremenljivke,
izmerjene po izvedbi delavnic.

Spremenljivka »s strani vrstnikov zaznana impulzivnost« se normalno porazdeljuje
v treh primerih, pri zavrnjenih učencih pred in po izvedbi delavnic ter pri
kontroverznih učencih po izvedbi delavnic.

Tabela 10
Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega U testa razlik v s strani vrstnikov zaznani
impulzivnosti med priljubljenimi in zavrnjenimi učenci pred in po izvedbi delavnic

Priljubljeni

18

Povprečni
rang
12,94

Zavrnjeni

14

21,07

Priljubljeni

21

13,05

N

Impulzivnost 1
Impulzivnost 2

U

z

p

62,00

-2,45

0,014

43,00
-3,86
0,000
Zavrnjeni
16
26,81
Opombe. 1 – označuje impulzivnost po tehniki »Kdo je kdo«, izmerjeno pred izvedbo delavnic. 2 –
označuje impulzivnost po tehniki »Kdo je kdo«, izmerjeno po izvedbi delavnic.
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Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v s strani vrstnikov
zaznani impulzivnosti med sociometričnima skupinama priljubljenih in zavrnjenih
učencev. Zavrnjene učence zaznavajo vrstniki kot takšne, ki se večkrat razjezijo in
začenjajo prepire, v primerjavi s priljubljenimi učenci.

Tabela 11
Prikaz rezultatov Mann-Whitneyevega U testa razlik v s strani vrstnikov zaznani
impulzivnosti med sprejetimi (priljubljeni in povprečni) in nesprejetimi (zavrnjeni
in prezrti) učenci pred in po izvedbi delavnic

Sprejeti

42

Povprečni
rang
33,92

Nesprejeti

29

39,02

Sprejeti

46

33,74

N

Impulzivnost 1
Impulzivnost 2

U

z

p

521,50

-1,03

0,303

471,00
-1,94
0,052
Nesprejeti
28
43,68
Opombe. 1 – označuje impulzivnost po tehniki Kdo je kdo, izmerjeno pred izvedbo delavnic. 2 –
označuje impulzivnost po tehniki Kdo je kdo, izmerjeno po izvedbi delavnic.

Preverila sem tudi razlike v s strani vrstnikov zaznani impulzivnosti med skupinama
sprejetih (priljubljeni in povprečni) ter nesprejetih (zavrnjeni in prezrti) učencev.
Rezultati pred in po izvedbi delavnic se razlikujejo, saj pred izvedbo delavnic ni
statistično pomembne razlike v s stranmi vrstnikov zaznani impulzivnosti med
sprejetimi in nesprejetimi učenci. Po izvedbi delavnic je razlika večja, vendar je še
zmeraj na meji statistične pomembnosti. Glede na povprečni rang lahko sklepamo,
da zaznavajo vrstniki nesprejete učence kot bolj impulzivne od sprejetih učencev.
Na koncu sem pogledala še morebitne razlike med vsemi petimi sociometričnimi
skupinami v s strani vrstnikov zaznani impulzivnosti. Rezultati KruskalWallisovega H testa so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike med
sociometričnimi skupinami v s strani vrstnikov zaznani impulzivnosti pred izvedbo
delavnic, χ2(4) = 10,31, p = 0,036. Kot najbolj impulzivni so zaznani kontroverzni
(52,00) in zavrnjeni učenci (47,93), kot najmanj impulzivni pa priljubljeni učenci
(25,67).

Tudi rezultati Kruskal-Wallisovega H testa po izvedbi delavnic so pokazali, da
obstajajo razlike med sociometričnimi skupinami v s strani vrstnikov zaznani
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impulzivnosti, χ2(4) = 25,12, p = 0,000. Kot najbolj impulzivni so zaznani
kontroverzni (63,92), kot najmanj impulzivni pa priljubljeni učenci (25,45).
H4a. Višji kot je indeks kohezivnosti, višja je stopnja učne zavzetosti.
Indeksi kohezivnosti in učna zavzetost so med seboj nizko negativno povezujejo (p
= -0,220), kar pomeni, da je indeks kohezivnosti višji v tistih oddelkih, kjer je učna
zavzetost nižja. Toda zaradi majhnega vzorca moč povezanosti med
spremenljivkami ni statistično pomembna.
H4b. Učenci, ki v oddelku so bolj socialno sprejeti, izražajo višjo stopnjo učne
zavzetosti kot učenci, ki so v oddelku manj socialno sprejeti.

Tabela 12
Prikaz povprečnih vrednosti (M), standardnega odklona (SD), minimalnih in
maksimalnih vrednosti, asimetrije (S), sploščenosti (K) in normalnosti porazdelitve
spremenljivke učna zavzetost pred in po izvedbi delavnic
N

M

SD

Min

Max

S

K

Kontroverzni 1

9

44,00

7,97

31

53

-0,61

-1,16

ShapiroWilk
(p vrednost)
0,267

Sprejeti 1

42

44,45

7,96

26

57

-0,28

-0,86

0,158

Nesprejeti 1

25

43,38

7,67

24

59

-0,25

0,95

0,429

Kontroverzni 2

6

38,50

8,55

32

55

1,90

3,87

0,034

Sprejeti 2

46

40,87

9,58

18

57

-0,26

-0,39

0,508

Nesprejeti 2

26

41,42

8,82

22

56

0,12

-0,49

0,247

Opombe. 1 – označuje spremenljivke, izmerjene pred izvedbo delavnic. 2 – označuje spremenljivke,
izmerjene po izvedbi delavnic.

T test za neodvisne vzorce je pokazal, da tako pred kot po izvedbi delavnic ni razlike
v učni zavzetosti socialno sprejetih (M1 = 44,45, M2 = 40,87) in nesprejetih učencev
(M1 = 43,24, M2 = 41,42); t1(52,1) = 0,617, p1 = 0,540; t2(55,7) = -0,248, p2 = 0,805.
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H4c. Učenci, ki so v oddelku manj socialno sprejeti, izražajo višjo stopnjo učne
odtujenosti kot učenci, ki so v oddelku bolj socialno sprejeti.

Tabela 13
Prikaz povprečnih vrednosti (M), standardnega odklona (SD), minimalnih in
maksimalnih vrednosti, asimetrije (S), sploščenosti (K) in normalnosti porazdelitve
spremenljivke učna odtujenost pred in po izvedbi delavnic
N

M

SD

Min

Max

S

K

Kontroverzni 1

9

20,22

9,62

10

40

1,04

0,97

ShapiroWilk
(p vrednost)
0,278

Sprejeti 1

42

20,45

6,49

9

33

0,10

-0,91

0,344

Nesprejeti 1

25

21,68

7,74

9

34

-0,07

-1,12

0,232

Kontroverzni 2

6

25,50

5,43

15

30

-1,90

3,99

0,044

Sprejeti 2

46

20,80

8,66

10

45

0,38

-0,35

0,330

Nesprejeti 2

26

24,54

8,82

10

39

-0,31

-1,25

0,040

Opombe. 1 – označuje spremenljivke, izmerjene pred izvedbo delavnic. 2 – označuje spremenljivke,
izmerjene po izvedbi delavnic.

Rezultati T testa za neodvisne vzorce so pokazali, da tako pred kot po izvedbi
delavnic ni razlik med sprejetimi (M1 = 20,45, M2 = 23,37) in nesprejetimi učenci
(M1 = 21,68, M2 = 24,54) v učni odtujenosti; t1(43,8) = -0,666, p1 = 0,509; t2(51,2)
= -0,544, p2 = 0,589.

Ugotovitve, ki jih je spodbudil kvantitativni del raziskave, so naslednje. Indeks
kohezivnosti v oddelkih 7. razreda se po izvedbi delavnic ni bistveno spremenil,
čeprav lahko opazimo nekoliko nižjo povezanost oddelka po izvedbi delavnic.
Delež povprečnih in zavrnjenih učencev v 7. razredu se po izvedbi delavnic ni
statistično pomembno spremenil, vendar lahko opazimo pozitivni trend pri
povečanju priljubljenih in povprečnih, ter zmanjšanju prezrtih učencev. Učna
zavzetost po izvedbi delavnic je nižja, učna odtujenost pa višja, kar je obratno od
zastavljenih predpostavk. Priljubljeni učenci so s strani vrstnikov zaznani kot
najbolj prosocialni, medtem ko so zavrnjeni učenci zaznani kot najmanj prosocialni.
Kot najbolj impulzivni so zaznani kontroverzni in zavrnjeni učenci, kot najmanj
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impulzivni pa priljubljeni učenci. Indeks kohezivnosti in učna zavzetost se med
seboj negativno povezujeta, vendar povezanost ni statistično pomembna. Socialno
sprejeti učenci se v učni zavzetosti in učni odtujenosti bistveno ne razlikujejo od
socialno nesprejetih učencev. Učna zavzetost se pozitivno povezuje s strani
vrstnikov zaznano prosocialnostjo in negativno s strani vrstnikov zaznano
impulzivnostjo, pri učni odtujenosti pa je povezanost s spremenljivkama obratna.

5.2 Drugi del raziskave: kvalitativni del
V drugem delu raziskave so prikazani rezultati kvalitativnih metod raziskovanja za
celoten 7. razred, pri čemer sem izhajala iz raziskovalnih vprašanj. Prikazano je,
kako doživljajo kvaliteto odnosov, učno zavzetost in učno odtujenost razredničarke
vseh štirih oddelkov 7. razreda in šolska svetovalna delavka. Navedeni so tudi
njihovi predlogi za izboljšanje stanja v oddelkih 7. razreda. Pri posameznih
vprašanjih so dodani tudi povzetki samorefleksij delavnic, ki prikazujejo moje
doživljanje vrstniških odnosov. Kvalitetni odnosi vključujejo tudi uspešno
reševanje konfliktnih situacij, zato so pri vprašanju kvalitete odnosov prikazana
prepričanja učencev o načinih spoprijemanja z medosebnimi izkušnjami.

Kvalitativni del temelji na analizi vsebine zapiskov, ki sem jih pripravila na osnovi
polstrukturiranih intervjujev in samorefleksij, ter na analizi pisnih izdelkov
učencev. V tabelah so prikazani celostno povzeti pogovori z razredničarkami in
šolsko svetovalno delavko, iz katerih sem izluščila dejavnike vrstniških odnosov.
Pisne odgovore učencev sem kategorizirala. Imena učencev so ostala anonimna,
zato so prikazana z naključnimi šiframi iz črke in številke (npr. H6).
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5.2.1

RV1: Kakšna je kvaliteta odnosov v oddelkih 7. razreda?

Tabela 14
Kvaliteta odnosov v 7. a
Skupina

Izpostavljeni posamezniki

Razredničarka

Zaradi vloženega dela so bolj mirni,
in jih lahko pusti same. Letos se
fantje in dekleta med seboj bolje
razumejo in več družijo. Radi se
pogovarjajo z razredničarko, sami
naslovijo pomembne teme (učenec
S17, otipavanje), ker vedo, da se
lahko izrazijo. So zelo kritični.
Navzven držijo skupaj, navznoter pa
prihaja do sporov, ki jih sproti
razrešujejo.

D5 – deklica iz Kosova.
Fant, ki je prišel nenapovedano, ker
se je prešolal.
T20 – antisocialno vedenje prejšnje
leto, težke družinske razmere.
K3 – zaščitnik, letos je v 7. d.
D4 – nov, starejši učenec, veliko
odsoten od pouka.
K9 – pomembna vloga, pošten,
neposreden pri izražanju.
S17 – največji problem v oddelku,
prenehanje obiskovanja šole,
prekinitev stika s sošolci.

Šolska svetovalna
delavka

Pestra problematika zaradi
priseljencev, družinskih razmer,
odsotnosti od pouka. Razredničarki
zelo dobro uspeva.

/

Jaz

Dober prvi vtis o razredu, začetne
težave z medsebojnim
sodelovanjem, dobro sodelovanje
pri diskusiji in v parih. Igra
povezovanja se ni obnesla, ker se
niso pripravljeni fizično dotikati
(držati za roke dlje časa), občasna
nezainteresiranost za diskusijo. Po
skupinah so dobro sodelovali, bili so
umirjeni in s pogovorom prišli do
skupnih rešitev. Uprizoritev situacij
je potekala v živahnem vzdušju.

H6 – največkrat je podajal
neprimerne odgovore, ki so zveneli
šaljivo, saj so bili pravilni odgovori
samoumevni.

Razredničarka 7. a izpostavi nekatere dejavnike vrstniških odnosov. To so
nenapovedan prihod prešolanega učenca prvi šolski dan, priseljena učenka iz
Kosova, družinske razmere, starejši učenec, premestitev v drug oddelek zaradi
administrativnih razlogov, odsotnost od pouka, neposrednost pri izražanju,
prenehanje obiskovanja šole. Tudi šolska svetovalna delavka izpostavi tri
najpomembnejše dejavnike vrstniških odnosov: priseljence, družinske razmere in
odsotnost od pouka.
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Tabela 15
Kvaliteta odnosov v 7. b
Skupina

Izpostavljeni posamezniki

Razredničarka

Učenci so pozitivno povezani,
največkrat se družijo po parih.
Pojavlja se prosocialno vedenje v
obliki pomoči učno manj
uspešnim, vendar le med
pripadniki istega spola. Lani so
kazali več napetosti, imeli so tudi
konflikt, ker se je odselil sošolec.
Letos ne kažejo napetosti.
Razredničarka meni, da je
oddelek zaživel normalno, saj ne
tožijo.

K10 – resna, zadržana, občutljiva;
enkrat se je vstala in rekla, naj jo
pustijo vsi pri miru; ob konfliktu
med delavnico je razredničarka
presenečena nad njeno
zgovornostjo.
L12 – živahen kmečki fant, ki se
druži z najbolj mirnim sošolcem.
K9 – nepriljubljena, druži se z
Romkinjo, sicer nima družbe,
njeno vedenje je regresivno.
E3 in S17 – Srba, drug sošolec ju
je vlekel v težave.
E3 – odkrito zavrača sprejemanje
K9 in Romkinj.

Šolska svetovalna
delavka

Oddelka ne pozna dobro. Zaupa
presoji razredničarke, da ni težav.

/

Jaz

Dober prvi vtis o razredu, so
nekoliko živahni. Medsebojno in
z menoj so dobro sodelovali.
Začetne težave z razporeditvijo po
skupinah. Učenci prepoznajo
nauke zgodb. Dekleta o sebi
menijo, da so dobre prijateljice,
fantje pa nasprotno. Manjši delež
učencev se v oddelku ne počuti
dobro, v šolo z veseljem hodita le
dva učenca. Povezovalna igra jim
je bila všeč, dotikanje jih ni
motilo. Nekateri so težko
sodelovali v diskusiji o
razporeditvi socialnih situacij,
drugi niso imeli težav. Pogovarjali
so se o različnih stališčih in
mnenjih. Po uprizoritvah smo
poglobljeno razpravljali o
pravilnih odzivih na socialne
situacije, kjer so izpostavili strah
pred učencema A4 (7. c) in K3 (7.
d), ki jima lahko grozita zaradi
njihovega zavračanja njunega
vedenja.

Med K9 in K10 je prišlo do
konflikta zaradi stare zamere.
Pogovorili smo se, povedali sta,
kaj jima ni všeč, in ob koncu sta
se strinjali, da je pomembno
spoštovati drugo osebo, čeprav je
ne maraš.
E3 – prvi opozoril na konflikt,
umikal se je, saj si konflikta ni
želel. Nestrpno je sprejemal
mnenja svojih vrstnikov pri
razvrščanju socialnih situacij.
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Razredničarka 7. b izpostavi nekatere dejavnike vpliva na vrstniške odnose. To so
spol, nenapovedana selitev učenca, zadržanost in občutljivost, obrambno vedenje,
regresivno vedenje, različne narodnosti, odkritost glede nesprejemanja vrstnikov,
težave zaradi druženja z vedenjsko problematičnimi učenci.

Tabela 16
Kvaliteta odnosov v 7. c
Skupina

Izpostavljeni posamezniki

Razredničarka

V začetku leta je bilo veliko
kaotičnosti zaradi večje
prisotnosti vzgojno
problematičnih učencev, ki so tudi
socialno prikrajšani. Učenci
nimajo oblikovanih socialnih
veščin, kar kompenzirajo z
vedenjskimi vzorci, npr. z
izzivanjem. Na splošno vzdušje v
oddelku zaznamujejo toplina,
čustvenost in dojemljivost, fantje
se hitro navežejo.

