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POVZETEK

V diplomskem delu so predstavljeni izsledki raziskav o učencih z učnimi težavami, s
specifičnimi učnimi težavami in s težjimi oblikami specifičnih učnih težav oz. s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Diplomska naloga obsega pregled strokovnih spoznanj o
čustvih in njihovem vplivu na delovanje posameznika ter pojasnitev in razločitev določenih
pojmov, kot so učne težave, splošne učne težave, specifične učne težave ter primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Predstavljeni so tudi pomen uspešnega psihosocialnega
prilagajanja za posameznika ter nekateri pojmi, kot so rezilientnost ter rizični in varovalni
dejavniki, nazadnje pa je nekoliko poglobljeno predstavljeno čustveno doživljanje in
odzivanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) pri
spoprijemanju z najrazličnejšimi težavami. Učenci s PPPU so zelo raznovrstna populacija, zato
je tudi njihovo čustveno doživljanje in odzivanje, ko naletijo na težave, zelo različno. Iz
pregleda raziskav, ki so jih opravljali različni strokovnjaki, je mogoče razbrati, da učenci s
PPPU pogosteje doživljajo negativne odzive vrstnikov (in drugih v okolju), zaradi česar lahko
doživljajo čustvene stiske. Ti učenci nočejo biti stigmatizirani, ne želijo pokazati svojih
šibkosti, zato pogosto prikrivajo svoja čustva ali pa jih izražajo družbeno manj ustrezno. Tisti
učenci, ki čustva ustrezno nadzorujejo, so v šoli uspešnejši. Najaktivnejše soočanje s
težavami z vrstniki je, da učenec s PPPU svoje težave razloži, strategija prikrivanja svojih
težav pa lahko vodi v psihosocialne težave.
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ABSTRACT

The thesis discusses the findings of researches on pupils with learning disabilities,
specific learning disabilities and severe specific learning disabilities. The thesis includes
experts’ findings on emotions and their impact on an individual’s functioning. It also explains
certain concepts such as learning disabilities, general learning disabilities, specific learning
disabilities and severe specific learning disabilities. The thesis discusses the significance of
successful psychosocial adjustment for an individual and explains the concepts of resilience,
risk and safety factors. The last part of the thesis includes thorough discussion on emotional
states and reactions of pupils with severe learning disabilities when coping with different
types of difficulties. The population of pupils with severe learning disabilities is very diverse;
therefore, their emotional states and reactions when coping with difficulties are diverse as
well. Based on the results of researches conducted by several experts, we can infer that
students with severe learning disabilities experience negative reactions by their peers more
often (and other people in their surroundings), which can cause emotional crises. Since
these pupils do not want to be stigmatized, they often hide their emotions or express them
in socially less appropriate ways. The pupils, who are able to control their emotions
appropriately, are more successful in school. The most active way of coping with peer
problems for pupils with severe learning disabilities is for them to address the issue, whereas
the strategy of hiding the problems may cause psychosocial difficulties.

KEY WORDS: emotions, learning disabilities, specific learning disabilities, severe specific
learning disabilities, protective factors, risk factors, reaction strategies
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UVOD
Sodobna družba je zelo raznovrstna. V šoli vse pogosteje slišimo besede in besedne
zveze, kot so »inkluzija«, »enake možnosti«, »pravice«, »uspešnost«, »sprejemanje« itn. Ob
omenjenih terminih pomislimo na učence, ki »blestijo«, učence, ki dosegajo povprečne
rezultate, ter učence, ki zaradi določenih omejitev niso uspešni ali pa ne tako uspešni, kot bi
lahko bili. Šola je tista, ki naj bi omogočila učencem, da pridobijo znanje, ob tem pa se v
razredu počutijo sprejete in varne. »Šolsko in domače okolje morata učencem omogočiti
kakovostno življenje z občutkom sprejetosti, ravnovesje med samostojnostjo in odvisnostjo
ter razvoj znanj in spretnosti, potrebnih za neodvisno življenje v širši družbi.« (Mitchell, 2008,
v Kavkler, 2011, str. 10)
»Učenci s specifičnimi učnimi težavami lahko živijo bogata in smiselna življenja ter s
svojimi posebnimi darovi prispevajo k družbi bodočnosti.« (Magajna, 2002, str. 15) Učencem
to lahko uspe, vendar pa so za razvoj talentov in za dosego življenjskih ciljev potrebni veliko
vztrajnosti in iznajdljivosti ter razumevanje in sprejemanje oseb v okolju. Posebnega pomena
za življenjski celostni razvoj posameznika je razumevanje njegove drugačnosti in sprejemanje
le-te. »Razumevanje in sprejemanje motnje omogoča, da se energija preusmeri iz izogibanja
težavam in konfliktom v aktivno in iznajdljivo iskanje rešitev.« (Magajna, 2002, str. 16) Če
učenec vso svojo energijo usmerja samo v to, kako bo svoje težave prikril pred drugimi, mu
zmanjka »moči«, ki bi jo lahko usmeril v področja, kjer je uspešen, in v to, kar ga osrečuje. Na
to, ali učenec sprejme svoje šibkosti in prepozna ter uveljavi svoja močna področja,
pomembno vpliva tudi okolje. Predvsem šola, ki je inkluzivna in ki omogoča oblikovanje
takega učnega okolja, v katerem so optimalno odstranjene ovire za učenje, v katerem se
prepozna različne vrste nadarjenosti in sposobnosti ter priložnosti posameznika za uspeh, ki
omogoča identifikacijo posebnih potreb in njihovo uresničevanje (Evans, 2007, v Kavkler,
2011), lahko veliko pripomore k ugodnemu psihosocialnemu razvoju učenca in k njegovemu
pozitivnemu vseživljenjskemu izidu.
Področje čustvenega doživljanja in odzivanja učencev s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja sem izbrala, ker rezultat različnih raziskav (npr. Arthur, 2003; Fulk, 1996;
Gresham, Kuhne in Wiener, 2000; MacMillan in Bocian, 1997; Margalit, 1998; Mishna, 1996;
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Ochoa in Olivarez, 1995, v Martinez in Semrud-Clikeman, 2004; Singer, 2005) in izkušnje dela
s temi učenci kažejo, da pogosto doživljajo neuspeh, ne uspejo poiskati ustreznih rešitev za
svoje težave, prepogosto doživljajo negativna čustva, kar lahko sprva vodi v kratkotrajne
psihosocialne stiske, kasneje pa se lahko razvijejo tudi čustvene in/ali vedenjske motnje. Zato
se zdi področje čustvenega doživljanja in izražanja izjemno pomembno. Menim, da se pri
delu z učenci vse preveč osredotočamo na šolski uspeh, na ocene in dosežke, premalo
pozornosti pa posvečamo psihosocialnemu področju, ki ima prav tako velik vpliv na njihovo
življenje. Negativna samopodoba, šibke socialne veščine in šibke veščine spoprijemanja s
težavami so lahko posledica nenehnega neuspeha v šoli ter doživljanja neprijetnih čustev.
Stiske, ki jih učenci doživljajo v medosebnih odnosih z drugimi, lahko vplivajo na njihovo
nadaljnje življenje.
O področju čustvenega doživljanja in odzivanja učencev s PPPU ni veliko raziskav, zato
sem poskušala narediti sintezo z raziskavami, ki so proučevale psihosocialno odzivanje
učencev z učnimi težavami. Otroci s SUT imajo namreč lahko nekatere podobne spremljajoče
psihosocialne stiske kot vsi učno neuspešni otroci, ki se soočajo s težavami in neuspehom.
(Božič, 2002)
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1 ČUSTVA
1.1 OPREDELITEV ČUSTEV
Čustva so evolucijsko in genetsko oblikovana naravnanost organizma k dejavnosti v
odnosu do okolja (Schneider, 1990, v Musek, 2003) in evolucijsko pridobljena zmožnost
ocenjevanja dražljajev kot pozitivnih in negativnih (Plutchik, 1980, v Musek, 2003). Človekova
čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih
in vedenjskih odzivov, vendar si morajo ti procesi slediti v določenem zaporedju. Ljudje
zaznano spremembo v zunanjem svetu najprej kognitivno ocenijo, nato sledijo telesna
obdelava informacij, ponovna sprožitev miselnih procesov, priprava na akcijo ter nazadnje
telesno izražanje čustev in odzivanje. (Smrtnik Vitulić, 2007)
Glede na izvor in sestavo čustev razlikujemo »fiziološke in nevrološke«, »funkcionalne«
ter »socialne« skupine teorij čustev (prav tam). Fiziološke in nevrološke teorije izvor in
sestavo čustev opredeljujejo v »značilnih fizioloških spremembah organizma in v
prepoznavnih medmožganskih povezavah. Le-te se pri posamezniku sprožijo ob določenih
dražljajih.« (prav tam, str. 9) Funkcionalne teorije čustva opredeljujejo kot »prirojene
programe, ki so se oblikovali med evolucijo. Čustva naj bi vključevala značilne izraze obraza
in mišično aktivnost, ki spremlja fiziološke spremembe.« (prav tam) Kognitivne teorije čustva
tako po sestavi kot po izvoru opredeljujejo kot »kompleksne psihofiziološke pojave, ki se
spreminjajo v skladu s spremembami odnosov med posameznikom in okoljem« (prav tam).
Pogoj za sprožanje individualnih čustev je ovrednotenje dogajanja, ki je za posameznika
pomembno in skladno z njegovimi življenjskimi cilji (Lazarus, 1991; Milivojević, 1999; Oatly in
Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Čustva so torej kompleksen psiho-fiziološki celostni
odziv posameznika na dražljaje oz. situacijo, ki jo ovrednoti kot pomembno (Lazarus, 1991, v
Smrtnik Vitulić, 2007).
Socialne teorije pa čustva opredeljujejo kot družbeno pogojena. Averill (1985, v Smrtnik
Vitulić, 2007) meni, da naj bi bila čustva po tej teoriji »družbeno skonstruirane tvorbe, saj naj
bi socialni dejavniki vodili poimenovanje, interpretacijo in predelavo čustev«. Darwin (1965)
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in Dunn (1994) čustva opisujeta kot »prirojene mehanizme, ki se oblikujejo šele pod vplivom
družbenih pravil za prikazovanje čustev« (Smrtnik Vitulič, 2007, str. 9).

