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Prispevek predstavi različna razumevanja skupin kot
temeljnega socialnega in komunikacijskega okvira, v
katerem posameznik zraste kot socialno bitje ter razvije
strategije socialnega vedenja. Zaradi usodnosti naše
participacije v skupinah so vloge in odnosi, ki jih v
njih oblikujemo, pomemben dejavnik razvoja identitete.
To posebej velja za male skupine, ki jih zaznamujejo
intenzivni emocionalni odnosi. Razumevanja skupin
so raznovrstna, kakor so raznovrstne oblike, trajanje
in cilji, okoli katerih se ljudje zbiramo v skupine.
Razumevanja skupin lahko uvrstimo na kontinuum od
tistih, ki izpostavijo pomemben vidik dogajanja v skupini
(vloge, moči, statusi, pravila, komunikacija, meje – kar
vse skupaj prispeva k skupinski strukturi), do tistih, ki
skupine razumejo bolj celostno in kot nove, neponovljive
entitete, razvijajoče se na osnovi prepoznavnih stopenj,
odvisne od prostora in časa, v katerem potekajo. Med
različnimi modeli skupinskega dela je izbran pristop
tematsko usmerjene interakcije, ki kot enakovredne pole
skupinskih dejavnosti razume temo/vsebino/skupinsko
nalogo, posameznika in njegove potrebe ter skupino kot
novo ‘mi’-identiteto.
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Ključne besede: skupina, razumevanje skupin, skupinska
dinamika, socialno učenje, tematsko usmerjena
interakcija.
Abstract
The contribution presents different understandings of
groups as the fundamental social and communication
framework in which the individual grows as a social
being and develops strategies of social behaviour.
Owing to our participation in groups, the roles and
relationships we form in them are an important factor
of identity development. This applies especially to
small groups which are marked by intense emotional
relationships. The understandings of groups are
varied, as are the forms, durations and goals around
which people gather in groups. The understandings
of groups can be placed on a continuum ranging
from those that point out the important aspect of
events within the group (roles, power, status, rules,
communication, boundaries – all of which contribute
to the group structure), to those that understand groups
in a more comprehensive way as new, unrepeatable
entities, evolving on the basis of identiﬁable levels,
and dependent on the space and time in which they
exist. Among the different models of group work the
approach of a thematically oriented interaction is
chosen, which understands theme/content/group
assignment, the individual and his or her needs, and
the group as the new ‘we’-identity to be equal poles of
group activities.
Key words: group, understanding of groups, group
dynamics, social learning, thematically oriented
interaction.
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V življenju vstopamo v interakcije z različnimi posamezniki in z
njimi ustvarjamo raznovrstne odnose. Odnosi so bodisi kratkotrajni
in bolj ali manj intenzivni, lahko pa trajajo skozi vse življenje ter nas
močno zaznamujejo v razvoju, doživljanju, izkušnjah. Interakcijam
vselej daje okvir posebna socialna enota, ki ji pravimo skupina.
Tako je po pojmovanju nekaterih avtorjev skupina že par, pri drugih
se skupina začne s tretjim članom. Ne glede na te razlike so izkušnje
s skupinami temeljni del mozaika, ki prispeva k socialni identiteti in
je pogoj socialnega učenja.
Skupine so socialne mreže, v katerih se udejanjamo kot socialna
bitja, se v njih učimo biti otrok, mladostnik, sorojenec, vrstnik,
partner, starš, sorodnik, prijatelj, sodelavec … So socialna okolja,
v katera vstopamo vse življenje. Od družine do vrstniških skupin
pred časom šolanja in v času šolanja, neformalnih vrstniških skupin
v obdobju identitetnega zorenja, delovnih skupin in oblikovanja
sekundarne – nove družine, v kateri prevzamemo vlogo partnerja,
starša … Pripadnost skupini ne izgubi pomena niti v starosti,
saj pomaga ohranjati socialno pripadnost. Skupine so sprožilo
človekovega socialnega življenja in za razvoj eksistenčnega
pomena. Benson (1987, v Ajdukovič, 1997) strne ključne funkcije
skupin kot: skupinsko izkustvo je temeljno človekovo izkustvo;
posamezniku omogočajo doživetje predvidljivosti in stabilnosti;
so naravni sistemi, ki nam omogočajo zadovoljiti ključne potrebe;
skupinsko izkustvo je večdimenzionalno in širi razvojne horizonte;
skupina človeku omogoča preverjanje samega sebe in vsakokratne
življenjske stvarnosti.

Razumevanje in opredeljevanje skupin/-e
S proučevanjem skupin se ukvarja predvsem socialna psihologija,
ki jo zanimajo skupine kot temeljni socialni konteksti, ki ustvarjajo,
spreminjajo in organizirajo različne oblike socialnih odnosov in
razmerij ter tvorijo socialna omrežja (Ule, 2009, str. 355). Ker se
ljudje združujemo v skupine različnih velikosti, oblik, struktur in
ciljev, so skupine zanimive tudi za druge discipline. Tudi za socialno
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pedagogiko, saj se socialna integracija/segregacija, vzgoja, socialno
učenje in socialno vplivanje realizirajo prav v majhnih skupinah
– družini in različnih vrstniških skupinah. A vsako združevanje
posameznikov v skupine še ne pomeni, da gre za skupino. Lahko je
združba ljudi le naključna gruča, ki je v istem času na istem mestu,
a med njimi ni povezovanja in se niso zbrali z namenom, da bi
sodelovali.
Kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o skupini,
so po Petzu (1992, str. 129) naslednji: skupino sestavlja več oseb,
katerih odnose zaznamujejo interakcija, ki med njimi poteka in
se kaže v sodelovanju, vezanem na vloge in skupinske položaje
članov; obstoj skupinskih norm in standardov, ki vplivajo na vedenje
članov skupine; pri članih je prisoten občutek pripadnosti; skupino
doživljajo kot celoto in si prizadevajo, da jih tudi okolje zaznava kot
skupino.
Bertcher (1994, str. 3), skupino razume kot dinamični socialni
fenomen, ki ga sestavljata dva ali več posameznikov. Te posameznike
zaznamuje vzajemna interakcija z namenom, da bi dosegli enega
ali več skupnih ciljev. To so lahko skupinski cilji ali pa skupinskim
podobni individualni cilji, za katere člani skupine menijo, da jih
bodo najbolj uspešno dosegli s sodelovanjem. Pri skupinskih
aktivnosti vsak član vpliva na vse preostale člane in obratno. Po
dalj časa trajajočem delovanju se razvijejo statusi in vloge, člani pa
skupaj oblikujejo norme in pravila, ki vplivajo na njihovo vedenje.
V nadaljevanju podajam opredelitev majhnih skupin, ki jih
v nasprotju z velikimi (na primer narod, člani organizacije)
imenujemo psihološke skupine. V majhnih skupinah bolj intenzivno
kot v velikih potekata dva temeljna procesa – socialni vpliv in
socialne interakcije. Gergen (1991, v Ule, 2009, str. 355) pravi, da
je psihološka skupina vsaka majhna skupina, sestavljena iz dveh
ali več oseb, ki so v medsebojni interakciji. Nadaljuje (prav tam),
da je za psihološke skupine značilno predvsem to, da se v njih
razvijejo pomembni psihološki procesi – čustvena in kognitivna
povezanost, skupni cilji, intenzivne emocije, ki se izražajo bodisi
skozi sodelovanje ali tekmovanje, zaupanje ali nezaupanje –, ki
pomenijo izkustvo čustvene podpore ter so izziv socialnemu in
osebnostnemu zorenju. O tem, ali je skupina že dvojica, torej par,
kar izhaja iz več opredelitev skupin, dvomita Mc David in Harari
(1968, v Vec, 2007), ki pravita, da sicer že v dvojicah prihaja do
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strukturiranih odnosov, vendar ocenjujeta, da je minimalno število,
da lahko govorimo o skupini, število tri.

Različni pogledi na dogajanja v skupinah
Pogledov na dogajanja v skupinah je skoraj toliko kot pogledov
na človekovo osebnost, zato lahko teorije o skupinah primerjamo s
teorijami osebnosti. Früehmannova (1993, v Schmid, 1996, str. 23),
sicer govori o več kot stotih teorijah o skupinah, a jih razvrsti v štiri
sklope. Poimenovanje sklopa ilustrira osnovno tezo, ki jo teorije
izpostavljajo kot ključno značilnost.
Oglejmo si njeno razvrstitev:
• Teorije, ki poudarjajo pomen vlog, pravijo, da se v vsaki skupini
oblikujejo različne vloge. Nekatere so postavljene že pred
začetkom (na primer formalni vodja, iniciator skupine), druge se
oblikujejo med delovanjem (neformalni vodja, vloga sorojenca,
ki nastopi takrat, ko se rodi drugi otrok). Načini izvajanja vlog so
vezani na interakcije in naloge, ki jih ima posameznik v skupini.
Vloge pomembno sooblikujejo posameznikovo doživljanje
samega sebe in determinirajo stil njegovega vedenja tako v
skupini kot zunaj nje. Povezane s statusi in močjo so pomemben
element skupinske strukture.
• Teorije, ki poudarjajo pomen nalog, okrog katerih se člani
skupin zbirajo in zaradi katerih skupine obstajajo, so funkcijske
teorije. Usmerijo se v proučevanje ciljev in funkcij, ki jih
skupine udejanjajo. Manj jih zanimajo odnosi, ki se med člani
spletejo. Funkcije družine so na primer mnogo bolj kompleksne
kot funkcije prijateljskih ali interesnih skupin. Za socialno
pedagogiko so poleg družine zelo pomembne vrstniške skupine,
ki prispevajo k nadaljnjemu socialnemu učenju, preizkušanju
in primerjanju norm ter vrednostnih usmeritev. Vrstniške
skupine v času odraščanja pomembno dopolnjujejo socializacijo
primarne skupine in prispevajo k razširjanju posameznikovega
izkustvenega polja in socialnega učenja.
• Celostne teorije zagovarjajo tezo, da je skupina več kot vsota
svojih delov, torej več kot vsota skupinskih članov. Pravijo, da
skupina predvsem skozi dalj časa trajajoč obstoj pridobi svojo
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novo identiteto, ki je nad identiteto posameznih skupinskih
članov. Pri tem se pristop zgleduje po stopnjevanju – organizem,
osebnost, družina.
• Procesne teorije se usmerijo v razvoj dogajanj v skupinah, ki
ga opisujejo kot prehod skozi tipične faze ali stopnje, kar bo
podrobneje opisano v nadaljevanju. Opredeljujejo, kako se
tipična in prevladujoča dogajanja vrstijo v sosledju glede na čas
trajanja skupine. Lewin opozori, da gre večina skupin v svojem
razvoju skozi tri stopnje – orientacija, spremembe in stabilizacija.
(Primerjaj Kobolt, 2002.)
Fengler (1986) predstavi deset pogledov na skupine, ki jih
predstavlja bodisi pomemben avtor ali pa je izpostavljen pomemben
vidik skupinskega dogajanja. Fenglerjev opis dopolnjujem in
povezujem s predstavitvami drugih avtorjev.
V prvo skupino sodi teorija enega prvih raziskovalcev skupin
– Balesa (1951, v Fengler, 1986), ki je dogajanje v skupini primerjal
z igro biljarda. Vsak prispevek, akcijo (neverbalno ali verbalno),
vprašanje, komentar in odgovor je v skupini treba razumeti kot
nadaljevanje oziroma posledico prejšnje akcije, komunikacije in
hkrati kot spodbudo za nastanek novih prispevkov, izjav, ravnanj ali
povratnih sporočil. Preprosteje – vsaka akcija v skupini spodbudi
novo akcijo, kar poteka kot krožni proces medsebojnega vplivanja.
Gre za oblikovanje matrice kdo – komu posreduje sporočilo, kdo se
na koga obrne po pomoč ali podporo, kdo pri kom išče informacijo.
Na osnovi vpogleda v posamezne komunikacijske in odnosne
segmente je Bales (prav tam) v petdesetih letih prejšnjega stoletja
razvil metodo za opazovanje odnosov v skupinah. S tem je oblikoval
pripomoček za boljše opazovanje in razumevanje skupinskega
dogajanja, ki ga lahko graﬁčno prikažemo in z njim rekonstruiramo
skupinske procese.
Krožni model vidi skupino kot sistem, ki shranjuje, predeluje in
oblikuje nove informacije. Omenjam ga kot drugega, saj se navezuje
na komunikacije in interakcije v skupini ter implicira povezanost
skupine z okoljem, kajti skupina informacije pridobiva tudi iz okolja.
Odnosni model pravi, da lahko skupino razumemo le skozi
ponazoritev odnosov, ki so se vzpostavili med člani. Skupina je po
tem modelu struktura tistih moči, ki v določenem trenutku delujejo
na vsakega skupinskega člana. Graﬁčno lahko odnose predstavimo

Alenka Kobolt: Skupina kot prostor socialnega učenja

365

skozi sociogram oziroma mrežo privlačnosti in/ali odbojnosti ter s
tem dobimo informacijo o povezanosti članov.
Carl G. Rogers (1954), utemeljitelj nedirektivnega svetovalnega
pristopa, skupino razume kot organizem, ki je nekje v času nastala,
se potem razvijala in končala. Nastanek skupine je vezan na
odločitev para ali večjega števila ljudi o sodelovanju, skupnem delu
in delitvi časa ter energije. Proces delovanja skupine je odvisen od
participacije in motivacije slehernega člana ter od tega, kako in
koliko skupina zadovoljuje pričakovanja in potrebe članov. Skupina
usahne, ko ne zadovoljuje več potreb in je opravljena skupinska
naloga. V času delovanja v skupini poteka serija prepletajočih se
odnosov, emocionalnih transakcij in navzkrižnih vplivov.
Podoben pravkar opisanemu razumevanju skupine je osebnostni
model, ki poudari enkratno identiteto vsake skupine, ki se
oblikuje in vzdržuje skozi razvoj in sodelovanje. Skupina ima
po tem pojmovanju tako kot vsak posameznik samo sebi lastne
značilnosti. Res je sicer, da so nekateri skupinski procesi podobni
in identični v vseh skupinah, vendar ima hkrati vsaka skupina svoj
neponovljiv značaj, karakter. K individualnosti sleherne skupine
prispevajo skupinske naloge in osebnosti članov. Model je podoben
Rogersovemu pogledu in celostni teoriji, predstavljeni v prvi
razvrstitvi.
Zanimivo je pojmovanje konﬂiktnega modela, katerega osnovna
ideja je, da se v skupini nenehno pojavljajo konﬂikti, ki so raznovrstni
ter večinoma vezani na razdelitev ugodnosti, pozornosti, simpatij,
moči in vpliva. Ta model je posebej prisoten pri razlagah vrstniških,
delovnih in družinskih skupin.
Družinski model se ne nanaša le na družino kot speciﬁčno in
primarno skupino. Poudari, da posamezniki v skupinah, v katere
vstopamo skozi celotno življenje, na neki način ponavljamo vzorce,
vloge, komunikacijske značilnosti, vrednostne usmeritve in druge
značilnosti, s katerimi smo odrasli v primarni družini. Enako velja za
nerazrešene konﬂikte. Ljudje naj bi nerazrešene družinske konﬂikte
nezavedno ponavljali zlasti v tistih skupinah, kjer so odnosi med
člani intenzivni – na primer v delovnih skupinah in timih. To mnenje
zagovarjajo predvsem psihoanalitsko utemeljene teorije.
1

Sociometrični status je zlasti v razrednih in vrstniških skupinah najpogosteje
uporabljan in tudi najbolj pomemben kazalec posameznikovega položaja v skupini.
1
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Model ravnotežja lahko primerjamo s sistemskim razumevanjem
skupine, ki poudarja nenehno iskanje ravnotežja in soglasja med
različnimi vidiki skupinskega dogajanja – skladnost med člani,
sposobnost reševanja konﬂiktov, ravnotežje motivacij in ciljev.
Lahko bi rekli, da je skupina tak sistem, ki se giblje na kontinuumu
ravnotežje–neravnotežje, skladnost–neskladnost, rast in razvoj–
stagnacija in usihanje. Ta pogled je najprej razvil Lewin v okviru
teorije polja, znotraj družinske skupine pa so pojem vzpostavljanja
ravnotežja in sposobnosti za rast razvili Bateson, Jay Haley, Don
Jackson (Raush, Nugent in Greif, 1979, v Čačinovič, 1992).
Vzpostavljanje ravnotežja se stika s teorijo vlog in v nadaljevanju
predstavljeno teorijo tematsko usmerjene interakcije – TCI. Za prvo
velja, da so vloge v skupinah uravnotežene ali komplementarne.
TCI si prizadeva za uravnoteženost teme/naloge ob hkratni
usmerjenosti na potrebe in dogajanje v posameznikih, oboje pa je
treba uravnotežiti s pozornim razumevanjem dogajanj v celotni
skupini in razvijati občutje skupinske pripadnosti.
Strukturno-funkcionalni model vidi skupino kot ciljno usmerjen
sistem, ki varuje svoje meje ter v ospredje postavlja strukturo in
funkcijo/-e, ki jih skupina opravlja. K strukturi skupine sodi vrsta
elementov. Uletova (2009) navaja naslednje dimenzije skupinske
strukture: čustvena struktura, komunikacijska struktura, struktura
moči ter struktura položajev in vlog. O posameznih strukturnih
elementih govorijo tudi predstavljene teorije, ne predstavijo pa vseh
strukturnih elementov, zato jih v nadaljevanju posebej izpostavim.
Najprej spoznajmo termin meje v skupini, o kateri govori sistemski
pogled. Čačinovičeva (1992) omenja, da izraz meja ni najbolj
posrečen. Originalni angleški izraz ‘boundary’ namreč nakazuje tako
razmejevanje kot povezanost med elementi/člani. Meje, tako tiste,
ki ločijo skupino in okolje, kot tiste, ki ločujejo skupinske člane,
razumemo kot ‘polprepustne’ membrane, ki povezujejo in ločujejo
hkrati. Poleg mej so strukturni elementi skupine tudi podsistemi,
ki so povezani z vlogami. Na primer podsistem članov, podsistem
vodje. V družini govorimo o podsistemu staršev in podsistemu otrok.
K strukturi prištevamo tudi značilnosti razdelitve moči in hierarhije,
moč formalnega in moč neformalnega vodje, moč in vpliv vodje v
primerjavi z močjo članov. Sem sodijo še komunikacijske strukture, ki
se oblikujejo kot komunikacijski vzorci, struktura podskupin, pravila,
norme. Funkcije, ki jih ima ista skupina za posameznega člana so
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lahko seveda različne. Na to opozarja Vec (2007), ki piše, da včasih
ni lahko odkriti, kaj sploh je skupinski cilj. Člani v skupini imajo
lahko enak cilj, ki pa ni nujno tudi skupinski. Cilj je skupinski takrat,
kadar so člani v doseganju tega cilja povezani in soodvisni. Včasih
je že samo članstvo v skupini cilj, h kateremu posameznik teži. To
velja predvsem za skupine, ki zadovoljujejo potrebe svojih članov
– potrebo po pripadnosti, potrebo po skupni zabavi, uresničevanju
interesne dejavnosti, željo po podpori drugih članov in podobno.
Večperspektivni model je razvil Petzold, avtor integrativne geštalt
terapije. Skupina je tu razumljena kot interaktivno vplivanje med
posameznikom, sceno, kontekstom in časom. To so po avtorju štiri
ključne dimenzije, ki vsak trenutek znova opredeljujejo parametre
skupinskega dogajanja.
Če predstavljene poglede strnemo in povežemo, ugotovimo, da
se pojmovanja o skupinah razvrščajo od tistih, ki poudarjajo le en
vidik skupinskega dogajanja (vloge, statusi, socialna moč članov,
hierarhija, norme, cilji, informacije, potrebe članov, funkcije skupin),
do tistih, ki na skupine gledajo celostno (holistično) in opozarjajo,
da so skupine nove neponovljive entitete, ki jih opredeljuje vrsta
značilnosti. Od članov in njihovih ciljev, izkušenj, osebnosti,
pričakovanj, vsebin, s katerimi se člani skupine ukvarjajo, ter vseh
že naštetih elementov, ki v skupinah potekajo v procesih njihovega
razvoja in delovanja. Vsak od predstavljenih pristopov omogoči
vpogled v kompleksnost dogajanja v skupinah ter s tem prispeva
smernice za boljše razumevanje in delo v skupinah.

Skupina kot prostor nenehnih sprememb
Spreminjanje je skupinska stalnica. Spremembe v skupinah
zaobjame termin skupinska dinamika. Začetki razumevanja in
raziskovanja dogajanj v skupinah so povezani z delom Kurta Lewina.2
Lewin je bil geštaltistično usmerjen psiholog, ki je 1933 leta emigriral iz Nemčije
v ZDA. Tam je s sodelavci – Lippittom, Whytom in Bradfortom – na univerzi
Iowa, zlasti v letih 1937 do leta 1940, raziskoval vpliv različnih stilov vodenja na
delo v skupinah. 1944. leta se v Lewinovi knjigi prvič pojavi termin skupinska
dinamika. Njegova raziskovalna skupina je 1945. leta, ko se je končala druga
svetovna vojna, delovala na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pozneje
so svoje raziskovalne projekte povezali z delom Tavistock Institute for Human
Relation iz Londona (Lewin 1951, v Beltz, Muthmann, 2005).
2
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Do osnovnega skupinsko dinamičnega spoznanja je prišlo
pravzaprav slučajno. Ko so se vodje skupin zvečer zbrali in poročali
o poteku dela v skupinah, so se poročanju pridružili nekateri
udeleženci in s svojimi interpretacijami skupinskega dogajanja
dopolnili poročanja vodij. Tako je bila odkrita zakonitost različnega
doživljanja istih skupinskih potekov in s tem razlik v zaznavanju
resničnosti ter pomenu povratnih sporočil za razumevanje procesov
v skupinah tako na kognitivni kot emocionalni ravni.
Kmalu po tem odkritju so omenjeni avtorji začeli razvijati
skupinsko delo v tako imenovanih ‘sensitivnih treningih’ ali T
– rening skupinah, katerih cilj je bil udeležence izkustveno in
teoretično voditi skozi faze in procese skupinskega dogajanja. Cilj
tovrstnih skupin je razvoj osebnosti in posameznikove občutljivosti
za medosebne odnose. Senzitivnost ima v tem kontekstu pomen
razvoja sposobnosti za sprejem in dekodiranje komunikacijskih
sporočil. Učni procesi potekajo v majhni skupini (7 do 12 oseb), v
kateri je naloga voditelja, da spodbuja k reﬂeksiji in interpretiranju
dogajanj med člani z namenom izoblikovati varno izkustveno polje
za novo učenje.
Osnovna značilnost dela v skupinsko dinamičnih skupinah
je delo tu in zdaj. Prvi seminar iz skupinske dinamike v nemško
govorečem prostoru je bil na Dunaju, ki ga je leta 1954 organiziral
Bradford. Do popularnosti skupinske dinamike je prišlo šele konec
šestdesetih let, v času, ko so se tudi v slovenskem prostoru začeli
izvajati prvi skupinsko dinamični seminarji pod vodstvom danes
že pokojnega avstrijskega strokovnjaka Otta Wilferta. Prvemu
navdušenju so tudi pri nas sledile kritike, ki so bile bolj ali manj
upravičene. Osnovne kritične pripombe so navajale, da se s tem
znanjem da modelirati in manipulirati s skupinami ter posamezniki
v njej in da je dogajanje na seminarjih ‘odlepljeno’ od poklicne
stvarnosti. Po začetni evforiji, ki jo je metoda pomenila po svetu
in pri nas, so se duhovi umirili. Danes sodijo osnovna spoznanja
iz skupinske dinamike v zakladnico znanj, brez katerih si dela s
skupinami ne moremo več predstavljati.
V šestdesetih in sedemdesetih letih se je od tovrstnega učenja/
treninga veliko obetalo. Zlasti v nemško govorečih deželah so
si obetali hitrejšo demokratizacijo odnosov v različnih delovnih
in siceršnjih družbenih skupinah. Pozneje so se pričakovanja in
tudi nasprotovanja polegla, saj je postalo jasno, da razumevanje
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zakonitosti in procesov še ne omogoča ter tudi ne zadošča za to,
da bi se enkrat za vselej naučili, kako delati s skupino. Znanje in
izkustva pomenijo, mogoče podobno kot spoznanja iz komunikacije
– le splošen okvir, nekakšen zemljevid, ki nam pomeni orientacijo
in usmeritev za delo v skupini ali za vodenje skupin. Kako potekajo
konkretni procesi v posamezni skupini in kakšni odnosi se v njej
vzpostavljajo, je odvisno od mnogo okoliščin – članov, vodje,
njihovih osebnosti in izkušenj, narave delovnih nalog in umeščenosti
skupine v širši socialni kontekst.

