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POVZETEK 

Socialna vključenost je izredno pomembna za vse učence, saj prispeva k občutku varnosti in 

enakovrednosti ter k razvoju pozitivne samopodobe in posledično tudi k boljšim učnim dosežkom. K 

socialni vključenosti pripomore učenje ustreznih interakcij z vrstniki in drugimi osebami, saj je eno od 

najpomembnejših vidikov otrokovega razvoja, zato je uporaba ustreznih socialnih veščin bistvenega 

pomena za učinkovito medsebojno funkcioniranje v socialnem prostoru. Specifične učne težave pa 

vključujejo tudi primanjkljaje na socialnem področju, ki se kažejo na različne načine. Odvisne so od 

vsakega posameznika in okolja, v katerem deluje. Primanjkljaji so vseživljenjski in lahko vplivajo na 

otrokov socialni, osebnostni, moralni kot tudi na kognitivni razvoj, zaradi tega je nujno, da tem 

primanjkljajem posvetimo pozornost. Strokovnjaki navajajo različne vzroke socialnih primanjkljajev, 

ki se pojavljajo skupaj s specifičnimi učnimi težavami in učencem otežujejo prilagajanje ter ustrezno 

delovanje v različnih socialnih situacijah. Zaradi tega učenci s specifičnimi učnimi težavami pogosteje 

občutijo socialno izključenost od vrstnikov, osamljenost in vrstniško nasilje ter predstavljajo rizično 

skupino za razvoj vedenjskih in čustvenih težav. Pomembno je, da učitelji in drugi strokovnjaki nudijo 

podporo in pomoč tem učenem, in sicer tako, da ustvarijo pozitivno razredno klimo, organizirajo 

različne treninge, kot so trening pripisovanja ali atribucije, trening samoučinkovitosti in trening 

socialnih veščin, ter spodbujajo socialno-emocionalno učenje. S tem ko bodo primanjkljaji na 

socialnem področju učenca prepoznani in mu bosta ponujeni pomoč in podpora, se bo učenec lažje 

vključil med vrstnike, postopoma izboljšal samopodobo kot tudi svoje učne uspehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Specifične učne težave, socialna kompetentnost, socialne veščine, socialna vključenost, strategije 

socialnega vključevanja.  
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ABSTRACT 

Social inclusion is extremely important for all students because it contributes to the feeling of safety 

and equality, to the development of positive self-esteem and consequently to better learning 

achievements. Learning the appropriate interaction with peers and other people also aids social 

inclusion, since this is one of the most important aspects of the child’s development. Thus the usage 

of appropriate social skills is of major importance for efficient interaction in the social area. Specific 

learning disabilities also include deficits in the social area, which manifest in different ways, since 

they depend on every individual and his or her environment. These are lifelong deficits and can 

influence the child’s social, personal, moral and also cognitive development. Therefore it is 

imperative to pay attention to these deficits. Experts list various reasons for social deficits, which 

come up together with specific learning disabilities and make it difficult for the students to adjust 

and interact in various social situations. This is why students with specific learning disabilities more 

often feel socially excluded from the peers. They also experience loneliness and peer violence and 

they represent a risk group for the development of behavioural and emotional difficulties. It is 

important that the teachers and other experts offer their support and help to these students by 

creating a positive classroom atmosphere, organizing various trainings such as attribution training, 

self-efficiency training and social skills training, and by encouraging social-emotional learning. By 

recognising the deficits in the students’ social area and offering them help and support, it will be 

easier for the students to join the peers, gradually improve their self-image and also their learning 

achievements.  
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1 UVOD 

Specifične učne težave so najpogosteje pojmovane kot izobraževalni primanjkljaji, le redko tudi kot 

težave na področju socialnega vključevanja (Kavkler, 2005). Pečjak in Košir (2007) sta v svoji raziskavi 

opozorili, da sta ta dva pojma povezana. Učna uspešnost predstavlja pomemben dejavnik socialne 

sprejetosti v različnih obdobjih šolanja, zato so najbolj priljubljeni tisti učenci, ki so učno uspešni. M. 

Peček Čuk in I. Lesar (2010) sta ugotovili, da je učni uspeh učencev s specifičnimi učnimi težavami 

bistveno nižji od učnega uspeha drugih učencev. Tudi tuje raziskave (Cortiella, 2009, v Kavkler idr., 

2010) navajajo, da so dosežki učencev s specifičnimi učnimi težavami v ZDA pri branju za 3,4 leta nižji 

in pri matematiki za 3,2 leta nižji kot pri vrstnikih. Po mnenju učiteljev so učenci s specifičnimi učnimi 

težavami površni, počasi dojemljivi, niso vztrajni in sposobni daljše koncentracije, imajo slabe 

delovne navade, niso aktivni in samoiniciativni ter so manj razgledani (Peček Čuk in Lesar, 2010). Vse 

te lastnosti imajo velik vpliv na učno uspešnost in tudi na socialno vključenost posameznika. Učna 

uspešnost se opredeljuje in meri na različne načine, in sicer kot šolska ocena, poročila učiteljev, 

dosežki na standardiziranih preizkusih. Zanjo torej velja precejšnja raznovrstnost pri opredeljevanju 

in ugotavljanju (Vidmar, 2011). V teoriji in praksi bolj poudarjajo uspešnost te skupine učencev na 

izobraževalnem področju, medtem ko se vpliv slednjega na socialno področje velikokrat zanemari. 

Raziskava avtoric M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) pa kaže, da so ti učenci manj prilagodljivi, manj 

priljubljeni in sprejeti med sošolci ter se v šoli slabše počutijo. Kognitivni primanjkljaji torej vplivajo 

na širše delovanje posameznika in ne samo na usvajanje šolskih znanj in veščin. Slabše razvita 

sposobnost samoregulacije onemogoča tako učenje izobraževalnih predmetov kot tudi učenje 

vedenja, prilagajanja socialnim situacijam; slabša sposobnost pomnjenja vpliva na to, da si učenec 

zapomni le del informacij, zato ne ve, ali je neko dejanje dovoljeno ali ne. Počasnejše predelovanje 

verbalnih informacij, ki jih sprejme po slušni poti, povzroča slabše prepoznavanje nekaterih verbalnih 

in neverbalnih informacij. Neustrezne strategije učenec s specifičnimi učnimi težavami uporablja tudi 

pri reševanju socialnih problemov (Kavkler, 2005). Prav zaradi tega je pomembno, da šola kot 

vzgojno-izobraževalna ustanova, posveti večjo pozornost strategijam uspešnega socialnega 

vključevanja učencev s specifičnimi učnimi težavami. 
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2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Učenci z učnimi težavami predstavljajo 20 % šolajoče populacije, od tega ima 10 % teh učencev 

specifične učne težave, ki so vezane na eno od področij učenja (Kavkler in Magajna, 2008). V 

nadaljevanju je navedena opredelitev specifičnih učnih težah kot tudi kriteriji, ki prispevajo k 

prepoznavanju specifičnih učnih težav. Prav tako so navedene posebne potrebe, ki jih je treba 

upoštevati pri načrtovanju pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

2.1 Kaj so specifične učne težave in kako jih prepoznavamo? 

Izraz specifične učne težave označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki »se kažejo z zaostankom v 

zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na kateremkoli od naslednjih področij, kot so: pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje« (Magajna, 2002, str. 15). Specifične učne težave so 

notranje narave in »vplivajo na možnost razlaganja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij 

ter tako ovirajo učenje šolskih veščin branja, pisanja, računanja« (Magajna, 2002, str. 15). Ker so 

specifične učne težave notranje narave, zahteva ugotavljanje tipa motnje, narave in izraženosti 

primanjkljajev, uporabo specialnih postopkov in specialističnih pregledov. Potreben je 

interdisciplinarni pristop, pri katerem sodelujejo starši, otrok, učitelj in šolska svetovalna služba, pri 

težjih oblikah, torej pri primanjkljajih na posameznih področjih učenja, in ob sopojavljanju drugih 

motenj pa tudi specialista klinične psihologije, pedopsihiatrije, specialne in rehabilitacijske 

pedagogike in drugi strokovnjaki (Magajna, 2002). Sodobni pristop k prepoznavanju specifičnih učnih 

težav je večnivojski in temelji na naslednjih ključnih kriterijih (Magajna idr., 2008): 

1. kriterij: neskladje med pokazateljem globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja. 

2. kriterij: obsežni in izraziti primanjkljaji na enem ali več izmed štirih šolskih veščin (pri branju, 

pisanju, pravopisu in/ali računanju), ki so izraženi v takšni meri, da učencu onemogočajo 

napredovanje v procesu učenja. 

3. kriterij: učna učinkovitost učenca je slabša zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih 

strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) ter motenega tempa učenja 

(hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja). 
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4. kriterij: motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, 

organizacija informacij itn. 

5. kriterij: izključuje okvare čutil (vid, sluh), motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske 

motnje, kulturno različnost in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje težav pri učenju. 

Pri ugotavljanju prisotnosti specifičnih učnih težav je treba upoštevati vse navedene kriterije. Učenec 

mora izpolnjevati pogoje vseh kriterijev, če naj bo identificiran kot učenec s specifičnimi učnimi 

težavami (Magajna, 2002). 

Pri načrtovanju podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami ter pri zagotavljanju 

uspešnosti tem učencem je treba upoštevati njihove posebne potrebe. Lewis in Doorlag (1986, v 

Kavkler, 2011) navajata štiri vrste posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Učenci s specifičnimi 

učnimi težavami imajo praviloma posebne potrebe na vseh štirih spodaj omenjenih področjih: 

1. Posebne potrebe, povezane z organizacijo vključujejo organizacijo okolja, lastno urejenost in 

mentalno organizacijo, kamor spada npr. načrtovanje strategij reševanja naloge, organizacija 

zapiskov, načrtovanje časa za določeno nalogo. 

2. Posebne potrebe na področju motorike vključujejo grobo in fino motoriko. Fina motorika ima 

pomemben vpliv na izobraževalne rezultate, saj vpliva na sposobnost avtomatiziranega pisanja, 

risanja, rabo učnih in tehničnih pripomočkov. Groba motorika pa vpliva predvsem na uspešnost pri 

športni vzgoji in sposobnost sodelovanja pri različnih igrah z vrstniki in tako tudi na učenčevo socialno 

vključenost. 