A4 – antisocialno vedenje,
potrebuje vodstvo.
D8 – antisocialno vedenje zaradi
učenca A4.
V20 – socialno prikrajšan, težke
družinske razmere.
A3 – antisocialno vedenje.
J10 – antisocialno vedenje,
spodbuja A4, predsednik razreda,
a ni primeren.
J12 – razpet med A4 in J10,
antisocialno vedenje, spodbuja
J10.
J11 in E9 – nerazdružljiva.
S18 – pozitiven in deloven.
A5 – dobrosrčen, a zmeden.
D6 – usmerjenost nase, poskrbi
zase.
M15 – izločen, deluje pozitivno, a
žali sošolce, A4 ga ne prenaša.
R17 – druži se le s S18, prikrajšan
za socialne veščine, a kljub temu
sprejet.
M16 – razpeta med J13 in M15.
J13 – izolirana.
A1, A2 in M14 – izolirane, A1 ne
more v šolo v naravi, zato tudi A2
in M14 ne gresta.
D7 – druži se z J11 in S19,
družinske razmere.
S19 – druži se z dekleti in fanti.

Šolska svetovalna
delavka

Meni, da je razredničarka
primernejša za delo z oddelkom
kot lanski razrednik, a manj kot
sorazredničarka. Veliko je
vrstniškega nasilja. Veliko je
različnih narodnosti, do določenih

A4 – ima veliko dodatne pomoči.
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učencev se starši vedejo preveč
zaščitniško. Pri športu so zelo
eksplozivni. S tem oddelkom se
največ ukvarja, da bi se povezali
in uravnavali svoje vedenje.
Jaz

Zelo živahen razred. Nekateri
fantje niso opravili naloge, čeprav
bi naj bila motivacijska in lahka,
veliko so se smejali. Na začetku
sem ji umirila tako, da sem se
postavila pred njih v tišini. Med
delavnicami niso bili umirjeni.
Dobro so sodelovali v diskusiji o
medsebojni pomoči, za kar sem
jih tudi pohvalila. Pri sprejemanju
dogovorov o našem sodelovanju
so izpostavili, da so najbolj
'poreden' razred, in spodbudila
sem jih, da dokažejo nasprotno.
Kadar sem jasno postavila meje,
so upoštevali navodila in dobro
medsebojno sodelovali. Učenci
niso bili navdušeni nad obravnavo
antisocialnih vedenj, ker bi lahko
služili kot nove ideje za A4. Tudi
na drugimi socialnimi igrami niso
bili tako navdušeni kot učenci
drugih oddelkov. Na delavnici 5
so bili učenci zelo glasni in
živahni.

A4 in M15 – konflikt zaradi
naključne dodelitve v isto
skupino. A4 se samovoljno, brez
vprašanja, presede, M15 se že na
začetku odloči, da bosta s sošolko
nalogo rešila sama.
A4 – izziva sošolce in mene, ne
želi mi vrniti lista, ki ga je vzel
drugi skupini, po prihodu
razredničarke popusti. Pri vseh
delavnicah sem ga neuspešno
umirjala in preusmerjala, bil je
nezainteresiran. Na delavnici 3
me je tudi na skrivaj snemal, kar
sta kasneje reševali šolska
svetovalna delavka in
razredničarka.
D8 in A4 – konflikt, ki sem ga
izkoristila kot priložnost za
pogovor o konstruktivnem
spoprijemanju s socialnimi
situacijami.
D8 – na delavnici 5 je izstopal,
ker je našel novo vlogo – z
navidezno kamero je snemal
uprizoritve socialnih situacij.
J12 – jokal je, razloga ni navedel,
V20 ga je tolažil, sedela sta
nekoliko stran od dogajanja.
D6 je bil na delavnici 5 zelo
glasen.

Razredničarka 7. c izpostavi nekatere dejavnike vpliva na vrstniške odnose. To so
socialna prikrajšanost, odnos z razrednikom, neoblikovane socialne veščine, ki
vodijo v antisocialno vedenje, antisocialno vedenje točno določenega učenca,
družinske razmere, zabava, pozitiven odnos do drugih, delavnost, dobrosrčnost,
zmedenost, dober uspeh, usmerjenost nase, lažna prijaznost, žalitve drugih,
prikrajšanost za socialne veščine, trikotnik in skupno sprejemanje odločitev. Tudi
šolska svetovalna delavka kot dejavnike vrstniških odnosov izpostavi odnos z
razrednikom, narodno raznolikost in zaščitniški odnos staršev.
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Tabela 17
Kvaliteta odnosov v 7. d
Skupina

Izpostavljeni posamezniki

Razredničarka

Fantje držijo skupaj, se veliko
smejijo in so bolj nagajivi od
deklet. Tudi dekleta držijo skupaj
in si zelo pomagajo. Vse so iz
podružnične šole, razen dveh
deklet. Neprijetni dogodki se
pretežno dogajajo zunaj šole.

M6 – vzgojne težave, nemiren,
vloga razrednega klovna.
R12 – v svojem svetu, ljubitelj
ptic, bister.
Ž20 – veliko odsoten zaradi
bolezni.
K3 – dober govorec, ne prizna
svojih napak.

Šolska svetovalna
delavka

Dobro funkcionirajo, dekleta so
pridna, nekaj fantov izstopa.
Včasih se stepejo.

M6 – vloga šerifa.
R12 – priden.

Jaz

Dober prvi vtis o oddelku, saj so
vsi prispevali k oblikovanju
smiselnih dogovorov glede našega
sodelovanja.
Krajša in manj kvalitetna izvedba
delavnice zaradi birokratskih
razlogov. Sodelovanje v parih je
dobro potekalo, čeprav so bili
glasni, a so se pogovarjali o temi.
V diskusiji so dobro sodelovali,
večkrat sem jih morala
preusmeriti nazaj na aktivnost.
Nekateri so med seboj v manjših
skupinah dobro sodelovali,
nekateri so se žalili. Bili so glasni,
a obvladljivi. Ob uprizoritvah so
se zabavali.

Ž20 – na večini delavnic zaradi
bolezni ni bil prisoten, na
delavnici 3 se je sošolcem in
razredničarki zahvalil za podporo.
M6 – na delavnicah je izstopal,
bil je glasen, pri skupinskem delu
je žalil sošolce.
K3 – redko prisoten, glasen.
T15 – v skupinski diskusiji je
žalil sošolce zaradi drugačnega
mnenja.

Razredničarka 7. d izpostavi nekatere dejavnike vrstniških odnosov. To so vzgojne
težave, slabe ocene, nemirno vedenje, ki preprečuje sodelovanje vrstnikov, zabava,
sprostitev, razmere izven šole, zasanjanost, umik, drugi interesi, bolezen, govorne
spretnosti, nepriznavanje napak, povezanost med dekleti, prosocialno vedenje.
Razredničarka in šolska svetovalna delavka se strinjata, da so dekleta pridna in da
razred načeloma dobro funkcionira. Obe izpostavita učenca M6, kot povzročitelja
antisocialnega vedenja, in R12, ki zaradi svoje zasanjanosti in bistrosti izstopa.
Razredničarka izpostavi še učenca Ž20, kateremu sošolci izkazujejo skrb zaradi
njegove bolezni, ter učenca K3, ki je s sošolci velikokrat v konfliktu. Razredničarka
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7. a je poročala, da je učenec K3 v njihovem razredu prevzel vlogo zaščitnika, a so
ga zaradi administrativnih razlogov premestili.

5.2.1.1 Pisni izdelki učencev kot pokazatelj kvalitete odnosov v oddelkih 7. razreda
V tabelah 18 in 19 so prikazani odgovori učencev na vprašanja o čustvenem
doživljanju ter načinu spoprijemanja s socialno situacijo v vlogi žrtve. V tabeli 20
so prikazani odgovori o prepričanjih učencev glede pravilnega načina
spoprijemanja s socialno situacijo. V prilogah so prikazane štiri socialne situacije
(Priloga A) in frekvence bolj podrobnih odgovorov učencev (Priloga B).

Tabela 18
Prikaz frekvenc odgovorov učencev 7. razreda po kategorijah na vprašanje »Kako
bi se počutil v vlogi žrtve?« za štiri hipotetične socialne situacije
7. a
7. b
7. c
Čustven
odziv
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3
Negativno
11 7
7
8 13 6 11 12 9
4
8
čustvo
Pozitivno
1
2
1
1
2
čustvo
Učencu bi
bilo
1
1
vseeno
Učenec ni
1
2
1
4
2
odgovoril
Opombe. P1, P2, P3 in P4 označujejo štiri primere socialnih situacij.

7. d

Vsota

P4

P1

P2

P3

P4

7

6

4

5

5

7
1
3

2

2

3
2

Učenci so najpogosteje izpostavljali, da bi se v vlogi žrtve počutili jezno,
slabo/grozno in žalostno (tabela 18). V 7. a je največ učencev odgovorilo, da bi se
počutili jezno, v 7. b in 7. d žalostno, v 7. C pa slabo. Čustvo strahu in ogroženosti
sta navedla le dva učenca. Trije učenci so odgovorili, da bi jim bilo vseeno, en
učenec je odgovoril, da bi nasilneža poskušal razumeti, trije učenci pa bi se počutili
v redu oz. veselo. Učenci niso podali odgovora na vprašanje v 19 primerih,
največkrat so bili to učenci 7. c in 7. d.
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Tabela 19
Prikaz frekvenc odgovorov učencev 7. razreda po kategorijah na vprašanje »Kaj bi
naredil, če bi bil v vlogi žrtve?« za štiri hipotetične socialne situacije
7. a
Strategija
Umik
Povedal
bi odrasli
osebi
Postavil
bi se zase
Verbalno
nasilje
Fizično
nasilje
Podredil
bi se
Drugo

7. b

7. c

P1

P2

P3

P4

P1

P2

P3

5

1

6

1

1

1

2

2

1

6

2

2

1

4

1

1

1

1

1

5
3

1

4

5
5

1

1

P4

7. d

P1

P2

P3

2

1

6

1

2

1

4

2

4

P1

P2

Vsota

P3

1

1

2

1

4

30

1
5

23
3

2
3

P4

4
1

1
1

P4

4

1

2

34

1

10

3

31

1
2

1

1

1

2

1
1

Opombe. P1, P2, P3 in P4 označujejo štiri primere socialnih situacij.

Najpogosteje so učenci odgovarjali, da bi se postavili zase, kar vključuje
najpogostejša odgovora »rekel bi NE« in »pogovoril bi se z nasilnežem«. Pri
verbalnem nasilju so učenci navajali vpitje, žaljivke in grožnje. Pri kategoriji
»umik« so navajali, da bi situacijo ignorirali ali odšli domov. Pod kategorijo
»drugo« sem uvrstila vedenja, ki niso ustrezala ostalim kategorijam (»jokal bi«,
»rekel bi mu, naj to stori nekomu drugemu«, »poklical bi policijo«, »tožil bi ga«,
»tega ne bi delal kot nasilnež«, »ne vem odgovora«). V 7. a je največ učencev
podalo odgovor »umik« (n = 13), v 7. c »odziv fizičnega nasilja« (n = 10), v 7. b in
7. d pa odgovor, »da bi se postavil zase« (nb = 11; nd = 10).
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Tabela 20
Prikaz frekvenc odgovorov učencev 7. razreda po kategorijah na vprašanje »Kaj bi
bilo najbolj prav narediti v vlogi žrtve?« za štiri hipotetične socialne situacije
7. a
Strategija
Umik
Povedal
bi odrasli
osebi
Postavil
bi se zase
Verbalno
nasilje
Fizično
nasilje
Podredil
bi se
Drugo

P1

P2

2
2

4

1

1

7. b

7. c

P3

P4

P1

P2

P3

P4

P1

1

1

3

2

3

3

3

3

4

5

3

2

3

5

5

P2

7. d

P3

P4

P1

1

2

1

3

2

2

4

2

3

2

1

1

3

2

1

Vsota

P3

P4

3

1

26

2

36

3

32

2
1

1

1

1

1
2

P2

1
1

3

1

2

1

1
1

10
3

Najpogostejše prepričanje učencev o pravilnem odzivu na konfliktno situacijo je,
»da bi povedal odrasli osebi« (učiteljici, šolski svetovalni delavki, ravnateljici,
staršem). Pri kategoriji »podredil bi se«, so navedli, da bi se opravičili in storili, kar
zahteva nasilnež. Pod kategorijo »drugo« sem uvrstila vedenja, ki niso ustrezala
ostalim kategorijam (»storil ne bi nič grdega«, »jokala bi«, »ne bi se družila z njo«,
»mediacija«, »postavil bi se v kožo nasilneža«, »jaz sporočilo« (učenka je uporabila
ta izraz; gre za konstruktiven način komuniciranja), »jaz tega ne bi storil«). V 7. a,
7. b in 7. d je največ učencev podalo odgovor »postavil bi se zase« (na = 10; nb =
12; nd = 9), pri čemer so v 7. b enako pogosto navajali, da bi »povedal odrasli osebi«
(n = 12). V 7. c je najpogostejši odgovor, da bi »povedal odrasli osebi« (n = 8).
Učenci na vprašanje niso podali odgovora v 20 primerih, največkrat so bili to učenci
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4
3

Učenec ni
1
1
1
1
1
1
7
4
odgovoril
Opombe. P1, P2, P3 in P4 označujejo štiri primere socialnih situacij.

7. c.

2

20

5.2.2

RV2: Kakšni sta učna zavzetost in učna odtujenost učencev v oddelkih 7.
razreda?

Tabela 21
Učna zavzetost in učna odtujenost v 7. razredu
Skupina

Izpostavljeni posamezniki

Razredničarka 7. a

Vložila je veliko napora in časa,
da jih je pripeljala do spoznanja,
da je domača naloga njihova skrb,
saj so se bili v 6. razredu glede
tega razvadili. Meni, da odnosa do
učenja še niso razvili, saj učne
naloge izpolnjujejo z odporom in
le tedaj, ko je nujno.

D5 – učno zavzeta, imela je
dodatne ure slovenščine, saj je
priseljenka iz Kosova.
T20 – učni uspeh se je znižal, pri
čemer razredničarka išče vzrok v
lenosti oz. prezaposlenosti s
športom.
D4 – zaradi družinskih razmer
veliko manjka, čeprav je učno
sposoben.

Razredničarka 7. b

Učenci so večinoma zavzeti.
Pouka ne motijo, sodelujejo in
imajo dobro predznanje (vsaj pri
njenem predmetu).

K6 in K10 – vestni in ambiciozni
učenki.
K7 – zaradi tenisa veliko manjka,
a je zelo zavzeta.
M14 – bister, a ni vesten.
Tri Romkinje – zelo marljive in
zavzete.

Razredničarka 7. c

/

D6, E9, J13 in J10 – učno
uspešni.

Razredničarka 7. d

Učenci so učno uspešni, še
posebej dekleta.

M6 – učno odtujen.

V tabeli 21 so prikazani odgovori razredničark 7. razreda o učni zavzetosti in učni
odtujenosti njihovih učencev. Razredničarke so večinoma izpostavljale učni uspeh
ali neuspeh, razredničarki 7. a in 7. b pa sta govorili tudi o učni zavzetosti
posameznih učencev.
Šolska svetovalna delavka se je prav tako osredotočila na učni uspeh oz. neuspeh,
saj je izpostavila pet učno šibkih učencev; D4 in S17 iz 7. a, A3 in A4 iz 7. c ter
T15 iz 7. d. Učencev iz 7. b ni izpostavljala, saj jih ne pozna dobro in zaupa
razredničarki, da vsi zadovoljujejo minimalne učne standarde.
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5.2.3

RV3: Kakšni so predlogi za izboljšanje trenutnega stanja v svojem oddelku 7.
razreda?

Tabela 22
Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja v 7. razredu
Skupina

Izpostavljeni posamezniki

Razredničarka 7. a

Delo z učenci je zelo naporno, a
sčasoma le napredujejo. Najprej je
potrebno sodelovanje s starši, tudi
kot postavljanje meja. Pri
razvajenih učencih je še posebej
pomembna doslednost. Učencem
postavlja meje, hkrati pa ohranja
razumevanje, odprtost. Moti jo, da
dobro počutje izražajo z vpitjem.

S17 – želi si, da bi se ta zgodba
zaključila.

Razredničarka 7. b

Predlaga še več socialnih iger, ki
premešajo običajne strukture
druženja (različni pari in skupine
učencev). Ker so pridni in sledijo
pouku, lahko sedijo s sošolcem po
lastni izbiri.

/

Razredničarka 7. c

Opaža napredek pri delu s svojim
oddelkom. Meni, da razred kot
skupina ne potrebuje delavnic.
Enkrat so imeli intervencijo v
obliki mediacije. Kot udeleženci
delavnice morajo čutiti sprejetost,
hkrati pa meti občutek, da so
vodeni, da so postavljene meje in
da lahko dobijo pozitivno
povratno informacijo. Kadar
dobijo kazen, ta ne sme trajati
predolgo.

/

Razredničarka 7. d

Predlaga še več delavnic, da bi se
dekleta in fantje medsebojno
tesneje povezali. Dekleta že imajo
svoje projekte (ples in petje).

M6 – na razrednih urah se ukvarja
z njegovimi izostanki, zato
primanjkuje časa za druge
aktivnosti.