1.2 POMEN ČUSTEV
Procesi, ki čustva sestavljajo, so zapleteni ter vzpostavljajo, vzdržujejo, spreminjajo in
končujejo odnos med osebo in okoljem (Smrtnik Vitulić, 2007). Čustva nas povezujejo s
svetom, z življenjem, drugimi ljudmi in s samim seboj ter kažejo na naš odnos do stanja in
dogajanja okrog nas. Pomembno je, da se zavedamo, katera čustva doživljamo ter kaj jih je v
nas sprožilo. Čustva doživljamo ob za nas najpomembnejših dogajanjih, s tem pa nam
povratno sporočajo, kateri cilji so za nas pomembnejši (Muršič idr., 2010).
Poudariti je pomembno tudi to, da imajo čustva zelo velik vpliv na kognitivne procese,
kar se kaže v preusmeritvi pozornosti in organiziranju posameznikove zaznave (Oatley in
Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007; Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007). Bolj kot je
situacija za posameznika pomembna in skladna z njegovimi željami in cilji, intenzivnejša so
čustva, ki jih v situaciji doživlja, in večji vpliv imajo ta čustva na kognitivne procese (Smrtnik
Vitulić, 2007). Zato je zelo pomembno, da ima posameznik učinkovite strategije uravnavanja
čustev, ki mu omogočijo čim bolj optimalen odziv na določeno čustvo. Posamezniki običajno
uporabljajo tri načine uravnavanja čustev, to so ekspresivni, kognitivni in telesni (prav tam).

1.3 DELITEV ČUSTEV
Čustva glede na njihovo pojavnost v razvoju, kulturno primerljivost in izrazno
komponento delimo na temeljna in kompleksna, glede na valenco pa na pozitivna in
negativna.

1.3.1 TEMELJNA IN KOMPLEKSNA ČUSTVA
1.3.1.1 TEMELJNA ČUSTVA
Med temeljna čustva prištevamo tista, (1) ki se v ontogenetskem in filogenetskem
razvoju pojavijo zelo zgodaj, (2) katerih izražanje in prepoznavanje naj bi bilo v vseh kulturah
enako ter (3) za katere naj bi bili značilni tipični izrazi obraza, posebni vzorci možganske
dejavnosti in adaptacijska funkcija (Izard, 1991; Plutchik, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2007).
4

Avtorji si niso enotni pri vključevanju določenih čustev v skupino temeljnih. Izard (1991,
v Smrtnik Vitulić, 2007) med temeljna čustva prišteva zanimanje, veselje, presenečenje,
žalost, jezo, gnus, strah, sram in krivdo. Vendar pa večina avtorjev kot temeljna čustva
opredeljuje veselje, žalost, strah in jezo.
1.3.1.2 KOMPLEKSNA ČUSTVA
»Kompleksna čustva se v razvoju pojavijo kasneje, šele po drugem letu otrokove
starosti.« (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 11) Ta čustva izvorno niso pomembna za
preživetje ali biološko utemeljene odnose. To so socialna čustva, ki so pomembna za življenje
z ljudmi. Med kompleksna čustva večina avtorjev prišteva ponos, sram, krivdo in zavist
(Smrtnik Vitulić, 2007).

1.3.2 »POZITIVNA« IN »NEGATIVNA« ČUSTVA
Večina avtorjev čustva opisuje kot »pozitivna« in »negativna«, čeprav kriteriji za to
delitev niso natančneje opredeljeni.
1.3.2.1 »POZITIVNA« ČUSTVA
Pozitivna čustva naj bi se pri posamezniku pojavila takrat, ko »okoliščine pripomorejo k
temu, da posameznik dosega zanj pomembne cilje« (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007,
str. 11). Funkcija pozitivnih čustev je, da posameznika približajo določenemu dogajanju, ki v
njem vzbudijo posamezno čustvo (Smrtnik Vitulić, 2007).
1.3.2.2 »NEGATIVNA« ČUSTVA
Negativna čustva pa naj bi se pojavila takrat, ko posameznik »oceni, da so njegovi cilji
zaradi dogajanja ogroženi« (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007, str. 11). Ne glede na to, ali
posameznik doživlja pozitivna ali negativna čustva, je za doživljanje pomembno dogajanje, ki
ga posameznik ovrednoti kot zanj pomembnega (Oatley in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić,
2007). Funkcija negativnih čustev je, da posameznika oddaljijo od določenega dogajanja, da
se posameznik dogajanju izogne (Smrtnik Vitulić, 2007).
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1.4 VPLIV ČUSTEV NA MIŠLJENJE IN ZAZNAVANJE
»Čustva vplivajo na kognitivne procese, na vedenje, motivacijo, zelo intenzivna čustva pa
tudi na motorične funkcije.« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 13) Nekaterih učinkov čustev se
posameznik zaveda bolj, nekaterih pa manj ali sploh ne. Ne glede na raven ozaveščanja pa
čustva vplivajo na posameznikovo doživljanje ali splošno počutje.
Čustva vplivajo na kognitivne procese, kar se kaže v usmerjanju in preusmerjanju
posameznikove pozornosti, motiviranju, organiziranju in vodenju zaznave posameznika
(Izard, 1991; Oatley in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Nekatera čustva na kognitivne
funkcije vplivajo pozitivno in njihovo učinkovitost še povečujejo, učinek nekaterih drugih
čustev pa je ravno nasproten. Veliko vlogo pri tem, kako čustva delujejo na kognitivne
procese, igra tudi intenzivnost posameznega čustva. Šibka čustva vplivajo na miselne
procese; povečajo hitrost mišljenja, število idej, vplivajo na ustvarjalnost, iniciativnost in
iznajdljivost. Če nas vsebina čustveno pritegne, si jo hitreje in trajneje zapomnimo (Smrtnik
Vitulić, 2007). Intenzivnejša čustva lahko paralizirajo psihične funkcije organizma. Najprej
odpove mišljenje, lahko pa se paraliza razširi tudi na motorične funkcije (prav tam).
»Pozitivna čustvena stanja (sreča, zadovoljstvo) višajo stopnjo mentalne aktivnosti,
spodbujajo količino in stopnjo naučenega ter pospešujejo oblikovanje učinkovitejših strategij
pri predelavi informacij.« (Božič, 2002, str. 62)
Različna čustva lahko vplivajo na to, da posameznim dražljajem pripišemo drugačen
pomen, kot ga dejansko imajo, kar vodi do zaznavnih pomot (Lamovec, 1991). Čustva lahko
vplivajo tudi na zaznavanje časa. Osebam, ki doživljajo neugodna čustva, čas teče počasneje,
veselim ljudem pa čas mineva hitreje (Smrtnik Vitulić, 2007).
Ker imajo čustva velik vpliv na posameznika, je pomembno, da posameznik čustva pri
sebi prepozna in jih obvladuje oz. uravnava in izraža ustrezno. Učenci, ki imajo težave pri
učenju, pogosteje doživljajo negativna čustva, ki določene težave še poglobijo. Zato so lahko
čustva za njihovo uspešnost še posebej pomembna.
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1.5 ZNAČILNOSTI TEMELJNIH ČUSTEV STRAHU, JEZE IN ŽALOSTI
STRAH
»Subjekt občuti strah, kadar ocenjuje, da je ogrožena določena vrednota, da se
ogrožajoči sili ne more zoperstaviti, vendar bi se lahko umaknil iz situacije.« (Milivojević,
2008, str. 490) Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Večji pomen ima dogajanje za
posameznika, intenzivnejši je strah. Je tudi čustvo, ki je usmerjeno v prihodnost (Smrtnik
Vitulić, 2007).
Strah posameznika pripravi na spoprijemanje z nevarnostjo. V evolucijskem smislu je
omogočil preživetje in zagotovil zaščito posamezniku. Omogoča namreč hitro in avtomatsko
oceno ogrožajoče situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev na novo situacijo (Smrtnik
Vitulić, 2004). Posameznik, ki ga je strah, sporoča drugemu ne samo, da ni kos situaciji,
ampak tudi, da ima voljo do življenja in preživetja ter da ga skrbi zase. Posameznik se lahko
odziva različno: lahko zbeži iz situacije, svoj strah pokaže ali pa se odzove z agresivnostjo
(Smrtnik Vitulić, 2007).
Ena izmed vrst strahu je tudi tesnoba (anksioznost), to je »posplošeno stanje
neopredeljenega nerealističnega strahu brez jasnega vzroka oz. ogrožajočega predmeta ali
situacije« (Fekonja in Kavčič, 2004, str. 429). Za razliko od strahu anksioznost ne izhaja iz
obstoječe situacije, ampak iz pričakovane (prav tam).

JEZA
»Oseba občuti jezo, ko oceni, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža neko
njegovo vrednoto.« (Milivojević, 2008, str. 352) Čustvo nastane, ko je posameznik oviran v
svoji dejavnosti, kadar mu kdo preprečuje izvajanje dejavnosti ali do njega izraža premalo
spoštovanja. Posameznik želi nekaj spremeniti v skladu s svojimi željami, vrednotami ali cilji
ter se počuti dovolj močnega, da spremembo tudi naredi (Smrtnik Vitulić, 2007). Gre za
izražanje dominantnosti, moči posameznika.
Cilj jeze je v drugem sprožiti doživljanje neugodja, le-to pa naj bi posameznika motiviralo
k spremembi vedenja. Namen jeze je, da drugi, ki s svojim vedenjem ogroža uresničenje
7

pomembne želje ali dosego cilja posameznika, svoje vedenje spremeni. Ko je namen
dosežen, posameznik jeze ne doživlja več (prav tam).

ŽALOST
»Oseba občuti žalost tedaj, ko oceni, da dokončno izgublja nekaj, kar je zanjo
pomembno in na kar je čustveno navezana.« (Milivojević, 2008, str. 661) Žalost je toliko
intenzivnejša in večja, kolikor pomembnejši je za osebo izgubljeni objekt oz. oseba (Smrtnik
Vitulić, 2007). Žalost je čustvo, ki je običajno usmerjeno v preteklost, lahko pa je usmerjeno
tudi v sedanjost in prihodnost (prav tam). Posameznik, ki je žalosten, se spoprijema z
dogajanjem, ki je čustvo sprožilo, in dogajanja ne želi spremeniti. Posameznik pozornost
usmerja nase, na svoje doživljanje. Izraža potrebo po sočutju in kliče na pomoč (prav tam).