Tri različna razumevanja termina – skupinska
dinamika
Geissler in Hege (1978, v Kobolt, 2002) predstavita tri različna
razumevanja tega termina. Skupinsko dinamiko lahko v prvem
pomenu razumemo kot prostor znanstvenega proučevanja psihoin sociodinamskih procesov, oblikovanja skupinskih pravil, norm
ter drugih zakonitosti skupinskih in medskupinskih odnosov.
Drugo razumevanje termina je poimenovanje za speciﬁčen
koncept dela v skupinah. Gre za tako imenovane t-skupine ali
trening skupine, ki so namenjene izkustvenemu učenju dogajanj
v skupini. Koncept temelji na demokratičnem vodenju skupine
na način, da postanejo skupinski procesi ‘prostor in objekt’
učenja. Člani takšne skupine prek izkušnje spoznajo posamezne
elemente dogajanj v skupini. Kako se skupina strukturira, kakšni
odnosi se razvijajo, izkusijo procese tekmovanja in sodelovanja,
občutja skupinske pripadnosti, različne načine uveljavljanja
moči ter proces normiranja in oblikovanja pravil v skupini.
Rezultat učenja skupinsko dinamičnih procesov sta predvsem
večanje občutljivosti in pripravljenosti za sodelovanje ter boljše
razumevanje procesov skupinskega dela. Tretje razumevanje
skupinske dinamike pa se nanaša na konkretno dogajanje v
konkretni skupini. Kadar termin skupinska dinamika uporabimo
v tem pomenu, z njim mislimo na nenehno spreminjajoče se
dogajanje, oblikovanje raznovrstnih odnosov ter povezav v
različnih skupinah skozi čas njihovega trajanja.
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Stopnje v razvoju skupin ali dogajanje v
skupinah kot proces

Da bi skupina dosegla svoj cilj, zadovoljila pričakovanja
in potrebe članov, se morajo v njej postopno razvijati ugodna
emocionalna klima in takšni skupinsko dinamični procesi, ki odnose
med člani stabilizirajo, omogočajo razvidne in jasne komunikacije
ter vzajemnost v podpori med njimi. Uporabila sem izraz postopen
razvoj. Tako je, skupina se razvija postopno, skozi srečevanje
in sodelovanje članov. Skupina, ki traja dalj časa, morda že leta,
razvije drugačne odnose, pravila, vloge in transakcije kakor tista,
ki se je pravkar oblikovala. Stopnje razvoja skupine označujejo
prepoznavni znaki, ki se javljajo v procesu udejanjanja skupinskih
funkcij in ciljev. Ne razvija se vsaka skupina popolnoma enako
kot druge, kljub temu pa v majhnih skupinah prepoznamo tipične
stopnje, ki jih avtorji različno poimenujejo. Najširši okvir ponudi
že omenjena Lewinova tristopenjska razdelitev razvoja skupin
(1951, v Kobolt, 2002): orientacija, spremembe in stabilizacija.
V prvi stopnji se člani orientirajo in postopno vključujejo, saj se
skupini pridružujejo z različnimi pričakovanji, ki jih primerjajo s
pričakovanji drugih. Na tem temelji usklajevanje, ki poteka v stopnji
sprememb. V njej se člani skupine učijo novih vedenjskih strategij,
ne nazadnje tudi prek učenja po modelu od drugih članov skupine.
Preizkušajo nove vedenjske oblike, preverjajo nove informacije, kar
pomeni metodične implikacije za tistega, ki skupino vodi. Skupino
mora usmerjati tako, da bodo spremembe možne, da posamezniki
ozavestijo različnosti in preizkušajo nove alternative v spodbudnem
skupinskem okolju. Sledi tretja faza, ki jo označuje stabilizacija.
V njej je osnovna dejavnost članov skupine integracija novega z
obstoječim ter iskanje s skupino usklajenih individualnih rešitev.
Če gre za skupinsko nalogo, je to faza konsenza in dela na nalogi,
zaradi katere se je skupina zbrala.
Bernstein in Lowy (1975, v Beltz in Muthmann, 2005) navajata
petstopenjski model razvoja skupin, ki se delno pokriva s pravkar
predstavljenimi. Prva stopnja je obdobje priključitve v skupino
in orientacije, ki jo zaznamuje negotovost, iskanje varnosti in
evalvacija pričakovanj. V drugi prihaja do interakcij med člani
skupine, iskanja položajev članov skupine ter prvih oblikovanj
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statusov in vlog med člani. V tretji stopnji, imenovani stopnja
zaupanja in intimnosti, naj bi bili tekmovalni vzgibi že preseženi
in med člani doseženi minimalni konsenzi o skupinski nalogi. To
je pomembno predvsem za delovno usmerjeno skupino. Večata
se sodelovanje in medsebojna pomoč. Četrto stopnjo odlikujejo
diferenciacija, vztrajanje pri vlogah in položajih ter razvoj skupinske
identitete. Gre za razvoj ‘mi’-občutka, ki krepi skupinsko kohezijo
in omogoča njeno storilnost. Peta faza pomeni ločevanje oziroma
končanje skupine s spremljajočimi čustvi, ki niso vselej pozitivna in
pripravo članov skupine na odhod.
Tuckmanov model (Tuckman, 1971, v Beltz in Muthmann,
2005) opredeljuje štiri faze. Izpušča stopnjo končanja. Loči stopnjo
formiranja (forming) s podobnimi atributi, kot smo jih nanizali
prej. Sledi stopnja konﬂiktov (storming), odporov, začetkov
iskanja konsenza in pravil. Kot tretjo fazo omenja fazo normiranja
(norming) in razvoja skupinske kohezije, oblikovanje norm in
skupinskega ‘mi’-občutka. Četrta stopnja je delovna (performing).
V njej je skupina že sposobna razrešiti interpersonalne probleme,
se posvetiti nalogi. Pri tem naj bi bile vloge posameznih članov
skupine ﬂeksibilne in funkcionalne.

Zakaj je pomembno poznavanje faz v razvoju
skupin?
Poznavanje in prepoznavanje razvojnih faz v skupini je temeljno
za razumevanje skupinskega dogajanja in vodenje različnih skupin.
Velja poudariti, da so skupine različno dolgo na posameznih stopnjah,
zato je pri skupinskem delu treba izhajati iz konkretne situacije ter
od tu in zdaj, kjer je skupina. S spodnjo shemo ilustriram razvoj
vprašanj, ki si jih člani zastavljajo skozi skupinski proces, in na to
vezana tipična dogajanja v skupini.

Socialno učenje je učenje v skupini
Aktivno vstopanje v različne skupine posamezniku pomeni
širjenje horizonta, izkušenj. Participacija v skupinah je predpogoj
socialnega učenja in razvoja socialnih kompetenc. Bečaj (1997)
navaja Piagetov model razmerja med organsko regulacijo in
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kognitivnimi procesi, ki se pri posamezniku razvijajo z njegovim
sodelovanjem v primarnem socialnem sistemu, družini in drugih
skupinah. Z razvojem avtoregulacije se širi človekov vedenjski
izbor in z njim načini, kako vstopa in obvladuje socialno okolje.
Instinktivno vedenje zamenjajo socialni konstrukti, ki se razvijajo
le skozi izmenjavo oziroma socialno interakcijo. Ta vselej poteka
le v skupinah. Tako socialno okolje nadomesti človekovo primarno
genetsko opremljenost in mu s tem omogoča nadaljnji razvoj.
Bečaj (prav tam) pravi, da človek v skupini strukturira svoje okolje,
kar pomeni, da ga osmišlja in se v različnih situacijah odloča za
različne, prav tej situaciji primerne vedenjske načine. S konceptom
strukturnega modela okolja (prav tam) prikaže človekovo potrebo po
gotovosti, varnosti, predvidljivosti in odpravljanju negotovosti. Del
gotovosti posamezniku zagotavlja socialna izmenjava v skupinah
vključno s pravili, normami ter utrjenimi vlogami, ki jih z večanjem
starosti in zrelosti posameznik preizkuša v novih in novih skupinah.
To je osnova razvoja socialnih kompetenc.
Hkrati z razvojem odnosov se v vsaki skupini člani učijo drug
od drugega. O stopnjah izkustvenega učenja v skupinah govorita
Prior in Oelkers (1975, v Kobolt, 2002). Menita, da je pri vsakem
skupinskem učenju nujno, da posamezniki opustijo nekatere
vidike lastnih ‘kognitivno-emocionalnih map’, s katerimi so prišli
v skupino, saj jim dogajanja v skupini razgrnejo nove vidike
razumevanja. Razkorak med lastnim videnjem in videnjem drugih
lahko povzroči posameznikovo dezorientacijo in obrambno držo.
To je posebej značilno za osrednje stopnje v razvoju skupin
(stopnja konﬂiktov in sprememb), kar je najbolj turbulentno
obdobje v razvoju skupin, polno soočenj, primerjanj, a tudi
priložnosti za učenje. V zadnji stopnji se v skupini preizkušeni
vedenjski vzorci pri posameznikih integrirajo s prej obstoječimi.
Na skupinski ravni zavlada usklajenost, ki zagotavlja utečeno
dinamiko, varnost oblikovanih položajev, vzdušje sodelovanja
in sinergističnega povezovanja različnih pogledov. Spreminjanje
utečenih vzorcev vedenja pri članih skupine povzroči negativna
občutja, odpore, zavore. Na tej točki nastopi odgovornost in
občutljivost vodje, da dogajanja prepozna, ter usmerja v analizo in
evalvacijo skupinskih odnosov.
Z razvojem dogajanj v skupini potekata procesa, ki delujeta
v nasprotni smeri. To sta procesa postopnega približevanja med
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člani (uniﬁkacija) in proces povečevanja različnosti med člani
(diverziﬁkacija). Prvi označuje prilagajanje posameznih članov
skupini, skupinskim normam, pravilom, pričakovanjem, drugi pa
težnjo članov k ohranjanju identitete, različnosti od drugih članov.
Iz delovanja obeh silnic je mogoče ustvariti kreativen potencial, ki
pripomore k razvoju in prepoznavanju tako posameznega člana kot
enkratnosti vsake skupine.
Skupina je torej prostor intenzivnega socialnega učenja.
Poglejmo, kaj različni avtorji razumejo pod pojmom socialno
učenje in kako razumejo termin socialne kompetence kot nasledek
socialnega učenja.
Kempf (2007) opozarja, da pri proučevanju socialnega učenja
ne sme biti v ospredju to, kako se mladi socializirajo in osvajajo
družbeno sprejemljive socialne vzorce, temveč se moramo, tako v
teoriji kot pri praktičnem delu, posvetiti vprašanju, kako socialno
učenje prispeva k večji pravičnosti in humanosti v vsakdanjem
življenju različnih generacij. Bečaj (1997) pravi, da teorije
socialnega učenja pojasnjujejo, kako se socialno vedenje oblikuje,
in so tudi osnova modelom socialne izmenjave ter teorijam
socialne moči.
S socialnim učenjem se je največ ukvarjal Bandura, ki poudarja
instrumentalno naravo socialnega učenja z naslednjimi sestavnimi
elementi: vedenjski standardi, opredeljeni kot družbene zahteve in
pričakovanja; vedenjski repertoarji, oblikovani kot vedenjska vodila,
nastala na osnovi modelnega učenja z motorično pripravljenostjo
za akcijo/vedenje, ter motivacijo, ki vedenje usmeri k okrepitvi
oziroma potrditvi (Bandura, 1976, 1979, v Bečaj, 1997). Socialno
učenje je torej aktiven, kognitivno usmerjan proces predelave
posameznikovih izkušenj. Temu je treba dodati posameznikovo
sposobnost kognitivnega povezovanja in predvidevanja posledic,
tako svojega kot vedenja drugih. Ljudje se primarno res učimo
iz svojih izkušenj, a učimo se tudi na osnovi opazovanja – kar
imenujemo modelno oziroma imitacijsko učenje.
K obojemu dodajam še samoregulatorne in samookrepljevalne
mehanizme, na katere močno vplivata posameznikova samopodoba
in samovrednotenje. Splošno sprejeto razumevanje spoprijemanja
izvira od Lazarusa in Leuniera (1984, v Pečjak, Košir, 2002), ki
spoprijemanje pojmujeta kot intrapsihično, na vedenje usmerjeno
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prizadevanja posameznika, da bi učinkovito obvladoval zahteve in
pričakovanja okolja, svoje lastne zahteve in konﬂikte med obojimi.
Frydenbergova (1997) v konceptu spoprijemanja ali ‘copinga’,
kakor ga imenuje, vidi tako motivacijsko kot vedenjsko komponento
ter tudi komponento posameznikovih stališč. Spoprijemanje lahko
razumemo kot posameznikovo pripravljenost na obvladovanje
zahtevnih življenjskih situacij in je v povezavi z njegovo kompetenco
obvladovanja ‘mastery’ lastnega življenjskega položaja.

Kako razumemo socialno kompetenco?
Socialna kompetenca je sestavljena spremenljivka učinkovitega
ravnanja v socialnih situacijah. Elementi, ki prispevajo k
učinkovitemu ravnanju, so: socialna kognicija, zavzemanje
perspektive drugega in organizacija mentalnih skriptov različnih
socialnih situacij. To lahko razumemo kot sestavine socialne
kompetence. Oglejmo si elemente podrobneje.
Socialno kognicijo razumemo kot posameznikovo znanje o svetu
socialnih pojavov in situacij ter hkratno razumevanje procesov, ki
potekajo v posamezniku in med posamezniki v socialnem prostoru.
Termin vključuje tudi sposobnost organizacije tega znanja in
njegovo uporabo v socialnih interakcijah (Schantz, 1983). Socialna
kognicija ni le prepoznavanje elementov socialne situacije, je tudi
odločitev za ravnanje in je ravnanje samo. Gre za kompleksen in
zahteven proces, ki vključuje dekodiranje pomenov, oceno situacije,
izbor reakcije. Želim opozoriti še na naslednje značilnosti socialne
kognicije: Socialni svet je mnogo bolj raznovrsten od materialnega
sveta. Percepcija socialnega sveta je zaznavanje in ovrednotenje
akcij ter odnosov med posamezniki. Vanjo vsakdo vnaša lastne
generalizirane izkušnje, občutja in spomine. Skozi socialno
percepcijo in kognicijo smo vključeni v odvijajoče in spreminjajoče
se socialne odnose ene ali več socialnih skupin. Hkrati imamo v teh
skupinah različne vloge, statuse, razpolagamo z različno socialno
močjo. Vse to vpliva na naše zaznavanje ter presojo vsakokratne
lastne in skupinske dinamike.
Wyer in Podeschi (1978, v Silbereisen 2007, str. 699) omenjata,
da so kognitivni procesi pri zaznavanju predmetov praviloma
konjunktivni (predmet je tak /rdeč/, in je lahko tudi tak /rumen/.
Nima isti predmet obeh lastnosti, zato je zaznavanje predmetnega
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sveta bolj natančno. Procesi socialne kognicije so v glavnem
disjunktivni (oseba je takšna /ljubezniva/..a v drugih situacijah je ista
oseba tudi takšna /neprijazna/....). Socialna kognicija je operacijski
sistem, v katerem so cilji, sredstva in rezultati ter posledice vedenja
povezani z različnimi tipi mišljenja. Cilj je s sredstvi povezan
ﬁnalno, posledice z rezultati pa bodisi kavzalno ali funkcionalno.
Na osnovi tega lahko trdimo, da kognitivno interpretativni procesi
socialnih odnosov in situacij potekajo hkrati z razmišljanjem in
oceno lastnega vedenja ter ocenjevanjem vedenja drugih. To pa
poleg zadostnih socialnih izkušenj in razvojne zrelosti, zahteva tudi
kognitivno diferenciranost, razvitost in emocionalno stabilnost.
Drugi element socialne kompetence je zavzemanje perspektive
drugega (perspective taking). Sem uvrščamo tiste kognitivne
procese, ki nam omogočajo razumeti psihične procese in stanja
(miselni tok, občutja, namere) sogovornika v komunikaciji.
Sposobnost, da na situacijo in odnose pogledamo tako s svoje kot
s perspektive drugega, nam v socialni izmenjavi omogoča boljše
razumevanje sogovornika/-ov. Fleksibilno se lahko premikamo
s svojega pogleda na pogled drugega/drugih. Gre za proces
hipotetičnega razumevanja, ki omogoča predvidevanje svojega in
vedenja drugih članov v skupini.
Proces razvoja zavzemanja perspektive drugega se izpopolnjuje
zgolj na osnovi socialne interakcije. Različne socialne izkušnje ter
zadostne komunikacije z vrstniki, starši in drugimi odraslimi se pri
razvoju te kompetence kažejo kot ključne. Tak sklep potrjuje vrsta
raziskav, med njimi Oppenheimer (1980), De Vries, Selman in
Shanz (1987) (vsi v Collot D’Escury-Koenigs, 1990).
Organizacija mentalnih skriptov različnih socialnih situacij
je v tesni povezavi z zavzemanjem perspektive drugega. Gre za
strukturiranje mentalnih reprezentacij v mentalne sheme ali interne
modele, ki predstavljajo socialne situacije in jih Nelson (1981)
imenuje socialni skripti. Oblikovanje socialnih skriptov je nuja,
saj se sicer posameznik ne bi zmogel orientirati v nepreglednem in
večdimenzionalnem socialnem prostoru. Socialni skript razumemo
kot shemo za različne stereotipizirane socialne situacije, ki se
razvijejo že pri triletnem otroku in mu omogočajo boljše krmiljenje
lastnega vedenja v socialnem prostoru že na tej razvojni stopnji.
S starostjo in novimi izkušnjami se socialni skripti množijo in
postajajo bolj kompleksni. Vključujejo generalizirana pričakovanja
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in vrstni red socialnih sekvenc, ki jih opredeljujejo socialne norme,
pričakovanja in navade, značilne za določen socialni kontekst.
Socialna kompetenca je torej sestavljena spremenljivka, ki
se skozi razvoj spreminja. Nanjo temeljno vpliva priložnost
posameznika, da aktivno sodeluje v socialnem življenju različnih
skupin.

Tematsko usmerjena interakcija – TCI kot
model dela s skupinami
Ruth Cohn, avtorica modela tematsko (vsebinsko) usmerjene
interakcije v skupini TCI, je med teoretiki in praktiki skupinskega
dela v evropskem prostoru ena izmed najbolj znanih humanistično
in psihoanalitično usmerjenih avtoric. Z elementarnimi teoretskimi
usmeritvami in jasnimi praktičnimi napotki je močno vplivala na
stil in metode dela s skupinami. Cohnova poda tako razumevanje
sveta kot posameznika v njem in odnosov v skupinah. Omenja
nenehno napetost med jaz in drugi, med svobodo posameznika in
svobodo drugih, ki se v skupinah izraža kot iskanje ravnotežja med
upoštevanjem mej posameznika in mej drugih.
Oglejmo si, kaj TCI pomeni. Združuje posameznike, ki se srečajo
ob isti temi/nalogi, so torej usmerjeni v temo, ki jih združuje, pri tem
pa med njimi poteka interakcija ter tkejo izmenjavo in odnose med
seboj (Cohn, 1976, po Klein, 1998). Povedano lahko oblikujemo
tudi kot: realiteta vsake skupine so trije dejavniki: vsak posameznik
– JAZ; odnosi med njimi – MI ter vsebina/naloga ali TEMA, ki jih
združuje. Če vse troje bolj podrobno predstavimo, lahko rečemo:
tema je naloga, vsebina, aktivnost, dejavnost, ki skupino zaposluje;
jaz pomeni posameznika, njegov trenuten položaj, njegova
pričakovanja, kompetence, želje, vizije in spretnosti ter sposobnosti;
mi/skupina je skupna energija vseh skupinskih članov, komunikacija,
ki jo ta hip ustvarjajo, odnosi, v katerih so se pravkar znašli, njihov
odnos do teme, norme, pravila, ki so jih do zdaj oblikovali, ter vloge,
ki se ta hip okoli te naloge v tej skupinski konstelaciji realizirajo.
Model pomeni sicer jasno, vendar dinamično napotilo za ravnanje
skupinskega vodje kot za ravnanje članov.
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POSAMEZNIK (JAZ)

TEMA (vsebina, naloga)

SKUPINA (MI)

Ob tem Cohnova razume člana skupine, torej posameznika kot
avtonomnega (vsak človek je individuum, neponovljiv, enkraten
v svojem bivanju, samostojen, samoopredeljujoč) in hkrati
soodvisnega (človek je tudi socialno bitje, ki stoji na presečišču lastne
individualnosti in neponovljivosti ter podobnosti z drugimi, ki ga
temeljno opredeljujejo). V napetosti, ki se sproža med avtonomnostjo
in soodvisnostjo od drugih ljudi, ki jih srečujemo v različnih skupinah,
poteka naše bivanje. To je njen prvi aksiom. Drugi aksiom se nanaša
na posameznikov razvoj, ki ga umešča med samorealizacijo – lastno
osebnostno zorenje ter spoštovanje rasti/zorenja/potreb drugega. Tudi
na tem križišču se mora človek znova in znova, v vsaki situaciji posebej
odločati, ali bo ta trenutek dal prednost svojih potrebam in svoji rasti
ali pa bo podprl druge, se z njimi povezal, prilagodil, z drugimi delil
besede, misli in dejanja. Dodaja še tretji aksiom, ki se nanaša na
svobodno odločitev znotraj zunanjih (drugi) in notranjih meja (jaz).
Meje so premakljive in spremenljive na osnovi dogovora in svobode
drugih. Vsebina in predvsem izvedba vseh treh aksiomov ali postulatov
je soodvisna. Vsak postulat je povezan in tudi del drugih dveh.
Kaj model TCI pomeni za vodjo skupine? Vodja naj bi skrbel, da
je enakovredno usmerjen v vse tri dimenzije – temo, posameznike
in skupinsko dogajanje. Res je, da bo na primer učitelj, ki poučuje,
dal več prostora, časa in pozornosti temi/poučevanju, a če bo
zanemaril učence in spregledal skupinsko dogajanje, se bo to prej
ali slej maščevalo s konﬂikti, učenci z izstopajočim vedenjem in
podobnim. Od vodje se pričakuje tudi, da je strokovnjak za temo, s
katero se skupina ukvarja (teoretično znanje, praktične veščine ...).
Če pa bo učitelj v vlogi razrednika, bo v tej skupinski vlogi moral
največ pozornosti namenjati drugima dvema poloma – vsakemu
posameznemu učencu in skupinskemu dogajanju.
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Cohnova podaja tudi smernice članom, ki vstopajo v skupine.
Če jih poznajo in se po njih ravnajo, jim to omogoča varovanje
avtonomije ob razvoju povezanosti z drugimi.
Shema 2: Smernice članom skupine za ravnanje.

1
POSKUSI SKUPINI DATI IN V NJEJ SPREJETI VSE TISTO, KAR BI
TI SAM SKUPINI ŽELEL DATI IN OD NJE SPREJETI.
To je osnovno pravilo TCI-ja in zajema tudi naslednja pravila.
2
BODI SAM SVOJ VODJA/GOSPODAR.
Pomeni, da si sam tisti, ki odloča, kdaj boš spregovoril, kdaj boš molčal
in kaj boš v skupini povedal.
3
MOTNJE IMAJO PREDNOST.
Prekini pogovor, če ne moreš sodelovati, če se dolgočasiš, jeziš, nisi več
pozoren oziroma če se kaj drugega s teboj dogaja, kar je pomembno za
delo skupine.
4
UPORABLJAJ ‘JAZ’-SPOROČILA.
Za svoje prispevke ne uporabljaj besede MI, temveč uporabljaj JAZsporočila. Vsakdo lahko govori le zase in neosebna sporočila pomenijo
izmikanje odgovornosti.
5
GOVORI NEPOSREDNO.
Če želiš nekomu iz skupine kaj povedati, se osebno obrni nanj. Upoštevaj
pravila osnovne komunikacije: očesni stik, sprejetje iniciative, uglasitev,
kongruenca ...
6
POVRATNO SPOROČILO POSREDUJ TISTEMU, KI MU JE
NAMENJENO.
Če vedenje drugega člana skupine v tebi izzove neprijetna občutja, mu to
primerno posreduj, ne pa o tem pozneje govoriti tretji osebi.
7
OPAZUJ ZNAKE NEVERBALNEGA VEDENJA PRI SEBI IN
DRUGIH.
Začuden/-a boš, koliko ti pove neverbalni del komunikacije.
8
PRISPEVAJ K RAZVIDNOSTI.
Pogovori s sosedom naj čim prej postanejo pogovor celotne skupine, saj
se praviloma takšni pogovori nanašajo na skupinsko dogajanje tu in zdaj.
9
HKRATI NE MORE GOVORITI VEČ ČLANOV.
Če se hkrati za besedo v skupini priglasi več članov, se dogovorite za
vrstni red.
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Na prvi pogled se usmeritve ali pravila za ravnanje posameznika
v skupini zdijo preprosta, a pravzaprav niso, saj se po eni strani od
skupinskega člana pričakuje njegova avtonomna drža in izhajanje
iz sebe, po drugi strani pa, da se bo znal približati in razumeti
druge člane, se nenehno odločati o svojem vedenju, zavzemati
svoja stališča in se postavljati v perspektivo drugih ter za dosego
skupinskega cilja prispevati svoje resurse.

Sklep
Pregled izbranih tem razumevanja skupin, socialnega učenja
v njih ter razlage skupinskih dogajanj sklenem z mislimi, ki se
nanašajo na načine, kako v skupine vstopamo kot koordinatorji
ali vodje. Najprej je potrebna miselna in čustvena priprava vodje,
razumevanje lastne vloge in svoje trenutne situacije, da se bomo
pri skupinskem delu lahko osredotočili na skupino in njene člane.
Preverjamo, kaj so skupinski cilji ter skupino usmerjamo v proces
jasnega in razvidnega določanja ciljev. Pred vsakim skupinskim
srečanjem preverjamo, ali so to še vselej skupinski cilji, kdo v njih
zmore in kdo ne zmore sodelovati. Jasno strukturiramo posamezno
skupinsko srečanje in skrbimo za to, da najde vsak član prostor
zase. Na koncu srečanja skrbimo za povzemanje, reﬂeksijo in
načrtovanje prihodnjega srečanja ter smo obenem pripravljeni
na burna dogajanja, podporo posameznim članom, izzive drugih
članov, razreševanje konﬂiktov, zastoje v razvoju ter enkratnost in
neponovljivost realnega dogajanja v skupini.
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V prispevku predstavim razvojne značilnosti srednjega in
poznega otroštva ter se usmerim k razvojnopsihološkemu
pomenu iger v tem obdobju. Poudarim, da razvojni
psihologi igro opredelimo kot notranje motivirano,
svobodno dejavnost, pri kateri je pomembna dejavnost,
in ne njen cilj. Kot vsebinsko najpomembnejše v srednjem
in poznem otroštvu izpostavim naslednje vrste iger: igre
prerivanja, igre, v katerih otroci preizkušajo svoje telesne
spretnosti, konstrukcijske igre, igre s pravili, igre vlog
in sociodramske igre, ki večinoma potekajo v vrstniških
skupinah. Na koncu prispevka posebno pozornost
namenim interakcijski igri, ki jo izvajalci najpogosteje
uporabljajo z namenom izkustvenega učenja socialnih
veščin v skupini in je v obdobju srednjega ter poznega
otroštva še posebno pomembna in primerna za
spodbujanje medosebnega razumevanja in odnosov.
Ključne besede: srednje in pozno otroštvo, igra, razvoj
igre, interakcijska igra.
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Abstract
The contribution presents the developmental
characteristics of middle and late childhood, and
focuses on the developmental and psychological
signiﬁcance of games in that period. It is emphasised
that we, developmental psychologists, deﬁne games as an
internally motivated, free activity, in which the activity
itself is important and not its goal. The most important
types of games in middle and late childhood, as regards
content, are the following: games of jostling; games
in which children test their physical abilities; building
games; games with rules; games with role-playing and
sociodrama that mostly take place in peer groups. At the
end of the contribution special attention is focused on
the interaction game, which is mostly used by providers
with the purpose of the experiential learning of social
skills within a group; it is particularly important during
middle and late childhood and suitable for encouraging
mutual understanding and relationships.
Key words: middle and late childhood, game,
development of game, interaction game.

