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POVZETEK 

 
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) zaradi 

nekaterih svojih značilnosti, kot so npr. težave s pozornostjo, pomnjenjem, 

mišljenjem, komunikacijo in s počasnejšim socialnim ter čustvenim dozorevanjem, 

predstavljajo skupino z večjim tveganjem za razvoj težav v psihosocialnem 

delovanju. Učenci s PPPU imajo poleg težav na specifičnih področjih učenja pogosto 

težave pri razumevanju socialnih situacij in pri odzivanju nanje, pogosto so osamljeni, 

depresivni, anksiozni, lahko imajo negativno samopodobo, so lahko slabše sprejeti s 

strani vrstnikov, pri njih pogosto prepoznamo slabše razvite socialne spretnosti in več 

težav pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih odnosov. Slednje nakazuje, da 

mnogi učenci s PPPU poleg pomoči na specifičnih področjih učenja potrebujejo 

pomoč tudi na področju socialnega delovanja. V pričujočem delu smo želeli z 

načrtnim razvijanjem socialnih veščin (trening socialnih veščin – TSV) opolnomočiti 

učence s PPPU za lažje premagovanje težav na socialnem področju delovanja.  

Naš raziskovalni namen je bil ugotoviti, ali lahko s TSV vplivamo na samopodobo 

posameznih učencev s PPPU, na njihovo socialno sprejetost in na medosebne 

odnose v razredu, pa tudi na boljšo povezanost učencev s PPPU in njihovimi sošolci. 

TSV je bil na podlagi različnih podatkov namensko zasnovan za tri učence s PPPU in 

razred, ki so ga obiskovali. Izvajan je bil enkrat tedensko po eno uro, od februarja do 

maja 2013. Pri preučevanju TSV smo uporabili metodo akcijskega raziskovanja, pri 

čemer smo primerjali dobljene rezultate na preučevanih področjih pred in po TSV. Pri 

tem smo uporabili triangulacijo virov podatkov (intervjuji z učenci s PPPU, intervjuji z 

njihovo učiteljico, strokovna dokumentacija) in metod raziskovanja (akcijsko 

raziskovanje, sociometrična preizkušnja, vprašalniki, opazovanje). Rezultati so glede 

na poročanje učencev s PPPU in njihove učiteljice pokazali na pozitivne učinke TSV 

na samopodobo učencev s PPPU, po TSV so bili učenci s PPPU bolj socialno 

sprejeti in z večjo socialno podporo v razredu, izboljšali pa so se tudi njihovi 

medosebni odnosi v razredu.  

Delo je lahko izhodišče za načrtovanje in spremljanje učinkov TSV z drugimi 

skupinami oseb s PPPU ter oseb, ki imajo težave na področju medosebnih odnosov 

in njihovega razumevanja. 

 



 
 

Ključne besede: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, socialne spretnosti, 

socialna sprejetost, samopodoba, trening socialnih veščin 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Pupils with learning disabilities (LD) represent a group with a higher risk for slower 

developing social and emotional maturity in psyhophisical and social activities due to 

some characteristics like difficulties in concentration, remembering, thinking, and 

communication. 

These pupils don't have difficulties only in specific areas of learning but often in 

understanding social situations and reacting to them, they are often lonely, 

depressive, anxious, they can have a poor self-image, they are not accepted well by 

their peers, we can recognize poorly developed social skills and numerous difficulties 

in maintaining social relations. 

The letter signals that many pupils with LD don't need just help in specific learning 

areas but also in areas of developing social skills. In this master's degree work we 

wanted to show how to qualify pupils with LD to surmount difficulties in areas of 

social activities by means of intentionally developing social activities.  

Our aim of research was to find out whether we can influence by training of social 

skills on self-image of pupils with LD, on their social acceptance and on their mutual 

relations in the class, and also on better communication among pupils with SLD and 

their classmates. On the basis of different data training of social skills was designed 

on purpose for three pupils with LD and their classmates. It was performed for an 

hour once a week, from February to May 2013. Researching social skills training 

(SST) we used the method of action research, and then we compared the results in 

researching areas before and after applying SST. We used three different ways of 

research (such as interview with pupils with LD, interview with their classteacher, and 

professional documentation), and the method of research (action research, 

sociomethrical test, questionarries, and observation). Considering the reports of 

pupils with LD and their classteachers the results showed positive effects of SST on 

self-image of the pupils with PPPU. After SST the pupils with LD were accepted and 

supported by their classmates better than before, and their interpersonal relations 

were improved.  

This master's degree work can be the starting point for planning and observing the 

effects of SST with other groups of persons with LD and persons, who have 

difficulties in interpersonal relations and understanding them. 

 



 
 

Key words: learning disabilities, social skills, self-image, social skills training 
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1 UVOD 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) so zelo raznolika skupina 

otrok/mladostnikov, katerih težave nevrofiziološke narave se v šolskem kontekstu 

največkrat izrazijo pri branju, pisanju in računanju. V nalogi se posvetimo predvsem 

učencem s težjimi oblikami SUT, ki jih obravnavamo kot učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (PPPU). 

 

Večina učencev s PPPU ima poleg težav na specifičnih področjih učenja pogosto 

težave na socialnem področju delovanja, npr. slabše se odzivajo na socialne 

situacije, imajo večje težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih odnosov 

(Kesič Dimic, 2009), kar posledično pomeni, da so lahko slabše socialno sprejeti pri 

vrstnikih (Wiener in Schneider, 2002; Wiener in Tardif, 2004). Zaradi dolgotrajnega 

učnega neuspeha lahko postanejo bolj ranljivi za čustvene težave (Roeser, Eccles in 

Strobel, 1998, v Martinez in Semrud-Clikeman, 2004) in imajo občutke manjvrednosti 

(Erikson, 1994) ter s tem bolj negativno samopodobo (Elbaum in Vaughn, 2006). 

 

Razmišljali smo, kako učencem s PPPU pomagati predvsem na socialnem in 

čustvenem področju njihovega delovanja, pri tem pa tudi upoštevati, kaj na teh 

področjih oni potrebujejo. Sodobni pristopi k pomoči učencem s PPPU niso več ozko 

usmerjeni le na reševanje zgolj učnih primanjkljajev, ampak so zastavljeni širše, bolj 

celostno, pri čemer upoštevajo učenčevo osebnost, njegove življenjske razmere 

doma in v šoli  ter njegovo življenjsko perspektivo (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008a).  

 

V naši raziskavi smo pripravili trening socialnih veščin (TSV), ki je prilagojen 

učencem s PPPU, ki naj bi deloval podporno, izboljšal učenčeve socialne veščine, 

hkrati pa pozitivno vplival na medosebne odnose v razredu, na samopodobo in 

sprejetost teh učencev. TSV smo ga izvedli z enim od petih razredov, v katerega so 

bili vključeni učenci s PPPU. Ugotavljali smo učinek TSV pri spodbujanju 

psihosocialnih spretnosti učencev. Najprej pa poglejmo opredelitev učnih težav in 

PPPU. 
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2 OPREDELITEV UČNIH TEŽAV 

 

Učne težave so raznovrsten in kompleksen pojav, saj so vzroki težav lahko zelo 

različni. Kot pojav se lahko 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 (Kavkler in Magajna, 2008, v Magajna, Pečjak, Peklaj, 

Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler, in Tancig, 2008b). Zaradi omenjene 

raznolikosti vrst učnih težav, je skupina učencev z učnimi težavami zelo heterogena 

in zato je potrebno dobro prepoznavanje učnih težav in njihovih vzrokov. 

 

Učne težave delimo jih na splošne ali nespecifične  in specifične učne težave (SUT). 

Obe omenjeni skupini učnih težav imata določene ključne značilnosti, katere bomo v 

nadaljevanju natančneje opredelili. Podrobneje se bomo posvetili učencem s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), ki spadajo v skupino učencev 

s specifičnimi učnimi težavami in imajo izrazitejše težave pri učenju. V nadaljevanju 

pa bomo preučevali učence s PPPU in njihove težave na socialnem ter čustvenem 

področju.  

 

 

2.1 SPLOŠNE ALI »NESPECIFIČNE« UČNE TEŽAVE 

 

Za skupino učencev, pri katerih se pojavljajo splošne ali »nespecifične«učne težave 

velja, da je zelo raznolika, saj sta narava in intenzivnost pojavljanja težav odvisna od 

interaktivnih vplivov različnih notranjih in zunanjih dejavnikov. Zanje je značilno, da 

imajo pomembno večje težave pri usvajanju znanj in spretnosti kot vrstniki in so pri 

enem ali več izobraževalnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni ter da vzroki 

njihovih težav niso specifične (nevrofiziološke, nevropsihološke) narave. Njihovi 

potenciali niso okrnjeni zaradi specifičnih motenj ali posebnosti pri obdelavi različnih 

informacij, ampak zaradi neugodnega prepletanja zunanjih in notranjih dejavnikov 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

 

Pretežno zunanji dejavniki, ki vplivajo na postopno nastajanje splošnih učnih težav 

lahko zasledimo pri (Magajna idr., 2011): 
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- učencih, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in 

multikulturalnostjo, saj pogosto obvladajo le površinsko sporazumevalno raven 

jezika, ne pa globje spoznavno-akademske ravni, ki je osnova šolskega 

učenja; 

- učencih, ki zaradi kulturne ali ekonomske prikrajšanosti niso deležni spodbud 

in priložnosti na kognitivnem, socialnem in motivacijsko-čustvenem področju, 

tako doma kot v šoli; 

- učencih, ki so bili zaradi menjave šol ali pomanjkljive didaktične 

usposobljenosti  deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in imajo 

zato večje vrzeli v znanju. 

 

Pretežen vpliv notranjih dejavnikov lahko ugotovimo pri (Magajna idr., 2011): 

- učencih, ki se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja kognitivnih 

sposobnosti in nimajo motnje v duševnem razvoju, npr. počasneje prehajajo 

na simbolni nivo in kažejo večji interes za praktične dejavnosti; 

- učencih s čustveno pogojenimi težavami pri učenju, kot je npr. strah pred 

neuspehom, depresivnost; 

- učencih, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in 

samoregulacije, npr. pri učencih, ki imajo težave pri načrtovanju, spremljanju 

in kontroliranju lastnega dela, zastavljanju ciljev ipd. 

 

Neugoden vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov pa najdemo pri (Magajna idr., 2011): 

- učencih, katerih težave pri učenju so posledica neustreznih vzgojno-

izobraževalnih interakcij med učencem in učnim okoljem, kjer načini 

obravnave in/ali vzgoje povečujejo neugoden razvoj otroka ob določenih 

otrokovih osebnih značilnosti, kot so npr. nezrelost, kljubovalno vedenje itd. 

 

Pri tem se moramo zavedati, da je učna neuspešnost vedno relativna. Učenec lahko 

napreduje v višji razred, vendar so njegovi dosežki nižji, kot bi jih pričakovali glede na 

njegove sposobnosti. O absolutni učni neuspešnosti pa lahko govorimo, ko učne 

težave prIpeljejo do negativnih ocen in ponavljanja razreda.  

 

Ko se učna neuspešnost pojavlja pri učencih s podpovprečnimi ali mejnimi 

sposobnosti, je počasnejše napredovanje v usvajanju znanj pričakovano. Pogosto pa 
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v praksi srečamo otroke z učnimi težavami, kjer kljub ustreznim (povprečnim ali 

nadpopvprečnim) intelektualnim sposobnosti ne dosegajo rezultatov, ki bi jih glede 

na njihove sposobnosti lahko pričakovali. V literaturi pogosto zasledimo izraz, ki 

opisuje ta pojav: storilnostno podpovprečni otroci (Grašič, Kavkler, Magajna, Lipec 

Stopar, Bregar Golobič, Čačinovič Vogrinčič in Janželj, 2010), poduspešnost 

(Razdevšek Pučko, 2003, v Grašič, idr. 2010), »underachievement« (Mandel in 

Marcus, 1995, v Grašič, idr. 2010). Vzroki za razhajanje med sposobnostmi in 

dejanskimi dosežki so lahko notranje narave (SUT, motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo, motivacijske, čustvene ali vedenjske motnje), lahko pa na učenca  

neugodno vplivajo okoljski dejavniki (nizek socialno-ekonomski položaj, izrazito 

neugodna domača klima ali neustrezna pričakovanja ali neustrezni načini poučevanja 

v šoli). 

 

 

2.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT) IN PRIMANJKLJAJI NA 

POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA (PPPU) 

 

Specifične učne težave ali motnje učenja specifične narave pomenijo raznoliko 

skupino primanjkljajev, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v 

delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in 

računanju (Kavale in Forness, 1996; Magajna, 2011). Pogosto se ob SUT pojavljajo 

tudi zaostanki v razvoju in/ali primanjkljaji pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in čustvenega dozorevanja 

(Magajna, idr., 2011).  

 

Kljub različnimi oblikam pojavljanja pa imajo SUT določene ključne značilnosti: 

(Magajna, 2002, str. 16): 

-  kažejo se z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na 

katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, 

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

kompetentnost in čustveno dozorevanje; 

- so notranje narave (domnevno posledica disfunkcije v centralnem živčnem 

sistemu); 
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- vplivajo na možnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali integracije 

informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin branja, pisanja in računanja; 

- se lahko pojavljajo v vsem življenjskem obdobju; 

- lahko izhajajo iz genetske variacije, lahko nastopijo zaradi biokemičnih 

dejavnikov, dogodkov v pre- ali post-natalnem obdobju ali zaradi katerih koli 

dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost in lahko vplivajo na 

učenje in vedenje vsakega posameznika, vključno s tistimi, ki so povprečno ali 

nadpovprečno inteligentni; 

- niso pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v 

duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, 

čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. 

 

Učni neuspeh je lahko posledica različnih splošnih ali specifičnih učnih težav in 

primanjkljajev. Za jasno opredelitev, ali gre za SUT, moramo pri učencu dokazati 

izpolnjevanje naslednjih kriterijev (Magajna, 2014): 

 

1. kriterij: Neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 

globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na naslednjih 

področjih učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis; 

 

Pri učencih s SUT pogosto naletimo na razhajanje med dejansko učno storilnostjo na 

področjih primanjkljajev in pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti, ki nastane 

zaradi vztrajnih in izrazitih specifičnih težav pri učenju. Posledica specifičnih učnih 

težav so nižji izobraževalni dosežki na posameznih področjih učenja, kot bi jih lahko 

pričakovali glede na starost, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih 

sposobnosti. Težav ne moremo razložiti s splošno upočasnjenim razvojem ali motnjo 

v duševnem razvoju, saj imajo ti učenci povprečne ali nadpovprečne intelektualne 

sposobnosti.  

 

2. kriterij: Obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju, ki so izražene do te mere, da učencu onemogočajo napredovanje 

pri učenju; 

 



6 
 

Pojavljajo se težave na področju usvajanja in rabe različnih vrst pismenosti pri otrocih 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja na področju bralne in matematične 

pismenosti. 

 

3. kriterij: Učenčeva slabša učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in/ali 

metakognitivnih strategij (kar pomeni sposobnost organiziranja in strukturiranja 

učnih zahtev in nalog) ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja 

informacij, hitrost usvajanja znanja); 

Učenci s SUT imajo lahko težave tako v hitrosti kot tudi v kapaciteti predelovanja 

vidnih in slušnih informacij, zato potrebujejo prilagoditve, kot je možnost dodatnega 

časa na številnih področjih šolskih znanj. Pogosto kažejo tudi neustrezno 

metakognitivno zavedanje, kar se kaže predvsem v slabši organizaciji dela in učenja, 

zato za premagovanje primanjkljajev nujno potrebujejo učenje in pomoč na področju 

metakognitivnih strategij. 

 

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.; 

 

Učenci s SUT imajo lahko kognitivne primanjkljaje (motnje v predelovanju informacij) 

na področjih, kot so: 

- zaznavanje: pojavijo se težave pri zaznavanju, prepoznavanju, razlikovanju ali 

interpretiranju zaznav, posebno vidnih in slušnih dražljajev: 

- pozornost: otroci imajo težave pri selekciji in osredinjanju pozornosti na pomembne 

dražljaje, kar spada med ključne sestavine učenja; 

- spomin: težave se pojavljajo predvsem na področju delovnega spomina 

(sposobnosti hkratnega začasnega shranjevanja in obdelovanja informacij), kar pa je 

izredno pomembno za učinkovito učenje. 

- jezik: pri nekaterih otrocih s SUT se pojavlja zaostanek v govorno-jezikovnem 

razvoju, kar lahko negativno vpliva na učenje; 

- socialno področje: primanjkljaji na področju socialne kompetentnosti se kažejo v 

obliki težav na področju socialnih veščin in pomembno vplivajo na učenčevo socialno 

in šolsko delovanje. Primanjkljaji na socialnem področju lahko povečajo možnost 
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potencialno neugodnih posledic, kot je npr. opuščanje šolanja, vedenjske in čustvene 

težave. 

 

5. kriterij: Izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, 

čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega 

poučevanja. Okvare čutil, motnje v duševnem razvoju itn se sicer lahko 

pojavljajo skupaj s specifičnimi učnimi težavami, niso pa vzrok zanje. 

 

Pri razlikovanju med lažjimi, zmernimi in težjimi SUT moramo upoštevati kriterije za 

prepoznavanje nižje in višje stopnje težavnosti SUT. Glede na stopnjo primanjkljajev, 

ovir in motenj na posameznih področjih učenja delimo SUT na dve skupini: 

 

- nižja stopnja težavnosti, ki zajema lažje in del zmernih specifičnih učnih težav,  

- višja stopnja težavnosti, ki vključuje del zmernih, predvsem pa hujše in 

najhujše SUT (»primanjkljaji na posameznih področjih učenja - PPPU«).. 

 

Za višjo stopnjo težavnosti je značilno (Košir, 2009):  

- Pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti učencu otežuje sledenje in 

napredovanje na širših področjih kurikula (npr. slabša pismenost otežuje 

izkazovanje znanja pri vseh pisnih izdelkih). 

- Kljub skrbno načrtovanim in ciljno usmerjenim oblikam pomoči ni opaznega 

napredka na področjih specifičnih primanjkljajev. 

- Tudi različni alternativni pristopi in poskusi kompenziranja specifičnih 

primanjkljajev niso učinkoviti in ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v 

okviru zahtev učnega načrta. 

- Frustracija in oškodovano samospoštovanje nastaneta pri učencu kot 

posledica zgoraj omenjenih težav, tako, da ta postane splošno nemotiviran  za 

učenje, izostaja od pouka, lahko se izrazijo čustvene in/ali vedenjske težave. 

- Učenci z izrazitimi SUT potrebujejo dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo 

specialni pedagogi ali učitelji na svojem predmetnem področju, če so se 

izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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V program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se usmerjajo 

učenci s težjimi oblikami SUT, ki jih poimenujemo PPPU - primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 

 

Učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav so opredeljeni kot učenci s PPPU, 

pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega 

živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim 

pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Otrok s PPPU 

ima na omenjenih področjih učenja (branje, pisanje, računanje, pravopis) izrazito 

nižje izobraževalne dosežke, kot bi jih pričakovali glede na starost, razred, 

sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti. Praviloma se ob teh težavah 

pojavljajo tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali čustvenega dozorevanja 

(Kavkler, 2014). 

 

PPPU so torej notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem 

ali drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi, motoričnim okvarami, motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi ali čustvenimi motnjami, čeprav se lahko pojavljajo 

z njimi. Prav tako niso primarno odvisni od posameznikove ravni inteligentnosti, 

vlaganja truda ali socialno-ekonomskega stanja družine, zato jih zaznamo lahko tudi 

pri nadarjenih učencih, vztrajajo tudi ob velikem vlaganju truda in v spodbudnih 

okoljih tako v šolah kot doma. 

 

Primanjkljaji se lahko pri posamezniku prekrivajo in dopolnjujejo, lahko pa se 

pojavljajo zelo izolirano od drugih področij posameznikovega življenja. PPPU vplivajo 

na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih besednih in nebesednih 

informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje in avtomatizacijo 

šolskih veščin (branja, pisanja, pravopisa, računanja). S tem pa posledično 

prizadenejo tudi mnoge  druge vidike posameznikovega življenja: šolanje ali delo, 

življenjski ritem in odnose v družinskem in širšem okolju. Na tak način lahko ovirajo 

posameznikovo učinkovitost celo življenje (Košir, 2009).  

 

Da lahko opredelimo PPPU, mora šola vsaj šest mesecev izvajati prve tri korake 

modela odziv na obravnavo (Magajna, 2014), ki ga narekuje tudi Zakon o osnovni 
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šoli in sicer prilagoditve metod in oblik dela (notranja diferenciacija in 

individualizacija), vključevanje v dopolnilni pouk in druge oblike indiviudalne in 

skupinske pomoči.  Da bi otroke, ki so rizični za SUT, čim bolj zgodaj odkrili, 

diagnosticirali primanjkljaje, njihova močna področja in jim ponudili bolj ali manj 

intenzivno obliko pomoči ter podpore, uporabljamo petstopenjski model odziv na 

obravnavo, ki ga izvajajo različni strokovni delavci v osnovni šoli in izven nje po petih 

stopnjah (Kavkler, 2011): 

 

1. stopnja: Učitelj nudi osnovno pomoč in podporo učencu s SUT. Izvaja dobro 

poučevalno prakso in znotraj nje diferencira in individualizira zahteve vsem otrokom, 

še posebej pa otrokom s SUT. Spremlja otrokov napredek in v sodelovanju z drugimi 

šolskimi strokovnimi delavci nudi ustrezno strokovno pomoč in podporo. 

2. stopnja: Če otrok s SUT kljub učiteljevi pomoči v razredu ne napreduje, se v 

obravnavo vključijo tudi drugi strokovni delavci: svetovalni delavci, ki diagnostično 

ocenijo posebne potrebe, močna področja in primanjkljaje otroka in predlaga bolj 

specifično obravnavo.  

3. stopnja: Drugi strokovni delavci izvajajo dopolnilno individualno in skupinsko 

pomoč, ki vključuje 3-5 otrok.  

4. stopnja: Če otrok s SUT po prvih treh korakih v šoli ne napreduje, potrebuje 

mnenje in pomoč zunanje ustanove.  

5. stopnja: Če se izkaže, da otrok potrebuje še bolj intenzivne in specifične oblike 

pomoči, mora dobiti pomoč specialista s specialnimi znanju, zato je vključen v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Najpogostejše oblike primanjkljajev na posameznih področjih učenja 

Med najbolj poznane specifične učne težave uvrščamo disleksijo, ki pomeni notranje 

(nevrofiziološko) pogojeno težavo pri pridobivanju veščine branja in pisanja (Košak 

Babuder, 2007). Najpogosteje se pokaže ob začetkih opismenjevanja, saj imajo 

otroci z disleksijo težave na področju fonološkega in fonemskega zavedanja. Zanje 

so značilne težave na področju avtomatizacije branja ter bralnega razumevanja. 

Težave pa imajo lahko tudi z upoštevanjem pravopisnih pravil (disortografija) in s 

hitrostjo branja kot tudi z ortografskim kodiranjem, zaporedji, delovnim spominom, s 

hitrostjo pisanja in pisnega izražanja.  
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Primanjkljaje pri učenju matematike delimo na specifične aritmetične učne težave 

(izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ali vidno 

-prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost in hitrost računanja) ter diskalkulijo 

(izrazite težave na vseh področjih od občutka za števila, priklica dejstev in postopkov 

do matematičnega rezoniranja). 

Nekoliko manj poznana je disgrafija, specifična motnja pisanja, za katero so značilne 

težave vizualnega prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov, težave s 

hitrostjo in tekočnostjo pisanja, težave z ortografskim kodiranjem, 

finomotoričnimi/grafomotoričnimi spretnostmi ter vidno motorično koordinacijo (Vovk  

Ornik, 2014). Pogosto je ena izmed značilnosti pri motorični koordinacijski motnji in 

neverbalnih specifičnih učnih težavah (Vovk Ornik, 2014). 

Neverbalne specifične učne težave so motnje na neverbalnih področjih otrokovega 

delovanja, za katere so značilne težave vizualnega prostorskega zaznavanja in 

procesiranja simbolov, psihomotorične koordinacije ter prostorskega in časovnega 

zaznavanja in socialnih sposobnosti. Njihova močna področja so verbalna (Košak 

Babuder, 2007).  

 

Da bi v nadaljevanju lažje razumeli težave otrok s PPPU na psihosocialnem področju 

njihovega delovanja, bomo predstavili nekatere poglavitne poudarke s področja 

socialnega in čustvenega razvoja otroka v srednjem in poznem otroštvu. 