1.6

ZNAČILNOSTI KOMPLEKSNEJŠIH ČUSTEV SRAMU IN KRIVDE

SRAM
»Človeka je sram takrat, ko naredi nekaj, kar odstopa od predstave, za katero bi želel, da
bi jo o njem imele pomembne druge osebe. Zato je prepričan, da ga drugi ne sprejemajo, da
ga zavračajo ali prezirajo.« (Milivojević, 2008, str. 563) Sram je socialno oz. »javno« čustvo,
saj za doživljanje tega čustva potrebujemo fizično ali mentalno prisotnost drugega
(Milivojević, 2008).
Ob doživljanju sramu posameznik doživlja neugodje, zato se poskuša vedenju oz.
situacijam, s katerimi je sram povezan, izogniti (Smrtnik Vitulić, 2007). Tisti posameznik, ki ga
je sram, sporoča, da ima o sebi ali svojem vedenju negativno mnenje. Boji se odzivov ljudi na
svojo ustreznost, zaradi česar se to čustvo pojavi. Gre torej za strah pred nesprejemanjem s
strani drugih (prav tam).

KRIVDA
»Kadar subjekt ocenjuje, da je z nekim svojim ravnanjem neupravičeno povzročil škodo
in neprijetna občutja pri drugem, občuti krivdo ali jezo nase.« (Milivojević, 2008, str. 591)
Krivda je torej posledica prekršene ponotranjene prepovedi. Je svojstvena oblika
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»samokaznovanja«, usmerjena pa je k spremembi vedenja. Namen krivde je utrjevanje
vrednostnega sistema posameznika (Smrtnik Vitulić, 2007). »Oseba, ki izraža čustvo krivde,
sporoča, da se zaveda svojih 'napak' in neugodja, ki ga je s svojim vedenjem povzročila drugi
osebi.« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 36)

1.7

PODROČJA

ČUSTEV:

IZRAŽANJE,

PREPOZNAVANJE

IN

URAVNAVANJE
Čustveni procesi so kompleksna celota, vendar lahko analiziramo posamezne procese ali
kombinacijo procesov, kot so doživljanje, izražanje, prepoznavanje, uravnavanje in
simultanost čustev. Doživljanje čustev je povezano predvsem s telesnim vidikom, to je z
zaznavanjem oz. občutenjem čustvenih procesov (Smrtnik Vitulić, 2007). Ko se posameznik
pri soočanju s problemi spopada z določenimi čustvi, je zelo pomembno, da čustva najprej
prepozna, nato pa jih ustrezno uravnava ter izraža družbeno sprejemljivo.

IZRAŽANJE ČUSTEV
Izražanje čustev vključuje specifične telesne izraze čustev in je nezavedne narave. Gre za
telesni odziv posameznika na dražljaje, ki jih zaznava in jim pripisuje določen pomen (Smrtnik
Vitulić, 2004). Pozornost usmerimo predvsem na izraze obraza, gibe oči in smer gledanja,
kretnje, držo telesa, glas, nejezikovne zvoke, rabo socialnega prostora, dotik ter vonj (prav
tam).
Vendar pa čustva lahko izražamo tudi preko besed. Pomembno je, da se posameznik
nauči besednih izrazov, ki opredeljujejo posamezna čustva. Razvoj govora posamezniku
omogoča, da lahko razume in ubesedi tudi kompleksnejša čustva (Lamovec, 1991).
Socialno okolje in dogodki v njem sprožajo določena čustvena stanja, izražanje čustev pa
je zelo odvisno tudi od norm, ki so v kulturnem okolju določene. Posameznik pravila
čustvenega izražanja usvaja tudi preko odzivanja drugih, ki so v njegovem okolju. Tako
posameznik spoznava (ne)primerne načine odzivanja in izražanja čustev ter jih po potrebi
tudi spreminja (Smrtnik Vitulić, 2007). Pomembno je, da se posameznik določena čustva
nauči izražati na način, ki je sprejemljiv v njegovem družbenem okolju. V nekem drugem
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okolju ta način lahko ni ustrezen, česar se mora posameznik ravno tako naučiti in odziv glede
na okoliščine tudi spreminjati.

PREPOZNAVANJE ČUSTEV
Z razvojem in izkušnjami se otrok postopoma nauči prepoznavati določena čustvena
stanja, jih zna ubesediti in tudi primerno izraziti. Razvoj poteka tako, da se otrok najprej
nauči čustva prepoznavati pri sebi, šele nato pri drugem.
Prepoznavanje čustev je predvsem rezultat učenja. Posameznik mora imeti znanje o
pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in o drugih značilnostih čustvenega
izražanja, pridobljenih preko vsakdanjih izkušenj (Smrtnik Vitulić, 2003). Pri prepoznavanju
čustev je treba čustvene izraze povezati z ustrezno situacijo ali vedenjem (prav tam).
Prepoznavanje čustev drugih je zahtevnejša naloga. Ljudje lahko zaradi kulturnih pravil
za prikazovanje čustev, osebnih in nevrotičnih razlogov ali z namenom namernega goljufanja
niso vedno pripravljeni izražati svojih čustev in jih zato skušajo prikriti (Lamovec, 1991).
Takrat je poleg situacije in vedenjskih izrazov treba biti pozoren tudi na »kontekst, časovno
razporeditev izrazov in na morebitna neskladja med različnimi kanali sporočanja ter med
kanali in kontekstom« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 28). Zaradi vsega navedenega nekateri
ljudje ne prepoznajo čustev drugih oziroma imajo s tem večje težave. Pri drugih pa so te iste
težave lahko posledica nevroloških disfunkcij.

URAVNAVANJE ČUSTEV
»Uravnavanje čustev je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje kakovosti in
intenzivnosti posameznih komponent čustev (izrazov, doživljanja, procesov mišljenja)
določeni situaciji ali drugim ljudem.« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 30) Posameznik glede na
okoliščine torej presodi, kako lahko svoja čustva izraža in kako intenzivno.
Uravnavanje čustev je lahko zavestno ali nezavedno. Nezavedno uravnavanje čustev
poteka preko ponotranjenih kulturnih pravil za izražanje čustev in upoštevanje
idiosinkratičnih pravil članov posamezne družine (Lamovec, 1992). Zavestno uravnavanje
vključuje psihične procese, »ki jih subjekt zavestno in hote uporablja, da bi se obvaroval
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neprijetnega čustva. Subjekt se čustva zaveda in do njega zavzame stališče.« (Milivojević,
2008, str. 218–219) Otroci z učnimi težavami, še posebej učenci z izrazitimi učnimi težavami,
svoja čustva ob spoprijemanju z najrazličnejšimi težavami pogosto prikrivajo, saj ne želijo
delovati šibki, ranljivi.
V ožjem pomenu uravnavanje čustev razumemo kot »voljan nadzor posameznika nad
svojimi čustvenimi procesi, na primer s prikrivanjem zunanjih izrazov čustev, z miselno
preusmeritvijo ali z vplivom na delovanje telesnih procesov.« (Smrtnik Vitulič, 2007, str. 30)
V splošnem ljudje najpogosteje uporabljamo tri načine uravnavanja čustev: (1)
ekspresivni način, kjer gre za spremembe izrazov ali vedenja z namenom spreminjanja
doživljanja, (2) kognitivni način, kjer doživljanje spremenimo s spreminjanjem misli in
predstav, ter (3) telesni način, pri katerem skušamo spremeniti telesne znake določenega
čustva (Lamovec, 1992).
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2 OPREDELITEV SPLOŠNIH IN SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV TER
PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA
Učne težave so raznovrsten in kompleksen pojav, saj so vzroki težav lahko zelo različni.
Učne težave se »razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od preprostih do
kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse
življenje« (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 8). Žerdin (1991, str. 18–19) navaja, da imajo
»nekateri otroci učne težave le pri posameznih predmetih, drugi pri večini predmetov ali celo
pri vseh. Nekaterim povzroča težave le posamezna učna snov ali učenje predmeta pri enem
od učiteljev.«
V populaciji vseh šolajočih otrok predstavljajo otroci s posebnimi potrebami od 20 do 25
% populacije. V skupini otrok s posebnimi potrebami največ otrok predstavlja skupina otrok z
učnimi težavam, tako s splošnimi kot specifičnimi. Predstavljali naj bi namreč kar 20 %
šolajoče populacije (Kavkler in Magajna, 2008). »Med učenci z učnimi težavami je okrog 10 %
učencev, ki imajo specifične učne težave, in od teh jih je le 2–4 % v šolajoči populaciji tistih,
ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja.«
(prav tam, str. 23)
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo resnejše težave pri učenju
in spadajo v skupino učencev z učnimi težavami oz. natančneje v skupino učencev s
specifičnimi učnimi težavami. V nadaljevanju sem opredelila pojme »učne težave« (v
nadaljevanju UT), »splošne učne težave«, »specifične učne težave« (v nadaljevanju SUT) ter
»primanjkljaji na posameznih področjih učenja« (v nadaljevanju PPPU).

UČNE TEŽAVE (UT)
Lerner (2003, v Magajna idr., 2011, str. 9) otroke in mladostnike z učnimi težavami
definira kot »raznoliko skupino […] z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi
značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov.«
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Problem učnih težav je kompleksen in trdovraten, zato so se v zadnjem času razvili
sodobni načini razvrščanja težav pri učenju. Nove perspektive se osredotočajo na
interaktivno naravo procesov učenja in poučevanja. Proučujejo vpliv »neusklajenosti med
značilnostmi učenca (npr. sposobnosti, strukture predznanja, stil učenja, značilnosti
čustveno-socialnega odzivanja ipd.) in značilnostmi učnega okolja (metode, gradiva, klima)«
(Magajna, 2008b, str. 16). Cilj proučevanja je namreč ustvariti takšno učno okolje, ki bi bilo
močno in raznovrstno ter ki bi prispevalo k optimalnemu razvoju potencialov posameznega
učenca (Magajna, 2008b).
Z vidika interakcijskega pojmovanja vzrokov učnih težav delimo učne težave otrok na tri
osnovne tipe (prav tam, str. 16):
-

Če so vzroki primarno v učenčevem okolju, je to I. tip težav. Težave so posledica
kulturne

in ekonomske

prikrajšanosti, pomanjkljivega

ali neustreznega

poučevanja, težav, povezanih z večjezičnostjo in multikulturnostjo ali prisotnostjo
kroničnih stresnih vplivov v otrokovem okolju.
-

Če so vzroki v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem, govorimo o
II. tipu težav. V posamezniku t. i. notranji dejavniki pripomorejo k večji ranljivosti
oz. k večji nagnjenosti k razvoju določenih splošnih ali specifičnih učnih težav. Do
odkritega pojavljanja učnih težav in neuspešnosti bo pri posamezniku prišlo le v
primeru, ko okolje (npr. učni materiali, metode, šolska klima) ni načrtovano,
prilagojeno ali usposobljeno za ustrezno ukvarjanje z ranljivostmi, posebnostmi
ali nagnjenostmi, ki jih posameznik ima. V to skupino spadajo otroci z blažjimi
specifičnimi učnimi težavami, ki ob ustreznem pristopu težave lahko
kompenzirajo. V nasprotnem primeru pa lahko pride do učne neuspešnosti z
nadaljnjimi posledicami na čustvenem in socialnem področju.