Uvod
Obdobje srednjega in poznega otroštva ima kljub razmeroma
velikim individualnim razlikam med posamezniki tudi speciﬁčne
značilnosti. V tem obdobju se izrazitejše spremembe izražajo na
področju otrokovega mišljenja, socialnih odnosov in čustev. Otrokovo
mišljenje postaja vse bolj decentrirano, kar vključuje sposobnost
upoštevanja različnih vidikov situacij in psiholoških razlik med
ljudmi. Otrok se postopno uči uravnavanja ali nadzora čustev tako, da
ve, kje, kdaj in kako lahko svoja čustva izrazi. Z razvojem postajajo
tudi otrokove interakcije z vrstniki vse bolj raznovrstne, kompleksne in
medsebojno povezane. V tem obdobju vrstniki pridobijo pomembnost,
z njihovo pomočjo pa otroci preverjajo svoje medosebne odnose.
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Če želimo razumeti otrokove značilnosti igre v določenih
obdobjih, je poznavanje razvojnopsiholoških procesov nujno
potrebno. Igra je namreč podrejena določeni stopnji telesnega,
socialnega, čustvenega in miselnega razvoja posameznika, kar
pomeni, da se otroci želijo igrati tiste igre, ki jim pomenijo
razvojnopsihološki izziv. Igra omogoča tudi spodbujanje otrokovega
socialnega, čustvenega, telesnega in kognitivnega razvoja. Razvojni
psihologi igro razumemo kot spontano dejavnost, ki jo otrok izbira
sam in pri kateri končni cilj (izdelek) ni bistven. Tovrstna dejavnost
je pomembna za optimalen razvoj otrok tudi v srednjem in poznem
otroštvu. Raziskave so pokazale, da mlajši odrasli ocenjujejo, da jim
je igra pomagala pri učenju socialnih spretnosti, pri izbiri hobijev ter
pogosto tudi pri izbiri poklica (Bergan in Pronin Fromberg, 2009).
Otrokov razvoj lahko spodbudimo tudi s t. i. interakcijskimi igrami,
ki so vnaprej načrtovane in jih izvajalci najpogosteje uporabljamo z
namenom izkustvenega učenja socialnih veščin v manjših skupinah.

Mišljenje, čustva in socialni odnosi v srednjem
in poznem otroštvu
Obdobje srednjega in poznega otroštva je sestavljeno iz dveh
podobdobij, in sicer obdobja srednjega otroštva, ki traja od približno
šestega do osmega leta starosti, in obdobja poznega otroštva, ki
vključuje čas med približno osmim do desetim oz. 12. letom starosti
(Zupančič, 2004). Obdobje poznega otroštva je zaradi pubertetnih
(bioloških) sprememb pri dekletih v povprečju dve leti krajše kot pri
fantih. Obdobje srednjega in poznega otroštva ima kljub razmeroma
velikim individualnim razlikam med posamezniki tudi speciﬁčne
značilnosti. V tem obdobju se izrazitejše spremembe izražajo na
področju otrokovega mišljenja, socialnih odnosov in čustev, ki jih
bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.

Decentracija mišljenja
Skladno s Piagetovo teorijo (Piaget in Inhelder, 1978) so otroci
med šestim in 11. letom na razvojni stopnji konkretno logičnega
mišljenja. Otroci lahko z uporabo miselnih operacij rešujejo
probleme, ki si jih lahko predstavljajo, ne pa še tistih, ki so
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abstraktni. V mišljenju šolskih otrok je veliko manj egocentrizma
kot pri predšolskih otrocih. Preseganje egocentrizma se kaže v tem,
da se otroci pri reševanju matematično-logičnih problemov zmorejo
osredotočiti na različne vidike situacije (in ne na enega samega), ki
jih upoštevajo pri reševanju različnih logičnih nalog (Papalia, Olds
in Feldman, 2003; Woolfolk, 2002).
Preseganje egocentrizma, povezanega z medosebnimi odnosi,
se v srednjem in poznem otroštvu izraža tako, da so otroci zmožni
razumeti, da se ljudje med seboj ne razlikujemo le po zunanjosti,
ampak smo tudi psihološko različni (Selman, 1980). V srednjem in
poznem otroštvu otroci razumejo razliko med ‘zunanjo’ ali ﬁzično
in ‘notranjo’ ali psihološko stvarnostjo. Vedo, da drugi ljudje lahko
isto situacijo zaznajo in interpretirajo drugače kot on sam in jo
lahko različno doživljajo. Toda pri presojanju namer, čustev in misli
drugih ljudi se pogosto zmotijo, saj o psihološkem dogajanju pri
posameznikih še vedno sklepajo glede na zunanje izraze ali vedenje.
Čeprav otroci v prvih letih šolanja spoznavajo, da obstajajo različni
pogledi na neko osebo, dejanje ali dogodek, pa še vedno pogosto
verjamejo, da je lahko le eden od teh pogledov pravilen, ostali pa
napačni. Običajno verjamejo, da je pravilen njihov lastni pogled
ali pogled neke avtoritete. Večina v srednjem otroštvu različnih
pogledov ljudi še ne zmore povezovati in usklajevati, ampak jih
razume razmeroma izolirano (Selman, 1980). Usklajevanje različnih
socialnih perspektiv je pri posameznikih sprva precej težko, pozneje
v razvoju pa postane preprostejše in hitrejše.
Ko otroci vstopajo v šolo, so v povprečju prepričani o svoji
kompetentnosti in so na splošno zainteresirani za učenje o različnih
stvareh. Pozneje pri mnogo učencih motivacija za učenje upade
predvsem zaradi razvojnih sprememb in sprememb v šolskem okolju
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).

Uravnavanje čustev
Otroci se tako kot odrasli s čustvi odzivajo na tista dogajanja,
ki so zanje pomembna (Milivojević, 1999; Smrtnik Vitulić, 2007).
Kaj je otroku pomembno, je najpogosteje odvisno od njegovih
razvojnih značilnosti. Otroci že v zgodnjem otroštvu začnejo
izražati najrazličnejša temeljna čustva, kot so veselje, žalost, jeza in
strah, pa tudi zapletenejša čustva, kot so ljubosumje, ponos, krivda
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in sram. V srednjem otroštvu postaja otrokovo izražanje čustev že
bolj nadzorovano, razumevanje pa celovitejše (Harris, 1996).
Doživljanje veselja se najpogosteje pojavi zaradi sprejetosti
med vrstniki, zaradi šolske uspešnosti in drugih dosežkov (Smrtnik
Vitulić, 2007). Pri otrocih v srednjem in poznem otroštvu prevladujejo
realistični strahovi, npr. strah pred poškodbami ali telesno nevarnostjo.
Pri mnogo otrocih se izrazi tudi strah pred smrtjo, saj v tem obdobju
začenjajo razumeti minljivost. V srednjem in poznem otroštvu se
posamezniki jezijo zaradi omejevanja njihovih želja in načrtov, če pri
njih iščemo napake, če jim pridigamo, jih primerjamo z drugimi, jih
dražimo, ob neuspehih, zasmehovanju, nepravičnosti in zanemarjanju
(Puklek in Gril, 1999). V pogostosti in intenzivnosti doživljanja
jeze obstajajo individualne razlike, ki so odvisne od sposobnosti
spoprijemanja z neugodnimi situacijami, od otrokovih potreb, ki so
blokirane, do telesnega in čustvenega stanja otroka (Smrtnik Vitulić,
2007). Z odraščanjem intenzivnost doživljanja žalosti pri otrocih
poraste, saj se že začenjajo zavedati trajnosti izgube.
Razvoj spoznavnih in socialnih sposobnosti otrokom omogoči
vse boljše zavedanje in razumevanje svojih čustev ter čustev drugih.
Podobno kot na drugih področjih socialnega razumevanja otroci v
srednjem in poznem otroštvu čustva začenjajo razumeti kot zapletene
procese, ki so odvisni od posameznikovih osebnostnih lastnosti, in
ne le od situacije (Banerjee, 1997). Razumevati začnejo, da ljudje
svoja čustva nadzorujejo tudi s kratkotrajnimi miselnimi procesi
(npr. če nočeš biti več žalosten, pomisliš na kaj lepega) ali končano
aktivnostjo (npr. če nočeš biti več žalosten, potem pokličeš prijatelja
in mu zaupaš svoje težave) (Selman, 1980). Dojemati začnejo, da se
ljudje razlikujejo po doživljanju in izražanju čustev. Ugotavljajo, da
svojih čustev ne morejo povsem nadzorovati, saj niso odvisna le od
njihove volje in zavestnega delovanja, ampak tudi od nezavednih
procesov, ki niso odvisni od njihove volje.
Otrokovo pridobivanje nadzora nad čustvi v socialnih situacijah je
ena izmed temeljnih razvojnih nalog v otroštvu (Kavčič in Fekonja,
2004). Otroci se v srednjem in poznem otroštvu učijo pravil izražanja
čustev, pri tem pa preverjajo različne vrste strategij, ki jim omogočajo
uravnavanje izražanja ali doživljanja čustev (Harris, 1996; Oatley in
Jenkins, 1996; Smrtnik Vitulić, 2007). Spoznavajo, kje, kdaj in kako
je primerno čustva izraziti ter kdaj jih je primerno prikriti.
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Medosebno razumevanje

Šola je za otroka pomemben kontekst. Vstop v šolo pred njega
postavlja nove zahteve po prilagajanju, delavnosti in uspešnosti
ter nov sistem pravil vedenja v šolskem prostoru (Puklek in Gril,
1999). Pričakovanja in pravila vedenja se v šoli in v družini
nekoliko razlikujejo. Otrok se mora prilagoditi tema dvema
sistemoma pričakovanj in pravil, zato pogosto razvije dva različna
sloga vedenja. Pri tem je pomembno, da otrok različna vedenja
sprejme in razume, zakaj se vedenje v različnih kontekstih nekoliko
razlikuje. V šoli ima priložnost sprejeti vrstnike, ki prihajajo iz
različnih kulturnih okolij, z različnimi navadami in pričakovanji.
Spoznava, da se otroci razlikujejo glede na osebnostne značilnosti
in sposobnosti ter da imajo nekateri težave na učnem področju ali
na drugih področjih delovanja (npr. pri ravnanju s čustvi). Prav tako
otroku socialne izkušnje, ki si jih pridobi v interakcijah z učitelji in
vrstniki, omogočajo učenje strpnosti v medosebnih odnosih.
Glede na pretekla razvojna obdobja v srednjem in poznem
otroštvu vrstniki pridobijo pomembnost, otroci pa že oblikujejo
trajnejša prijateljstva (pari, trojice) običajno z vrstniki istega
spola (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V šolskem obdobju
otroci začnejo bolj selektivno in subjektivno izbirati prijatelje
kot v predhodnem. Prijateljstvo temelji na poznavanju osebe,
v prijateljskih odnosih pa je poudarjena recipročnost interesov
in pravičnost izmenjave (Selman, 1980). Po šestem letu starosti
dekliška prijateljstva postanejo bolj zaupna in tesnejša, fantovska
pa številčnejša (Durkin, 1995). Fantovska prijateljstva so bolj
prilagodljiva do novih članov, a v nasprotju z dekliškimi bolj
hierarhično organizirana (Durkin, 1995). Hierarhična organiziranost
fantovskih prijateljskih skupin svojim članom omogoča učinkovito
učenje in prakticiranje dominacije, dekliške prijateljske skupine
pa bolj spodbujajo k razvoju sodelovanja. Konﬂikti med prijatelji
so pomembni za posameznikov socialni razvoj, saj mu omogočajo
izmenjavo različnih perspektiv, želja in ciljev ter preizkušanje
strategij za razrešitev nasprotij in vzajemnega prilagajanja. Če
otroke v srednjem in poznem otroštvu vprašamo o prijateljskem
odnosu, ga najpogosteje opišejo kot dlje časa trajajoč odnos,
ki lahko vključuje tudi konﬂikte, skupne cilje in recipročnost
(Selman, 1980). Pri sklepanju prijateljstev so pomembne veščine
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komuniciranja, spretnost zavzemanja perspektive in empatija.
Otroci, ki so občutljivejši za potrebe drugih, so socialno spretnejši
in na splošno izražajo več prosocialnega vedenja, imajo prednost pri
sklepanju prijateljstev pred vrstniki, ki teh veščin nimajo razvitih.
Z razvojem postajajo otrokove interakcije z vrstniki vse bolj
raznovrstne, kompleksne in medsebojno povezane. Šolski otroci
imajo raje vrstnike, ki se vedejo prosocialno, izražajo večjo
naklonjenost svojim vrstnikom, se lažje vključijo v skupinske
aktivnosti in učinkoviteje obvladujejo medosebne spore (Papalia
idr., 2003). Prav tako omenjene avtorice navajajo, da so med
priljubljenimi otroci v razredu tudi duhoviti, ﬁzično aktivni in zdravi
otroci, ki so samozavestni, v bližini katerih se drugi otroci dobro
počutijo. Otroci, ki jih drugi ne sprejemajo, se pogosto zavedajo
svoje nepriljubljenosti, svoje negativne socialne izkušnje pa pogosto
zadržijo tudi v poznejših razvojnih obdobjih. Tisti, ki niso sprejeti
med vrstniki, so bolj rizični za razvojne in psihosocialne probleme,
kot so alkoholizem, depresija, učna neuspešnost in odklonsko
vedenje (Durkin, 1995).

Igra v srednjem in poznem otroštvu
Razvojni psihologi igro opredelimo kot kompleksno dejavnost,
ki se je posameznik loti zaradi zadovoljstva (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2001). Igra je notranje motivirana dejavnost, pri kateri je
pomemben potek, in ne njen cilj (Horvat in Magajna, 1989). Gre
za svobodno, samoorganizirano dejavnost, ki se je posameznik loti
brez kakršnekoli zunanje prisile. Potek in smisel sta v njej sami, zato
otroku ni toliko pomemben končni rezultat, ampak predvsem proces,
uživanje in zadovoljstvo pri igri. Kot taka ne služi prihodnosti,
ampak je umeščena v sedanjost, kar pomeni v ‘tukaj in zdaj’ (Horvat,
2001). Edini motiv za igro je torej posameznikovo zadovoljstvo, ki
ga ob tem doživi. Igra zahteva posameznikovo aktivno udeleženost,
pri kateri se izrazi domišljija, nerealne komponente, pravila igre
pa sprotno nastajajo in se (pre)oblikujejo (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2001). Rubin, Fein in Vanderberg (1983, v Batistič Zorec,
2002) so postavili nekaj ključnih opisnih kriterijev za prepoznavanje
igre: (1) prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivna čustva
(užitek), (2) usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti, in ne na
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cilje (rezultate) teh dejavnosti (otrok npr. lahko med igro pozabi
na svoj prvotni namen), (3) ‘proučevanje’ igralnega materiala,
(4) prisotno tudi neresnično, nestvarno vedenje, (4) ﬂeksibilnost,
zaradi katere igra poteka po pravilih, ki jih postavljajo udeleženci
igre sami, in jih, če je potrebno, med igro tudi spreminjajo, ter (6)
aktivna udeležba posameznikov v igri.
Igra je podrejena določeni stopnji telesnega, socialnega,
čustvenega in miselnega razvoja posameznika. Razvoj igralne
dejavnosti poteka od zelo preprostih k vse bolj zapletenim oblikam,
od iger s posameznim udeležencem k igram z večjim številom
udeležencev. V določenem razvojnem obdobju prevladujejo
določene oblike igre, ki jih otroci preigravajo. Katera igra bo
v določenem razvojnem obdobju prevladovala, je odvisno od
številnih dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši otrokove
osebnostne značilnosti (npr. družabnost, vztrajnost), spol otroka,
trenutno ﬁzično in čustveno stanje (npr. bolezen, utrujenost, žalost),
trenutna situacija (npr. letni čas, prostor), ožje okolje (npr. učilnica),
kulturni kontekst (razlike v možnostih in vrstah igre, ki so značilne
za določeno okolje) idr. (Horvat, 2001).
Glede na vrsto igralne dejavnosti različni avtorji uporabljajo
različne načine razvrščanja iger. Toličič (1961) igro glede na potek
in vsebino deli v štiri skupine: 1. funkcijsko (npr. prijemanje,
metanje, tek, tipanje), 2. domišljijsko (npr. igra vlog), 3. dojemalno
(npr. poslušanje pravljic, opazovanje, posnemanje, obiskovanje
kina, gledanje televizije, branje) in 4. ustvarjalno (npr. pisanje,
risanje, oblikovanje, gradnja, pripovedovanje). Smilansky (1968,
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) igro po vsebini deli na:
funkcijsko, konstrukcijsko (vključuje gradnjo, konstrukcijo nečesa),
dramsko – simbolno (vključuje igro vlog in sociodramsko igro)
ter igro s pravili. Čeprav je delitev iger glede na njihovo vsebino
smiselna, pa se kritike omenjene delitve nanašajo predvsem na to,
da posamezne igralne dejavnosti lahko uvrstimo v dve ali več skupin
hkrati, npr. izdelava stolpa iz lego kock vključuje tako značilnosti
konstrukcije igre (otrok gradi) kot ustvarjalne (pri izdelavi je
bistvena otrokova domišljija). Glede na omenjene delitve iger je tudi
vprašanje, katere igre lahko povsem enoznačno imenujemo igre. Pri
razvojnopsihološkem razumevanju igre je namreč pomembno, kako
igralna dejavnost poteka, ne pa, da je nujno izpeljana do končnega
cilja. Zato npr. branje knjig ali risanje lahko uvrstimo med igralno
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dejavnost takrat, ko ni bistveno, da posameznik knjigo prebere do
konca ali da je ribica v celoti narisana.
Glede na socialno udeležbo otrok v skupini Perten (1932, v
Kavčič, 2004) razlikuje med igro brez udeležbe, opazovalno igro
(otrok opazuje igralno dejavnost drugih), osamljeno igro (otrok se
igra sam), vzporedno igro (igralne dejavnosti pri različnih otrocih
potekajo v istem prostoru, vendar individualno in nepovezano),
asociativno igro (delne povezave med različnimi udeleženci igre)
in kooperativno igro (sodelovanje različnih udeležencev pri skupni
igri). Toličič (1961) glede na število udeležencev razlikuje med:
individualno igro (otrok se igra sam), vzporedno igro (otroci se
v enem prostoru igrajo vsak po svoje) in igro v manjših skupinah
(več otrok (so)oblikuje igralno dejavnost). Delitev iger glede na
število udeležencev je sicer smiselna, a preveč strukturalistična in
neživljenjska, saj je socialna udeležba otrok(a) pri igri največkrat
odvisna od vrste igre in individualnih razlik med otroki (npr. starosti
otrok, osebnostnih značilnosti, spola).
Raziskave kažejo, da igralna dejavnost v srednjem in poznem
otroštvu v primerjavi z zgodnjim upade, čeprav je v srednjem otroštvu
še vedno pomembna, potrebna in prisotna (Smith, 1995, v Fekonja,
2004). Po eni strani so izbira in način posameznikovega igranja
odvisni od njegovih razvojnih zmožnosti (gibalnega, kognitivnega,
čustvenega in socialnega razvoja), po drugi strani pa igra vpliva na
to, da otrok v razvoju napreduje. V srednjem in poznem otroštvu so
samostojne (nesocialne) oblike igre vedno redkejše, vse pogostejše
pa igre, v katere je vključena večja skupina otrok. V srednjem
in poznem otroštvu otroci uporabljajo bolj ‘miniaturne’ igralne
materiale, igralne epizode postajajo daljše, komunikacija vse bolj
kompleksna, teme bolj povezane in ﬁzična aktivnost bolj precizna
(Bergen in Pronin Fromberg, 2009; Marjanovič Umek in Lešnik
Musek, 1998). Starejši predšolski in šolski otroci raje kot v preteklih
razvojnih obdobjih izbirajo za soigralce enako stare otroke istega ali
različnega spola, redkeje pa starejše osebe. V obdobju srednjega in
poznega otroštva postaja pogosta igra prerivanja, ko otroci skačejo,
se prerivajo, se kotalijo, lovijo drug drugega, pri tem pa izražajo
ugodna čustva (Papalia idr., 2003). Igra prerivanja se razlikuje
od agresivnega vedenja, saj so v to igralno dejavnost vključujejo
otroci, ki se med seboj najbolj razumejo in skupaj preživijo največ
časa (Fekonja, 2004). V zgodnjem šolskem obdobju so pogoste tudi
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igre, v katerih otroci preizkušajo svoje telesne spretnosti, npr. igre z
žogo. Tudi konstrukcijska igra, ki vključuje gradnjo in oblikovanje
določene strukture, v obdobju srednjega in poznega otroštva postane
vse bolj celovita oz. zahtevna. Otroci v tem obdobju zmorejo
‘graditi’ vse bolj zahtevne konstrukcije, pri tem pa slediti vnaprej
izdelanemu načrtu konstrukcije. V zgodnjem šolskem obdobju so
predvsem igre s pravili prevladujoča igralna dejavnost. Igre s pravili
pa od otroka zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje
določenim dogovorjenim in sprejetim pravilom (prav tam). Med igre
s pravili spadajo med dvema ognjema, človek, ne jezi se, domine,
karte in druge. Te igre otroke navajajo na upoštevanje pravil, hkrati
pa zahtevajo sodelovanje in strpnost med igralci. V tem smislu
spodbujajo sodelovalno in tekmovalno vedenje med vrstniki (Duran,
1995, v Fekonja, 2004). V srednjem in poznem otroštvu otroci radi
sodelujejo tudi pri igrah vlog in sociodramskih igrah. Igra vlog
običajno poteka tako, da posamezniki zavzamejo določeno socialno
vlogo (npr. učiteljice, zdravnika) in se pretvarjajo, da so »nekdo
drug« (Papalia idr., 2003). V nasprotju z igrami vlog sociodramske
igre zahtevajo sodelovanje vsaj dveh otrok in interakcijo med igralci,
ki s posnemanjem vedenja in z govorom načrtujejo zaporedje in
vsebino dogodkov »kot da bi« (Marjanovič Umek, Lešnik Musek,
Pečjak in Kranjc, 1999; Smilansky in Shefataya, 1990, v Fekonja,
2004). Z igro vlog ali sociodramsko igro otroci spoznavajo in
preigravajo psihološke razlike med posamezniki.
Igra je pomembna dejavnost, ki omogoča otrokov razvoj tudi v
srednjem in poznem otroštvu. Posamezne vrste iger, ki prevladujejo
v srednjem otroštvu (konstrukcijske igre, igre prerivanja, igre s
pravili, igre vlog, sociodramske igre), pri posameznikih spodbujajo
različne vidike razvoja. V konstrukcijskih igrah otroci urijo svoje
predstavne in gibalno-motorične spretnosti, v igrah prerivanja
prihaja do izraza otrokova ﬁzična moč, v igrah s pravili se otroci
učijo tekmovalnosti in sodelovanja, zmožnosti prilagajanja in
upoštevanja pravil, igre vlog in sociodramske igre pa omogočajo
rabo jezika v socialno domišljijski igri, zmožnost razumevanja
socialne perspektive, pogajalske spretnosti itd. (Bergan in Pronin
Fromberg, 2009). Otrok se skozi igralno aktivnost usmerja nase,
samoorganizira, se prilagaja in pogaja z drugimi udeleženci igre,
skozi načrtovanje dejavnosti, z uporabo domišljije, s postavljanjem
pravil, z ubesedenjem igralne dejavnosti in razvoja tudi kognitivne
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spretnosti. Otrokovo učenje poteka spontano, nenačrtno, otrok pa se
‘učenja’ večinoma ne zaveda.