3. Posebne potrebe na področju socialne integracije so prisotne pri večini učencev s posebnimi 

potrebami in se kažejo tako, da imajo ti učenci manj prijateljev in se raje družijo z odraslimi ali z 

mlajšimi otroki, saj so njihove socialne veščine bolj primerne za igro z mlajšimi otroki. Učenci kot tudi 

njihovi starši so zelo prizadeti, če so brez družbe vrstnikov. 

4. Posebne izobraževalne potrebe so različne glede na učenčev primanjkljaj, zato je treba pri 

načrtovanju pomoči upoštevati te potrebe in omogočiti učencu, da bo lahko pokazal svoje znanje. Če 

želimo doseči dobre vzgojno-izobraževalne rezultate učencev s specifičnimi težavami, moramo 

upoštevati vsa področja posebnih potreb, saj bomo le tako lahko pripravili učinkovit projekt pomoči 

in podpore učencu.  

 



  
4 

 
  

3 SOCIALNA KOMPETENTNOST UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami se pogosto srečujejo s težavami na področju socialne 

kompetentnosti. V nadaljevanju sta navedeni definiciji socialne kompetentnosti in socialnih veščin 

kot tudi njun pomen za posameznika. Prav tako so našteti morebitni vzroki težav in pomen 

prepoznavanja težav na področju socialne kompetentnosti ter razlike v socialnem delovanju učencev 

s specifičnimi učnimi težavami in brez njih. 

 

3.1 Kaj je socialna kompetentnost? 

Socialna kompetentnost je »konstrukt, za katerega je značilna precejšnja raznovrstnost pri 

opredeljevanju in ugotavljanju kot tudi pri poimenovanju. Različnim definicijam socialne 

kompetentnosti je skupna opredelitev socialne kompetentnosti kot neke vrste učinkovitosti v 

socialnih interakcijah, ki izpolnjuje kratko- in dolgoročne razvojne potrebe« (Rose-Krasnor, 1997, v 

Vidmar, 2011, str. 32). Vaughn in Hogan (1990, v Bryan, 1998, str. 239) sta prav tako definirala 

»socialno kompetentnost kot multidimenzionalen konstrukt, ki je sestavljen iz ustreznih odnosov z 

drugimi, starosti primerne socialne kognicije, odsotnosti neprilagojenega vedenja in učinkovitih 

socialnih veščin.« Socialne kompetence so zelo pomembne za uspešno sodelovanje posameznikov v 

katerikoli skupnosti (Rozman, 2006), kar poudarjata tudi Evropski svet in Evropska komisija. Za razvoj 

družbe v gospodarskem smislu in za vseživljenjsko učenje je ključnih osem kompetenc, in sicer 

sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in 

državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje (Ključne 

kompetence za vseživljenjsko učenje, 2006). Socialne in državljanske kompetence »omogočajo 

posamezniku, da intenzivno sodeluje in se udejstvuje v družbenem življenju (Movit, 2006, str. 15)« in 

s tem prevzema različne družbene vloge ter odgovornost zanje. Prav tako so del ključnih kompetenc, 

ki predstavljajo temelj za gospodarsko rast, prispevajo k osebnemu zadovoljstvu in izpolnitvi, 

prispevajo k aktivnemu državljanstvu, k prilagodljivosti, inovativnosti ter rasti podjetništva (Movit, 

2006). Učinkovite socialne kompetence torej niso pomembne samo za posameznike s specifičnimi 

učnimi težavami, temveč za vsakega državljana. 
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3.2 Kaj so socialne veščine? 

»Socialne veščine predstavljajo specifična vedenja in kognicije, ki so potrebne za ugodne, kvalitetne 

in uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi ter so predpogoj za primerno socialno 

kompetentnost nasploh« (Božič, 2002, str. 65). »Socialne veščine torej razumemo v kontekstu 

interakcije med posameznikom in drugimi ljudmi. Z njimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga 

vodijo, da lahko zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju« (Rozman, 2006, str. 27). Socialne 

veščine v okviru vrstniških skupin omogočajo posamezniku, da je bolje sprejet in bolj priljubljen, da 

upošteva mnenja pomembnih drugih o njegovem vedenju in sprejema nova socialna vedenja, ki 

pripomorejo k boljši vrstniški sprejetosti (Rozman, 2006).  

 

3.3 Socialno-emocionalni vidik specifičnih učnih težav 

V definiciji specifičnih učnih težav, ki jo navaja L. Magajna (2002), kot tudi v kriterijih, ki jih navaja L. 

Magajna s sodelavkami (2008), je zajet socialno-emocionalni vidik specifičnih učnih težav (socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje in v četrtem kriteriju socialna kognicija). Ta vidik pa je zajet 

tudi v drugih definicijah specifičnih učnih težav, kot npr. v definiciji Ameriške organizacije za 

specifične učne težave (Learning Disabilities Association of America, LDA), ki pravi: »Specifične učne 

težave so nevrološko stanje in posegajo v posameznikovo sposobnost pridobivanja, obdelovanja ali 

shranjevanja informacij. Specifične učne težave lahko vplivajo na posameznikovo sposobnost branja, 

pisanja, računanja, prav tako pa vplivajo na posameznikovo pozornost, pomnjenje, koordinacijo, 

socialne veščine in čustveno zrelost (Defining Learning Disabilities, 2013).« 

Definicij specifičnih učnih težav je torej veliko, skozi leta so se tudi spreminjale, vendar pa vse, tako 

definicija Ameriške organizacije za specifične učne težave (Learning Disabilities Association of 

America, LDA) iz leta 1985, definicija Medresorskega komiteja specifičnih učnih težav (Interagency 

Committee on Learning Disabilities, ICLD) iz leta 1987, kot tudi definicija Nacionalnega skupnega 

komiteja za specifične učne težave (National Joint Committee on Learning Disabilities, NJCLD) iz leta 

2001 omenjajo socialno-emocionalni vidik specifičnih učnih težav (Elksnin in Elksnin, 2004). 

Danes je problem na socialno-emocionalnem področju oseb s specifičnimi učnimi težavami dobro 

prepoznan, kar dokazujejo tudi zgoraj omenjene definicije. Študije kažejo, da ima 35 do 59,1 % 

učencev s specifičnimi učnimi težavami probleme na področju socialne integracije (Baum, 

Duffelmeyer in Geelan, 1988, v Bryan, 1998; Kistner in Gatlin, 1989, v Bryan, 1998). Kavale in Forness 

(1996) navajata, da ima celo 75 % učencev s specifičnimi učnimi težavami primanjkljaje na prej 

omenjenem področju. Kasnejše raziskave pa navajajo, da ima celo več kot 80 % učencev s 
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specifičnimi učnimi težavami primanjkljaje na področju neverbalnih komunikacijskih veščin in na 

področju reševanja socialnih problemov (Kavale in Forness, 2004, v Barber in Mueller, 2011; 

McDougal, DeWit, King, Miller in Killip, 2004, v Barber in Mueller, 2011). Tudi A. Mikuš Kos (2002) 

navaja, da ima 30 % otrok s specifičnimi učnimi težavami tudi motnje vedenja, ki so vzrok za 

odklonilne reakcije vrstnikov kot tudi učiteljev in so povezane s težavami na področju socialnih 

veščin. Težave na področju socialne integracije se ne pojavljajo samo v obdobju otroštva, ampak tudi 

v kasnejšem življenju, tako na področju izobraževanja kot tudi na področju vsakdanjega življenja 

(Bryan, 1998). Prav zaradi tega je raziskovanje socialno-emocionalnega področja učencev s 

specifičnimi učnimi težavami izrednega pomena. 

 

3.4 Pomen prepoznavanja primanjkljajev na socialnem področju 

Posvečanje pozornosti socialnemu vidiku specifičnih učnih težav je torej izredno pomembno, ker 

(Bryan, 1998): 

1. Odnosi z vrstniki vplivajo na otrokov razvoj (osebnostni, socialni in moralni razvoj). Problemi na 

področju odnosov z vrstniki se lahko pokažejo tudi v obdobju odraslosti, in sicer v obliki težav na 

področju mentalnega zdravja in prilagajanja ter kot večja nagnjenost h kriminalnim dejanjem. 

2. Poučevanje in učenje sta družbena dogodka, zato interakcije med učencem, učiteljem in vrstniki 

vplivajo na učenčev učni napredek. Specifične učne težave včasih niso zadosten razlog za 

učiteljevo prilagajanje pouka. Kadar pa se tem pridružijo tudi težave na socialno-emocionalnem 

področju, se učitelji hitreje poslužijo specifičnih metod poučevanja. 

3. Težave na socialnem področju se lahko nadaljujejo tudi na delovnem mestu, saj ni samoumevno, 

da izginejo v času šolanja. 

4. Specifične učne težave vključujejo primanjkljaje na področju predelovanja informacij (pozornost, 

percepcija, pomnjenje, jezik), ki vplivajo na učenčevo razmišljanje, govorjenje in poslušanje. Prav 

te veščine pa potrebujemo in uporabljamo povsod. Naštete veščine so izredno pomembne pri 

socialnih interakcijah. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami so socialno manj kompetentni kot njihovi vrstniki, česar pa ne 

smemo spregledati, saj ustrezna socialna kompetentnost posamezniku omogoča vzpostaviti in 

negovati zadovoljive medosebne odnose in prijateljstva, pridobiti sprejetost vrstnikov in prekiniti 

negativne in škodljive medosebne odnose. Socialne veščine prav tako omogočajo posamezniku, da 

učinkovito rešuje socialne probleme, tako da prepozna svoja in čustva drugih ter zna ta čustva tudi 

pravilno izraziti. Kadar so socialne veščine ustrezno usvojene, pripomorejo k razvoju pozitivnih 
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vrstniških odnosov, uspešnemu izobraževanju ter pripomorejo k dobrim medosebnim odnosom z 

družinskimi člani in vrstniki v odraslosti. Odnosi, ki jih posameznik vzpostavi z drugimi, močno vplivajo 

na izobraževalni proces in šolsko klimo. Primanjkljaji na področju reševanja socialnih problemov 

pogosto vodijo v emocionalne in vedenjske težave, ki se lahko prenesejo tudi v odraslost. Prav zaradi 

tega mora učitelj temu področju posvetiti enako pozornost kot izobraževalnemu področju in s tem 

tudi zmanjšati vpliv socialnih veščin na učno uspešnost (Pierangelo in Giuliani, 2008). 