 

3 ZNAČILNOSTI  SOCIALNEGA IN ČUSTVENEGA RAZVOJA OD 

SREDNJEGA OTROŠTVA DO MLADOSTNIŠTVA 

V empiričnem delu naloge so preučevani učenci, ki se nahajajo na prehodu iz 

otroštva v mladostništvo, stari približno deset let, zato bomo obdobju poznega 

otroštva in mladostništva posvetili več pozornosti.  V magistrskem delu se bomo 

usmerili na področje socialnih odnosov in čustev, zato bomo omenjeni področji na 

prehodu iz otroštva v mladostništvo podrobneje predstavili.  
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3.1  SOCIALNI RAZVOJ 

Vstop v šolo pomeni za otroka nove zahteve po prilagajanju, po delavnosti in 

uspešnosti, hkrati pa tudi nov sistem pravil vedenja v šolskem prostoru (Puklek in 

Gril, 1999). Novosti v socialnih odnosih (starši, vrstniki, šola) in zahteve okolja otroku 

omogočajo prehod odgovornejšim socialnim nalogam, prevzemanje temeljnih 

odločitev glede njegovega ravnanja, vrednostnega sistema, nadaljnjega 

izobraževanja itn. (Zupančič, 2004). V šoli se otrok prilagaja organizaciji šolskega 

dela in učitelju, razvija svoje komunikacijske spretnosti in nadgrajuje repertoar 

socialnega vedenja ter širi strategije za nadzor svojega vedenja. Tam se prav tako 

spoprijema tudi z novimi zahtevami po delavnosti in uspešnosti, usvaja novi sistem 

pravil vedenja. Razvija tudi sposobnost razumevanja namer, želja, potreb, čustvenih 

odzivov in pričakovanj drugih ljudi ter njihovega vedenja in bolje predvideva njihove 

odzive kot predšolski otroci (Puklek in Gril,1999).  

V obdobju srednjega in poznega otroštva otroci preživijo veliko časa z vrstniki, ki 

imajo v njihovem socialnem življenju pomembnejšo vlogo kot v zgodnejših razvojnih 

obdobjih (npr. Eisenberg, 1999; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otroci 

začnejo bolj selektivno in subjektivno izbirati prijatelje, z razvojem pa postajajo 

otrokove interakcije z vrstniki vse bolj raznovrstne, kompleksne in medsebojno 

povezane. V tej starosti si otroci želijo dejavnega in sistematičnega sodelovanja z 

drugimi. Načrtno se oblikujejo vrstniške skupine, imenovane tudi »klike«, in  sicer na 

osnovi razvojno bolj celostnih kriterijev, kot so npr. osebnostne oziroma psihološke 

značilnosti posameznikov, skupne namere članov skupine in skupni cilji (Corsaro, 

1985, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Vrstniške skupine v tem obdobju 

vključujejo tri do devet otrok, ki so najpogosteje istega spola (Smrtnik Vitulić, 2011). V 

vrstniških skupinah se otroci obnašajo drugače kot v družinskih, saj so člani v bolj 

enakopravnem položaju, to pa spodbuja razvoj vzajemnega razumevanja.  

Prosocialno vedenje postane v tem obdobju prevladujoča značilnost stabilnih 

vrstniških odnosov, kar je povezano z razvojem otrokove sposobnosti zavzemanja 

perspektive drugega (Eisenberg, 1988, v Zupančič in Marjanovič Umek, 2004), to pa 

kaže na njihovo pozitivno prilagajanje socialnemu okolju, v katerem živijo (Papalia, 

Olds in Feldman, 2003). Za otroka je pomembno, da dobiva izkušnje s sodelovanjem 

v skupnih dejavnostih, v katerih sprejema različne vloge v šoli ter se uči, kaj pomeni 
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biti prijatelj, sošolec, itd. (Puklek in Gril, 1999). Z razvojem vse bolj usklajuje svoje 

vedenje s pričakovanji drugih in se uči prevzemati odgovornost za svoja dejanja in 

razvija samonadzor. Vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih odnosov 

pomembno vpliva na socialni in čustveni razvoj otroka (Salisch in Saarni, 2001, 

v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Pri sklepanju in ohranjanju medsebojnih odnosov pa otroci potrebujejo tudi določene 

socialne spretnosti, kot so veščine komuniciranja, spretnost zavzemanja perspektive 

in empatija. Otroci, ki so občutljivejši za potrebe drugih, so socialno spretnejši in 

imajo prednost pri sklepanju prijateljstev, ki teh veščin nimajo razvitih. Odnosi med 

vrstniki so po eni strani produkt razvitosti določenih socialnih spretnosti otroka, po 

drugi strani pa se otrok številnih pomembnih socialnih spretnosti, od prevzemanja 

vlog do nadzora agresivnosti, nauči v interakcijah z vrstniki (Hartup, 1983, v Pečjak in 

Košir, 2002). Čeprav otroci te starosti razumejo, da obstajajo različni pogledi na neko 

osebo, dejanje ali dogodek, pa še vedno pogosto verjamejo, da je pravilen njihov 

lastni pogled ali pogled neke avtoritete. Večina otrok v srednjem in poznem otroštvu 

namreč še ne zmore povezovati in usklajevati različnih perspektiv, ampak jih razume 

razmeroma izolirano (Selman, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2009). V tem obdobju pa so 

otroci že zmožni razumeti, da se ljudje med sabo ne razlikujemo le po zunanjosti, 

ampak smo tudi psihološko različni (Selman, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2009). 

Sposobnost zavzemanja perspektive drugega pa je nujen pogoj za socialno vedenje.  

Otrok se je počasi sposoben vživljati v socialno vlogo drugega, svoje želje, misli, 

namene, dejanja lahko presoja z vidika druge osebe. Skozi skupno delo in diskusije z 

vrstniki spoznava, da so pravila lahko postavljena tudi vzajemno.  

V tem obdobju otrok o  psihološkem dogajanju pri posameznikih še vedno sklepa 

glede na zunanjih izrazov ali vedenja, zato se pri presojanju namer, čustev in misli 

drugih ljudi pogosto zmoti.  

Za obdobje poznega otroštva in začetek mladostništva je značilno začetno 

osamosvajanje od staršev, razvijanje prijateljskih odnosov z vrstniki, oblikovanje 

pripadnosti vrstniški skupini, razvoj moralnega razvoja in začetek identifikacije s 

spolno vlogo (Havighurst 1953, v Hurlock, 1972). Začetek mladostništva zaznamujejo 

tudi korenite fiziološke in telesne spremembe, predvsem na področju spolnega 

dozorevanja, kar pri večini mladostnikov močno vpliva na njihovo doživljanje in 
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dojemanje sebe in drugih ljudi. Za začetek mladostništva je značilna povečana 

osredotočenost nase in egocentrizem, neodločenost in impulzivnost (Zupančič, 

2004). Tako kot na socialnem področju se intenzivne spremembe dogajajo tudi na 

čustvenem področju.  

 

3.2 ČUSTVENI RAZVOJ 

Čustva so temeljna sestavina posameznikovih temperamentnih značilnosti, ki so 

podlaga za razvoj njegove osebnosti (Abe in Izard, 1999, v Zupančič, 2004). So 

zapleteni procesi, sestavljeni iz značilnega zaporedja kognitivnih in fizioloških 

procesov, telesnih izrazov in potrebe za delovanjem. Pomenijo posameznikov 

subjektiven odziv na nastalo spremembo in imajo pomembno prilagoditveno vlogo v 

pripravi posameznika na zanj pomembno spremembo (Smrtnik Vitulić, 2007). Čustva 

vplivajo na posameznikovo procesiranje informacij, pomagajo mu strukturirati 

dogodke v okolju, smiselno povzemati dogajanje zunaj in znotraj sebe (Campos, 

2000, v Zupančič, 2004). 

Največje spremembe v razumevanju čustev pa se kljub temu kažejo ob prehodu iz 

otroštva v mladostništvo, saj z razvojem  otroci vse bolj razumejo  zapletene procese, 

saj poleg enostavnejših situacijskih, vedenjskih in telesnih razlag začnejo uporabljati 

tudi bolj zapletene razlage čustev kot miselnih procesov in upoštevajo individualne 

značilnosti posameznika (Smrtnik Vitulić, 2007). Razvoj razumevanja lastnih čustev 

se razvija vzporedno z razumevanjem čustev drugih ljudi. 

V obdobjih srednjega in poznega otroštva otroci doživljajo in izražajo čustva kot v 

predhodnih razvojnih obdobjih, torej veselje, jezo, naklonjenost, anksioznost, strah, 

radovednost, ljubosumnost in druga (Fekonja in Kavčič, 2004), vedno bolj pa jih 

znajo nadzorovati in ustrezno prilagajati socialnemu kontekstu (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Največje spremembe v kompleksnejšem razumevanju čustev se na večini področij 

zgodi na prehodu iz otroštva v mladostništvo. 

Bistveni napredek v čustvenem razvoju otroka v obdobju srednjega in poznega 

otroštva torej predstavlja razvoj večjega nadzora nad doživljanjem in izražanjem 

čustev (Fekonja in Kavčič, 2004). V tem obdobju so otroci vse bolj sposobni 

nadzorovati svoje čustvene izraze, učijo se  pravil izražanja ali doživljanja čustev 
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(Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007; Oately in Jenkins, 1996, v Smrtnik Vitulić, 

2007). Samonadzor vključuje nadzorovanje socialno nesprejemljivih impulzov in 

vedenja, odlaganje trenutne zadovoljitve za kasnejšo pridobitev nečesa bolj 

vrednega, nadzorovanje jeze, socialno sprejemljive načine zadovoljevanja potreb, 

toleriranje frustracij ter inhibicijo dejanj, s katerimi lahko kršijo moralna pravila. 

V obdobju srednjega in poznega otroštva otroci začenjajo razumevati, da je 

sprožanje čustev odvisno tudi od posameznikovih osebnostnih lastnosti in ne le od 

situacije same; da se ljudje razlikujemo v doživljanju, izražanju in načinih nadzora 

svojih čustev in da lahko osebe manipulirajo s svojimi čustvi preko kratkotrajnejšega 

miselnega nadzora (npr. če nočeš biti več žalosten, pomisliš nekaj lepega) ali s 

kratkotrajno, zaključeno aktivnostjo (npr. če nočeš biti več žalosten, potem pokličeš 

prijatelja in mu zaupaš svoje težave) (Selman, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2009; Smrtnik 

Vitulić, 2011). V tem obdobju otroci začenjajo razumeti, da se ljudje razlikujemo po 

doživljanju in izražanju čustev in da svojih čustev ne morejo povsem nadzorovati, saj 

so čustva lahko odvisna tudi od nezavednih procesov, na katere pa nimajo vpliva 

(Smrtnik Vitulić, 2007). Otroci so v srednjem in poznem otroštvu že zmožni razumeti 

psihološke razloge za  svojo jezo, žalost ali strah, hkrati pa že zmorejo predvideti, 

kako se bodo drugi (individualno) odzvali na izražanje teh čustev, zato znajo temu 

primerno prilagoditi izražanje svojih negativnih čustev (Papalia idr., 2001, v Fekonja 

in Kavčič, 2004). M. Banerjee (1997, v Fekonja in Kavčič, 2004) navaja, da devet in 

desetletni otroci zmorejo primerjati morebitne pozitivne in negativne posledice 

izražanja določenega čustva. Ob zaključku otroštva večina otrok manj odkrito izraža 

strah, manj joče ter se hitreje prilagaja na nepredvidene okoliščine (Zupančič, 1995, v 

Puklek in Gril, 1999). 

U. Fekonja in T. Kavčič (2004) navajata, da otroci v srednjem in poznem otroštvu že 

jasno ločujejo med čustvi, ki jih posameznik doživlja, ter tistimi, ki jih izraža in so zato 

prepoznavna na njegovem obrazu. V tem obdobju se otroci tudi vse bolj zavedajo 

svojega čustvenega doživljanja in čustvenega doživljanja drugih ljudi (Papalia idr., 

2001, v Fekonja in Kavčič, 2004). 

V srednjem in poznem otroštvu večina otrok doživlja in izraža strahove povezane s 

šolo, kot je npr. strah pred neuspehom ali učiteljem. Otroci v srednjem otroštvu 

izražajo tudi strahove, ki so povezani z lastnim položajem v skupini, kot so strah pred 
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zavračanjem vrstnikov, strah pred neuspehom, strah pred tem, da se bodo vedli 

socialno neprimerno ali pa bodo zaznani kot drugačni od vrstnikov, pojavijo pa se 

tudi strahovi pred poškodbo sebe in drugih, fizično nevarnostjo in smrtjo (King in 

Noshspitz, 1991, v Puklek in Gril, 1999; Smrtnik Vitulić, 2007). Mladostnike pogosto 

skrbi njihova zunanjost, kakšen vtis bodo naredili na druge, ali jih bodo sprejeli, kako 

bodo uspeli zadostiti pričakovanjem drugih ipd. (Smrtnik Vitulić, 2007). Šolski otroci 

manj odkrito izražajo strah kot v predšolskem obdobju (Zupančič, 1999, v Fekonja in 

Kavčič, 2004). Kljub temu pa v tem razvojnem obdobju zmorejo razumeti, da tisto, 

česar se bojijo, ni nujno resnično, ampak predvsem posledica njihove subjektivne 

ocene dogajanja, kar pa predšolski otroci pogosto še ne zmorejo (Papalia idr., 2003). 

V srednjem in poznem otroštvu pri otrocih naraščata tudi pogostost doživljanja in 

izražanja zaskrbljenosti in anksioznosti (Puklek in Gril, 1999). Zaskrbljenost 

predstavlja strah, ki se pojavi, ko si otrok predstavlja specifične nevarne situacije, ki 

bi se lahko zgodile v prihodnosti (Hurlock, 1974, v Fekonja in Kavčič, 2004). 

Zaskrbljenost je v obdobju otroštva pogosto čustvo, ki ga je težko nadzorovati. 

Anksioznost predstavlja neopredeljeno izkušnjo ogroženosti, neugodje in nemira,  pri 

kateri otrok ne ve, kaj naj ga pravzaprav skrbi (Zupančič, 1996, v Fekonja in Kavčič, 

2004). Anksioznost se razvije iz strahu in zaskrbljenosti, pri čemer za razliko od 

strahu ne izhaja iz obstoječe, ampak iz pričakovane situacije, za razliko od 

zaskrbljenosti pa predstavlja posplošeno čustveno stanje, ki ni neposredno vezano 

na en sam življenjski problem, ampak predvsem na doživljanje nezmožnosti pri 

spoprijemanju z življenjskimi problemi (Fekonja in Kavčič, 2004). Anksioznost 

spremlja doživljanje čustvenega neugodja, spoznavnih blokad, pospešeno delovanje 

telesnih organov, nemir ter izogibanje neprijetnim dražljajem. 

Pogosteje kot strah pa v tem obdobju otroci izražajo jezo, ki se pogosteje pojavlja pri 

omejevanju posameznikovih želja ali načrtov, pri iskanju njihovih napak in pri  

pridiganju, pri primerjanju z drugimi, neuspehih, zasmehovanju, nepravičnosti in 

zanemarjanju (Smrtnik Vitulić, 2007). Žalost otroci (enako kot odrasli) doživljajo ob 

izgubi ljubljene osebe ali objekta (Zupančič, 2004). Bolj ko je posameznik čustveno 

odvisen od izgubljene osebe ali objekta, bolj bo žaloval. Intenzivnost doživljanja 

žalosti pri otrocih ni pogosta, vendar pa z leti intenzivnost doživljanja žalosti poraste 

(Smrtnik Vitulić, 2007). 
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Za otroke in mladostnike je pomembno, da se starši in učitelji odzovemo na njihova 

čustva. Otroka, ki je v stiski, je potrebno spodbujati k aktivnemu razmišljanju in 

iskanju lastnih rešitev. Moramo mu znati prisluhniti in razumeti njegovo doživljanje in 

vedenje. Ena izmed učinkovitih tehnik dobrega poslušanja in komunikacije je npr. 

tehnika “aktivnega poslušanja” (Gordon, 1996). Pri ravnanju z otrokovimi čustvi pa 

strategije ravnanja vedno prilagodimo konkretnemu otroku v konkretni situaciji. 

V naslednjem poglavju se bomo posvetili razvoju otrokove samopodobe, ki se 

oblikuje predvsem na osnovi dejavnikov socialnega okolja in pomembno prispeva k 

različnim vidikom posameznikovega delovanja. 

 

3.3 RAZVOJ OTROKOVE SAMOPODOBE 

Izraz samopodoba (ang. self concept) je danes v psihologiji in drugih sorodnih 

znanstvenih disciplinah široko uveljavljen in označuje posameznikove predstave o 

sebi in odnos do sebe. 

Samopodoba predstavlja enega temeljnih vidikov človekove osebnosti in vpliva na 

kognitivno usmerjenost, čustva in vedenja posameznika. Pomembna je za 

posameznikovo trdnost in odpornost, uravnava in usmerja njegovo vedenje, določa 

odnos do samega sebe in drugih. 

 

D. Kobal Grum (2001) samopodobo opredeljuje kot organizirano celoto lastnosti, 

potez, občutij, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, 

da: 

- jih posameznik - v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah - pripisuje 

samemu sebi, 

- tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje 

ravnanje, 

- so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja, 

- so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov - nekakšne 

membrane med nezavednim in zavestnim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz. 
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Nekateri avtorji kot sinonim izrazu samopodoba uporabljajo tudi izraz samozaznava, 

ki se uporablja za označevanje posameznikovih zaznav samega sebe, predstav, ki jih 

je razvil o samem sebi in občutkov, ki jih ima v zvezi s seboj (Cugmas, 2001). 

 

V literaturi pa večkrat zasledimo tudi izraz samospoštovanje kot vrednostni vidik 

samopodobe (Kobal Grum, 2001; Harter, 1999). Različne raziskave (Burns, 1979, v 

Kobal Grum, 2003; Khadivi - Zand, 1982, v Kobal Grum, 2003; Lacknovič Grgin, 

1994) navajajo, da je samospoštovanje del samopodobe. Samopodoba naj bi bila 

predvsem kognitivna reprezentacija sebe in se nanaša na posameznikovo zaznavo 

lastnih sposobnosti, spretnosti in značilnosti na nekaterih področjih (npr. dober sem 

pri športu, pri matematiki sem zelo uspešen), samospoštovanje pa se nanaša na 

celostno oceno samega sebe, kjer je prisoten izrazito čustven odnos do samega 

sebe - občutek lastne vrednosti, zadovoljstva, sprejemanja samega sebe (Manning 

Bear Minke, 2006, v Dolenc, 2009; Rosenberg, 1985, v Dolenc, 2009). 

Samospoštovanje pomeni vrednostni odnos do samega sebe. Samospoštovanje 

nam pove, koliko smo zadovoljni s sabo, kako sami sebe ocenjujemo, koliko se 

sprejemamo in ali smo zadovoljni takšni, kot smo. Pozitivno samospoštovanje 

pomeni pozitivno oceno lastne vrednosti kot celotnega bitja, je zadovoljstvo, ki temelji 

na poznavanju sebe in stvarni oceni svojih prednosti in slabosti. Za občutek 

samospoštovanja je pomembno sprejemanje s strani pomembnih drugih in uspešno 

udejstvovanje v za posameznika pomembnih dejavnikih. 

 

Pozitivno samospoštovanje je pomembno za prilagojeno in učinkovito šolsko delo. 

Otroci do sedmega leta starosti se opisujejo v smislu fizičnih lastnosti, najljubših 

dejavnosti ter lastnine, ne opisujejo pa še svojih sposobnosti in psihičnih značilnosti 

(Mussen, Cogner, Kagan in Huston, 1990, v Puklek in Gril, 1999). Pozitivno 

samospoštovanje je pomembno za prilagojeno in učinkovito šolsko delo, saj otroci z 

visokim samospoštovanjem znajo stvarno oceniti svoje dosežke ter prepoznajo 

dosežke drugih in jih zanje pohvalijo, prav tako pa tudi vztrajajo pri zahtevnejših 

nalogah, sprejemajo prispevek drugih ter sodelujejo v skupini (Dowling, 1995, v 

Puklek in Gril, 1999). 

 

V različnih starostnih obdobjih imajo na otroka vpliv različne zanj pomembne osebe, 

ki jih imenujemo pomembni drugi (Oosterweael, 1992). Druga oseba je s strani 
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določenega posameznika pomembna v primeru, ko posameznik meni, da ima ta 

druga oseba o njem naklonjeno mnenje in ko je to mnenje zelo verjetno (Juriševič, 

1999).  Rosemberg (1979, v Oosterweael, 1992) je raziskoval, kdo je lahko za otroka 

pomembna oseba. Ugotovil je, da je so v večini primerov pomembna oseba za otroka 

mama, oče, sestre in bratje, učitelji, prijatelji in sošolci. Socialno okolje se z 

odraščanjem širi in spreminjajo se pomembni drugi, v katerih posameznik išče 

potrditve samega sebe – v otroštvu so za samospoštovanje zelo pomembni starši, v 

mladostništvu tudi vrstniki, kasneje pa partner in sodelavci. V šolskem kontekstu – 

predvsem v nižjih razredih osnovne šole – postane za otroka pomembno mnenje 

učitelja, pozneje pa k otrokovi samooceni pomembno prispevajo tudi mnenja 

vrstnikov o njem (Ukmar, 2006). 

 

Na osnovi odnosov v družini, šoli, z vrstniki in s prijatelji si torej posameznik ustvarja 

svojo socialno podobo. V stikih z drugimi ljudmi opazuje, kako se nanj odzivajo, 

dobiva povratne informacije o tem, kako ga drugi zaznavajo. Na podoben način se 

nauči zaznavati samega sebe. “Odziv drugih nam pomaga, da razvijamo čimbolj 

jasno in točno predstavo o samem sebi. Če nas drugi doživljajo kot vredne, bomo 

tudi sami sebe ustrezno vrednotili ... V medsebojnih odnosih se naučimo povzemati 

različne socialne vloge, ki jih vključimo v svojo predstavo o sebi. V odnosih z drugimi 

pravzaprav odkrivamo kdo smo kot osebnost« (Lamovec, v Kobal Grum, 2001, str. 

173). 

 

Killen (1993, v Juriševič, 1999) je sistematično proučeval vpliv staršev kot 

pomembnih drugih na oblikovanje otrokove samopodobe. Ugotovil je, da starši z 

različnimi vrstami komunikacije vplivajo na otrokovo splošno samopodobo ter njene 

posamezne sestavine na podlagi čustveno obarvanega posredovanja stališč, ki jih 

imajo o njem. Najpogosteje uporabljena sporočila otroku v veliki meri določajo 

njegovo samopodobo. Raziskava je še pokazala, da se bodo otroci opisovali in 

ocenjevali svoje delo na posameznem področju na podoben način, kot jih opisujejo in 

ocenjujejo njihovi starši. 

 

Ključen dejavnik za oblikovanje samopodobe učenca pa naj bi bil tudi učitelj (Burns, 

1982). Učitelj je tisti, ki otroka usmerja v procesu učenja, mu zagotavlja 

najustreznejše pogoje za učenje, mu pomaga pri spoznanjih o lastnih  zmožnostih, 
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zato je pomembno, da posebej v prvih letih šolanja otrok dobi dovolj možnosti za 

doživljanje uspeha. Avtor omenja pomen povratnih informacij s strani učitelja glede 

doseženih uspehov ali neuspehov, saj le te pogosto postanejo “samouresničujoče 

prerokbe”. Povratne informacije namreč otroka opredeljujejo, hkrati pa izražajo do 

njega določena pričakovanja učitelja. Posebej pri učencih, pri katerih se pogosteje 

pojavlja učni neuspeh, je pomembno, kako učitelj učencu poda povratno informacijo: 

ga ne zasmehuje, ne izreka sodb, mu pomaga in ga spodbuja k vztrajnosti, opazi 

njegov najmanjši napredek ipd. 

 

Samopodoba se pri posamezniku oblikuje postopoma na podlagi spoznanj in 

izkušenj, ki si jih pridobiva s pomočjo interakcij v svojem socialnem okolju. Pomen 

socialnega okolja je ključen v vseh razvojnih obdobjih, še posebej pa v zgodnejšem 

obdobju otrokovega razvoja (Backman 1988, v Juriševič, 1999). Otroštvo je torej 

ključno obdobje za oblikovanje samopodobe, saj v njem otrok postavlja temelje 

svoje samopodobe, istočasno pa je zelo dojemljiv za oceno drugih o njem. 

 

Za oblikovanje pozitivne samopodobe je v obdobju srednjega in poznega otroštva 

pomembno, da otrok dobiva dovolj potrditev iz okolja na področju t. im.  delavnosti, 

sicer lahko razvije občutek manjvrednosti, kot je v teoriji psihosocialnega razvoja 

opisal Erikson (1994). Po Eriksonovi teoriji otroci od 6. do 12. leta potrebujejo 

občutek, da so sposobni dobro opravljati dela iz sveta odraslih, zato so pripravljeni 

vložiti veliko truda in vztrajnosti. V tem obdobju postaja pomemben občutek za delitev 

dela, za sodelovanje z drugimi in obvladovanje šolskih spretnosti. Otroci v 

omenjenem obdobju si želijo obvladati izzive na šolskem področju, obvladovati 

odnose z drugimi in spoštovati pravila. Če otrok doživlja uspehe v svojem okolju, se 

pri njem razvijejo podjetnost, marljivost in delavnost ter občutek kompetentnosti, kar 

pomeni, da se čuti zmožen obvladovati pomembne spretnosti in dokončati 

zastavljene naloge. V nasprotnem primeru, ob ponavljajočih neuspehih na šolskem 

področju in ob nesprejetosti med vrstniki, se pri otroku razvije doživljanje 

manjvrednosti. 