Spodbujanje socialnih veščin v otroštvu
Glede na to, da je igra nenačrtovana (notranje motivirana in
spontana) dejavnost, katere končni cilj ni bistven, se tovrstno
razumevanje razlikuje od t. i. pedagoškega razumevanja igre.
Pedagogi v širšem pomenu besede (npr. vzgojitelji, učitelji) izraz igra
uporabljajo predvsem v smislu načrtovanih, vnaprej pripravljenih
sklopov dejavnosti, prek katerih naj bi se otroci določenih vsebin
naučili na prijeten način.
Tudi t. i. interakcijske igre so vnaprej načrtovane igre, ki jih
izvajalci najpogosteje uporabljajo z namenom izkustvenega učenja
socialnih veščin v manjših skupinah. Dejavnosti so vodene in
potekajo po določenih pravilih (npr. Dogša, 1991). Avtorji (Bunčić,
Ivković, Janković in Penava, 1993; Kobolt, 1992; Rapuš Pavel,
2001) uporabo interakcijskih iger razumejo predvsem v smislu
sproščenega ciljno usmerjenega socialnega učenja v skupini, v
kateri udeleženci spoznavajo sami sebe, svoje potrebe, čustva,
razpoloženja, odnos do drugih, načine komunikacije v skupini idr.
Osnovni namen teh iger je torej vzgajati (učiti, spodbujati, razvijati,
izboljševati) za socialne odnose. Skozi primerno izbrane in vodene
igre skupina postaja vedno bolj povezana, člani pa se počutijo vedno
bolj prijeto, varno in sprejeto.
Udeleženci interakcijskih iger torej ne izbirajo spontano, ampak
sta njihova vsebina in potek vnaprej predvidena. Zato se razlikujejo
od iger, ki jih otroci preigravajo v različnih starostnih obdobjih. Ne
glede na omenjene razlike pa interakcijske igre vključujejo enake
igralne dejavnosti, ki se kažejo pri spontani igri otrok. Ena izmed
najpogostejših dejavnosti je soiodramsko preigravanje vlog, ki
otrokom omogoča veliko možnosti za socialno učenje, saj otroke
spodbuja k reševanju konﬂiktov med soigralci, k dogovarjanju,
pogajanju, k razvoju zavzemanja socialne perspektive (Gottman,
1983, v Kavčič, 2004; Papalia idr., 2003). Skozi načrtovano
sociodramsko igro otroci lahko prepoznavajo pravila, opredeljujejo
vloge in preizkušajo svoje načine ravnanja v interakcijah svojimi
vrstniki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001; Rapuš Pavel, 2001).
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Sociodramska igra od otrok zahteva miselne procese in oblike
socialnega vedenja, katerih zahtevnost je pogojena z otrokovimi
razvojnimi zmožnostmi. Tako je pri načrtovanju in izvajanju
interakcijskih iger bistveno poznavanje razvojnopsiholoških
značilnosti skupine, saj naj bi te igre otrokom omogočile postopoma
obvladovanje tistega, česar sami še ne bi zmogli. Morajo biti
izbrane tako, da so korak pred razvojem, kompetentni odrasli pa
z njimi otrokom pomagajo razvojno napredovati v smeri njihovih
optimalnih zmožnosti (Vigotski, 1977).
Uporaba interakcijskih iger omogoča spoznavanje psiholoških
razlik med posamezniki, ki jih otroci v tem obdobju začenjajo bolj
poglobljeno razumeti. Prepoznavati začnejo različne poglede na neko
dejanje, vedenje ali osebo ter poskušajo usklajevati svojo perspektivo
z različnimi perspektivami drugih. Otroci lahko v interakcijskih igrah
spregovorijo o svojih čustvih, se pogovarjajo o možnostih nadzora
nad njimi ter o medosebnih razlikah v doživljanju, izražanju in
mišljenju o čustvih. Ker prijateljstvo v srednjem in poznem otroštvu
glede na predhodno razvojno obdobje pridobi pomen, je zaželeno, da
so teme interakcijskih iger povezane s prijateljskimi odnosi, npr. kdo
je prijatelj, kako pridobiti prijatelja, kakšne lastnosti imajo prijatelji,
česa prijatelji ne počnejo. Med izbranimi temami interakcijskih iger
so v tem obdobju aktualne še: odnos s starši in drugimi družinskimi
člani, drugačnost, razlike med spoloma, simpatije in ljubezen, čustva,
prostočasne dejavnosti, šola, računalniške igrice, samopodoba idr.
(prim. Dogša, 1991; Maksimović, 1991).
Posamezne interakcijske igre so pogosto povezane v smiselno
celoto, ki jo imenujejo ‘delavnica’. Delavnica (prim. Maksimović,
1991) je niz različnih igralnih dejavnosti, ki si logično sledijo, se med
seboj povezujejo in dopolnjujejo. Oblikovana je na določeno temo, ki je
aktualna za udeležence določene skupine, npr. glede na njihovo starost,
spol in interese. Pri oblikovanju in izvedbi delavnic je za udeležence
ključnega pomena pogovor, ki omogoči ozaveščanje pomena
posameznih iger in razumevanje uporabne vrednosti spoznanega.
Pri izvajanju interakcijskih iger je pomembno upoštevati
psihološke razlike med otroki. Vsebino iger in način izvajanja
iger je treba prilagoditi interesom in zmožnostim otrok v določeni
starostni skupini. Za mlajše otroke je priporočljivo izbrati krajše
in preprostejše interakcijske igre, za starejše otroke pa vsebinsko
zapletenejše igre z več pogovora.
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Razvojni psihologi igro razumemo kot spontano dejavnost, ki jo
otrok izbira sam in pri kateri končni cilj (izdelek) ni bistven. Tovrstna
dejavnost je pomembna za optimalen razvoj otrok tudi v srednjem in
poznem otroštvu. Igra omogoča spodbujanje otrokovega socialnega,
čustvenega, telesnega in kognitivnega razvoja. Raziskave so pokazale,
da mlajši odrasli ocenjujejo, da jim je igra pomagala pri učenju
socialnih spretnosti, pri izbiri hobijev in pogosto tudi pri izbiri poklica
(Bergan in Pronin Fromberg, 2009). Glede na to, da je igra temeljna
in osrednja aktivnost v razvoju otrok, je pomembno, da imajo otroci
zanjo dovolj priložnosti tako v družinskem kot v šolskem kontekstu.
Pedagogi (npr. starši, učitelji, vzgojitelji) omogočamo čas, prostor in
pripomočke, ki so pogoj, da se otroci lahko igrajo. Otrokovo igro lahko
spodbudimo, usmerimo in vodimo k razvojno višjim in zahtevnejšim
ravnem igralnih dejavnosti tako, da npr. sprašujemo otroka po igralni
dejavnosti, opisujemo ali pozivamo k dejanjem, mu pomagamo
pri izvedbi dejavnosti in podobno (Zupančič, 2001). Ker je igra po
svoji opredelitvi spontana in svobodna dejavnost, je pomembno,
da je odrasli ne skušamo pretirano usmerjati z nenehnimi navodili
in poskusi spreminjanja (popravljanja) (Casper in Thomas, 1999, v
Batistič Zorec, 2002). Otroke spodbujamo k izbiri različnih iger, ki
so varne ter spodbujajo posameznikov telesni, čustveni, socialni in
kognitivni razvoj ter omogočajo enakost med spoloma (Bergan in
Pronin Fromberg, 2009). Odrasli v otrokovo igro posežemo vselej, ko
je nevarna za otrokovo zdravje in razvoj.
Interakcijske igre lahko pripomorejo k delu z otroki na področju
socialnih odnosov. Prav tako pa je v šolskem kontekstu pomembno
načrtovati organizirane dejavnosti za spodbujanje socialnega razvoja.
Posebno pozornost za načrtno spodbujanje razvoja medosebnega
razumevanja bi bilo treba nameniti predvsem tistim učencem, ki
zaradi vedenjskih težav, nesprejetosti v razredu ali zaradi svojih
nadpovprečnih ali podpovprečnih sposobnosti izraziteje odstopajo
od drugih. Otroci z vedenjskimi težavami najpogosteje slabše
razumejo medosebne in moralne situacije kot učenci, ki se v šoli
vedejo prosocialno (Selman, 1980). Učenci z vedenjskimi težavami
so navadno bolj napadalni, bolj moteči v socialni interakciji in manj
učinkoviti pri reševanju socialnih problemov (Zupančič, 1997).
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Razvoj socialnega razumevanja vpliva na posameznikovo
boljše prilagajanje v šolskem in družinskem okolju. Sposobnost
zavzemanja perspektive je nujen, a ne zadosten pogoj za
posameznikovo socialno vedenje. Na vedenje v medosebnih
odnosih vplivajo predvsem neposredne izkušnje posameznika v
socialnih interakcijah (Durkin, 1995). Zato je smiselno, da otroke
in mladostnike spodbujamo k interakcijam z drugimi ljudmi ter se o
njih z njimi tudi pogovarjamo.
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Raziskave kažejo, da so slabe socialne veščine in slabe
osebne kompetence poglavitni razlog za nastanek
številnih vedenjskih motenj. Dobra novica pa je, da se
socialnih veščin učimo vse življenje, še zlasti pa v otroštvu
in obdobju adolescence. Na splošno velja, da se morajo
otroci z internaliziranimi motnjami učiti prosocialnih
vedenj, ki jim bodo pomagala pri vključevanju v družbo
vrstnikov, otroci z eksternaliziranim vedenjem pa vedenj,
ki jim bodo pomagala obvladovati socialne situacije na
prosocialen način. Trening socialnih veščin je ena izmed
najbolj znanih preventivnih in tretmanskih strategij za
učenje socialnih veščin. Prispevek poudarja pomen učenja
socialnih veščin za adolescente s tveganim vedenjem
ali z vedenjskimi motnjami. Predstavi temeljno metodo
treninga socialnih veščin, in sicer metodo strukturiranega
učenja, njene omejitve pri skupinskem delu s to skupino pa
problematizira z izkušnjo interaktivnih igralnih dejavnosti
kot dopolnilom strukturiranega učenja. Namen igralnih
dejavnosti je dvig motivacije, dodajanje nove energije,
zabava in sproščanje. Tako se je učenje ciljnih socialnih
veščin pokazalo kot prednostni namen treninga socialnih
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veščin, nenehno spodbujanje motivacije in ustvarjanje
skupinske dinamike, ki omogoča tovrstno učenje, pa kot
njegov sekundarni namen.
Ključne besede: socialne veščine, učenje, igralne
dejavnosti, vedenjske motnje.
Abstract
Research has shown that poor social skills and poor
personal competences are the main reason for numerous
behavioural disorders. The good news is that we acquire
social skills throughout our lives, particularly during our
childhood and adolescence. It is generally believed that
children with internalised disorders must learn prosocial
behaviours, which will help them to become included
in the company of peers; children with externalised
behaviour, on the other hand, must learn behaviours that
will help them to control social situations in a prosocial
manner. Social skills training is one of the best known
prevention and treatment strategies for learning social
skills. The contribution emphasises the signiﬁcance of
learning social skills for adolescents with risky behaviour
or with behavioural disorders. It presents the fundamental
method of social skills training, namely the method of
structured learning; it problematises the limitations of
this method when used for group work with this group by
presenting the experience of interactive play activities as
an addition to structured learning. The purpose of play
activities is to increase motivation, add new energy, fun
and relaxation. Thus learning the target social skills has
shown to be the priority purpose of social skills training,
while constant encouragement of motivation and the
creation of group dynamics, which enable such learning,
has shown to be its secondary purpose.
Key words: social skills, learning, play activities,
behavioural disorders.
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Z vidika razvojnega procesa je za obdobje adolescence mogoče
reči, da je to čas zaključevanja vrste razvojnih nalog, in sicer na
telesnem, čustvenem, duhovnem, kognitivnem in socialnem
področju. Gre za zapletene osebnostne naloge in naloge v odnosnih
razmerjih, ki zahtevajo od adolescenta nove veščine in kompetence.
Doživljanje osebne vrednosti temelji na rasti kompetenc pri
opravljanju teh nalog, zlasti tedaj, ko jih adolescentovo okolje
vrednoti kot prosocialne in zaželene. Zato se morajo vsi mladi ljudje
naučiti veščin za soočanje z življenjskimi situacijami, v katere
vstopajo, kot so: izobraževanje, življenje z vrstniki, življenje v
družini, v skupnosti, na delovnem mestu, razmerje do avtoritet itd.
Vendar pa razvoj ne poteka vedno gladko in neboleče, še zlasti ne v
tem življenjskem obdobju. Mladi se srečujejo s številnimi tveganji
in ovirami, ki so posledica prepleta več dejavnikov. V tem prispevku
se bomo omejili na enega izmed njih, na šibke socialne veščine.

Učenje socialnih veščin
Raziskave so pokazale, da imajo slabo razvite socialne veščine
in osebne kompetence osrednjo vlogo pri nastajanju številnih
vedenjskih motenj. Slabo razvite vedenjske veščine in osebne
kompetence so med glavnimi vzroki za kajenje v adolescenci (Grifﬁn,
Botvin, Scheier, Episten in Doyle, 2002), za zlorabo alkohola in
drog (Botvin in Grifﬁn, 2002), za internalizirane in eksternalizirane
vedenjske motnje in zavračanje od vrstnikov (Hair, Jager in Garrett,
2001) ter agresivno in delinkventno vedenje (Grifﬁn, Epstein,
Botvin in Spoth, 2001). Raziskava, ki so jo opravili na Hrvaškem
na vzorcu srednješolcev, ki živijo v svojih družinah, in jih primerjali
z njihovimi vrstniki, ki so zaradi rizičnega vedenja ločeni od družin
in nameščeni v specializirane institucije, je pokazala, da se glede
na življenjske pogoje za uspešen razvoj ti dve skupini adolescentov
statistično najbolj značilno ločita na področju socialne kompetence.
Ali še bolj natančno, ločita se po obvladovanju veščin upiranja
negativnim izzivom, po veščini nenasilnega reševanja sporov in
osnovni kulturni kompetenci (Žižak, Koller Trbović in Lebedina
Manzoni, 2001).
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Ta ugotovitev vodi k sklepu, da ima premalo kompetentna
mladina lahko tudi največ psihosocialnih težav. Argyle (1995)
ugotavlja, da so socialne veščine v pozitivnem sorazmerju z
ekstravertiranostjo in inteligenco ter v negativnem sorazmerju
z nevrozami in drugimi oblikami motenj duševnega zdravja.
Gresham (1997) poudarja, da nobena druga vedenjska kategorija
ni tako pomembna za prilagojeno delovanje otrok in mladih z
vedenjskimi motnjami, kot so ravno socialne veščine. Walker
(1993, v Quinn in Jonnasch Pennell, 1995) ugotavlja, da so otroci
in mladi z vedenjskimi motnjami za eno standardno deviacijo
nižje na lestvici ocene socialnih veščin kot njihovi prosocialno
usmerjeni vrstniki.
Žižak (2003) navaja – na podlagi spoznanj iz literature in prakse
– področja vsakdanjega delovanja, na katerih je pri otrocih in
mladostnikih z eksternaliziranimi in internaliziranimi vedenjskimi
motnjami mogoče zaznati pomanjkanje socialnih veščin.
Tabela 1: Vzporedni prikaz pomanjkanja socialnih veščin pri otrocih z
eksternaliziranimi in internaliziranimi vedenjskimi motnjami.
Otroci z eksternaliziranimi motnjami Otroci z internaliziranimi motnjami
• Samonadzor

• Vzpostavljanje/ohranjanje pogovora

• Dogovarjanje in razpravljanje

• Sodelovanje

• Prošnja za dovoljenje

• Spoprijemanje s strahom

• Izogibanje težavnim situacijam

• Odločanje

• Ocena socialne situacije

• Spoprijemanje z izključenostjo

• Zastavljanje ciljev

• Spoprijemanje z nagovarjanjem
vrstnikov

• Osredotočanje na nalogo
• Razumevanje lastnih občutkov
• Razumevanje občutkov drugih
• Spoprijemanje z lastno jezo
• Spoprijemanje s tujo jezo
• Delitev
• Opravičevanje
• Poslušanje

• Spoprijemanje s pritiskom skupine
• Spoprijemanje z dvojnimi sporočili
• Dajanje/prejemanje komplimentov
• Opravičevanje/dajanje nasvetov
• Spoprijemanje z neuspehom
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Na hitro lahko opišemo te razlike tako, da rečemo, da otroci
z internaliziranimi vedenjskimi motnjami čutijo potrebo po
učenju prosocialnega vedenja, ki pomeni predvsem manj težav
pri vključevanju v vrstniško družbo, otroci z eksternaliziranim
vedenjem pa po učenju obnašanja, ki omogoča spoprijemanje s
socialnimi situacijami na prosocialne načine.
Upoštevaje te lastnosti in potrebo po učenju socialnih veščin v
literaturi na različne načine poudarjajo pomen treninga socialnih
veščin, ki je najbolj razširjena strategija učenja prosocialnega
vedenja, in sicer tako na preventivni kot na tretmajski ravni.
Bloomquist (1996) npr. meni, da potrebujejo trening socialnih
veščin vsi tisti otroci, ki v razvoju zaostajajo na področju
samokontrole, socialnega, učnega in čustvenega razvoja. Farmer
(2000) navaja, da je trening socialnih veščin eden izmed najbolj
tradicionalnih ukrepov, namenjen otrokom, za katere sta značilna
agresivno vedenje in nedisciplina, Farrington (2002) pa meni, da
je trening socialnih veščin eden izmed najbolj učinkovitih načinov
obravnavanja nasilniškega vedenja otrok in mladostnikov.
Socialne veščine so vedenja, ki se med seboj zelo razlikujejo
po vrsti in zapletenosti, zato njihova opredelitev ni preprosta.
Po Greshamu (1997) srečujemo v literaturi tri tipe opredelitev
socialnih veščin. V prvo skupino sodijo deﬁnicije, ki upoštevajo
kazalce sprejetosti med vrstniki. Po tej opredelitvi velja, da
otrok obvlada socialne veščine, če ga vrstniki sprejemajo, če je
priljubljen v šoli, ravno tako tudi v širši skupnosti. V drugo skupino
deﬁnicij sodijo behavioristične deﬁnicije. Po teh so socialne
veščine situacijsko speciﬁčna vedenja, ki zvišujejo možnost
nagrajevanja (spodbude) oz. zmanjšujejo verjetnost kaznovanja
(odklanjanja) posameznikovega socialnega vedenja. V tretjo
skupino sodijo deﬁnicije, usmerjene h kompetencam. Socialne
veščine so opredeljene kot socialna vedenja, za katera velja, da
so dobri kazalci socialne kompetentnosti. In medtem ko je prva
skupina najpogosteje primerna za evalvacijsko raziskovanje
treninga socialnih veščin, so h kompetencam usmerjene deﬁnicije
najpogosteje osnova kliničnih programov treninga socialnih
veščin.
Pogosto se namesto izraza socialne veščine uporabljajo drugi
izrazi. Najpogosteje je govor o kompetencah ali o komunikacijskih,
življenjskih ali medosebnih veščinah. Kot primer naštevamo pomene
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posameznih pojmov, da bi bolj poudarili njihovo medsebojno
podobnost kot razliko (Žižak, 2003).
Tabela 2: Pomeni posameznih pojmov.
Socialna
Izraz, ki označuje zapleten konstrukt. Tvorijo ga vedenje
kompetentnost: ter kognitivne in emocionalne spremenljivke, ki so nujne za
ustvarjanje ustreznih socialnih razmerij in želenih socialnih
rezultatov. Socialna kompetentnost je evalvacijski termin,
utemeljen na oceni, da je oseba sposobna opraviti določeno
socialno nalogo.
Socialne
Izraz se primarno nanaša na vedenjsko (vidno) stran socialne
veščine:
kompetentnosti. Pri tem socialne veščine vključujejo različna
vedenja – medosebna vedenja, v naloge usmerjena vedenja in
nase usmerjena vedenja. Socialne veščine so torej speciﬁčna
vedenja posameznika v speciﬁčnih socialnih situacijah.
Komunikacijske Izraz se primarno nanaša na tisto skupino verbalnih in
veščine:
neverbalnih vedenj, ki se kažejo v komunikacijskih situacijah
(situacijah srečevanja, izmenjevanja in medsebojnih vplivov
dveh ali več ljudi).
Interpersonalne Izraz se nanaša na tisto skupino socialnih vedenj, ki so zlasti
veščine:
pomembne za ustvarjanje in ohranjanje medsebojnih odnosov.
Življenjske
Izraz označuje sposobnost izbire prilagojenega in pozitivnega/
veščine:
prosocialnega vedenja, ki posamezniku omogoča uspešno soočanje
s raznovrstnimi zahtevami in izzivi vsakdanjega življenja.

Socialnih veščin se je treba naučiti. Ko gre za učenje s treningom
socialnih veščin, zlasti poudarjajo pomen učenja z opazovanjem
oziroma pomen modeliranja, ki temelji na socialni teoriji učenja.
Poleg modeliranja je med treningi socialnih veščin tu še učenje
z vpogledom (kognitivni pristop k učenju) in okrepitev, zlasti
sekundarna okrepitev (behavioristični pristop k učenju). Na to, kako
bo trening socialnih veščin najpogosteje potekal v majhnih skupinah
vrstnikov, pomembno vpliva vikarijsko učenje, za katero je znano,
da nima le izobraževalne (Vizek Vidović, Rijavec, Vlahović Štetić
in Miljković, 2003), temveč tudi terapevtsko moč (Yalom, 1995).
Trening socialnih veščin poteka kot visoko strukturiran
psihoedukativni ukrep (Goldstein idr., 1980; Mc Ginnis in Goldstein,
1984) na treh ravneh (Gresham, 1997) ter pomeni:
• osvajanje ali učenje socialnih veščin,
• spodbujanje uporabe ali vadbo veščin,
• omogočanje posploševanja ali prenosa veščin na druge socialne
okoliščine.
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Metoda strukturiranega učenja se uporablja na vseh ravneh
treninga. Strukturirano učenje vsebuje praviloma štiri do deset
korakov, odvisno od modela, v katerega sodi določen program učenja
socialnih veščin (Goldstein, Sprafkin in Gershaw, 1995). Manjši
del postopka strukturiranega učenja vključuje tudi poučevanje
(pojasnjevanje nove veščine) in modeliranje, igranje vlog, odziv
(feedback) in prenos naučenega v drugo okolje in/ali prihodnost.
Zato uvrščamo trening socialnih veščin med visoko strukturirane
ukrepe, ki trajajo vnaprej določen čas, zajemajo določene dejavnosti
in postopke ter imajo določene izide.
Kar zadeva čas trajanja, gre najpogosteje za 12 do 24 srečanj,
ki so razporejena v določenem časovnem razdobju. Praviloma so
to trimesečni programi, ki omogočajo srečevanja enkrat na teden
(če gre za krajši program), oz. dvakrat na teden, če je program
intenzivnejši.
Strukturiranost aktivnosti in postopkov se kaže v vnaprej
pripravljenih dejavnostih. Te dejavnosti morajo biti na eni
strani usklajene z značilnostmi članov skupine, ki sodelujejo pri
pridobivanju socialnih veščin, vendar pa tudi z drugimi potrebami,
tako da je omogočeno učenje ravno tistih socialnih veščin, ki jih
člani skupine nimajo in ki so primerne njihovi starosti. Na drugi
strani pa so te dejavnosti povezane s prej določenimi načini učenja
in stopnjami ukrepa.
Poučevanje in modeliranje seznanjata uporabnike z
najpomembnejšimi značilnostmi posamezne socialne veščine
– oz. s speciﬁčnimi vedenji, ki tvorijo določeno veščino – ter jih
podrobno seznanjata z veščino, ki jo vodja predstavi, in/ali z drugimi
načini modeliranja. Večina programov v okviru bolj ali manj
standardiziranega procesa strukturiranega učenja uporablja sodobno
tehnologijo, medije in druga orodja/posrednike za intenzivno učenje
ter tako omogoča udeležencem treninga, da vidijo in doživijo
socialno veščino z modelom (stvarnim, igranim, virtualnim),
nato pa ga tudi lažje oponašajo. Tako se pri klasičnih treningih
socialnih veščin uporabljajo kartice s socialnimi situacijami, ki se
jih nato predstavi, najnovejši programi pa uporabljajo računalniško
tehnologijo, ki popelje udeležence treninga v virtualno resničnost.
Govor je o soﬁsticiranih simulatorjih, ki so zasnovani podobno
kot računalniške igrice. Mogoče jih je uporabljati kot pasivne
pripomočke – da bi dobili predstavo, kaj se dogaja v okolju, kot
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raziskovalne pripomočke, ki omogočajo uporabniku, da med
gibanjem po prostoru z njim komunicirajo, nanj vplivajo in ga
tudi spreminjajo. Kot ugotavljata Muscott in Gifford (1994), se
tako močno povečuje zanimanje mladih z motnjami v vedenju za
sodelovanje z vrstniki, povečuje se njihova motivacija za učenje, še
zlasti pa motivacija za vztrajnejšo vadbo.
Igranje vlog se opredeljuje kot »situacija, v kateri se od
posameznika zahteva, da igra vlogo, ki je sicer običajno ne igra
(da se obnaša na način, na katerega se običajno ne) in to na za to
posebej določenem kraju« (Mann, 1956, v McGinnis in Goldstein,
1984). Omogoča udeležencem treninga, da s pomočjo vrstnikov,
vodje in njegovim poučevanjem ter z izbranim in preverjenim učnim
gradivom v varnem okolju vadijo vsako posamezno veščino. Z
igranjem vlog vadijo korak za korakom zapletena vedenja določene
socialne veščine oziroma eno vedenje za drugim. Na primer, ko gre
za veščino poslušanja, so koraki naslednji:
1. Gledati osebo, ki govori.
2. Razmišljati o tem, da je treba sedeti mirno oz. nadzorovati telesne
gibe.
3. Nenehno razmišljati o tem, kaj oseba govori.
4. Odgovoriti, reči da oz. ne ali pokimati pri vprašanju v ustreznem
trenutku.
5. Zastaviti vprašanje v zvezi s poslušano vsebino, da bi o njej
izvedeli kaj več.
Pri tem pa otrokom/mladostnikom niso več vir informacij o
vedenjih, ki tvorijo posamezno veščino, osebe, na katere so se opirali
v preteklosti in jih posnemali (starši, prijatelji in podobno). Med
treningom postajajo vir informacij novi modeli, tisti, ki so jih videli
pri demonstracijah v živo, v videogradivu ali vrstniki, vključeni v
proces učenja. Motivacija za spremembo vedenja, ki ga oponašajo,
mora priti tudi od modela, ki mora biti zato, v živo ali virtualno,
mladim na neki način bolj privlačen od prejšnjih modelov. Odziv
(feedback) omogoča, da udeleženci takoj dobijo povratno informacijo
o tem, kako poteka postopek osvajanja novega vedenja. Ta povratna
informacija ima krepilno in motivacijsko pa tudi korekcijsko vlogo.
Prenos naučenega iz prostora učenja v različna, stvarna življenjska
okolja je skrbno načrtovan in se dopolnjuje z ‘domačimi nalogami’,
ki ustvarjajo prostor tako za vadbo kot za ustvarjalnost.
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Strukturiranost izidov se kaže v merjenju tistih socialnih veščin, ki
so bile ocenjevane pred začetkom treninga. Pomen treninga socialnih
veščin, ki je eden izmed ukrepov preventivne in tretmajske ponudbe,
je v dejstvu, da šteje med najpogosteje evalvirane ukrepe. Na voljo
so številne raziskave na to temo, nastale pa so v glavnem v zadnjih
dvajsetih letih. Pregled raziskav o uspešnosti treninga socialnih
veščin v edukativnih okoljih z adolescenti in predadolescenti –
pregled so pripravili Moote, Smyth in Wodarski (1999) – kaže, da
večina raziskav opozarja na možnosti treningov socialnih veščin pri
izboljševanju speciﬁčnih socialnih veščin oz. doseganju prosocialnega
vedenja, da programi potekajo v številnih različicah, individualno
in skupinsko, v glavnem v običajnem šolskem okolju, ter da so
vodje programov različni strokovnjaki, ki igrajo različne vloge v
raziskovanih edukativnih okoljih. Pregled tudi opozarja na težave pri
prenašanju naučenih socialnih veščin iz enega življenjskega okolja v
drugo ter na potrebo po tem, da se v program vključujejo tudi starši.
Opozarja tudi na pomen večkratnega ocenjevanja in kakovost merilnih
orodij. Rezultati skratka opozarjajo ravno na to, na kar najpogosteje
opozarjajo teoretična izhodišča tovrstnih programov – na dvig ravni
socialne kompetentnosti ter potrebo po dopolnjevanju klasičnega
treninga socialnih veščin z drugimi programi.
Povzemajoč izide metaanalize treninga socialnih veščin, Gresham
(1997) ter Evans, Axelrod in Sapia (2000) ugotavljajo, da je uspeh
teh treningov zelo različen ter da se, odvisno od populacije, ki ji je
trening namenjen, giblje od 20 do 60 odstotkov. Poudarjajo tudi, da
kljub pozitivnim učinkom študije opozarjajo tudi na pomanjkljivosti,
predvsem pa na kratkotrajnost rezultatov, doseženih s treningom
socialnih veščin, ter na probleme posploševanja ali prenosa
socialnih veščin iz enega socialnega okolja v druga. Zato Gresham
(1997) meni, da so za razvoj treninga socialnih veščin pri delu z
otroki in mladino z vedenjskimi motnjami ter za njihovo vedenje v
prihodnosti pomembni štirje elementi, in sicer:
• usklajevanje treninga kot ukrepa s speciﬁčnimi pomanjkljivostmi
na področju socialnih veščin;
• večje poudarjanje okolij, v katerih se socialnih veščin učijo in v
katera se prenašajo;
• omogočanje funkcionalnega posploševanja treniranih socialnih
veščin in
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• uporaba socialno smiselnih merilnih orodij za vrednotenje
sprememb vedenja med ukrepom/treningom.
Naša izkušnja v zvezi z uporabo treninga socialnih veščin z otroki
in mladimi s tveganim vedenjem ali z vedenjskimi motnjami (Žižak,
Kranželić Tavra, Ferić, V. in Jeđud 2005) potrjuje večino teh ugotovitev
in navedb. Vendar pa smo v dvajsetih srečanjih pri proučevanju otrok
in mladih ter njihovih veščin, kot so samopredstavitev, poslušanje,
reševanje problemov, upiranje pritiskom vrstnikov, prepoznavanje in
izražanje čustev, nadzorovanje jeze in podobno, prišli še do nekaterih
spoznanj. Tu omenjam samo tista, ki so povezana s temo tega
prispevka, seveda pa tudi tema in prispevek na neki način izhajata iz
teh spoznanj. Ta spoznanja je mogoče povzeti takole:
• dejavnosti, ki jih uporabljamo pri treningu socialnih veščin,
morajo biti za mlade zabavne in zanimive ter jim morajo nenehno
omogočati aktivne in ustvarjalne stike z voditelji in člani skupine;
• poleg jasne strukture, ki jo narekuje metoda učenja, je nujno
potrebna tudi prožnost, da bi bilo mogoče trenutne potrebe in
spremembe v vsakdanjem življenju udeležencev kakovostno
spremljati ter vgraditi v program treninga socialnih veščin;
• prožnost smo najlažje dosegli z interaktivnimi igrami, ki so
udeležencem dale energijo, jih motivirale in gradile kontinuiteto
na ravni ustvarjanja skupinske dinamike;
• prožnost je omogočala tudi ravnotežje pri spoznavanju tistega,
kar člani skupine zmorejo, znajo in vedo (med interaktivnimi
igrami), ter tistega, česar se še morajo naučiti (z modeliranjem
in vadbo novih socialnih veščin); to ravnotežje pri delu z otroki
in mladimi s tveganim vedenjem ali z vedenjskimi motnjami je
nujni dejavnik speciﬁčne motivacije oz. motivacije za drugačno
delovanje na nekem speciﬁčnem področju.