 

3.5 Vzroki primanjkljajev na socialnem področju 

Vzroki primanjkljajev na socialno-emocionalnem področju še vedno niso povsem jasni. Obstajajo 

številne hipoteze, ki kot vzroke navajajo (Elksnin in Elksnin, 2004): 

 skromen besedni zaklad in komunikacijske veščine; 

 težave pri prepoznavanju in razumevanju čustev drugih; 

 težave na področju kognitivnega procesiranja in socialno-emocionalnega reševanja problemov; 

 centralno nevrološko disfunkcijo; 

 komorbidnost s psihiatričnimi motnjami (npr. depresija); 

 težave na izobraževalnem področju, posledice katerih so socialno-emocionalne težave; 

 ponavljajoči se neuspehi in nizko samospoštovanje.  

Pierangelo in Giuliani (2008) kot možen vzrok težav na socialno-emocionalnem področju omenjata 

primanjkljaje na področju socialne kognicije, ki vodijo do napačnega razumevanja socialnih namigov, 

napačne interpretacije čustev drugih, nezavedanja, kdaj motijo druge in da ima njihovo vedenje vpliv 

na druge, ter do nezmožnosti zavzemanja perspektive drugih.  

Vzroki, ki učenca ovirajo pri razumevanju in ravnanju v socialnih okoliščinah, so lahko (Magajna idr., 

2008):  

 slabše razvite splošno priznane in zaželene socialne spretnosti ter oblike vedenja (npr. udari, ker 

mu je nerodno); 

 pomanjkanje socialno sprejemljivih in zaželenih spretnosti za reševanje socialnih konfliktov, 

dobrih izkušenj pri iskanju in ustvarjanju socialno sprejemljivih rešitev (npr. impulziven, takojšen 

odziv pri reševanju sporov); 

 pomanjkanje občutkov varnosti in sprejetosti v domačem in/ali šolskem okolju, kar vpliva na 

učenčevo doživljanje, prepoznavanje in presojanje socialne situacije, ki se razlikuje od 

pričakovanega (zaradi pomanjkanja občutkov varnosti in sprejetosti učenec socialno situacijo 
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nepričakovano doživlja kot ogrožajočo – npr. pretirana občutljivost na javno izpostavljenost, 

slabo oceno, učiteljevo kritiko, storjeno napako itn. – kar ovira njegovo pozornost in zaznavanje 

drugih, zaradi česar neustrezno presoja socialne odnose); 

 pomanjkanje samonadzora (slabše predvideva in upošteva posledice lastnega vedenja, slabše 

samostojno načrtuje in se slabše vživlja v čustveni svet drugega oz. se težje postavi v perspektivo 

drugega). 

Kavale in Forness (1996) sta vzroke teh težav raziskovala iz različnih vidikov, in sicer so svoje 

ugotovitve podali učitelji, vrstniki in učenec sam. 

Učitelji menijo, da so primanjkljaji na področju učnih veščin glavni vzrok za pomanjkljive socialne 

veščine učencev s specifičnimi učnimi težavami (Kavale in Forness, 1996). Povezanost primanjkljajev 

na izobraževalnem področju in področju socialne integracije ugotavljata tudi L. Broatch in M. 

Margalit (2002). Poleg tega pravijo učitelji, da so ti učenci manj pogosto v interakciji z drugimi v 

primerjavi z učenci, ki nimajo specifičnih učnih težav, so bolj hiperaktivni, večkrat motijo pouk in so 

slabše prilagodljivi (Kavale in Forness, 1996). Prav tako so omenili, da učencem s specifičnimi učnimi 

težavami manjka tankočutnosti, da imajo več osebnostnih problemov, se večkrat umaknejo in so bolj 

anksiozni. Manjkrat so omenili prisotnost agresije, vedenjskih motenj in zasvojenosti. Za učitelje ima 

vedenjska dimenzija, kamor spadajo anksioznost, pomanjkanje tankočutnosti, vedenjske motnje, 

problemi osebnosti, agresija, umaknjenost in zasvojenost, obrobno vlogo pri dojemanju 

primanjkljajev na področju socialnih veščin, razen hiperaktivnosti, motenja pouka in slabše 

prilagodljivosti (Kavale in Forness, 1996). Podobne rezultate sta v svoji raziskavi pridobili tudi M. 

Peček Čuk in I. Lesar (2010). Slovenske učitelje sta povprašali o njihovem mnenju o učencih s 

posebnimi potrebami v redni osnovni šoli in ugotovili, da učenci s posebnimi potrebami (sem spadajo 

učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami, učenci s specifičnimi učnimi težavami, slepi in slabovidni 

učenci in gluhi in naglušni učenci) ne izstopajo z vidika vedenja. Učitelji jih ne dojemajo kot agresivne, 

predrzne, prestopniške in konfliktne. Večje razlike se kažejo na področju storilnosti, saj učitelji 

menijo, da učenci s posebnimi potrebami niso zmožni daljše koncentracije, so površni pri šolskem 

delu in počasi dojemljivi, niso vztrajni in aktivni ter imajo slabe delovne navade. Na področju 

socialnosti pa večina učiteljev te učence vidi kot tiste, ki se ne postavljajo, ne želijo biti v središču 

pozornosti. Učitelji so bili neodločeni predvsem pri tem, kako se učenci s posebnimi potrebami 

počutijo v šoli, ali se zavzemajo za svoje pravice, ali so v razredu priljubljeni in kako se prilagajajo v 

razredu. Z vidika samopodobe pa so učitelji menili, da so ti učenci manj samozavestni, samokritični in 

samostojni ter bolj zadržani. Učenci s specifičnimi učnimi težavami izstopajo predvsem z vidika 

negativne samopodobe in nekonstruktivne storilnosti. Učitelji najprej opazijo razlike med učenci brez 
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posebnih potreb in z njimi na področju vedenja in storilnosti in ne težav na področju samopodobe 

(Peček Čuk in Lesar, 2010). 

Vrstniki (v Kavale in Forness, 1996) so vzrok za pomanjkljive socialne veščine sošolcev/sošolk s 

specifičnimi učnimi težavami videli predvsem v slabši sprejetosti teh učencev s strani vrstnikov. Ti 

učenci so manjkrat izbrani za prijatelje in tudi njihov status v razredu je slabši glede na ostale učence, 

ki nimajo specifičnih učnih težav. Prav tako so mnenja, da se učenci s specifičnimi učnimi težavami 

igrajo na nižji stopnji, ki ni primerna njihovi starosti. Tudi njihov pristop, interakcija in empatija so na 

nižji stopnji. Vrstniki pravijo, da so torej ti učenci manj priljubljeni, manj vešči komunikacije (verbalne 

in neverbalne) in sodelovanja (Kavale in Forness, 1996). K. Podrekar (2009) navaja podobne 

ugotovitve, saj vrstniki navajajo, da učenci s specifičnimi učnimi težavami niso vešči komuniciranja, so 

neorganizirani in nesamozavestni. Poleg tega so vrstniki kot vzrok socialne izključenosti učencev s 

specifičnimi učnimi težavami navedli počasnost, nerazumevanje šal, slabše ocene, pomoč izven 

razreda, posnemanje in ponavljanje sošolcev in njihovih izdelkov, vedenjske težave (pretepanje) in 

pogosto poročanje napak sošolcev učitelju. 

Učenci sami (Kavale in Forness, 1996) pa pravijo, da je največja razlika med njimi in vrstniki brez 

specifičnih učnih težav predvsem na področju interpretiranja neverbalne komunikacije, znakov in na 

področju učnih veščin. Slednje navaja tudi P. Polajžar (2007), saj je večina učencev s specifičnimi 

učnimi težavami kot vzrok socialne izključenosti navedla slabši učni uspeh in slabše usvojene veščine 

pri matematiki in slovenščini. Temu sledi pomanjkljivo reševanje socialnih problemov. Menijo tudi, da 

imajo težave pri interpretiranju socialnih situacij, ki zahtevajo ustrezne odzive in da so manj 

kompetentni na socialnem področju. Nižja samopodoba in samospoštovanje zagotovo prispevata k 

primanjkljajem na področju socialnih veščin, kar so omenili tudi učenci sami. Učenci tako zavzamejo 

bolj negativni pogled glede svojih individualnih karakteristik in so bolj kritični pri primerjavi z vrstniki 

brez težav ter posledično tudi manj zaupajo v lastne sposobnosti. Prav tako je njihov lokus kontrole 

predvsem zunanji, zato uspehe in neuspehe pripisujejo zunanjim vplivom, ki niso pod vplivom 

njihovih lastnih dejanj. (Kavale in Forness, 1996). Podobno je v svoji raziskavi ugotovila E. Remic 

(2012), ki navaja, da učenci vzrok njihove socialne izključenosti vidijo v sošolcih in učiteljih, kar 

potrjuje njihov zunanji lokus kontrole.  

Še vedno ni natančno določeno, od kod izvirajo primanjkljaji na področju socialnih veščin, zato je na 

tem področju še veliko nerešenih težav. Najbolj primeren zaključek je, da se težave na področju 

socialnih veščin pojavljajo skupaj s specifičnimi učnimi težavami, ni pa nujno, da so ti primanjkljaji 

posledica specifičnih učni težav (Kavale in Fornes, 1996). 
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3.6 Področja socialne kompetentnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami in 

posledice primanjkljajev na teh področjih 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami uporabljajo manj ustrezne socialne veščine. Bryan (1998, v 

Božič, 2002) je v analizo socialne kompetentnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami zajel 

naslednja področja: 

1. čustveno stanje otroka, 

2. otrokova prepričanja o sebi, 

3. otrok v odnosu z vrstniki, 

4. otrokove socialne veščine, 

5. otrokovo neprilagojeno vedenje. 

 

3.6.1 Čustveno stanje otroka 

Otrokovo čustveno doživljanje ima velik vpliv na miselne procese in učenje (Bryan, 1998; Božič, 

2002). Neugodna čustvena stanja, kot so anksioznost, depresivnost in jeza, vplivajo na učne in 

socialne procese, medtem ko pozitivna čustvena stanja spodbujajo mentalno aktivnost, količino in 

stopnjo naučenega in oblikovanje učinkovitejših strategij pri predelavi informacij (Božič, 2002). 