 

Erikson (1971, v Kobal, 2000) je menil, da se v zgodnjem mladostništvu na splošno 

samospoštovanje nekoliko zniža. Mnoge fizične, kognitivne in socialne spremembe, 
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ki se pojavijo v puberteti, vodijo mladostnika v krizo identitete, ko morajo na novo 

ovrednotiti sebe in cilje ter poiskati stabilno identiteto. 

 

Za oblikovanje pozitivnega samospoštovanja je v šolskem obdobju pomembno, da 

učenec doživlja občutek telesne varnosti in čustvene stabilnosti. Učenec mora 

spoznati sebe, svoje sposobnosti in posebnosti. Preko samospoznavanja in 

spoznanja, da je drugačen kot drugi, gradi svojo samopodobo in pozitivno 

samospoštovanje. Za oblikovanje realne samopodobe in pozitivnega 

samospoštovanja je pomembno, da otrok doživlja pripadnost in ga vrstniki 

sprejemajo. Šola mora otrokom pomagati, da oblikujejo ustrezno predstavo o sebi 

(Youngs, 2000). 

 

Oblikovanje posameznikove samopodobe je torej proces recipročne interakcije med 

posameznikom in njegovim socialnim okoljem, na podlagi katere se spreminjata tako 

posameznik kot njegovo socialno okolje (Oyserman in Packer, 1996, v Juriševič, 

1999), vendar pa vprašanje recipročnosti (npr. vpliva samopodobe na okolje) do 

sedaj še ni bilo v celoti tudi empirično potrjeno (Pecrun, 1990, v Juriševič, 1999). 

 

Pozitivno ali negativno zaznavanje sebe vpliva na doživljanje čustev in vedenje 

posameznika. Nekateri avtorji navajajo, da je pozitivna (ali visoka/dobra) 

samopodoba pri otrocih povezana z različnimi dosežki, zmanjšuje anksioznost in 

prispeva k večji uspešnosti na učnem in športnem področju (Bracken, Bauch, Keith in 

Keith, 2000, v Dolenc, 2009; Marsh, Craven in Debes, 1998, v Dolenc, 2009). Prav 

tako si posamezniki s pozitivno samopodobo zastavljajo visoke, vendar dosegljive 

cilje, se učinkoviteje spopadajo s težavami, razvijajo zadovoljive medsebojne odnose, 

kažejo manjšo odvisnost od vrednotenja in odobravanja drugih kot vrstniki z 

negativno (ali nizko/slabo) samopodobo. Slednja pa naj bi bila vzrok ali zgolj 

povezana z nekaterimi manj zaželenimi pojavi, kot so agresivno vedenje, 

depresivnost, zloraba različnih substanc, težave na storilnostnem področju 

(Gresham, Lane, MacMillian Bocian in Ward, 2000, v Dolenc, 2009). 

 

Schaffer (1996) navaja naslednje značilnosti razvoja samopodobe otroka, ki poteka: 

- od enostavne k bolj razčlenjeni samopodobi: otrok na podlagi izkušenj oblikuje 

samopodobo na vedno več področjih uveljavljenja, 
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- od spremenljive k bolj stabilni samopodobi, 

- od konkretne k vse bolj abstraktni samopodobi, 

- od absolutne k vse bolj primerjalni samopodobi, 

- od javne k vse bolj zasebni samopodobi. 

 

Nekateri avtorji poročajo o znižani učni samopodobi v obdobju zgodnjega 

mladostništva (Harter, 1999). Vzrok za to domnevo bi lahko našli v obsežnejši učni 

snovi in večji obremenjenosti za šolsko delo, saj se v tem obdobju učenci vse bolj 

zavedajo pomena ocen in učnega uspeha za nadaljnje izobraževanje. 

 

Struktura samopodobe 

Čeprav danes v znanosti velja, da je samopodoba sestavljena iz večih podob o 

samem sebi na različnih področjih, znanstveniki priznavajo tudi neko splošno 

samopodobo (angl. general, overall, total self-concept) (Juriševič, 1999). Pojem 

splošne samopodobe je sicer pogosto nejasno opredeljen in vir mnogih protislovij na 

raziskovalnem področju. 

 

M. Juriševič (1999) navaja Browna (1993), ki kot temeljni izvor splošne samopodobe 

postavi posameznikova čustva do samega sebe - "visoka splošna samopodoba 

vključuje splošno, globalno naklonjenost do samega sebe, ki ni odvisna od 

posameznikovega mnenja o njegovih bolj specifičnih lastnostih, je pa povezana s 

posameznikovo splošno zaznavo, da je pri večini stvari, ki jih opravlja, dober oz. 

uspešen" (Brown, 1999, str. 27, v Juriševič, 1999). 

 

Novejši strukturni modeli poudarjajo večplastnost in hierarhično urejenost 

samopodobe, ki je sestavljena iz različnih specifičnih področij delovanja, na katerih 

ima posameznik izkušnje. Shavelson, Hubner in Stanton (1976, v Musek, 1992) so 

utemeljitelji danes zelo uveljavljenega hierarhičnega modela strukture samopodobe. 

Ta predstavlja hierarhično strukturiran multidimenzionalen konstrukt, ki postaja z 

razvojem vse bolj kompleksen in diferenciran. Splošna samopodoba na vrhu 

hierarhije je razdeljena na akademsko in neakademsko samopodobo. Akademska 

samopodoba je razdeljena v samopodobe na posameznih predmetnih področjih, 

neakademska samopodoba pa je razdeljena v tri področja: socialno (vključuje 

odnose z vrstniki in odnose s pomembnimi drugimi), čustveno (vključuje zaznave in 
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prepričanja o izražanju in obvladovanju čustev) in telesno samopodobo (vključuje 

telesne zmožnosti in telesni videz). Na dnu hierarhije so sestavine določenega 

vedenja posameznika. 

 

Akademska samopodoba 

Z vstopom v šolo otrok prevzame vlogo učenca in začne se oblikovati nov vidik 

samopodobe. Zanjo je značilna močna povezanost s posameznikovim zavedanjem 

samega sebe kot učenca. Akademska ali učna samopodoba je torej tisti del 

samopodobe, ki jo učenec oblikuje na podlagi zaznave svoje učne uspešnosti.   

 

Pri oblikovanju akademske samopodobe vpliva več dejavnikov (Lackovič-Grgin, 

1994): 

- učna uspešnost, ki je prav gotovo eden najpomembnejših dejavnikov pri oblikovanju  

akademske samopodobe, 

- pogostost učiteljevih pohval in graj, pri čemer pogostejše grajanje lahko povzroči 

nizko učno samopodobo, 

- tip šole, ki se nanaša na klimo šole ali njeno naravnanost do učencev itd., 

- učiteljeve osebnostne lastnosti, 

- število in vrsto učnih predmetov, vendar za učenčevo samopodobo učni uspeh ni  

pri vseh šolskih predmetih enako pomemben: povezanost med akademsko 

samopodobo in učno uspešnostjo je visoka pri predmetih, kjer so pomembne zlasti 

konvergentne sposobnosti, kot je npr. matematika, 

- psihosocialna klima v razredu in 

- vzgojni slogi staršev, pri čemer so pomembni predvsem odzivi staršev na otrokove 

uspehe v šoli: npr. pretirano poudarjanje pomena učne uspešnosti lahko onemogoči 

sproščeno socialno udejstvovanje učenca in zniža njihovo samospoštovanje. 

 

S starostjo otroka postane posameznikov uspeh v šoli vse pomembnejši, saj pogojuje 

nadaljnje možnosti izobraževanja in poklicne usmeritve. Raziskovalce je pri 

oblikovanju akademske samopodobe zanimal predvsem odnos med samopodobo in 

učno uspešnostjo (Byrne, 1984, v Juriševič, 1999; Hansford in Hattie, 1982, v 

Juriševič, 1999; West, Fish in Stevens, 1980, v Juriševič, 1999).  Med akademsko 

samopodobo in učno uspešnostjo ugotavljajo medsebojno povezanost, čeprav so 

povezanosti med njima nizke do zmerne. Tesnejša povezanost se pričakovano kaže 
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med učno samopodobo in učnimi dosežki, čeprav je smer povezanosti pogojena tudi 

z razvojnimi značilnostmi oblikovanja posameznikove samopodobe. V prvih letih 

šolanja otrok nima še veliko izkušenj glede lastnih učnih zmožnosti in dosežkov, zato 

je v tem obdobju njegova samopodoba pod večjim vplivom povratnih informacij iz 

okolja, ki jih otrok dobi s strani učiteljev in staršev. V tem obdobju je otrokova 

samopodoba zato še precej nestabilna in je nanjo mogoče lažje vplivati. Z otrokovo 

starostjo postaja odnos med učno uspešnostjo in samopodobo vse bolj vzajemen, pa 

tudi samopodoba je vse stabilnejša in manj spremenljiva. Otroci s pozitivnim 

samospoštovanjem se nalog lotevajo z večjim samozaupanjem, doseženi uspeh pa 

okrepi njihovo učno samopodobo. Otroci z negativnim samospoštovanjem pa se 

pogosto izogibajo nalog, iščejo izgovore, posledično temu večkrat sledi neuspeh, ki 

njihovo negativno samopodobo še poglobi. 

 

Pozitivno usmerjena samopodoba je pomemben kazalnik otrokovega duševnega 

zdravja, povezana je s področjem učenja in šolske uspešnosti ter napoveduje 

kvaliteto posameznikovega prilagajanja tudi v kasnejšem življenju (Juriševič, 1999). 

Oblikovanje pozitivnega samospoštovanja je za šolskega otroka zelo pomembno. Pri 

tem, kakšno samopodobo oz. samospoštovanje si bo oblikoval otrok, pa imajo velik 

vpliv tudi vrstniki in dejstvo, ali otroka sprejmejo medse ali ne. 

 

 

4 UGOTAVLJANJE SOCIALNE SPREJETOSTI OTROK 

 

Želja po socialni sprejetosti je osnovna potreba vsakega posameznika, še posebej pa 

v obdobju otroštva in mladostništva, ko je mnenje vrstnikov za učenca zelo 

pomembno. “Odnosi z vrstniki so za otroke in mladostnike osrednjega pomena. 

Učenci vsakodnevno razmišljajo in se pogovarjajo o tem, koga marajo in koga ne. 

Skrbi jih, kaj si bodo drugi mislili o njih, izogibajo se vedenj in socialnih situacij, kjer bi 

bili deležni posmehovanja in zbadanja” (Košir, 2013, str. 30). 

 

V obdobju otroštva in mladostništva je socialna sprejetost še posebej pomembna, saj 

omogoča zadovoljevanje različnih primarnih potreb otroka, kot so npr. potreba po 

pripadnosti, varnosti, ljubezni, priznanju, ki so predpogoj, da se učenec v šoli dobro 

počuti in uči. V vrstniških skupinah se posameznik uči navezovanja in ohranjanja 
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socialnih odnosov ter socialnih veščin. Obenem pa so vrstniki lahko tudi vir 

neugodnega razvojnega delovanja (npr. zavračanje, norčevanje iz posameznika), kar 

lahko pripelje do povečane anksioznosti, izogibanja vrstnikom, socialne pasivnosti in 

nizke socialne kompetence v vrstniških odnosih. Nesprejetost s strani vrstnikov je 

zato lahko pomemben dejavnik kasnejše psihosocialne prilagojenosti v otroštvu in 

odraslosti (Bagwell, Newcomb in Bukowski, 1998; Ladd in Troop-Gordon, 2003).  V 

obdobju srednjega in poznega otroštva se otrok začne bolj zavedati pomanjkanja 

»pravih« prijateljev in izključenosti. Na tako okoliščino se lahko odzove na več 

načinov: postane depresiven ali popolnoma zanika, da je karkoli narobe, postane 

občutljiv, zmeden ali obupan (Atwood, 2007). 

  

Baumeister in Leary (1995, v Košir, 2013) sta razvila zanimivo hipotezo o pripadnosti 

in predpostavljata, da predstavlja potreba po pripadnosti temeljni človeški motiv. Z 

upoštevanjem potrebe po pripadnosti je mogoče pojasniti in integrirati različna 

spoznanja o vedenju v medosebnih odnosih. Po tej hipotezi naj bi ljudje imeli gon po 

oblikovanju in vzdrževanju vsaj minimalne količine trajnih, pozitivnih in pomembnih 

odnosov. To pa pomeni pogoste, prijetne interakcije z manjšim številom ljudi in da te 

reakcije potekajo v relativno stabilnem in trajnem kontekstu skrbi drug za drugega. 

Leary in Baumeister (v Košir, 2013) sta leta 2000 svojo teorijo razširila še s 

predpostavko, da je stopnja samospoštovanja pri posameznikih, ki uspevajo 

zadovoljiti svojo potrebo po pripadnosti, višja. Samospoštovanje naj bi predstavljalo 

“sociometer”, ki bi nakazoval posameznikovo stopnjo pripadnosti oziroma socialne 

vključenosti. Zanimivo je tudi to, da raziskave to predpostavko, ki sta jo avtorja 

poimenovala teorija sociometra, potrjujejo: spremembe v posameznikovi stopnji 

socialne vključenosti imajo močan vpliv na samospoštovanje (Leary, 2003, v Košir, 

2013). 

 

Čeprav šolsko okolje predstavlja kontekst, ki daje možnost za zadovoljevanje potrebe 

po pripadnosti, še zlasti v odnosih z vrstniki, pa ima lahko marsikateri učenec, tudi 

učno uspešnejši, težave v socialnem delovanju. Če so te težave zgolj kratkotrajne, 

predstavljajo učencem pomembne učne izkušnje, saj lahko negativne povratne 

informacije izboljšajo socialno kognicijo ali spodbujajo spretnosti uspešnejšega 

reševanja konfliktov. Če pa te težave v odnosih z vrstniki vztrajajo dalj časa, pa se 

otroci le redko naučijo uporabnih spretnosti (Bierman, 2004). 
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Porter (1996) navaja pomembne funkcije prijateljskih odnosov: 

- Razvoj socialnih spretnosti 

Interakcije z vrstniki otrokom omogočajo doživljanje pripadnosti, enakopravnosti, 

potrditev interesov, upanj in strahov, lastne vrednosti, partnerstva, intimnosti, 

pogajanja, kontrole, sodelovanja in obzirnosti do drugih. 

- Vpliv na samopodobo 

Sprejemanje vrstnikov je nujno za razvoj pozitivne samopodobe. 

- Čustvena podpora 

Prijatelji zagotavljajo čustveno podporo v stresnih situacijah, zagotavljajo zabavo in 

povečujejo subjektivno zadovoljstvo. 

- Kognitivni razvoj 

Prijatelji lahko posredujejo informacije, stališča, vrednote in spretnosti, ki jih otroci ne 

morejo dobiti od odraslih. Prav tako se med seboj lahko preizkušajo v reševanju 

problemov in so v pomoč pri razvijanju govornih spretnosti. 

- Dopolnjevanje izkušenj iz družine 

Prijatelji so lahko otrokom v pomoč pri premoščanju negativnih izkušenj od doma, 

lahko pa tudi dopolnjujejo izkušnje, ki jih otroci v družini ne morejo dobiti (Harhup, 

1979, v Porter, 1996). 

 

Zaključimo lahko, da imajo vrstniški odnosi ključno vlogo v otrokovem 

socialnem razvoju tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. 

 

Vrstniško sprejetost se najpogosteje ugotavlja s sociometričnim statusom, ki 

nakazuje posameznikov socialni položaj v skupini. Z njim dobimo informacije o tem, 

koliko je nek učenec sprejet v vrstniški skupini. Sociometrični status torej odraža 

odnos med posameznikom in skupino (Cillessen, 2011, v Košir, 2013). 

 

Informacije o vedenju in s tem položaju posameznih učencev lahko učitelj običajno 

dobi z opazovanjem. Lahko pa se tudi posluži metode, s katero hitreje ugotovi 

odnose in položaj posameznika v skupini, s tako imenovano sociometrično 

preizkušnjo. S to metodo ugotavljamo družabne odnose v posameznih skupinah 

(povezanost med posamezniki v skupini) in položaj vsakega posameznika v neki 

skupini. Z njo opredelimo, ali je nek posameznik v skupini priljubljen ali morda iz 
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skupine izločen, osamljen, v kolikšni meri se s člani skupine ne razume in ali se z 

njimi rad druži ali ne, obenem pa dobimo bolj celosten vtis o socialnih odnosih med 

učenci, kot zgolj z opazovanjem skupine, saj vsakemu učencu omogoča, da poda 

svoje izbire sošolcev (Jackson in Bracken, 1998). S sociometričnim preizkusom tako 

ugotavljamo socialno strukturo skupine, sociogram pa je grafična predstavitev 

preizkusa, v katerem natančno vidimo socialne strukture v skupini in položaj vsakega 

posameznika. Poleg sociograma tako dobimo tudi sociometrični status vsakega 

posameznika in indeks povezanosti (kohezivnosti) za celotno skupino (Pečjak in 

Košir, 2002). 

 

Na podlagi podatkov zbranih s sociometričnimi preizkušnjami lahko učence 

razvrščamo glede na njihovo sprejetost v vrstniški skupini. Klasifikacijske sheme 

ločijo pet tipov otrok  (Zupančič, Gril in Kavčič, 2001): 

 

- priljubljeni (veliko vrstnikov jih izbira kot zaželene), 

- zavrnjeni (širši krog vrstnikov jih ne mara), 

- kontroverzni (med nekaterimi vrstniki so zaželeni, med drugimi ne), 

- prezrti ali izolirani (zelo redko izbrani kot zaželeni ali nezaželeni) in 

- povprečni otroci (v glavnem so sprejeti, a ne dosegajo izjemnih rezultatov pri izbiri). 

 

Priljubljeni otroci (veliko vrstnikov jih imenuje kot najbolj zaželene) so v primerjavi z 

ostalimi štirimi skupinami bolj družabni, prijateljski in sodelovalni, uspešneje rešujejo 

socialne probleme, se učinkovito pogajajo z vrstniki in so jim v oporo (Erwin, 1993, v 

Zupančič idr., 2001; Putallaz in Gottman, 1981, v Zupančič idr., 2001; Rubin, 2000, v 

Zupančič idr., 2001). Sociometrični položaj priljubljenih učencev se tako najpogosteje 

povezuje s prosocialnim vedenjem; ti učenci so pripravljeni pomagati, spoštujejo 

avtoriteto in pravila vrstniške skupine in se aktivno vključujejo v pozitivne interakcije z 

vrstniki (Williams in Gilmur, 1994, v Pečjak in Košir, 2002). 

 

Zavrnjeni učenci predstavljajo rizično skupino za kasnejše prilagoditvene težave 

(Parker in Asher, 1987, v  Pečjak in Košir, 2002), zato jim je bilo posvečene največ 

raziskovalne pozornosti (Gifford-Smith in Brownell, 2003, v Pečjak in Košir, 2002). 

Bierman (2004) navaja, da večina zavrnjenih učencev kaže vsaj enega izmed 

naslednjih vedenjskih vzorcev: nizko stopnjo prosocialnega vedenja, visoko stopnjo 
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agresivnega ali motečega vedenja, visoko stopnjo brezbrižnega ali nezrelega 

vedenja in /ali visoko stopnjo socialne anksioznosti oziroma umika. Zavrnjeni otroci 

so večinoma bolj nasprotovalni in kritični do vrstnikov, so pretirano aktivni, izražajo 

vse oblike agresivnosti, več časa se igrajo sami in se počutijo bolj osamljeni kot otroci 

iz ostalih skupin (Asher, Parkhurst, Hymel in Williams, 1990, v Zupančič idr., 2001; 

Ladd in Price, 1987, v Zupančič, idr., 2001; Shantz, 1986, v Zupančič idr., 2001). Pri 

zavrnjenih otrocih pogosto prevladujejo vse oblike agresivnosti, kot so: razdiralna 

vedenja, fizična agresivnost in nadlegovanje. Vendar pa ti otroci največkrat niso 

zavrnjeni zaradi svoje agresivnosti, pač pa tudi zaradi težav v sociokognitivnih 

sposobnostih, kar pomeni, da jih pogosto ovirajo pomanjkljivo znanje socialnih veščin 

in imajo slabše razvito empatijo (Newcomb, Bukowski, Pattee, 1993).   

 

Za razliko od zavrnjenih otrok pri kontroverznih prevladujejo vedenja, kot so večja 

sociabilnost, prijateljstvo, sodelovanje, uspešnejše reševanje konfliktnih situacij, 

učinkovitejše pogajanje z vrstniki, nudenje podpore vrstnikom ipd., ki so pogosta pri 

priljubljenih otrocih, a pogosto uporabljajo agresivnost kot način za doseganje 

svojega položaja v skupini (Dodge in Richar, 1985, v Zupančič idr., 2001; Smith in 

Cowie, 1991, v Zupančič idr., 2001). Kontroverzni otroci tako kažejo bolj sociabilna 

vedenja in boljše kognitivne sposobnosti kot povprečni otroci, kar pojasnjuje njihovo 

priljubljenost med vrstniki, vseeno pa ta vedenja kažejo pogosto na manj sprejemljive 

načine, zato jih nekateri otroci odklanjajo (Newcomb idr., 1993).   

  

Prezrti otroci se pogosto igrajo na kognitivno manj zrele načine, izražajo večji delež 

egocentričnega govora, so socialno bolj inhibirani in plahi kot otroci iz ostalih skupin 

(Rubin, 2000, v Zupančič, idr., 2001). Tudi v igralne skupine se prezrti otroci pogosto 

ne vključujejo, zato pa so med vrstniki manj opazni (Newcomb idr., 1993). V 

primerjavi z ostalimi učenci so pogosto manj agresivni in se ne razlikujejo bistveno od 

priljubljenih in povprečnih učencev (Coie in Dodge,1988, v Košir in Pečjak, 2007) in 

ne predstavljajo rizične skupine za kasnejše prilagoditvene težave (Williams in 

Gilmur, 1994, v Košir in Pečjak, 2007). 

 

Socialno nesprejeti učenci (prezrti ali odklonjeni/zavrnjeni) se pogosto zavedajo svoje 

nepriljubljenosti, svoje negativne socialne izkušnje pa pogosto prenašajo tudi v 

kasnejša razvoja obdobja. Otroci, ki jih vrstniki ne sprejemajo, so bolj rizični za 
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različne razvojne in psihosocialne probleme kot so alkoholizem, depresija, učna 

neuspešnost in odklonsko vedenje (Durkin, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

Ugotovitve raziskav, v katerih so avtorji preučevali povezanost med socialno 

sprejetostjo in učnimi dosežki učencev, kažejo na to, da so priljubljeni učenci 

običajno tudi učno uspešni ter da imajo zavrnjeni učenci pogosto učne težave 

(Wentzel, 1991, v Košir in Pečjak, 2007; Wentzel in Cadwell, 1997, v Košir in Pečjak, 

2007). Tudi avtorici K. Košir in S. Pečjak (2007) v svoji raziskavi o socialni sprejetosti 

v različnih obdobjih šolanja ugotavljata, da so tako učenci kot učitelji najbolj 

naklonjeni priljubljenim učencem, ki so učno najbolj uspešni, najmanj pa zavrnjenim 

učencem z učnimi težavami. 

 

Učenci s PPPU lahko zaradi svojih značilnosti v psihosocialnem delovanju 

predstavljajo skupino z večjim tveganjem za razvoj težav v medosebnih odnosih 

(Košir in Pečjak, 2013). Raziskave s področja psihosocialnega funkcioniranja 

učencev z učnimi težavami so tako pokazale, da imajo ti učenci običajno več težav 

na številnih področjih socialne prilagojenosti v primerjavi z učenci, ki učnih težav 

nimajo. Tako imajo pogosteje težave s pozornostjo, dosegajo nižji učni uspeh ter 

imajo posledično tudi nižjo učno samopodobo in motivacijo za učenje, poleg tega pa 

so izpostavljeni višjemu tveganju za probleme s socialno integracijo (Gadeyne idr., 

2004). Težave pri vstopanju v socialne interakcije opažajo že pri predšolskih otrocih s 

posebnimi potrebami. V primeru, da niso deležni ustrezne strokovne obravnave, težje 

razvijajo socialno kompetentnost v odnosu z vrstniki, obenem doživljajo manj 

pozitivnih odgovorov na svoje poskuse vključevanja v socialne interakcije, zato 

posledično lahko izražajo manj zanimanja za vrstnike, kar jih utegne voditi v še večjo 

socialno izolacijo (McConnell in Odom, 1999, v Kobal Grum, Kobal, Celeste, Dremelj, 

Smolej in Nagode, 2009). Wiener in Tardif (2004) sta empirično ugotovili, da imajo 

učenci z učnimi težavami tudi nižjo učno samopodobo ter manj razvite socialne 

spretnosti. Po drugi strani pa izsledki raziskav, ki primerjajo programe splošne 

osnovne šole in šole s prilagojenim programom, pričajo o pomembnosti socialne 

vključenosti, saj se učenci s posebnimi potrebami v programih splošnega 

izobraževanja počutijo manj stigmatizirane v primerjavi z otroki, ki so vključeni šole s 

prilagojenim programom, poleg tega pa so v programih splošnega izobraževanja 
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skupaj z otroki brez primanjkljajev, ki jim služijo kot model primernega vedenja 

(Weiner in Tardif, 2004). 