Pogled na povezavo med strukturiranim
učenjem in igralnimi dejavnostmi
Učenje običajno razumemo kot osvajanje znanj, informacij in
veščin (Mackintosh in Colman, 1995). Tako je tudi pri treningu
socialnih veščin učenje najbolj povezano s pridobivanjem novih
informacij o vedenju in z novim vedenjem. Vendar pa učenje v
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preventivnih in tretmajskih dejavnostih ni povezano le z neposrednim
izobraževanjem, temveč tudi s terapijo, kar pomeni, da se proces
učenja na konča z osvojitvijo novih informacij oz. znanj, temveč
se z uporabo teh znanj želijo doseči spremembe v lastnem načinu
delovanja in življenja. Pri treningu socialnih veščin smo zadovoljni
s pozitivnimi spremembami v vedenju vsakega posameznika v
skupini. Da bi to spremembo dosegli, uporabljamo že omenjene
načine učenja (modeliranje, učenje z vpogledom, podpora in učenje z
opazovanjem), ki jih vgrajujemo v že omenjene metode in tehnike, na
katerih temelji trening (poučevanje, demonstracija, igranje vlog, odziv
(feedback), domača naloga). Ker v psihoedukativnih intervencijskih
programih učenje prehaja s splošne ravni na raven posameznika,
je zelo pomembno upoštevati eno od ključnih tretmajskih načel,
ki ga je postavil Andrews s sodelavci (1990) – načelo usklajevanja
tretmajskega postopka (postopka učenja) s stilom učenja uporabnikov
tretmajskega ukrepa. Znano je, da so stili učenja lahko različni:
aktivni, reﬂektivni, teoretični, pragmatični (Irving in Williams, 1995).
Po drugi strani pa je tudi znano (McGuire, Kinderman in Hughes,
2003), da učinkovite intervencijske strategije za otroke in mladino z
vedenjskimi motnjami spodbujajo aktivno učenje, in sicer z metodo
strukturiranega učenja. To pomeni, da populacija mladih pri učenju in
spremembah vedenja največ pridobi v situacijah zdaj in tukaj, ko je
zaposlena z delom in igro v skupini ali v majhnem timu.
Da bi bilo zadoščeno vsem tem zahtevam ter da bi jih uskladili in
uresničili v nekem programu, v našem primeru v programu treninga
socialnih veščin, je ključnega pomena izbor dejavnosti.
V postopku strukturiranega učenja so dejavnosti vnaprej
načrtovane in pripravljene. Vendar pa med delom s skupino
adolescentov pride tudi do trenutka, ko pozornost in energija padeta,
ko pride do zasičenosti s strukturo in vadbo ter ko motivacija pade.
To je zlasti opaziti v zadnjih desetih letih, ko pri (preventivnem
in tretmajskem) delu z mladimi prevladujejo psihoedukativne
delavnice, ki temeljijo na izkustvenem učenju z manj strukturiranosti
in več ustvarjalnosti. Med delom v takih delavnicah mladi oblikujejo
pričakovanja glede načina dela in učenja, pričakovanja, ki so bolj
usmerjena k nestrukturiranemu, ustvarjalnemu in izkustvenemu
delu. Zato se je med našim izvajanjem programa treninga socialnih
veščin pokazala potreba po prožnosti, usmerjeni k dvigu motivacije,
dodajanju energiji ter sproščanju in zabavi (Ferić in Kranželić
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Tavra, 2003; Žižak idr., 2005). To spoznanje ni niti novo niti
neznano – pomislimo na literaturo o socialnih veščinah. Čeprav je
spoznanje različno utemeljeno,1 gre za podobne procese in potrebe.
Že v prvih delih o socialnih veščinah se namreč srečujemo z mislijo
o uporabi ne le behaviorističnih in edukativnih tehnik, temveč
tudi tistih, ki so usmerjene v razmerja oz. v komunikacije (npr.
Goldstein idr., 1984). Kot ugotavljajo avtorji, je namen teh tehnik
(empatična podpora, ugotavljanje problema, zmanjševanje strahu in/
ali anksioznosti, tehnike dela na razmerju do vrstnikov, spodbujanje
vrstniške podpore, stil vodenja skupine) oblikovati takšno skupinsko
vzdušje, ki bo zagotovilo podporo vodji in članom skupine, kar je
zelo pomembno za vodenje in sodelovanje v procesu strukturiranega
učenja. Avtorji poudarjajo, da je treba te tehnike pogosto uporabljati,
ravno tako pa tudi, da se dobro povezujejo z behaviorističnimi in
edukativnimi metodami. Murgatroyd (1992, v Davison, 1995) gre še
naprej v svojih razmišljanjih in govori o treh stilih izvajanja treninga
socialnih veščin. Prvi stil temelji pretežno na behaviorističnih
tehnikah učenja veščin (njegov cilj je učenje novih oblik vedenja),
drugi na sistemskem in kognitivnem pristopu ter tehnikah (njegov cilj
je spremeniti dojemanje, stališča in vedenja), tretji pa na izkustvenih
metodah (njegov cilj je razumeti motivacijo za vedenje in osebno
izkušnjo ter se z njima soočiti, kar je pogoj za spremembo vedenja).

Sklep
Ob upoštevanju vsega naštetega, ravno tako tudi na podlagi
temeljnega vpogleda v teorijsko racionalnost (npr. Stanford in
Roark, 1974; Kobolt, 1992; Bašić, Hudina, Koller Trbović in Žižak,
1994; Bunčić, 1994; Rapuš Pavel, 2001) ter na podlagi osebnih
izkušenj pri uporabi interaktivnih iger (vaje / aktivnosti) smo v
enem izmed najnovejših programov treninga socialnih veščin (Žižak
idr., 2005) postavili v žarišče razvojne naloge (seveda tudi posebne
potrebe skupine adolescentov, ki jim je bil trening namenjen). Z
igralnimi dejavnostmi smo poskušali okrepiti tista področja učenja,
Utemeljitev se nanaša na tehnike in metode dela, v tem prispevku pa gre za
utemeljitev aktivnosti. Po drugi strani je treba upoštevati, da je dejavnosti in
tehnike dela včasih zelo težko razmejevati, ta razmejitev pa iz praktičnega vidika
tudi nima nobenega smisla.
1
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ki s ciljnim izborom socialnih veščin že podpirajo razvojne naloge
v adolescenci. V tabeli 3 predstavljamo razmerje med socialnimi
veščinami in interaktivnimi igrami z upoštevanjem splošnih
razvojnih nalog v adolescenci.
Tabela 3: Prikaz kongruentnosti socialnih veščin in področij učenja z
interaktivnimi igrami glede na razvojne naloge adolescence
Razvojne naloge v
Področja učenja z
adolescenci
interaktivnimi igralnimi
(Havighurst, 1962, po Keresteš,
aktivnostmi:

Ciljne socialne
veščine

Brajša Žganec in Žic Grgat, 2005)

– Spoznavanje samega
sebe: lastnih potreb,
vedenja, čustev, dobrih in
slabih plati;
– skrito notranje življenje
(izkušnje in dogodki);
– samostojnost in
neodvisnost.

Razvoj individualnosti
• Sprejeti ustrezno spolno
vlogo;
• sprejeti svoj videz in
naučiti se upravljati z lastnim
telesom;
• doseči emocionalno
neodvisnost;
• pripraviti se za življenje
odrasle osebe (zakon, družina).

– Samopredstavljanje;
– prepoznavanje in
izražanje čustev;
– samospoštovanje.

– Iskanje prostora v
vrstniški skupini;
– senzibilizacija za
različnost medčloveških
odnosov;
– senzibilizacija za
odnose v skupini.

Razviti se kot
socialno-odnosno bitje
• Vzpostaviti zrelejše odnose
z vrstniki obeh spolov.

– Spoznavanje,
– poslušanje,
– reševanje
problemov,
– sodelovanje,
– empatija.

– Oblikovanje norm,
vrednot;
– oblikovanje odnosa do
dela in samoaktivnosti;
– oblikovanje osebne
odgovornosti.

Razviti se kot moralno bitje
• Sprejeti vrednote in etični
sistem, ki bo usmerjeval
vedenje.

– Upiranje pritisku
vrstnikov –
utemeljeno izražanje
nestrinjanja.

Razviti se kot
kompetentno bitje
– Učenje komunikacijskih • Želeti se obnašati družbeno
obrazcev.
odgovorno;
• udejaniti družbeno
odgovorno vedenje.

– Postavljanje ciljev;
– soočenje s stresom;
– nadzorovanje jeze;
– soočenje s krivdo;
– soočenje s sramom;
– soočenje s srečo.
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Kot je razvidno iz tabele 3, je uporabo interaktivnih iger mogoče
povezati v skladno celoto ciljnih socialnih veščin, in lahko rečemo,
da skupaj prispevajo k uresničevanju bolj ali manj univerzalnih
razvojnih nalog. Na konceptualni ravni pa so bila pomembna tudi
spoznanja o tem, kako lahko igra in igralne dejavnosti bistveno
prispevajo k ‘terapevtskosti’ programa, znotraj katerega se
uporabljajo. Po navedbah Boyd Webbove (2003) številni avtorji
štejejo igralne dejavnosti za temeljni pristop pri obravnavanju otrok
in mladih, ker omogočajo spontano komunikacijo. Pri povzemanju
izkušenj različnih avtorjev Gil (1991) ugotavlja, da se pri delu z
otroki uporablja igro in igralne dejavnosti kot:
• mehanizem za razvijanje veščin, ki pomagajo pri reševanju težav
in razvijanju socialne kompetentnosti;
• proces, ki otrokom omogoča, da predelajo izkušnje in situacije;
• 'emocionalni laboratorij', v katerem se otrok uči, kako se vključiti
v svoje okolje;
• sredstvo, s katerim daš iz sebe različna vedenja in težave;
• sredstvo, ki omogoča, da otrok v igri govori v ‘svojem jeziku’.
Temeljna spoznanja, ki jih navaja literatura, zlasti pa spoznanja
na podlagi izkušenj pri pripravi in izvajanju treninga z različnimi
populacijami so pokazala, da je treba pri zastavljanju ciljev
treninga socialnih veščin upoštevati, kaj je mogoče pridobiti s
strukturiranim učenjem pa tudi s t. i. stranskimi dejavnostmi.
Učenje ciljnih socialnih veščin se je pokazalo kot primarni cilj,
nenehno spodbujanje motivacije in ustvarjanje skupinskega okolja,
ki to učenje omogoča, pa kot sekundarni cilj treninga. Primarni
cilj se udejanja z dejavnostmi strukturiranega učenja, sekundarni
pa z interaktivnimi igralnimi dejavnostmi. Igralne dejavnosti se
uporabljajo v različnih delih standardno strukturiranega srečanja
(domača naloga, poučevanje nove veščine, demonstracija, vadba,
domača naloga). Praviloma je tako, da se uporabljajo dva- do trikrat
na vsakem srečanju. Najprej na začetku skupinskega srečanja, po
delu z domačimi nalogami, in sicer kot ustvarjalna in motivirajoča
napoved socialne veščine ter njena vez z eno od osebnih izkušenj
članov skupine. Potem, po vaji, ki je sredstvo za dotok energije, na
koncu srečanja pa kot sredstvo za sproščanje in zabavo. Govorimo
o interaktivnih igrah/vajah, ki jih poznamo iz strokovne literature,
le da je bilo treba njihov izbor prilagoditi vrsti programa in vrsti
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ciljev. Uresničevanje primarnih ciljev treninga – osvajanje novih
socialnih veščin – je bilo merjeno z listo za preverjanje vedenja in
lestvico socialne kompetence. Uresničevanje sekundarnih ciljev pa
je bilo ovrednoteno z uporabnikovo oceno, kako je bil zadovoljen s
programom. Tako so uporabniki programa prepoznavali sekundarne
pridobitve kot: zadovoljstvo zaradi novega načina druženja z
vrstniki, zadovoljstvo zaradi podpore vodij treninga, zadovoljstvo
zaradi samospoznavanja, zadovoljstvo zaradi izražanja občutkov in
podobno (Žižak idr., 2005).
In na koncu, če postavimo našo izkušnjo in spoznanja v štiri
kontekste skupinskega dela, ugotavljamo, da potrjujejo to, kar
že leta prebiramo v strokovni literaturi kot splošno znanje o
skupinskem delu z adolescenti. Na eni strani se po temeljni izkušnji
lahko strinjamo z Bunčičevo in sodelavci (1994), ko pravijo, da pri
skupinskem delu z otroki in mladimi igra ni sredstvo, ki bi reševalo
vse probleme, vendar pa je z njeno pravilno uporabo mogoče dvigniti
raven ustvarjalnosti skupine. Na drugi strani pa se lahko strinjamo
tudi z Malekoffom (1997), ki pravi, da sta delo in igra dve strani
istega sidra, ki drži adolescente v skupini in razvija njihov občutek
pripadnosti skupini ter speciﬁčne kompetence članov skupine.
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Agresivnost kot fenomen je težko enopomensko
opredeliti, saj ima različne izvore in zajema široko
paleto emocij. Na agresivno vedenje vplivajo številni
dejavniki, pogledi aktualne dobe in način razumevanja
takega vedenja. Delo z agresivno mladino je speciﬁčno
ter zahteva upoštevanje nekaterih značilnosti in
posebnosti, ki bi se jih morali strokovnjaki na tem
področju zavedati. V prispevku osrednje predstaviva
metodo intervjuja v življenjskem prostoru, ki sta
jo zasnovala že Redl in Wineman, pozneje pa so jo
dopolnjevali še drugi avtorji. Metoda ponuja zemljevid
oziroma načine dela s konﬂiktnimi situacijami, v
katerih se otroci/mladostniki znajdejo bodisi v šolskem
ali drugem socialnem prostoru. Pristop je edinstven v
tem, da daje poudarek aktivnosti odraslega in omogoča
reﬂeksijo lastnega prispevka k nastali konﬂiktni
situaciji.
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Ključne besede: agresivnost, pristopi k agresivnemu
vedenju, konﬂiktni krog, otrok in mladostnik, model
LSCI – intervju v življenjskem prostoru.
Abstract
Aggressiveness as a phenomenon is hard to deﬁne
with a single meaning, since it covers different origins
and comprises a broad range of emotions. Aggressive
behaviour is inﬂuenced by numerous factors, views of
the current age, and the manner of understanding such
behaviour. Work with aggressive youth is speciﬁc and
demands the consideration of certain characteristics and
peculiarities, which the experts in this ﬁeld should be
aware of. The contribution is centred on the presentation
of the life space interview method, which was designed
by Redl and Wineman, and later complemented by other
authors. The method offers a map or manners of working
with conﬂict situations in which the children/adolescents
ﬁnd themselves, either in a school or other social space.
The approach is unique in the fact that it emphasises the
activity of the adult and enables reﬂection on one’s own
contribution to the created conﬂict situation.
Key words: aggressiveness, approaches to aggressive
behaviour, circle of conﬂict, LSCI model – life space
interview.

Uvod
Živimo v moderni zahodni družbi, kjer je agresivno vedenje
postalo nekaj vsakdanjega. Nasilje se je vrinilo v vse pore našega
življenja, tako intimnega kot javnega – od družinskega do narodnega.
Agresivno vedenje je tesno povezano z družbenim dogajanjem,
socialnimi, kulturnimi, ekonomskimi in političnimi vplivi, ki
dajejo pečat neki skupnosti. Na agresivno vedenje vplivajo pogledi
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aktualne dobe in način razumevanja takega vedenja. Dekleva (1996)
strne, da je agresivno vedenje v veliki meri izraz obstoja, pomena in
sprejemanja nasilja kot legitimnega sredstva v odrasli družbi: odvisno
je od tega, v kolikšni meri družba sprejema in varuje norme nenasilja
ter meje med legitimno in nelegitimno uporabo nasilja. Odvisno
pa je tudi od tega, v kolikšni meri je posameznik razvil sposobnost
notranje kontrole nasilnih teženj ter se naučil uporabe spretnosti za
nenasilno reševanje konﬂiktov in doseganje svojih ciljev.
V najširšem smislu agresivnost pomeni aktivni pristop k okolju,
kar izraža prvotni pomen besede ‘aggredi’, ki pomeni premikati se,
približevati se. Zajema vse oblike gibanja, nekatera čustva, kot so
jeza, bes in sovraštvo, ter telesno nasilje nad drugim. Ločimo tudi
agresivnost, ki je trajna značilnost in značajska poteza posameznika,
od agresije, ki je trenutna reakcija na človekovo notranje stanje ali
zunanjo situacijo (Lamovec in Rojnik, 1978).
Ena izmed deﬁnicij agresivnosti se glasi takole: »Agresivnost
je vsaka reakcija (ﬁzična ali verbalna), izvedena z namenom, da se
nekomu drugemu prizadene škoda ali poškodba kakršnekoli vrste,
ne glede na to, če namera ni bila do konca realizirana.« (Žužul, 1989,
str. 51.) Ugotovimo, da se omenjeni deﬁniciji še vedno izmakne
omemba situacije, v kateri je prišlo do prizadejanja škode, pa jo je
izvajalec izvršil nenamerno.
Agresivnost lahko prepoznamo tudi kot pojav težav prilagajanja
vedenja posameznika danim situacijam. Green (1999) meni, da
premalo upoštevamo in uvidevamo, kako se otroci s tovrstnimi
težavami trudijo obvladovati agresivne izbruhe. Agresivnost ni nekaj
zaželenega, tako se tudi ti otroci trudijo z obvladovanjem na svoj način.
Green (prav tam) razvije štiri teorije, kako ti otroci v šolskem okolju
poskušajo obvladovati eksplozivno vedenje, ki pa pogosto popusti,
ko pridejo domov. Kot prvo omenja teorijo zadrege, ki jo utemeljuje
s tem, ko pravi, da je otrokom preveč nerodno, da bi izbruhnili
pred vrstniki. Po teoriji kokona se otroci trudijo agresivno vedenje
obvladovati na način, da vzdržijo v šoli, sesujejo pa se, ko pridejo
domov, k čemur pogosto dodatno pripomoreta popoldanska utrujenost
in morebitna lakota. Šolski dan je za otroka razmejen in predvidljiv z
ustaljenim urnikom in rituali, kar lajša obvladovanje eksplozivnosti,
nestrukturiran prosti čas doma pa prispeva k temu, da obvladljivost
popusti (teorija črednega mišljenja). Kemično teorijo avtor pojasnjuje
s tem, da so blagodejnih učinkov farmakoterapije deležni predvsem
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učitelji in otrokovi vrstniki v šoli, doma pa ti učinki zdravil popustijo
in pride spet do večjega tveganja agresivnih izbruhov.
Agresivnost kot fenomen je težko enopomensko opredeliti, saj
pokriva različne postopke, zajema široko paleto emocij, praviloma jo
spremljajo tudi druga težavna vedenja, eksternalizirane oblike, kot so
hiperaktivnost, nasilje in delinkventno vednje, pa tudi internalizirane
oblike vednja – umaknjenost, depresivnost, suicidalnost (Loeber, Hay
1997, v Žižak in Jeđud, 2005). Na pojav agresivnega vedenja torej
lahko gledamo z več vidikov, vendar so si praktično vsa spoznanja
enotna v tem, da je agresivnost tudi človekova ohranitvena reakcija,
ki pa lahko pod določenimi pogoji preseže meje samoohranitve in
razvoja ter postane usodno ogrožajoča za druge in človeka samega.
Z intervencijskega vidika so pomemben prispevek teorije, ki
naglašajo razvoj agresivnega vedenja (Loeber, 1990; Bjorqvist,
1992, v Žižak in Jeđud, 2005). Teoretska spoznanja te perspektive
prispevajo ugotovitve, da je agresivno vedenje pri mlajših otrocih
dominantno ﬁzičnega značaja, ko se razvijejo govorne veščine
postane agresija dominantno verbalna, tretja stopnja v razvoju
agresivnosti pa nastopi, ko se razvije socialna inteligenca, ki je
temelj manipulirajoče agresivnosti. Omenjena teoretična perspektiva
daje pomembno osnovo za načrtovanje programov, ki ne upoštevajo
le razvojne dimenzije, temveč tudi vrsto agresivnosti. Agresivne
izbruhe vedenja med drugimi pojasnjuje tudi frustracijska teorija.
Take odzive označi kot posledico različnih frustracij v otroštvu
(psihodinamsko razumevanje) in kot reakcijo na frustracijo – oviro
– pri ciljno usmerjenem vedenju (behavioristično razumevanje
frustracije). Ta teorija pa ne upošteva učenja in vplivov kognitivnih
in miselnih procesov, ki uravnavajo/modelirajo naše reakcije na
frustracije. V nadaljevanju prispevka nekoliko več pozornosti
namenjava prav temu vidiku.