Raziskave so pokazale, da učenci s specifičnimi učnimi težavami doživljajo več negativnih čustev kot 

učenci brez teh težav (Bryan, Burstein, Ergul, 2004), zato so resnejša obdobja depresivnosti, višja 

stopnja anksioznosti in nagnjenost k samomorilnosti pogostejša (Bryan, 1998). A. Mikuš Kos (2002) 

poudarja, da čustvena neustaljenost, spremenljivost razpoloženja, vedenja in delovne učinkovitosti, 

razdražljivost, razburljivost ter nepremišljenost otežujejo prilagajanje učenca zahtevam okolja in 

pripomorejo k zavračanju vrstnikov kot tudi k umiku in posledično k osamljenosti. Veliko učencev s 

specifičnimi učnimi težavami torej izkusi občutek osamljenosti, ki je lahko posledica lastne 

umaknjenosti in depresivnega razpoloženja (Wiener, 2004). Od 32 do 43 % učencev s specifičnimi 

učnimi težavami naj bi kazalo znake depresije (Howard in Tryon, 2002, v Pearl in Donahue, 2004). 

Poleg odklanjanja so vzroki za visok odstotek pojavnosti depresije pri učencih s specifičnimi motnjami 

tudi pogosto doživljanje neuspehov in s tem povezano stresnejše življenje, manj priznanj in pohval, 

več konfliktov z odraslimi in z vrstniki (Mikuš Kos, 2002). 
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3.6.2 Otrokova prepričanja o sebi 

Otrokova prepričanja o sebi prav tako vplivajo na njegovo vedenje na učnem in socialnem področju, 

saj je od lastnega zadovoljstva odvisno, koliko truda bomo vložili v učenje in kako bomo nastopili 

pred drugimi. Posledično to tudi vpliva na odzive drugih na učenca s specifičnimi učnimi težavami. V 

to kategorijo spadajo samopodoba, samospoštovanje in atribucije (Bryan, 1998). 

»Samopodoba se nanaša na posameznikovo zavedanje lastnih značilnosti ter se oblikuje na osnovi 

tega, kako ga sprejemajo, doživljajo in ocenjujejo v njegovem ožjem socialnem okolju« (Božič, 2002, 

str. 63). Samopodoba je torej »odnos, ki ga imamo do sebe, je vrednotenje samega sebe« (Žibert, 

2011, str. 9). Samopodoba se oblikuje postopoma v času otroštva, ko se otrok samoocenjuje in je 

hkrati izredno dovzeten za ocene ostalih o njem. Kljub temu da je samopodoba notranja, se izraža s 

posameznikovimi dejanji, saj vpliva na vse kar ta posameznik reče in stori, zato tudi vpliva na 

priljubljenost, sprejetost in na dosežke posameznika (Žibert, 2011). Ko otrok vstopi v šolsko okolje, 

pričnejo na njegovo samopodobo delovati šolski vrstniki in učitelji in prav interakcije z vrstniki in 

učitelji so ključne pri oblikovanju samopodobe šolskega otroka (Juriševič, 1999). Učenčeve izkušnje v 

šoli, predvsem izkušnje v prvih razredih osnovne šole, močno vplivajo na njegovo samopodobo. Kadar 

pa učenec razvije negativno samopodobo, jo je kasneje zelo težko spremeniti, tudi če doživlja uspeh 

(Elbaum in Vaughn, 2006).  Učenci s specifičnimi učnimi težavami se pogosto ocenjujejo bolj 

negativno, so s seboj manj zadovoljni in so v pričakovanju nižjih dosežkov (Božič, 2002; Broatch in 

Margalit, 2002), k čemur pripomorejo primanjkljaji na področju branja, pisanja, matematičnih znanj 

in težave na socialnem področju (Elbaum in Vaughn, 2006). 

Pogosto imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami nižjo učno samopodobo in višjo na drugih, za 

njih pomembnih področjih (npr. šport, zunanji videz itd.) (Božič, 2002). Gadeyne, Ghesquiere in 

Onghena (2004) so prav tako ugotovili, da imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami najnižjo učno 

samopodobo, ki je povezana z nižjimi učnimi dosežki in motivacijo teh otrok, medtem ko se 

samopodoba na drugih področjih bistveno ne razlikuje od vrstniške samopodobe. Hagborg (1996, v 

Elbaum in Vaughn, 2006) navaja, da ima 70 % učencev s specifičnimi učnimi težavami bolj negativno 

učno samopodobo kot njihovi vrstniki brez težav. Nizka učna samopodoba vodi v nižja pričakovanja in 

s tem tudi v nižje učne dosežke. Učna samopodoba pa je odvisna tudi od tega, s kom se učenec s 

specifičnimi učnimi težavami primerja, saj se samopodoba učenca s specifičnimi učnimi težavami, ki 

se primerja z učno izredno uspešnimi učenci brez težav, razlikuje od samopodobe učenca, ki se 

primerja z učenci, ki imajo prav tako specifične učne težave (Elbaum in Vaughn, 2006).  

Večje razlike so se pojavile pri samopodobi na področju socialnih veščin, saj gre za zelo subjektivno 

področje, ki ga vsak učenec dojema drugače (Bryan idr., 2004). Pozitivna samopodoba na socialnem 
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področju se povezuje z vrstniškim sprejemanjem, s posameznikovo samozavestjo, 

samoobvladovanjem in posameznikovim psihosocialnim dobrim počutjem (Elbaum in Vaughn, 2006). 

Tudi B. Elbaum in S. Vaughn (2006) navajata, da so raziskave na tem področju neenotne, in sicer 

nekateri avtorji (Berndt in Burgy, 1996; Hagborg, 1999; Clever, Bear, Juvonen, 1992, v Elbaum in 

Vaughn, 2006) poročajo, da ni razlik med učenci s specifičnimi učnimi težavami in njihovimi vrstniki 

brez težav v samopodobi na socialnem področju, medtem ko so drugi avtorji (Hosley, Hopper, 

Gruber, 1998; La Greca in Stone, 1990, v Elbaum in Vaughn, 2006) prišli do ravno nasprotnih 

rezultatov. Učenci z negativno samopodobo na socialnem področju so pogosteje nesrečni in 

depresivni, manj sprejeti s strani vrstnikov in so bolj dovzetni za čustvene, socialne in učne težave 

(Vaughn idr., 2004).  

»Samospoštovanje se nanaša na posameznikovo subjektivno vrednotenje svojega vedenja in vedenja 

drugih« (Božič, 2002, str. 64). Samospoštovanje vključuje samooceno, ki se nanaša na zavestne sodbe 

o pomembnosti samega sebe, in samovrednotenje, pri katerem gre za občutek, da je posameznik 

pomemben in učinkovit ter da se zaveda samega sebe (Žibert, 2011). Raziskave navajajo, da bi naj 

deklice s specifičnimi učnimi težavami imele slabše samospoštovanje, medtem ko so druge raziskave 

te ugotovitve zavrnile (Bryan, 1998). Tudi na področju samospoštovanja so torej raziskovalci prišli do 

različni rezultatov. MacMaster, Donovan in MacIntyre (2002) so raziskovali, kako se je 

samospoštovanje učencev s specifičnimi učnimi težavami spremenilo, ko so izvedeli, da so razlog 

njihovih nižjih učnih uspehov specifične učne težave, ki niso bile prej prepoznane. Ugotovili so, da se 

je samospoštovanje teh učencev izboljšalo. 

»Atribucije se nanašajo na posameznikovo razlago in prepričanja o tem, katerim vzrokom pripisujejo 

vpliv na lastno vedenje, aktivnost in dosežke« (Božič, 2002, str. 64). Učenčeve razlage oblikujejo 

mnenje o tem, kaj zmorejo sami in česa ne, kar pa vpliva na njihove ambicije in izbor ciljev (Božič, 

2002). Raziskave so pokazale, da imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami manj ustrezne vzorce 

atribucij o svojih šolskih dosežkih, saj so bolj nagnjeni k zunanjemu lokusu kontrole, kadar gre za 

uspeh, medtem ko so pri neuspehu bolj nagnjeni k notranjemu lokusu kontrole (Božič, 2002; Bryan, 

1998). Tudi M. Banks in L. Woolfson (2008) navajata, da učenci z nižjo samopodobo menijo, da imajo 

manjšo kontrolo nad svojimi dosežki in so bolj nagnjeni k zunanjemu lokusu kontrole. Prav tako sta 

našli razlike med atribucijami učencev brez specifičnih učnih težav in z njimi, saj imajo slednji manj 

ustrezne atribucijske vzorce. Zunanji lokus kontrole in občutek neučinkovitosti lahko posameznika 

omejujeta pri razvijanju spretnosti in usvajanju novih vedenjskih vzorcev . Učenec posledično vlaga 

manj truda in je zato tudi manj uspešen (Fesel Martinčevič, 2004).  
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3.6.3 Otrok v odnosu z vrstniki 

Šolsko delo in prisotnost učenca v razredu od posameznika zahteva, da je v interakciji s svojimi 

vrstniki (Pearl in Donahues, 2004). Preko uspešno vzpostavljenih prijateljstev in sprejetosti med 

vrstniki se učenci učijo socialnih veščin, kot so sodelovanje, reševanje konfliktov in deljenje z drugimi. 

Poleg tega pa posamezniku nudijo tudi občutek skupinske pripadnosti in s tem občutek varnosti. 

Pripadnost in prijateljstvo imata trajen vpliv na otrokovo socialno prilagajanje v kasnejšem obdobju 

(Webster-Stratton, 1999). 

Večina raziskav, ki so bile narejene na področju sprejemanja učencev s specifičnimi učnimi težavami s 

strani vrstnikov, navaja, da so slabše sprejeti s strani vrstnikov v primerjavi z učenci brez težav 

(Wiener, 2004). Kljub temu pa raziskave na tem področju niso povsem enotne, saj so S. Vaughn, B. E. 

Elbaum in J. S, Schumm (1996) v svoji raziskavi ugotovile, da se socialni status učencev s specifičnimi 

učnimi težavami ne razlikuje od socialnega statusa vrstnikov brez težav. Opazile so, da se socialni 

status vseh učencev skozi leto spreminja in da so tudi učenci, ki so učno zelo uspešni, imeli na koncu 

leta slabši socialni položaj v razredu kot na začetku. Spet druge raziskave pa so prišle do ugotovitve, 

da so učenci s specifičnimi učnimi težavami manj vešči sodelovanja, imajo manj razvite spretnosti 

vodenja, so manj asertivni, kar vse vpliva na njihovo sprejetost med vrstniki (Wiener, 2004).  P. 

Polajžar (2007) navaja podobne ugotovitve, in sicer, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami 

pogosteje osamljeni, da jih sošolci neradi vključujejo v skupne dejavnosti, so večkrat deležni 

vrstniškega nasilja, torej da se med svojimi vrstniki pogosto počutijo osamljene in nesprejete. Tudi K. 