 

Učenci s PPPU se pogosto znajdejo med prezrtimi ali zavrnjenimi učenci, ne le 

zaradi kombinacije učnih težav ali osebnostnih lastnostih, pač pa tudi zaradi 

pomanjkljivih socialnih spretnosti, ki so pomembne za vzpostavljanje dobrih 

medsebojnih odnosov. 

 

 

5 SOCIALNE SPRETNOSTI UČENCEV 

 

Avtorji C. Bizjak, M. Tome, A. Justinek, A. Čater in Vec (2010) socialne  spretnosti 

(poimenovane tudi socialne veščine) opredeljujejo kot vedenje, ki ga mora 

posameznik obvladati, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno 

okolje. Izhajajo iz realno oblikovanega in bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih 

ljudi in sveta, ki se izraža v vsem sklopu posameznikovega ravnanja v medosebnih 

interakcijah in njegovi komunikaciji z drugimi ljudmi. “Socialne spretnosti temeljijo na 

sistemu stališč, interesov in socialnih norm, ki posamezniku omogočajo, da razume 

samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega odzove na dogajanje s strategijo 

v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku˙… Za uspešno zadovoljevanje lastnih 

temeljnih psihosocialnih potreb (po varnosti, sprejetosti, uspešnosti itd.) ob sočasnem 

upoštevanju potreb drugih je pomembna posameznikova sposobnost, da se zmore 

učinkovito in konstruktivno integrirati v socialno okolje” (Bizjak idr., 2010, str. 1). 

Socialne spretnosti so torej naučene, izhajajo iz značilne situacije in se kažejo v 

učinkovitem medsebojnem odnosu (Van Hasselt, Hersen in Whitehalll, 1979, v 

Schmidt, 2001). 

 

Pogosto pa v literaturi zasledimo tudi soroden pojem - socialna kompetentnost, ki 

jo avtorji opredeljujejo kot sposobnosti učinkovitega obvladovanja socialnega okolja 

(Oppenheimer, 1989, v Zupančič idr., 2000; Durkin, 1995, v Zupančič idr., 2000). 

Socialna kompetentnost se nanaša na sposobnost navezovanja in ohranjanja stikov 

z drugimi, sposobnost razmeroma točnega presojanja ljudi in situacij, vedenje o tem, 

kaj in kako storiti v dani situaciji, konstruktivno reševanje medsebojnih konfliktov ter 

socialni situaciji primerno izražanje in vedenje. Vloge pa so povezane s socialnimi 
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pričakovanji, ki naj bi jih posameznik izpolnil. Za uspešno socialno delovanje je 

pomembna sposobnost zaznavanja in interpretiranja socialne vloge, sposobnost 

učinkovite komunikacije, sprejemanje posledic določenega vedenja pri sebi in drugih, 

konstruktivno spoprijemanje s težavami, iskanje učinkovitih rešitev pri medsebojnih 

problemih in pretvarjanje socialnih odločitev v primerno vedenje (Gruden, 2008). 

Socialna kompetentnost se odraža v posameznikovem primernem čustvenem 

izražanju in vedenju kot tudi v prepoznavanju pričakovanj, želja, interesov in namer 

drugih ter v njihovemu usklajevanju svojih želja s potrebami in interesi drugih (Fabes 

idr., 1999, v Zupančič idr., 2000; Putallaz in Sheppard, 1992, v Zupančič idr., 2000). 

Wong (1998, v Božič, 2002) socialno kompetentnost opredeljuje kot posameznikovo 

širšo sposobnost socialnega delovanja, ki jo sestavlja ustrezno delovanje v 

medosebnih odnosih, starosti primerne kognicije, učinkovite socialne veščine ter 

odsotnosti manj prilagojenega vedenja. 

Durkin (1995) navaja, da je socialno kompetenten posameznik tisti, ki je sposoben 

učinkovito komunicirati, ima razvito sposobnost razumevanja sebe in drugih, ima 

izoblikovano spolno vlogo, je sposoben dobro obvladovati svoja čustva in zavzeti 

moralno stališče v svoji skupnosti ter prilagajati svoje vedenje skladno z normami v 

različnih skupinah. Bierman (2004) pojem socialne kompetentnosti še razširi in meni, 

da socialna kompetentnost predstavlja več kot le nabor določenih vedenj na področju 

socialnega delovanja, saj vključuje tudi sposobnost posameznika, da vzpostavlja, se 

odziva in prilagaja svoje vedenje v dinamičnem socialnem kontekstu. Socialno 

kompetentnost je torej treba pojmovati širše kot le posameznikovo sposobnost 

organiziranja socialnega vedenja na način, ki privabi pozitivne odzive in odvrne 

negativne odzive s strani drugih v različnih socialnih okoljih, ampak vključuje tudi 

upoštevanje obstoječih socialnih dogovorov (Rubin idr., 1998, v Košir, 2013) in 

načine učinkovitega vzpostavljanja in vzdrževanja medosebnih odnosov (Bierman, 

2004). 

V različnih študijah (Hubbard in Coie, 1994, v Zupančič idr., 2000; LaFreniere in 

Sroufe, 1995, v Zupančič idr., 2000) so raziskovalci za ugotavljanje socialne 

kompetentnosti otrok uporabili različne vidike socialnega delovanja, med katerimi so 

bili npr. socialno prilagojeno vedenje, prožno, čustveno zrelo in prosocialno vedenje 

ter pozitivni socialni izidi kot so priljubljenost med vrstniki ter dobri odnosi z vzgojitelji, 

ki jih otrok doseže s svojim obnašanjem. Otroci, ki so izražali visoko raven socialne 
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kompetentnosti, so iskali ravnotežje med lastnimi željami in željami drugih otrok 

(Putallaz in Sheppard, 1992, v Zupančič idr., 2000), bili so čustveno bolj stabilni in so 

pogosto izražali pozitivna čustva (Sroufe, Schork, Motti, Lawroski in LaFreniere, 

1983, v Zupančič idr., 2000). Sposobni so bili čustvenega in vedenjskega 

uravnavanja in s tem tudi fleksibilnega čustvenega odzivanja, ki je bilo socialno 

prilagojeno (Fabes idr., 1999, v Zupančič idr., 2000). 

Otroci imajo različno razvite socialne spretnosti za komuniciranje in navezovanje 

stikov z drugimi. Tisti, ki se lažje in pogosteje vključujejo v skupinske dejavnosti, 

izražajo naklonjenost svojim vrstnikom, so pozorni na potrebe drugih in učinkoviteje 

obvladujejo medosebne spore, so bolj priljubljeni v skupini vrstnikov (Papalia idr., 

2003). K priljubljenosti v skupini pa vplivajo tudi zunanji videz, temperamentne 

značilnosti, podobnost z vrstniki (etična pripadnost, spol ali sposobnosti) ter učiteljev 

odnos do otroka (Puklek in Gril, 1999). Šolski otroci imajo raje vrstnike, ki se vedejo 

prosocialno, izražajo večjo naklonjenost svojim vrstnikom, se lažje vključijo v 

skupinske aktivnosti in učinkoviteje obvladujejo medosebne spore (Papalia idr., 2003, 

v Smrtnik Vitulić, 2009). Spretnosti reševanja medosebnih težav pa se starostjo 

postopno razvijajo ter se pozitivno povezujejo s številom pozitivnih interakcij med 

vrstniki, z otrokovim nudenjem pomoči in z izražanjem skrbi za druge (Fekonja in 

Kavčič, 2004). 

Težave učencev, ki imajo primanjkljaje na področju socialnih spretnosti, pa se 

največkrat kažejo v naslednjih oblikah vedenja: niso sposobni predvideti posledic 

lastnega vedenja, ne vedo, v kakšni situaciji je posamezno vedenje primerno ipd. 

Posledica takega vedenja je, da jih sošolci zavračajo ali prezrejo (Pečjak in Košir, 

2002). 

 

Različne raziskave navajajo, da otroci, ki doživljajo resne težave v vrstniških odnosih, 

predstavljajo rizično skupino za številne probleme v kasnejšem življenju, predvsem 

na področju duševnega zdravja, pogosteje se pri njih pojavi antisocialno vedenje 

(zloraba psihoaktivnih substanc, delinkventno vedenje), v odraslosti pa so pogosteje 

kot njihovi v otroštvu sprejeti vrstniki nezaposleni ali težko zaposljivi (Elksnin in 

Elksnin, 2006). Poleg tega imajo težave v vrstniških odnosih tudi kratkotrajne 

posledice, kot so doživljanje stiske, nizko ali nerealno visoko samospoštovanje kot 
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posledica obrambnih mehanizmov, negativno stališče do šole, kar pogosto vodi v 

manjšo motiviranost za šolsko delo ter v učno neuspešnost (Košir, 2013). 

 

Otroci, ki jih drugi ne sprejemajo, se pogosto zavedajo svoje nepriljubljenosti, se 

pogosteje počutijo osamljene (Pečjak in Košir, 2002), prejmejo manj virov čustvene 

podpore in pomoči s strani vrstnikov, svoje negativne socialne izkušnje pa prenašajo 

v poznejša razvojna obdobja. Ti otroci zato potrebujejo pomoč pri vključevanju v 

razredno skupnost (Pečjak, 2008). Najbolj potrebujejo pomoč zavrnjeni učenci, ta pa 

je odvisna od tega, kakšni so predpostavljeni vzroki zanjo. Za izboljšanje socialne 

sprejetosti učencev, hkrati s tem pa tudi za spodbujanje ustrezne razredne klime, se 

priporoča učenje socialnih veščin ali trening socialnih veščin (Rozman, 2006), ki ga 

bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

 

Med socialnimi spretnostmi in socialno sprejetostjo namreč obstaja vzajemni odnos, 

saj razvoj socialnih spretnosti pripomore k večji socialni sprejetosti, obenem pa ima 

tudi kakovost vrstniških odnosov povraten vpliv na nadaljnji razvoj socialnih 

spretnosti (Merrell, 1999, v Pečjak in Košir, 2002). Vendar pa raziskave kažejo, da ni 

dovolj zgolj izboljšanje učenčevih socialnih spretnosti za njegovo integracijo v 

skupino (Prinz, Blechman in Dumas, 1994, v Košir in Pečjak, 2007), saj se vedenje 

učenca pogojeno tudi z vedenjem sošolcev do tega učenca. Najbolj učinkovito je, če 

v akcijski načrt za spodbujanje medosebnih odnosov v razredu in s tem tudi tistih, ki 

med sošolci niso sprejeti, vključimo vse udeležence: učence, ki imajo težave, sošolce 

ter učitelja/e. Gre za dolgotrajen proces, ki vključuje spreminjanje predstav učenca o  

samem sebi, predstave skupine vrstnikov o učencu (Rozman, 1995, v Pečjak, 2008) 

ter učiteljeve predstave o učencu. Pomoč strokovnih delavcev (učiteljev in 

svetovalnih delavcev) je zato usmerjena tako na delo s posameznim učencem kot 

tudi na delo z razredom. 

Delo s posameznim učencem, ki je v razredu nesprejet, običajno temelji na učenju 

socialnih spretnosti. Pri učencih, ki so zavrnjeni ali prezrti zaradi pomanjkanja 

socialnih spretnosti, se te najverjetneje ne bodo razvile spontano, ampak potrebujejo 

pomoč druge osebe (Schneider, 1989, v Porter, 2000). Na socialno sprejetost 

učencev v razredu pa lahko poleg poučevanja socialnih spretnosti pozitivno vpliva 

tudi pomoč učencu na storilnostnem področju, npr. pri odpravljanju treme pred 
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nastopanjem, s spodbujanjem samostojnosti (Petillon, 1980, v Pečjak, 2008) ali s 

treningi, ki se usmerjajo na učno vedenje učencev in temeljijo na razvijanju 

doživljanja lastne učinkovitosti na določenem učnem področju (Coie in Krehbiel, 

1984, v Pečjak, 2008). Učitelj lahko nesprejetim učencem pomaga pri vključevanju v 

razred tudi z upoštevanjem učenčevih želja, s kom bi se želel družiti, kar lahko 

uporabi pri določanju sedežnega reda, organiziranju dela v parih, pri načrtovanju 

učne pomoči nesprejetim učencem s strani sošolcev idr. 

Pomembno pa je delati tudi s celotnim razredom ter hkrati s spodbujanjem 

prosocialnega vedenja manj sprejetih učencev postopoma spreminjati tudi način, 

kako manj sprejete učence zaznavajo njihovi sošolci. Zavrnjenost je namreč socialni 

pojav; vzroke za nesprejetost učencev je zato potrebno iskati tako v značilnostih 

učencev kot v značilnosti vrstniške skupine, pa tudi v drugih značilnostih učenčevega 

okolja. 

Vse učence (tudi učence s PPPU, ki imajo večje težave pri  razvijanju pozitivne 

samopodobe in na področju socialnih spretnosti ter pri vključevanju v skupino 

vrstnikov) je pomembno spodbujati k razvijanju in učenju socialnih spretnosti, ki bodo 

izboljšale odnose v razredu in socialni status posameznika (Marentič Požarnik, 

2000), po drugi strani pa višji socialni status otroka v razredu lahko spodbudi k še bolj 

intenzivnemu razvoju socialnih spretnosti. 

Vseeno pa je vključevanje nesprejetega učenca s PPPU v razred zahtevno delo, saj 

se učne težave pogosto povezujejo s težavami na socialnem in čustvenem področju, 

poleg tega pa je vedenje učenca pogojeno tudi z vedenjem ostalih sošolcev in 

učitelja do tega učenca. 

 

6 TEŽAVE OTROK S PPPU NA PSIHOSOCIALNEM IN 

ČUSTVENEM PODROČJU 

 

Medsebojna povezanost specifičnih učnih težav in težav na socialno - čustvenem 

področju je danes vse bolj prepoznana. Strokovnjaki pri otrocih z učnimi težavami 

opažajo prekrivanje in povezanost učnih ter čustvenih oz. vedenjskih težav 

(Schmidt, 2001). Učne težave pa ne vplivajo le na otroka samega, ampak tudi na 
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dogajanje v njegovi družini (Mikuš Kos, 1991). Tako so starši ob otrokovem šolskem 

neuspehu  lahko zaskrbljeni, obremenjeni, nezadovoljni, lahko doživljajo krivdo, 

posledično pa lahko otroka še dodatno obremenjujejo, ga kaznujejo, mu 

prepovedujejo igro in prosti čas ter ga s tem postavljajo v še težji položaj. 

 

Neugodne izkušnje v šolskem okolju (npr.  težje prilagajanje šolskim zahtevam, 

doživljanje neuspehov, neustrezen odziv šole), ki jih učenci s PPPU pogosto 

doživljajo v vsakdanjem interakcijskem krogu družina-šola-vrstniki, so lahko osnova 

za razvoj njihovih družbeno nezaželenih, nekonstruktivnih oblik vedenja (Mikuš Kos, 

2002; Žerdin, 1990). L. Magajna s sodelavci navaja (2008a, str. 32), da »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«. Čeprav so otroci s PPPU še posebej 

ranljivi na socialnem področju, te težave največkrat niso ustrezno prepoznane. 

Učitelji in starši jih ponavadi zaznavajo kot moteče in pogosto nerazumljivo vedenje, 

ki ni povezano z učnimi težavami (Božič, 2002). 

 

Izsledki številnih raziskav se nanašajo tako na SUT kot PPPU, zato navajamo oba 

poimenovanja. V literaturi najdemo podatke, da so PPPU povezani z vrsto 

psihosocialnih problemov, kot na primer, da se učenci s PPPU težje se motivirajo za 

šolsko delo, doživljajo strah pred neuspehom, depresijo, anksioznost, osamljenost, 

imajo nizko samopodobo in vzpostavljajo slabše odnose z vrstniki ter pogosteje tudi 

ne dokončajo šolanja (Grensham, 1999, v Singer, 2005; Hellendoorn in 

Ruijssenaars, 2000, v Singer, 2005; Kavale in Forness, 1996). Kavale in Forness 

(1996) navajata, da ima 75% učencev s SUT primanjkljaje na psihosocialnem 

področju. Poznejše študije kažejo, da ima celo več kot 80% učencev s SUT 

primanjkljaje na področju neverbalnih komunikacijskih veščin in na socialnem 

področju (Kavale in Forness, 2004, v Barber in Mueller, 2011; McDoual, Dewit King, 

Miller in Killip, 2004, v Barber in Mueller, 2011).  

 

V literaturi lahko zasledimo, da naj bi med SUT največ težav na psihosocialnem in 

čustvenem področju imeli učenci z neverbalnimi SUT (Košak Babuder, 2011, v 

Magajna in Velikonja, 2011). Mikuš Kos (1999) poroča, da ima 30% otrok s SUT tudi 

motnje vedenja, ki so vzrok za odklonilne reakcije vrstnikov, pa tudi učiteljev in so 
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povezane s težavami na področju socialnih veščin. Učenca s PPPU pa poleg 

psihofizičnih značilnosti pri osebnostnem razvoju ovira tudi učna neuspešnost. 

Učne težave so vezane na šolo in na dejstvo, da morajo imeti otroci dobro razvite 

tiste določene sposobnosti, ki jim bodo zagotovile, da bodo dobro osvajali tiste 

veščine in znanja, ki se zahtevajo v procesu šolanja (Končnik Goršič, 2002).  

 

Nekateri avtorji navajajo, da postanejo učenci z učnimi težavami zaradi dolgotrajnega 

učnega neuspeha bolj ranljivi za čustvene težave (Roeser, Eccles in Strobel, 1998, 

v Martinez in Semrud-Clikeman, 2004). Pri učencih s PPPU tako pogosto 

prepoznavajo čustvene probleme (Martinez in  Semrud - Clikeman, 2004). R. S. 

Martinez in M. Semrud - Clikeman (2004) sta raziskovali psihosocialno funkcioniranje 

učencev z učnimi težavami. Primerjali sta tri skupine: učence s kombiniranimi učnimi 

težavami (branje in matematika), učence z eno obliko učnih težav (branje ali 

matematika) in učence brez učnih težav. Avtorici je zanimalo, kako se te skupine 

razlikujejo predvsem na področju čustvene prilagojenosti in na področju delovanja 

učenca v šoli. Ugotovili sta, da učenci z učnimi težavami v primerjavi z učenci brez 

učnih težav kažejo več ponotranjanja težav in depresivnosti. Avtorici navajata še eno 

pomembno ugotovitev in sicer, da se psihosocialno delovanje učencev z učnimi 

težavami razlikuje glede na spol. Deklice z učnimi težavami so pomembno pogosteje 

izražale depresivne simptome in druge čustvene težave kot fantje.  

 

Učenci s PPPU potrebujejo pomoč in podporo, še posebej pa zato, da preprečimo ali 

omilimo posledice šolskega neuspeha. Razlog za učno neuspešnost pri učencih s 

PPPU lahko iščemo tudi v težavah pri reševanju učnih nalog, ki jim jih zastavijo 

učitelji, saj se reševanja pogosto lotevajo impulzivno, se pri delu slabo organizirajo, 

so počasni, manj spretni in si učno snov tudi težje zapomnijo (Lavoie, 2005).  

 

Če učenčev neuspeh ni omejen le na kratek čas in pri učencih s PPPU je neuspeh 

dolgotrajen, moramo biti zelo pozorni na posledice te neuspešnosti. Te so lahko 

dolgoročne in vplivajo na različne vidike posameznikovega delovanja. Prav tako 

lahko neuspeh učenca s PPPU pomembno zniža njegovo samospoštovanje (Vogel in 

Forness, 1992, v Elksnin in Elksnin, 2004; Žibert, 2011).  
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Neuspeh učenca ima dolgoročne posledice, ne le za posameznikovo delovanje in 

kakovost življenja kot tudi za delovanje širše družbe z vidika človeških virov, 

konkurenčnosti in socialne kohezivnosti (Magajna idr., 2008b). 

 

Če povzamemo različne raziskave, lahko ugotovimo, da imajo učenci s PPPU, kljub 

heterogenosti znotraj skupine otrok s PPPU, pogosto specifične težave na 

psihosocialnem in čustvenem področju, kar bomo v nadaljevanju podrobneje 

predstavili.  

 

6.1 TEŽAVE OTROK S PPPU NA PODROČJU PREPOZNAVANJA 

ČUSTEV, DOŽIVLJANJA ČUSTEV IN ČUSTVENEGA ODZIVANJA 

 

Pri učencih s PPPU se v primerjavi z ostalimi učenci brez PPPU pogosteje pojavljajo 

težave na čustvenem področju. Te se lahko pojavijo: 

 

- istočasno  s PPPU in so del primarne motnje (t.i. komorbidnost) in/ali  

- kot sekundarna posledica odziva okolja na primarno motnjo PPPU (v kolikor 

se okolje neustrezno odzove na učenčeve primanjkljaje oz. motnjo, se lahko hitro 

razvijejo motnje na drugih področjih: čustvenem, vedenjskem in socialnem). 

 

Ugotovitve različnih raziskav kažejo, da so učenci s PPPU v primerjavi z ostalimi 

vrstniki večkrat depresivni in anksiozni (Most in Greenbank, 2001; Singer, 2005; 

Lavoie, 2005), pogosteje se pojavljajo težnje k samomorilnosti, velikokrat se zaradi 

svojih učnih težav doživljajo kot “drugačne” in med vrstniki manj sprejete ali 

zavrnjene (Martinez in  Semrud - Clikeman, 2004; Singer, 2005). Zaradi značilnosti, 

ki jih imajo pogosto učenci s PPPU, kot so nemir, nestalnost in hiter upad motivacije, 

slaba kontrola notranjih impulzov, čustvena nestabilnost in razdražljivost, nestrpnost, 

nepremišljenost, težave v mišljenju (Vec, 2002), lahko pri njih prihaja do izrazitih 

sprememb v  samoučinkovitosti (dobri in slabi dnevi), pogosto izražajo negotovost, 

lahko doživljajo tudi tesnobo (Mikuš Kos, 2002).  

 

Psihosocialne težave učenca s PPPU šolski uspeh še poslabšajo, šolska 

neuspešnost pa spet povratno  prispeva k razvoju vedenjskih in čustvenih težav 

(Božič, 2002). Ob številnih neuspehih se pri učencih lahko postopoma utrdi 
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prepričanje, da z lastno dejavnostjo ne morejo vplivati na učno neuspešnost. 

Otrok/mladostnik, ki je dalj časa učno neuspešen, postane manj motiviran za učenje, 

manj vztrajen pri učenju, v učenje ne vlaga ustreznega napora, kar se lahko odrazi v 

izogibanju učenja ali celo v odporu do šole (Božič, 2002). Neugodna čustva pa lahko 

vplivajo na učinkovitost učenja ter raven izkazanega znanja (Božič, 2002; Mikuš Kos, 

1991).  

 

Pogosto se zaradi strahu pred neuspehom izogibajo aktivnostim in nalogam, kar jih 

ponavadi vodi prav k neuspehu. Številni neuspehi učencev s PPPU povzročijo nižjo 

samoučinkovitosti in negativno samopodobo. Učenci lahko razvijejo t. i. naučeno 

nemoč, ne zdi se jim potrebno truditi, postajajo pasivni in nesamostojni, ne 

prevzemajo odgovornosti za šolsko delo (Hoy, 2002). 

 

Da bi »zavarovali« pozitivno samospoštovanje in se izognili možnim nadaljnjim 

neuspehom, se otroci s PPPU poslužujejo različnih strategij obrambnega vedenja. 

Juriševič (1999) tako navaja nekaj najpogostejših strategij: 

1. Strategije izogibanja doživljanja neuspeha se kažejo v tem, npr. da učenec 

ustvarja videz prezaposlenosti s pisanjem in ga zato učiteljica »ne sme zmotiti 

z vprašanjem, izogibanje očesnega stika z učiteljico, delovanje po principu 

najmanjšega odpora ipd“. 

2. Strategije samooviranja lahko opazimo takrat, ko si učenci ustvarijo ovire 

(dejanske ali umišljene), da bi opravičili morebiten neuspeh. (npr.»Uspelo bi 

mi, če bi imel več časa, … če naloge ne bi bile tako težke, … to pravzprav 

sploh ni pomembno …). 

3. S strategijo omaloževanja želi učenec razvrednotiti pohvalo ali grajo njemu 

pomembnih oseb; npr. da na pohvalo odreagirajo tako, da izjavijo »Saj ni 

mislila resno. Do vseh je tako prijazna.« 

4. Socialne primerjave uporabljajo učenci z manj pozitivno samopodobo, ko se 

primerjajo s tistimi učenci, ki so manj uspešni kot oni sami, obenem pa si želijo 

biti bolj uspešni, zato se velikokrat poslužijo vloge razrednega klovna. 

5. S strategijo zagotavljanja uspeha si učenci delo organizirajo tako, da jim bo 

zagotovo prinesel uspeh. 
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Učenec je lahko tudi prepričan, da sam nima nadzora nad učno situacijo in da se 

neuspehom ne more izogniti. Svoj neuspeh pojasnjuje z vzroki, nad katerimi nima 

nadzora in na katere ne more vplivati (npr. nizke sposobnosti), uspeh pa si razlagajo 

kot srečno naključje in ga ne pripišejo lastnemu trudu. 