V tabeli 22 vidimo predloge razredničark 7. razreda za delo celotnim oddelkom in
posameznimi učenci. Razredničarke niso enotne glede izbire ukrepov za izboljšanje
vrstniških odnosov in učne zavzetosti.
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Šolska svetovalna delavka meni, da bi morali razredniki vseh oddelkov na učnem
in vedenjskem področju bolj jasno postavljati meje. Še dalje je potrebno razvijati
sodelovanje s starši in zunanjimi institucijami. Pri razumevanju učenčevega
problema je potrebno upoštevati različna okolja: družinsko, učno, šolsko. Kot
največjo težavo izpostavlja dejstvo, da se učitelji ne znajo pogovoriti mirno, hkrati
pa tudi ne pravilno ukrepati.
V pisnih evalvacijah po izvedbi delavnic (glej Prilogo C) so se vse razredničarke
pozitivno odzvale glede izvedbe delavnic. Razredničarka 7. a je izpostavila težave
pri časovnem načrtovanju delavnic. Razredničarke so ponovno odgovorile na
vprašanje o nadaljnjem delu s svojim oddelkom, in odgovori so bili podobni tistim
v tabeli 22: »pomembna je doslednost«, »oblikovanje spoštljivega okolja«,
»povezovanje«, »sprejemanje drugačnosti«, »socialna interakcija zunaj učnega
procesa«, »nadaljnje delavnice«. Razredničarka 7. c je tokrat zapisala, da delavnice
zagotovo prispevajo k izboljšavi socialne interakcije zunaj učnega procesa.
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6

INTERPRETACIJA

Interpretacija zajema analizo podatkov glede na štiri sklope hipotez, ki zadevajo
kvantitativni del raziskave, in prav tako glede na tri raziskovalna vprašanja, ki
zadevajo kvalitativni del raziskave. Obravnava zajema celotno skupino
sedmošolcev, pa tudi posamezne skupine učencev po oddelkih. Cilj raziskave je bil
ugotoviti, kolikšna je povezanost, kakšna je kvaliteta odnosov in kolikšni sta učna
zavzetost in učna odtujenost med učenci v 7. razredu. S kvantitativnim pristopom
raziskovanja sem preverjala tudi razlike pred in po izvedbi izkustvenih delavnic, s
kvalitativnim pristopom pa želela odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja
o trenutnem stanju na področju vrstniških odnosov, učne zavzetosti in učne
odtujenosti ter glede morebitnih predlogov za nadaljnje delo z oddelkom.

6.1 Spremembe vrstniških odnosov v 7. razredu pred in po izvedbi
delavnic
Hipoteze 1a ne morem potrditi, saj rezultati v tabeli 4 kažejo, da se povprečna
vrednost indeksa kohezivnosti v 7. razredu po izvedbi delavnic ni bistveno
spremenila. Raziskave (Weissberg idr., 1981; Cook idr, 2008) sicer navajajo, da
treningi socialnih veščin praviloma prispevajo k pozitivnim spremembam na
področju vrstniških odnosov. Pozitivne spremembe bi se lahko nanašale tudi na
spremembe v komunikaciji, ki postane z obravnavo socialnih veščin bolj spoštljiva,
a se hkrati ne odraža v višjem številu pozitivnih vzajemnih izbir. Prav tako indeks
kohezivnosti ne vključuje negativnih vzajemnih izbir, katerih zmanjšanje je lahko
tudi ena izmed pozitivnih sprememb v oddelku. Če upoštevamo spremembe v
indeksih kohezivnosti po posameznih oddelkih, so spremembe minimalne. Indeks
kohezivnosti se je minimalno povišal v 7. d, kar pomeni, da so se učenci po izvedbi
delavnic počutili nekoliko bolj povezani. Ta sprememba je zelo majhna, zato ne
moremo izvzeti možnosti, da je naključna. Največja sprememba velikosti indeksa
kohezivnosti se je pokazala v 7. a, kjer se je precej znižal, kar pomeni, da so se
učenci pred izvedbo delavnic počutili bolj povezani. Mogoče je, da so jih različna
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mnenja, ki so jih izrazili na delavnicah, razdelila, posledica česar je višja stopnja
prepirov, in s tem nižja povezanost. Mogoč razlog je lahko tudi čas reševanja druge
sociometrične preizkušnje proti izteku šolskega leta, ko lahko popusti pozornost
zaradi bližajočih se počitnic in lepega vremena, oziroma lahko učenci doživljajo
več stresa zaradi zaključnega pridobivanja ocen, kar lahko zviša napetost v
vrstniških odnosih.
Prav tako ne moremo potrditi hipotez 1b in 1c, saj se razlike glede deleža
povprečnih in zavrnjenih učencev pred in po izvedbi delavnic niso pokazale.
Spremembo v vrstniških odnosih sem dodatno preverila preko vzajemnih izbir in s
strani učencev zaznane impulzivnosti in prosocialnosti, vendar se tudi tukaj
spremembe po izvedbi delavnic niso pokazale. V našem primeru študije primera na
majhnem vzorcu je smiselno, da si ogledamo tudi primerjavo deleža učencev v
posameznih sociometričnih skupinah pred in po izvedbi delavnic. Tukaj opazimo
zvišanje števila učencev pri skupini priljubljenih (za 3 učence, kar znaša 3,8 %),
zavrnjenih (za 2 učenca, kar znaša 2,5 %) in povprečnih učencev (za 1 učenca, kar
znaša 1,3 %). Nasprotno pa opazimo zmanjšanje deleža prezrtih (za 3 učence, kar
znaša 3,8 %) in kontroverznih učencev (za 3 učence, kar znaša 3,8 %). S tega vidika
bi hipotezo 1b lahko deloma potrdili, saj se je delež povprečnih učencev zvišal,
medtem ko tudi v tem primeru ne bi mogli potrditi hipoteze 1c, saj se je zvišal tudi
delež zavrnjenih učencev. Pozitivna sprememba je zmanjšanje deleža prezrtih
učencev ter povečanje števila priljubljenih učencev. Razlog bi lahko pripisali
spontanim spremembam, ki se pojavljajo v vrstniških odnosih čez leto, pa tudi
boljšemu medsebojnemu poznavanju zaradi udeležbe na omenjenih delavnicah.
Morda so sprožile nove procese v njihovih medosebnih odnosih, kot razkrivanje
njihovih prepričanj in razmišljanj o specifičnih socialnih situacijah, pa tudi kot
aktivnosti v sklopu drugačnih vaj in iger, kot so jih bili vajeni pred tem. Raziskave
tudi potrjujejo, da lahko vrstniško nesprejemanje učencu prepreči udejstvovanje in
trening socialnih ter drugih zaželenih veščin v medosebnih odnosih (Dodge idr.,
2003; Newcomb idr., 1993). Delavnice s treningi socialnih veščin so lahko dober
prostor za vajo, vendar učenci potrebujejo čas, da se privadijo novim situacijam in
si dajo priložnost za komunikacijo. Morda bi redne delavnice čez vse leto ustvarile
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okolje spoštljive komunikacije, kjer bi učenci bolje sprejemali drugačna
razmišljanja in vedenja zavrnjenih sošolcev, in ti bi sčasoma postali sprejeti.
Vzpostavitev trajnega okolja spoštljive komunikacije je daljši proces, ki zahteva
minimalno 30 ur strnjenih delavnic (Gresham idr., 2006), tukaj pa te zahteve nismo
izpolnjevali. Ključne komponente dobrih programov delavnic, ki zmanjšujejo
nasilje in viktimizacijo, so uporaba šolskih pravil, disciplina, spremljanje socialnih
odnosov, vključevanje staršev in treninge. Programi, ki vključujejo več elementov,
trajajo dlje in vključujejo bolj intenzivne intervencije, in so pri zmanjševanju
antisocialnega vedenja tudi najbolj uspešni. Čeprav niso tako praktični kot krajši in
preprostejši programi, so uspešnejši pri preprečevanju nasilja ter odzivanju nanj
(Bellmore, 2016).

6.2 Spremembe učne zavzetosti in učne odtujenosti v 7. razredu pred
in po izvedbi delavnic
Rezultati testov pri hipotezah 2a in 2b kažejo na obratne ugotovitve od predvidenih.
Učna zavzetost pri učencih se je po izvedbi delavnic namreč znižala, medtem ko se
je učna odtujenost bistveno zvišala. Delavnice, ki obravnavajo socialne odnose in
veščine, pripomorejo k oblikovanju spodbudnega in povezovalnega socialnega
okolja, dobrim vrstniškim odnosom, hkrati pa poskrbijo tudi za šolsko prilagoditev
in zmanjšanje učne odtujenosti (Fredricks idr., 2011; Gresham idr., 2006). Toda po
ekološki sistemski teoriji (Bronfenbrenner, 1986; v Estell in Perdue, 2013) je šolsko
dogajanje rezultat interakcij različnih procesov med vrstniki, družinskim okoljem
in šolo. Zato bi lahko pri obravnavi rezultatov upoštevali tudi vpliv bližajočega se
konca šolskega leta oziroma počitnic, dveh dejavnikov, ki sta pozornost učencev
preusmerila od vrstniških odnosov v razredu k izpolnjevanju učnih obveznosti
oziroma k razmišljanju o počitnicah.
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6.3 S strani vrstnikov zaznana prosocialnost in impulzivnost kot
lastnosti posameznih sociometričnih skupin
Rezultati hipoteze 3a so skladni s predvidevanji in rezultati raziskav, zato jo lahko
potrdimo. Priljubljeni učenci imajo bolj razvite socialne veščine, prosocialno
vedenje in sposobnosti reševanja socialnih problemov, zato imajo z vrstniki boljše
medosebne odnose od zavrnjenih učencev (Newcomb idr., 1993). Rezultati v tabeli
7 so pokazali, da so priljubljeni učenci s strani vrstnikov zaznani kot bolj
prosocialni, medtem ko je vedenje zavrnjenih učencev zaznano kot bistveno manj
prosocialno. Tudi primerjava med večjima skupinama sprejetih učencev, kamor
uvrščamo priljubljene in povprečne učence, ter nesprejetih učencev, kamor
uvrščamo zavrnjene in prezrte učence, je pokazala višjo stopnjo zaznanega
prosocialnega vedenja pri skupini sprejetih učencev. Primerjava med vsemi petimi
sociometričnimi skupinami je prav tako pokazala, da so s strani vrstnikov zaznani
kot najbolj prosocialni priljubljeni učenci, najmanj prosocialni pa zavrnjeni učenci.
Glede na rezultate bi lahko sklepali tudi o razrednih normah, saj je sprejemanje
učencev, ki so zaznani kot prosocialni, povezano tudi s tem, kako učenci v nekem
razredu obravnavajo prosocialno vedenje. Lahko bi torej rekli, da je v tem 7. razredu
zaželeno, da učenci pomagajo vrstnikom pri šolskem delu in drugih aktivnostih, da
delijo z njimi svoje stvari, so skrbni drug do drugega, sklepajo prijateljstva, izražajo
medsebojno naklonjenost in podobno (Warden in Christie, 2001). Seveda je
prosocialnost le ena izmed številnih značilnosti priljubljenih učencev, prav tako pa
ne moremo trditi, da izključno ta lastnost pomembno prispeva k sprejetosti učenca.
Še zmeraj pa se zastavlja vprašanje, kako se v 7. razredu izraža prosocialno vedenje,
saj rezultatov nismo preverjali kvalitativno. V poznem otroštvu začnejo otroci
razumeti čustva svojih vrstnikov in učiteljev, zato se lahko večkrat zlažejo, da bi
zaščitili čustva drugih, razumejo pa tudi dejanja, ki na prvi pogled niso prijetna, a
vodijo k višjemu dobremu (Hammond in Brownell, 2015; Jambon in Smetana,
2014). Po drugi strani pa raziskave kažejo, da prosocialno vedenje v obdobju
zgodnjega mladostništva upade, kar je mogoče delno pripisati hormonskim in
drugim fiziološkim spremembam, ki nastopijo s puberteto (Carlo, Crockett, Randall
in Roesch, 2007; v Hammond in Brownell, 2015).
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V hipotezi 3b sem predvidela, da bodo zavrnjeni učenci zaznani kot bolj impulzivni
od priljubljenih učencev. Priljubljeni učenci bi naj bili najmanj agresivni
(Newcomb idr., 1993), medtem ko so zavrnjeni učenci zaznani kot najbolj fizično
in odnosno agresivni (Boivin in Begin, 1989; Newcomb idr., 1993) ter impulzivni
(Yoon idr., 2000). Hipotezo lahko potrdim, saj so rezultati v tabeli 10 pokazali, da
so zavrnjeni učenci s strani vrstnikov zaznani kot bolj impulzivni v primerjavi s
priljubljenimi učenci. Rezultati primerjave med večjima skupinama sprejetih in
nesprejetih učencev so pokazali, da nesprejete učence vrstniki zaznavajo kot takšne,
ki se hitreje razjezijo in začenjajo prepire. Vendar je ta razlika bistvena le pri
izračunih po izvedbi delavnic. Pred tem se razlika v zaznani impulzivnosti s strani
vrstnikov med priljubljenimi in zavrnjenimi učenci ni pokazala. Impulzivnost lahko
povežemo tudi z nasiljem, saj so lahko učenci, ki se hitro razjezijo in začenjajo
prepire, do svojih vrstnikov odnosno nasilni. Raziskave so potrdile, da je izvajanje
nasilja povezano z večjim vrstniškim nesprejemanjem (Reijntjes idr., 2013).
Dodatni rezultati primerjave med vsemi petimi sociometričnimi skupinami so
pokazali, da so najbolj impulzivni kontroverzni in zavrnjeni učenci, najmanj
impulzivni pa priljubljeni. Čeprav so ti rezultati hipotezo lahko potrdili, je zanimiv
podatek, da so ob zavrnjenih učencih kot najbolj impulzivni zaznani tudi
kontroverzni učenci. To se sklada z izsledki nekaterih raziskav, po katerih imajo
kontroverzni učenci vedenjske značilnosti priljubljenih in zavrnjenih učencev, kar
pomeni, da lahko ob pozitivnih lastnosti izražajo tudi višjo stopnjo agresivnosti in
vedenjske neprilagojenosti (Newcomb idr., 1993). Kljub temu da so kontroverzni
učenci z nekaterimi vrstniki v pozitivnih odnosih, z drugimi pa v negativnih odnosih
(Bukowski in Newcomb, 1985), jih v tem vzorcu učenci kljub sprejemanju in
nekaterim pozitivnim vedenjem zaznavajo kot vrstnike, ki se velikokrat razjezijo in
radi začenjajo prepire. Tudi raziskave potrjujejo, da so nasilni učenci pogosto
kontroverzni, njihovo vedenje pa je lahko tako prosocialno kot agresivno in
impulzivno (Hawley, 2003; Sanders in Phye, 2004). Tukaj se ponovno dotaknemo
vprašanja razrednih norm, kajti s tega vidika je impulzivnost lastnost, ki jo učenci
znotraj našega vzorca sprejemajo oz. vsaj tolerirajo. Rezultati se skladajo z izsledki
raziskav, da so učenci v obdobju zgodnjega mladostništva pripravljeni sprejeti
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agresivnost sošolcev, ki jih ne marajo, zaradi njihovega posebnega statusa, saj jih
pogosto zaznavajo kot priljubljene in vplivne (Vaillancourt, Hymel in McDougall,
2003).

6.4 Povezave med različnimi merami vrstniških odnosov ter učno
zavzetostjo in učno odtujenostjo
Hipoteze 4a ne morem potrditi, saj so rezultati pokazali, da je indeks kohezivnosti
višji v tistih oddelkih, kjer je učna zavzetost nižja. To se ne sklada z ugotovitvami
raziskav, po katerih okolje, ki zadovoljuje potrebo po povezanosti, prispeva k
višjim učnim dosežkom učencem in višji stopnji zadovoljstva (Fredricks idr., 2011;
Wubbolding, 2007). Eden izmed razlogov za višjo učno odtujenost v razredih z
višjim indeksom kohezivnosti bi lahko bil ta, da so učenci med seboj manj
tekmovalni, kar pozitivno vpliva na njihovo povezanost, negativno pa na učne
rezultate in zavzetost. Morda so učenci, ki so bolj učno zavzeti, manj motivirani za
povezovanje z drugimi učenci zato, ker jih zanima predvsem lasten učni uspeh.
Tekmovalnost je lahko prijetna, vznemirjajoča in motivacijska izkušnja za
posameznika ali skupino, lahko pa je tudi provokativna, stresna in utrujajoča
negativna izkušnja, ki vodi do medosebnih konfliktov in destruktivno vpliva na
posameznika ali skupino (Fülöp, 2009). Raziskava na vzorcu slovenskih,
madžarskih in angleških osnovnošolcev ter srednješolcev je pokazala, da učenci
zavračajo pretirano tekmovalnost in jo povezujejo z negativnimi čustvi (RazdevšekPučko, Read in Fülöp, 2006).