Podrekar (2009) je v svoji raziskavi prišla do podobnih ugotovitev, in sicer, da so učenci s posebnimi 

potrebami (učenci s specifičnimi učnimi težavami so predstavljali večino teh učencev) manj 

priljubljeni med vrstniki, imajo manj prijateljev in se manj družijo z vrstniki. Večina raziskav (Kavale in 

Fornes, 1995; Swanson, Malone, 1992; Wiener, 1987; Bryan, 1976, v Wiener, 2004) je torej prišla do 

istih ugotovitev, in sicer, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami slabše sprejeti med vrstniki in 

pogosteje tudi zavrnjeni, vendar pa ne smemo tega posplošiti na celotno skupino otrok s specifičnimi 

učnimi težavami, ampak naj bo ta podatek v opozorilo učiteljem in staršem, da bodo bolj dovzetni za 

morebitne težave teh učencev z vrstniki (Pearls in Donahue, 2004). Učenci s specifičnimi učnimi 

težavami torej pogosteje občutijo vrstniško nasilje, ki predstavlja velik rizičen dejavnik za razvoj 

slabšega socialnega prilagajanja, anksioznosti, osamljenosti, depresije, nizke samopodobe, težnje k 

samomorilnosti, zavračanja in izogibanja šoli ter slabših učnih dosežkov (Mishna, 2003, v Wiener, 

2004; Vaughn, idr., 2004; Pierangelo in Giuliani, 2008). Vrstniki pogosto izvajajo nasilje nad deklicami 

in učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki so v njihovih očeh sramežljivi (Martlew in Hodson, 1990, v 

Wiener, 2004; Nabuzoka in Smith, 1993, v Wiener, 2004; Sabornie, 1994, v Wiener, 2004). 
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Učenci s specifičnimi učnimi težavami torej večkrat izkusijo občutek osamljenosti kot učenci brez 

težav (Bryan, 1998). S. Pavri in L. Monda-Amaya (2000) sta se v svoji raziskavi osredotočili na to, kako 

učenci s specifičnimi učnimi težavami zaznavajo osamljenost v primerjavi z vrstniki brez težav in prišli 

do ugotovitev, da večina osamljenost povezuje z dolgčasom oz. z odsotnostjo neke aktivnosti ali 

osebe, ki bi jih zaposlila in ne tako z zavračanjem s strani vrstnikov (Pavri in Monda-Amaya, 2000). 

Osamljenost je torej subjektiven pojem, ki ga vsak interpretira drugače. Tudi Lackaye in M. Margalit 

poudarjata, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami bolj osamljeni, kar je posledica primanjkljajev 

na področju socialnih veščin. Osamljenost igra pomembno vlogo pri postavljanju primernih ciljev in 

spoprijemanju s težavami (Lackaye in Margalit, 2008). 

Razlike se pojavljajo tudi na področju prijateljstev. Razlik v številu prijateljev med učenci s 

specifičnimi učnimi težavami in njihovimi vrstniki niso opazili, vendar pa so ugotovili, da imajo učenci 

s specifičnimi učnimi težavami manj vzajemnih prijateljev, torej prijateljev, ki imajo tudi njih za dobre 

prijatelje. Njihova prijateljstva so manj stabilna in tudi njihovi prijatelji so dve ali več let mlajši 

(Wiener, 2004; Pearl in Donahue, 2004), saj lažje sledijo pravilom, ki jih je manj in so manj 

kompleksna (Kavkler, 2005). Večkrat tudi izbirajo prijatelje, ki imajo prav tako učne ali specifične učne 

težave, kar je razumljivo, saj je za otroke značilno, da za prijatelje izberejo tiste, ki imajo podobne 

učne uspehe kot jih imajo sami. Poleg tega pa se tudi večkrat družijo z otroki, ki ne obiskujejo iste 

šole. Zanimivo pa je tudi to, da učenci s specifičnimi učnimi težavami manjkrat rešujejo težave, ki se 

pojavijo v prijateljstvu, kar je posledica manjše sposobnosti reševanja socialnih problemov (Wiener, 

2004). 

 

3.6.4 Otrokove socialne veščine 

Dodge in sodelavci (Coie in Dodge, 1983, v Bryan, 1998; Dodge, 1986, v Bryan, 1998; Dodge in Frame, 

1982, v Bryan, 1998) menijo, da otrokova čustva, samoučinkovitost, atribucije in socialni status 

vplivajo na procesiranje ključnih socialnih informacij v okolju; to poteka po korakih. Za primeren odziv 

se mora izvršiti vseh pet korakov (Bryan, 1998; Božič, 2002). 

1. Prepoznavanje ključnih socialnih informacij: N. Bauminger, H. Edelsztein in J. Morash (2005) so 

ugotovile, da imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami težave pri prepoznavanju ključnih socialnih 

informacij, saj se usmerijo tudi na nepomembne informacije. Ugotovile so tudi, da so imeli dečki več 

težav pri prepoznavanju ključnih socialnih informacij kot deklice. 
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2. Mentalne predstave in razlage: učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo primanjkljaje tudi pri 

razumevanju prepoznanih socialnih informacij. Dickstein in Warren (1980, v Bryan, 1998) sta 

ugotovila, da učenci s specifičnimi učnimi težavami težje zavzemajo in razumejo vidik drugih in so pri 

tem bolj egocentrični (Bryan, 1998). N. Bauminger idr. (2005) so ugotovile, da imajo ti učenci velike 

težave predvsem pri razumevanju bolj kompleksnih čustev, kot je npr. zadrega, ponos in krivda. Pri 

prepoznavanju enostavnih čustev razlik niso našle (Bauminger idr., 2005). Tudi Kravetz, M. Faust, 

Lipshitz in Shalhav (1999) navajajo, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami manj vešči 

prepoznavanja in razumevanja perspektive drugih.  

3. Iskanje ustreznega odziva: pri iskanju možnih vedenjskih reakcij so N. Bauminger idr. (2005) 

ugotovile, da učenci s specifičnimi učnimi težavami razpolagajo z manjšim številom rešitev in načinov 

reakcij pri pojavu socialnega problema. Do enake ugotovitve so prišli tudi drugi strokovnjaki (Silver in 

Young, 1985, v Bryan, 1998; Toro, Weissber, Gueare in Liebenstein, 1990, v Bryan, 1998; Tur-Kaspa in 

Bryan, 1994, v Bryan, 1998), saj prav tako navajajo, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami manj 

vešči v količini in kvaliteti strategij, potrebnih za razreševanje socialnih situacij z vrstniki.  

4. Odločanje o odzivu: učenci s specifičnimi učnimi težavami se prav tako večkrat odločijo za socialno 

strategijo, ki so jo sami že pred tem identificirali kot neustrezno. N. Bauminger idr. (2005) navajajo, 

da prav primanjkljaj na področju samoregulacije vpliva na impulziven odziv teh učencev. Težave pri 

prenosu teoretičnega znanja v konkretno socialno izkušnjo pa prav tako vplivajo na izbiro ustreznega 

odziva (Broatch in M. Margalit, 2002).  

5. Izvedba vedenja: izvedbo vedenja ovirajo predvsem primanjkljaji na področju komunikacijskih 

veščin in jezikovni primanjkljaji. Učenci s specifičnimi učnimi težavami so manj taktni pri sporočanju 

slabih novic, so bolj direktni in težko argumentirajo ter zagovarjajo svoje mnenje in stališča (Božič, 

2002; Bryan, 1998). Prav tako imajo težave pri izbiri teme za pogovor, pri spreminjanju pogovora, pri 

prošnji za dodatno razlago, pri vzdrževanju očesnega stika in razumevanju humorja (Donahue in 

Bryan, 1984, v Bryan idr., 2004; Henry in Reed, 1995, v Bryan idr. 2004; Nippold, 1993, v Bryan idr. 

2004; Wight in Chapparo, 2008). 
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3.6.5 Otrokovo neprilagojeno vedenje 

»Nekateri vidiki otrokovega odzivanja, čustvovanja in vedenja, kot so npr. motnje pozornosti, 

hiperaktivnost in agresivnost, so neugodni za razvoj psihosocialnih problemov ter osebnostnih 

motenj v kasnejšem življenjskem obdobju« (Božič, 2002, str. 68). Ta vedenja vplivajo na otrokovo 

socialno prilagajanje in na njegov socialni status (Bryan, 1998). Tudi učitelji poročajo, da imajo učenci 

s specifičnimi učnimi težavami več čustvenih problemov, pomanjkljive socialne kompetence in 

veščine, vedenjske motnje in so manj osredotočeni na nalogo (Božič, 2002). Tudi M. Wight in C. 

Chapparo (2008) navajata, da so se učenci s specifičnimi učnimi težavami večkrat agresivno odzvali v 

nepredvidljivih šolskih situacijah kot njihovi vrstniki brez težav. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami se torej srečujejo s primanjkljaji na področju socialne 

kompetentnosti. Različni avtorji navajajo različne vzroke za te primanjkljaje, vendar se tako 

strokovnjaki kot tudi učitelji in učenci sami strinjajo, da imajo na zgoraj omenjene primanjkljaje velik 

vpliv primanjkljaji na izobraževalnem področju in na področju socialne kognicije. Primerjava učencev 

s specifičnimi učnimi težavami in tistih brez njih na petih področjih socialne kompetentnosti je kljub 

ne povsem enotnim rezultatom različnih avtorjev pokazala odstopanja učencev s specifičnimi učnimi 

težavami od njihovih vrstnikov brez težav. Tako učenci s specifičnimi učnimi težavami doživljajo več 

čustvenih stisk in imajo nižjo samopodobo ter samospoštovanje. Pomanjkljive socialne veščine se 

kažejo tudi tako, da so ti učenci slabše sprejeti med vrstniki, pogosteje zavrnjeni in zato večkrat 

osamljeni, kar povzroča še dodatne čustvene stiske. Raziskave prav tako navajajo, da pri učencih s 

specifičnimi učnimi težavami pogosteje pride do neustreznega odziva v posamezni situaciji zato, ker 

pride do napak v posameznih korakih, ki sestavljajo določen odziv. To otežuje učenčevo prilagajanje 

okolju in prispeva k večji pojavnosti neprilagojenega vedenja učencev s specifičnimi učnimi težavami. 