-

Če so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali
motivacijske posebnosti, zmerne do specifične motnje učenja itd.), govorimo o
III. tipu težav. Otroci, ki imajo tovrstne težave, potrebujejo večje prilagoditve. V
to skupino učnih težav spadajo učenci z zmerno in predvsem s težjo obliko
specifičnih učnih težav oz. učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
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Lewis in Doorlag (1987, v Kavkler, Magajna, 2008b) pa povprečno ali nadpovprečno
nadarjenega posameznika, ki je učno neuspešen, razdelita v dve skupini: učence s splošnimi
učnimi težavami in učence s specifičnimi učnimi težavami.

SPLOŠNE UČNE TEŽAVE
Splošne učne težave se pojavijo pri tistih učencih, pri katerih sta usvajanje in izkazovanje
znanja ali veščin ovirana. Posledice se pri teh učencih lahko kažejo kot znižana storilnost, leta pa je lahko posledica najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (ekonomska in kulturna
prikrajšanost, problemi večjezičnosti in večkulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno
poučevanje), nekaterih notranjih dejavnikov (splošno upočasnjen razvoj kognitivnih
sposobnosti) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij (strah pred neuspehom,
nezrelost ter pomanjkanje motivacije in učnih navad). Med učence s splošnimi učnimi
težavami uvrščamo tudi učence, ki so storilnostno podpovprečni, kar pomeni, da so
potenciail na različnih področjih učenja ustrezni, vendar so rezultati ter izvajanje nižji od
zmogljivosti (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT)
O specifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko so razlogi za slabše učno napredovanje
na določenih področjih učenja notranje ali nevrofiziološke narave (prav tam, 2011).
Specifične učne težave predstavljajo splošen izraz za označevanje raznovrstne skupine
motenj, ki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih in zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih
do vseživljenjskih (Magajna, 2002). Motnje se kažejo zelo različno, vendar pa imajo SUT
določene skupne značilnosti (Magajna, 2002, str. 16):


SUT se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitosti težav na
katerem koli od naslednjih področij, kot so: pozornost, pomnjenje, mišljenje,
koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna
kompetentnost in čustveno dozorevanje.



SUT so notranje narave (domnevno posledica disfunkcije v delovanju centralnega
živčnega sistema).
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SUT vplivajo na zmožnost razlaganja (interpretiranja) zaznanih informacij in/ali
povezovanja (integracije) informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin branja,
pisanja, računanja.



SUT se lahko pojavijo v vsem življenjskem obdobju.



SUT lahko izhajajo iz genetske variacije, nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov,
dogodkov v pre- in postnatalnem obdobju ali katerih koli dogodkov, ki imajo za
posledico nevrološko oviranost ter lahko vplivajo na učenje in vedenje vsakega
posameznika, vključno s tistimi, ki so povprečno in nadpovprečno inteligentni.



SUT niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami,
motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi
dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.

SUT glede na specifične primanjkljaje delimo v dve skupini: 1. specifični primanjkljaji na
ravni slušno-vizualnih procesov in 2. specifični primanjkljaji na ravni vizualno motoričnih
procesov. V prvo skupino uvrščamo motnje branja in pisanja (disleksija), pravopisne težave
(disortografija) in druge učne težave na področju jezika, druga skupina pa predstavlja otroke,
ki imajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in
izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter težave na področju socialnih veščin (Kavkler,
2002). Najpogostejše so motnje branja in pisanja, vendar pa pri učencih s SUT opažamo tudi
določene vedenjske in odzivne značilnosti, kot so nemirnost, hitra naveličanost in
nestanovitnost, eksplozivnost, razdražljivost, nestrpnost, nepremišljenost, površnost,
nezrelost, čustvena nestabilnost, »dobri« in »slabi« dnevi. Otroci, ki imajo SUT, imajo slabše
razvite tiste sposobnosti, ki so osnova za osvajanje učne snovi v prvih razredih (npr.
sposobnost branja, sposobnost pisanja) (Žerdin, 1991).
Za učence s specifičnimi učnimi težavami je značilno, da nimajo težav pri vseh šolskih
predmetih, temveč le pri nekaterih. Opazna so tudi izrazita nihanja v učinkovitosti pri enem
samem predmetu. Pri teh učencih se kljub ustreznemu poznavanju socialnih norm lahko
pojavljajo specifične težave na področju čustvenega odzivanja, v njihovi samopodobi in
atribucijah ter pri socialnih veščinah. Vendar pa je povezanost med SUT ter razvojem
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čustvenih in vedenjskih motenj precej odvisna od ravnanja staršev, celotne šolske klime,
razumevanja otrokovih težav, zahtev ter strategij pomoči v šolskem okolju (Božič, 2002).
Primanjkljaji učencev s SUT so neka danost, ki se kažejo kot enkratna kombinacija učnih in
drugih spremljajočih težav (prav tam).
Pri otrocih s SUT so pogosto prisotne sekundarne značilnosti, ki so običajno že posledica
dolgotrajnejšega učnega neuspeha. Neuspeh se najprej kaže v upadu motivacije in
vztrajnosti za učenje. Učenci lahko odklanjajo naloge ob pojavu prvih težav in ne vlagajo
ustreznega napora v učenje novih vsebin. Pomembne posledice neuspeha so tudi
pomanjkljivo

razvita

samoregulacija,

znižana

šolska

samopodoba,

oslabljeno

samospoštovanje in samozavest (prav tam).

TEŽJE OBLIKE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV OZ. PRIMANJKLJAJI NA
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA (PPPU)
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so učenci, ki so na kontinuumu
specifičnih učnih težav in imajo zmerne, hujše ali najhujše oblike specifičnih učnih težav.
Učenci s PPPU torej spadajo v skupino, ki ima izrazitejše težave pri učenju in ki potrebuje
intenzivnejše oblike pomoči. (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bergar Golobič,
2008). Primanjkljaji na posameznih področjih učenja oz. težje in težke oblike SUT niso
primarno odvisne od vlaganja truda posameznika, njegove ravni inteligentnosti ali od
socialno-ekonomskega statusa družine. Zaradi nevrorazličnosti oz. zaradi kognitivnih
dejavnikov, ki vplivajo na drugačno procesiranje informacij, so ti učenci pogosto učno manj
uspešni (Magajna idr., 2011). Ti učenci so zaradi svojih težav usmerjeni v program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pri čemer dosegajo enakovredni
izobrazbeni standard kot njihovi vrstniki brez primanjkljajev na posameznih področjih učenja.
(Magajna idr., 2008).
Pri prepoznavanju težav in oblikovanju ustreznih oblik pomoči in podpore so ključni
dobro oblikovani kriteriji, ki razlikujejo med lažjo in zmerno obliko SUT ter težjo obliko SUT,
imenovano tudi »primanjkljaji na posameznih področjih učenja« (PPPU) (Magajna, 2002, str.
19–20):
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»Šibkosti v temeljnih spretnostih so tako močno izražene, da učencu otežujejo
spremljanje in napredovanje na širših področjih kurikuluma (npr. pismenost na
nivoju, ki učencu onemogoča dostop do pisnih materialov ali izvajanje pisnih
nalog na katerem koli področju kurikuluma).



Učenec kljub skrbno ciljno zasnovanim intervencijam ne zmore pomembno
izboljšati svoje učinkovitosti na šibkih področjih.



Uporaba alternativnih pristopov in izkoriščanje alternativnih veščin (posebnih
pristopov poučevanja, uporabe kompenzacijskih strategij) ne zadostuje za
napredovanje v okviru različnih področij kurikuluma (uporaba veščin ustnega
sporazumevanja ali grafičnega beleženja in predstavitve informacij je tako
počasna, da omejuje napredek).



Prisotnost

notranje

stiske,

nizkega

samospoštovanja

in

znižanega

samospoštovanja je jasno razvidna. Pojavljajo se težnje k izogibanju in
izostajanju, neangažiranost in/ali vedenjske težave.«
Izrazitejše in vidnejše težave ima učenec na posameznih področjih učenja, večja je
verjetnost, da se bo soočal tudi s čustvenimi težavami, socialno izolacijo, z zavračanjem
vrstnikov in z osamljenostjo (npr. Arthur, 2003, v Martinez in Semrud-Clikeman, 2004;
Margalit, 1998, v Martinez in Semrud-Clikeman, 2004). Učenci z učnimi težavami se soočajo s
šolskim neuspehom ali z nižjimi učnimi dosežki, pogosto pa tudi z nižjo motivacijo za učenje
(Fulk, 1996, v Martinez in Semrud-Clikeman, 2004; Gresham, MacMillan in Bocian, 1997, v
Martinez in Semrud-Clikeman, 2004). Vendar pa ti učenci kljub čustvenim težavam in
težavam pri šolskem delu šolo večinoma cenijo (npr. Hatzichristou in Hopf, 1993, v Martinez
in Semrud-Clikeman, 2004).
Pogosto pa se zaradi doživljanja dolgotrajnejšega neuspeha pri teh učencih razvijejo še
sekundarne značilnosti, kot so slabša motivacija za učenje, pomanjkljivo razvita
samoregulacija ter nizko samospoštovanje. Ker so ti učenci pogosto učno neuspešni, jih tudi
vrstniki pogosto ne sprejemajo. Če se neugodne izkušnje v šoli in domačem okolju utrjujejo,
se pri neuspešnem otroku postopoma razvijejo čustvene in vedenjske težave (Božič, 2002).
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Pogosto doživljanje strahu, anksioznosti, depresivnosti in jeze vpliva na učno učinkovitost in
socialno sprejetost otroka (prav tam). Glavna varovalna dejavnika za nastanek t. i.
internaliziranih težav (npr. anksioznosti, depresivnosti) pri učencih sta pozitivno
samospoštovanje in visoka raven samozavedanja. Če posameznik svojo težavo razume kot
nekaj izoliranega in ne kot nekaj, kar ga »prežema« na vseh področjih delovanja in
doživljanja, potem je njegovo čustveno prilagajanje bolj optimalno (Magajna, 2006b). To
pomeni, da posameznik npr. svojih težav pri branju ne enači s tem, da je kot oseba
»nesposoben«, da je »neumen« ipd., ampak razume, da so te težave le del njegovih
značilnosti, med katerimi je mnogo pozitivnih.
Raziskave kažejo, da so učne težave, ki jih imajo učenci s SUT, povezane s širokim
spektrom psiholoških problemov, kot so nepozornost, nižja motivacija za šolsko delo, šolski
osip, strah pred neuspehom, depresija, tesnoba, osamljenost, nizko samospoštovanje in slabi
odnosi z vrstniki (Greenham, 1999, v Singer, 2005; Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000, v
Singer, 2005; Kavale in Forness, 1996, v Singer, 2005). Pomanjkanje samospoštovanja pri
učencih s SUT pogosto ustvari vsesplošni občutek manjvrednosti (Kavale in Forness, 1996, v
Singer, 2005), ki pogosto vpliva na manj učinkovito reševanje težav v odraslosti.
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3 USPEŠNO PSIHOSOCIALNO PRILAGAJANJE OSEB S SUT OZ.
REZILIENTNOST
Med osebami s SUT obstajajo velike individualne razlike ter razlike v uspešnosti
prilagajanja (Magajna, 2006a). Nekaterim posameznikom se uspe kljub težavam dobro
prilagoditi številnim zahtevam in so v življenju uspešni, drugi pa imajo pri prilagajanju na
posameznem področju ali na več področjih izrazitejše težave. Stopnjevanje težav pri
prilagajanju lahko vodi v socialno izključenost, ekonomsko ali izobrazbeno prikrajšanost,
brezposelnost ter celo v psihopatologijo (prav tam).
»Specifične učne težave ovirajo usvajanje pomembnih šolskih veščin in prilagajanje na
različne zahteve domačega, šolskega in širšega okolja ter povzročajo dodatne obremenitve in
stiske na čustvenem in socialnem področju.« (Magajna, 2008a, str. 32) Specifične učne
težave zato uvrščamo k rizičnim dejavnikom za razvoj učne neuspešnosti ter kasnejših
problemov poklicnega in življenjskega prilagajanja (prav tam). Skozi zgodovino so se
oblikovali različni pristopi na področjih raziskovanja in obravnavanja specifičnih učnih težav,
saj imajo le-te pogosto posledice na življenje posameznika. Sodobni pristopi iskanja in
odpravljanja