Tudi hipotez 4b in 4c ne morem potrditi, saj so rezultati pokazali, da se med
skupinama sprejetih in nesprejetih učencev niso pokazale razlike v učni zavzetosti
in učni odtujenosti. Tudi ti rezultati se ne skladajo z ugotovitvami raziskav, ki
poročajo o tem, da imajo sprejeti učenci višjo socialno kompetentnost v šoli,
dosegajo boljše učne rezultate in so bolj prilagojeni šolskemu sistemu, kot zavrnjeni
učenci (Boivin in Begin, 1989; Jackson in Bracken, 1998). Po raziskavah se
vrstniška podpora pri učencih povezuje z učno zavzetostjo, pri čemer je ta povezava
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močnejša z afektivno komponento (Estell in Perdue, 2013; Furrer in Skinner, 2003;
Wentzel, 1998). Po drugi strani pa se ugotovitve skladajo z rezultati raziskav na
slovenskem vzorcu, ki niso ugotovile razlik v učni angažiranosti in učni uspešnosti
med različnimi sociometričnimi skupinami pri učencih v 7./8. razredu (Košir in
Pečjak, 2007). Če bi raziskali še druge vire podpore, bi morda bolje razumeli učno
zavzetost in odtujenost učencev. Nekatere raziskave so namreč potrdile, da je bila
vrstniška podpora in kvaliteta prijateljstev povezana z učno zavzetostjo le, če so jih
istočasno podpirali tudi starši in učitelji (Malecki in Demaray, 2003).
Rezultati v tabeli 3 so pokazali tudi zmerno pozitivno povezanost med učno
zavzetostjo in prosocialnostjo ter zmerno negativno povezanost med učno
zavzetostjo in impulzivnostjo. Pri učni odtujenosti je povezava z obema lastnostma
obratna in šibkejša. Longitudinalna raziskava je potrdila, da ima prosocialno
vedenje močan pozitivni vpliv na kasnejši učni uspeh in socialno sprejetost, pri
antisocialnem vedenju pa učinka na omenjeni spremenljivki niso odkrili (Caprara,
Barbaranelli, Pastorelli, Bandura in Zimbardo, 2000).
Nekatere novejše raziskave so pokazale nasprotne rezultate od splošnega
prepričanja, in sicer, da je zadovoljstvo pri učenju in učenčeva percepcija
kompetentnosti toliko prirojena kolikor so tudi njegove kognitivne sposobnosti
(Kovas idr., 2015). Pri tem opozarjajo, da se je potrebno včasih umakniti od stališča
okolja o »dobrem« in »slabem« domu, učiteljih in šoli, ki prispevajo k spremembam
v zadovoljstvu in samozaznanih zmožnostih (Olson, Keenan, Byrne in Samuelsson,
2014). Sama bi dodala, da bi moralo šolsko okolje poskrbeti za optimalne razmere
za razvijanje potencialov učencev, ob upoštevanju dejavnikov, na katere ne vpliva
neposredno.
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6.5 RV1: Kakšna je kvaliteta odnosov v 7. razredu?
V odgovorih razredničark na vprašanje o kvaliteti odnosov v njihovem oddelku je
navedenih več različnih dejavnikov, ki bi naj različno vplivali na spremembe v
vrstniških odnosih.

Najpogosteje so izpostavljeni tisti dejavniki, ki zadevajo antisocialno vedenje
posameznih učencev (antisocialno vedenje točno določenega učenca, odkritost
glede nesprejemanja vrstnikov, žalitve drugih, zabava in sprostitev kot obliki
motečega vedenja, drugi interesi, vzgojne težave, nemirno vedenje, ki preprečuje
sodelovanje vrstnikov, odsotnost od pouka, prenehanje obiskovanja šole).
Določene raziskave izpostavljajo popularnost učenca kot napovednik fizične in
odnosne agresivnosti, kar pomeni, da postanejo učenci agresivni šele tedaj, ko
dosežejo popularnost (Dijkstra, Cillessen in Borch, 2013; Rose, Swenson in Waller,
2004). Druge raziskave pa ugotavljajo, da so manj sprejeti tako nasilni učenci kot
tudi njihove žrtve, pri čemer so nasilni učenci hkrati pogosto zaznani tudi kot bolj
popularni (De Bruyn, Cillessen in Wissink, 2010). Transakcijski model (Tseng,
Banny, Kawabata, Crick in Gau, 2013) nam omogoča razumevanje, da lahko nasilje
in viktimizacija izzoveta negativne odzive s strani vrstnikov, kot je recimo
zavračanje (Newcomb idr., 1993), ali pozitivne odzive, kot je recimo popularnost
(Parker, Rubin, Erath, Wojslawowicz in Buskirk, 2006; v Sentse, Kretschmer in
Salmivalli, 2015). Čeprav mladostniki zanikajo, da bi lahko prijatelji vplivali na
njihovo vedenje in odnos do šole (Berndt in Keefe, 1992; v Košir, 2013),
razredničarke poročajo nasprotno (»druženje z vedenjsko problematičnimi učenci
povzroča težave drugim učencem, trikotnik in skupno sprejemanje odločitev«).
Govorimo lahko o posrednem vplivu, ki je posledica naravnih skupinskih procesov,
kot je identifikacija z vrstniško skupino ali internalizacija (proces sprejemanja norm
vrstniške skupine). Govorimo pa lahko o kvaliteti prijateljstva kot o napovedniku
šolske prilagojenosti, saj učenci s pozitivnimi prijateljskimi odnosi zaznavajo šolo
bolj pozitivno, kar se odraža tudi v njihovem vedenju (Berndt in Keefe, 1995).
Kvalitetno in stabilno prijateljstvo z vrstnikom, ki se vede antisocialno, lahko na
učenca vpliva negativno (Berndt, 1999).
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Po drugi strani pa raziskave kažejo, da so vplivi prijateljev pogosteje pozitivni
(Berndt in Keefe, 1996; v Košir, 2013). Z razredničarkami in šolsko svetovalno
delavko smo pozitivna vedenja učencev (pozitiven odnos do drugih, dobrosrčnost,
prosocialno vedenje, povezanost med dekleti) izpostavile v manjši meri kot
negativna, kar se sklada tudi z ugotovitvami Warden in Christie (2001), ki navajata,
da se učitelji pogosteje odzovejo na antisocialno kot prosocialno vedenje.

Z vidika sistemske teorije lahko posamezne primere vedenjskih in osebnostnih
značilnosti učencev (zadržanost in občutljivost, zmedenost, zasanjanost, obrambno
vedenje, regresivno vedenje, umik, neposrednost pri izražanju, nepriznavanje
napak, govorne spretnosti) obravnavamo kot cirkularnost, kar pomeni, da se
sprememba pri posameznem členu sistema vedno odrazi tudi pri vseh ostalih členih
(Globovnik Velikonja, 2014). Tak je lahko denimo konflikt, kjer regresivno oz.
otročje vedenje učenke sproži ustrezne reakcije pri drugih učencih in učitelju. Prav
tako so lahko posamezni učenci lahko tudi simptomi, ki vzdržujejo celoten sistem
oddelka (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Takšna je lahko denimo vloga razrednega
klovna, ki vzdržuje pozitivne odnose med vrstniki.
Učenci se lahko vedejo prosocialno in so prijazni tudi z namenom manipuliranja s
svojimi vrstniki. Pri tem bi radi dosegli določene cilje, kar kaže, da so v vrstniških
odnosih usmerjeni nase. Določeni avtorji takšno vedenje opredeljujejo celo kot
agresivno (Boxer, Tisak in Goldstein, 2004). Razredničarka 7. c poroča o primeru
dveh takšnih učencev (tabela 16).
Razredničarke so izpostavile tudi pomen obvladovanja socialnih veščin za
kvalitetne vrstniške odnose. A določeni avtorji so opozorili, da bi bilo primerneje
uvajati socialno kompetentnost, saj ta ne zajema zgolj vzpostavljanja in vzdrževanja
pozitivnih vrstniških odnosov, temveč tudi odzivanje in fleksibilno prilagajanje
vedenja v dinamičnem in kompleksnem socialnem kontekstu (Rubin, Bukowski in
Parker, 1998; v Košir, 2013). S tega vidika so torej razredničarke pravilno opazile,
da so socialne veščine pomemben dejavnik vrstniških odnosov, vendar te ne
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zadoščajo, saj socialna kompetentnost v vrstniških in drugih medosebnih odnosih
zahteva od učenca usklajevanje različnih komponent – vedenjskih, emocionalnih,
kognitivnih (Košir, 2013).
Razredničarke so kot dejavnike vrstniških odnosov izpostavile tudi učni uspeh in
učno zavzetnost (dober uspeh, slabe ocene, delavnost). Raziskave sicer pogosteje
poročajo o vplivu odnosov na višjo učno zavzetost, kakor obratno, saj ugotovitve
kažejo, da imajo učenci znotraj klike precej podobno učno motivacijo
(Kindermann, 1993). Na razmerje med vrstniškimi odnosi in šolskim delom
pomembno vpliva tudi učitelj, ki lahko učencem dovoljuje, ali jih celo spodbuja, da
vzpostavljajo medsebojne stike zaradi učnih aktivnosti (Ryan in Patrick, 2001).
Tako so lahko posamezne učne metode (diskusija) in učne oblike (delo v paru ali
skupini) primerno izhodišče za vzpostavljanje in vzdrževanje vrstniških odnosov,
po drugi strani pa ovira, kadar se učno uspešni in zavzeti učenci jezijo na sošolce,
ki odklanjajo sodelovanje. Tudi med delavnicami so si učenci pogosto medsebojno
pomagali, samoiniciativno ali na mojo pobudo. Prav tako so se pojavile konfliktne
situacije med učencema, ki sta že pred tem bila medosebnem konfliktu, zato njuno
medsebojno sodelovanje ni bilo mogoče. Njun spor smo sproti reševali in se
občasno navezali na pomen medsebojnega sodelovanja in spoštovanja.
Vrstniški odnosi se spreminjajo tudi glede na starost. V mladostništvu naj bi učenci
oblikovali bolj intimne odnose, z vrstniki obeh spolov (Pellegrini in Blatchford,
2016). Razredničarka 7. a je opazila, da se učenci v primerjavi lanskim šolskim
letom družijo tudi mešano po spolu, medtem ko se v 7. b in 7. d še vedno raje znotraj
istega spola. Tudi sociometrična preizkušnja je pokazala, da je največ (n = 4)
vzajemnih izbir med spoloma v 7. a, medtem ko jih je najmanj (n = 0) v 7. d. V
obdobju mladostništva morajo mladostniki za vzdrževanje intimnih odnosov
uravnavati lastno emocionalno ranljivost, samorazkrivanje ter višjo stopnjo
samozavedanja (Pellegrini in Blatchford, 2016).
Eden izmed dejavnikov vrstniških odnosov je spol. Čeprav razredničarke tega niso
eksplicitno izpostavljale, so vsi učenci, katerih vedenje so zaznavale kot
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antisocialno, moškega spola. Tudi sama sem na delavnicah v večini primerov
opazila, da se vedejo nestrpno, žaljivo in nespoštljivo dečki. Primer konflikta dveh
deklet, ki sta bili vzajemno žaljivi, se je pojavil le enkrat (v 7. b, tabela 15). Rezultati
novejših longitudinalnih in presečnih študij so pokazali, da je zavračanje s strani
vrstnikov napovednik nasilnega vedenja dečkov (Sentse idr., 2015). Vzrok je morda
v pomanjkanju zdravih vrstniških odnosov, s katerimi bi lahko razvijali in izkušali
pozitivno vedenje (Newcomb idr., 1993). Dečki tudi pogosteje izražajo agresivnost
in nasilno vedenje od deklic (Prinstein in Cillessen, 2003). Pri deklicah so nekatere
raziskave ugotovile povezavo med kontroverznim sociometričnim statusom ter
nasilnim vedenjem in agresivnostjo (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman
in Kaukiainen, 1996; Lee, 2009). V novejši raziskavi so ugotovili, da je pri deklicah
viktimizacija napovednik kasnejšega zavračanja s strani vrstnikov (Sentse idr.,
2015).
Čeprav v raziskavi nisem pridobila podatka o narodnosti učencev, so razredničarke
poročale, da je to pomemben dejavnik vrstniških odnosov. Kadar gre za nove
priseljence iz tujih držav, se morajo prilagoditi, in razredničarka 7. a je poročala o
uspešnem primeru zavzete učenke, ki so jo vrstniki dobro sprejeli. Narodnost lahko
postane dejavnik konfliktov v medosebnih odnosih posebej tedaj, kadar se učenec
v skupini vrstnikov zaradi drugačne narodnosti počuti zavrnjenega. Raziskave sicer
ugotavljajo, da je pri učencih z močnejšo etnično identifikacijo zavzetost šibkeje
povezana z negativnimi vrstniškimi normami. Pozitivna etnična identifikacija lahko
učencem v zgodnjem mladostništvu preprečuje, da bi internalizirali negativne
vrstniške vplive, povezane z učnimi dosežki (Shin, Daly in Vera, 2007).
Razredničarke in šolska svetovalna delavka so izpostavili še en pomemben
dejavnik, ki prispeva k lažji vodljivosti in prijetnejšim socialnim odnosom v
oddelku. To je odnos z razrednikom, ki bi ga sama izpostavila kot
najpomembnejšega, saj sem opazila, da je bilo delo lažje in vrstniški odnosi
prijetnejši v tistih oddelkih, kjer je razredničarka s svojimi učenci imela dober
odnos. To se tudi ujema z ugotovitvami raziskav, da so agresivni učenci, ki imajo
pozitivne odnose s svojimi učitelji, med vrstniki bolje sprejeti kot agresivni učenci,
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ki imajo s učitelji slabši odnos (Hughes, Cavell in Willson, 2001). Raziskave so
pokazale, da je pomanjkanje negujočega odnosa z učiteljem najbolj negativen
napovednik socialnega vedenja učencev (Wentzel, 2002). Toplina in odprta
komunikacija predstavlja učencem vir opore in varnosti v šolskem okolju (Birch in
Ladd, 1996; v Košir, 2013).
Z vrstniškimi odnosi v šolskem okolju se povezujejo tudi zunanji dejavniki
(družinske razmere, zaščitniški odnos staršev, socialna prikrajšanost, razmere izven
šole, bolezen), na katere šolski delavci nimajo neposrednega vpliva. Tukaj lahko
poiščemo razlago v sistemski teoriji, po kateri so posamezni socialni sistemi med
seboj povezani in prehodni (Globovnik Velikonja, 2014). Tako denimo sistem
družine pripada suprasistemu razširjene družine ali šolskega okoliša, tako kot
sistem oddelka pripada suprasistemu šole. Posamezni socialni sistemi imajo visoko
propustne meje, zato omogočajo nekaterim dogodkom, da prehajajo v druge
sisteme. Tako lahko družinsko dogajanje posameznega učenca pomembno vpliva
na socialne odnose znotraj oddelka. Tu lahko govorimo tudi o dejavnikih na
individualni ravni učenca, ki vplivajo na dinamiko celotnega oddelka
(nenapovedano prešolanje učenca, ki ga spoznajo prvi šolski dan, premestitev v
drug oddelek zaradi administrativnih razlogov, nenapovedana selitev učenca). Po
drugi strani pa to lahko zadeva proces ekvifinalnosti, ko odprti sistem vzdržuje
stabilno stanje s preprečevanjem vnosa (Globovnik Velikonja, 2014). Tako bo
denimo družina kljub zaskrbljujočim dogodkom v šoli ali celo morebitnemu
poseganju šolske svetovalne službe v njeno življenje skušala ohraniti svoj dosedanji
način funkcioniranja. S tega vidika družinske razmere po eni strani prispevajo k
učenčevi šolski prilagojenosti, po drugi strani pa upočasnjujejo spremembe v
funkcioniranju posameznih učencev in kličejo k sodelovanju različnih sistemov
(vrstnikov, oddelka, šole, družine).
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6.5.1