Socialno učenje agresivnosti in vplivi nekaterih
drugih dejavnikov
Teorija socialnega učenja podaja trenutno najpopolnejšo
razlago agresivnosti. Teoretiki te smeri so se posvetili ne toliko
vzbujevalnikom agresivnosti, ampak pogojem učenja agresivnih
reakcij in dejavnikov, ki tako vedenje vzdržujejo oz. spodbujajo.
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Vzroki agresivnosti se tu pojavijo v socialni situaciji in ne več v
posamezniku. Po teoriji socialnega učenja so neugodna doživetja
tista, ki povzročijo emocionalno vzburjenje, to pa lahko vodi k
različnim oblikam vedenja, odvisno od tega, kako se je posameznik
naučil premagovati stresne situacije in kakšen značaj si je izoblikoval
skozi leta odraščanja. V takšni situaciji se lahko posameznik zateče
po pomoč k drugim, lahko poveča svoja prizadevanja za dosego
zadanega cilja, lahko se umakne, lahko reagira agresivno ali pa
se zateče k drogam. Mišljenje, da je agresivno vedenje naučeno
vedenje, nam, v nasprotju z drugimi teorijami, vzbuja upanje, da
se je takega vedenja možno tudi ‘odučiti’. Razlikujemo vsaj dva
modela učenja, s katerim odpravljamo nezaželeno vedenje: okrepitev
zaželenega vedenja in modelno učenje (socialno učenje). Po Ross in
Petermannu (1987, v Petermann in Petermann, 1993, str. 5) se lahko
agresivnega vedenja naučimo prek treh okrepitvenih principov:
• Kot pozitivno okrepitev agresivnega vedenja štejemo, ko nekdo
s takim vedenjem doseže svoj cilj. Skratka, otrok s svojo agresijo
(s kričanjem, grizenjem ipd.) doseže, kar si želi. Druga možnost
izhaja iz skupine otrok, kjer tako vedenje vidijo kot zaželeno in
ga zato še spodbujajo.
• Negativno okrepitev agresivnega vedenja doživi otrok takrat, ko
se ogrožajoča situacija ali neprijetna čustva omilijo ali prenehajo,
če uporabijo agresivno vedenje.
• Potrpežljivo prenašanje agresivnega vedenja staršev, učiteljev
in drugih odraslih deluje na otroka okrepitveno, saj s tako držo
molče pritrjujejo agresiji.
Pri prejšnjem učnem vzorcu je bilo agresivno vedenje rezultat
neposredne izkušnje. Učimo pa se lahko tudi prek modela vrstnikov
ali odraslih. Ta način vedenja je raziskoval predvsem Bandura (1973,
v Žužul, 1989, str. 26). Pomembna razlika med okrepitvijo vedenja
in modelnim učenjem (ali tudi socialnim učenjem) je v tem, da se
pri modelnem učenju ni treba naučiti posameznega koraka vedenja,
ampak lahko otroci celotno zapleteno strukturo izkušenj in okrepitev
kar prevzamejo. Mučno izvajanje posameznih korakov vedenja
torej odpade. Ali se bo modelno učenje tudi izpeljalo, je odvisno
od pričakovanih posledic. Pri tem pa veliko vlogo igra tudi mera
samokontrole kot motivacije za agresijo. Bandura (prav tam) meni,
da učenje agresivnega vedenja poteka z opazovanjem agresivnih
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modelov in na osnovi neposrednega doživljanja. Upošteva tri
obsežne skupine dejavnikov (prav tam):
• načine in pogoje, v katerih se razvija agresivno vedenje (izvori
agresivnosti);
• dejavnike, ki povzročajo, da bo posameznik naučeno vedenje
izvajal (vzbujevalniki agresivnosti);
• notranje in zunanje vplive, ki ohranjajo agresivno vedenje
(ojačevalniki agresivnosti).
Izvori agresivnosti se pojavljajo v različnih oblikah učenja kot
tudi v bioloških zasnovah. Učenje agresivnega vedenja pa poteka
na dva načina: neposredno na osnovi izkušenj ter posredno z
opazovanjem in posnemanjem agresivnih vzornikov. Bandura je
veliko pozornost posvečal učenju z opazovanjem, ki ga je imenoval
posnemovalno (imitativno) učenje. Menil je, da se posameznik
velike večine svojega obnašanja nauči s posnemanjem vzornikov:
najprej staršev in vrstnikov, pozneje pa pomembno vlogo dobijo
tudi simbolični vzorniki, ki jih posredujejo mediji. Vendar pa sama
izpostavljenost agresivnim vzornikom še ne zagotavlja, da jih
bo posameznik tudi posnemal. Največji vpliv imajo vzorniki, ki
jih posameznik visoko ceni ali pa se z njimi identiﬁcira. Vzorniki
lahko vplivajo spodbudno ali zaviralno na agresivno vedenje
posameznika. To se lahko zgodi na več načinov: s povečanjem pobud
(pozitivno krepljenje), s povečanjem zavor (negativno krepljenje),
s posameznikovimi zavorami, ki lahko zmanjšujejo ali povečujejo
splošno čustveno vzburjenje, ki se ob ustrezni pripravljenosti
lahko izrazi v agresivnem vedenju (facilitacija). Med ojačevalnike
agresivnosti spadajo:
• neposredno zunanje krepljenje, ki vključuje materialne nagrade,
pridobivanje in ohranjanje socialnega vpliva, odstranitev
frustracije,
• posredno krepljenje, ki vpliva podobno kot tisto, ki je neposredna
posledica posameznikovega vedenja; vpliv je toliko močnejši, če
je podobnost med vzornikom in opazovalcem večja.
• samokrepljenje; tu si posameznik ustvari določene norme, po
katerih presoja svoja ravnanja.
Zagovorniki socialnega učenja razumejo psihološko delovanje
kot dvosmerni vpliv med vedenjem in pogoji, ki ga povzročajo.
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Posameznik si s simboli interpretira zunanje pogoje in z njimi
načrtuje svoje vedenje. Okolje, v katerem posameznik živi, vpliva
na njegovo vedenje, hkrati pa s svojim vedenjem to okolje tudi
spreminja. Gre torej za dvosmeren vpliv. Isti pogoji pri posamezniku
povzročijo zelo različne oblike obnašanja, kar je odvisno od
posameznikovih preteklih izkušenj in pričakovanih posledic (Žužul,
1989, str. 28). Agresivnost lahko pojmujemo tudi kot relativno
trajno osebnostno značilnost. Do agresivne navade lahko pripeljejo
pogoste in močne krepitve agresivnih reakcij. Te krepitve so lahko
zunanje ali notranje.
Poleg socialnega učenja agresivnega vedenja, ki sva ga podrobneje
opisali, vplivajo na agresivno vedenje še številni drugi dejavniki,
med katerimi se pri avtorjih najpogosteje omenjajo naslednji (Kac
in Hrga, 2000) – izraz družbene klime, slika odnosov v družini,
posledica vzorov in subkulturnih vrednot v otrokovem okolju,
posledica emocionalne motenosti in obrambnega vedenja, značajske
poteza. Čim več je škodljivih dejavnikov, čim dalj so vplivali na
otroka, čim močnejši so bili in čim bolj je bil otrok občutljiv zanje,
tem bolj usodne so njihove posledice (Skalar, 1994, str. 4).
Dejstvo je, da mediji neposredno vplivajo na naše vedenje in nam
pogosto prikazujejo podobo sveta, ki ni realna. Rezultati raziskav so
pokazali, da so otroci, ki so bili priča agresivnemu vedenju s strani
medijev, takemu vedenju bolj podvrženi. Zato so sklepali, da med
opazovanjem nasilja in agresivnim vedenjem obstaja neposredna
vzročna zveza.
Poleg omenjenih poznamo tudi zunanje pogoje, ki krepijo
agresivno vedenje, tako socialne, kot tudi ekološke, npr. vpliv
čezmerne temperature, prevelikega hrupa, prostorske stiske ipd. Ti
dejavniki niso neposredni vzroki agresivnega vedenja, ampak tako
vedenja podpirajo. Med socialne dejavnike strokovnjaki umeščajo
brezposelnost, odsotnost enega starša, revščino idr.

Strokovni izzivi pri soočanju z agresivnim
vedenjem
Delo z agresivno mladino je speciﬁčno ter zahteva upoštevanje
nekaterih značilnosti in posebnosti, ki bi se jih morali strokovnjaki
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na tem področju zavedati. V nasprotnem primeru takšno delo lahko
vodi v nerealnost pričakovanj, razočaranja, nestrokovnost ali pa
opustitev strokovnega pristopa (Vec, 1993, str. 189 ). Vec (prav
tam) opozarja, da so kljub še tako usposobljenemu strokovnjaku
ti otroci vseeno zelo naporni, težko vodljivi, agresivni, razbijaški,
provokativni in nekritični To pa ne pomeni, da tega ne moremo
postopoma, z veliko mero znanja in spretnosti spremeniti na bolje.
Petermann in Petermann (1993) menita, da si je v odnosu in delu
najprej treba prizadevati za motivacijo agresivnih otrok. To je
praviloma zelo težko pridobiti predvsem iz štirih razlogov: otroci
svojega neprijetnega vedenja ne doživljajo kot problem in ga skrivajo
(1), njihovo agresivno vedenje je pogosto uspešno, jih pripelje do
njihovega cilja, zato agresivna dejanja le redko obžalujejo. Iz tega
razloga ne vedo, zakaj naj bi spremenili svoje vedenje (2). Agresivni
otroci se upirajo vsakim spremembam, prav tako tudi pri treningu
(3), domnevajo, da bodo zaradi treninga agresivnosti prikrajšani za
prosti čas, zato niso pripravljeni žrtvovati svojega časa (4).
Postavlja se vprašanje, kako naj torej strokovnjak otroka pripravi
k sodelovanju. Strokovnjaki so prepričani o tem, da je z agresivnim
otrokom treba vzpostaviti zaupen odnos, po drugi strani pa mu vzbuditi
občutek dolžnosti. Vedenjski tretmaji so vse prej kot lahki in prav zato
so velikokrat neprimerno uporabljeni ter izvajani. Tierney, Dowd
in O’Kane (1993, v Jazbec, 2002) navajajo primere neustreznega
odzivanja v kriznih situacijah soočanja z agresivnim vedenjem:
• Nadzor – Kdor uporablja princip kontrole (kontrola zaradi
kontrole), lahko pričakuje slabe rezultate, kajti tak nadzor zahteva
le izpolnjevanje nekih zunanjih standardov.
• Boj za premoč – Še najboljši poskus interveniranja propade, če
se strokovnjak ujame z otrokom v bitko za moč, namesto, da bi
mu pomagal, da bi zmogel nadzorovati lastna čustva in vedenje.
Kdor želi raniti sebe ali druge, potrebuje za spreminjanje tega
vzorca najprej zunanjo kontrolo, da bi lahko posledično dosegel
notranjo kontrolo.
• Maščevanje – Namesto da bi agresivne otroke učili pozitivnega
vedenja, se lahko odrasli maščujejo z žaljivim ali kljubovalnim
vedenjem. Ob tem se še krepi negativno gledanje na otroka.
Tierney, Dowd in O’Kane (prav tam) so izdelali program,
imenovan Boys Town model, in v njem predlagali sedem učinkovitih
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metod za ustvarjanje varnega, pozitivnega okolja, ki pripomore
k blaženju in spreminjanju agresivnosti. Naštevajo komponente
izgradnje odnosa, ki so odvisne od osebja v skupini: vodja mora
pokazati toplino, pozornost, tudi navdušenje, nasmeh, toplino v
glasu, izražati sproščeno obrazno ekspresijo, vključevati se mora v
pogovor, mora biti empatičen.
Pomembno se je zavedati, da otrokovo agresivno vedenje v nas
vzbudi sovražne ali obrambne impulze. Taka čustva vplivajo na
povečano agresivnost otroka, kar pa lahko stopnjuje tudi probleme
odtujevanja. Praktiki opozarjajo, da se osebje prevečkrat zaplete na
omenjene načine pri soočanju z agresivnimi otroki. Na tako vedenje
se prepogosto reagira preveč čustveno, impulzivno ali zrcalno
agresivno (Ferjan, 2003). Long in Wilder (1993, str. 35) menita, da
se zrcalni agresiji lahko izognemo, če upoštevamo naslednje:
• Zavedati sem moramo, da bo agresiven otrok, še posebno ko je
besen, v nas sprožil zrcalno agresijo.
• Svoja čustva sprejmimo kot dejstvo in jih uporabimo kot indikator
otrokovih občutenj.
• Osebno si ta čustva priznamo, ne smemo pa jih pokazati v lastnem
agresivnem vedenju do otroka.
• Zavestno se odločimo, da se ne bomo prepirali z agresivnim
otrokom.
• Svojo energijo usmerimo v potrebe otroka namesto v svoja
čustva.
• Zavedamo se, da misli spodbudijo čustva, in takrat, ko so čustva
še močna, je težko realno razumeti konﬂiktno situacijo.
S pogovorom otroka/mladostnika vodimo tako, da spozna
razloge, zaradi katerih je izgubil kontrolo nad vedenjem. Vodimo
ga v smeri, da se zamisli, kako bi se v podobni situaciji lahko v
prihodnje vedel drugače. Da bi se strokovnjak lahko kompetentno
in učinkovito odzival v situacijah eksplozivnega vedenja, je
pomembno, da prepoznava različne izvore oz. potencialne sprožilce
za izbruhe agresivnega vedenja. Skladno z različnimi sprožilnimi
situacijami si v pogovoru z otrokom zastavlja ustrezne cilje tako, da
ta lahko oblikuje novo razumevanje lastnega življenjskega položaja,
kar mu v prihodnje omogoča konstruktivno obvladovanje agresivnih
izbruhov.
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LSCI – krizna intervencija v življenjskem
prostoru

Izraz Life Space Interview (intervju v življenjskem prostoru)
izvira iz dela Fritza Redla in njegovega sodelavca Davida Winemana
(1966, v Long, Wood in Fescer, 2001). Poimenovanje se je uveljavilo
v delih tistih, ki so prvotni model dopolnjevali in adaptirali za
uporabo v raznovrstnih življenjskih in institucionalnih kontekstih.
Zadnji svoje pristope poimenjujejo Life Space Crisis Intervention
(prav tam). Najnovejše modiﬁkacije teh pristopov lahko prepoznamo
tudi v mediaciji. Redl in Wineman sta se osredotočila predvsem na
vedenjsko kontrolo pri agresivni delikventni mladini. Čeprav je
bila metoda intervjuja prvotno izdelana zato, da bi z njim pomagali
problematičnim otrokom in mladostnikom, sta ugotovila, da je
pristop učinkovit tudi pri tistih, katerih vedenje je sicer ‘normalno’,
a jih občasno preplavijo močna čustva, kot so bes, strah, sram, jeza
ali krivda. Njuna metoda je rezultat dolgoletnih praktičnih izkušenj,
katerih namen je podpora pri učenju novih vedenjskih strategij in
podpora osebnega razvoja. Metoda je bila za čas nastanka (okoli leta
1950) inovativna in radikalna ter je vplivala na ravnanje praktikov
na področju psihiatrije, specialne in zavodske vzgoje. Omogočila
je dokončen prelom s sistemom kaznovanja. Namesto disciplinskih
postopkov, kot so omejitve, kazen in izključitev, ki vnašajo veliko
napetosti v odnos med odraslim in otrokom, sta izbrala osredotočanje
na probleme kot priložnosti za učenje in rast. Sodobne različice
pristopa vključujejo vzgojne, izobraževalne, kognitivne in vedenjske
pristope ter jih združijo v socialno terapevtsko strategijo, ki izhaja iz
trenutne realnosti udeleženega otroka in vzorcev, ki ga privedejo v
krizno situacijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2008).
LSCI ponuja zemljevid oziroma način dela s konﬂiktnimi
situacijami, v katerih se učenci/mladostniki znajdejo bodisi v
šolskem ali drugem socialnem prostoru. Pristop je edinstven v tem,
da daje poudarek aktivnosti odraslega in omogoča reﬂeksijo lastnega
prispevka k nastali konﬂiktni situaciji. Prispeva k odkrivanju
motivacijskih sil, ki se skrivajo za rigidnimi vzorci zaznavanja,
mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki peljejo k ponavljajočim se
obrambnim vedenjem. Pomaga razumeti dogajanje in ravnati z
agresivnostjo v vsakodnevnih situacijah. Osredotoča se na krizni
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dogodek, ki se stopnjuje v konﬂikt med otrokom in drugimi. Ker kriza
vključuje trenutno življenjsko izkušnjo, je čas krize čas optimalnega
trenutka za učenje. Odrasli, ki delajo z otroki in mladostniki, morajo
razumeti situacijo z vidika tistega, ki se agresivno vede, in ga
pripraviti do tega, da se sam odloči za ravnanje v prihodnje ter se
uči prevzemati odgovornost za svoje vedenje.
Metoda izkoristi krizno situacijo za spremembo vedenja, okrepitev
pozitivne samopodobe, zmanjšanje pritiska ter razumevanje in
vpogled v njihovo vedenje in čustva (Long, Wood in Fescer, 2001).
Avtorji opozarjajo, da mora imeti otrok določene sposobnosti in
veščine, da ga lahko vključimo v LSCI. Imeti mora:
• razvito določeno stopnjo zavesti o sebi, dogodkih in drugih
ljudeh,
• sposobnost medosebne komunikacije,
• zadostno samoregulacijo nad telesom in funkcijami za
vzdrževanje pozornosti,
• spominske sposobnosti, ki omogočajo pomnjenje sosledja
dogodkov,
• sposobnost, da predstavi krizni dogodek,
• zaupanje v odraslega,
• znanje za opis osnovne značilnosti sebe in drugih.

Teorija in koncept metode
Učinkovitost izvajanja LSCI sledi naslednjim konceptom.
Prvi koncept izpostavi sposobnost razumevanja, da se subjektivni
psihološki svet otroka in strokovnjaka med krizo zelo razlikujeta.
Otroci in mladostniki so preplavljeni s čustvi, ki jih ne morejo
kontrolirati in se preusmeriti v racionalno razmišljanje. Takojšen
ali logičen odziv strokovnjaka ima običajno nasprotni učinek od
želenega. Otrok se odzove s še večjo intenziteto, kar strokovnjaka
lahko navda z občutki nemoči, jeze in povratne agresije. Če nismo
usposobljeni, kmalu zapademo v enako vedenje in čustvovanje
kot otrok, ki ga obravnavamo. Pojavi se bitka za premoč, v kateri
običajno ni zmagovalca. Drugi koncept govori o ključnem pomenu
razumevanja konﬂiktnega kroga in o vlogi odraslega, ki lahko
nanj vpliva spodbujajoče ali zaviralno. Tretji bistveni koncept pa
vključuje zavedanje, da mora otrok v krizi govoriti, doumeti svojo
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vlogo v nastali situaciji, poslušati, dešifrirati in se dalje odzvati na ta
proces. Ko z odraslim skupaj predelata pretekle dogodke, naletita na
občutljive vsebine, ki so povzročile agresijo.
Redl (1951, v Long, Wood in Fescer, 2001) interveniranje
v življenjskem prostoru deli na dve ravni: (1) prva pomoč za
obvladovanje čustev na mestu kriznega dogodka (Emotional First
Aid on the Spot), (2) uporaba preteklih življenjskih dogodkov
za načrtovanje intervencij (Clinical Exploitation of Life Events).
Razlika med obema ravnema v praksi ni povsem jasna, v teoriji pa
ju vseeno ločujemo.

Prva pomoč za obvladovanje čustev
Prva pomoč na samem mestu vključuje podporo, da lahko otrok
ali mladostnik izrazi svoje misli in čustva, strokovnjak pa lahko
ugotovi, kakšna intervencija bi bila potrebna. LSCI je v tem primeru
sestavljen iz petih pogovornih intervencij:
• Sprostitev frustracijske napetosti. Prepoznavanje čustev jeze,
nezaupanja, strahu ter posledično krutosti in razočaranja. Cilj tega
pogovora je pomoč otrokom pri frustracijah, ki jih tisti trenutek
ne morejo predelati.
• Podpora v stanju strahu, jeze in krivde. Pogosto strokovnjak
vstopi v situacijo, ko so otroci polni strahu, jeze, se zaradi tega
le težko kontrolirajo in odzivajo na verbalna opozorila. Namen
pogovora je obvarovati otroka pred napadi drugih in lastno jezo
ter umirjanje situacije.
• Podpora pri komunikaciji in vzpostavljanju odnosov. Po silovitem
prepiru se nekateri otroci zaprejo vase, so polni trme, jeze in
se nočejo pogovarjati. Če te obrambe ne premagamo, se lahko
nasilje nadaljuje besedno, kar je lahko še hujše. Namen pogovora
je pomoč otrokom, da se rešijo začaranega kroga nasilja.
• Pravila socialnega vedenja. Cilj pogovora je zagotoviti pomoč
otroku s tem, da ga opozorimo na sedanjost in na možne
posledice.
• Razsojanje. Pogosto otroci zahtevajo od odraslega, da razsodi,
kdo ima prav, posebej če menijo, da lahko zmagajo. Če odrasli
posreduje, vzpostavi začetne pogoje za nadaljnje sodelovanje.
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Odrasli, pedagogi in drugi strokovnjaki, ki se lahko tudi dnevno
soočajo z agresivnimi izbruhi otrok, spoznavajo, kako ti otroci
različno reagirajo – bežijo, zbolijo, razvijajo racionalizacije,
občutke krivde ipd. Večina otrok se teh načinov pri sebi ne zaveda.
Ne zavedajo se lastnih osebnostnih značilnosti, načina razmišljanja
in načina vedenja v kriznih dogodkih. Odrasli/strokovnjak otroku
lahko pomaga, da te načine ozavesti ter prekine začaran krog
neprimernih in neprijetnih odzivov. Long, Wood in Fescer (2001)
opredelita šest vzorcev vedenj otrok, ki se vedejo agresivno in na tej
osnovi šest usmeritev pogovora:
Prvi vzorec je značilen za otroke, ki probleme od doma ali z ulice
prenašajo in razrešujejo v drugih kontekstih (v odnosu z učitelji,
vrstniki ipd.). Otroci se lahko pretirano odzivajo na zahteve učitelja,
želijo se bojevati (npr. z učitelji) in stopnjevati konﬂikt. Vedenje
je lahko zelo provokativno, saj so učitelji in vrstniki pogosto
presenečeni nad otrokovo reakcijo.
Tabela 1: Prenos preteklih izkušenj v sedanjo situacijo.
»Življenje je nepravično. Nihče ne razume moje situacije in
bolečine. Počutim se kot vulkan, ki bo vsak čas izbruhnil.
Vseeno mi je, kaj se zgodi z mano.«
Obrambno Pretirani odzivi na zahteve, kričanje, jok, grožnje, napad,
vedenje
pobegi ipd.
Cilj
Odkriti ozadje in izvor problema.
Pomagati odkriti premeščanje čustev na druge osebe in posameznika
Pozornost
soočiti, da se s takim vedenjem izogiba virom podpore.
Novo
»Nekdo razume moje težave. Z drugimi moram govoriti o svojih
razumevanje težavnih izkušnjah.«
Zaznavanje

Drugi vzorec je značilen za otroke, ki vidijo, slišijo in si zapomnijo
dogajanje med konﬂiktno situacijo enako, kot so ga čustveno
doživeli, pri čemer je njihova pozornost selektivna. Gre za neke vrste
socialno slepoto ali t. i. tunelsko gledanje. Poudarek tega intervjuja
je pomoč, da otrok spet vzpostavi stik z realnostjo. Vedenja otroka
ne razumemo, dokler ne odkrijemo izkušnjo osebne realnosti otroka,
ki je v krizi. Pogosto stresne situacije sprožijo motnje mišljenja in
zaznavanja. Ta vzorec je značilen za otroke, ki vidijo, slišijo in si
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zapomnijo dogajanje med konﬂiktno situacijo enako, kot so ga
čustveno doživeli, pri čemer je njihova pozornost selektivna. Gre za
neke vrste socialno slepoto ali t. i. tunelsko gledanje. Poudarek tega
intervjuja je pomoč, da otrok spet vzpostavi stik z realnostjo.
Tabela 2: Motnje v zaznavanju.
Zaznavanje

»Nihče se ne strinja z mano o tem, kaj se je v resnici zgodilo!«
Omejeno zaznavanje realnosti, ki ga pripisujemo močnim čustvom
Obrambno
in preobčutljivosti. Zaznavanje realnosti, da lahko neki dogodek
vedenje
povzroči krizo. Zasebna slika dogodkov, ki jih otrok ustvarja prek
svoje osebne zgodovine, manipulacija z realnostjo ipd.
Pomoč pri organizaciji mišljenja, uvidevanju realnosti,
Cilj
pomagati razumeti lasten prispevek k problemu.
Organizirati zaznave o poteku časa in dogodkov, postopoma
Pozornost
osvajati osnovne vedenjske cilje.
Novo
»Mogoče obstaja tudi drug način doživljanja situacije? Kako
razumevanje lahko preprečim, da se mi to ne bi ponavljalo?«

Tretji vzorec je značilen za otroke, ki kažejo namensko agresivnost
in izkoriščevalski odnos do drugih. Svoje početje utemeljujejo s tem,
da sami igrajo vlogo žrtve. Ne sprejemajo odgovornosti za svoja
dejanja, uporabljajo racionalizacije, da opravičijo nasilje. Pogosto so
ti otroci vešči govorjenja, spreminjajo obrambna vedenja. Velikokrat
jim tudi uspe, da zmedejo ali frustrirajo odraslega. Prva naloga
strokovnjaka je, da ga otrokovo govorjenje ne zavede in da pozornost
v prvi vrsti usmerijo na njegovo vedenje. Govorne spretnosti so se
razvile tudi zato, da bi otroci z njimi prikrili svoja resnična čustva.
Tabela 3: Delinkventni ponos.
»Delam tisto, kar moram, tudi če pri tem koga poškodujem.
Skrbeti moram za svoj ugled. Ne vem, zakaj bi se spreminjal.«
Doživljanje sproščenosti ob agresivnem vedenju; zadovoljstvo
Obrambno
s sabo; opravičevanje lastnega vedenja brez kakršnegakoli
vedenje
občutka krivde.
Oblikovati neprijetno izkušnjo ob določenem vedenju in se s tem
Cilj
soočiti z racionalizacijami, razkrivati narcistično naravnanost,
preprečiti užitek, ki ga otrok pridobi, ko se obnaša neprimerno.
Pomagati razumeti, da otroci plačujejo visoko kazen za
Pozornost
izkoriščanje drugih; da sami sebe varajo, ko verjamejo svojim
razlogom.
Novo
»Mogoče le nisem tako pameten, kot si dopovedujem. Mogoče
razumevanje sem bil celo krut. Mogoče celo samega sebe vlečem za nos.«
Zaznavanje
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Četrti vzorec je značilen za otroke, ki so impulzivni in jih
po storjenem dejanju mučijo hudi občutki krivde. Pogosto so
obremenjeni s čustvi obžalovanja, sramu in neprimernosti ter iščejo
kazen, da bi se tako oprali občutkov krivde. Ti otroci in mladostniki
imajo za sabo pogosto zgodovino zlorabljanja in zanemarjanja. Tako
vedenje jim je zato domače. Pogosto razvijejo močno samozaščito
pred občutki krivde, odgovornostjo pred drugimi. Prvoten cilj tega
intervjuja je krepiti šibke točke kontrole, da te lahko delujejo kot
zaviralniki impulzivnosti.
Tabela 4: Impulzivnost in krivda.
»Ko se razjezim, počnem grozne stvari in se zaradi tega
počutim krivo.«
Obrambno Občutki obžalovanja, sramu, neprimernosti, krivde in
vedenje
manjvrednosti, iskanje kazni za storjeno.
Olajšati čustvene pritiske z opozarjanjem na močne točke,
Cilj
okrepiti samokontrolo in samozaupanje, opozoriti na potenciale
osebnih vrlin.
Razširiti samokontrolo in zaupanje ter postopoma razviti
Pozornost
odgovornost do samega sebe.
Novo
»Tudi v situacijah, v katerih sem izzvan ali pod pritiskom, se
razumevanje lahko obvladam.«
Zaznavanje