primanjkljajev

so usmerjeni

celostno, daljnosežno, vseživljenjsko in

interaktivno. Najbolj uveljavljen in kompleksen je model »rizičnosti-rezilientnosti«, ki
poudarja odkrivanje in razvijanje t. i. močnih področij učenca, na katerih je uspešen
(Magajna, 2006b).
Rizični in varovalni dejavniki so tisti dejavniki, ki ovirajo ali pa olajšajo uspešno
prilagajanje posameznika pri soočanju s spremembami, težavami (Magajna, 2006b). Ti
dejavniki so lahko »notranje narave (temperament, zmožnosti in/ali motnje, samopodoba,
motivacijske značilnosti, strategije reševanja problemov itd.) ali zunanje narave (socialnoekonomske okoliščine, pričakovanja okolja, funkcioniranje družine, načini discipliniranja
itd.)« (Magajna, 2006b, str. 89).
Pomembno je, da strokovnjaki poznamo rizične dejavnike, ki ovirajo uspešno prilagajanje
posameznika pri soočanju s spremembami ali težavami. Te dejavnike poskušamo omiliti oz.
preprečiti tako, da njihov vpliv ne bi bil tako velik, da bi pomembno vplival na življenje
19

posameznika. Ravno tako je pomembno, da poznamo varovalne dejavnike ter jih poskušamo
čim bolj okrepiti.
V nadaljevanju je predstavljen pojem »rezilientnost« ter najpogostejši rizični in varovalni
dejavniki oseb s SUT.

3.1 REZILIENTNOST
Rezilientnost ali psihična odpornost je zmožnost, da posameznik kljub določenim
primanjkljajem ob začetnih neuspehih poveča napore, vztraja ter išče različne in iznajdljive
načine ter poti do uspeha. Psihično odpornost torej lahko razumemo kot prisotnost
varovalnih dejavnikov, to je tistih kvalitet ali situacij, ki pomagajo spremeniti ali obrniti
pričakovan negativni izid v pozitivnega (Magajna, 2006a). »Termin 'rezilientnost' pomeni
prožnost ali elastičnost in se nanaša ob delovanju neugodnih pritiskov in obremenitev na
zmožnost vračanja v ustrezno stanje.« (Magajna, 2006b, str. 87)
Rezilientnost ni pretežno prirojena lastnost, ampak jo lahko pojmujemo kot pozitiven in
nepričakovan izid, za katerega so kljub prisotnosti rizičnih dejavnikov značilni posebni vzorci
funkcionalnega vedenja (prav tam). Rezilientnost je dinamičen konstrukt, dinamičen proces
adaptacije, ki vključuje interakcije številnih rizičnih in varovalnih dejavnikov.

3.2 RIZIČNI DEJAVNIKI
»Prisotnost specifičnih učnih težav je rizični dejavnik notranje narave, ki ovira usvajanje
pomembnih šolskih veščin, otežuje prilagajanje na različne zahteve domačega, šolskega in
širšega okolja ter povzroča dodatne obremenitve in stiske na socialno-emocionalnem
področju.« (prav tam, str. 86) »SUT negativno vplivajo na samospoštovanje, izobrazbo,
poklic, socializacijo ter vsakodnevne življenjske aktivnosti.« (Wong in Bernice, 1996, v Božič,
2002, str. 62) Sama prisotnost SUT ne vodi do družinskih problemov, socialnih konfliktov,
depresije, brezposelnosti ali pa drugih negativnih posledic. Predhodno naštete težave lahko
nastanejo in pomembno vplivajo na življenje posameznika le, kadar specifične učne težave
medsebojno interaktivno delujejo z rizičnimi dejavniki (Magajna, 2006b).
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Učenci s PPPU pogosto ne izpolnjujejo osnovnih nalog šolanja toliko, da bi lahko vstopali
v naslednje zahtevnostne stopnje izobraževanja, zaradi česar šolanje prekinejo na stopnji, ki
je prenizka glede na njihove celovite sposobnosti in objektivne možnosti. Šolska neuspešnost
pa lahko pomembno vpliva na osebni razvoj posameznika; »zmanjša možnosti za nadaljnje
splošno in poklicno usposabljanje, vpliva na možnosti in vrsto zaposlitve, s tem določa
možnost in raven samostojnega preživljanja ter z vsem tem poslabšuje kakovost kasnejšega
življenja posameznika in njegovih bližnjih« (Tomori, 2002). Vendar pa šele utrjevanje
negativnih izkušenj v družini, šoli, prostem času in med vrstniki pripomore k razvoju
čustvenih in vedenjskih motenj (Božič, 2002).
Številne raziskave dokazujejo sopojavljanje čustvenih problemov in specifičnih motenj
učenja. Otroci, mladostniki in odrasli s SUT dosegajo višje rezultate na lestvicah anksioznosti
in depresivnosti (Magajna, 2006b). Za pojav depresivnosti in anksioznosti so najbolj rizični
tisti učenci s SUT, ki imajo tudi neverbalne specifične učne težave. Zaradi težav v
predelovanju informacij in integraciji vedenja pri posameznikih z neverbalnimi specifičnimi
učnimi težavami prihaja do slabih socialnih interakcij, depresivnosti in socialne stigmatizacije
(Magajna, 2006b).
Različne raziskave so pokazale, da če ima posameznik sopojavljajoče različne oblike SUT,
to predstavlja rizični dejavnik za čustveno funkcioniranje oz. razvoj psihosocialnih težav in
zmožnost šolskega prilagajanja. Že to, da ima učenec SUT, predstavlja rizični dejavnik za
slabše čustveno funkcioniranje (Martinez in Semrud-Clikeman, 2004). Tudi Wiener (2004, v
Magajna 2006) s sodelavci je ugotovila, da otroci s sopojavljanjem težav na področju učenja
in pozornosti kažejo slabšo samopodobo, nižje samospoštovanje in so bolj rizični za razvoj
depresivnosti.
Družinsko okolje je lahko močan varovalni dejavnik, vendar pa v primeru kroničnih
konfliktov, nedosledne discipline, pomanjkanja podpore ali neustreznih pričakovanj postane
močan rizični dejavnik za čustveno-socialne težave (Magajna, 2006b). »Učenci, katerih starši
ne sprejemajo disleksije, poročajo o močnih negativnih čustvih in zbeganosti. Pomembno je,
da se učenci s starši o svojih težavah in neprijetnih občutjih pogovorijo. Vendar pa otroci
staršem ne zaupajo vedno. Svoja občutja in težave zamolčijo, če od svojih staršev ne dobijo
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primerne/želene pomoči in v primeru, če se čustva otrok pri ponovnem razlaganju svojih
težav še okrepijo. Nekateri otroci pa o težavah s starši ne razpravljajo, ker jih želijo zaščititi –
ne želijo, da bi bili starši žalostni in zaskrbljeni, da bi doživljali krivdo, da morajo njihovi starši
vlagati veliko časa v to, da zagotovijo dodatno pomoč.« (Singer, 2005, str. 420, 421).
Pomemben dejavnik, ki učenca s SUT lahko varuje ali pa ogroža, je tudi njegov
temperament. To je prirojen način odzivanja posameznika, ki vključuje prilagodljivost,
odzivanje, orientiranost na nalogo, vztrajnost in prožnost. Od stopnje ujemanja
posameznikovega temperamenta s pričakovanji okolja je odvisno, ali je temperament rizični
ali varovalni dejavnik (Elksnin in Elksnin, 2004 in Magajna, 2006b).
»Tudi učitelji so po mnenju učencev z disleksijo pomemben rizični dejavnik, saj njihovo
disleksijo lahko naredijo javno.« (Singer, 2005, str. 420)
Dva izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivata na šolsko uspešnost učencev, sta
oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah in učinkovitega obvladovanja stresov ter
sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in neuspeh (Bergant in Musek
Lešnik, 2002). Učenci z UT, ki pri soočanju z neuspehom uporabljajo strategije ignoriranja
problema ali nad težavo obupajo, so pogosteje depresivni ali se pri njih izrazi katera od
drugih oblik duševnih motenj (npr. Lackaye, Margalit, Ziv in Ziman, 2006, v Firth, Greaves in
Fydenberg, 2010; Sideridis, 2007, v Firth, Greaves in Fydenberg, 2010). Pomemben rizični
dejavnik za nastanek različnih psihosocialnih težav pri učencih so tudi neustrezni odzivi
vrstnikov na njihove UT (Singer, 2005).