 

3.7 Socialna izključenost učencev s specifičnimi učnimi težavami 

Primanjkljaji na vseh petih zgoraj omenjenih področjih, predvsem pa pomanjkanje spretnosti na 

področju komunikacijskih in kognitivnih veščin, vodijo k temu, da imajo učenci s specifičnimi učnimi 

težavami nižji socialni status med vrstniki (Božič, 2002), kar vodi v manjšo ali večjo socialno 

izključenost. Le-ta se močno povezuje z razvojem vedenjskih in čustvenih problemov. To povezavo 

lahko predstavimo z dvema modeloma, in sicer z modelom z enim tveganjem in z modelom z več 

tveganji za razvoj vedenjskih in čustvenih motenj (Wiener, 2004). 
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1. Model z enim tveganjem (single-risk model) za razvoj vedenjskih in čustvenih motenj 

Ta model prikazuje direktno povezavo med specifičnimi učnimi težavami in težavami na področju 

sprejemanja in odnosov z vrstniki ter ponazarja, da so primanjkljaji na področju socialnih veščin 

povezani s specifičnimi učnimi težavami, ki privedejo do težav v odnosih z vrstniki in do vedenjskih 

težav, ki se kažejo navznoter. Kognitivni primanjkljaji so torej povezani s primanjkljaji na področju 

socialnih veščin, ki lahko vodijo v psihosocialne težave, te pa vključujejo odnose z vrstniki in njihovo 

sprejemanje ter tveganje za razvoj depresije (Wiener, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model z enim tveganjem (single-risk model), (Wiener, 2004) 

A. Mikuš Kos (1999) navaja, da obvladovanje stresorjev v okolju, ki vodi v normalno psihosocialno 

delovanje, prosocialno vedenje in večanje odpornosti, omogočajo kognitivne sposobnosti, 

sposobnosti reševanja problemov, dobre perceptivne zmogljivosti, vztrajnost, asertivnost, 

sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja prijateljskih vezi z vrstniki in sposobnost poiskati pomoč v 

okolju. Torej področja, na katerih ima veliko otrok s specifičnimi učnimi težavami primanjkljaje. 

Posledica tega je, da so bolj dovzetni za motnje čustvovanja in vedenja. 

2. Model z več tveganji (multiple-risk model) za razvoj vedenjskih in čustvenih motenj 

Pri tem modelu pride do povezanosti med specifičnimi učnimi težavami in ponotranjenimi ali 

pozunanjenimi težavami (npr. moteče vedenje) še hitreje, če je temu pridružen še dodaten dejavnik 

tveganja. Raziskave so pokazale, da model z enim tveganjem manjkrat privede do vedenjsko-

čustvenih motenj kot model z več tveganji (Sameroff, Seifer, Batko, 1997, v Wiener, 2004). Pri tem 

modelu je izrednega pomena spodbudno šolsko okolje, saj lahko v nasprotnem primeru dejavniki 
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tveganja, kot so motnja pozornosti in hiperaktivnosti, revščina ali tujejezičnost privedejo do hudih 

težav v vedenju in čustvovanju (Wiener, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Model z več tveganji (multiple-risk model), (Wiener, 2004) 

Kombinacija specifičnih učnih težav in dejavnikov tveganja poveča možnost pojava eksternaliziranih 

težav, kot je agresivno vedenje, opustitev šolanja, prestopništvo, ali pa v obliki ponotranjenih težav, 

kot so depresija, anksioznost, frustracije itd. 

Socialna sprejetost in občutek varnosti prispevata k boljšemu socialnemu prilagajanju. Izredno 

pomembno je tudi, da se učenec s specifičnimi učnimi težavami počuti sprejetega in razumljenega s 

strani učitelja, saj ti občutki prav tako prispevajo k boljšemu socialnemu prilagajanju in zmanjševanju 

občutka osamljenosti in zavrnjenosti (Wiener, 2004). Prav tako pa se moramo zavedati, da niso vsi 

učenci s specifičnimi učnimi težavami zavrnjeni, saj imajo nekateri določene osebnostne značilnosti, 

ki jim pomagajo, da so med vrstniki dobro sprejeti in imajo veliko prijateljev (Wiener, 2004).   
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4 STRATEGIJE SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI 

TEŽAVAMI 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami se velikokrat počutijo izključene iz družbe, kar dokazujejo tudi v 

predhodnih poglavjih omenjene raziskave. Pomoč in podpora tem učencem se ponavadi osredotoča 

na razvijanje strategij za učenje, medtem ko se na razvijanje socialnih veščin velikokrat pozabi. V 

nadaljevanju so navedena področja, ki prispevajo k socialnemu vključevanju učencev s specifičnimi 

učnimi težavami kot tudi konkretni treningi, ki prispevajo k boljši socialni vključenosti in razvijanju 

socialnih spretnosti ter lastnih prepričanj, ki prispevajo k boljši integraciji teh učencev v razred. Pri 

strategijah socialnega vključevanja morajo šolski strokovni delavci delovati na več ravneh, saj morajo 

najprej vzpostaviti odnos zaupanja, nato dati učencem občutek lastne vrednosti in razvijati njihove 

socialne veščine, ki jim omogočajo, da bodo pri interakcijah z drugimi bolj učinkoviti in posledično 

tudi boljše sprejeti (Pečjak in Košir, 2002). 

 

4.1 Ustvarjanje pozitivne in inkluzivne klime v razredu 

Pozitivna razredna klima predstavlja prvi korak socialnega vključevanja učencev s specifičnimi učnimi 

težavami v razred. Ti učenci imajo enake socialno-emocionalne potrebe kot drugi učenci. Izrednega 

pomena je, da razumemo njihove potrebe in jih zadovoljimo. Pri ustvarjanju pozitivne klime je 

pomembno, da učitelj ustvari občutek zaupanja. Posameznik se nauči zaupanja, če zanj skrbimo, smo 

topli in dosledni (Viola, 2008). Občutek zaupanja v razredu lahko učitelj ustvari, tako da (Viola, 2008): 

 je tako dober kot njegova beseda, saj kadar nekaj obljubi, to tudi izpolni. Kadar nečesa ni mogoče 

izpolniti, kot je bilo obljubljeno, je treba navesti razloge, saj le poštenost gradi zaupanje; 

 vedenje obravnava dosledno, saj doslednost ustvarja zaupanje; 

 pazi, da so nagrade in kazni logične glede na učenčeva dejanja, saj logičnost gradi zaupanje; 

 vnaprej pripravi učence na različne spremembe, kot so drugi učitelji, novi sošolci, spremembe 

urnika, počitnice, saj lahko spremembe presenetijo učenca s specifičnimi učnimi težavami in 

povzročijo izbruh nezaželenega vedenja. Kadar se o teh spremembah v naprej pogovorimo, se s 

tem poveča občutek samonadzora in zaupanja, saj predvidljivost gradi zaupanje; 

 delno vključi učence v odločanje v razredu, saj odgovornost gradi zaupanje; 

 s pripovedovanjem izrazi sprejemljivost in zaupanje, saj tudi z opisovanjem, kaj lahko storijo, 

gradimo zaupanje. 
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V inkluzivnem razredu naj imajo učenci občutek, da so spoštovani in pomembni člani razreda. To 

dosežemo z naslednjimi priporočili (Pierangelo, Giuliani, 2008): 

 Učitelj mora poznati imena vseh učencev in jih z njimi tudi nagovarjati. Prav tako je priporočljivo, 

da si za vsakega učenca zapomni kakšno pozitivno značilnost. 

 Učitelj naj vsako jutro organizira dnevna razredna srečanja, kjer učencem omogoči, da trenirajo 

različne socialne veščine, prav tako pa jim s tem ponudi možnost medsebojnega pogovora. 

 Učitelj naj prav tako zagotovi nestrukturirane situacije, v katerih lahko učenci trenirajo svoje 

socialne veščine z vrstniki in dobijo njihovo povratno informacijo. 

  Učitelj naj vzpodbuja pisanje dnevnika ali revije, s čimer lahko učenec sledi svojemu napredku in 

tako pridobi na samozavesti. 

 Učitelj naj omogoči izvenšolske aktivnosti, ki ne spodbujajo tekmovalnosti med učenci. 

 Učitelj naj zagotovi situacije, v katerih lahko učenci podajo povratno informacijo o njihovih 

izkušnjah v šoli, in jim pokaže, da so te informacije zelo pomembne. 

 Priložnostno in za določeno krajše obdobje se učitelj posveti učencem, ki imajo določene težave. 

Na ta način učitelj ustvari z učencem bolj zaupen odnos, ki mu lahko pomaga, če učenčeva težava 

zahteva bolj formalno obravnavo.  

Ustvarjanje pozitivne in inkluzivne razredne klime od učitelja zahteva, da učencu pomaga pri razvoju 

pozitivne samopodobe in samospoštovanja. Na razvoj pozitivne samopodobe in samospoštovanja 

vpliva učenčev občutek pripadnosti razredu, ki ima prav tako pozitiven učinek na učenčevo motivacijo 

za doseganje uspehov, na prilagajanje v razredu, na vedenje na splošno in na učni uspeh. Strategije, 

ki jih lahko učitelj uporablja za razvijanje pripadnosti razredu, so naslednje (Pierangelo in Giuliani, 

2008): 

 pogovori se s sošolci učenca s specifičnimi učnimi težavami, in sicer o njihovih pričakovanjih in jih 

spodbudi za interakcijo. Sošolcem je treba razložiti posebne potrebe njihovega sošolca in jim 

predstaviti prednosti pozitivnih interakcij s sošolci; 

 spodbuja kooperavitno učenje v skupinah, v katerih učenci sodelujejo, si izmenjujejo ideje in 

pripomočke ter se zavzemajo za skupen cilj; 

 izbere vrstniškega mentorja oz. razrednega odvetnika, ki je odgovoren za razredno sodelovanje 

ter pomaga učencem pri razrednih dejavnostih in socialnih situacijah. Vrstniški mentor nudi 

podporo in opogumlja učence s specifičnimi učnimi težavami za reševanje konfliktov in 

prilagajanje razredni dinamiki; 

 učenca s specifičnimi učnimi težavami vključuje v vse razredne aktivnosti. 
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Učitelj ima torej pomembno vlogo pri spodbujanju pozitivne razredne klime in pri razvijanju dobrih 

medosebnih odnosov. Pomembno je, da prepozna otrokove potrebe in mu jih tudi zagotovi. 

Temeljna potreba, ki jo mora zagotoviti učitelj, je potreba po varnosti. Slednjo zagotovi s temeljnimi 

pravili, ki jih skupaj z učenci sestavi in ovrednoti ter s tem omogoči predvidevanje o ustreznosti 

vedenja in njegovo načrtovanje. Prav tako je pomembno, da učitelj skupaj z učenci obnovi pravila in 

njihov pomen (Bečaj, 1996). Gordon (1992) prav tako poudarja pomen učiteljeve komunikacije, ki 

prispeva k učinkovitim medosebnim odnosom in kvalitetnejšemu reševanju konfliktov v razredu. 