 

Zaradi pogostih izrazitejših težav na področju izražanja čustev so učenci s PPPU 

pri navezovanju stikov z vrstniki manj spretni. Ker se učenci s PPPU pogosto težje 

sproščeno vključujejo v skupino, so lahko osamljeni ali izločeni iz skupine. Pri 

starejših pa se lahko občutku negotovosti pridruži še doživljanje sramu. Učenci s 

PPPU so  pogosto žrtve medvrstniškega nasilja (Singer, 2005; Lavoie, 2005) in 

zato potrebujejo zaščito odraslih (Košak Babuder, 2007). Kadar učenca s PPPU 

sošolci dražijo, lahko ta doživlja jezo, strah, žalost, sram in krivdo. V raziskavi, kjer so 

raziskovali, kako otroci z disleksijo odreagirajo na zbadanje, so ugotovili, da se otroci 

poslužujejo različnih strategij: uporabijo preusmerjanje pozornosti, poskušajo na 

problem pogledati z drugačne perspektive, se umaknejo, ali poskusijo s 

samogovorom ali samotolažbo (Singer, 2005).   

 

Sposobnost prepoznavanja in pravilne interpretacije čustvenega stanja drugih ter 

sposobnost izražanja lastnih čustev sta ključni sestavini pri vzpostavljanju in 

vzdrževanju socialnih odnosov (Hext in Lunsky, 1997, v McKenzie, Matheson, 

McKaskie, Hamilton in Murray, 2000). Težave se pri učencih s PPPU pojavljajo tudi 

na področju čustvenega odzivanja, prepoznavanja čustev in atribucijah (v 

pripisih pomenov določeni situaciji) (Božič, 2002; Lavoie, 2005). Učenci s PPPU pa 

težje prepoznavajo in razumejo čustva drugih (Stone in LaGreca, 1983, v Elksnin in 

Elksnin, 2004). Wong (1998) navaja, da že mlajši otroci s SUT težje prepoznavajo 

čustva na osnovi obrazne mimike in potrebujejo več časa za interpretacijo strahu in 

jeze od vrstnikov. Nedvomno pa se tudi pri teh otrocih socialna zaznava sčasoma 

razvija in izpopolnjuje (Božič, 2002). Posledično otrokom s PPPU ljudje okoli njih 

pogosto pripisujejo pomanjkanje empatije in egocentričnost (Conte in Andrews, 

1993). Lavoie (2005) navaja tudi, da imajo učenci s PPPU nižji prag tolerance pri 

doživljanju frustracije ali neuspeha. 

 

A. Kobolt (2010) navaja, da neuspešni učenci pogosto doživljajo strah, se počutijo 

manjvredne, manj zaupajo vase in zase menijo, da so v vedenju impulzivni. So bolj 
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nesigurni in bolj zadržani v medosebnih odnosih. Razloge za njihovo zadržanost in 

slabšo socialno promocijo omenjena avtorica vidi kot posledico obrobnega položaja, 

ki ga imajo v razredu ali na šoli. 

 

E. Singer (2005) je raziskovala odzivanje učencev z disleksijo na zbadanje vrstnikov 

in oblikovala štiri profile otrok glede na njihov odziv. Za profil 1 je bilo značilno, da so 

učenci skušali prikriti svoje težave svojim vrstnikom, da bi se tako izognili 

morebitnemu zbadanju. Ob tem so učenci doživljali različna negativna čustva, kot so 

žalost, jeza, sram, zadrega, ki pa jih učenci niso kazali navzven, temveč so odvračali 

pozornost od težave, se tolažili s samogovorom ali jokali na samem. Avtorica omenja 

primer učenke, ki med odmorom po testu črkovanja ni želela ostati v razredu, ker se 

je na ta način želela izogniti pogovoru o preverjanju črkovanja pred ostalimi učenci. 

Polovica otrok, za katere je bil značilen profil 1, je čustveno podporo iskala pri starših. 

 

Učenci, za katere je bil značilen profil 2, so ubrali tehniko povečanega truda pri 

šolskem delu, da bi tako “dohiteli” vrstnike brez težav. S preusmeritvijo svoje 

energije, ki je nastala zaradi zbadanja zaradi disleksije, so ti učenci po eni strani 

ignorirali odzive vrstnikov, po drugi strani pa so svoje primanjkljaje želeli prikriti s 

povečanim trudom pri šolskem delu. Svoja prvotna negativna čustva, kot so 

zmedenost, sram, žalost, jeza, so uspeli preseči in jih spremeniti v pozitivna 

pričakovanja v smislu “Uspelo mi bo!”. Z notranjim samogovorom so se uspeli 

opolnomočiti, da bi dosegli učno uspešnost. Prav tako je večina otrok, ki so se 

odzivali z večanjem truda v šolsko delo, o tem spregovorila s svojimi starši, ki so jim 

nudili čustveno in učno podporo. 

 

Za učenci, ki so bili glede na svoje odzive umeščeni v profil 3, je bilo značilno, da so 

izbrali nasilno vedenje, ki naj bi zaustavilo zbadanje s strani vrstnikov. Učenci s SUT 

so z besednim, pa tudi fizičnim nasiljem v odnosih s sošolci želeli preprečiti nadaljnje 

zbadanje. Učencem z UT se ni zdelo pravično, da bi jih zaradi disleksije zasmehovali, 

zato so odkrito izražali jezo, ostala čustva, ki so se ob tem pojavila (žalost, sram, 

zmedenost), pa so skušali prikriti. Manj kot polovica teh učencev je staršem zaupala 

neprijetne dogodke v zvezi z zbadanjem. 
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Za zadnjo skupino, profil 4, je bilo značilno, da so učenci  tistim, ki so jih zbadali, 

poskušali razložiti značilnosti disleksije. Sošolcem so razložili, zakaj delajo slovnične 

napake, zakaj imajo “posebne potrebe” in zakaj potrebujejo dodatno pomoč učitelja. 

Podobno kot pri učencih, za katere je veljal profil 1 (prikrivanje težav), so tudi učenci, 

ki so razložili svoje težave sošolcem, poskušali prikriti svoja čustva pred drugimi in se  

»kazali« kot močni in neprizadeti. 

 

Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so zaradi ohranitve samospoštovanja 

uporabljali različne strategije odzivanja na zbadanje sošolcev zaradi težav pri pisanju 

ali branju. Glede na prejšnje raziskave je avtorica predpostavila, da lahko strategija 

prikrivanja svojih težav vodi v nadaljnje psihosocialne težave. S tem, ko učenci 

prikrivajo svoje težave, se tudi oddaljujejo od vrstnikov in izgubljajo stike z njimi. E. 

Singer (2005) tako navaja, da so učenci z disleksijo, ki so svoje težave skušali prikriti, 

pogosteje deležni zbadanja s strani vrstnikov, prejmejo manj dodatne pomoči kot 

ostali in so bolj rizični za razvoj težav na socialno-čustvenem področju kot učenci z 

disleksijo, ki uporabljajo ostale strategije odzivanja. 

 

Za učence z disleksijo, ki so se srečali z zbadanjem vrstnikov, je bilo pomembno, da 

so se učinkovito spoprijeli z nastalo situacijo. Čeprav E. Singer (2005) ne omenja, 

katera strategija je bila najbolj učinkovita pri učencih z disleksijo, ko so se spopadali z 

zbadanjem vrstnikov, bi lahko sklepali, da je pomembno posameznikovo aktivno 

reševanje težav in ne umik iz situacije, čeprav je lahko to za posameznika včasih 

edina strategija, ki jo zmore uporabiti. Pri tem pa je pomembno poudariti pomen 

podpore staršev, vrstnikov, učiteljev in drugih za otroke pomembnih oseb pri 

posameznikovem spoprijemanju s težavami zaradi disleksije ali katerihkoli drugih 

otrokovih težav. 

 

 

6.2 TEŽAVE OTROK S PPPU NA RAZLIČNIH PODROČJIH 

SAMOSPOŠTOVANJA 

 

Kot smo predhodno v poglavju o razvoju samopodobe in samospoštovanja že 

omenili, so za razvoj posameznikove samopodobe pomembna predvsem spoznanja 

in izkušnje, ki si jih pridobiva skozi interakcije z drugimi. Pomemben vpliv na 
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oblikovanje posameznikove samopodobe in samospoštovanja pa imajo tudi njegove 

(ne)uspešne izkušnje v preteklosti. Če upoštevamo, da je učenec s PPPU večinoma 

učno neuspešen na posameznih področjih učenja in da ima zaradi svojih fizioloških 

in vedenjskih značilnosti težave v socialnem funkcioniranju, lahko sklepamo, da je 

oblikovanje pozitivne samopodobe pri učencu s PPPU večinoma težavna naloga. 

 

Učenci s PPPU pogosto sebe ocenjujejo negativno, so bolj nezadovoljni s seboj 

ter tudi pričakujejo nižje učne dosežke (McKenzie idr., 2000). Učenci s PPPU imajo 

pogosteje nižjo učno samopodobo, ki je povezana z nižjimi učnimi dosežki in 

motivacijo teh otrok, na drugih področjih pa se bistveno ne razlikuje od samopodobe 

vrstnikov brez PPPU (Božič, 2002; Gadeyne idr., 2004). Hagborg (1996, v Elbaum in 

Vaughn, 2006) navaja, da ima kar 70% učencev s SUT nižjo učno samopodobo kot 

njihovi vrstniki brez težav. 

 

Negativna učna samopodoba pa vodi v nizka pričakovanja, manjšo vztrajnost pri 

težjih nalogah in s tem posledično tudi nižje učne dosežke. Vendar pa vsi učenci s 

PPPU ne razvijejo negativno učno samopodobo, nekateri učenci s PPPU vzdržujejo 

pozitivno podobo o sebi. Zanimive ugotovitve navaja M. Montgomery (1994), ki je 

raziskovala samopodobo pri učencih z učnimi težavami. Raziskava je pokazala, da 

učitelji ocenjujejo samopodobo učencev z učnimi težavami slabše kot jo zase 

ocenjujejo učenci, medtem ko so starši teh učencev pri ocenjevanju samopodobe bolj 

realni (Montgomery, 1994). O tem, da se učenci z učnimi težavami zaznavajo kot  

bolj sposobne in učinkovite na akademskem področju, kot jih ocenijo njihovi učitelji, 

poročajo tudi nekateri drugi avtorji (Meltzer idr, 1998, v Gans, Kenny in Ghany, 

2003). Obstaja nekaj razlag, zakaj veliko otrok z učnimi težavami kljub svojim 

akademskim težavam ohrani pozitivne zaznave o samem sebi. Dejavniki, ki 

pripomorejo k izboljšanju samopodobe so zaznana družbena oz. socialna podpora, 

ugodne pozitivne povratne informacije ostalih, še posebej učiteljev, staršev, 

prijateljev in vrstnikov (Bear idr., 1991, v Gans idr., 2003; Forman, 1988, v Gans idr., 

2003; Kloomok in Cosden, 1994, v Gans idr.,  2003; Rothman in Cosden, 1995, v 

Gans idr., 2003). 

 

Nizko akademsko samopodobo imajo praviloma učenci s specifičnimi jezikovnimi 

primanjkljaji in učenci z vedenjskimi težavami (Božič, 2002). Pomanjkanje spretnosti 
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na področju komunikacijskih in kognitivnih veščin privede učenca s PPPU do bolj 

pasivne socialne vloge, posebej pri tistih, ki še imajo nižji socialni status. Učna 

samopodoba pa je odvisna tudi od tega, s kom se učenec s PPPU primerja, saj se 

samopodoba s PPPU, ki se primerja z učno izredno uspešnimi učenci razlikuje od 

samopodobe učenca, ki se primerja z učenci, ki imajo prav tako PPPU (Elbaum in 

Vaughn, 2006). 

 

Pozitivna samopodoba na socialnem področju se povezuje z vrstniškim 

sprejemanjem, posameznikovo samozavestjo, samoobvladovanjem in 

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

z negativno socialno samopodobo so pogosteje manj zadovoljni in depresivni, manj 

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

(Vaughn, Sinagub in Kim, 2004). Kljub temu pa so ugotovitve raziskav na tem 

področju precej neenotne: nekateri avtorji (Berndt in Burgy, 1996, v Elbaum in 

Vaughn, 2006; Hagborg, 1999, v Elbaum in Vaughn, 2006; Clever, Bear, Juvonen, 

1992, v Elbaum in Vaughn, 2006), poročajo, da ni razlik med učenci s PPPU in 

njihovimi vrstniki v socialni samopodobi, medtem ko so drugi avtorji (Hosley, Hopper, 

Gruber, 1998, v Elbaum in Vaughn, 2006; La Greca in Stone, 1990, v Elbaum in 

Vaughn, 2006) prišli do ravno drugačnih rezultatov, ki kažejo na nižjo samopodobo 

učencev s PPPU glede na večino njihovih vrstnikov. 

 

Bolj kot učenčevi dejanski primanjkljaji na različnih področjih učenja so za 

posameznikov razvoj samopodobe predvidoma pomembnejše samozaznave 

učenca in zaznave drugih pomembnih v njegovi okolici o njem samem in 

njegovi učni uspešnosti. Več kot ima učenec z učnimi težavami pozitivnih potrditev 

in pozitivnih povratnih informacij iz okolice, bolj pozitivna bo njegova samopodoba oz. 

samospoštovanje (Prah, 2011). 

 

Za otrokov socialni razvoj in socialni status je torej bistvenega pomena, kako se na 

otroka odziva njegova bližnja okolica. V šoli so posebej pomembne atribucije in 

povratne informacije učiteljev o posameznikovi učni (ne)uspešnosti, ki otroku 

pomagajo oblikovati ustrezne razlage za njegove dosežke v šoli. Učitelj s svojim 

odnosom do otrok soustvarja razredno klimo, socialni status in sprejetost teh otrok v 

razredni skupnosti. Prav zato bi se morali učitelji, starši in strokovnjaki, ki delajo z 
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otroki, ki imajo učne težave na različnih področjih razvoja, zavedati pomena svojega 

delovanja na razvoj njihovega samospoštovanja. 

 

Učenci s PPPU se lahko neustrezno vedejo, ker ne razumejo ali napačno 

interpretirajo socialne informacije v okolju in se nanje neustrezno odzivajo (Božič, 

2002; Magajna, 2010). 

 

Kakor se pri učencih s PPPU pojavljajo težave pri interpretaciji in integraciji določenih 

vrst informacij na učnem področju (npr. težave imajo pri povezovanju glasov v 

zaporedja, ali pri zaznavanju skupine grafemov kot vizualne celote, razločevanju likov 

od ozadja ipd.), se težave pojavijo tudi na področju sprejemanja in razumevanja 

besednih in nebesednih sporočil (Kavkler in Magajna, 2008). Zato pri povezovanju 

različnih sestavin sporazumevanja v celoto in pri razumevanju vidika drugih 

pogosto napačno interpretirajo neverbalna sporočila (Božič, 2002). Enako 

besedno sporočilo lahko v različnih kontekstih in ob različnih neverbalnih znakih 

razumemo različno: kot resno grožnjo, posmehljivo zbadanje, šalo, spodbudo ali 

poskus pritegovanja pozornosti (Božič, 2002). 

 

Učenci s PPPU imajo pogosto težave v izražanju in razumevanju jezika. Manj so 

vešči v različnih sposobnostih komunikacije: so manj taktni v situaciji, ko sporočajo 

slabe novice, so bolj direktni, ne znajo ublažiti slabih novic, so manj prepričljivi v 

situacijah, ko morajo npr. prepričati sošolce, da bi sprejeli njihovo odločitev, se 

pogosteje strinjajo kot nasprotujejo in težko argumentirajo ter zagovarjajo svoje 

prepričanje,  v intervjujih postavljajo manj odprtih vprašanj, so manj iznajdljivi v 

pomembnih komunikacijskih nalogah (Božič, 2002). 

 

 

6.3 TEŽAVE OTROK S PPPU PRI SPOROČANJU IN PRI 

RAZUMEVANJU SPOROČIL 

 

Učenci s PPPU se lahko neustrezno vedejo, ker ne razumejo ali napačno 

interpretirajo socialne informacije v okolju in se nanje neustrezno odzivajo (Božič, 

2002; Magajna, 2010). 
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Kakor se pri učencih s PPPU pojavljajo težave pri interpretaciji in integraciji določenih 

vrst informacij na učnem področju (npr. težave imajo pri povezovanju glasov v 

zaporedja, ali pri zaznavanju skupine grafemov kot vizualne celote, razločevanju likov 

od ozadja ipd.), se težave pojavijo tudi na področju sprejemanja in razumevanja 

besednih in nebesednih sporočil (Kavkler in Magajna, 2008). Zato pri povezovanju 

različnih sestavin sporazumevanja v celoto in pri razumevanju vidika drugih 

pogosto napačno interpretirajo neverbalna sporočila (Božič, 2002). Enako 

besedno sporočilo lahko v različnih kontekstih in ob različnih neverbalnih znakih 

razumemo različno: kot resno grožnjo, posmehljivo zbadanje, šalo, spodbudo ali 

poskus pritegovanja pozornosti (Božič, 2002). 

 

Učenci s PPPU imajo pogosto težave v izražanju in razumevanju jezika. Manj so 

vešči v različnih sposobnostih komunikacije: so manj taktni v situaciji, ko sporočajo 

slabe novice, so bolj direktni, ne znajo ublažiti slabih novic, so manj prepričljivi v 

situacijah, ko morajo npr. prepričati sošolce, da bi sprejeli njihovo odločitev, se 

pogosteje strinjajo kot nasprotujejo in težko argumentirajo ter zagovarjajo svoje 

prepričanje,  v intervjujih postavljajo manj odprtih vprašanj, so manj iznajdljivi v 

pomembnih komunikacijskih nalogah (Božič, 2002). 

 

 

6.4 TEŽAVE OTROK S PPPU PRI RAZUMEVANJU MEDOSEBNIH 

ODNOSOV TER PRI NJIHOVEM VZPOSTAVLJANJU IN 

VZDRŽEVANJU 

 

Učenci s PPPU se težje prilagajajo novim situacijam, težje predvidijo posledice 

svojega socialnega vedenja in težje prilagajajo svoje reakcije v pogovoru (Lavoie, 

2005). Nekateri avtorji zato poročajo, da imajo otroci s PPPU zato težave na področju 

vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih odnosov (Božič, 2002;  Kavkler, 2005; 

Kesič Dimic, 2009; Most in Greenbank, 2001; Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999), 

zato ne preseneča ugotovitev, da so pogosto zavrnjeni ali prezrti s strani vrstnikov 

(Lavoie, 2005), kažejo pa tudi večjo pripravljenost popustiti pritiskom vrstnikov 

(Božič, 2002). Učenci s PPPU so tudi pogosteje žrtve vrstniškega nasilja, ki 

predstavlja velik rizičen dejavnik za razvoj slabšega socialnega prilagajanja (Mishna, 
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2003, v Wiener, 2004; Vaughn, idr., 2004; Pierangelo in Giuliani, 2008, v Singer, 

2005; Riddick, 1996, v Singer, 2005). 

 

Za otroke s PPPU je pogosto značilno tudi ne spremenljivo in za okolico moteče 

vedenje (Vec, 2002). Žerdin (1990) ugotavlja, da se otroci  s PPPU pogosto vedejo 

nepredvidljivo, impulzivno, kar jih lahko ovira pri socialnem prilagajanju in posledično 

vključevanju v družbo. Otroci s PPPU lahko težko prepoznajo osebni prostor drugega 

in primerno fizično razdaljo v medosebnih stikih z drugimi (Hayes, 1994). 

 

V interakcijah z drugimi učenci so učenci s PPPU včasih pretirano togi, neiznajdljivi in 

ne iščejo alternativnih rešitev. Na splošno so manj socialno aktivni od vrstnikov, 

manj sodelujejo pri pouku in obšolskih dejavnostih (Magajna, 2010). 

 

Vzroki za manj ustrezno vedenje učencev s PPPU pa so lahko tudi v slabše razvitih 

socialnih spretnostih, ki so posledica otrokovih težav v prepoznavanju in presojanju 

socialnih situacij ter pomanjkanju samonadzora. Omenjene značilnosti se pri otrocih 

s PPPU lahko izrazijo pri neučinkovitem reševanju medosebnih konfliktov, še posebej 

takrat, ko je potrebno oblikovati socialno sprejemljive rešitve problemov v 

medosebnih odnosih. Kottler in Kottler (2001) navajata lastnosti, ki so običajne za 

otroke in mladostnike, ki imajo težave z vrstniki: nezrelost, nesposobnost 

sodelovanja, razdiralnost, slaba sposobnost prenašanja porazov, agresivnost, težnja 

po nadvladovanju drugih, drugačno ali nenaravno vedenje, pogosto tožarjenje in 

zatekanje po pomoč k odraslim, obtoževanje drugih za vse nevšečnosti in nesreče, 

splošno nezadovoljstvo in godrnjavost, nestanovitnost v odnosih, hitro menjavanje 

prijateljev, opravljivost, čustvena hladnost, nesposobnost empatije, neustrezno 

socialno odzivanje, pomanjkljive socialne spretnosti in slabše učenje iz izkušenj. 

Marsikatere od naštetih lastnosti so značilne tudi za mnoge otroke s PPPU (npr. 

nezrelost, pomanjkljive socialne spretnosti, slabo učenje iz izkušenj). 

 

Raziskave navajajo, da učenci s PPPU sklepajo manj stabilna prijateljstva 

(Grensham, 1999, v Singer, 2005; Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000, v Singer, 

2005; Kavale in Forness, 1996) in da so tudi njihovi prijatelji večkrat mlajši (Pearl in 

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

zastavljena manj kompleksno (Kavkler, 2005). Večkrat izbirajo prijatelje, ki imajo prav 
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tako splošne in specifične učne težave in so jim podobni. Izsledki drugih raziskav 

navajajo tudi, da imajo učenci z učnimi težavami manj vzajemnih prijateljstev, 

prijateljstva so manj kakovostna in v njih učenci zaznavajo manjšo socialno sprejetost 

(Wiener in Schneider, 2002; Wiener in Tardif, 2004). 

Večina raziskav s področja sprejemanja učencev s SUT (velja tudi za učence s 

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

težav (Wiener, 2004). Wiener (2004) pa navaja, da so učenci s SUT manj vešči 

sodelovanja, imajo manj razvite spretnosti vodenja, so manj asertivni, kar 

vpliva na njihovo sprejetost med vrstniki. P. Polajžar (2007) navaja podobne 

ugotovitve in sicer, da so učenci s SUT pogosteje osamljeni, da jih sošolci neradi 

vključujejo v skupne dejavnosti, so večkrat deležni vrstniškega nasilja. Socialni 

problemi otrok s PPPU pa se pogosto kažejo tudi v odklonilnem ali brezbrižnem 

odnosu vrstnikov do učencev s PPPU (Božič, 2002). Po drugi strani pa rezultati 

posameznih raziskav (Vaughn, Elbaum in Schumm, 1996) kažejo, da se socialni 

položaj učencev s SUT ne razlikuje od socialnega položaja vrstnikov brez težav. 

Prisotnost splošnih in specifičnih učnih težav torej ne pomeni nujno tudi slabše 

socialne sprejetosti, vseeno pa predstavlja dejavnik tveganja za socialno zavračanje 

(Dudley-Marling in Edmiaston, 1985, v Horvat in Košir, 2013). 

 

Učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki delajo z otroki, pa bi se morali 

zavedati, da nesprejeti učenci potrebujejo pomoč pri vključevanju v socialno skupino, 

saj ima socialna sprejetost pomembno vlogo tudi pri nadaljnjem razvoju posameznika 

in pri socialnem prilagajanju v kasnejšem življenju. 

 

 

7 SPODBUJANJE PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA UČENCEV S 

PPPU 

 

7.1 REZILIENTNOST PRI UČENCIH S PPPU 

 

V zadnjih desetletjih so se strokovnjaki pri obravnavi učencev s PPPU usmerili od 

modela deficitov (osredotočanja na primanjkljaje) k pristopom perspektive moči in 

modelu rizičnost – rezilientnost, v katerem se usmerjamo k ugotavljanju in 
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spodbujanju močnih področij in dejavnikov uspešnosti (Magajna idr., 2008b). Pri 

modelu perspektive moči si strokovnjaki prizadevajo izboljšati psihosocialno 

prilagajanje oseb pri visoko rizičnih populacijah (mednje spadajo tudi otroci s PPPU) 

in se tako izogniti krizam z ukrepi, ki temeljijo na močnih področjih in strategijah 

obravnavanih skupin. 

 

Pojmovanje rezilientnosti pomeni v družboslovju širok konceptualni okvir, ki preučuje 

pozitivne oblike prilagajanja v kontekstu težav. Paradigma rezilientnosti pa ni 

osredotočena samo na reševanje težav posameznika, temveč na spodbujanje in 

krepitev posameznika in njegovega okolja (Marshall, 2001). »Rezilientnost je 

proces, ki pomaga, da človek v težavah ob suportu okolja preide iz položaja 

žrtve in prične zavzemati aktivno stališče do težav in se v procesu 

spoprijemanja z njimi celo okrepi« (Kiswarday, 2012, str. 3). Sam izraz 

»rezilientnost« pomeni prožnost ali elastičnost in se nanaša na zmožnost 

vračanja v ustrezno stanje ob delovanju pritiskov in obremenitev (Magajna, 

2006). V. Kiswarday (2012) je rezilientnost poimenovala tudi »življenjska odpornost 

in prožnost«. Življenjska zato, ker je prisotna v vseh življenjskih obdobjih in na vseh 

področjih človekovega delovanja, odpornost, ker odraža možnost posameznikovega 

odpora proti delovanju stresnih, neugodnih dejavnikov (to pomeni, da je posameznik 

pripravljen zavzeti aktiven položaj za razreševanje težav in se ni pripravljen vdati v 

usodo) in prožnost, ker tudi, če stres oz. težke okoliščine sprva hudo obremenijo in 

zavrejo pozitivno smer njegovega razvoja, poišče mehanizme, ki mu omogočajo, da 

zavzame aktiven položaj pri reševanju situacije (Kiswarday, 2012). 