Peti vzorec vključuje učence, ki imajo težave z izbruhi agresivnega
vedenja zaradi pomanjkanja socialnih veščin ali neprimerno razvitih
socialnih veščin. Namen intervjuja je pomagati pri osvajanju nabora
prosocialnih veščin, da se bodo lažje znašli in soočali v različnih
socialnih situacijah.
Tabela 5: Omejene socialne veščine.
Zaznavanje
Obrambno
vedenje

»Saj hočem narediti prav, pa se vedno vse podre.«
Iščejo npr. odobravanje odraslih ali vrstnikov, a na neprimeren
način.
Naučiti novih socialnih veščin, ki jih otrok lahko uporablja za
Cilj
takojšnje pozitivne cilje.
Pozornost
Pomoč pri osvajanju novih vedenjskih veščin.
»Imam dobre namene, a potrebujem nekoga, ki mi bo
Novo
pomagal naučiti se, kako dobiti prijatelje, uspeti, se razumeti z
razumevanje
odraslimi.«
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Šesti vzorec je značilen za otroke, ki so zelo dovzetni za vplive
vrstnikov, pogosto so izpostavljeni njihovemu izkoriščanju. Bistvo
tega intervjuja je pomagati, da bi otrok uvidel, da ga izkoriščajo,
da sam vedno skuša ustreči le željam drugih. Cilj je otroku razložiti
kakovost odnosa in pokazati, da si npr. prijatelji med seboj pomagajo
ter si ne želijo žalega ipd.
Tabela 6: Občutljivost za vplive drugih.
Zaznavanje
Obrambno
vedenje

»Pomembno je imeti prijatelja, čeprav te ta spravi v težave.«
Doživljanje izoliranosti, zavrnjenosti, iskanje destruktivnih
prijateljstev; nehote žrtve drugih agresivnih vrstnikov.
Pomagati razumeti in spregledati, da je njihovo vedenje v
Cilj
nasprotju z njihovimi interesi.
Vpogled v razloge vedenja drugih, razumeti socialne
Pozornost
interakcije iz perspektive motivacije in potreb, razumeti, kako
drugi mislijo, čutijo ter se vedejo.
Novo
»Prijatelj je nekdo, ki ti pomaga reševati probleme in se ob
razumevanje njem počutiš dobro, ne pa, da te spravi v težave.«

Paradigma konﬂiktnega kroga
Na krizno situacijo ob izbruhu agresivnega vedenja lahko gledamo
kot na produkt otrokovega stresa, ki ga vzdržujejo in spodbujajo
reakcije drugih. Ko je otrok pod hudim pritiskom, se bo vedel tako,
da bi čim bolj ublažil neprijetna in boleča čustva. Vedenjski odziv je
pogosto negativen in sproža negativne reakcije drugih. Te reakcije
so za otroka dodaten stres. Temu pravimo konﬂiktni krog (Long,
Wood in Fescer, 2001; Ferjan, 2003; Kobolt in Rapuš Pavel, 2008).
V njem se izmenjujejo potrebe otroka, ki trčijo ob pričakovanja
drugih. Da bi konﬂiktni krog lahko prekinili, moramo biti sposobni
prepoznati, kaj se dogaja. Takrat lahko analiziramo vsebine in
načrtujemo usmerjenost intervencij.
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1. Stresni dogodek aktivira otrokova iracionalna prepričanja.
2. Negativne misli določajo in sprožijo otrokova čustva.
3. Čustva vodijo k neprimernemu vedenju, ki ni premišljeno
dejanje.
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4. Neprimerno vedenje spodbudi odrasle k reakcijam.
5. Odrasli pogosto zrcalijo otrokovo agresijo (kričijo nazaj,
grozijo).
6. Negativna reakcija poveča otrokovo stisko, konﬂikt se razvije v
bitko za premoč.
7. Čeprav otrok izgubi ‘bitko’ (je kaznovan), je zmagal v ‘vojni’.
Njegova pričakovanja so se potrdila, zato ne čuti potrebe po
spremembi prepričanj ali vedenja.
Pomembno se je zavedati dejstva, da otrokova agresivna vedenja
sprožijo sovražne ali obrambne impulze vrstnikov ali odraslih.
Praktiki opozarjajo, da se osebje prevečkrat zaplete z agresivnimi
otroki, ker na tako vedenje reagira preveč čustveno, impulzivno
ali zrcalno agresivno. Long in Wilder (1993, str. 35) menita, da se
zrcalni agresiji izognemo, če:
• Se zavedamo, da bo agresiven otrok, še posebno ko je besen, v
nas sprožil zrcalno agresijo.
• Sprejmemo svoja čustva kot dejstvo in jih uporabimo kot
indikator otrokovega občutenja.
• Si takšna čustva priznamo, a jih ne pokažemo v lastnem
agresivnem vedenju do otroka.
• Se zavestno odločimo, da se ne bomo prepirali s takim otrokom.
• Svojo energijo usmerimo v to, kaj otrok potrebuje, namesto v
svoja čustva.
• Se zavedamo, da misli spodbudijo čustva in je – medtem ko so
ta čustva še močna – realno razumevanje konﬂiktne situacije
oteženo.
Konﬂiktni krog je paradigma, ki razlaga, zakaj se intervencije
otrokovega/učenčevega vedenja začnejo pri odraslem/učitelju, in
ne učencu. Če odrasli lahko kontrolira svoje reakcije ob otrokovem
neprimernem vedenju in se zaveda svojih občutljivih točk, lahko tudi
ustavi napeto situacijo in prepreči, da bi se poslabšala. Poznavanje
dinamike konﬂiktnega kroga strokovnjaku pomaga razumeti
lastno vlogo pri agresivnih izbruhih otroka, hkrati pa odpira nove
alternative tradicionalnemu kaznovanju.
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Opisano metodo v prakso prenesemo ob upoštevanju naslednjih
korakov.
Korak 1: Sprostitev napetosti
Prvo fazo zaznamujejo močna čustva, zato v tem koraku
strokovnjak otroku nudi veliko podpore in razumevanja, da se otrok
lahko umiri toliko, da lahko racionalno govori o dogodku. V tej fazi
so lahko prisotni močna čustva jeze, neprimerne besede in dejanja.
Ko otrok spozna in začne verjeti, da mu nekdo želi pomagati, se
intervencija LSCI lahko začne. Pomembno je, da se otrok umiri. Če
je dogodek vzbudil premočna čustva in otrok potrebuje več časa, da
se umirijo, LSCI-ja ne začnemo, temveč poskusimo s pristopi, ki
pripomorejo k umirjanju in obvladovanju čustev.
Korak 2: Časovna linija dogodka – spregovoriti o dogodku
Druga faza je pogovorno intenzivna. Otrok govori, odrasli pa
sprašuje, razjasni in dekodira otrokove izjave. V tej izmenjavi je
pomembno dvoje. Za otroka je pomembno, da kontrolira čustva in
da lahko racionalno spregovori o dogodku v časovnem zaporedju.
Če se to ne zgodi, otrok ne more v nadaljnjih korakih LSCI-ja
pridobiti ničesar. Za odraslega je pomembno, da razširi in razjasni
podrobnosti o otrokovi zaznavi dogodka, da dobi odgovor na
vprašanje, ali je ključen dogodek, ki ga mora otrok predelati, ali
je v ozadju še kaj drugega. Odgovor se dokončno izoblikuje skozi
naslednje faze. Druga faza se konča, ko dobimo podatke vpletenih,
o času in kraju dogodka. Odrasli pri tem izraža iskreno zanimanje
za otrokovo razlago. Strategije, ki pomagajo priti do razumevanja
dogodka, so: spraševanje, poslušanje, opazovanje, reﬂektiranje in
interpretiranje.
Korak 3: Centralna vsebina – poiskati bistvo spora in opredeliti cilj
interveniranja
V tej fazi se oblikuje konceptualna struktura o tem, kaj je v resnici
pomembno v kriznem dogodku. V vsaki situaciji se prepletata tako
javna kot zasebna realnost otroka. Odrasli mora odkriti, katera
realnost prevladuje in katero je treba bolj ozaveščati. Na tej stopnji
sprejme odločitev o terapevtskem cilju. Ta korak je za odraslega
najbolj zahteven. Terja veliko dekodiranja, presojanja, opazovanja,
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poslušanja ter zahteva dobre verbalne spretnosti za spraševanje in
interpretiranje vedenja.
Korak 4: Vpogled – najdi rešitev
Pozornost procesa je osredotočena na skupno iskanje rešitev.
Odrasli otroka spodbuja k predlogom za reševanje situacije. Skupaj
pretehtata pozitivne in negativne strani ter se nato odločita za tisto, ki
je najboljša. Rešitev mora biti uresničljiva, mora dosegati zastavljeni
cilj, hkrati pa mora okrepiti otrokovo samozavest in samozaupanje.
Korak 5: Nove veščine – načrt za uspeh
To je korak načrtovanja in predvidevanja, kaj vse se lahko zgodi
ob različnih možnih rešitvah. Poudarek je na vedenju: Kaj storiti,
ko…? Pregledajo se pozitivni in negativni vidiki posamezne rešitve.
Otrok razširi obzorje ter razume in sprejme vedenjske spremembe.
Treba je pretehtati, ali bo izbrana rešitev otroku koristila in ali jo bo
lahko udejanjil.
Korak 6: Prenos naučenega v realnost – povzetek celotne aktivnosti
V tej fazi otroka najbolje pripravimo za vrnitev v skupino, npr.
z igro vlog, domišljijskimi predstavami ipd. Zelo je pomembno, da
ta korak izvedemo občutljivo, da se otrok ob tem počuti varnega in
doživlja podporo odraslega.

Nekaj sklepnih misli o metodi LSCI
Sklenemo lahko, da je LSCI zahtevna verbalna tehnika, pri kateri
mora biti strokovnjak vešč govornih spretnosti, da vodi in se primerno
odziva na otrokove izjave. Pristop je primarno kot krizna intervencija
namenjen delu z vedenjsko težavnimi učenci v situacijah, kjer pride
do napetosti in kjer so otroci nezmožni kontrolirati svoje vedenje.
Pogovor se razlikuje od običajnega moraliziranja in pridiganja,
ki je pri teh otrocih neučinkovito. Učinkovitost je neposredno
vezana na trening, na sposobnost prilagajanja odraslih (učiteljev
in drugih strokovnjakov) ter razpolaganje z ukrepi, ki so na voljo.
Obvladovanje takšnih kriz vključuje psihodinamsko, vedenjsko,
kognitivno, prosocialno in interpersonalno razumevanje ter znanja
s teh področij. Strokovnjak mora prav tako imeti sposobnosti, da
obvladuje svoja in otrokova čustva, da razume otrokovo mišljenje
in raziskuje njegovo pripravljenost za spremembe ter skupaj z
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njim načrtuje, kako naprej. Metoda LSCI je primerna v šolah, kjer
vsakodnevne težave zahtevajo pogovor in intervencijo, uporablja
se lahko v različnih vzgojno-izobraževalnih programih ter različnih
institucijah, kjer se pojavlja potreba po učenju učinkovitejših
rešitev na socialni, čustveni ali vedenjski ravni krize otrok in
mladostnikov.
Odrasli, ki izvajajo LSCI, so bombardirani z velikimi količinami
čustev – tako otrokovih kot lastnih. Bistvenega pomena je, da zmorejo
kontrolirati svoje reakcije, vedenje in čustva. To vsekakor ni proces,
kjer kot svetovalci delijo nasvete, kako bolje reševati probleme.
Zaščita s strani odraslih pomeni otroku čustveno podporo in mu
omogoča, da se s stresom sooči konstruktivno. Zaščita daje otrokom
zaupanje, da ne bodo izpostavljeni zadregam, posmehovanju ali
razočaranju. Otrokom zagotovi, da odrasli ne bodo kršili njihovega
zasebnega prostora. Zaščita prav tako zagotavlja okolje, v katerem
ti otroci ne bodo v nevarnosti, da bi jih kdo poškodoval.
LSCI torej nudi tehnike, ki so uporabne v večini kriznih situacij.
Agresivnim otrokom in mladostnikom ponuja naslednje prednosti
(Long in Fescer, 2000):
• vrednoteni in obravnavani so s spoštovanjem pomembnih
odraslih, ki jih vidijo v najslabših trenutkih;
• naučijo se zaupati odraslim, ki skrbijo zanje, in jih prositi za
podporo v kriznih trenutkih, ne da bi se bali zavrnitve ali kazni;
• se zavejo svojih samouničujočih vzorcev vedenja;
• povežejo lastno mišljenje, čustvovanje, obnašanje in reakcije
drugih;
• pridobijo posebne socialne veščine, ki temeljijo na njihovih
pozitivnih točkah;
• sprejmejo odgovornost za svoja neprimerna dejanja.
Gardner (1990) še dodaja, da metoda omogoča otrokom, da
izrazijo čustva v neobtožujočem (prijaznem) okolju; pomaga naučiti
otroke, kako reševati probleme; nudi tehnike, ki so uporabne v
različnih kriznih situacijah; pomaga prepoznati tista čustva, ki
povzročajo izbruhe, ter uči otroke, da lahko spremenijo svoje
vedenje. Pri tem pa opozori, da ima tako kot druge metode tudi ta
pomanjkljivosti in pasti. Opozori, da jo otroci lahko izkoriščajo za
pridobivanje dodatne pozornosti za neprimerno vedenje. Prav tako
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obstaja nevarnost, da se strokovnjak preveč osredotoči na čustva, in
ne na vedenje, ki bi ga bilo treba spremeniti. Če tehniko uporabljamo
v razredu, izgubimo s tem veliko časa, namenjenega učenju, drugi
učenci so zato lahko prikrajšani.
V literaturi najdemo tudi empirične izsledke o učinkovitosti
uporabe metode LSCI. Tako Dawson (2003) poroča o raziskavi,
v katero je bilo zajetih 18 učiteljev, ki so se predhodno udeležili
usposabljanja iz metode LSCI, ter 63 mladostnikov s pogostimi
izbruhi agresivnega vedenja. Spremljanje uporabe metode je potekalo
v obdobju 24 tednov. Rezultati ob koncu tega obdobja so pokazali,
da je pri učencih prišlo do upada vedenjskih izpadov, izključevanja
iz razreda, opaženo je boljše sodelovanje med poukom, izboljšanje
sposobnosti za spoprijemanja s kriznimi situacijami, aktivno iskanje
podpore in dvig samozavesti. Učitelji so v evalvaciji poročali, da
je uporaba metode prispevala k njihovemu ozaveščanju šolske
dinamike posameznika, k povečani toleranci do vedenja teh otrok,
h krepitvi odnosa z učenci, k pridobivanju veščin spoprijemanja s
težavnimi vedenji, k ozaveščanju in veščinam ravnanja z lastnimi
čustvi; dvignila se je sposobnost uravnavanja in spremljanja
‘konﬂiktnega kroga’ ter okrepil se je občutek samoučinkovitosti. V
podobno smer kažejo tudi ugotovitve nekaterih drugih raziskav na
tem področju (Naslund, 1987; Grskovic in Goetze, 2005).

Sklep
Agresivnost je različno obravnavana tako na ravni teorij, ki
razlagajo vzgibe in razloge agresivnega vedenja, kot tudi na ravni
pristopov ob pojavih agresije v vsakdanjih življenjskih situacijah.
Povedano navaja k temu, da je pomembno vedeti, iz katere
perspektive jo obravnavamo, ter na tej osnovi razlikovati pojavnost
in oblike takega vedenja, to pa upoštevati pri načrtovanju intervencij.
V prispevku sva osrednje predstavili enega od možnih pristopov
pri soočanja z agresivnim vedenjem otrok in mladostnikov. V
zadnjih letih strokovnjaki odkrivajo vse več podatkov, ki kažejo,
da je neprilagodljivost pri otroku veliko bolj kompleksen pojav,
kot se je mislilo do zdaj, in da so vzroki za tovrstno vedenje lahko
zelo različni, iz česar lahko sklenemo, da nimamo enega pristopa,
ki bi bil primeren za vse otroke s tovrstnimi težavami. Zavedati
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se moramo, da se vzroki za agresivno vedenje vedno prepletajo
in med seboj dopolnjujejo. Toda samo poznavanje in odpravljanje
predvidenega vzroka je pogosto nezadostno, saj ta običajno obstaja
in se vzdržuje v značilnih interakcijah otroka in mladostnika s
skupino, v kateri je nastal (najpogosteje družina), ter celo v dinamiki
vseh podsistemov, v katerih je mladostnik (vrstniki, šola …).
Pomembno je, da se strokovnjaki ne osredotočijo le na agresivnost
samo po sebi, izolirano od konteksta preostalega življenja mladih,
saj bi se tako lotili le simptomov in posledic, poleg tega pa bi tako
stlačili v isti koš cel spekter možnih vzrokov za navzven enako
vedenje – podobno kot če bi zdravnik ob kakršnikoli bolečinah
predpisal aspirin (Lamovec in Rojnik, 1978, str. 132). Res pa je,
da je posameznikovo doživljanje dostopno drugim predvsem
prek njegovega vedenja, ki je osnova za doživljanje in vedenje
drugega.
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V članku predstavim, zakaj je učenje mediacije koristno
za učitelje in učence. Za učitelje je to način, kako pri
otrocih razvijati odgovornost in samostojnost, za otroke
pa učenje reševanja konﬂiktov, učenje za življenje. V
mediaciji lahko uresničujemo svoji dve najpomembnejši
potrebi, in sicer potrebo po avtonomnosti, da smemo biti
to, kar smo, in drugo potrebo, ki je tudi ključna za naše
zadovoljstvo v življenju, to je potrebo po povezanosti,
pripadnosti. Omogoča nam obnavljati in ohranjati
odnose, kar je temeljno znanje za sobivanje v vsaki
skupnosti. Predstavim dileme, na katere naletijo učitelji,
ko se učijo mediirati, in tako prevetrijo svojo vlogo
učitelja. Namesto ujetosti v razsodništvo jim mediacija
odkriva nove poti, kako pomagati otrokom in sebi pri
ohranjanju dobrih odnosov.
Ključne besede: mediacija, konﬂikt, resnično srečanje,
komunikacijske
veščine,
osebna
komunikacija,
nepristranskost, načela in principi mediacije.
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Abstract
The article shows why learning mediation is useful for
teachers and pupils. For teachers it is a way to develope
responsibility and self-dependence in pupils, while for
pupils it denotes learning the skills of conﬂict resolution
which are needed in their everyday lives as a part of
their social and moral development. Mediation is a mode
in which we can meet two of our most important needs:
the need to be autonomous, to be what we truly are, and
the other need, which is also crucial to our satisfaction
in life, namely the need to be connected, to belong and
be a part of community. It gives us the opportunity to
renew and maintain relationships, which is the heart of
coexistence in any community. The key dilemmas which
open up for teachers while learning mediation are
presented, as well as the way they can thus reconstruct
their role of teacher. Through mediation teachers are
discovering new ways of helping pupils achieve conﬂict
resolution and restore relationships, instead of simply
judging, moralising or giving advice.
Key words: mediation, conﬂict, real meeting,
communication skills, personal communication,
neutrality, principles and axioms of mediation.

Uvod
Ko stopimo v svet okoli sebe, da bi izpolnili svoje potrebe, da bi s
tem vplivali na dogodke in uresničili svoje načrte, občutimo, da smo
del večje celote. Takrat zaznavamo, da smo odvisni od drugih, da je
tudi od možnosti in nezmožnosti drugih odvisno, katere naše načrte
se da uresničiti in katerih ne. »Dejstvo, da smo celota, ki je del večje
celote, je temeljna danost našega obstoja.« (Vries in Bouwkamp,
1995, str. 24.)
Kot družinska terapevtka, socialna pedagoginja in gestalt
terapevtka sem pozorna na to, kako vstopamo v stik z drugimi in
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kako ga prekinjamo, še posebej pa na dragoceno sposobnost za
soočanje in vstopanje v konﬂikt. »Naučiti se moramo, kako živeti
z drugimi, pri tem pa drugih in sebe ne prikrajšati. To večinoma
pomeni, da se moramo naučiti pravilno ravnati v konﬂiktnih
situacijah.« (Kempler 1984, str. 68, v Vries in Bouwkamp, 1995,
str. 27). Otrok se te sposobnosti nauči v družini – da zna uresničevati
svoje želje in da hkrati zadrži dobre odnose, občutek, da je ljubljen
in sprejet ter del skupnosti. Potreba po povezanosti se kaže tudi kot
potreba po sodelovanju, po zavzemanju za skupni cilj. Občutek, da
smo pomembni za druge, pa nam daje veliko zadovoljstvo.
Družinsko življenje močno vpliva na otrokovo razumevanje
socialnih in medosebnih odnosov, na njegovo moralno občutljivost
in čustvene potrebe ter posledično tudi na socialno vedenje. Otrok
potrebuje dovolj dobrih izkušenj s pravico do svojih misli in čustev,
da bi zmogel dovolj samospoštovanja, občutka lastne vrednosti
za razumevanje, sporazumevanje, dogovor o ravnanju. Veliko
časa preživi tudi v vrstniških skupinah, na primer v razredu, ki je
velikokrat poligon za učenje socialnih odnosov zunaj družine.
Tam je skrb za kakovostno reševanje konﬂiktov in socialni razvoj
otrok v rokah vzgojiteljev in učiteljev, zato je pomembno, da se
učitelji in vzgojitelji zavedamo, da so temelj sožitja odnosi, na
katerih oblikujemo vse druge aktivnosti. Prav odnosna kompetenca
odraslih je dolgoročno nujna za to, da otroci internalizirajo socialne
kompetence (Jull in Jensen, 2009).

Mediacija spodbuja socialni in moralni razvoj
otroka
Novejše teorije inteligentnosti upoštevajo socialno inteligentnost
kot eno pomembnih sposobnosti posameznika, ki vključuje
zavedanje sebe in drugih, sposobnost interakcije in komunikacije z
drugimi ljudmi ter določeno stopnjo razumevanja njihovih mentalnih
stanj. Ugotavljajo tudi, da pozitivna interakcija z vrstniki spodbuja
učenje na številnih področjih izobraževanja, od razumevanja osnov
znanosti in matematike do spoznavanja socialno-moralnih in pravnih
konceptov (Warden in Christie, 2001).
Prvi pogoj za kakovostne socialne interakcije, pravita Warden
in Christie (2001), je sposobnost ločiti med svojimi mislimi in
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občutki ter mislimi in občutki drugih ljudi. Drugi pogoj pa je, da
je otrok sposoben predvideti in interpretirati različna prepričanja,
želje in namene drugega ter reagirati nanje. Otrok, ki je empatičen
in obvlada komunikacijske spretnosti, se dobro vključuje v okolje
in se zato v njem tudi dobro počuti. Avtorja (2001, str. 10) trdita, da
razvojna pot empatije zahteva:
• zavedanje, da se ljudje razlikujemo po individualnosti;
• zavedanje psihičnih stanj drugega in spoznanje, da se lahko
njihovi občutki spreminjajo glede na situacijo, kar se postopoma
začne razvijati pri treh letih;
• zavedanje različnih stališč in življenjskih izkušenj drugih ljudi,
sposobnost interpretirati njihove občutke v luči teh stališč in
izkušenj – razvoj teh spoznanj se postopoma razvija od poznega
otroštva dalje.
Strinjam se z njuno trditvijo, da obstaja povezanost med
sposobnostjo empatičnega vživljanja in prosocialnim vedenjem
otrok. Prav to opažam po mediacijah pri otrocih, ki so bili v
sporu, in pri otrocih, ki so bili usposobljeni za vodenje mediacije.
Učitelji tudi opažajo, da so bolj sposobni pomagati v stiski drugim
otrokom in da so bolj sproščeni tudi pri reševanju svojih konﬂiktov.
Učitelji, ki so šli skozi usposabljanje za mediatorje, to razumejo
kot posledico večje spretnosti poslušanja in vživljanja v druge ter
osebne komunikacije.
Za uspešne socialne interakcije je treba razviti tudi dobre
komunikacijske sposobnosti, da znajo izražati svoje misli, želje,
potrebe, občutke in čustva. Jedrni del usposabljanja za mediatorja
vključuje trening uporabe jaz-stavkov, povzemanja, preokvirjanja,
zrcaljenja, poimenovanje čustvenih stanj, to je osebne govorice, kar
pomeni govoriti o sebi in iz sebe.
Warden in Cristie (2001, str. 14) tudi ugotavljata, da obstaja
neposredna povezava med otrokovim prosocialnim vedenjem
ter sklepanjem o socialno-moralnih pravilih in presojah. Učenje
mediacije in udeležba v mediacijskih procesih spodbujata zaželene
oblike vedenja, kot so sodelovanje, vzajemno spoštovanje in
altruizem, preprečuje pa sebičnost in agresivnost. Pomembnosti
socialnih dogovorov in moralnih pravil se učijo izkustveno iz lastnih
interakcij, opazovanja in še posebej v konﬂiktih z vrstniki, ki v njih
naravno sprožajo iskanje odgovorov na moralna vprašanja pravice
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in pravičnosti, agresivnosti ter prijaznosti. Do spoznanj prihajajo
sami ob opazovanju mediatorja, ki spoštljivo, dostojanstveno – kar
pomeni, da v vsaki situaciji zna ohraniti čast in ponos vpletenih
– nepristransko vodi pogovor med sprtima, zagotavlja jima varen
prostor za izražanje čustev in potreb, medtem ko njima prepušča
odgovornost za iskanje rešitev.
Socialni in moralni razvoj otroka gresta seveda z roko v roki s
celostnim razvojem, na katerega pomembno vpliva okolje, v katerem
otrok živi. Piaget (1932, v Warden in Christie, 2001) in Kohlberg
(1976, prav tam) sta v svojih teorijah moralnega razvoja ugotavljala,
da se otrokovo moralno presojanje razvija po stadijih.
Piaget (1932, prav tam) pozna tri stopnje:
• predmoralno presojanje v predšolskem obdobju,
• moralni realizem (od petega do devetega leta), ko presojajo
kršitve pravil z vidika posledic posameznikovih dejanj, in ne z
vidika njegovih namenov,
• stopnja moralnega subjektivizma (od devetega leta dalje), ko pa
znajo presojati moralnost dejanj z vidika namena posameznika in
dojamejo, da so pravila dogovorna.
Kohlberg (1976, prav tam) razdeli moralni razvoj na tri stopnje z
dvema podstopnjama:
• prekonvencionalno obdobje, ko presojajo moralni vidik dejanj
z vidika lastnega interesa in skrbijo predvsem, da bi se izognili
kazni;
• konvencionalni stadij: moralna presoja temelji na osnovi zaupanja
in lojalnosti, dobrih namenov, skrbi za dobro drugih, upoštevajo
recipročnost odgovornosti in ravnanje uravnavajo po svoji vesti;
to je tudi raven številnih odraslih;
• postkonvencionalna raven pa pomeni moralno presojanje, ki
temelji na splošno etičnih principih ter upošteva tudi relativnost
vrednot in mnenj; mnogo jih ne doseže te ravni.
Ko se otrok odloča za dejanja, na njegove odločitve vplivajo
številni dejavniki. Praktično moralno presojanje se oblikuje v
kontekstu medosebnih odnosov in prijateljstev. Kritiki njunih teorij
so izpostavljali, da sta pri svojih raziskavah in teorijah spregledala,
da otroci dajejo veliko več pozornosti situacijam, ki so zanje
pomembne, ter dilemam, ki jim pripisujejo osebni pomen in jih
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presojajo na višji ravni (Warden in Cristie, 2001). Omenjata novejše
raziskave, ki so se posvetile medosebnemu moralnemu presojanju,
razvoju otrokove moralne usmerjenosti in otrokovi sposobnosti
videti moralno plat medosebnih konﬂiktov.
Obvladovanje veščin, potrebnih za mediacijo, spodbuja socialno
vedenje in prevzemanje odgovornosti ter sposobnost predvideti in
interpretirati psihična stanja drugih ljudi, kar je pomembna prednost
v socialnih interakcijah. Proces mediacije je voden tako, da omogoča
sprtima dovolj prostora za izražanje sebe in tudi za vživljanje v občutke
drugih ter deljenje lastnih občutkov z drugimi. S tem učitelji proaktivno
vplivajo na razvoj socialnega vedenja otrok, kar je ena od njihovih
vzgojnih nalog, za katero pa pogosto ne vedo, kako bi jo opravili.