Učitelj mora prisluhniti učencu in mu dati občutek, da se zanj in za njegov problem zanima. Dati mu 

mora občutek sprejetosti, ga spodbujati k nadaljnjemu govorjenju in mu pomagati izraziti prava 

čustva. Učitelj naj bo zgled učencem, saj največ vedenjskih vzorcev učenci ponotranjijo s 

posnemanjem. Izrednega pomena je, da se učitelj lahko po pomoč obrne k šolskemu svetovalnemu 

delavcu, ki mu lahko nudi podporo in pomoč pri reševanju težav. Šolski svetovalni delavci lahko 

pomagajo s konkretnimi nasveti za premagovanje vrstniških pritiskov, za krepitev samopodobe, kako 

se spoprijemati z osamljenostjo, in nudijo podporo pri razvijanju učinkovitih strategij uravnavanja 

vedenja učencev ter skupaj z učiteljem načrtujejo preventivne programe za učence (Kottler in Kottler, 

2001). Učitelj lahko s šolskim svetovalnim delavcem sodeluje na različne načine, in sicer lahko učenca 

napoti k šolskemu svetovalnemu delavcu in preloži odgovornost na njega ali pa se s šolskim 

svetovalnim delavcem posvetuje in poskuša skupaj z njim rešiti učenčeve težave. Slednji način 

sodelovanja je tudi bolj priporočljiv, saj prispeva k osebnostni in profesionalni rasti obeh 

strokovnjakov (Pečjak, 2005). 

 

4.2 Razvijanje pozitivnih prepričanj o sebi 

Razvijanje pozitivnih prepričanj o sebi predstavlja še eno pomembno področje, ki prispeva k razvoju 

strategij socialnega vključevanja. Učitelji  se morajo zavedati, da bodo metode poučevanja 

najučinkovitejše, kadar se bodo sistematično spreminjale in bodo povečale spoštovanje učencev. 

Poudarek naj bo na primerjavi osebnostne rasti in napredka učencev in ne na tekmovalnosti med 

učenci. Pomembno je, da poučevanje predstavlja tolikšen izziv, da bo učenca motiviralo za vlaganje 

truda. Viola (2008) našteva naslednje predloge za povečanje samospoštovanja, ki ima velik vpliv tako 

na miselne kot tudi na socialne procese: 

 uporaba grafičnih in drugih vizualnih prikazov (npr. nalepke) pomagajo učencem s specifičnimi 

učnimi težavami spremljati napredek; 
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 oblikovanje dejavnosti, ki ne spodbujajo tekmovalnosti med učenci, ampak dati prednost 

dejavnostim, ki spodbujajo sodelovalno učenje, saj takšen način učenja nudi vsakemu otroku 

možnost, da prispeva svoj del in se počuti kot del razredne skupnosti; 

 spodbujanje radovednosti in raziskovanja, in sicer tako, da se pozitivno odzivamo na vprašanja, ki 

jih lahko vključimo tudi v nadaljnji pouk, če je to primerno. Če se tem vprašanjem in problemom 

posvetimo, bo tudi vsak učenec raje sodeloval pri nadaljnji razpravi in bo lastne ideje obravnaval 

kot pomembne; 

 upoštevanje in spraševanje učencev s specifičnimi učnimi težavami o njihovem mnenju in 

prioritetah glede različnih dejavnostih v razredu, saj jim tudi to daje občutek, da so pomemben 

del razredne skupnosti; 

 pomoč pri spominjanju učencev o preteklih težavah in kako učinkoviti so bili pri premagovanju 

teh težav; 

 večjo pozornost posvetiti spodbudi kot pohvali, saj če je spodbujanje specifično, se bolj 

osredotoča na izboljšanje procesa, veščine kot na ovrednotenje končnega projekta, rezultata; 

 pomoč pri razlagi učenčevih neuspehov, ki so posledica neustreznega prizadevanja, stopnje 

težavnosti naloge, nerealnih pričakovanj ali neustreznega načrtovanja, in ne posledica 

pomanjkanja sposobnosti. S tem jih motiviramo, da ponovno poskusijo in naredijo nekaj drugače. 

Bryan (1998) našteva različne načine pomoči, med katere spadata trening pripisovanja oz. atribucije 

in trening samoučinkovitosti, ki učencem s specifičnimi učnimi težavami pomagata pri razvijanju 

pozitivnih prepričanj o sebi.  

Trening pripisovanja oz. atribucije se osredotoča na spreminjanje učenčevih prepričanj o vzrokih za 

uspeh in neuspeh, na povečanje učenčeve pripravljenosti vztrajati pri zahtevnejših nalogah in 

izboljšanje uspešnosti učenčevih opravil oz. nalog. Atribucijski trening torej vključuje učenca v učno 

nalogo, mu daje povratne informacije o vzrokih njegove izvedbe ter spodbuja učenca, da tudi sam 

uporabi enako razlago. Učitelji, starši in starejši učenci s specifičnimi učnimi težavami predstavljajo 

tutorje mlajšemu učencu s specifičnimi učnimi težavami in jih vodijo skozi trening atribucije. S tem 

treningom pridobijo tudi tutorji, saj starši razvijejo bolj pozitiven pogled na svojega otroka s 

specifičnimi učnimi težavami, starejši učenci s specifičnimi učnimi težavami pa prav tako razvijejo bolj 

pozitivna prepričanja o sebi (Bryan, 1998). 

Trening samoučinkovitosti deluje na posameznikove razlage izidov. Na podlagi teh razlag se 

posameznik odloča o tem, kaj zna in česa ne zna, in s tem vpliva na posameznikova prepričanja o 

lastnih sposobnosti. Na samoučinkovitost vplivajo izkušnje, povratne informacije učiteljev in staršev, 

modeli, ki jih posameznik opazuje, in psihološki znaki (npr. anksioznost). Samoučinkovitost vpliva na 
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izbiro aktivnosti, zato se učenci izogibajo nalogam, pri katerih menijo, da niso dovolj učinkoviti 

(Bryan, 1998). 

Atribucijski trening in trening samoučinkovitosti sta finančno ekonomična, preprosto se ju lahko 

vključi v kurikul in pouk, ne zahtevata posebnih materialov oz. opreme. Namen treningov je, da 

učenci s specifičnimi učnimi težavami interpretirajo končne uspehe ali neuspehe kot nekaj, kar lahko 

kontrolirajo oni sami. Pomembno je, da učence naučimo in jih spodbujamo, da strategije za reševanje 

problemov verbalizirajo. Starši in učitelji imajo pri tem pomembno vlogo (Bryan, 1998). 

 

4.3 Razvijanje socialnih veščin 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo v razredu odlične možnosti, da opazujejo in se učijo 

socialnih spretnosti. Včasih opazovanje ni dovolj, zato je pomembno, da ti učenci socialne spretnosti 

pridobijo ob njihovem stalnem učenju (Viola, 2008). Pri razvijanju socialnih veščin pa morajo 

strokovni delavci biti pozorni na naslednje (Pierangelo, Giuliani, 2008):  

1. izbrane socialne veščine morajo biti pomembne za posameznikovo individualno življenje; 

2. izbrane socialne veščine morajo biti uporabne v različnih socialnih situacijah in jih je moč 

generalizirati; 

3. izbrane socialne veščine se skozi čas ne spreminjajo, ampak ostaja njihov namen enak. 

Učitelj mora razred organizirati tako, da bo spodbujal pozitivno vedenje. Prav tako naj išče 

dolgoročne rešitve, ki bodo vplivale na vse učence ter prispevale k povezanosti razreda. To dvoje 

doseže z naštetimi strategijami (Pierangelo in Giuliani, 2008): 

1. Organiziranje in vodenje razrednih srečanj: na teh srečanjih lahko razred kot skupina deli svoja 

mnenja in preko možganske nevihte najde rešitve za vedenjske probleme v razredu. Prav tako se 

lahko pogovorijo o problemih, ki jih skrbijo med srečanji kot tudi med poukom. Ta srečanja pomagajo 

vsem učencem, da razumejo perspektivo drugih in so pri reševanju konfliktov bolj učinkoviti. 

2. Uporaba pojasnil: pomembno je, da učenci razumejo, da njihovi interesi, čustva in stališča vplivajo 

na njihovo vedenje in da njihovo neprimerno vedenje vpliva na njih kot tudi na druge. Pomembno je, 

da učitelj, po tem ko učenec izrazi svoje stališče ali uporabi določeno vedenje, vpraša, kako je to 

vplivalo na njega in na druge, ter, ali je imel možnost, da ravna drugače (Salend, 2001, v Pierangelo in 

Giuliani, 2008). 
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3. Razumno opominjanje: negativne povratne informacije so del pomoči učencem. Pomembno je, da 

učitelj učenca opomni takoj, ko nastopi neustrezno vedenje. Pri opominjanju je pomembno, da učitelj 

upošteva naslednje (Kerr in Nelson, 2002, v Pierangelo in Giuliani, 2008): 

 učitelj naj učenca opomni individualno in ne pred sošolci; 

 pri opominjanju naj učitelj uporablja običajno jakost glasu; 

 učitelj naj učence med opominjanjem gleda, vendar pa naj ne pričakuje, da mu bodo učenci 

pogled vrnili; 

 učitelj nikoli ne sme kazati s prstom na učenca, saj to velikokrat sproži agresivnost in sovražnost; 

 učitelj naj ne vztraja pri tem, da ima zadnjo besedo. 

4. Potrditev učenčevih občutkov: učenci imajo velikokrat občutek, da jih učitelji po krivem obtožijo in 

jih ne obravnavajo enako kot njihove sošolce. Pomembno je, da učitelj tega ne zanika, ampak raje 

povpraša po učenčevih razlogih za to občutenje. Na ta način učenec ubesedi svoja čustva. 

5. Spodbujanje samonadzora: strategije samonadzorovanja vključujejo učenje nadzorovanja in 

evalviranja lastnega vedenja v razredu. Preden učitelj začne z učenjem samonadzorovanja, je 

pomembno, da se individualno dobi z učencem in se z njim pogovori o pomenu samonadzorovanja v 

razredu. 