Skladnost kvalitete odnosov med različnimi ocenjevalci

Preverjala sem tudi skladnost med razredničarko, šolsko svetovalno delavko in
menoj glede izpostavljanja posameznikov zaradi izrazito antisocialnega ali
prosocialnega vedenja, skozi povezavo s pozitivnimi oz. negativnimi izbirami
sociometrične preizkušnje.
7. a: Razredničarka je negativno izpostavila T20 in S17, ki sta prejela tudi visoko
število negativnih izbir in malo število pozitivnih izbir; prav tako je T20 prejel
veliko izbir pri impulzivnosti. Razredničarka ni izpostavila N13, ki je dobila
najvišje število negativnih izbir. Zanimivo je, da je učenca K9 izpostavila kot
poštenega učenca, neposrednega pri izražanju, s pomembno vlogo v oddelku,
učenci pa ga niso sprejeli kot takšnega, temveč kot najbolj impulzivnega. Sama sem
izpostavila le H6, ki je sociometrično nekje v povprečju, zaznan pa je bil kot zelo
prosocialen, a hkrati impulziven. Šolska svetovalna delavka ni izpostavila nikogar.
7. b: Razredničarka je negativno izpostavila učenki E3 in K9, ki ju tudi vrstniki niso
sprejeli in so ju zaznali kot zelo impulzivni. Tudi sama sem opazila K9, ker se je
zapletla v konflikt s K10. K10 je izpostavila tudi razredničarka, vendar jo vrstniki
v povprečju sprejemajo in zaznavajo kot prosocialno in nekoliko impulzivno.
Opazila sem tudi E3, in sicer tako pozitivno, saj je želel prispevati k razrešitvi
konflikta med sošolkama, kot negativno, saj je bil pri skupinskem delu pa do mnenj
svojih vrstnikov zelo nestrpen. Razredničarka je komentirala, da so določeni učenci
nestrpni do Romkinj, kar so tudi izrazili z visokim številom negativnih izbir. Šolska
svetovalna delavka ni izpostavila nikogar.
7. c: Razredničarka je izpostavila vse učence in o vsakem povedala nekaj. Največ
o A4 in M15, ki sta prejela najvišje število negativnih izbir (tudi glede na druge
oddelke), izpostavila pa sem ju tudi sama. Da se je učenec A4 vedel antisocialno,
je izpostavila tudi šolska svetovalna delavka, kar sem tudi sama opazila na vsaki
delavnici. Vrstniki so ga zaznali kot zelo impulzivnega, o njegovem antisocialnem
vedenju so poročali tudi vrstniki iz drugih oddelkov. Po delavnici 3 se je zgodil
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opaznejši incident, saj me je na skrivaj snemal, kar je nato razreševal skupaj s šolsko
svetovalno delavko. O tem mi je kasneje poročal M15, ki je bil z A4 v konfliktu.
M15 vrstniki sicer niso sprejemali, vendar so ga zaznavali kot prosocialnega,
razredničarka pa je poročala, da je njegova pozitivnost navidezna, saj je vrstnike
pogosto žalil. Tudi sama sem na delavnicah opazila, da ni sodelovalen in da je
njegovo obnašanje včasih pasivno agresivno. O D8 je razredničarka poročala, da je
pod negativnim vplivom učenca A4. Vrstniki ga niso sprejemali, zaznan je bil kot
impulziven. Na delavnicah se je zapletal v konflikte z A4, a so bili kratkotrajni.
Pozitivno me je presenetil na delavnici 5, ko je našel novo vlogo in z navidezno
kamero snemal uprizoritve socialnih situacij pred tablo. Sošolce je to sprva
nekoliko motilo, vendar so se navadili. Kot voditeljici delavnice se mi je njegovo
ravnanje zdelo ustrezno, saj je svojo energijo izvirno preusmeril v delo znotraj
delavnice, namesto izzival. Učenko J13 je razredničarka zaznala kot izolirano, in
tudi vrstniki so to potrdili z visokim številom negativnih izbir, čeprav so jo nekateri
zaznavali kot prosocialno. Učenca J12 so vrstniki povprečno sprejemali,
razredničarka je izpostavila njegovo antisocialno vedenje, sama pa sem si ga
zapomnila zaradi delavnice 5, kjer je jokal. Tolažil ga je V20, ki ga sicer vrstniki
niso sprejemali in so ga zaznavali kot impulzivnega, razredničarka pa je opozorila,
da je socialno prikrajšan in živi v težkih družinskih razmerah. Na delavnici sem
opazila tudi učenca D6, ki je bil zelo glasen, vrstniki so ga povprečno sprejemali in
zaznavali kot prosocialnega, razredničarka pa ga je zaznala kot osebo, ki poskrbi
zase oz. je usmerjena nase. Učenca A3 in J10 so vrstniki sprejemali in zaznavali
delno kot prosocialna in delno kot impulzivna, razredničarka pa je obema pripisala
antisocialno vedenje. Učenec J10 je predsednik razreda, a je razredničarka menila,
da za to funkcijo ni primeren, prav tako ga ni zaznala kot spodbujevalca
antisocialnega vedenja pri učencu A4. Učenci S19, J11, D7 in E9 so bili s strani
vrstnikov sprejeti, tudi razredničarka jih je tako zaznavala. E9 je bil s strani
vrstnikov zaznan kot zelo prosocialen, prav tako S18, ki pa je bil med vrstniki manj
priljubljen. Učenko A2 je razredničarka zaznavala kot izolirano, bila je v kliki z
učenkama A1 in M14, vendar so jo učenci sprejemali.
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7. d: Razredničarka je izpostavila M6, ki je tudi na delavnicah najbolj izstopal, imel
je veliko pozitivnih in negativnih izbir, s strani vrstnikov pa je bil zaznan kot
impulziven. Tudi šolska svetovalna delavka je poročala, da ima v oddelku vlogo
šerifa. Visoko število negativnih izbir je imel K3, o katerem je razredničarka
poročala, da je glasen in ne prizna svojih napak, na delavnicah pa je bil redko
prisoten in zelo glasen. Naša mnenja so bila skladna, razredničarka 7. a pa je
poročala, da ga nekdanji sošolci pogrešajo, ker so ga bili v lanskem šolskem letu
sprejeli kot svojega zaščitnika, to šolsko leto pa se je moral zaradi administrativnih
razlogov prepisati v 7. d. Ž20 so vrstniki povprečno sprejemali in zaznavali kot
prosocialnega, obe z razredničarko pa sva ga izpostavili zaradi pogostih
bolezenskih odsotnosti. Razredničarka in šolska svetovalna delavka sta R12
izpostavili kot pridnega, vrstniki pa so ga sprejemali povprečno. Razredničarka je
izpostavila, da ima drugačne interese od vrstnikov (ptice), kar sem med eno od
delavnic opazila tudi sama. Kljub zaznani visoki impulzivnosti so vrstniki T15
sprejemali, sama pa sem na delavnicah opazila, da je zaradi drugačnega mnenja
žalil sošolce.
Glede na rezultate kvalitativne analize lahko vidimo, da so bili nekateri učenci s
strani razredničark izpostavljeni kot priljubljeni, čeprav so jih vrstniki zaznavali kot
kontroverzne. Po drugi strani pa so vrstniki sprejemali določene sošolce, ki jih
razredničarke zaznavale kot zavrnjene. Določena mera neskladnosti je običajna
(Košir, 2013), in tudi neskladnosti v našem primeru niso bile pogoste. Akcijsko
raziskovanje ter pridobivanje podatkov z različnih virov podatkov in z različnimi
metodami se zdi smiselna rešitev za oblikovanje celostne predstave o vrstniških
odnosih. Skladnost med različnimi viri podatkov je običajno večja pri navzven
opaznih vedenjih (impulzivnost, agresivnost), kot pri prikritih značilnostih
(priljubljenost, umik) (Bryman, 2008).
Celosten občutek o posameznih oddelkih je med razredničarkami in šolsko
svetovalno delavko skladen. Tudi sama sem v povprečju najlažje delala v oddelkih,
ki so bili zaznani kot povprečni ali celo prijetni. Največ težav z izvajanjem delavnic
sem imela v 7. c, ki je bil izpostavljen kot najbolj problematičen tudi s strani šolske
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svetovalne delavke in razredničarke. Pri tem bi izpostavila dva dejavnika, ki po
mnenju naju obeh s šolsko svetovalno delavko prispevata k vzdrževanju
obstoječega stanja ali celo k poglabljanju problemov. Prvič, odnos razredničarke do
oddelka, in drugič, učenec A4, ki se nahaja v težki družinski situaciji ter ima učne
in poudarjene vedenjske težave.

6.5.2

Spoprijemanje s socialnimi situacijami

Kvaliteta odnosov se povezuje z veščinami reševanja socialnih problemov
(Bierman in Powers, 2011), zato so učenci preko pisnih izdelkov poročali o svojih
načinih spoprijemanja s socialnimi situacijami. V vseh štirih hipotetičnih socialnih
situacijah je bila prikazana določena vrsta nasilnega vedenja (npr. odnosna, fizična),
učenci pa so odgovarjali, kako bi se v dani situaciji počutili in odzivali z vidika
žrtve. Na koncu so še zapisali svoje mnenje o pravilnem odzivu žrtve. Vsak učenec
je odgovarjal za dve socialni situaciji, skupno so bile v vsakem oddelku podane štiri
različne socialne situacije.
Že v poznem otroštvu začnejo učenci razumeti čustva drugih (Hammond in
Brownell, 2015), mladostniki pa skušajo uravnavati svojo lastno emocionalno
ranljivost, samorazkrivanje ter višjo stopnjo samozavedanja (Pellegrini, Blatchford
in Baines, 2016). Psihoanalitsko usmerjeni avtorji navajajo, da se v obdobju
mladostništva povečata čustvena labilnost ter intenzivnost doživljanja in izražanja
čustev, rezultati študij pa velikih sprememb v čustvovanju ne ugotavljajo
(Zupančič, 2004). Pri vseh socialnih situacijah so učenci kot najpogostejši čustven
odziv navajali negativno čustvo, v glavnem jezo, žalost in slabo počutje. Manjšina
učencev bi v konfliktni situaciji ostala vesela, nasilneža bi poskušali razumeti ali bi
jim bilo vseeno. V 19 primerih učenci na vprašanje niso odgovorili, največ iz 7. c
in 7. d. Rezultati se skladajo z izsledki raziskave, po kateri bi se 78 % učencev
čustveno odzvalo (moteč občutek, strah, jeza, živčnost, zaskrbljenost), ostali pa ne
(ne bi jih pretirano motilo, ne bi se pustili razjeziti) (Smith, Talamelli, Cowie,
Naylor in Chauhan, 2004). Doživljanje pozitivnih čustev ob konfliktni situaciji bi
lahko pripisali tistim učencem, ki so sami povzročitelji tovrstnih situacij in jim
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zapletanje v konflikte predstavlja igro, zabavo in način zadovoljevanja potrebe po
moči (Glasser, 1994).
Pri strategijah spoprijemanja s socialnimi situacijami so učenci najpogosteje
navajali, da bi se postavili zase, se odzvali s fizičnim nasiljem in se umaknili oz.
situacijo ignorirali (tabela 19). Visoko se je uvrstil tudi odgovor, da bi povedali
odrasli osebi. Na vprašanje so odgovorili vsi učenci. Raziskava Smitha in
sodelavcev (2004) kot najpogostejši odziv navaja pogovor z odraslo osebo, kar pri
našem vzorcu dosega relativno nizko četrto mesto. Drugi najpogostejši odziv je
ignoriranje, ki pri nas dosega tretje mesto. Najpogostejši odziv pri našem vzorcu –
postaviti se zase – pri omenjeni raziskavi dosega šele tretje mesto. Različne oblike
fizičnega nasilja so učenci pri našem vzorcu pogosto navajali, saj po odzivih
zasedajo skupno drugo mesto med vsemi odgovori, kar se z izsledki raziskav ne
sklada (Smith idr., 2004). Možna razlaga za to odstopanje je lahko sama struktura
vzorca, ki je bil izbran prav zaradi vedenjskih težav določenih učencev, in to se tudi
sklada s podatkom, da so največ takšnih odgovorov podali učenci iz 7. c.
Odgovori, ki odražajo prepričanja učencev o pravilnem spoprijemanju s socialnimi
situacijami, se nekoliko razlikujejo od odgovorov pri prejšnjem vprašanju.
Najpogosteje so navajali, da bi žrtev morala o situaciji poročati odrasli osebi, se
postaviti zase in umakniti (tabela 20). Prepričanja o pravilnosti odzivov se skladajo
z ugotovitvami raziskav (Smith idr., 2004). Rezultati so zelo podobni kot pri najbolj
uspešnih strategijah preprečevanja medvrstniškega nasilja: nekomu povedati o
nasilju, imeti prijatelja in nonšalantnost (Sanders in Phye, 2004). Učenci na
vprašanje niso odgovorili v 20 primerih. Pri tem vprašanju sta kot pravilen odziv
dva učenca iz 7. a izpostavila maščevanje ter dva učenca (7. b in 7. c) fizično nasilje.
Dva učenca sta izpostavila mediacijo (7. a in 7. b) in »jaz sporočilo« (7. c), kar
dokazuje seznanjenost učencev s programi preprečevanja in odzivanja na
medvrstniško nasilje, vendar ostaja odprto vprašanje, koliko jih je uspela šola
integrirati v vsakdanjik, saj teh odzivov ni nihče omenil pri prejšnjem vprašanju.
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Skladnost odgovorov učencev po oddelkih med vprašanjema o njihovih odzivih in
prepričanjih o pravilnih odzivih je dokaj visoka. Učenci iz 7. b in 7. d so pri obeh
vprašanjih najpogosteje odgovarjali, da bi se postavili zase, kar pomeni, da so
njihova prepričanja usklajena z njihovim vedenjem. V 7. a bi se največ učencev
odzvalo z umikom, čeprav velja večinsko prepričanje, da bi se morali postaviti zase.
V 7. c bi se najpogosteje odzvali s fizičnim nasiljem, čeprav velja večinsko
prepričanje, da bi o konfliktni situaciji morali poročati odrasli osebi. Odgovorov ne
bi smeli posploševati za cel oddelek, saj na zadnje vprašanje v 7. c veliko učencev
ni odgovorilo. Glede na analizo odgovorov ocenjujem, da učenci pogosteje
uporabljajo tiste strategije soočanja, pri katerih se lahko zanesejo nase (se postavijo
zase, fizično nasilje, umik). Učenci redkeje poiščejo socialno oporo, ki je sicer
pomembna pri ponavljajočem soočanju s konfliktnimi situacijami in viktimizacijo
(Sanders in Phye, 2004; Smith idr., 2004).

6.6 RV2: Kakšni sta učna zavzetost in učna odtujenost učencev v
oddelkih 7. razreda?
Pri vprašanju učne zavzetosti in učne odtujenosti so razredničarke in šolstva
svetovalna delavka večinoma govorile o učnem uspehu oz. neuspehu. Sklepamo
lahko, da učno zavzetost pozitivno povezujejo z učno uspešnostjo in da se le redko
zgodi, da učenec ni učno zavzet, če je učno uspešen. Primer bistrega, a nezavzetega
učenca je izpostavila razredničarka 7. b.
V naslednjem primeru si lahko ogledamo dejavnike, ki zadevajo učno zavzetost in
učno odtujenost. Učenec A4 iz 7. c je bil s strani učencev zavrnjen in zaznan kot
impulziven, razredničarka je poročala o njegovem antisocialnem vedenju, kar se je
pokazalo tudi na delavnicah, šolska svetovalna delavka pa je poročala o njegovih
učnih težavah. V okviru praktičnega usposabljanja sem ga spoznala tudi pri šolski
psihologinji, saj je imel zelo slabe ocene, zato sem ocenila, da je njegova učna
odtujenost visoka. A4 ni slovenske narodnosti, ima tudi težave v družinskem
okolju. Raziskave ugotavljajo, da so nesprejeti učenci v šoli manj zavzeti kot
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sprejeti (Boivin in Begin, 1989; Dishion, McCord in Poulin, 1999; Jackson in
Bracken, 1998; Podgornik, 2014), pozitivna socialna opora s strani vrstnikov pa se
ujema z učnim uspehom (Parker in Asher, 1987). Pomemben dejavnik učnega
uspeha in učne zavzetosti je tudi socialno-ekonomski status družine, saj se pri
učencih družin z nižjim statusom kaže večja učna neuspešnost (Košak Babuder,
2006). Starši v takšnih družinah so praviloma nižje izobraženi, kar se odraža pri
manjših učnih spodbudah in pomoči, razvoju navad (npr. manj berejo) in osvojenih
vrednotah (Dufur, Parcel in Troutman, 2013; Notten in Kraaykamp, 2010).
Raziskave so potrdile, da se učna zavzetost povezuje z vrstniško podporo tedaj,
kadar je učenec deležen tudi socialne podpore učiteljev in staršev (Malecki in
Demaray, 2003). Zaključimo lahko, da ima učenec A4 veliko okoliščin, ki
prispevajo k njegovi učni odtujenosti in učnemu neuspehu, zato je upravičeno
pospešeno prejemanje dodatne pomoči, kot je tudi poročala šolska svetovalna
delavka.
Razredničarka 7. a je poročala, da je sama namenila veliko časa razvoju
odgovornosti učencev glede opravljanja domačih nalog, vendar še vedno ni bila
zadovoljna s kvaliteto njihovega odnosa do šolskega dela, kar je zaznavala kot
opravljanje učnih nalog z odporom ter le tedaj, kadar je bilo nujno. Čeprav je z
vztrajnostjo pri učencih dosegla opravljanje njihovih obveznosti, se ji je
ekstrinzična motivacija zdela problematična. Večji problem je bila učna
amotivacija, ki vodi v začaran krog učnega neuspeha (Košir, 2013), kar je bilo
opazno pri učencu A4 iz 7. c. Tudi po poročanju šolske svetovalne delavke je
razredničarki 7. a uspelo privzgojiti učne navade, kar se je verjetno povezovalo tudi
z njenim sprejemajočim odnosom in pristnim zanimanjem za učence. Raziskave
namreč ugotavljajo, da o višji učni zavzetosti učenci poročajo tedaj, kadar učitelji
kažejo več zanimanja zanje in se bolj vključujejo v njihova življenja (Tucker idr.,
2002). Učitelj lahko s svojim odnosom do učne vsebine ter z izborom učnih metod
in učnih oblik dela učencem predstavlja pomemben model za doživljanje zanosa –
stanje ekstremne intrinzične motivacije, pri katerem oseba spontano ustvarja brez
občutka za utrujenost in čas (Košir, 2013).
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Raziskave so ugotovile pozitivno povezanost med poučevanjem, ki hkrati
zadovoljuje tri osnovne potrebe po teoriji samodoločanja (po avtonomiji, strukturi
in povezanosti) ter motivacijo in zavzetost učencev (Stroet, Opdenakker in
Minnaert, 2013). Obravnava načinov zadovoljevanja teh treh potreb v šolskem
okolju bo predstavljena pri zadnjem raziskovalnem vprašanju o predlogih učiteljev
za nadaljnje delo z oddelki.