3.3 VAROVALNI DEJAVNIKI
Varovalni dejavniki pripomorejo k temu, da se posameznik na ogrožajoče dejavnike oz.
dejavnike tveganja odziva v pozitivni smeri (Kos, 1999, v Magajna, 2006b). Odkrivanje
varovalnih dejavnikov pri otrocih s SUT je pomembno, saj z njimi lahko spodbudimo
posameznika, da se na svoje težave učinkoviteje odzove (Magajna, 2008a).
Ugotovljeno je bilo, da sta družinsko in šolsko okolje tista, ki lahko predstavljata
varovalna dejavnika za otroke s SUT. Ugodno, podpirajoče družinsko in šolsko okolje lahko
»blaži« ali preprečuje nastanek različnih problemov na socialnem in čustvenem področju
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otrokovega delovanja. Za učence s SUT je še posebej pomembno, da že v prvih letih šolanja
delujemo podporno, da poskušamo preprečiti njihovo šolsko neuspešnost in stiske, ki jih
doživljajo ob neuspehih. Preprečevanje neuspeha ali učinkovito spoprijemanje z njim je
pomembno tako za posameznikovo trenutno doživljanje kot tudi za nadaljnjo življenjsko pot
(Žerdin, 1991). Družina, učitelji in vrstniki torej lahko pripomorejo k učinkovitejšemu
spoprijemanju učenca s PPPU s težavami, ki lahko nastopijo kot posledica spoprijemanja z
učno neuspešnostjo (Magajna, 2006; Margalit, 2004).
Čustvena stabilnost in dobre starševske veščine so pri vseh otrocih pomemben varovalni
dejavnik pri spoprijemanju s težavami. Fleksibilna in kohezivna družina se učinkoviteje odziva
na potrebe otroka s specifičnimi motnjami učenja kot družina, v kateri omenjene značilnosti
niso prisotne (Magajna, 2006b). »Pomembno je, da družinski člani izražajo čustveno podporo
otroku z motnjo učenja in hkrati uporabljajo različne veščine spoprijemanja s težavami doma
in v svojih interakcijah s šolo.« (Magajna, 2006b, str. 90) Starši, ki razumejo otrokove
posebne potrebe, nudijo svojemu otroku več in učinkovitejšo podporo kot starši, ki tega
razumevanja ne izražajo (Magajna, 2006b). Učinkovito uravnavanje čustev, podpora
vrstnikov in odraslih predstavljajo pomemben varovalni dejavnik v zdravem prilagajanju
mladih z UT (Margalit, 2003, v Martinez and Semrud-Clikeman, 2004).
V šolskem okolju so izredno pomembni naslednji faktorji, ki vplivajo na uspešen izid
posameznika s SUT in preprečujejo osip: »Majhno število učencev v razredu z ugodnim
razmerjem učitelj – učenec, ustrezno vzgojno-izobraževalno načrtovanje (upoštevanje
potreb učencev), individualizirana pozornost, poučevanje osnovnih veščin in vključevanje
staršev v vzgojno-izobraževalni proces.« (Bartnick in Parkay, 1991, v Magajna, 2006b, str. 91)
To pomeni, da omenjene dejavnike lahko prištevamo med varovalne za otroke in
mladostnike s SUT.
Navezanost na učitelje in na vrstnike ter angažiranje pri nalogah šolskega tipa
predstavljata splošne varovalne dejavnike za mladostniško delinkventnost (Wehlage, Rutter,
Smith, Lesko in Fernandez, 1989, v Magajna, 2006b). Med pomembne varovalne dejavnike
spadajo tudi pozitivne šolske izkušnje, odsotnost primanjkljajev v socialnih veščinah ter
odsotnost hiperaktivnosti in impulzivnosti (Magajna, 2006b). Glavna varovalna dejavnika za
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depresivnost in anksioznost v raziskavah na splošni populaciji je pozitivna samopodoba (prav
tam), doživljanje anksioznosti pa lahko zmanjšamo s strategijami samozavedanja
(razmišljanja o sebi, zavedanja svojih misli in čustev, spreminjanje odnosa do njih ter
analiziranja svojih dejanj) (Božič, 2002). Z vajo je namreč mogoče razviti zmožnost, da se
posameznik v stresnih situacijah mirno odmakne od svojih misli in čustev, namesto da bi
zapadel v anksiozno skrb (Černetič, 2005).
Prav tako je za učence z UT pomembno, da učno težavo razumejo kot »nekaj izoliranega;
kot nekaj, kar prizadene le del njihovega življenja, ne pa kot neki globalni problem, ki
prežema vse njihovo doživljanje in delovanje« (Magajna, 2006b, str. 90). Kot pomemben
varovalni dejavnik pri spoprijemanju z različnimi težavami v odraslosti se je pokazalo
posameznikovo razumevanje svojih UT in njihovo sprejemanje. Posameznik, ki svojih težav
ne zanika, je bolj nagnjen k iskanju mentorjev v okviru svojega izobraževanja in poklicnega
usposabljanja, poklicne izbire posameznika pa se bolj ujemajo z njegovimi sposobnostmi,
zmožnostmi in veščinami (Gerber, Reiff, Henry in Ginsberg, 1997, v Magajna, 2006b in Vogel,
Hruby in Adelman, 1993, v Magajna, 2006b). Tudi uspešnost v šoli je pomemben varovalni
dejavnik, ki otroka ščiti pred poglabljanjem čustvenih in vedenjskih motenj (Magajna,
2008a).
Rezultati vzdolžnih spremljanj učencev in mladostnikov s SUT nakazujejo, da je za
uspešen razvoj in življenjski izid oseb s SUT treba razvijati kritično zavedanje in sprejemanje
motenj, socialno kompetentnost in sposobnost rabe učinkovitih sistemov podpore,
avtonomijo in proaktivno naravnanost, veščine reševanja problemov in zmožnosti, povezanih
s postavljanjem in z doseganjem ciljev, ter strategije čustvenega obvladovanja težav
(Magajna, 2008a). Ker je čustveno obvladovanje težav eden izmed številnih dejavnikov, ki
pripomorejo k uspešnemu izidu, bomo podrobneje razdelali področje čustvenega doživljanja
in odzivanja učencev z izrazitimi SUT oz. učencev s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja.
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4 ČUSTVENO DOŽIVLJANJE IN ODZIVANJE UČENCEV S PPPU PRI
SPOPRIJEMANJU S TEŽAVAMI
Čeprav so mnoge raziskave v splošnem vezane na učence z UT ali pa na učence s SUT in
ne neposredno na učence s PPPU, lahko izsledke teh raziskav poskusimo posplošiti tudi na
populacijo oseb s PPPU. Številni avtorji so namreč ugotovili, da izrazitejše in vidnejše kot so
težave, večja je verjetnost, da se bo posameznik soočal s čustvenimi težavami, socialno
izolacijo, z zavračanjem vrstnikov in z osamljenostjo (npr. Arthur, 2003, v Martinez in
Semrud-Clikeman, 2004; Ochoa & Olivarez, 1995, Margalit, 1998, v Martinez in SemrudClikeman, 2004).
Številne raziskave kažejo, da imajo otroci, mladostniki in odrasli z UT več diagnosticiranih
psihičnih motenj kot njihovi vrstniki brez UT. 36 % otrok in mladostnikov z učnimi težavami
ima diagnosticirano psihiatrično motnjo, medtem ko je v splošni populaciji takšnih 8 % otrok
in mladostnikov (Emerson in Hatton, 2007, v Andrews, Daynes, Goodwill, Preston, 2010).
Dobra tretjina učencev z UT ima torej težave na čustvenem področju. Izrazitejše kot so učne
težave, večja je možnost neuspeha in nastanka psihosocialnih težav oz. psihičnih motenj.
Prav tako pa rezultati empiričnih raziskav (Guay, Boivin in Hodges, 1999, v Martinez in
Semrud-Clikeman, 2004) kažejo, da lahko nastale psihosocialne težave/motnje šolski uspeh
učenca še poslabšajo, kar pomeni, da gre za »začaran krog« učne neuspešnosti
psihosocialnih težav.
Pri učencih s SUT in PPPU so čustvene stiske in vedenjske težave najpogostejša reakcija
na njihov dolgotrajnejši šolski neuspeh (Božič, 2002). »Neuspehi zaradi specifičnih
primanjkljajev pogosto povzročajo doživljanje frustracije, znižanje samospoštovanja in vodijo
k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo šibkih področij.« (Kavkler in Magajna, 2008, str.
29) Učenec, ki je v čustveni stiski, se ob dolgotrajnejšem doživljanju stiske lahko odzove tudi
na telesni ravni, npr. z bolečinami v trebuhu, nespečnostjo in drugimi načini telesnega
odzivanja. Čustva je treba predelovati, jih razumeti, da jih je mogoče uravnavati. Šele
učinkovito uravnavanje in odzivanje na določena čustvena stanja omogočata posamezniku,
da se lahko učinkovito spopada z nastalimi težavami.
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Pogosto in intenzivno doživljanje negativnih čustev lahko negativno vpliva tudi na učenje
in socialne odnose (Bryan idr., 2004). Zaradi pogostih neuspehov tako na učnem področju
kot tudi na socialnem polju lahko učenci s PPPU razvijejo nizko stopnjo samospoštovanja
(Reid, 2007).
Za učence s SUT je značilno, da pogosteje doživljajo negativna čustvena stanja, kot so
strah, anksioznost, depresivnost in jeza (Božič, 2002). Učence, ki imajo težave pri učenju, je
namreč pogosto strah učenja. Strah je pri mnogih učencih, ki nimajo SUT, lahko pozitiven in
deluje kot spodbujevalec učenja, vendar pa v povezavi s ponavljajočim se neuspehom pri
učencih s SUT pogosto deluje kot njegov zaviralec. Strahovi namreč sprožijo blokado miselnih
procesov, zmanjšajo uspešnost otroka v situacijah preverjanja znanja ter utrjujejo vedenjske
reakcije izogibanja (prav tam). Intenziven strah pogosto blokira oz. onemogoča mišljenje
(Žerdin, 1991). Če učenci s PPPU doživljajo intenzivnejši strah pred nastopanjem,
spraševanjem idr., so njihovi učni dosežki zaradi miselnih »blokad« lahko precej nižji, ob
neuspehih pa lahko ponovno doživljajo stres. Slednji pa je prisoten tudi takrat, ko so dosežki
učenca neopaženi. Tovrsten stres lahko vodi v neuspeh ter vedenjske in čustvene težave. Pri
spoprijemanju z učenčevimi neugodnimi čustvi zaradi spoprijemanja z neuspehom ima veliko
vlogo tudi učitelj. Poskrbeti mora za okolje, ki je čim manj stresno in ki pri učencu ne vzbuja
strahu (Viola, 2008). Vloga strokovnjakov na šoli, med katerimi so lahko tudi specialni in
rehabilitacijski pedagogi, pa je tudi ta, da pomagajo učencu razviti učinkovite veščine in