 

4.3.1 Trening socialnih veščin 

Trening socialnih veščin ni dril veščine, ki jo imam in jo že obvladam, ampak gre pri treningu socialnih 

veščin bolj »za učenje reflektiranja lastnega vedenja, za upoštevanje drugega, tistega, s katerim smo 

v odnosu, in odgovorno ravnanje, kjer ustvarjalnost ne izgublja pomembnega mesta. Trening 

socialnih veščin omogoči posamezniku izkušnje zadovoljevanja lastnih potreb ob upoštevanju drugih, 

s katerimi je v odnosih« (Rozman, 2006, str. 19). Trening socialnih veščin lahko pripomore k sklepanju 

novih prijateljstev in poznanstev ali pa omogoča izkušnje in uporabna znanja, kako to početi v 

vsakdanjem življenju (Rozman, 2006). Gre za strukturirano dejavnost, ki traja vnaprej določen čas, 

vključuje natančno določene dejavnosti in postopke, ki imajo natančno določen cilj. Dejavnosti 

morajo biti usklajene z razvojno stopnjo učencev ter z vrsto in stopnjo primanjkljaja socialnih 

spretnosti, tako da se učenci učijo tiste socialne spretnosti, ki jih potrebujejo (Žižak, 2009). 

Trening socialnih veščin vključuje (McIntyre, 2003): 

1. Vedenje in pozitivne interakcije z drugimi: pristopanje k drugim na socialno sprejemljiv način, 

prositi za pomoč, vzpostavljanje in ohranjanje prijateljstev, deljenje igrač oz. materialov. 
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2. Primerno vedenje znotraj razreda: razvijanje delovnih navad, poslušanje, opravljanje nalog, 

sledenje navodilom, iskanje pozornosti na ustrezen način, sprejemanje posledic lastnega vedenja. 

3. Učinkovite načine spoprijemanja s frustracijami in jezo: šteti do 10 preden reagira, zamotiti se s 

prijetnim opravilom, učenje notranjega govora. 

4. Sprejemljivi načini reševanja socialnih konfliktov: reševati z besedami, ne s fizičnim stikom, 

poiskati pomoč učitelja pri reševanju sporov. 

Potek treninga socialnih veščin 

Učenje socialnih veščin poteka na enak način kot učenje izobraževalnih veščin, in sicer po majhnih 

korakih. Najprej je treba prepoznati, na kakšni stopnji razvoja je učenec, pripraviti gradivo in ga 

predstaviti učencem, demonstrirati dejavnost in omogočiti učencem čas za vajo ter jim posredovati 

povratno informacijo (McIntyre, 2003). McIntyre (2003) navaja naslednje predloge pri učenju 

socialnih veščin: 

 Ustvarite skupine od 2 do 5 učencev, ki imajo podobne primanjkljaje na področju socialnih 

veščin. Majhne skupine omogočajo, da se učenci med seboj opazujejo, vadijo z drugimi in dobijo 

povratno informacijo. 

 Srečanja organizirajte zgodaj, tako da imajo učenci cel dan možnost vaditi to, česar so se naučili 

na srečanju. 

 Učencem predstavite vsebino treninga in jim povejte kako jim bo pomagal. 

 Določite pravila in določite vedenja, ki jih boste nagradili med srečanji. 

 Pri izbiri veščin, ki jih boste poučevali, bodite pozorni na to, da boste za začetek izbrali tiste, ki jih 

je najlažje usvojiti.  

 Pri učenju socialnih veščin bodite pozorni tudi na to, da boste učence naučili, kako morajo 

ravnati, če naredijo napako. Pri igranju vlog je nujno, da odigrate dva različna scenarija, in sicer 

takšnega, ki prikazuje ustrezno vedenje, in takšnega, ki prikazuje neustrezno vedenje. 

 Učitelj mora zagotoviti povratno informacijo, ki je specifična in spodbuja učence. Povratno 

informacijo lahko posredujejo tudi vrstniki ali učenci sami. 

 Zagotovite veliko vaje, preko domačih nalog, ki potekajo v realnem okolju, s preizkusi 

presenečenja. 

 Zagotovite generalizacijo veščin s tem, da vadite v različnih okoljih pod različnimi pogoji, da 

usvajate veščine v naravnih situacijah, da učencem omogočite, da med seboj razpravljajo o 

različnih izkušnjah v šoli in zunaj nje. 
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Učinkovitost treninga socialnih veščin 

Učinkovitost treninga socialnih veščin še ni povsem jasna. Kavale in Mostert (2004) sta učinkovitost 

tega treninga raziskovala iz različnih vidikov, in sicer z vidika učenca samega, njegovih vrstnikov in z 

vidika učitelja. 60 % učencev s specifičnimi učnimi težavami je bilo mnenja, da je trening socialnih 

veščin učinkovit, medtem ko so bili vrstniki in učitelji manj prepričani o njegovi koristnosti (58 in 56 

%). Učenci sami so bili mnenja, da je trening imel najboljše učinke na interpretacijo socialnih situacij 

in pri zagotavljanju ustreznih reakcij oz. odgovorov ter izboljšanju socialnega statusa. Manj učinkovit 

je pri spodbujanju interakcij in prilagajanju ter pri spreminjanju lokusa kontrole. Vrstniki so menili, da 

je bil trening najbolj učinkovit pri razvijanju komunikacijskih veščin, prav tako so sošolce s 

specifičnimi učnimi težavami dojemali kot manj zavrnjene in bolj sprejete. Trening je spodbudil 

interakcije in sodelovanje ter izboljšal odnose. Učitelji so največji napredek videli pri socialnem 

prilagajanju. Učence so videli tudi kot manj odvisne, manj vedenjsko problematične. Kljub temu 

trening socialnih veščin nima bistvenega vpliva na socialno delovanje učencev s specifičnimi učnimi 

težavami, saj so odstotki enostavno premajhni. Večjo učinkovitost treninga so ugotovili pri učencih z 

motnjami vedenja in čustvovanja (Cook idr., 2008; Mellor in Preece, 2008). Kavale in Mostert (2004) 

poudarjata, da trening predstavlja pomembno dodatno obravnavo pri razvijanju socialnih veščin. 

Potrebna pa so še dodatna raziskovanja in obnavljanja treningov socialnih veščin. 

Veliko učencev s specifičnimi učnimi težavami torej potrebuje podporo in pomoč pri razvijanju 

socialnih veščin. Veliko lahko naredijo učitelji sami v razredu, in sicer tako, da vse učence 

enakovredno vključujejo v dogajanje v razredu in poskušajo s pomočjo zaupanja, spoštovanja, 

sodelovanja in varnosti ustvariti pozitivno razredno klimo. S takšnim pristopom tudi pozitivno vplivajo 

na učenčeva prepričanja o sebi. Uspešna na tem področju sta tudi trening pripisovanja in atribucije in 

trening samoučinkovitosti, ki vpliva na učenčeva prepričanja o vzrokih za uspeh ali neuspeh in tako 

delujeta na njegova prepričanja o lastnih sposobnostih. Pomembno je, da učenec zna reflektirati 

svoje vedenje in da pri svojih dejanjih upošteva tudi druge. Pri tem mu je v pomoč prav trening 

socialnih veščih, ki  ga v konkretnih situacijah opremi z učinkovitimi socialnimi veščinami in s tem 

zmanjša nezaželeno vedenje. 
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5 SKLEP 

Učenci, ki so socialno spretni in dobro sprejeti med vrstniki, so kooperativni, pripravljeni deliti stvari z 

drugimi, imajo pozitivne medosebne odnose s svojimi vrstniki, so komunikativni ter znajo ponuditi in 

vprašati za pomoč (Pierangelo, Giuliani, 2008). Strokovnjaki pa poročajo, da imajo učenci s 

specifičnimi učnimi težavami primanjkljaje na socialnem področju. Večina raziskav kaže, da imajo 

učenci s specifičnimi učnimi težavami več čustvenih stisk, slabša prepričanja o sebi, več težav pri 

odnosih z vrstniki in tudi večkrat kažejo neprilagojeno vedenje v primerjavi z njihovimi vrstniki brez 

težav. Tako učenci s specifičnimi učnimi težavami doživljajo višjo stopnjo anksioznosti, fobij, 

depresivnosti, so večkrat zavrnjeni in osamljeni ter nagnjeni k prestopništvu kot učenci, ki nimajo 

specifičnih učnih težav. Te ugotovitve naj bi opozorile in spodbudile učitelje, starše in druge 

strokovnjake, da se tega problema zavedajo in ponudijo učencu oz. otroku podporo in pomoč na tem 

področju. Posledice primanjkljajev na socialnem področju se kažejo na različne načine in vplivajo na 

psihosocialni kot tudi na kognitivni razvoj. Kljub temu pa tega ne smemo posploševati, saj nimajo vsi 

učenci s specifičnimi učnimi težavami primanjkljajev na socialnem področju (Bryan, 1998), vendar pa 

predstavljajo rizično skupino za pojav teh primanjkljajev (Pierangelo, Giuliani, 2008). Strokovnjaki so 

največje težave ugotovili na področju učne samopodobe, ki ima pomemben vpliv na celotno 

samopodobo otrok, ki so v fazi šolanja. Ker je samopodobo težko spreminjati, je nujno, da učencu s 

specifičnimi učnimi težami omogočimo pozitivne izkušnje in uspeh predvsem na začetku šolanja. 

Učitelj mora zagotoviti pozitivno, vključujočo razredno klimo, kjer je prisoten občutek zaupanja, 

varnosti, pripadnosti in spoštovanja. 

Raziskovanje socialnega vidika specifičnih učnih težav je trenutno zelo aktualno. Prav to je bil tudi 

razlog za izbiro teme diplomskega dela, saj sem želela podrobneje spoznati problem, ki me je že v 

času študija pritegnil. S pregledom različne literature sem dobila vpogled v resnost tega problema kot 

tudi v dejanske rezultate različnih raziskav o prisotnosti določenih primanjkljajev in razlik med učenci 

s specifičnimi učnimi težavami in brez njih. V delo sem vključila tudi strategije vključevanja teh 

učencev, saj je to izredno pomemben del nudenja celostne pomoči in podpore. Ni dovolj, da so 

primanjkljaji prepoznani, ampak moramo kot strokovnjaki tem učencem tudi pomagati, da 

premostijo težave in napredujejo na socialnem kot tudi na kognitivnem nivoju. Vpliv socialno-

emocionalnega področja na druga področja posameznikovega razvoja je tako velik, da ga nikakor ne 

smemo spregledati, zato je osveščanje strokovnjakov, staršev in učencev zelo pomembno. 
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