 

Najbolj splošno sprejeta definicija pa rezilientnost opredeljuje kot dinamičen proces, 

zmožnost oz. rezultat uspešne prilagoditve navkljub težkim ali ogrožujočim 

okoliščinam (Masten, Best in Garmezy, 1996, v Kiswarday, 2012). Rezilientnost 

posameznika izvira iz spretnosti, zmožnosti, znanj in spoznanj, ki jih posameznik 

pridobiva ob soočenju in premagovanju ovir in težav. Predstavlja dinamičen in 

sprejemljiv vir energije in zmožnosti, ki jih posameznik uporabi, ko se znajde v 

težavah (Garmezy, 1994, v Saleebey, 1996, str. 298). 

 

Paradigma rezilientnosti pri učencih z učnimi težavami tako preprečuje pogost pojav 

naučene nemoči, ko se učenec pasivno odziva na problemske situacije, ker 



48 
 

ponotranji prepričanje, da bo v določenih (učnih) situacijah vedno neuspešen 

(Seligman, 1992, v Obolnar Hrnjčić in Pirih, 2013), hkrati pa pomeni opolnomočenje 

učenca, da ob pomoči in podpori razvije učne in delovne strategije ter se nauči takih 

socialnih veščin, ki omogočajo, da lahko kljub določenim primanjkljajem na področju 

učenja samostojno premaguje svoje težave.   

 

Spodbujanje rezilientnosti vključuje oblikovanje pozitivnih visokih pričakovanj do sebe 

in drugih ter razvijanje zaupanja v lastno učinkovitost in zmožnost premagovanja 

težav in učnega napredovanja, kar je odločilnega pomena pred oblikovanjem 

prenizkih pričakovanj, doživljanjem nezmožnosti, zmanjševanjem truda in izogibanja. 

Spodbujanje rezilientnosti pri drugih pomeni tudi spodbujanje njihovih visokih 

pričakovanj in razvijanje zaupanja v lastno učinkovitost in zmožnost premagovanja 

težav in učnega napredovanja (Magajna, idr. 2008b). To pa je lahko odločilno 

varovalo pred posameznikovim doživljanjem obupa, pred zmanjševanjem vloženega 

truda in izogibanja spoprijemanja s težavami, ki se zaradi učne neuspešnosti pogosto 

pojavijo pri učencih s PPPU. 

 

Pomemben vidik, ki lahko ovira razvoj rezilientnosti pri učencih z učnimi oz. 

specifičnimi učnimi težavami, je sopojavljanje (komorbidnost) učnih, vedenjskih, 

čustvenih in drugih težav. J. Wiener (2004) je s sodelavci ugotovila, da otroci s 

problemi na področju učenja in pozornosti kažejo nižje šolsko samospoštovanje in so 

bolj rizični za razvoj depresivnosti. Učenci s SUT, pri katerih se je sopojavljalo več 

težav, so težje razvili odpornost pri spoprijemanju s problemi kot učenci, pri katerih ni 

bilo ugotovljeno sopojavljanje različnih težav (Magajna, 2006). 

 

Rezultati številnih raziskav kažejo na sopojavljanje čustvenih problemov in specifičnih 

motenj učenja. Fuerst, Fuerst, Fisk in Rourke (1989, v Magajna, 2006) so identificirali 

tri skupine med otroci s SUT: skupino z normativnim psihosocialnim prilagajanjem 

(približno 55%), skupino z internaliziranimi (20%) in skupino z eksternaliziranimi 

psihopatološkimi težavami (24%). Prav tako naj bi učenci s SUT dosegali višje 

rezultate na lestvicah anksioznosti in depresivnosti, čeprav kažejo raziskave pri tem 

velike individualne razlike med njimi (Magajna, 2006). 
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Mnogo otrok s SUT se uspešno sooča z zahtevami poklicnega in osebnega življenja. 

Pri tem pa potrebujejo podporo tako družine kot šole. Učitelj se mora zavedati 

otrokovih psihosocialnih težav, obenem pa pridobivati veščine za izboljšanje otrokove 

socialne zaznave, komunikacijskih sposobnosti in socialne sprejetosti (Božič, 2002). 

 

 

7.1.1 Varovalni in dejavniki tveganja za razvoj otrok in mladostnikov 

s PPPU 

Kot smo predhodno že omenili, učenci s PPPU spadajo med ranljivejšo skupino otrok 

in mladostnikov, kar zahteva še toliko bolj ozaveščeno prepoznavanje dejavnikov 

tveganja in vzpostavljanje varovalnih dejavnikov ter spodbujanje razvoja rezilientnosti 

za to populacijo. 

Raziskovalci (Grotberg, 1999; Clay in Silberberg, 2004; Masten, Herbers in Lafavor, 

2008) ugotavljajo, da so v sistemu vsakega posameznika prisotni dejavniki, ki 

spodbujajo življenjske priložnosti (varovalni dejavniki) in dejavniki, ki povečujejo 

možnost težav (dejavniki tveganja, rizični dejavniki). Izvirajo lahko iz posameznika, 

družinskega sistema ali pa iz širšega okolja (Cove, Eisman, Popkins, 2005). 

Pomembno pri tem pa je vedeti, da so vsi ti dejavniki spremenljivi in da nanje lahko 

vplivamo. 

K varovalnim dejavnikom prištevamo vse dejavnike in procese, ki preprečujejo ali 

zmanjšujejo vpliv učinkov tveganega doživljanja ali vedenja in v ugodno smer 

spreminjajo odziv na dejavnike tveganja (Mikuš Kos, 1999). Delujejo kot pomoč ali 

podpora v smeri pozitivnega razvoja posameznika bodisi s preprečevanjem ali 

izogibanjem dejavnikom tveganja (Spooner, Hall in Lynskey, 2001, v Kiswarday, 

2012) bodisi z vplivanjem na zmanjševanje tveganja ali škode, ki jo povzročajo 

stiske, težave, motnje ali ovire v posameznikovem razvoju (Cicchetti in Cohen, 2006, 

v Kiswarday, 2012; Rutter, 1990, v Kiswarday, 2012). Pri učencih s PPPU so 

varovalni dejavniki tisti dejavniki, ki omogočajo uspešno učenje in šolsko prilagajanje 

ter ugoden izid v odrasli dobi kljub prisotnosti in vztrajanju težav oz. primanjkljajev. 

Pod dejavnike tveganja za razvoj štejemo tiste dejavnike, ob prisotnosti katerih lahko 

z večjo verjetnostjo napovedujemo možnost, da bi bilo ogroženo ali oteženo 

otrokovo celostno napredovanje v razvoju. Razvojna psihopatologija dejavnike 
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tveganja opredeljuje glede na njihov izvor. Dejavniki tveganja so lahko genski, 

biokemični, psihološki, kognitivni, afektivni, izkustveni, družinski, socialno ekonomski, 

družbeni ali kulturni (Cicchett in Cohen, 2006, v Kiswarday, 2012; Luthar, Sawyer in 

Brown, 2006, v Kiswarday, 2012). Izpostavljenost kroničnim travmatskim stresorjem v 

dobi odraščanja, še posebej v obdobju zgodnjega razvoja, škodljivo vpliva na 

zmožnost pomnjenja in mišljenja, saj biokemične spremembe v možganih 

zmanjšujejo zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti in koncentracije, 

organizacije in procesiranja informacij (Weichbaum, 2008, v Kiswarday, 2012; 

Walser, 2009, v Kiswarday, 2012). Pri učencih s PPPU med dejavnike tveganja 

štejemo predvsem tiste dejavnike, ki ob prisotnosti primanjkljajev prispevajo k 

dodatnemu poglabljanju težav in neuspeha in spodbujajo različne neugodne 

posledice (npr. pospešujejo različne neugodne izide v obdobju mladostništva in v 

odrasli dobi). 

Pri rezilientnem vedenju posameznika gre za interakcijo njegovih notranjih 

varovalnih dejavnikov (osebni viri moči), zunanjih varovalnih dejavnikov (vir 

zunanje moči in podpore) in osebnih in medosebnih veščin. Omenjeni procesi so 

soodvisni in skupaj prispevajo k izgrajevanju sedmih temeljnih gradnikov 

rezilientnosti: samozavesti, samopodobi, odgovornosti, samostojnosti oz. 

neodvisnosti, zaupanju, iniciativnosti in učinkovitosti (Grotberg, 1995, 1997, 1999, v 

Kiswarday, 2012). 

Nekateri učenci s SUT uspešno premagujejo težave in nimajo težav v 

psihosocialnem funkcioniranju. Razvili so vedenjske vzorce, s katerimi se izognejo 

vrstniškemu nasilju in zaščitijo svojo samopodobo. Učenci s SUT pogosto želijo 

prikriti svoje učne težave s tem, da so uspešni na drugih področjih (Hellendoorn in 

Ruijssenaars, 2000, v Singer, 2005; Riddick, 1996, v Singer, 2005). 

 

Študije rezilientnosti kažejo, da so pomembni varovalni dejavniki pri učencih s SUT: 

(a) temperamentne in osebne značilnosti, ki pomagajo otroku razvijati svoje 

sposobnosti na drugih področjih (Speckman, Goldbreg in Herman, 1992, v Singer, 

2005), 

(b) čustvena in učna podpora staršev in učiteljev (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000, 

v Singer, 2005; Riddick, 1996, v Singer, 2005) ter 
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(c) otrokovo razumevanje njegovih učnih težav (Morrison in Cosden, 1997, v Singer, 

2005). 

 

Varovalni dejavniki lahko izvirajo iz otroka (temperament, intelektualne sposobnosti, 

socialne spretnosti, samoregulacijske spretnosti, aktivna naravnanost, usmerjenost v 

prihodnost, optimizem), iz družine (dobri medsebojni odnosi s starši in sorojenci, 

zaupanje in dober odnos z vsaj enim družinskim članom, jasno postavljena pravila 

vedenja v družini, podpora staršev, psihosocialno zdravje matere) in iz širšega okolja 

(vpetost v socialno mrežo in prosocialne skupine, aktivno sodelovanje v šoli, klubih, 

društvih, cerkvi in drugih skupnostih, kjer otroci dobijo možnost doživljanja uspeha, 

lastne učinkovitosti in potrebnosti drugim, vrstniška prijateljstva, dober odnos z vsaj 

eno odraslo osebo) (Masten in Coatsworth, 1998, v Singer, 2005; Morrison in 

Cosden, 1997, v Singer, 2005; Speckman, Goldbreg in Herman, 1992, v Singer, 

2005). Varovalni dejavniki v širšem lokalnem okolju so še posebej pomembni za 

otroke iz družin, ki ne morejo zagotavljati spodbudnega okolja ali celo ogrožajo 

otrokov psihosocialni razvoj (Mikuš Kos, 1999). 

 

Mnogi avtorji (Benard, 1998; Brooks in Goldstein, 2003; Grotberg, 1999) ugotavljajo, 

da je za otroka oziroma mladostnika osnovni, najpomembnejši in najučinkovitejši 

varovalni dejavnik, ki spodbuja rezilientnost, trden odnos z zanj pomembno 

odraslo osebo, ki gradi medsebojno zaupanje, skrb, pripadnost in odgovornost, ki se 

navadno vzpostavi znotraj družine. Tudi v raziskavi E. Singer (2005) se je za ključno 

izkazala starševska podpora, zaradi nje so se udeleženci v otroštvu počutili manj 

“drugačne”, so se lažje soočali s svojimi težavami in so dosegli višji nivo izobrazbe. 

Prav tako so bili bolj zadovoljni s svojim življenjem, službo in bolj optimistični glede 

prihodnosti (Singer, 2005). V primeru, da otrok v okolju nima opore v pomembnem 

odraslem znotraj družine in da stiske, težave in ovire izvirajo iz nje, se kot naslednji 

varovalni sistem pojavlja šola oz. učitelj kot pomembna in kompetentna oseba 

(Benard, 1998). Pomembno pa je tudi, na kakšen način otroci svoje težave dojemajo 

in jih sprejemajo. Študije odraslih s PPPU kažejo, da so tisti posamezniki, ki svoje 

motnje ne zanikajo, temveč jo sprejemajo in razumejo, bolj nagnjeni k iskanju 

mentorjev v okviru svojega izobraževanja in poklicnega usposabljanja in da se 

njihove poklicne izbire bolje ujemajo z njihovimi veščinami in sposobnostmi (Gerber 

idr., 1992, 1997 v Magajna, 2006; Vogel idr., 1993, v Magajna, 2006). Raziskava E. 
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Singer (2005) je tudi pokazala, da so bili posamezniki, ki so svoje specifične učne 

težave doživljali kot osrednje v njihovem življenju, med vrstniki manj sprejeti, 

pogosteje kot ostali so doživljali nemoč, s svojim življenjem pa so bili manj zadovoljni. 

Če pa so imele osebe s SUT več pozitivnih izkušenj v času šolanja, so učne težave 

laže sprejele le kot del njihovega življenja. 

Poleg omenjenih varovalnih dejavnikov Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) v svoji 

raziskavi navajata tudi varovalne dejavnike, povezane z življenjem otroka v šoli, kot 

so na primer kakovostno sodelovanje med šolo in starši, zgodnje prepoznavanje 

učnih težav ter intenzivno in učinkovito obravnavo učencev z omenjenimi težavami v 

šoli. 

Raziskovalce je zanimala tudi vloga različnih dejavnikov v šolskem okolju, ki preko 

odnosa učitelja in učencev vplivajo na rezilientnost učencev. H. Tur Kaspa in P. 

Weisel (2004, v Magajna 2006) sta ugotovili, da obstaja povezava negativnih učinkov 

diagnostičnih oznak učiteljev v zvezi s šolskimi težavami dijakov z nizkimi učnimi 

dosežki. Raziskava je pokazala tudi, da imajo tisti učitelji, ki  delajo z učenci s PPPU 

v razredih, manj stereotipne predstave o tej skupini učencev. 

Neugodno družinsko okolje, za katerega so značilni pogosti konflikti, nedosledna 

disciplina, pomanjkanje podpore, neustrezna pričakovanja itd., je lahko ključni rizični 

dejavnik za razvoj različnih psihosocialnih težav otrok in mladostnikov s SUT. Po 

drugi strani pa ugodno družinsko okolje, za katerega je značilna čustvena stabilnost 

in dobre starševske veščine, predstavlja izvor pomembnih varovalnih dejavnikov za 

razvoj tako otrok z motnjami učenja kot tudi za otroke brez tovrstnih motenj. Družine, 

za katere je značilna tako kohezivnost kot tudi fleksibilnost, se bolj učinkovito 

odzivajo na potrebe otrok s specifičnimi motnjami učenja. 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. Tudi ujemanje 

med otrokovim temperamentom in značilnostmi družine (ekokulturno ujemanje) lahko 

ob razumevanju staršev za otrokove težave pomembno vpliva na zmanjšanje stresa 

pri otroku s SUT. Ugotovitve študij so pokazale, da razumevanje otrokovih posebnih 

potreb staršem omogoča, da otroka lažje podprejo (Kiswarday, 2012). 
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Tako dejavniki tveganja kot varovalni dejavniki delujejo dinamično in so vključeni v 

vse  socialne sisteme (Benard, 1991), njihov vpliv pa je odvisen tudi od tega, kako jih 

otrok doživlja in razume (Luthar, Sawyer in Brown, 2006). 

 

 

7.1.2 Šolska rezilientnost pri učencih s PPPU 

Šolska rezilientnost pri učencih s PPPU je opredeljena kot dinamičen proces 

prilagajanja v šolskih okoliščinah, ki vključujejo tako pozitivne dejavnike kot dejavnike 

tveganja ter njihovo medsebojno interakcijo.  S spodbujanjem pomembnih notranjih 

in zunanjih virov moči celovito zajame otrokove oz. mladostnikove potenciale, da 

lahko kljub primanjkljajem na posameznih področjih učenja uspešno funkcionirajo in 

napredujejo (Meltzer, 2004; Margalit in Idan, 2004). 

Martin in Marsh (2003) šolsko rezilientnost opredeljujeta kot učenčev odziv na 

težave, ki se porajajo znotraj šolskega mikrosistema. Predvidevata, da so v času 

šolanja vsi otroci in mladostniki (ne samo rizični posamezniki, kot so npr. učenci z 

učnimi težavami) izpostavljeni številnim stresnim okoliščinam, ki lahko negativno 

vplivajo na posameznikov razvoj. Za preventivno in splošno spodbujanje rezilientnosti 

sta uvedla termin »učni vzgon« (angl. academic buoyancy) (Martin in Marsh, 2008), 

ki vključuje tako strategije kot spretnosti, ki otroku oz. mladostniku pomagajo pri 

učinkovitem premagovanju učnih stresov, obremenitev, neuspeha v šoli ter so v 

pomoč pri hitrejšem vzpostavljanju ponovne motivacije za učenje. 

Poleg dejavnikov tveganja, ki izvirajo neposredno iz posameznikove motnje, ovire ali 

primanjkljaja, pa je pomemben problem pretiranega in preozkega osredotočenja na 

motnje, ovire in primanjkljaje (po modelu deficitov). Predvsem negativne učiteljeve 

oznake in njihova pričakovanja imajo lahko velik vpliv na odnos na otrokovo oz. 

mladostnikovo znižano učno motivacijo, nižje samospoštovanje, slabšo 

samoučinkovitost ter na ovirane in otežene možnosti za socialno vključevanje 

(Chapman, Thummer in Prochnow, 2004, v Kiswarday, 2012). 

V zadnjem desetletju so avtorji razvili programe, ki niso bili usmerjeni zgolj v 

odpravljanje primanjkljajev, ovir in motenj, ampak so se osredotočili na izgradnjo 

močnih področij, s katerimi si mladi lahko pomagajo pri doseganju življenjskih 
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uspehov in lahko pripomorejo, da učenci aktivno vplivajo na kakovost življenja 

(Kiswarday, 2012). 

»Vzgojno izobraževalni programi, ki promovirajo spoznavanje samega sebe, 

interakcijo, sodelovalnost in komunikacijske spretnosti, učenje kot vrednoto, 

problemske situacije kot izziv in priložnost, spodbujajo zdrav način življenja, so 

usmerjeni v otroka in v omogočanje optimalnega razvoja njegovih sposobnosti, 

spoštovanje in upoštevanje različnosti ter spoštljiv odnos do posameznika, 

predstavljajo temelj za k človeku usmerjeno družbo« (Kiswarday, 2012, str. 59). 

Intervencijski programi tako spodbujajo (Kiswarday, 2012): 

-  zgodnji razvoj spretnosti za učinkovito spoprijemanje s težavami, 

-  iskanje divergentnih rešitev v problematičnih situacijah, 

-  izboljšanje metakognitivnih in samouravnalnih strategij učenja, 

- spodbujajo k naučenemu optimizmu, zaupanju v lastne zmožnosti, kar je ob 

soočanju s težavami zelo pomembno. 

 

Otrokom in mladostnikom s PPPU te strategije pripomorejo k doseganju rezilientnosti 

v življenju. To je še posebej pomembno, če otrok oz. mladostnik v svojem okolju ne 

dobi zadostne podpore in razumevanja, saj se v temu primeru pogosto poleg učnih 

težav pojavijo tudi vedenjske oz. čustvene težave. 

Spodbujanje posameznikovih zmožnosti zahteva angažiranost in prizadevanje 

staršev, šole in širšega okolja. Poleg tega je pomembno sistematično ustvarjati 

priložnosti, da učenci s PPPU razvijejo suportivne odnose z vrstniki. To omogočajo 

različne oblike prostovoljnega dela, kooperativnega učenja in mentorstva (vrstnikov 

ali starejših) (Kiswarday, 2012). 

Spodbujanje razvoja rezilientnosti pa je najbolj učinkovito, če poteka »v obliki 

izkustvenega učenja v varnem učnem okolju, ki zagotavlja potrebno oporo ter do 

posameznika in skupine goji realno visoka pričakovanja, ki spodbuja razvoj 

življenjskih spretnosti in znanj ter omogoča vzajemno sodelovanje in aktivno 

participacijo vsakega posameznika« (Kiswarday, 2012, str. 3). 

 

Program za spodbujanje socialnih veščin smo osnovali tudi v raziskavi in sicer kot 

trening socialnih veščin za učence s PPPU. 
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8 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN ZA SPODBUJANJE 

KAKOVOSTNIH MEDOSEBNIH ODNOSOV UČENCEV S PPPU 

 

Trening socialnih veščin (TSV) je ena izmed najbolj znanih preventivnih in tretmajskih 

strategij, s katerimi lahko učence postopno navajamo na razumevanje socialnih 

odnosov in vplivamo na učinkovito ravnanje v odnosih z drugimi (Žižak, 2009). 

Metoda TSV je v Ameriki in tudi nekaterih evropskih državah prisotna že od 60. let 

prejšnjega stoletja naprej. TSV se je prvotno začel uporabljati v psihiatriji in pri delu z 

invalidnimi osebami. Pozneje so uporabo TSV razširili na delo z mladostniki s 

težavami v socialnem vedenju, zaradi pozitivnih učinkov treningov pa se je kmalu 

začel uporabljati tudi na domala vseh pedagoških področjih. Sprva so treningi 

vključevali priučevanje preprostih vedenj, postopoma pa tudi priučevanje 

kompleksnejših vedenjskih vzorcev, kot so asertivnost, vzpostavljanje in vzdrževanje 

prijateljstev, navezovanje stikov z nasprotnim spolom ali iskanje zaposlitve (Dekleva, 

1996). 

TSV se v tujini aplicira na različnih področjih, vsebina pa je odvisna od tega, kdo so 

udeleženci programa in kakšni so cilji, ki jih program želi doseči. Ena najbolj splošnih 

delitev TSV je po starostni strukturi ciljne skupine, ki izhaja iz izhodišča, da potrebuje 

človek v posameznem življenjskem obdobju neka splošna znanja in veščine, ki mu 

omogočajo lažjo in bolj kakovostno socialno vključevanje v družbo. Tako obstajajo 

TSV za (Metelko Lisec, 2004): 

- otroke, ki vključujejo osnovna pravila obnašanja, poslušanje in spraševanje, 

zahvaljevanje in opravičevanje ipd., 

- mladostnike, ki zajemajo dejavnosti za graditev identitete, veščine s področja 

krepitve samega sebe, ipd., 

- odrasle, ki temeljijo na ustvarjanju veščin s področja medosebnih odnosov, 

odgovornega starševstva, razporejanja časa ipd. in 

- starejše, ki vključujejo veščine, ki pomagajo kakovostno preživljati obdobje po 

upokojitvi in pomoč pri kakovostnem staranju. 
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Poleg splošne starostne delitve se pojavljajo TSV, ki se osredotočajo na različne 

skupine oseb, ki imajo težave pri socialnem vključevanju v družbo (npr. TSV za 

telesno prizadete osebe, za osebe z motnjo v duševnem razvoju, za mladoletne in 

odrasle storilce kaznivih dejanj).   

Zanimivo je, da v Angliji nekatere šole celo uvajajo v svoje učne načrte tudi program 

učenja socialnih in življenjskih veščin z namenom celostnega oblikovanja človeka in 

poudarkom na socialni opremljenosti učenca (Hopson, Scally, 1981, v Metelko Lisec, 

2004). Načrtno učenje socialnih veščin je pomembno za otroke in mladostnike, še 

posebej pomembno pa je v skupinah oseb, ki imajo težave na psihosocialnem in 

čustvenem področju, kot so učenci s PPPU. Osnovni namen TSV z otroki, ki imajo 

težave v medosebnih odnosih, je predvsem izboljšanje komunikacije v medosebnih 

odnosih (bolj neposredna, odprta, jasnejša komunikacija z drugimi).   

Skozi prijetne izkušnje z vrstniki in odraslimi, ob upoštevanju otrokovih osnovnih 

potreb in ob zagotavljanju in vzdrževanju ugodne klime, nudimo otroku poleg učenja 

socialnih veščin tudi (Bergant, 1987): 

-  jasnejšo orientacijo o sebi, vrstnikih in medosebnih odnosih in zahtevah; 

- doživljanje pripadnosti in povezanosti s skupino ter razvijanje potrebnega  zaupanja     

  v ljudi; 

- doživljanje sprejetosti; 

- doživljanje uspešnosti (potrjevanje v raznih dejavnostih). 

