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Razmišljanje o modelih pojmovanja
odnosov med šolo in prestopništvom
Bojan Dekleva'

Razmišljanja o vlorgi šole (oziroma sIstema
v:;,goje in izobraževanja) pri nastajanju, IjJr<1j)re
čev,anju, spodbujanju ali spreminjanju različnih

oblik odklonskega vedenja so osnovana na raz
liooih znanstvernih in družlbenoorganizacijS\kih
spoznanjih in značilnostih šole kot ustanove.
Šola ima tele značilnosti, zaradi katerih lahko
govorimo o njeni vlogi pri razvoju odklonskih
oblik vedenja:

- vključuje najobsežnejši del določene sta
rostne skupine prebivalstva (obveZInO 'šolanje);

- je od vseh ustanov, ki so bistvene za mla
dino, naj!bolj družbeno urejena in je torej v njej
m'ožno izvajati najibolj neposredne sistematične

vplive (za razliko od družine, v katero družba ne
more neposredno posegati in nanjo v,plivati);

- (vzgojno-izobraževalno) delo v njej je naj
bolj intenzivno - glede na strokovno usposob
ljenost kadrov;

- delo v njej je - glede na izpostavljenost
mladine ,o~aniziranemuvplivu druŽibe - časov

no najhoIj obsežno (še ;posebej celodnevna šola).
Med pr1s1pevki teoretiooih in ernpiričnih del

o pomembnosti šole za pr€Sto;pništvo bi navedli
tri deloma neodvisne sklope spo2lnanj:

- eIllIPirične raziskave praviloma najdejo
značilne povezave med (uradno p02lnanim) !pre
stopništvom -učerncev ter njihovim šolskim uspe
hom oziroma njihovo vključenost v dejavnosti
šole;

- razmišlj anj e o posebnostih družbenega po
ložaja mladine vodIjo do sklepa, da je ena od
vlog šore tudi ta, da ornogoča, da je velik del
mladih ljudi izključen iz procesa !proizvodnega
dela,' da zato nima možnosti sodelovanja pri
odločanju in je s tem tudi !bistveno manj nave
zan na globalno družbo, saj mlad človek s sta
lišča svojega razmeroma .odrinjenega položaja
v družbi le malo izgubi, če se ne ;prilagodi druž
benim pravilom. Šola se v term razmišljanju kaže
kot ustanova, ki skoraj da ne dopušča nikakrš
nega izbiranja v življenju mladega človeka. Kot
eno od ;posledic te vloge šole je možna obravna
vati tudi !podatke o naraščanju ,prestopništva, ki
se začnejo skokovito dvigati rpri starostni meji
12-14 let in 'se !podorbno izrazito spuščajo pri
starostni meji 18-21 let;
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- raziskave v:wrcev razslojenosti družbe in
povezanosti teh značilnosti z značilnostmi od
klonskosti kaže na zelo pomemben vpliv dose
ženešols-ke iz,abra'Z'be. Pri razslojevanju družbe
je šolska i2lobrazba eden od najpomembnejših
dejavnikov, pr~padno5t različnim ,sLojem pa se
značilno veže tudi na oblike odk1anskega vede
nja, še bolj pa na oblike adziva dDužbe na to
vedenje.

Velika večina del v literaturi, \ki govori o od
nosih med šolo in prestopništvom ali prestop
niškim vedenjem, oibravnava na strani šole 
bodisi neke delne objektivizirane dejaV1nike šole,
kot \S9- !Število otrok v razredih, vrste učnih na
črtov, ~kaznovalni vzgojni V1Zorci m podobno, ali
pa nasprotno zelo glo.balne značilnosti neureje
nosti šolskega sistema in ;pravz"lprav družbe v
celot!. Drug še obsežnejši sklop del pa obravnava
zm.ačiln.osti posameznikov - učencev, njihove
osebnostne in družbene značilnosti, njihov uspeh
v šoli in podorbno, Kriterijska spremenljivka 
adklonskost - je obravnavana najpogosteje kot
uradno poznano in o-bravnavano prestopJIlištvo,
r.edikeje pa - rpredvsem v n:ovejši literaturi 
kot <\bjektivno določljivo vedenje,' ne glede na
to, ali je sodno ali kako drugače institucionalno
obravnavano.

Zelo redka !pa so dela, ki govorijo o posredu
jočem dejavniku med šolskim sistemom v celoti
in posameznimi učene!. Ta dejavnik je učitelj,

šolski svetovalni delavec, ravnatelj, snažiIka,
hišnik @oslednja dva sta za alternativne načine

učenčevega uveljavljanja !pogosto bolj pamemb
na, kot se zdi na prvi !pogled). Učitelj oziroma
vsak delavec šole, ki je v n<1j)osrednem stiku z
učencem, mu namreč p()sreduje vrednote, cilje,
zahteve in kriterije šole, mu nudi padporo, ,po
moč in potrebne podatke, je nosilec večine V2Jgoj
no-izobraževalnih vplivov, ki 'bi jih lahko vred
nostno aznačili kot dobre ali slabe glede na raz
voj odklonskosti učencev.

Pri raziskovanju teh vplivov šolskih delavcev
bi lahko ločili vsaj dve ravni: raven neposrednih
odzivov, besednega in ne:besednega vedenja ter
raven razumevanja ali -razlaganja teh odzivov.
Prvo raven .bi mpgli opisati z odgovorom na
Vlprašanje, kaj učitelj v razredu pravzaprav reče

in naredi, o drugi ravni pa sprašuje vprašanje,
kaj učitelj ob tem misli, kako obrazloži smisel
nost in utemeljenost tSvujih odzivov. Za razisko-

2 O uradno neobravnavan.em odlklcmsikem vede
nju mJ.adostn:iJko'V glej Dekleva, B.: Ovrednotenje me
tode sam<maznan:i'bve de1inkv€ll1rtnos:ti, Revija za kri
m·naJ.1os:tiko in kriminologij0, 29, s. 96, 1978.
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