6.7 RV3: Kakšni so predlogi za izboljšanje trenutnega stanja v svojem
oddelku 7. razreda?
Razredničarke niso podale enotnih predlogov za izboljšanje trenutnega stanja v 7.
razredu. Razredničarki 7. b in 7. d sta predlagali še več delavnic, ki bi premešale
ustaljene strukture druženja. Tako bi se lahko oddelek med seboj bolj povezal.
Razredničarki 7. a in 7. c sta se osredotočili na druge vidike, na primer na delo s
starši, postavljanje meja, doslednost, razumevanje, odprtost, sprejemanje in
pozitivno povratno informacijo, kar se sklada tudi s predlogi za izboljšanje odnosov
med učitelji in učenci (Hamre in Pianta, 2006). Obe razredničarki sta opazili
napredek pri delu s svojim oddelkom. V tej šoli učiteljice torej ne stereotipizirajo
toplih odnosov in jih razumejo kot pogoj za vzpostavitev optimalnega učnega
okolja (Košir, 2013). Zavedajo se vseh treh pomembnih dimenzij, ki prispevajo k
višji motivaciji in učni zavzetosti učencev: učiteljeve opore, spodbujanja interakcij
med učenci ter spodbujanja vzajemnega spoštovanja (Ryan in Patrick, 2001).
Razredničarka 7. d je omenila, da je pri razrednih urah težko vpeljevala zanimive
vsebine, s katerimi bi se učenci povezovali in osebnostno rasli, saj ji je zaradi
birokratskih razlogov (npr. opravičevanju ur učencu M6) zmanjkovalo časa. Avtorji
se strinjajo, da struktura šolskega dneva onemogoča razvijanje socialnih odnosov
izven časa pouka, še posebej pri starejših učencih. Na ravni šole predlagajo, da
učenci in učitelji preživijo več skupnega časa v okviru neformalnih dejavnosti,
vpeljejo dodatne programe za sodelovanje s starši, vključujejo zaposlene v šoli v
načrtovanje različnih aktivnosti, uporabljajo mediacijo namesto kaznovanja
(Hamre in Pianta, 2006).
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Sama sem veliko premišljevala o izbiri ustreznih načinov priprave in izvedbe
delavnic. Učencem sem želela pokazati, da so sprejeti, spoštovani in spodbujeni ne
glede na negativni sloves. Izkazalo se je, da zgolj takšen odnos dobro deluje le do
določene mere, denimo pri vzpostavljanju reda, ko sem samo brez besed čakala, da
se učenci umirijo, in so se celo glasni učenci začeli medsebojno umirjati. V
določenih situacijah, kjer se je učenec razživel tako zelo, da se obnašal nespoštljivo
ter zanemaril dejstvo, da se nahaja v šolskem okolju, pa zgolj sprejemanje učenca
ni zaleglo. Tedaj mu je bilo potrebno predstaviti jasna navodila, jasno strukturo in
urnik, jasno nagrado in kazen. Kadar učitelj oboje združi v en sam celovit pristop,
lahko pri učencih lažje zadovolji potrebe po kompetentnosti, avtonomiji in
povezanosti (Glasser, 1994; Furrer in Skinner, 2003). Učitelj predstavlja učencem
pomemben model vedenja, zato se lahko ob konsistentnem vedenju razredničarke
sčasoma priučijo določenih vedenjskih vzorcev (Chang idr., 2004). Če
razredničarke in drugi učitelji želijo učence načrtno priučiti določenih vedenjskih
vzorcev, morajo najprej ozavestiti svoje delovanje v razredu (Korthagen in Vasalos,
2005). To je pomembno tudi za njihov profesionalni razvoj.
Menim, da je analiza odgovorov razredničark in šolske svetovalne delavke dobro
prikazala pomembnost aktivnega delovanja na različnih ravneh; na individualni
ravni (npr. svetovanje zavrnjenim učencem, pomoč posameznim skupinam
učencev), na skupinski ravni (npr. opora učencem v oddelku, preventivni program
za celoten oddelek) ter na šolski ravni (npr. ustvarjanje prijetne in spoštljive klime,
usposabljanje učiteljev in drugih šolskih delavcev) (Cowie in Jennifer, 2008).
Primer dobre prakse v Sloveniji je Glasserjeva kakovostna šola (Kern, 2008;
Podgornik, 2014). Vodstvo šole, kjer sem pripravljala delavnice, se verjetno dobro
zaveda pomembnosti takšnega pristopa, ki pa je gotovo tudi zahteven izziv, zaradi
velike količine časa, denarnih sredstev, reorganizacije in delnega prestrukturiranje
obstoječega sistema. S tem se soočajo tudi šole v tujini (Bellmore, 2016). Zaenkrat
se šola zadovoljuje s krajšimi ali prostovoljnimi programi, ki jih ponujajo zunanji
izvajalci (npr. študentka na praksi, prostovoljska društva, kot so Mladinski
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informativno-svetovalni center Infopeka, Društvo študentov psihologije Maribor in
Društvo za preventivno delo).

6.8 Uporabna vrednost, prednosti, pomanjkljivosti in predlogi
izboljšav študije primera
Študija primera dosega uporabno vrednost že zaradi same izvedbe izkustvenih
delavnic. Z njimi sem intervenirala v obstoječe vrstniške in druge socialne odnose,
pri čemer je vpliv te intervencije na spremembe v omenjenih odnosih težko
dokončno opredeliti. Vsekakor je študija primera v šolskem okolju opozorila na
pomembnost vrstniških in drugih socialnih odnosov in je spodbuda za nadaljnje
izvajanje podobnih in nadgrajenih intervencij. Prav tako je opozorila na
problematiko pomanjkanja časa za povezovanje razrednika in oddelka v okviru
razredne ure, ki je prevečkrat namenjena zgolj birokratskih obvestilom, poslušanju
šolskih objav preko zvočnikov ter opravičevanju izostanka od pouka. Akcijsko
raziskovanje doseže pravo vrednost šele z objavo v širši javnosti, ko lahko ta študija
primera spodbudi bodoče študente psihologije, pedagogike, razrednega pouka in
podobnih smeri, da sami nadaljujejo ter nadgradijo podobne programe izkustvenih
delavnic.
Raziskava ima tudi pomanjkljivosti, na različnih ravneh. Na ravni metode bi lahko
eksperimentalno preverila vzročno-posledične odnose med različnimi merami
vrstniških odnosov in izvajanjem izkustvenih delavnic, pri čemer bi moral en
oddelek predstavljati kontrolno skupino. Na željo šole sem delavnice izvedla v vseh
štirih oddelkih 7. razreda, zato sem uporabila metodo akcijskega raziskovanja in se
sproti prilagajala okoliščinam. Namen študije primera ni bilo le moje opazovanje in
raziskovanje, temveč tudi in zlasti izboljšanje vrstniških odnosov ter pridobivanje
povratnih informacij za razredničarke. Prav tako bi lahko pripravila transkripcije
intervjujev z razredničarkami in šolsko svetovalno delavko, a snemanje pogovorov
ni bilo zaželeno. To je verjetno prispevalo k izgubi določenih podatkov, saj jih
nisem mogla kodirati, vendar sem pridobljene informacije kljub temu lahko povzela
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v smiselno celoto. Študija primera ima tudi to pomanjkljivost, da zaradi
premajhnega vzorca dobljeni rezultati niso posplošljivi za celotno populacijo.
Seveda pa ima študija primera tudi prednosti, saj lahko kvalitativno in bolj
poglobljeno preučuje nekatere določene vidike vrstniških odnosov, ki jih ostale
raziskave zaznavajo le kot pogoste. Ta študija primera bi prav tako lahko razen
sociometričnega statusa zajela tudi obravnavo prijateljskih odnosov in zaznane
popularnosti, in tako dobljene ugotovitve bolje povezala z izsledki določenih
raziskav. Glede izvedbe delavnic je bila velika pomanjkljivost časovno načrtovanje,
kar so izpostavile tudi razredničarke. Če razredna ura ne bi potekala v vseh oddelkih
istočasno, bi lahko delavnice opravili v strnjenem zaporedju petih tednov, tako pa
so potekale s prekinitvami po nekaj tednov. Te prekinitve so ovirale vzpostavitev
pozitivnejšega odnosa med izvajalko delavnic in učenci, kar je seveda zniževalo
kvaliteto same izvedbe delavnic. Podobno kot dejstvo, da ni bila zagotovljena
načrtovana dolžina delavnic 45 minut zaradi opravljanja razredniških obveznosti
(obvestila, opravičevanje izostankov od pouka, objave preko šolskega radia).
Izvedbo delavnic so prav tako motile odpovedi razrednih ur zaradi dnevov
dejavnosti. Pomanjkljivost izvedbe delavnic je tudi ta, da sem bila izvajalka samo
ena, zato nisem mogla sproti pridobivati dodatnih povratnih informacij o kvaliteti
izvedbe ter njenih morebitnih izboljšavah. Kadar delavnice vodi par, so izboljšave
lažje in vpogled v dogajanje bolj celosten. Tudi moje zaznavanje in opazovanje
vrstniških odnosov je lahko bilo izkrivljeno, saj sem kot nova odrasla oseba, ki je
učenci niso vajeni, lahko sprožila drugačno vedenje od običajnega. Z vidika
učencev je bila pomanjkljiva tudi obravnava njihovih različnih vstopnih motivacij
za sodelovanje, ki je prav tako lahko vplivala na samo izvedbo delavnic. Morda so
določeni učenci zaradi delavnic zaznavali občutek kaznovanja, drugi pa so jih dojeli
kot nagrado, ker so v njih uživali.
Najpomembneje pri izboljšavi študije primera bi bilo preoblikovati delavnice. V
prihodnje bi bilo smiselno enakomerno razporediti vaje na kognitivnem, čustvenem
in vedenjskem nivoju. Ker se učenci pri tej starosti radi gibajo in so težko dlje časa
mirni, bi potrebovali več vsebinsko primernih vaj, ki niso statične. Če bi delavnice
ponovno izvajal en sam voditelj, bi bilo primerneje, če bi jih le z enim oddelkom in
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dlje časa – denimo od oktobra do maja, dve leti zapored. Najbolje z oddelkom, ki
po mnenju šole potrebuje največ dodatnega usmerjanja, in prav tako z oddelkom
nižjega razreda, saj je zgodnja intervencija praviloma učinkovitejša, trajnejša. Pri
tem bi lahko sodeloval tudi z razredničarko in ostalimi učitelji, seveda bolj kot
mediator, nevsiljivo. Učitelje bi lahko vključil v bolj poglobljeno raziskavo tudi
tako, da bi z vprašalniki preveril njihova prepričanja o vrstniških odnosih in morda
pripravil delavnico na temo vrstniških odnosov, vloge učiteljev ter strategij
spoprijemanja z vrstniškimi odnosi.
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7

SKLEP

V začetku akcijskega raziskovanja sem si zastavila naslednje cilje: ugotoviti
povezanost, kvaliteto odnosov, učno zavzetost in učno odtujenost učencev v 7.
razredu ter izvedba petih delavnic v štirih oddelkih 7. razreda. Cilji so bili doseženi.
V okviru štirih sklopov hipotez in treh raziskovalnih vprašanj so nastali naslednji
zaključki:
(1) Indeks kohezivnosti (mera stopnje povezanosti) in sociometrični status
učencev se po izvedbi izkustvenih delavnic nista bistveno spremenila. Večji
vzorec in daljše delavnice bi lahko prispevale k vidnejšim spremembam.
Kljub temu je bilo opaziti trend pozitivnih sprememb v spremembah
sociometričnega statusa.
(2) Učna zavzetost se je po izvedbi izkustvenih delavnic znižala, medtem ko se
je učna odtujenost zvišala. Po ekološki sistemski teoriji je potrebno
upoštevati tudi zunanje dejavnike, npr. bližajoče se šolske počitnice.
(3) Priljubljeni učenci so bili s strani vrstnikov zaznani kot najbolj prosocialni.
(4) Kontroverzni in zavrnjeni učenci so bili s strani vrstnikov zaznani kot
najbolj impulzivni.
(5) Indeks kohezivnosti je bil višji v tistih oddelkih, kjer je bila učna zavzetost
nižja, kar bi lahko povezali z nižjo tekmovalnostjo. Ob večji tekmovalnosti
in učni motiviranosti učencev bi se lahko njihova povezanost zmanjšala,
med njimi bi lahko nastajali konflikti.
(6) Sprejeti (priljubljeni in povprečni) in nesprejeti (zavrnjeni in prezrti) učenci
se niso razlikovali v stopnji učne zavzetosti in učne odtujenosti. Potrebno bi
bilo raziskati tudi druge vire podpore, ki pomembno prispevajo k učni
motivaciji učencev.
(7) Učna zavzetost se je pozitivno povezovala s spremenljivko, ki predstavlja s
strani vrstnikov zaznano prosocialnost, in negativno s spremenljivko, ki
predstavlja s strani vrstnikov zaznano impulzivnost.
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(8) K spremembam v vrstniških odnosih v oddelku so prispevali različni
dejavniki: antisocialno vedenje posameznih učencev, vedenjske in
osebnostne značilnosti učencev, obvladovanje socialnih veščin, učni uspeh
in učna zavzetost, učne oblike in učne metode pri pouku, starost, spol,
narodnost učencev, odnos z razrednikom ter zunanji dejavniki (npr.
družinske razmere).
(9) Pri ocenjevanju kvalitete odnosov se je pojavila določena mera neskladnosti
med sošolci, razredničarko, šolsko svetovalno delavko in menoj, zato je za
oblikovanje celostne predstave o vrstniških odnosih še naprej smiselno
pridobivati podatke iz različnih virov in z različnimi metodami. Celosten
občutek o posameznih oddelkih med razredničarkami in šolsko svetovalno
delavko je bil skladen.
(10)

Učenci so ocenili, da bi v konfliktni socialni situaciji najpogosteje

občutili negativno čustvo, pri izbiri odziva pa so navajali, da bi se postavili
zase, čeprav bi se jim bilo zdelo pravilneje o situaciji poročati odrasli osebi.
(11)

V 7. c, kjer je bilo po celostnem občutku tako razredničarke kot

šolske svetovalne delavke ter mojem občutku največ učencev z vedenjskimi
težavami, so učenci pogosteje kot v drugih oddelkih navajali, da bi se bili
odzvali s fizičnim nasiljem.
(12)

K učni zavzetosti je prispevalo več dejavnikov: vrstniška opora,

družinske razmere, razvoj stališč in vrednot glede šole, socialna podpora
učiteljev in staršev, učiteljev odnos do učne vsebine, izbor učnih metod in
učnih oblik.
Spoznanja ob koncu akcijskega raziskovanja so se ujemala z začetnimi pričakovanji
– nadaljnja izboljšava stanja bi bila potrebna in zaželena. Učiteljice so se zavedale
pomembnosti dela z razredom. Predlagale so razvijanje stalnega občutka varnega
okolja z doslednim postavljanjem meja ravnanja, priporočale pa so tudi dodatno
izvedbo delavnic z namenom izkušanja raznovrstnih socialnih situacij.
Zaključujem, da bi bilo smiselno nadaljevati začeto delo z učenci in oddelki, vendar
ob dolgotrajnejši in rednejši izvedbi izkustvenih delavnic z opravljanjem vaj na
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kognitivnem, čustvenem in vedenjskem nivoju. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o
uvedbi celovitejših programov z aktivnim pristopom na ravni tako posameznih
učencev kot razreda in celotne šole.