strategije na ključnih področjih učenja, kjer ima učenec težave. »Resne čustvene posledice se
pojavijo pri tistih učencih, ki niso mogli razviti učinkovitih veščin in strategij na ključnih
področjih v učnem procesu zaradi primanjkljajev. Škoda v čustvovanju se pojavi, ko se
neuspeh v šoli označi kot nemarnost, raztresenost, lenoba ali trma. Podobno se zgodi, če si
starši ali vrstniki ne znajo razložiti učne težave.« (David, 2007, str. 12–13) Nekateri učenci, ki
imajo težave pri učenju, pa zaradi neprestanega vlaganja truda, odrekanja in še vedno
prisotnega neuspeha doživljajo žalost. Žalostno razpoloženje in obup povzročita umik,
izolacijo in neiniciativnost. Depresivni otrok lahko svojo stisko izraža tudi z jeznim vedenjem
(Božič, 2002).
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Iz navedenega lahko zaključimo, da so veščine uravnavanja čustev pomembne za
življenje učencev, še posebno pri učencih s SUT, ki se pogosteje spoprijemajo z učno
neuspešnostjo in ob tem lahko doživljajo neugodna čustva. Če ima posameznik težave s
čustveno regulacijo, to vpliva na njegovo odzivanje v različnih socialnih situacijah (Bryan,
Burstein, Ergul, 2004), saj zaradi svojega doživljanja težje »realno« ocenjuje pomen socialnih
situacij in odzive drugih v teh situacijah (Eisenberg, Fabes, Guthrie, Murphy, Maszk,
Holmgren in Suh, 1996; Eisenberg, Fabes, Shepard, Murphy, Guthrie, Jones, Friedman, Poulin
in Maszk, 1997, v Bryan idr., 2004). Izrazito doživljanje negativnih čustev kot tudi šibka
samoregulacija čustev torej vplivata na posameznikovo zaznavanje in interpretacijo vedenja
in odziva drugih (Bryan idr., 2004). Prav tako ugotovitve raziskav kažejo, da so ljudje raje v
družbi oseb, ki izražajo pozitivna čustva kot negativna (Fredrickson, 2008), kar pomeni, da
učencev z učnimi težavami, ki pogosteje izražajo negativna čustva, sošolci pogosto ne bodo
sprejemali.
Učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, imajo določene
prilagoditve pri pouku, ki jim glede na vrsto težave pripadajo. Že same učne težave so lahko
tako izrazite, da jih vrstniki opazijo, poleg tega pa imajo učenci s PPPU lahko še drugačna
ocenjevanja, usvajanja znanja ali pa pri določenih urah zapuščajo razred in gredo k drugi
učiteljici, kar prepoznavajo tudi njihovi sošolci. Vrstniki takšne stvari opazijo, in če jim razlogi
za učne prilagoditve teh učencev niso ustrezno pojasnjeni, je takšen učenec lahko žrtev
njihovega zbadanja in nasilja. Zaradi številnih negativnih izkušenj z vrstniki so učenci s PPPU
lahko bolj osamljeni, večkrat so žrtve in socialno izključeni.
Otroci se v šoli neprestano primerjajo med seboj, tako po videzu kot tudi po šolskih
dosežkih. Čustvene težave se pri otrocih s PPPU lahko pojavijo tudi takrat, ko opazijo, da jih
vrstniki na področjih, kjer so sami šibki, presegajo (npr. pri otrocih z disleksijo na področju
branja). Še dodaten stres in stisko pa povzročajo nerealna pričakovanja pomembnih drugih
oseb, kot so starši in učitelji. Otroci s PPPU pogosto doživljajo frustracije, kadar se soočajo z
nezmožnostjo zadostiti pričakovanjem svojih staršev in učiteljev (Ryan, 1992). Neskladje med
pričakovanji staršev, njihovimi nerealnimi cilji in dejanskimi zmožnostmi otroka je pogosto
vzrok, da so otroci med šolanjem zelo nesrečni (Žerdin, 1991).
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V nadaljevanju so povzeti izsledki raziskav o rabi strategij pri spoprijemanju s težavami, ki
so bile narejene na učencih z UT. Ti izsledki niso vezani neposredno na učence s PPPU,
vendar lahko podobne rezultate pričakujemo tudi pri teh učencih, saj je njihovo doživljanje
težav še izrazitejše in bolj stresno, čeprav bi bilo omenjeno predpostavko treba raziskovalno
preveriti, če bi jo želeli z gotovostjo potrditi. Učenci z UT poročajo o pogostejši rabi
kognitivnega izogibanja pri soočanju z dogodki, povezanimi s šolskim stresom, in o redkejši
uporabi strategije s socialno podporo pri soočanju s šolskimi ali medosebnimi problemi (Firth
idr., 2010). Ta skupina učencev pogosteje uporablja neučinkovite strategije spoprijemanja s
težavami, kot so npr. ignoriranje težav, »obupanje« nad težavo, manj vloženega truda,
redkeje pa uporablja učinkovitejše strategije, kot so večje vlaganje truda in osredotočanje na
pozitivni vidik situacije. Vendar pa učenci z UT enako pogosto kot učenci, ki teh težav nimajo,
uporabljajo učinkovite strategije soočanja s težavami, kot je fizično sproščanje, učenci z UT
pa poleg tega pogosteje uporabljajo strategije pozitivnega razmišljanja (prav tam). Sprostitev
in pozitivno razmišljanje lahko preusmerita pozornost od vira težav na kaj drugega
(Fydenberg in Lewis, 1993, v Firth idr., 2010), zaradi česar se težave ne razrešijo. Uspešni
odrasli z UT pri soočanju s težavami uporabljajo neposredno in aktivno spoprijemanje, kot so
»trdo delo«, prejemanje primerne pomoči in iskanje drugih poti (Reiff, Ginsberg in Gerber,
1995, v Firth idr., 2010).
Singer (2005) je z nizozemskimi otroki z disleksijo izvedla raziskavo o strategijah
vzdrževanja samospoštovanja otrok, ko so soočeni z zbadanjem drugih otrok. Ta raziskava je
pomemben vir, na katerega sem se pri diplomskem delu sklicevala. V raziskavo so bili
vključeni le otroci z disleksijo. Podobne izkušnje in doživljanja ter odzivanja lahko
pričakujemo tudi pri ostalih skupinah otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
vendar bi bilo pomembno omenjeno predpostavko preveriti z raziskavo, v katero bi vključili
tudi druge skupine otrok s PPPU.
Iz raziskave Singerjeve (2005) je razvidno, da so otroci z disleksijo ranljivi v situacijah, kjer
lahko njihovi sošolci vidijo, da dosegajo nižje učne rezultate. Učenci z disleksijo ne
sprejemajo dobro učiteljev, ki jim naročajo, da morajo pred razredom glasno brati, ali
učiteljev, ki glasno povedo njihovo slabo oceno pri preizkusih znanja. Ti učenci se počutijo
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neprijetno, če potrebujejo več časa, da dokončajo nalogo, ali pa če je njihova naloga prekrita
z »rdečimi popravki«. Nekateri učenci doživljajo sram, ko prejemajo posebne oblike pomoči
(večji tisk, avdio opremo). V naštetih primerih so šibkosti učencev z disleksijo veliko bolj
izpostavljene, zaradi česar jih vrstniki pogosto zbadajo. Kako pa so se ti učenci na neprijetne
dogodke čustveno odzvali v raziskavi?
Singer (2005) je v svoji raziskavi glede na odgovore učencev oblikovala štiri profile
čustvenega odzivanja na zbadanje sošolcev zaradi disleksije. Za profil 1 je bilo značilno, da so
učenci svoje težave skrivali pred drugimi zaradi strahu pred nadaljnjim zbadanjem oz. z
namenom, da zbadanje zaustavijo. Učenci so ob tem doživljali negativna čustva, kot so strah,
jeza, sram, čustva pa so se pogosto pojavila sočasno. Učenci z omenjenim profilom so torej
svoja čustva uravnavali tako, da so jih pred vrstniki prikrili. Razvili so notranje uravnavanje
čustev tako, da so pri spoprijemanju z zbadanjem uporabili notranji govor, jokali so na
samem, odvračali so pozornosti od težave. Z notranjim govorom so se tolažili, da ne morejo
vplivati na učno neuspešnost, da so brez moči in se ne morejo okriviti za neuspeh. V šoli so
učenci porabili veliko energije, da so se soočali s čustveno-socialnimi težavami. Polovica
učencev, ki so v raziskavi odgovorili, da uporabljajo tovrstne strategije, je podporo iskala pri
starših tako, da so se z njimi pogovorili o neprijetnih dogodkih (Singer, 2005, str. 418–419).
Za profil 2 je bilo značilno, da so učenci vlagali še več truda, da bi učno »dohiteli« svoje
sošolce. V odzivih učencev s tem profilom je bilo razvidno, da so preusmerili svojo energijo,
ki jo sprožajo neprijetna čustva, v krepitev motivacije, da bi dohajali ostale sošolce. Učenci so
pri tovrstnem odzivanju tudi ignorirali reakcije svojih vrstnikov. Cilj takšnega odziva je bil, da
bi učenci pridobili boljše ocene in da bi bili uspešnejši. Želeli so si, da bi bili običajni (takšni
kot vsi drugi) in da bi se počutili dobro. Za omenjeni profil je značilno, da so učenci sprva
doživljali negativna čustva, kot so zmedenost, sram, žalost, jeza, kasneje pa je bilo njihovo
doživljanje bolj nevtralno ali pa so doživljali celo ponos in veselje. Učenci s tem profilom
svojih negativnih čustev niso izražali, ampak so v svoje šolsko delo poskušali vložiti še več
truda, z notranjim govorom so se osredotočili na pozitivne misli ter iskali čustveno podporo
pri starših ali najboljših prijateljih. Notranji govor je učencem s tem profilom služil kot orodje,
s katerim so se opolnomočili za doseganje učne uspešnosti. Učenci s tem profilom so se s
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starši pogovarjali o nastalih neprijetnih dogodkih zbadanja, starši pa so jim ob tem ponudili
učno in čustveno podporo (prav tam, str. 419).
Profil 3 je bil značilen za učence, ki so se »borili«, da bi zbadanje ustavili. Ti učenci so bili
žaljivi do tistih, ki so jih zbadali; učence, ki so se jim posmehovali, so poskušali ustrahovati z
namenom, da bi svoje ravnanje opustili. Jasno so izražali jezo, tako da so se prepirali, karali,
vpili, udarjali, brcali, grozili ali porivali. Cilj njihovega vedenja je bil zaustaviti vrstnike pri