Mediacija kot soustvarjanje odnosov
Čačinovič Vogrinčičeva (2004, v Iršič, 2004) pravi, da je
postmoderna prinesla v središče vsakdanjega življenja koncept
soustvarjanja, soodgovornost za odnose. Vsakdo je povabljen, da pove,
kdo je in kaj želi, vsakdo mora zagotoviti to pravico drugemu, tudi
naloga je nova: dogovor, konsenz. Raziskovanje, dogovarjanje pa tudi
pogajanje so načini za reševanje konﬂiktov in nujno je, da se tudi izidi
deﬁnirajo na novo. Dobra rešitev konﬂiktov je tista, kjer zmagajo vsi,
vsak nekaj da in vsak nekaj dobi. Zato si moramo pridobiti sposobnost
odpovedati se čemu, na primer moči, nadzoru ali imeti prav.
Konﬂikti so del življenja, nemogoče je bivati z ljudmi, ne da bi
prišli v konﬂiktne situacije, kajti vselej obstaja kdo, ki ima drugačne
želje, drugačne interese kot mi. Umetnost reševanja konﬂiktov
je torej umetnost življenja, umetnost sočutja, razumevanja,
sporazumevanja, dogovarjanja in soustvarjanja rešitev, zato je
učenje mediacije učenje za življenje.

Česa si želijo učitelji?
V nadaljevanju predstavljam ugotovitve, do katerih sem prišla
v zadnjih letih, ko izvajam usposabljanja iz mediacije za učitelje.
Predstavljene ugotovitve so plod opazovanja, pogovarjanja z učitelji
in analize evalvacij po seminarjih.
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Na začetku seminarja Mediacija v šoli učitelje vedno vprašam,
kaj si želijo pridobiti na seminarju. Želijo si praktičnega znanja,
kako reševati konﬂiktne situacije v razredu, kako posredovati v
sporu, kako reagirati in kako ravnati s konﬂiktnimi osebami. Radi bi
znali učinkovito ravnati, kadar so sami v sporu z učencem ali starši
ali s kolegom. Kako doseči, da učenec sprejme odgovornost za
svoja dejanja? Zanima jih, kako pripraviti učenca, da ne reče »nisem
kriv«, čeprav vedo, da je, in kako voditi učinkovit pogovor, da se
nasilje ne ponovi. Pogosto se med željami pojavi tudi vprašanje,
kako pripraviti učence, da bodo bolj disciplinirani ali da se bodo
učili, ker neprestano motijo pouk. Vprašanju o tem, kdo je za njih
konﬂiktna oseba, kaj to sploh pomeni, pogosto sledi opis učenca,
ki ne zna na socialno sprejemljivo vzpostavljati stika z drugimi, ki
išče pozornost tako, da moti pouk, ki ne zna vprašati in počakati na
odgovor, ki je vsiljiv in negotov ter se v socialnih interakcijah ne
znajde in se pogosto zateče k nasilju. Vprašanja učiteljev kažejo na
to, kaj jih teži in v čem se ne znajdejo, kje potrebujejo več znanja
in veščin. Iz nekaterih vprašanj veje tudi želja, da bi imeli takšno
‘moč’, da se neprijetne situacije ne bi več ponavljale.
Presenečeni so, da jih vprašam tudi, česa si ne želijo. Tega jih
nihče nikoli ne vpraša, pravijo. (Ali kdaj zastavimo to vprašanje
svojim učencem in zakaj ne?) Učitelji pravijo, da ne želijo
teoretiziranja, frontalnega predavanja. Veliko jih odgovori tudi, da
ne želijo izpostavljanja in iger vlog ter različnih ‘igric’, skratka,
ne želijo aktivno sodelovati v skupinah. Zdi se, da ne želijo osebno
vstopati v proces učenja in da je v ospredju njihova potreba po
distanci in kontroli.
Povem jim, da jih ne bom v nič silila, ne bom jih izpostavljala,
da pa je njihova naloga in odgovornost, da se zavedajo svojih meja,
da nanje pazijo in o njih sporočajo drugim. Sami se odločajo, kaj
bodo rekli, koliko se bodo s svojimi odzivi razkrivali, kaj bodo
povedali na glas in česa ne. Kot se ne naučimo plavati na kopnem
in le z branjem o tehniki plavanja, se tudi mediacije ne naučimo
le z opazovanjem in poslušanjem. Praviloma odpor do aktivnega
sodelovanja po takem uvodu in celo še pred prvimi izkušnjami
skupinskega dela nevidno splahni. Včasih se mi zdi, da prav
čudežno deluje, ker dobijo dovoljenje, da so lahko to, kar so.
Deluje možnost izbire in zagotovilo, da bom spoštovala njihove
meje. S tem postavljam tudi svojo mejo. Drug drugemu sporočamo,
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kako smo pripravljeni sodelovati. Hkrati pa je to že prva vaja (na
sebi) iz prevzemanja odgovornosti. Če je to tako pomembno že pri
učiteljih, je treba to spoznanje upoštevati tudi v drugih odnosih
in se zavedati, da so prav ti elementi temelji za vzpostavljanje
varnega dialoga tako s starši kot otroki. Biti v dialogu z drugimi
brez skritih načrtov ter jasno in pregledno razgrniti, kako si želimo
z njimi sodelovati.
Učenje in vodenje mediacije sta v pretežni meri modeliranje
vedenja. Če govorimo o spoštovanju potreb, o nepristranskosti in
nevpletanju, moramo tako tudi delovati. Za osebno avtoriteto je
potrebna skladnost besed in delovanja.
Uvodne vaje so namenjene spoznavanju lastnih odzivov in
(ne)zavednih strategij, ki jih sami uporabljajo v konﬂiktnih
situacijah, ter poznavanja svojega ‘notranjega govora’. Za
nepristransko vodenje mediacije ter pristen in odprt odnos s
sprtimi je nadvse pomembno poznavanje sebe in svojih stališč
do konﬂikta ter vpliva, ki ga imajo na naše ravnanje. Doživljanje
konﬂikta je povezano tudi z izbiro naših strategij, ki so pogosto
osebnostno pogojene: ali se raje vedno umaknemo ali se pogosteje
odločamo za kompromise, s katerimi tudi sami nismo ravno vedno
zadovoljni, ali pa gremo v boj. Resnica je, da življenje od nas
zahteva vse vrste reakcij, najbolj svobodni in zadovoljni pa so
tisti, ki so sposobni različnih strategij. Po vajah učitelji sporočajo,
da so pridobili drugačen pogled na konﬂikte, na sebe in na svoje
doživljanje. Namen treninga je utelešenje oziroma poosebljenje
središčnih vrednot procesa mediacije, ki so občutljivost in
zavedanje, skrb za dostojanstvo in spoštovanje, jasnost in zaupanje
ter občutek za čast. Praksa kaže, da so v šolah nagnjeni k hitremu
reševanju konﬂiktov, pri čemer se pogosto prezre potrebe otrok.
Zgodi se, da je v imenu hitrega urejanja žrtvovana integriteta in
čast posameznika, kar sproži dodatno obrambo zaradi občutka
sramu. Nepripravljenost na osebno reﬂeksijo, prepoznavanje in
nadziranje lastnih odzivov v procesu reševanja sporov oddaljuje
od temeljnih vrednot nenasilnega reševanja konﬂiktov. Po drugi
strani pa bi učitelji želeli delati drugače, a ne vedo, kako. Tega,
pravijo, se do zdaj še nikjer niso učili. Sama sem do teh znanj
prišla v usposabljanjih za mediacijo ter skozi študij družinske in
geštalt terapije.
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Za izvajanje mediacije je seveda treba poznati korake v procesu
in obvladati komunikacijske veščine, vendar je temelj za vodenje
mediacije ozaveščen odnos do konﬂiktov. Tako kot sicer tudi v
mediaciji deﬁniramo konﬂikt kot dve nasprotujoči si želji, interesa
oziroma dva nasprotujoča si cilja. V vsakdanjem življenju ga
pogosto zamenjujemo z nasiljem ali pa prepirom, ki sta le načina
razreševanja konﬂikta (Shapiro, 1996).
Udeležence povabim v kratko igro, ko si dva skušata izmenično
odpreti pest in imata za to vsak le po dve minuti. Udeleženci
skozi kratko in igrivo izkušnjo hitro prepoznajo različne strategije
reševanja konﬂikta, ki se raztezajo od nasilnega odpiranja pesti prst
za prstom do milih prošenj, žgečkanja, obljub ipd. Prevzamejo jih
občutki nemoči, trme, odločnosti ali popuščanja. Na vprašanje, kdaj
se odločijo odpreti pest, povedo tudi, da pesti ne odprejo, dokler jih
soigralec ne nagovori na ‘pravi način’, ali pa, da jo odprejo, ker
jim je tudi on prišel nasproti, ali pa, da hočejo zmagati in dokazati,
da jih nihče ne more premagati. V smehu in igri prepoznajo, da
podobno reagirajo tudi v življenju.
Izkušnja kaže, da imamo v življenju določen nabor načinov za
reševanje problemov. Najpogosteje tistega, s katerim smo začeli
reševati problem, stopnjujemo z vedno večjo jakostjo. Redkeje
sežemo po novih, drugačnih načinih, ki jih nismo vajeni, jih še
ne poznamo, nam delujejo tuje ali nam na prvi pogled delujejo
neučinkovito. Ujamemo se v past ponavljanja starih vzorcev, ki so
sicer morda v nekaterih primerih ustrezni, v drugih pa ne dosegajo
zaželenega. Modrost je v opuščanju starega ter izbiranju novih idej
in soustvarjanju novih rešitev z osebo, s katero smo v sporu.

Konﬂikt kot nevarnost ali kot priložnost?
Asociacije, povezane s konﬂiktom, ki jih zbirajo udeleženci,
so povezane s čustvi, občutki, dejanji, dogodki. Praviloma se
naštete asociacije povezujejo z negativnimi asociacijami. Približno
četrtina je pozitivnih, vse druge so negativne. Kitajska pismenka,
ki zaznamuje konﬂikt, je sestavljena iz dveh delov: znaka za
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nevarnost in znaka za priložnost. Asociacije kažejo na to, da večina
ljudi doživlja konﬂikte kot nekaj negativnega, kot nevarnost in
veliko manj kot priložnost. Ko se o tem pogovarjamo, se pogosto
pokaže, da je tako tudi zato, ker ne vemo, kako ravnati v konﬂiktu,
ker imamo vrsto slabih izkušenj in le redko opazimo, da je spor
prinesel olajšanje, novo spoznanje, rast, poglobil prijateljstvo, nam
odkril drugo plat medalje ter razširil naš pogled na svet, ljudi in
življenje. Ob analizi asociacij odkrivamo, da je konﬂikt korenina
za spremembe, da vodi do novih spoznanj, odpravlja stagnacijo,
pokaže na probleme in zahteva rešitve, da lahko tudi utrjuje odnose,
skupino in da predvsem izhaja iz različnih interesov.

Vloga mediatorja se razlikuje od vloge učitelja
Učitelji imajo na začetku veliko težav, da se naučijo vstopati v
vlogo mediatorja in iz nje delovati. Klasična vloga učitelja in vloga
mediatorja sta si do neke mere v nasprotju. Mediatorjeva naloga
je, da je nepristranski, kar preprosto pomeni, da se ne postavi na
nobeno stran, ne sodi in ne svetuje, tudi ne moralizira, hkrati pa tudi
ni tisti, ki ve, kaj je za njiju prav, niti ni tisti, ki kaznuje. Njegova
naloga je, da vodi in skrbi za pogovor tako, da otroka sama najdeta
rešitev. Poskrbi seveda, da je rešitev konkretna in da oba vesta, kdo,
kaj, do kdaj in kako bo kaj postoril ter da je rešitev zadovoljiva
za oba. Sledi osnovnim načelom procesa, s tem da vključuje oba,
odstranjuje ovire in je pozitivno osredotočen. Mediator se odziva,
sledi principu načelnosti in izkustvenosti. Vloga mediatorja
je upravljanje, usmerjanje, vodenje, poslušanje, prispevanje,
opazovanje in reﬂektiranje (Compton in Jones, 2002). Z načinom
komuniciranja in mirno prisotnostjo ter jasnimi navodili zagotavlja
stalnost in vzdržljivost ter vztrajnost (Cohen, 1999).
Učiteljeva vloga je običajno seveda drugačna. Iz lastnih in izkušenj
drugih učiteljev ter svetovalcev vem, da se je najtežje odpovedati
vlogi ‘tistega, ki ve’, in vlogi razsodnika, kajti učitelj poučuje,
ukazuje, kaznuje, svetuje itd. Ker je to pretežna drža učitelja in tudi
zato, ker nas učenci vedno znova vabijo v ta položaj. Zdi se, da kljub
drugačnemu pristopu in navodilom na začetku mediacije vendarle do
neke mere v sebi tiho pričakujejo razsodbo, kazen ali zaščito. Učitelji
se sprašujejo tudi o tem, kako svojo vlogo mediatorja predstaviti
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staršem, ki včasih zahtevajo kazen oziroma razsodbo.
Zato je za učitelje zelo pomembno, da ozavestijo vlogo mediatorja
in znajo razločevati, kdaj delujejo iz te vloge in kdaj jo morda
nevede zapustijo. To seveda ne pomeni, da prenehajo biti učitelji. Še
vedno zastopajo pravila, ki sicer veljajo v šoli, in zaščitijo žrtev, če
je to potrebno. Tako v vlogi mediatorja kot v vlogi učitelja delujejo
v kulturi razumevanja in sprejemanja različnosti.
Tabela 1: Povrnitev pravičnosti v šoli – nova in stara paradigma (Hopkins, 2007).
Stara paradigma –
poravnava pravičnosti

Nova paradigma –
povrnitev pravičnosti

Kdor naredi napako, je kršil pravila
Kdor je naredil napako, je povzročil
1
šole.
škodo posamezniku oziroma skupnosti.
Usmerjenost na reševanje problema
Usmerjenost na ugotavljanje krivde
z izražanjem čustev in potreb ter
ali krivice, sledeč preteklosti: Kaj 2
raziskovanje, kako jih uresničevati v
se je zgodilo? Kdo je to storil?
prihodnje.
Nasprotniki v odnosu in procesu
– povzročitelj v konﬂiktu z
avtoriteto, ki odloča o kazni.

3

Dialog in pogajanje vseh udeleženih
ter sodelovaje med njimi.

Restitucija z namenom, da bi se
Vsiljevanje bolečine in
obnovil odnos med obema ali
neprijetnosti, da bi se kaznovalo in 4
vsemi vpletenimi, cilj je sprava in
preprečilo ponovitev kršitve.
sprejemanje odgovornosti.
Kršitelji so predstavljeni neosebno
in abstraktno: kot posameznik
nasproti šoli.

Kršitelj je spoznan kot nekdo, ki je
5 v medosebnem konﬂiktu in se ima
možnost učiti iz napak.

Ena socialna škoda je nadomeščena
Pozornost je usmerjena na popravljanje
6
z drugo.
socialne škode in prizadetosti.
Prizadete osebe niso vedno vključene;
potrebe prizadetih se ne upoštevajo;
Spodbujanje vseh udeleženih k
7
lahko se počutijo nemočno. Avtoriteta
razmišljanju – opolnomočenje.
obravnava primer.
Kršitev odgovornost posameznika
se obravnava kot nekaj, kar mora
biti kaznovano.

Odgovornost je deﬁnirana kot
razumevanje vpliva posameznikovega
dejanja na druge, sprejemanje
8
odgovornosti pa kot posledica izbire
ter pomoč pri sprejemanju dobrih
odločitev in popravljanju napake.
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Mediacija vnaša novo držo učitelja in s tem novo paradigmo,
ki za marsikaterega učitelja ni povsem nova, ampak je z uporabo
mediacije v šoli postala legitimna. Varnosti in odgovornosti ne gradi
na kaznovanju in poslušnosti, temveč na osebni avtoriteti in osebni
odgovornosti (Jull in Jensen, 2009).
Gossen (1992) in Hopkins (2004) trdita, da vključitev procesov
povrnitve pravičnosti, restitucije in mediacije prinaša v šolo več
prednosti, ki pomembno spreminjajo odnos do obravnavanja
prekrškov in razvijajo drugačne odnose med učenci.
Za učence je presenečenje, ko jim učitelj na začetku mediacije
pove, da je mediacija prostovoljna in zaupna. Da nič ne bo šlo iz
sobe, o čemer se ne bi vnaprej strinjali oziroma bili vsaj vnaprej
seznanjeni. Presenečenje je tudi za učitelje, ker učenci lahko rečejo,
da mediacije ne želijo. Tu so učitelji negotovi: »Kaj pa storiti, če
učenec reče, da noče mediacije?« Seveda ostajajo še drugi načini
posredovanja.

Nevtralnost
Nevtralnost je osrednji steber mediacije, ki jo učitelj zagotavlja
že s postavitvijo stolov, pri čemer poskrbi, da je od obeh učencev
enako oddaljen, in je zelo pozoren na to, da obema daje enako
mero priložnosti, da povesta svojo zgodbo ter izrazita svoje misli in
občutke. Kadar je razlika med otrokoma v retoričnih sposobnostih
ter socialni in čustveni zrelosti zelo velika, mora razmisliti, kako bo
vodil proces, da bo upošteval njune razlike.
Učiteljem je še posebej težko ohranjati nepristranskost v situacijah,
ko gre za nasilno vedenje. Kako naj bom nevtralen, če pa vem, da
je učenec drugega udaril in to ni bilo prav? Učitelji skozi različne
vaje in seveda najbolj skozi lastno prakso iz mediacije spoznajo, da
nepristranskost ne pomeni, da nimajo več lastnih stališč in lastnega
občutka o tem, kaj je prav in kaj ne, niti ne pomeni kršenja lastnega
in občega ‘kodeksa’ socialno primernega in sprejemljivega vedenja.
Nepristranskost zagotavljajo po eni strani s sledenjem načelom
in principom mediacije, po drugi strani pa prav s tem, da se lastnih
vrednot zavedajo in zavestno zavzemajo položaj nevtralne osebe, ki
ne presoja in ne odloča, temveč s spoštljivostjo vodi sprte k njihovim
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rešitvam. Predvsem pa s skrbjo za proces dovolijo, da gredo učenci
skozi proces spoznavanja do lastnih spoznanj. Tako se zdi, da je rešitev
prišla tako rekoč sama od sebe in kot zrela hruška padla v naročje, kar je
pravzaprav naravna posledica tega procesa. Seveda niso vse mediacije
enako uspešne, včasih se je treba večkrat srečati, vendar vseeno velja,
da nikakor ni potrebno niti smiselno, da učitelji ukažejo učencu, naj se
opraviči, naj prizna krivdo ali podobno. Učenca v procesu prepoznavata
lastna čustva, hotenja, poslušata drug drugega in se hkrati vživljata drug
v drugega. Ob spoznanju, kaj je učenčevo dejanje sprožilo v drugem,
je marsikdo iskreno začuden, saj gre velikokrat za nesporazum,
napačno razumevanje situacije. V varnem okolju in okviru pravil, ki
veljajo v mediaciji, prepoznajo pomanjkljivosti v lastni komunikaciji
in odkrijejo, da je razlika v tem, kaj rečeš in kako te drugi razume.
Spoznajo, da se je o marsičem mogoče pogovoriti. Spoznajo, da ni
ene same resničnosti in ene same resnice, temveč da ima vsak svojo.
Da ima vsak od nas svoj pogled na situacijo in na probleme, ki so za
nas resnični, ter da je veščina dopustiti in slišati drugega in njegov
pogled. Le tako lahko nadaljujemo reševanje konﬂikta – s pogovorom
in videnjem različnih perspektiv.

Mediacija kot neposredna izkušnja
odgovornosti in življenjskosti
V šolah se skoraj praviloma dogaja, da učitelj zaradi naglice,
zaradi premalo časa in hkrati zaradi potrebe po učenju moralnega
in odgovornega vedenja preskoči fazo raziskovanja in deﬁniranja
problema. Učitelj z lastnimi sklepi o situaciji hiti k cilju z dajanjem
nasvetov in rešitev. Do prinesenega na pladnju, v kar ni vložil
lastnega truda in napora, ima otrok lahko le posreden odnos, nasveti
lahko postanejo le introjekti, vsiljene rešitve, ki so prej ovira kot pa
spodbuda za drugačno reagiranje v prihodnosti.
Mediacija je ravno zato učenje odgovornosti skozi neposredno
izkušnjo, ker se učitelj neposredno in seveda tudi kot model odpove
vlogi sodnika ali svetovalca ter z osebno govorico in spoštovanjem
prenese na učenca odgovornost za iskanje rešitev. Učitelj na
drugačen način uči otroke ‘misliti o problemu’. Le tako postane to
življenjska izkušnja in otrok se nauči odgovornosti, kar je tudi cilj
posredovanja odraslih.
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Da bi šli po drugi poti:
1. Učencem povemo, da je mediacija prostovoljna in zaupna, ter jih
vprašamo, ali sprejmejo mediacijo kot obliko reševanja spora.
2. Učence seznanimo s pravili v mediaciji in jih vprašamo, ali se z
njimi strinjajo.
3. Učence vodimo tako, da jih ne karamo, jim ne svetujemo, jih
ne poučujemo, jim ne pridigamo ali moraliziramo in ves čas
ohranjamo nepristranskost.
4. Učencem ne ponujamo rešitev niti jim ne določamo kazni.
S tem ko učitelj išče soglasje za mediacijo in strinjanje s pravili,
ki veljajo v mediaciji, postavi učenca v odgovoren položaj. S svojim
spoštljivim in dostojanstvenim ravnanjem mu predstavlja model
vedenja, hkrati pa mu sporoča, da je ne glede na spor, v katerem
je udeležen, in ne glede na to, da je morda storil kaj neprimernega
ali bil žrtev, vreden spoštovanja. Kajti ko smo prizadeti ali ko koga
prizadenemo, se na to z lahkoto naveže občutek neprimernosti,
nevrednosti, nezadostnosti. Tem občutkom se pridruži tudi sram.
Mediacija in drugi podobni procesi (povrnitev pravičnosti in
restitucija) učenca osvobajajo sramu in občutkov krivde.
Sporočila omenjenih pristopov v reševanju konﬂiktov so lahko
tudi izrečena, predvsem pa naj bi bila občutena skozi naš odnos do
otrok:
• Nič hudega ni, če narediš napako. Nisi edini.
• Verjamem, da nisi nameraval tega storiti.
• Zmoreš najti rešitev.
• Ni toliko pomembna tvoja napaka, bolj me zanima, kaj boš storil
glede nje.
To je pot drugačnega pristopa. Za rešitev so odgovorni sprti
sami, saj je konﬂikt nastal v odnosu med njimi. Učitelji poročajo, da
največkrat rešujejo konﬂikte tako, da se sami pogovorijo z vsakim
od sprtih, redko sledi pogovor z obema skupaj. Včasih ju pošljejo v
kotiček in jima naročijo, naj se sama pogovorita in potem poročata
o dogovoru. To je težka naloga, ki jo učenci le stežka dobro opravijo
sami, zato se pogosto zatečejo k hitri pomiritvi, saj ne želijo imeti
nadaljnjih težav z učiteljem. Po mojem mnenju učitelji ne izkoristijo
priložnosti, ki se jim je ponudila, da bi otroke v konkretni situaciji
učili reševanja konﬂiktov.