 

Programi vključujejo različne vaje za razvoj spretnosti, ki omogočajo vzpostavljanje 

sprejemljivih odnosov z vrstniki, kot so na primer na sprejemljiv način povedati, da 

me nekaj moti, kako doseči dogovor, se znati opravičiti itd. Eisenberg in Fabes (1998, 

v Zupančič in Marjanovič Umek, 2004) sta na podlagi raziskave ugotovila, da so se 

otroci, ki jim je odrasla oseba pokazala, kako pomagati v konkretni situaciji, pogosteje 

vedli prosocialno kot otroci, ki tega niso imeli. 

Spretnosti, ki so poglavitne za vzpostavljanje zadovoljujočih medsebojnih odnosov, 

lahko razdelimo v štiri večje skupine: temeljne, komunikacijske, čustvene in 

kognitivne spretnosti. 
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8.1 NAČRTOVANJE TRENINGA SOCIALNIH VEŠČIN (TSV) 

TSV največkrat temeljijo na poučevanju učencev, kako zamenjati neučinkovite in 

nesprejemljive oblike vedenja z bolj učinkovitimi in prosocialnimi vedenjskimi vzorci. 

Uvrščamo jih med visoko strukturirane načine spodbujanja učenja socialnih veščin, ki 

trajajo vnaprej določen čas, zajemajo določene dejavnosti in postopke ter imajo 

določene izide. Strukturirano učenje vsebuje praviloma štiri do deset korakov, v 

katerega sodi določen program učenja socialnih veščin (Goldstein, Sprafkin in 

Gershaw, 1995, v Žižak, 2009). Najpogosteje je TSV osnovan na 12 do 24 srečanjih, 

ki omogočajo srečanja enkrat tedensko (krajši program) ali dvakrat tedensko, če je 

program intezivnejši (Žižak, 2009). Manjši del postopka strukturiranega učenja 

vključuje tudi poučevanje (pojasnjevanje nove veščine) in modeliranje, igranje vlog, 

povratno informacijo učencev (angl. feedback) ter prenos naučenega v drugo okolje 

in/ali prihodnost. 

V postopku strukturiranega učenja so dejavnosti vnaprej načrtovane in pripravljene. 

Te dejavnosti morajo biti na eni strani usklajene z značilnostmi članov skupine in z 

drugimi potrebami, tako da je omogočeno učenje ravno tistih socialnih veščin, ki jih 

člani skupine nimajo oz. imajo slabo razvite določene socialne veščine. Pri 

načrtovanju vsebine TSV je potrebno upoštevati tudi starost udeležencev. 

Pri izvajanju TSV uporabljamo različne načine učenja (modeliranje, učenje z 

vpogledom, podpora in učenje z opazovanjem), ki se vgrajujejo v metode in tehnike, 

na katerih temelji trening (poučevanje, demonstracija, igranje vlog, dajanje povratnih 

informacij, domače naloge). 

Pred začetkom TSV je treba ugotoviti, kaj učenci že vedo o pravilih v medosebnih 

odnosih ter kako zaznavajo lastno socialno nesprejetost – kakšno je njihov mesto 

nadzora in ali so motivirani za vključitev v skupino (Porter, 2000). TSV za otroke se 

običajno osredotočajo na spretnosti kot so: znati se igrati, biti pozitiven, tvegati, 

sodelovati, biti zanimiv, zavzeti se zase ipd. (McGrath in Francey, 1996). 

Najpogostejše vsebine TSV pa so učna kompetentnost (kot dejavnik socialne 

sprejetosti) in odzivanje na učiteljeva pričakovanja, vzpostavljanje sprejemljivih 

odnosov z vrstniki istega in nasprotnega spola, upiranje pritiskom vrstnikov v zvezi s 

tveganimi oblikami vedenja, doseganje neodvisnosti od odraslih avtoritet ter dajanje 

in sprejemanje tako pozitivnih kot negativnih povratnih informacij (Porter, 2000). 
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Primanjkljaje na področju socialnih veščin moramo pred TSV natančno opredeliti, saj 

le na ta način lahko dobro začrtamo vsebino in dejavnosti treninga. To lahko 

naredimo z opazovanjem, z vprašalniki, ki jih zase izpolnjujejo učenci ali intervjuji 

učiteljev o učencih. 

Vec (1995/96, v Cizelj, 1998) opozarja, da je pri delu z različnimi skupinami potrebno 

upoštevati realnost posameznih otrok in skupine. Upoštevati moramo: 

1. kakšen je nivo zrelosti in interesov otrok (glede na to izbiramo in prilagajamo 

dejavnosti); 

2. kakšna je raven skupinske dinamike (homogenost skupine, stopnja zaupnosti, 

varnosti ipd.); 

3. načeli postopnosti in večanje zahtev iz srečanja v srečanje (od enostavnosti h 

kompleksnosti, od individualnih dejavnosti do vedno večjega sodelovanja, od 

sproščujočega k razkrivajočemu, od neogrožujočega k bolj intimnemu, 

dopuščati tudi napake in drugačnosti; na začetku ni dobro “bombardirati” 

skupine s pravili, ker to povzroča anksioznost in iskanje “lukenj”, dovolj je le 

nekaj pravil, ki naj bodo jasno postavljena); 

4. koliko časa naj neka dejavnost traja (zmožnost koncentracije, sedenja pri miru, 

poslušanja); 

5. trenutno razpoloženje članov skupine; 

6. aktualno situacijo; 

7. pobude, ki jih dajejo otroci (pomembno je sprejemati in upoštevati pobude 

otrok, saj so večinoma znak motivacije za aktivnost); 

8. prioritete dela, pri čemer ima prednost obravnava morebitnega aktualnega 

problema (npr. trenutni konflikti, nastale težave idr.); 

9. spoznanje, da je uporaba pogovora kot prevladujočega načina dela za mlajše 

otroke in otroke z izrazitejšim agresivnim vedenjem manj primerna (zanje je 

dobro kombinirati uporabo različnih tehnik, kot so družabne igre, izleti idr.); 
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10. pomen motivacije za socialno učenje – otroke poskušamo pritegniti k 

načrtovanju aktivnosti (motivirati k lastnim prispevkom, k aktivnemu 

delovanju); 

11. pomen vnaprej pripravljenih dejavnosti za preusmeritev agresivnega vedenja 

ali izpeljati pojav na konstruktiven način in 

12. usklajenost aktivnosti glede na zaporedje vsebin in trajanje. 

Pri TSV se moramo posluževati sistemskega pristopa, ki pa vključuje soodgovornost 

in aktivnost vseh udeleženih v nekem sistemu oziroma skupini, opredelitev realnejših 

ciljev, jasnejšo orientacijo, vzpostavljanje trdnejših čustvenih vezi in manjšanje 

nadzora, pomoč pri razvijanju aktivnosti in fleksibilnejše meje. 

Bierman (2004) navaja štiri ključne stopnje, ki naj bi jih vseboval TSV. Prva stopnja 

običajno poteka tako, da učencem predstavimo veščine, ki jih bomo urili. Pri tem 

lahko uporabimo videoposnetke, na katerih so predstavljene ugodne in neugodne 

socialne posledice posameznih oblik vedenja, v pomoč pa so lahko posterji, slike, 

kvizi, igre vlog, zgodbe za modeliranje določenih vedenj in prikazi z lutkami. V 

naslednjem koraku učencem omogočimo strukturirane priložnosti za urjenje veščin; 

na začetku jim je potrebno nuditi več podpore, postopoma vse manj (npr. na začetku 

preproste kratke igre vlog z dvema akterjema, nato vse bolj zapleteni, daljši scenariji 

z vse več udeleženci). Na tak način udeleženci treninga s pomočjo vrstnikov, vodje in 

njegovim poučevanjem ter z izbranim gradivom v varnem okolju vadijo posamezno 

veščino. 

 

Tekom celotnega procesa učenja socialnih veščin je potrebno učencem posredovati 

povratne informacije o njihovem napredku, kar je pomembno tako za izboljšanje 

izvajanja vedenja kot tudi za spodbujanje učencev, da spremljajo svoje vedenje, kar 

prispeva k boljši generalizaciji naučenega. Povratne informacije lahko spremljajo tudi 

nagrade: medalje, potrdila, certifikati, idr. Odločitev o uporabi nagrad je odvisna od 

različnih dejavnikov: običajno so nagrade učinkovite pri mlajših učencih in učencih z 

motnjami v duševnem razvoju. Pomembno je, da učencem omogočamo tudi 

korektivne povratne informacije, torej da popravljamo neustrezne vedenjske vzorce. 

Odličen način zagotavljanja povratnih informacij so videoposnetki učenčevega 

vedenja, smiselno pa je omogočiti tudi povratne informacije s strani vrstnikov. 
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Bistveno pa je, da zna učenec naučeno uporabiti v dejanskih situacijah v odnosih z 

vrstniki. Za doseganje generalizacije je smiselna uporaba domačih nalog (preizkusiti 

naučeno spretnost v odnosih z vrstniki, pri čemer je potrebno učencu dati jasna in 

konkretna navodila za izdelavo posamezne naloge), “učitelj” socialnih veščin pa 

lahko učencem pomaga tudi z omogočanjem priložnosti za uporabo socialnih veščin 

v naravnem okolju z vrstniki (npr. razne sodelovalne in tekmovalne igre). 

 

Povratna informacija, ki jo udeležencem TSV poda »učitelj«, ima pomembno vlogo 

pri učenju (Žižak, 2009). Povratne informacije o neprimernem vedenju imajo za 

učenca še dodatno vrednost, če so posredovane na iskren, neobtožujoč način in so 

učencu posredovane s strani vrstnikov in/ali učitelja. 

 

8.2 TSV PRI UČENCIH S PPPU 

Izsledki raziskav s področja raziskovanja psihosocialnih težav pri učencih s PPPU 

kažejo, da so učenci s PPPU manj sprejeti, imajo slabše razvite socialne veščine, 

nižje samospoštovanje, zato potrebujejo več spodbude in pomoči pri vzpostavljanju 

in vzdrževanju medosebnih odnosov, zato je zanje TSV lahko ena od oblik 

spodbujanja socialnih veščin. 

Različni avtorji, ki so se ukvarjali z načrtovanjem in izvajanjem TSV, pa ob tem 

opozarjajo, da se učenec lahko nauči ustreznejših prosocialnih vzorcev vedenja, 

vendar jih bo težko uporabil v skupini, ki od njega pričakuje določeno neprimerno 

(npr. agresivno) vedenje, s katerim se je pred TSV uveljavljal v skupini. Zato 

strokovnjaki priporočajo, da je potrebno celotno skupino spodbuditi, da sprejme 

takega učenca (Košir, 2005). Pri tem je potrebno upoštevati predpostavljene vzroke 

za nesprejetost vsakega posameznika in vključiti v ta proces vse udeležence: 

učenca, ki ima težave, njegove sošolce in učitelja (Pečjak in Košir, 2008). Obenem 

moramo paziti, da skrbno izberemo aktivnosti TSV in da skupine sestavljajo 

učenci z različnimi značilnostmi  (Wiener in Tardif, 2004).  Vrstniška skupina ima 

pri ohranjanju zavrnjenosti učenca veliko vlogo, saj sošolci zaznavajo učenca 

pristransko (O’Donohue in Ferguson, 2003). V taki skupini je potrebno celoten razred 

senzibilizirati v smislu spodbujanja strpnosti in sprejemanja drugačnosti, saj so 
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pogosto učenci v razredu lahko zavrnjeni tudi zaradi posebnosti, do katerih ima lahko 

razred negativna stališča ali predsodke. 

 

Pri tem pa igra veliko vlogo tudi učitelj, saj lahko s svojim vedenjem vpliva na 

spremembo socialnega položaja nesprejetih učencev. Posebej mlajšim učencem  

predstavlja učitelj model, na podlagi katerega oblikujejo svoje vedenje do tega 

učenca (White, Sherman in Jones, 1996, v Košir, 2013). Učitelj je lahko ključen pri 

nudenju pomoči učencu, saj posredno kot neposredno s preventivnim delovanjem ter 

z ustreznimi ukrepi pomoči prispeva k zadovoljevanju potreb po sprejetosti in 

pripadnosti pri učencih. Pri tem je pomembno, da ozavesti morebitno pristranost v 

odnosu do določenih učencev in si prizadeva nadzorovati njihovo izražanje (Košir, 

2013). 

 

K. Košir (2013) pa tudi opozarja, da se je pri tovrstnih treningih potrebno zavedati, da 

imajo določeni vedenjski vzorci pri učencih funkcionalno vrednost in jih je zelo težko 

spreminjati. Določeno (antisocialno) vedenje služi predvsem za zadovoljevanje treh 

osnovnih psiholoških potreb: po povezanosti, po avtonomiji in po kompetentnosti. 

Med osnovne učne spretnosti in strategije, ki bi jih lahko razvijali učenci s PPPU, 

Umbreit, Ferro, Liaupsin in Lane (2007) prištevajo: 

 

- Komunikacijske veščine: prositi za pomoč, dodatno razlago, sporočiti, da 

potrebuješ odmor, povedati, da ti nekaj ni všeč, izraziti počutje in potrebe, 

opravičite se, začeti pogovor s sošolcem ipd.; 

- Socialne veščine: priključiti se sošolcem v pogovoru ali igri, sposoditi si nekaj od 

sošolca in deliti z njim, upoštevati želje in potrebe drugih ter izraziti svoje na 

primeren način, pokazati zanimanje za pripovedovanje drugih ipd., 

- Samoregulacija: zaznati, ko te kaj razjezi, in se znati umiriti ali to sporočiti na 

socialno sprejemljiv način, spremljati, beležiti in ovrednotiti svoje vedenje ipd.; 

- Osnovne učne spretnosti in strategije: urjenje osnovnih bralnih, napisovalnih in 

računskih spretnosti, spoznavanje lastnega učnega stila, kako začeti samostojno 

delo, pripraviti se za učenje, narediti učinkovite zapiske ipd. 
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Warden in Christie (2001) pa predlagata, da se otroci in mladostniki socialnih veščin 

učijo preko opazovanja različnih risb. Avtorja priporočata izvajanje teh dejavnosti v 

skupini. Risbe so lahko v pomoč pri dejavnostih, kot so npr. pogovor v skupini ali v 

parih, igre vlog ipd. Te risbe so lahko osnova za različne naloge, ki jih avtorja delita v 

štiri skupine: 

- naloge, ki spodbujajo otrokovo razmišljanje o pravilih socialnega vedenja (npr. 

učence vprašamo, kateri izmed otrok na sliki krši pravila socialnega vedenja); 

- naloge, ki spodbujajo otrokovo razumevanje motivov v socialni interakciji (npr. 

učence vprašamo: »Zakaj misliš, da se je deklica na sliki vedla tako? Si ti že kdaj 

naredil kaj takšnega?«); 

- naloge, ki se osredotočajo na razumevanje doživljanja in izmenjavo vlog (npr. 

učence vprašamo: »Ali meniš, da se je doživljanje dečka na sliki po pogovoru z 

drugimi otroki spremenilo? Kako?«); 

- naloge, ki otroke spodbujajo k razmišljanju o posledicah njihovih dejanj (npr. učence 

vprašamo: »Kaj bi ti storil, če bi se ti zgodilo kaj takega kot dečku na sliki?«). 

 

Zaključimo lahko, da je spodbujanje socialnih veščin s TSV lahko pomembna metoda 

dela z učenci, med katerimi so tudi učenci s PPPU. TSV učencem omogoča, da v 

interakciji z drugimi vrstniki (pre)oblikujejo svoje razumevanje medosebnih odnosov, 

se učijo socialnih spretnosti, učinkovitejšega izražanja čustev, oblikujejo bolj pozitivno 

samopodobo idr. V empiričnem delu bomo predstavili načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo TSV v konkretnem razredu, v katerem so bili tudi trije učenci s PPPU. 
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9 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

V magistrskem delu izhajamo iz predpostavke, da imajo učenci s PPPU zaradi svojih 

značilnosti (npr. težave s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, komunikacijo) ali 

zaradi posledic učnih težav (npr. učni neuspeh, samopodoba) pogosto težave na 

socialnem in čustvenem področju. Različni raziskavalci (npr. Hellendoorn in 

Ruijssenaars, 2000; Kavale in Forness, 1996; Singer, 2005) ugotavljajo, da imajo 

učenci s PPPU poleg težav na specifičnih področjih učenja pogosto tudi težave na 

socialnem in čustvenem področju kot npr. težave pri razumevanju socialnih situacij in 

pri odzivanju nanje, težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju medosebnih odnosov, 

težave na področju čustev, prepoznavanju čustev in čustvenega odzivanja ter težave 

na različnih področjih samospoštovanja. Učenci s PPPU so zato v šoli pogosto 

osamljeni, bolj anksiozni in se pogosto pritožujejo, da jim vrstniki nagajajo ali jih 

trpinčijo (Božič, 2002). 

Glede na predhodno omenjene značilnosti učencev s PPPU smo večjo pozornost v 

magistrski raziskavi namenili psihosocialnemu in čustvenemu področju učencev s 

PPPU. V pričujočem delu smo na osnovi pridobljenih podatkov o učencih s PPPU 

zasnovali TSV, namenjen njim in njihovim sošolcem v razredu, s katerim smo želeli 

načrtno in sistematično pozitivno vplivati na določene vidike socialnega in 

čustvenega področja učenca s PPPU in na razredne odnose. 

Naš raziskovalni namen je bil ugotoviti, ali lahko s TSV, oblikovanim glede na potrebe 

učencev s PPPU, prispevamo k njihovi samopodobi, socialni sprejetosti in 

medosebnim odnosom v razredu – omenjeno so zase samoocenili učenci in zanje 

njihova učiteljica. Zanimalo pa nas je tudi, ali s TSV lahko vplivamo na boljšo 

povezanost učencev celotnega razreda in nudenje socialne podpore drug drugemu. 

 

10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s predstavljenim raziskovalnim problemom in cilji raziskave smo opredelili 

naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

 

RV 1 - Kako TSV vpliva na socialno vključevanje  učenca s PPPU v razredu? 

RV 1.1 Kako TSV vpliva na samopodobo učencev s PPPU? 
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           RV 1.2 Kako TSV vpliva na sprejetost in socialno podporo učencev s PPPU s      

            strani sošolcev? 

      RV 1.3 Kako TSV vpliva na povezanost oz. medosebne odnose med učenci s   

      PPPU in njihovimi sošolci v  razredu? 

RV 1.3.1 Kako TSV vpliva na reševanje konfliktov v razredu? 

 

RV 2 - Kako učitelji zaznavajo vpliv TSV na socialno vključevanje učencev s PPPU v 

razred? 

RV 2.1 Kako učitelji zaznavajo, da TSV vpliva na samopodobo učencev s 

PPPU? 

           RV 2.2 Kako učitelji zaznavajo, da TSV vpliva na sprejetost in socialno      

           podporo učencev s PPPU s strani sošolcev? 

      RV 2.3 Kako učitelji zaznavajo, da TSV vpliva na povezanost oz. medosebne 

     odnose med učenci s PPPU in njihovimi sošolci v  razredu? 

RV 2.3.1 Kako učitelji zaznavajo, da TSV vpliva na reševanje konfliktov 

v razredu? 

 

11 METODOLOGIJA 

 

Pri izvajanju in preučevanju TSV smo uporabili metodo akcijskega raziskovanja 

(Vogrinc, 2008), kjer gre za »sistematično proučevanje socialnih situacij (npr. učno 

situacijo), ki ga opravljajo tisti, ki so v situacijo vključeni (npr. učitelji) z namenom, da 

te situacije izboljšajo« (Elliot, 1990, v Vogrinc, 2008). Z akcijskim raziskovanjem, ki 

vsebuje cikle načrtovanja, delovanja, opazovanja in razmišljanja smo si prizadevali 

za izboljšanje vključevanja učenca s PPPU v razred, za izboljšanje njegove 

samopodobe, sprejetosti in za spremembe v medosebnih odnosih znotraj razreda. 

 

Za izvedbo raziskave smo uporabili pretežno kvalitativen pristop k raziskovanju z 

nekaj elementi kvantitivnega raziskovanja (vprašalniki, sociometrična preizkušnja). 

Temeljno izkustveno gradivo, ki je bilo zbrano v raziskovalnemu procesu, je 

sestavljeno iz besednih opisov ali pripovedi, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 

števila in brez operacij nad števili (Mesec, 1998). 
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Pri preučevanju raziskovalnega problema smo uporabili tako imenovano triangulacijo 

virov podatkov (intervjuji z učenci s PPPU, intervjuji z učiteljico, strokovna 

dokumentacija) in triangulacijo metod raziskovanja (akcijsko raziskovanje, 

sociometrična preizkušnja, vprašalniki, opazovanje) (Vogrinc, 2008). Kombinacija 

različnih virov podatkov in metod raziskovanja nam je tako omogočila celovitejši 

vpogled v proučevani problem (Vogrinc, 2008). 

 

11. 1 METODE RAZISKOVANJA 

 

V raziskavi smo uporabili: 

- strokovno dokumentacijo o učencih s PPPU (strokovno mnenje, odločba, 

individualizirani program) 

- polstrukturirane intervjuje: 

- polstrukturiran intervju s tremi učenci s PPPU pred in po izvedbi TVS. 

- polstrukturiran intervju z učiteljico pred in po izvedbi TVS. Z intervjuji smo 

zbirali podatke za preveritev raziskovalnih vprašanj RV 1.1, RV 1.2, RV 

1.3.,RV 1.3.1, RV 2.1, RV 2.2, RV 2.3 in RV 2.3.1 

- sociometrično preizkušnjo z učenci v razredu (Pečjak in Košir, 2002), dvakrat 

pred in po TSV, RV 1.2 

- vprašalnika: »Vprašalnik zaznave socialne podpore v razredu« (Musek Lešnik, 

2008a), RV 1.2; »Lestvico samopodobe – socialni odnosi« (Musek Lešnik, 

2008b), dvakrat pred in po TSV, RV 1.1 

- lastna opažanja po izvajanju posamezne delavnice Treninga socialnih veščin  

- refleksivni dnevnik (Vogrinc, 2008), RV 1. 

 

Strokovno dokumentacijo o učencih s PPPU smo uporabili z namenom, da bi pridobili 

podatke o naravi težav na psihosocialnem področju učencev s PPPU. S pomočjo 

pridobljenih podatkov smo lahko zasnovali TSV prilagojen potrebam učencev s 

PPPU. Pri tem je bila zaupnost in anonimnost osebnih podatkov zagotovljena. 

 

Polstrukturirane intervjuje z učenci s PPPU smo izvedli, da bi na ta način neposredno 

od udeležencev pridobili podatke o njihovem počutju v razredu, o odnosih, ki jih v 

razredu vzpostavljajo, kako se znajdejo v določenih socialnih situacijah, o reševanju 
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sporov med učenci, o njihovi samopodobi ipd. Te podatke smo potrebovali za 

ugotavljanje začetnega stanja pred izvajanjem TSV, obenem pa so bistveno 

pripomogli k ugotavljanju, s kakšnimi težavami se učenci s PPPU srečujejo in zato k 

nadaljnemu načrtovanju TSV. Polstrukturirane intervjuje z učenci s PPPU smo po 

koncu izvajanja TSV izvedli ponovno, vendar tokrat z namenom ugotavljanja 

sprememb na raziskovanih področjih. 

Zanimal pa nas je tudi učiteljičin pogled na učence s PPPU v razredu. S 

polstrukturiranim intervjujem z učiteljico smo iskali podatke o tem, kako ona zaznava 

medosebne odnose med učenci, ali ostali učenci po njenem mnenju sprejemajo 

učence s PPPU, kakšna so njena opažanja glede učencev s PPPU na področju 

samopodobe, odnosov z vrstniki, izražanja socialnih veščin ipd. Pridobljeni podatki so 

bili dragoceni za ugotavljanje začetnega stanja in za pripravo TSV. Polstrukturirani 

intervju z učiteljico pa smo opravili tudi po izvajanju TSV, da bi ugotovili, kako 

učiteljica zaznava vpliv TSV na razred in na socialno vključevanje učencev s PPPU v 

razred. 

Da bi ugotovili sociometrični status učencev s PPPU smo pred in po izvajanju TSV 

izvedli tudi sociometrično preizkušnjo (Pečjak in Košir, 2002), kjer so učenci na list 

odgovarjali na vprašanje: »Naštej 3 sošolke ali sošolce, s katerimi se najraje družiš?«  

Navodila za izpolnjevanje so učenci dobili pisno in ustno. 

Vprašalnik o zaznavi socialne podpore v razredu (Musek Lešnik, 2008a) so učenci s 

PPPU izpolnjevali pred in po izvajanju TSV, da bi pridobili podatke o tem, kako 

zaznavajo socialno podporo v razredu oz. kako se počutijo sprejete v razredu. 

Vprašalnik je sestavljen iz 25 trditev, kot so npr.: “Zelo malo sošolcev me razume,” 

“Sošolci mi nudijo pomoč in podporo, ki ju potrebujem.” “V razredu sem velikokrat 

osamljen.” Učenec se ob trditvi odloči za oceno, v kolikšni meri zanj posamezna 

trditev velja. Ocene se gibljejo od 4 - Vedno čutim tako do 0 - Sploh ne čutim tako. 

Končno oceno zaznane socialne podpore v razredu predstavlja vsota ocen za vse 

postavke lestvice. Pri tem so upoštevane tudi postavke, ki se točkujejo nasprotno. 