zbadanju. Učenci so to počeli zato, ker se jim ni zdelo pravično, da se vrstniki tako vedejo do
njih, in ker se niso želeli počutiti neprijetno. Učenci so doživljali jezo, žalost, nekateri so bili
zmedeni, nekaterih je bilo sram. Jezo so izražali brez zadržkov. Tista čustva, ki bi lahko še
poslabšala njihov socialni položaj, so učenci prekrili. Običajno se ti učenci o neprijetnih
dogodkih s starši niso pogovarjali (prav tam, str. 420).
Za učence v zadnjem profilu, to je Profil 4, je bilo značilno, da so poskušali svoje težave zaradi
disleksije vrstnikom razložiti. Otroci so poskušali zbadanje zaustaviti tako, da so ostalim
razložili, zakaj delajo določene slovnične napake, zakaj so učenci s t. i. posebnimi potrebami
in zakaj prejemajo pomoč drugega učitelja. Ti otroci so enako kot učenci iz Profila 1 skrivali
svoja negativna čustva in poskušali delovati nedotaknjeno in močno (prav tam).
Najpogosteje omenjeni cilji in skrbi učencev z disleksijo, vključenih v raziskavo, so bili (1)
izogibanje ali zaustavitev zbadanja in nasilja ter (2) doživljanje prijetnih čustev in želja biti
»normalen«, s čimer so želeli »zaščititi« svoje samospoštovanje (prav tam). Kadar je
ogroženo otrokovo samospoštovanje, se pogosteje sprožajo čustva, kot so jeza, strah, žalost,
sram in krivda (Singer, 2005). Za ohranitev samospoštovanja so učenci z disleksijo torej
uporabljali najrazličnejše strategije, ki so se med sabo nekoliko razlikovale. Avtorica raziskave
je glede na rezultate drugih raziskav predpostavila, da strategija prikrivanja svojih težav pri
učencih z disleksijo lahko sproži tudi druge psihosocialne težave. Učenci se s tem, ko svoja
čustva prikrijejo, umikajo od drugih in izgubljajo stike z vrstniki. Učence s tovrstno strategijo
(prikrivanje težav in čustev) »vrstniki pogosteje zbadajo, večkrat prejmejo premalo dodatne
pomoči glede na težo svojih akademskih težav, pogosteje doživljajo negativna čustva s strani
staršev zaradi disleksije in se v povprečju spopadajo z večjim številom rizičnih dejavnikov kot
učenci drugih profilov« (tj. kot učenci, ki uporabljajo druge strategije) (prav tam, str. 421).
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Za učence z disleksijo, ki so doživljali stisko zaradi zbadanja sošolcev, je bilo pomembno,
da se učinkovito spoprimejo z nastalo situacijo. Zanimivo pa bi bilo raziskati, za katere od
ugotovljenih odzivanj otroci in druge zanje pomembne osebe (npr. sošolci, učitelji ali starši)
menijo, da so najučinkovitejši – tako trenutno kot dolgoročno. Učenci namreč lahko
uporabljajo različne strategije odzivanja na zaznane težave, ki lahko vključujejo vedenjske
odzive ali notranje procese (npr. kognitivno prevrednotenje, notranji govor, tolažbo,
odvrnitev pozornosti od problema) (Singer, 2005). Pogosto se določena čustva regulirajo tudi
tako, da se sproščajo skozi druga čustva.
Ne glede na to, da posamezne strategije odzivanja na težave za vse ljudi niso enako
učinkovite, pa lahko zaključimo, da je za uspešno reševanje problemov pomembno
posameznikovo aktivno razreševanje problema in ne umik iz situacije, čeprav je kratkoročno
to lahko najlažja rešitev težav ali način, ki ga posameznik trenutno zmore uporabiti. Učenci s
PPPU vlagajo več truda in časa v to, da poskušajo uresničevati svoje potenciale, pa vendar
jim kljub trudu večkrat spodleti. Ne glede na to pa je pomembno, da učence spodbudimo, da
ne obupajo in da vztrajajo pri učenju in spoprijemanju s težavami, ki nastajajo na njihovi
»življenjski poti«. Treba jih je naučiti, kako naj poiščejo pomoč, če jo potrebujejo, in kje, na
koga se lahko obrnejo, ko so v stiski, pomembno pa je tudi, da se učenci o svojih težavah in
čustvenih doživljanjih lahko pogovorijo z njemu pomembnimi drugimi (starši, učitelji). Če
otrok nima spodbudnega domačega okolja, kamor se lahko v stiski zateče, je treba poiskati
drugo odraslo osebo, ki ji otrok lahko zaupa. Za »življenjsko« uspešnost otroka s PPPU je
pomembno tudi razumevanje vrstnikov. Zato je nujno, da strokovnjaki, ki delamo z učenci s
PPPU, pravilno poučimo, osvestimo in izobrazimo vrstnike o drugačnosti, o tem, da nekdo
zna nekaj bolje, spet drugi obvlada nekaj popolnoma drugega. K temu, da se lahko otrok s
PPPU uspešno sooča s težavami, pripomore celotno okolje: šolsko, v katerem so učitelji in
vrstniki, družinsko ter širše okolje. Najpomembnejše pa je, da pri otroku odkrijemo močna
področja oz. vire moči ter da na njih gradimo. Strokovnjaki lahko učence učimo izbirati med
tistimi strategijami spoprijemanja s težavami, ki so zanj dolgoročno najučinkovitejše.
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ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem pregledala strokovno literaturo in raziskave o psihosocialnem
prilagajanju in čustvih učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja oz. učencev s
težjimi oblikami specifičnih UT pri spoprijemanju s težavami. Raziskav, ki bi neposredno
proučevale čustveno področje populacije učencev s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, je zelo malo. Zato sem se v diplomskem delu opirala tudi na raziskave, ki proučujejo
populaciji učencev z UT in učencev s SUT. Ker so težave pri učencih s PPPU težje in izrazitejše
ter zato ti učenci pogosteje in intenzivneje doživljajo določena čustva, bi bilo treba temu
področju nameniti več raziskovalne pozornosti. Raziskava, ki sem jo opisala v diplomskem
delu, je vključevala učence z disleksijo in njihovo odzivanje na zbadanje njihovih sošolcev.
Podobne izsledke raziskave glede čustvenega doživljanja in odzivanja bi lahko raziskali na
različnih vzorcih oseb s PPPU in rezultate uporabili pri delu z omenjeno skupino oseb.
Menim, da je omejitev raziskave ravno v tem, da je proučevana izključno populacija učencev
z disleksijo in težave, ki jih disleksija povzroča. Tako izsledkov raziskave ne moremo
posploševati na celotno populacijo oseb s PPPU, lahko pa predpostavljamo, da bi podobne
izsledke dobili tudi pri ostalih skupinah te populacije. Znano je, da čustveni razvoj poteka
postopoma, zato so tudi doživljanje, izražanje in nadzor čustev z leti spreminja. Zaradi
navedenega menim, da je smiselno raziskavo narediti na vsaj dveh starostnih skupinah in
strategije soočanja s težavami (npr. njihov čustveni odziv) teh dveh skupin primerjati med
seboj. Pomemben vidik omenjene raziskave z učenci z disleksijo pa je ta, da so učenci svoje
težave in doživljanje opisovali sami, kar je lahko dodatno prispevalo k razumevanju njihovega
odzivanja. Pomembno je, da tudi učence, ki imajo težave na posameznih področjih učenja,
vprašamo o tem, kako sami razumejo svoje težave, kaj ob njih doživljajo, kako jih sprejemajo
sošolci in kaj potrebujejo ter jim damo možnost spregovoriti o sebi.
V prihodnje bi bilo zanimivo raziskati, v katerih situacijah učenci določene skupine s
PPPU najpogosteje uporabljajo učinkovitejše strategije spoprijemanja s čustvi in v katerih
manj učinkovite. Na podlagi izsledkov bi v nadaljevanju lahko ustvarili program, s katerim bi
učence različni strokovnjaki lahko spodbujali k uporabi učinkovitejših strategij, ki bi bile
prilagojene posameznim učencem. Zanimivo pa bi bilo raziskati tudi, katere situacije učenci z
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določenimi oblikami PPPU doživljajo kot zanje pomembne in težavne ter narediti primerjavo
s tem, katere situacije kot pomembne in težavne pri istih otrocih prepoznavajo učitelji, starši
in/ali sošolci. Tako bi lahko dobili vpogled v različnost zaznavanja pomembnosti in težavnosti
določenih situacij različnih oseb. Ker je od tega, kako pomembna je neka situacija za
posameznika, odvisno tudi njegovo čustveno doživljanje, bi izsledki teh raziskav pripomogli k
razumevanju čustvenega odzivanja oseb, ki so v različnih odnosih do otrok s PPPU.
Strokovnjaki, učitelji in starši pa bi imeli boljši vpogled v odzivanje otrok s PPPU in
razumevanje le-tega.
Precejšnjo vlogo pri življenjskem izidu oseb s SUT igrajo razumevanje okolja, spodbuda in
podpora vrstnikov ter pomembnih drugih. Otrok, ki doživlja varnost, sprejetost in
razumevanje, se s svojimi čustvi lažje sooča in jih lažje obvladuje. Zato bi bilo dobro v
raziskavah in pri neposrednem delu z učenci več pozornosti posvetiti tudi tistim, ki
spremljajo osebe s SUT (ali bolje osebe s PPPU), s katerimi se ti posamezniki nenehno
srečujejo, s katerimi preživijo veliko časa in ki imajo velik vpliv na življenje in razvoj
posameznika. To so družina, učitelji in vrstniki.
Vsi, ki smo v stiku z učenci s PPPU, lahko pomembno vplivamo na njihovo dobro počutje,
na njihov čustveni in socialni razvoj ter na čim celovitejšo vključenost v širše okolje. Kot
strokovnjaki, še posebej pa kot specialni in rehabilitacijski pedagogi, se moramo zavedati, da
vsakdo potrebuje podporo, da si ustvari življenjsko pot, da razvije svoje potenciale, da
kompenzira svoje pomanjkljivosti ter jih sprejme in z njimi živi. Nihče ni brez pomanjkljivosti.
Pomembno je, kako znamo s temi pomanjkljivostmi živeti in kako znamo izkoristiti svoje vire
moči. Strokovnjaki smo lahko s svojim znanjem in občutkom za sočloveka pomemben vir
moči in varovalni dejavnik vsem učencem, še posebej pa učencem s posebnimi potrebami.
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