107

8

LITERATURA

Batistič Zorec, M. (2000). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta
UL.
Baumeister, R. F. in Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal
attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117,
497–529.
Bečaj, J. (1987). Problem uspešnosti pri obravnavanju vedenjskih motenj v osnovni šoli.
V M. Bergant (ur.), Vedenjske motnje mladostnikov v sodobnem času (str. 78–
103). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine.
Bečaj, J. (1998). Šolska svetovalna služba in kurikularna prenova. Sodobna pedagogika,
49, 167–181.
Bečaj, J. (2003). Disocialnost pri otrocih in mladostnikih. Slovenska pediatrija, 10, 12–
27.
Bell, S. K., Coleman, J. K., Anderson, A., Whelan, J. P. in Wilder, C. (2000). The
effectiveness of peer mediation in a low-ses rural elementary school. Psychology
in the School, 37, 505–516.
Bellmore, A. (2016). Whose responsibility is it to stop bullying? Policy Insights from the
Behavioral and Brain Sciences, 1–6.
Berkopec, B., Ferk, A., Minih, M. M., Motaln A., Pogorevčnik, M. in Tušek, L. (2013).
Validacija vprašalnika Učne zavzetosti nasproti učni odtujenosti: Zaključno
poročilo pri vajah predmeta Psihometrija. Neobjavljeno gradivo, Filozofska
fakulteta UM.
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational
Psychologist, 34, 15–28.
Berndt, T. J. in Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school.
Child Development, 66, 1312–1330.
Bierman, K. L., Miller, C. M. in Stabb, S. (1987). Improving the social behavior and peer
acceptance of rejected boys: Effects of social skill training with instructions and
prohibitions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 194–200.
Bierman, K. L. in Powers, C. J. (2011). Social skills training to improve peer relations. V
K. H. Rubin, W. M. Bukowski in B. Laursen (ur.), Handbook of peer interactions,
relationships, and groups (str. 603–621). New York, NY, ZDA: The Guilford
Press.
Bierman, K. L., Smoot, D. L. in Aumiller, K. (1993). Characteristics of aggressiverejected, aggressive (nonrejected), and rejected (nonaggressive) boys. Child
Development, 64, 139–151.

108

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. New York: Oxford University Press.
Boivin, M. in Begin, G. (1989). Peer status and self-perceptions among early elementary
school children: The case of the rejected child. Child Development, 60, 591–596.
Boxer, P., Tisak, M. S. in Goldstein, S. E. (2004). Is it bad to be good? An exploration of
agressive and prosocial behavior subtypes in adolescence. Journal of Youth and
Adolescence, 33, 91–100.
Bukowski, W. M. in Newcomb, A. F. (1985). Variability in peer group perceptions:
Support for the »controversial« sociometric classification group. Developmental
Psychology, 21, 1032–1038.
Bush, E. S. in Ladd, G. W. (2001). Peer rejection as an antecedent of young children's
school adjustment: An examination of mediating processes. Developmental
Psychology, 37, 550–560.
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A. in Zimbardo, P. G. (2000).
Prosocial foundations of children's academic achievement. Psychological Science,
11, 302–306.
Carlo, G., Crockett, L. J., Randall, B. A. in Roesch, S. C. (2007). Parent and peer
correlates of prosocial development in rural adolescents: A longitudinal study.
Journal of Research on Adolescence, 17, 301–324.
Carrell, S. (2002). Skupinske aktivnosti za mladostnike: priročnik za vodenje skupin.
Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
Chang, L., Liu, H., Wen, Z., Fung, K. Y., Wang, Y. in Xu, Y. (2004). Mediating teacher
liking and moderating authorative teaching on Chinese adolescents' perception of
antisocial and prosocial behaviors. Journal of Educational Psychology, 76, 369–
380.
Cillessen, A. H. N. (2011). Sociometric methods. V K. H. Rubin, W. M. Bukowski in B.
Laursen (ur.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (str. 82–
99). New York, NY, ZDA: The Guilford Press.
Coie, J. D. in Cillessenm A. H. N. (1993). Peer rejection: Origins and effects on
childrens's development. Current Directions in Psychological Science, 2, 89–92.
Coie, J. D. in Dodge, K. A. (1988). Multiple sources of data on social behavior and social
status in the school: A cross-age comparison. Child Development, 59, 815–829.
Coie, J. D., Dodge, K. A. in Coppotelli, H. A. (1982). Dimensions and types of social
status: A cross-age perspective. Developmental Psychology, 18, 557–569.
Coie, J. D., Dodge, K. A., Terry, R. in Wright, V. (1991). The role of aggression in peer
relations: An analysis of aggression episodes in boys' play groups. Child
Development, 62, 812–826.

109

Coie, J. D., Lochman, J. E., Terry, R. in Hyman, C. (1992). Predicting early adolescent
disorder from childhood aggresion and peer rejection. Journal of Consulting and
Clinical Pdxchology, 60, 783–792.
Coie, J. D., Terry, R., Lenox, K. in Lochman, J. (1995). Childhood peer rejection and
aggression as predictors of stable patterns of adolescent disorder. Development
and Psychopathology, 7, 697–713.
Cook, C. R., Gresham, F. M., Kern, L., Barreras, R. B., Thornton, S. in Crews, S. D.
(2008). Social skills training for secondary students with emotional and/or
behavioral disorders: A review and analysis of the meta-analytic literature.
Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 16, 131–144.
Corsaro, W. A. in Eder, D. (1990). Children’s peer cultures. Annual Review of Sociology,
16,197–220.
Cowie, H. in Jennifer, D. (2008). Creating a supportive environment. V H. Cowie in D.
Jennifer (ur.), New Perspectives on Bullying (str. 117–131). Berkshire, VB:
McGraw-Hill Education.
Čačinovič Vogrinčič, G. (1998). Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske
skupine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
De Bruyn, E. H., Cillessen, A. H. N. in Wissink, I. B. (2010). Associations of peer
acceptanceand perceived popularity with bullying and victimization in early
adolescence. Journal of Early Adolescence, 30, 543–566.
Deci, E. L. in Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of goal pursuits: Human needs
and the self-determinations of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
Delavnice. (n. d.). V Društvo Center za pomoč mladim. Pridobljeno 29. 3. 2016 s
http://www.cpm-drustvo.si/programi/delavnice/.
Delavnice za osnovne šole. (2010). V Društvo za boljši svet, skupaj delamo za boljši svet.
Pridobljeno 29. 3. 2016 s http://www.forbetterworld.si/2/51/34/vsebine.html.
Dijkstra, J. K., Cillessen, A. H. N. in Borch, C. (2013). Popularity and adolescent
friendship networks: Selection and influence dynamics. Developmental
Psychology, 49, 1242–1252.
Dishion, T. J., McCord, J. in Poulin, F. (1999). When interventions harm – peer groups
and problem behavior. American Psychologist, 54, 755–764.
Donohue, K. M., Perry, K. E. in Weinstein, R. S. (2003). Teachers' clasroom practices
and children's rejection by their peers. Journal of Applied Developmental
Psychology, 24, 91–118.
Dufur, M. J., Parcel, T. L. in Troutman, K. P. (2013). Does capital at home matter more
than capital at school? Social capital effects on academic achievement. Research
in Social Stratification and Mobility, 31, 1–21.

110

Eisenberg-Berg, N. in Hand, M. (1979). The relationship of preschoolers reasoning about
prosocial moral conflicts to prosocial behavior. Child Development, 50, 356–363.
Estell, D. B. in Perdue, N. H. (2013). Social support and behavioral and affective school
engagement: The effects of peers, parents, and teachers. Psychology in the
Schools, 50, 325–339.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C. in Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential
of the concept, state of evidence. Review of Educational Research, 74, 59–109.
Fredricks, J., McColskey, W., Meli, J., Montrosse, B., Mordica, J. in Mooney, K. (2011).
Measuring student engagement in upper elementary through high school:a
description of 21 instruments. Issues and Answers, 98, 1–80.
Frentz, C., Gresham, F. M. in Elliott, S. N. (1991). Popular, controversial, neglected, and
rejected adolescents: Contrasts of social competence and achievement differences.
Journal of School Psychology, 29, 109–120.
Furrer, C. in Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic
engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95, 148–162.
Glasser, W. (1994). Kontrolna teorija ali Kako vzpostaviti učinkovito kontrolo nad svojim
življenjem. Ljubljana: Taxus.
Globovnik Velikonja, V. (2014). Sistemska terapija: Gradivo pri predmetu Družinska
terapija. Neobjavljeno gradivo, Filozofska fakulteta UM.
Gregorčič, B. (2012). Spodbujanje socialnega vedenja na šoli. Vodenje, 3, 105–116.
Gresham, F. M., Bao Van, M. in Cook, C. R. (2006). Social skills training for teaching
replacement behaviors: Remediating acquistion deficits in at-risk students.
Behavioral Disorders, 31, 363–377.
Gresham, F. M. in Nagle, R. J. (1980). Social skills training with children:
Responsiveness to modeling and coaching as a function of peer orientation.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48, 718–729.
Hammond, S. I. in Brownell, C. A. (2015). Prosocial development across the lifespan.
Encyclopedia on Early Childhood Development. Pridobljeno 4. 6. 2016 s
http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development.
Hamre, B. K. in Pianta, R. C. (2006). Student-teacher relationships. V: G. C. Bear in K.
M. Minke (ur.), Children's needs III: Development, prevention, and intervention
(str. 59–71). Washington, ZDA: National Association of School Psychologists.
Harris, J. R. (1995). Where is the child's envvironment? A group socialization theory of
development. Psychological Review, 102, 458–489.
Hawley, P. H. (2003). Prosocial and coercive configurations of resource control in
earlyadolescence: A case for the well-adapted Machiavellian. Merrill-Palmer
Quarterly, 49, 279–309.

111

Hopmeyer Gorman, A., Kim, J. in Schimmelbusch, A. (2002). The attributes adolescents
associate with peer popularity and teacher preference. Journal of School
Psychology, 40, 143–165.
Hupp, S. D. A, LeBlanc, M., Jewell, J. D. in Warnes, E. (2009). History and Overview. V
J. L. Matson (ur.), Social behavior and skills in children (str. 1–22). New York,
NY, ZDA: Springer.
Hughes, J. N., Cavell, T. A. in Willson, V. (2001). Further support fort he developmental
significance of the quality of the teacher-student relationship. Journal of School
Psychology, 39, 289–301.
Jackson, L. D. in Bracken, B. A. (1998). Relationship between student's social status and
domain-specific self-concepts. Journal of School Psychology, 36, 233–246.
Jambon, M. in Smetana, J. G. (2014). Moral complexity in middle childhood: Children's
evaluations of necessary harm. Developmental Psychology, 50, 22–33.
Kazdin, A. E. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and
future directions. Psychological Bulletin, 102, 187–203.
Kennedy, J. H. (1990). Determinants of peer social status: contributions of physical
appearance, reputation, and behavior. Journal of Youth and Adolescence, 19, 233–
244.
Kern, A. N. (2008). Uvajanje teorije izbire. Naša pot do Glasserjeve kakovostne šole.
Pridobljeno 16. 2. 2016 s
http://preserje.zejn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Ite
mid=270.
Kindermann, T. A. (1993). Natural peer groups as contexts for individual development:
The case of children's motivation in school. Developmental Psychology, 29, 970–
977.
Kindermann, T. A. in Gest, S. D. (2011). Assessment of the peer group: Identifying
naturally occurring social networks and capturing their effects. V K. H. Rubin, W.
M. Bukowski in B. Laursen (ur.), Handbook of peer interactions, relationships,
and groups (str. 100–117). New York, NY, ZDA: The Guilford Press.
Korthagen, F. in Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a mean to
enhance professional growth. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11,
47–71.
Košir, K. (2006). Socialni odnosi v povezavi z učno motivacijo in emocijami ter učnimi
dosežki učencev: vloga vrstnikov in učiteljev (Doktorska disertacija). Ljubljana:
Filozofska fakulteta UL.
Košir, K. in Pečjak, S. (2007). Dejavniki, ki se povezujejo s socialno sprejetostjo v
različnih obdobjih šolanja. Psihološka obzorja, 16, 49–73.

112

Košir, K. (2013). Socialni odnosi v šoli. Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško
produkcijo in založništvo.
Kovas, Y., Garon-Carrier, G., Boivin, M., Petrill, S. A., Plomin, R., Malykh, S. B. …
Vitaro, F. (2015). Why children differ in motivation to learn: Insights from over
13,000 twins from 6 countries. Personality and Individual Differences, 80, 51–63.
Košak Babuder, M. (2006). Kako pretrgati začarani krog revščine v izobraževanju.
Sodobna pedagogika, 57, str. 94–107.
Ladd, G. W. (1981). Effectiveness of a social learning method for enhancing children's
social interaction and peer acceptance. Journal Development, 51, 171–178.
LaGreca, A. M. in Santogrossi, D. S. (1980). Social skills training with elementary school
students: A behavioral group approach. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 48, 220–227.
Lather, P. A. (1993). Fertile obsession: Validity after poststructuralism. The Sociological
Quarterly, 34, 673–693.
Lee, E. (2009). The relationship of aggression and bullying to social preference:
Differences in gender and types of aggression. International Journal of
Behavioral Development, 33, 323–330.
Lopez, C. in DuBois, D. L. (2005). Peer victimization and rejection: Investigation of an
integrative model of effects on emotional, behavioral, and academic adjustment in
early adolescence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 25–
36.
Lösel, F. in Beelmann, A. (2003). Effects of child skills training in preventing
antisocial behavior: A systematic review of randomized evaluations. The
ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 587, 84–109.
Maksimović, Z. (1991). Mladinske delavnice: Psihološki primarnopreventivni program,
namenjen mladostnikom zgodnjega obdobja. Ljubljana: Sekcija za preventivno
delo pri Društvu psihologov Slovenije.
Malecki, C. K. in Demaray, M. K. (2003). What type of support do they need?
Investigating student adjustment as related to emotional, informational, appraisal,
and instrumental support. School Psychology Quarterly, 18, 231–252.
Marantz, M. (1988). Fostering prosocial behaviour in the early childhood classroom:
Review of the research. Journal of Moral Education, 17, 27–39.
Marks, H. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the
elementary, middle, and high school years. American Educationa lResearch
Journal, 37, 153–184.
Maslow, A. H. (1968). Some educational implications of the humanistic psychologies.
Harvard Educational Reviw, 38, 685–696.

113

McGarth, H. in Francey, S . (1996). Prijazni učenci, prijazni razredi: Učenje socialnih
veščin in samozaupanja v razredu. Ljubljana: DZS.
Merljak, S. (2014, 18. november). Dobro vzdušje, dobri odnosi, dobra šola. Delo.
Pridobljeno 16. 2. 2016 s http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/dobro-vzdusjedobri-odnosi-dobra-sola.html.
Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka
šola za socialno delo.
Moscovici, S. in Personnaz, B. (1980). Studies in Social Influence. Minority Influence
and conversion behavior in a perceptual task. Journal of Experimental Social
Psychology, 16, 270–282.
Mugny, G. in Papastamou, S. (1980). When rigidity does not fail: individualization and
psychologization as resistances to the diffusion of minority innovations. European
Journal of Social Psychology, 10, 43-61.
Neuman, W. L. (2006). Social research methods : qualitative and quantitative
approaches. Boston: Pearson international edition.
Newcomb, A. F., Bukowski, W. M. in Pattee, L. (1993). Children's peer relations: A
metaanalytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average
sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99–128.
Notten, N. in Kraaykamp, G. (2010). Parental media socialization and educational
attainment: Resource or disadvantage? Research in Social Stratification and
Mobility, 28, 453–464.
Oden, S. L. in Asher, S. R. (1977). Coaching children in social skills for friendship
making. Child Development, 48, 495–506.
Ollendick, T. H., Weist, M. D., Borden, M. C. in Greene, R. W. (1992). Sociometric
status and academic, behavioral, and psychological adjustment: A five-year
longitudinal study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 80–87.
Olsen, W. (2004). Triangulation in social research: Qualitative and quantitative methods
can really be mixed. V: M. Holborn (ur.), Developments in Sociology. Ormskirk:
Causeway Press.
Olson, R. K., Keenan, J. M., Byrne, B. in Samuelsson, S. (2014). Why do children differ
in their development of reading and related skills? Journal of Research in
Reading, 18, 38–54.
Parker, J. G. in Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are
low-accepted children "at risk"? Psychological Bulletin, 102, 357–389.
Parkhurst, J. T. in Hopmeyer, A. (1998). Sociometric popularity and peer-perceived
popularity: Two discint dimensions of peer status. Journal of Early Adolescence,
18, 125–144.

114

Patrick, H., Kaplan, A. in Ryan, A. M. (2007). Early adolescents' perceptions of the
classroom social environment, motivational beliefs, and engagement. Journal of
Educational Psychology, 99, 83–98.
Pečjak, S. in Košir, K. (2008). Poglavja iz pedagoške psihologije: Izbrane teme.
Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete UL.
Pellegrini, A. D., Blatchford, P. in Baines, E. (2016). Children's social competence and
peer relations. V A. D. Pellegrini, P. Blatchford in E. Baines, E. (ur.), The child
at school: Interactions with peers and teachers (str. 17–29). London, VB:
Routledge.
Podgornik, N. (2014). Vloga revščine in socialne izključenosti na pridobivanje
izobraževalnih in psihosocialnih kompetenc otrok. Anthropos, 46, 195–220.
Prgić, J. (2014). Teorija šolske in vrstniške mediacije. Griže: Svetovalno-izobraževalni
center MI.
Prinstein, M. J. in Cillessen, A. H. N. (2003). Forms and functions of adolescent peer
aggression associated with high levels of peer status. Merrill-Palmer Quarterly,
49, 310–342.
Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli. (2008). Čačinovič Vogrinčič, G.
idr. (ur.). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Projekt Ljubezen in spolnost. (n. d.) V Facebook. Pridobljeno 29. 3. 2016 s
https://www.facebook.com/ljubezeninspolnost/.
Projekt Oh, ta ljubezen. (n. d.). V Facebook. Pridobljeno 29. 3. 2016 s
https://www.facebook.com/Projekt-Oh-ta-ljubezen-1628092304111530/?fref=ts.
Razdevšek-Pučko, C., Read, B. in Fülöp, M. (2006). Opazovanje v razredih. V: A. Ross,
M. Fülöp in M. Pergar Kuščer (ur.), Učiteljevo in učenčevo razumevanje
tekmovanja in sodelovanja: študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji (str. 123).
Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.
Reeve, J., Bolt, E. in Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and
motivate students. Journal of Educational Psychology, 91, 537–548.
Reijntjes, A., Vermande, M., Olthof, T., Goossens, F. A., van de Schoot, R., Aleva, L. in
van der Meulen, M. (2013). Costs and benefits of bullying in the context of the
peer group: A three wave longitudinal analysis. Journal of Abnormal Child
Psychology, 41, 1217–1229.
Rose, A. J., Swenson, L. P. in Waller, E. M. (2004). Overt and relational aggression and
perceived popularity: Developmental differences in con-current and prospective
relations. Developmental Psychology, 40, 378–387.
Ryan, R. M. in Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions
and new directions. Conteporary Educational Psychology, 25, 54–67.

115

Ryan, A. M. in Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in
adolescents' motivation and engagement during middle school. American
Educational Research Journal, 38, 437–460.
Salmela-Aro, K. in Upadaya, K. (2012). The schoolwork engagement inventory: Energy,
dedication, and absorption (EDA). European Journal od Psychological
Assessment, 28, 60– 67.
Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K. in Kaukiainen, A. (1996).
Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status
within the group. Aggressive Behavior, 22, 1–15.
Sanders, C. E. in Phye, G. D. (ur). (2004). Bullying: Implications fort he classrookm. San
Diego, CA, ZDA: Elsevier Academic Press.
Schwartz, D., Brynn, M. K. in Duong, T. M. (2013). Do academically-engaged
adolescents experience social sanctions from the peer group? Youth Adolescence,
42, 1319–1330.
Sentse, M., Kretschmer, T. in Salmivalli, C. (2015). The longitudinal interplay between
bullying, victimization, and social status: Age-related and gender differences.
Social Development, 24, 443–697.
Shin, R., Daly, B. in Vera, E. (2007). The relationships of peer norms, ethnic identity, and
peer support to school engagement in urban youth. Professional School
Counseling, 10, 379–388.
Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G. in Kindermann, T. (2008). Engagement and
disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of
Educational Psychology, 100, 765–781.
Skinner, E. A., Kindermann, T. A. in Furrer, C. J. (2009). A motivational perspective on
engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children’s
behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom.
Educational and Psychological Measurement, 69, 493–525.
Smith P. K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P. in Chauhan, P. (2004). Profiles of nonvictims, escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying.
British Journal of Educational Psychology, 74, 565–581.
Svetin Jakopič, S. (2005). Obravnava otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami na
centru za socialno delo: pomoč ali prisila. Socialna pedagogika, 9, 391–422.
Stroet, K., Opdenakker, M. C. in Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive
teaching on early adolescents's motivation and engagement: A review of the
literature. Educational Research Review, 9, 65–87.
Stormshak, E. A., Bierman, K. L., Bruschi, C., Dodge, K. A. in Coie, J. D. (1999). The
relation between behavior problems and peer preference in different classroom
contexts. Child Development, 70, 169–182.

116

Trening socialnih veščin. (n. d.). V Društvo Center za pomoč mladim. Pridobljeno 29. 3.
2016 s http://www.cpm-drustvo.si/programi/trening-socialnih-vescin-tsv/.
Tseng, W. L., Banny, A. M., Kawabata, Y., Crick, N. R. in Gau, S. S. F. (2013). A crosslaggedstructural equation model of relational aggression, physical aggression, and
peer status in a Chinese culture. Aggressive Behavior, 39, 301–315
Tucker, C. M., Zayco, R. A., Herman, K. C., Reinke, W. M., Trujillo, M., Carraway, K.,
Wallack, C. in Ivery, P. D. (2002). Teacher and child variables as predictors of
academic engagement among low-income African American children. Psychology
in the Schools, 39, 477–488.
Vaillancourt, T., Hymel, S in McDougall, P. (2003). Bullying is power: Implications for
school-based intervention strategies. Journal of Applied Social Psychology, 19,
157–176.
Vogrinc, J. (2008). Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj
kvalitativnega raziskovanja. Sodobna pedagogika, 5, 108–122.
Vogrinc, J. (2011). Akcijsko raziskovanje – pomemben dejavnik učiteljevega
profesionalnega razvoja [Power Point predstavitev]. Pridobljeno 17. 12. 2014 s
http://www2.pef.unilj.si/kemija/profiles/gradiva/1_SEMINAR_AKCIJSKO_RAZISKOVANJE_DR.V
ogrinc.pdf.
Vogrinc, J., Valenčič Zuljan, M. in Krek, J. (2007). Akcijsko raziskovanje kot del
procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji.
Sodobna pedagogika, 5, 48-67.
Vogrinc, J. in Krek, J. (2012). Delovanje svetovalne službe. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.
Vršnik Perše, T. idr. (2008). Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
(preliminarna študija). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Pridobljeno 21. 2. 2016 s
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstv
a/evalvacija/2009/Evalvacija_Vloga_svetovalne_sluzbe.pdf.
Vtič Tršinar, D. (2009). Iskalci biserov: Priročnik za razredne ure. Maribor: Ekološkokulturno društvo Za boljši svet.
Warden, D. in Christie, D. (2001). Spodbujanje socialnega vedenja: Dejavnosti za
spodbujanje prosocialnih medosebnih veščin in vedenja. Ljubljana: Inštitut za
psihologijo osebnosti.
Weissberg, R. P., Gesten, E. L., Carnrike, C. L., Toro, P. A., Rapkin, B. D., Davidson, E.
idr. (1981). Social problem-solving skills training: A competence building
intervention with second- to fourth-grade children. American Journal of
Community Psychology, 9, 411–423.

117

Wentzel, K. R. (1998). Social relationships and motivation in middle school: The role of
parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90, 202–209.
Wentzel, K. R. (1991). Relations between social competence and academic achievement
in early adolescene. Child Decelopment, 66, 1066-1076.
Wentzel, K. R. (2002). Are effective teachers like good parents? Teching styles and
student adjustment in early adolescence. Child Development, 73, 287–301.
Whitney, I. in Smith, P. K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in
junior/middle and secondary schools. Educational Research, 35, 3–26.
Williams, B. T. R. in Gilmour, J. D. (1994). Annotation: Sociometry and peer
relationships. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 997–1013.
Wubbolding, R. E. (2007). Glasser Quality School. Group Dynamics: Theory, Research,
and Practice, 11, 253–261.
Yoon, J. S., Hughes, J. N., Cavell, T. A. in Thompson, B. (2000). Social cognitive
differences between aggressive-rejected and aggressive-nonrejected children.
Journal of School Psychology, 38, 551–570.
Zimbardo, P. G. in Gerrig, R. J. (1999). Psychology and Life. New York: Harper Collins
College Publishers.
Zupančič, M. (2004). Čustveni in osebnostni razvoj v mladostništvu. V: L. Marjanovič
Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 546–570).
Zupančič, M. in Svetina, M. (2004). Socialni razvoj v mladostništvu. V: L. Marjanovič
Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 589–611). Ljubljana: ZIF

118

9

PRILOGE

9.1 Priloga A

Slika 1. Socialna situacija 1 (delavnica 4).

Slika 2. Socialna situacija 2 (delavnica 4).

1

Slika 3. Socialna situacija 3 (delavnica 4).

Slika 4. Socialna situacija 4 (delavnica 4).

2

9.2 Priloga B
Tabela 23
Podroben prikaz frekvenc odgovorov učencev 7. razreda po kategorijah na
vprašanje »Kako bi se počutil v vlogi žrtve?« za štiri hipotetične socialne situacije
7. a
Primer

1

2

3

Slabo

3

2

1

Jezno

2

5

2

Prizadeto

2

Žalostno

1

Osramočeno

1

Užaljeno

2

7. b
4
3

1

2

3

1

1

2

1

1

7. c
4
4

7. d

1

2

3

4

1

4

2

3

1

1

1

2

3

3

2

Vsota

3

4

2
2

23
1

1
4

1

3

1

1

1

1

1

1

3

3
1

1

1

1

1

Prestrašeno

5

1

1

1

1

1

1

2

Umazano

3

1
1

3

1

1

11

1

Izkoriščeno

9
1

1

Grozno

24
4

1

Nerazumljeno

30

1
2

2

Osamljeno

1

1

Ogorčeno

1

1

Ogroženo

1

1

Neprijetno

1

1

Obupno

1

3

1

1

Ponižano

1

Zgroženo

2

Ruminacija

1

2
2

1

1

Zameril/a bi mu

1

1

Dobil/a bi psihični
napad

1

1

Začudeno

1

1

Vseeno bi mi bilo

1

Srednje

1

1

3

1

1

Skušal/a bi ga
razumeti

1

V redu

1

Veselo

1

Ni odgovoril/a

2

1

2

1

3

1
1

1

2
4

2

3

2

2

2

19

Tabela 24
Podroben prikaz frekvenc odgovorov učencev 7. razreda po kategorijah na
vprašanje »Kaj bi naredil, če bi bil v vlogi žrtve?« za štiri hipotetične socialne
situacije
7. a
Primer

7. b

1

2

3

4

1

2

3

Umik, ne bi se
zmenil/a za situacijo

4

1

5

1

1

1

2

Mislil/a bi si svoje

1

Razjezil/a bi se

1

1

2

3

2

1

6

4

1

1

4

4

28

1

1

3

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1
1

Rekel/a bi NE

3

2

1

1

1
2

3

2

1

3

4

2
2

4

4

1

5

16

1

2

Poklical/a bi policijo

1

Tožil/a bi ga

1

1

1

Storil/a bi to, kar
zahteva

1

2

1

1

23
1

Zatožil/a bi ga/jo

1

9
1

1
1

6
1

1

Vzel/a bi nazaj, kar mi
je vzel

Povedal/a bi odrasli
osebi (učiteljica, starši,
šol. svet.. delavka,
ravnatelj)
Poklical bi TOM
telefon

Vsota

3

1

2

Nasilnežu bi storil/a
enako, kot je on meni
Rekel/a bi mu, naj reče
nekomu drugemu
Kljub nasprotovanju, bi
se pridružil/a igri

Pogovor

2

2

Jokal/a bi se

Fizično nasilje

4

7. d

1

Nadrl/a bi ga/jo,
užalil/a
Grozil/a bi

7. c

1

5

2

4

2

1

2

4

2

1

Ne vem

1

Izrazi zavedanje, da
on/a tega ne bi
naredil/a (vloga
nasilneža)

1

4

1
1

1

2

1

1

2

15

21

1
1

2

3

Tabela 25
Podroben prikaz frekvenc odgovorov učencev 7. razreda po kategorijah na
vprašanje »Kaj bi bilo najbolj prav narediti v vlogi žrtve?« za štiri hipotetične
socialne situacije
7. a
Primer

1

2

7. b

7. c

3

4

1

2

3

4

1

1

1

3

2

3

3

1

2

7. d

3

4

1

2

1

3

2

Vsota

3

4

3

1

Umik, ne bi se zmenil/a
za situacijo

2

Ne bi storil/a nič grdega

1

1

Razjezil/a bi se

1

1

Nadrl/a bi ga/jo, užalil/a
Jokal/a bi se

1

1

Nasilnežu bi storil/a
enako, kot je on meni
Kljub nasprotovanju, bi
se pridružil/a igri

1

1

2
1

Fizično nasilje

1
1

Ne bi se več družil/a z
njim/njo

1

2

2

Rekel/a bi NE

1

2

2

Zatožil/a bi ga/jo

3

1

6

1

2

1

1

1

1

Opravičil/a bi se

1

Še ostale v družbi bi
vprašal/a, če se lahko
pridružim

1

Pogovor

1

1

Povedal/a bi odrasli
osebi (učiteljica, starši,
šol. svet. delavka,
ravnatelj)

2

4

3

Mediacija

1

2

1
3

2

1

3

2

3

1

1

Postavil/a bi se v kožo
nasilneža
Uporabil/a bi jaz
sporočilo
Izrazi zavedanje, da
on/a tega ne bi naredil/a
in kaj bi nasilnež moral
narediti (vloga
nasilneža)
Ni odgovoril/a

1

1

Povedal/a bi nasilneževi
mami
Storil/a bi to, kar
zahteva

26

1

2
2

5

2

2

1

1

2

3

2

33

2

1

5

2

1

2

1

23

1
1

1

3

3

2
1

1

2

1

1

7

4

3

20

9.3 Priloga C
V prilogi C so priloženi odgovori razredničark na dve vprašanji, ki so del evalvacije
po izvedbi delavnic.

Vprašanje 1: Kako ocenjujete pomembnost in učinkovitost izvajanja delavnic
v vašem razredu?
7. A: Izvajanje delavnic v razredu je zelo dobrodošlo in so jih učenci dobro sprejeli.
Tudi zame so bile njihove reakcije na različne aktivnosti zanimive, saj sem jih lahko
spoznavala v drugačnih situacijah in so me velikokrat presenetili. Edina zadrega je
pravzaprav časovno načrtovanje, saj je meni in tudi učencem razredna ura zelo
pomembna predvsem zato, da lahko sproti rešujemo nastale težave in se vse
pogovorimo. Pridobivanje izkušenj na področju komunikacije in medosebnih
odnosov pa je seveda vedno dobrodošlo in teh vsebin ni v tem starostnem obdobju
nikoli preveč.
7. B: Delavnice so vsekakor pomembne, saj se sošolci v delavnici spoznajo tudi na
drugačen način in med njimi se lahko spletejo nove ali drugačne vezi. Učitelj pa
lahko s pomočjo le-teh prav tako učence spozna še z druge plati – kakšne so med
njimi prijateljske, ali pa tudi manj prijateljske vezi. Lažje tudi izbere različne
metode in tehnike dela z njimi, prilagodi sedežni red in podobno. Pričakujem
izsledke – ugotovitve izvajalke delavnic.
7. C: Delavnice se mi zdijo pomembne, saj na ta način otroci spoznavajo ne samo
drug drugega, ampak predvsem tudi sami sebe (svoje reakcije, čustvovanje itd.) ter
odnose med njimi. Učencem so bile delavnice všeč, saj so sami v njih aktivno
sodelovali in niso bili le pasivni opazovalci oz. poslušalci.
7. D: Pri delavnicah sem sodelovala občasno, samo pri kakšnem odseku dela.
Učenci so radi sodelovali in se vživeli v delo v delavnici, sodelovali so aktivno.

6

Vprašanje 2: Kje vidite možnosti za izboljšave pri delu z vašim razredom?
7. A: 7. a razred je zelo dinamičen in rada rečem, da korakamo malo naprej, pa
nazaj, pa spet korak naprej. V primerjavi z lanskim šolskim letom so se odnosi med
učenci zelo izboljšali, bolj so povezani, več si pomagajo. Žal se naša skupnost kar
naprej spreminja, kar ima določen vpliv na klimo v razredu, nekateri učenci pa
imajo tudi zdravstvene težave, kar tudi vnaša skrb, kako bo z njimi. Z delom, ki
sem ga začela v šestem razredu, bom nadaljevala. Moje vodilo je doslednost, učenci
pa vedo, da mi je mar zanje in to vedno bolj cenijo. Čaka nas šola v naravi, ki bo za
našo skupnost velik izziv, zaključek šolskega leta prav tako, saj je mnogim učencem
šolski uspeh padel in so tudi zato zelo nemirni, ker niso pričakovali, da se jim kaj
takega lahko zgodi. Tudi neuspeh je sestavni del odraščanja in prepričana sem, da
bomo zmogli premagati tudi to.

7. B: Ker se s starostjo otrok vse bolj oblikujejo posamezne skupinice, bi bilo
potrebno učence bolj povezati med seboj, jih naučiti sprejemanja drugačnosti,
spoštovanja, želje po uspehu sošolca; saj mnogi učence z »veseljem« gledajo
neuspeh drugega, kar je nekoliko odraz sodobnega časa, ko tekmovalnost zmaguje
nad sočutjem in pomočjo drugemu. Delavnice lahko k temu veliko pripomorejo.
7. C: Pomembna je interakcija tudi zunaj samega učnega procesa, saj gre za
delovanje zunaj nekih formalnih okvirov.

Delavnice so zagotovo del takšne

izboljšave.
7. D: Še kakšno podobno delavnico (zunanji izvajalci), še utrditi medsebojne
odnose in izpostaviti skrite sposobnosti posameznih učencev.
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