Glede na seštevek postavk smo učenca lahko razvrstili v določeno kategorijo, ki jo je 

glede na dosežene točke predlagal avtor vprašalnika: od izrazito visoke zaznane 

socialne podpore v razredu do izrazite odsotnosti zaznane socialne podpore v 
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razredu (podrobnejši podatki so podani v rezultatih). Učenčev rezultat vprašalnika 

smo primerjali pred in po izvajanju TSV in ugotavljali spremembe. 

Z Lestvico samopodobe – socialni odnosi (Musek Lešnik, 2008b) smo želeli ugotoviti, 

kako učenci zaznavajo svojo samopodobo na področju socialnih  odnosov pred in po 

izvajanju TSV. Vprašalnik sestavlja 13 trditev kot so: “Imam veliko prijateljev”, 

“Sošolci se norčujejo iz mene”, “Pri igrah in športih me vedno izberejo med zadnjimi.” 

Učenec se ob trditvi odloči za oceno, v kolikšni meri zanj posamezna ocena velja. 

Ocene se gibljejo od 4 - Vedno čutim tako do 0 - Sploh ne čutim tako. Končno oceno 

lestvice samopodobe predstavlja vsota ocen za vse postavke lestvice. Pri tem so 

upoštevane tudi postavke, ki se točkujejo nasprotno. Glede na seštevek postavk smo 

učenca lahko razvrstili v določeno kategorijo, ki jo je glede na dosežene točke 

predlagal avtor vprašalnika: od izrazito nizke socialne samopodobe do izrazito visoke 

socialne samopodobe (podrobnejši podatki so podani v rezultatih). Učenčev rezultat 

vprašalnika smo primerjali pred in po izvajanju TSV in ugotavljali spremembe.  

Po koncu vsakega srečanja na TSV smo si zabeležili dogodke, vedenja učencev in 

svoje razmišljanje v refleksivnem dnevniku, kar nam je kasneje pripomoglo pri 

razumevanju in zasledovanju sprememb pri učencih s PPPU na predhodno 

omenjenih področjih raziskovanja. 

 

11.2  METODE VZORČENJA IN OPIS VZORCA 

 

V raziskavo smo vključili učence iz 5. razreda ene izmed slovenskih osnovnih šol iz 

Severne Primorske. Udeleženci so bili izbrani z namensko metodo vzorčenja 

(Vogrinc, 2008), pri kateri spoznavamo izbrano skupino ljudi. 

 

Vzorec raziskovanja so v raziskavi sestavljali trije učenci, stari od 10 do 11 let, ki so 

bili po odločbi Zavoda za šolstvo opredeljeni kot učenci s PPPU: učenec z lažjimi 

govorno-jezikovnimi težavami in PPPU (usmerjen v šolskem letu 2009/10), učenec s 

specifičnimi učnimi težavami na področju branja in pisanja (usmerjen v šolskem letu 

2012/13) in učenec, ki ima težave s koncentracijo in pozornostjo (usmerjen v šolskem 

letu 2012/13). Vsi so bili prepoznani kot učenci s PPPU, pri njih pa so bile 
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prepoznane tudi določene težave na socialnem in čustvenem področju delovanja. 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti pri analizi pridobljenih podatkov smo jih 

poimenovali z izmišljenimi imeni: Jan, Miha in Nejc. Njihove značilnosti podrobneje 

opišemo v rezultatih pridobljenih iz strokovne dokumentacije. 

 

Ker smo želeli vplivati na medosebne odnose v razredu in sprejetost učencev s 

PPPU, smo TSV izvedli v razredu z vsemi učenci, saj so sošolci pomembni 

(so)oblikovalci posameznikovih predstav o sebi in pomembno prispevajo k 

posameznikovemu socialnemu odzivanju (Pečjak, 2008). 

 

11.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Potek raziskave je prikazan v Tabeli 1, posamezne korake raziskave pa bomo v 

nadaljevanju tudi opisali. Pred začetkom zbiranja podatkov so bili starši vključenih 

otrok ob kratki obrazložitvi (namen, vsebina in potek treninga) naprošeni za soglasje 

o možnosti sodelovanja njihovih otrok v raziskavi. Pri tem so bili seznanjeni, da bodo 

pridobljeni podatki anonimni in bodo uporabljeni le v namen raziskave. S tem smo 

kasneje seznanili tudi ostale udeležence v raziskavi. 

 

V začetku raziskave smo najprej zbrali vse potrebne podatke, da bi tako ugotovili 

začetno stanje razreda. Preučili smo strokovno dokumentacijo učencev s PPPU, 

izvedli z učenci s PPPU polstrukturirane intervjuje, v katerih smo ugotavljali počutje v 

razredu, učenčevo samopodobo, obvladovanje socialnih veščin ter splošno čustveno 

odzivanje. Z učiteljico smo opravili tri polstrukturirane intervjuje (za vsakega od 

učencev s PPPU), tako da smo dobili podatke o tem, kako učiteljica zaznava učence 

s PPPU glede na prej omenjena področja, ki smo jih vključili tudi v intervjujih z učenci 

s PPPU. Polstrukturirane intervjuje smo za vsakega učenca posebej izvedli z 

učiteljico v času prostih ur ali po pouku na osnovni šoli. Med intervjuji smo si 

odgovore zapisovali. 

 

Pred izvajanjem TSV smo s sociometrično preizkušnjo ugotavljali socialni položaj 

učencev s PPPU in splošno povezanost razreda. Z Vprašalnikom o zaznavi socialne 
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podpore v razredu smo iskali podatke o učenčevem zaznavanju odnosov do 

sošolcev, pri Vprašalniku o samopodobi – socialni odnosi pa nas je zanimal vidik 

socialne samopodobe. 

 

Po pregledu vseh zbranih podatkov smo glede na ugotovljene težave učencev s 

PPPU na psihosocialnem in čustvenem področju ter na podlagi razpoložljive 

literature zasnovali trimesečni program TSV, ki smo ga izvajali enkrat tedensko v 

obdobju treh mesecev, od februarja do maja 2013. TSV je vključeval različne teme s 

področij npr. samopodobe, medosebnih odnosov in nekaterih socialnih veščin, ki bi 

lahko omogočile izboljšanje socialnih spretnosti teh učencev in njihovih sošolcev. S 

takim načinom dela smo želeli opolnomočiti učence s PPPU za lažje premagovanje 

lastnih učnih in drugih težav, jih učiti socialnih veščin, pomembnih za vzpostavljanje 

in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, hkrati pa vplivati na večje sprejemanje 

učencev s PPPU, razvijanje občutka empatije in graditi boljšo povezanost vseh 

učencev v razredu. 

Z akcijskim raziskovanjem, ki vsebuje cikle načrtovanja, delovanja, opazovanja in 

razmišljanja, smo si prizadevali za spremembe v socialni integraciji učenca s PPPU, 

njegovi samopodobi, sprejetosti in v medosebnih odnosih znotraj razreda. 

 

Po izvedenem TSV smo z istimi merskimi pripomočki (polstrukturiranimi intervjuji z 

učiteljico in učenci s PPPU, vprašalniki, sociometrično preizkušnjo) in z dnevniškim 

zapisom (refleksivni dnevnik) preverili morebitne spremembe na psihosocialnem ali 

vedenjskem področju učencev s PPPU. 
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Tabela 1: Prikaz poteka raziskave 

 
ZASNOVA 

RAZISKAVE 

 
ZBIRANJE 

PODATKOV 

 
IZVEDBA TSV 

 
ZBIRANJE 

PODATKOV 

 
ANALIZA 

PODATKOV 

 
Oktober 2012 

 

 
November 

2012 –  
Februar 2013 

 
Februar 2013 – 

Maj 2013 

 
Junij 2013 

 
Avgust 2013, 
Marec 2015 

 
ZAČETEK 
ŠTUDIJE 

 
 

 Izbira 
udeležencev 

 
Pregled 
literature 

 
Viri informacij 

 
 
 
 
 

 
ZBIRANJE 

INFORMACIJ 
PRED TSV 

 
Polstrukturirani 

intervjuji: 
 

- z učiteljico o 
učencih s 

PPPU 
- z učenci s 

PPPU 
 

Opazovanje 
 

Pregled 
strokovne 

dokumentacije 
o učencih s 

PPPU 
 

Sociometrična 
preizkušnja 

 
Vprašalnik o 

zaznavi 
socialne 

podpore v 
razredu 

 
Lestvica 

samopodobe –
socialni odnosi 

 
Priprava TSV 

glede na 
pridobljene 

podatke 
 

 
Izvedba TSV 

(akcijsko 
raziskovanje) 

 
Opazovanje z 

aktivno 
udeležbo 

 
Pisanje 

refleksivnega 
dnevnika 

 
ZBIRANJE 

INFORMACIJ 
PO TSV 

 
Polstrukturirani 
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Kategoriziranje 
in kodiranje 

 
Vključevanje 
kvantitativnih 

podatkov 
 
 

Uporaba 
konceptov in 

kategorij 
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11.4 POSTOPKI ANALIZE REZULTATOV 

 

V raziskavi smo pri obdelavi polstrukturiranih intervjujev učiteljice in učencev s PPPU 

uporabili kvalitativno vsebinsko analizo, kjer je postopek obdelave rezultatov 

razdeljen na šest korakov: (1) urejanje gradiva, (2) določanje enot kodiranja, (3) 

kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, (5) 

definiranje kategorij in (6) oblikovanje končne teoretične formulacije (Vogrinc, 2008). 

Osrednji del kvalitativne analize gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni 

interpretacijo analiziranega besedila oz. določevanje pomena (ključnih besed, 

pojmov, kod) posameznim delom besedila. 

 

Pri ugotavljanju socialnega položaja v skupini smo ugotavljali s sociometrično 

preizkušnjo. Izbire učencev smo vnesli v sociometrično matriko, izračunali 

posamezen status učenca s PPPU in koeficient povezanosti razreda. Ugotavljali smo 

vzajemne izbire med učenci in osamljene učence v razredu. Primerjali smo 

sociometrične statuse učencev pred in po izvajanju TSV. 

 

Oba vprašalnika (Vprašalnik o zaznavi socialne podpore v razredu in Lestvica 

samopodobe – socialni odnosi) smo obdelali tako, da smo pri učencih s PPPU sešteli 

točke z izjavami in ugotovili rezultat glede na kriterije, ki jih je postavil že sam avtor 

vprašalnikov. S programom Microsoft Office – Excell smo izdelali ustrezne tabele, 

vnesli podatke, izračunali skupen seštevek izjav, da bi tako dobili oceno zaznave 

socialne podpore v razredu, kot jo zaznava učenec s PPPU v preučevanem razredu 

in samooceno samopodobe glede socialnih odnosov. Pred in po izvajanju TSV smo 

primerjali rezultate obeh vprašalnikov. 

 

Podatke iz refleksivnega dnevnika smo uporabili pri končni interpretaciji rezultatov, 

tako da smo iz njih izpisali dele zapisa, ki so bili relevantni za raziskavo in smo jih 

uporabili pri končni interpretaciji podatkov. 
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12 REZULTATI 

 

Glede na to, da smo podatke pridobili iz zelo različnih virov, smo se odločili, da 

rezultate na kratko predstavimo po metodah, v končni interpretaciji pa vse rezultate 

povežemo in s tem odgovorimo na raziskovalna vprašanja. 

 

12.1 PODATKI, PRIDOBLJENI IZ STROKOVNE DOKUMENTACIJE 

 

Podatki, ki smo jih pridobili iz obstoječe strokovne dokumentacije o učencu na šoli (odločba, 

individualiziran program, strokovno mnenje) so nam pomagali pri načrtovanju in izvedbi TSV, 

bili pa so tudi ključni za razumevanje celotne raziskave in preučevanih učencev s PPPU, 

zato jih povzemamo tudi na tem mestu. Podrobneje smo preučevali tri učence s PPPU, ki 

smo jih – kot smo to navedli že v opisu vzorca – poimenovali Jan, Miha in Nejc. 

 

SINTEZA UGOTOVITEV O OBRAVNAVANEM OTROKU –  Jan 

Jan ima 10 let in obiskuje 5. razred OŠ. Je starejši otrok v štiričlanski družini. Starši 

so zelo skrbni in bi mu radi pomagali po svojih najboljših močeh. Janova mama je 

zelo zainteresirana za njegovo delo v šoli, zato se trudi, da spremlja, katero učno 

snov Jan obravnava v šoli in Jana pri učenju dodatno spodbuja in mu pri tem 

pomaga. Jan tako pomoč pozitivno sprejema, saj je tudi sam motiviran za šolsko delo 

in si želi dobivati čim boljše ocene. Zaradi vloženega truda in motivacije dosega 

pozitivne ocene (dvojke in trojke). 

Jan je bil od vrtca dalje vključen v logopedsko obravnavo, najprej zaradi govorno-

jezikovnih motenj, kasneje zaradi motenj branja in pisanja. Starši so na predlog 

učiteljice v 3. razredu vložili Zahtevo za usmerjanje otrok s s posebnimi potrebami. 

Opažali so, da Jan zaradi svojih težav na področju branja in pisanja zaostaja za 

vrstniki, kljub temu, da je na ostalih področjih dokaj uspešen. Prve težave so se 

pojavile že v prvih razredih pri opismenjevanju in tako starši kot strokovni delavci v 

šoli so opazili, da kljub pomoči učiteljice (notranja diferenciacija in individualizacija)  

in drugih oblik pomoči, ki jih je Jan deležen v šoli (dopolnilni pouk in druge oblike 
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individualne in skupinske pomoči), težave vztrajajo in se z zahtevnostjo snovi kažejo 

še izraziteje. Ugotovili so, da bi zaradi prej opisanih težav potreboval stalno 

strokovno obravnavo. 

Na pregledu strokovnega tima na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

je psiholog na podlagi opravljenih testov ugotovil, da učenec ob sicer višjih primarnih 

intelektualnih kapacitetah funkcionira na ravni podpovprečne umske storilnosti kar 

pomeni, da učenec navzven kaže nižje intelektualne sposobnosti, kot jih dejansko 

ima. Specialna pedagoginja navaja, da se Jan sooča z večjimi težavami predvsem na 

področju branja in pisanja. Opaža več težav na področju ubesedenja svojih misli, 

njegov besedni zaklad je skromen, obseg osvojenega znanja pa prav tako skromen. 

Bere počasi in zatikajoče, težje prikliče črke iz spomina. Težave ima tako pri 

dekodiranju kot pri razumevanju prebranega besedila. Težko si zapomni nove 

besede, pogosto uporabi besede z napačnim pomenom (npr. pri učenju naravoslovja 

uporabi besedo horoskop za poimenovanje mikroskopa). Pogosto ima težave s 

priklicem posameznih besed, kar se kaže pri pripovedovanju in nalogah esejskega 

tipa. Več pomoči potrebuje tudi pri sestavljanju besedil. Zaradi skromnejšega 

besednega zaklada so besedila krajša in z napakami. Govorno-jezikovne težave so 

se tekom let omilile, zato pomoči logopeda v 5. razredu ni več potreboval. 

Je levičar, nima večjih težav pri pisanju malih tiskanih črk, ki pa jih težje veže v 

besede. Pri slikah sprašuje, s katerimi besedami naj opiše njihovo vsebino. V 

omenjenih opisih pogosto uporabi le po eno poved. Pri govornem nastopu je 

zadržan, govori tiho. Pomoč potrebuje pri daljših navodilih, besedilu, razumevanju 

prebranega. Težje razume simbolni jezik (metafore, preneseni pomeni, »branje med 

vrsticami« ipd.), težje povezuje dejstva in sklepa. 

Zaradi opisanih težav se je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

odločila, da Jana usmeri v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo kot otroka z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami in s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja – PPPU. Ob preverjanju ustreznosti 

usmeritve leta 2011 pa so ugotovili, da so govorno-jezikovne motnje izzvenele, zato 

je bil usmerjen le kot učenec s PPPU. Strokovna skupina v šoli je pripravila 

individualiziran program za Jana, v katerem razberemo še druge podatke, 

pomembne za našo raziskavo: 
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Močna področja 

 

Njegovo močno področje je likovno ustvarjanje, saj je potrpežljiv in natančen.  Dobre 

uspehe pa zaradi svoje manjše, a spretne postave dosega tudi na športnem 

področju, predvsem pri nogometu. Njegove značajske lastnosti, kot so izredna 

ambicioznost, motivacija za delo in učenje ter vztrajnost, zelo pripomorejo k 

premagovanju učnih težav, zato jih je vredno še naprej spodbujati. 

Odnosi z vrstniki 

Tako v strokovnem mnenju kot v individualiziranem programu lahko preberemo, da je 

Jan čustveno nekoliko manj zrel in ima težave v socialnem prilagajanju. V razredu je 

na splošno sprejet, čeprav je velikokrat opaziti, da ima težave v medosebnih odnosih. 

Samoiniciativno se v igro otrok ne vključuje. Med odmori sošolce bolj opazuje pri igri. 

Pogosto ostane sam in čaka, da ga ostali povabijo k igri. Pri skupinskem delu si želi 

družbe sošolcev, ki pa ga ne sprejmejo vedno medse. Ne zna ali ne upa si pristopiti k 

skupini sošolcev. 

Ob slabši oceni je zelo razočaran. Čustva rad zadržuje zase, je bolj tih. Ob manj 

primernih opazkah (zbadanju) sošolcev učiteljica opaža, da se Jan umakne vase, ga 

prizadene, vendar tega ne želi pokazati. 

Samopodoba 

Jan ima bolj negativno samopodobo, čeprav se aktivno trudi za višje dosežke. Je 

zelo tekmovalen, kar prihaja do izraza predvsem na športnem področju. Težko 

sprejema dejstvo, da ima na nekaterih področjih večje težave, zelo si želi, da se ne bi 

razlikoval od drugih. Tako je npr. izrazil željo, da testov ne bi pisal izven razreda, 

čeprav bi, glede na svoje težave, lahko uporabil omenjeno prilagoditev. 
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SINTEZA UGOTOVITEV O OBRAVNAVANEM OTROKU – Miha 

Miha je desetletni deček in obiskuje 5. razred OŠ. Je drugi od štirih otrok v družini. 

Doma imajo večjo kmetijo in mama prizna, da zaradi preobilice dela velikokrat 

zmanjka časa in volje za pomoč sinu pri šolskem delu. 

Pri Mihu so se prve težave začele kazati v 1. razredu pri opismenjevanju. Učiteljica je 

poročala, da je Miha težje določal prvi in zadnji glas v besedi, pogosto je narobe 

razumel navodila, imel šibkejši besedni zaklad. Ker so težave z leti postale še bolj 

izrazite, so starši na predlog strokovne skupine v 4. razredu vložili Zahtevo za 

usmerjanje otrok s s posebnimi potrebami. Iz Poročila o otroku, ki ga napiše šola, 

preberemo: »Njegove ocene so nižje, kot bi jih pričakovali glede na njegove 

sposobnosti (večinoma dvojke, včasih trojke). Pogosto daje občutek, da se zanje ne 

trudi dovolj, kot da bi bil že vnaprej prepričan v lastni neuspeh.« 

Mihu so se tekom let začele kazati težave ne samo na področju branja in pisanja, 

ampak tudi na čustvenem področju, saj je izražal nezadovoljstvo in postal izoliran od 

svojih sošolcev. Kljub temu, da je bil deležen pomoči učiteljice in ostalih pomoči, ki jih 

nudi šola, se je kazala potreba po strokovni in kontinuirani obravnavi (povzeto iz 

Poročila o otroku). 

Na pregledu strokovnega tima na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

je psiholog na podlagi opravljenih testov ugotovil, da so »kognitivne zmogljivosti 

nekoliko znižane zaradi težav na področju besednega razumevanja in slabše miselne 

fleksibilnosti« (iz Strokovnega mnenja o otroku). Nadalje lahko v strokovnem mnenju 

preberemo še, da ima Miha »velike težave pri branju in usvajanju učne snovi 

slovenskega jezika, tako pri pisnem kot pri ustnem izražanju.  Branje odklanja, 

besedni zaklad je skromen, prav tako razumevanje prebranega.« Bere počasi, 

zatikajoče, daljše in bolj zapletene besede večkrat prebere narobe, besede si 

izmišlja, obrača dele besed. Ob branju večkrat potrebuje razlago neznanih pojmov. 

Včasih besedo prebere po posameznih delih/zlogih. Pogosto pri branju spregleda 

tudi ločila. Težave zaradi slabega branja in slabšega bralnega razumevanja 

posledično vplivajo tudi na usvajanje učnih vsebin ostalih učnih predmetov, zato je 

njegovo znanje šibko na vseh področjih. Tako je npr. pri matematiki dokaj uspešen 
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pri računskih operacijah, slabše pa rešuje besedile naloge. Ima slabši delovni 

spomin. 

Težko ohranja pozornost in koncentracijo, velikokrat med delom postane manj 

pozoren in v inidividualni situaciji začne pripovedovati vsebine, ki niso povezane s 

trenutnim dogajanjem. Pri delu vztraja le kratek čas, hitro se naveliča in obupa. 

Tempo dela je upočasnjen na vseh področjih. Pogosto ne ve, kako bi se česa lotil. 

Tudi, ko se nečesa loti, obupa ob manjši oviri ali pa mu pozornost popusti. Strokovni 

tim na Komisiji zato ugotavlja, da bo Miha potreboval pomoč tudi pri organizaciji dela 

in učenja, urejanju zapiskov in učenju učnih strategij. Ker besede narobe prebere, jih 

ne razume, posledično postane nemotiviran, nemiren, koncentracija in pozornost mu 

upadeta. 

Pri Mihu je opaziti tudi znake t.i. naučene nemoči in se izogiba situacijam, kjer bi 

lahko doživel neuspeh, obupa že takoj na začetku naloge ali pa se odloči, da se 

naloge ne bo lotil, ker je ne zna in je zato ne želi niti poskusiti reševati. Miha želi 

svojo stisko prikriti, razvil je obrambne mehanizme – navzven kaže, kot da mu je 

vseeno in ostaja pasiven pri spoprijemanju s težavami. Ker ne želi prositi za pomoč, 

naloge reši glede na svoje zmožnosti, potem pa je razočaran nad svojim izdelkom. 

V običajnih socialnih situacijah se slabše znajde in je pogosto zelo neroden ter boječ, 

težje ubesedi, kar želi povedati. Pogosto ne zna ali ne želi odgovoriti na vprašanje, 

zato molči. Strokovni tim je ocenil, da je Miha čustveno in socialno manj zrel za svojo 

starost. 

Zaradi opisanih težav se je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

odločila, da Miha usmeri v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo kot otroka s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja – PPPU. 
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Strokovna skupina v šoli je pripravila individualiziran program za Miha, v katerem 

razberemo še druge podatke: 

 

Močna področja 

 

Zaradi nagnjenosti k izogibanju dejavnostim je pri Mihu težje opredeliti močna 

področja. Sam težko izraža navdušenje ali zavzetost za razvijanje kakšnih 

spretnosti/sposobnosti. Večinoma se vseh dejavnosti, v katere bi se lahko vključil, 

izogiba. Ogrožujoča mu je npr. tudi igra s kartami, ker se boji, da bo igro izgubil. Kljub 

močnejši postavi rad kolesari in igra računalniške igre, včasih pa tudi popazi na 

mlajšega bratca, na kar je zelo ponosen. V teku obravnave bo zato potrebno več 

pozornosti nameniti dejavnostim za razvijanje močnih področij oz. opogumljanju 

učenca za pridobivanje novih izkušenj in spodbujanju  že nakazanih interesov 

(kolesarjenje in varstvo bratca). 

Odnosi z vrstniki 

Miha v razredu nekoliko izstopa, saj se rad drži bolj zase, ne mara aktivnosti, ki jih 

radi počnejo sošolci, npr. igranje raznih iger, pogovori o nogometu ipd. Pogosto daje 

vtis naveličanosti, težko ga vidiš navdušenega. V razredu zato ni priljubljen, ni pa 

opaziti, da bi ga sošolci odkrito zavračali, lahko pa se to dogaja prikrito. Ne zna ali ne 

želi si pristopiti k skupini sošolcev. V običajnih socialnih situacijah se slabše znajde in 

je pogosto zelo neroden ter boječ, težje ubesedi, kar želi povedati, pogosto ne zna ali 

ne želi odgovoriti na vprašanje, zato molči. Strokovni tim je ocenil, da je Miha 

čustveno in socialno manj zrel. Kadar doživi neuspeh, se obnaša, kot da mu je za to 

vseeno. Ne pokaže interesa, da bi oceno popravil, čeprav bi lahko. Ne kaže svojih 

čustev. 

Samopodoba 

Mihova samopodoba je zelo negativna, pri urah dodatne strokovne pomoči pogosto o 

sebi in svojih sposobnostih govori slabšalno, negativno gleda na svet. Ima veliko 

tremo pred nastopanjem, neprijetno se mu je pogovarjati pred skupino. Neuspeh ga 

potre, vendar tega ne želi pokazati, pravi, da mu je vseeno. V razredu je nekoliko 

osamljen, ima le sošolca Nejca (učenec s PPPU), z ostalimi se ne druži niti ne kaže 
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želje po tem. V individualiziranem programu so si kot cilje zato zastavili dejavnosti za 

razvijanje pozitivne samopodobe. 

 

SINTEZA UGOTOVITEV O OBRAVNAVANEM OTROKU –  Nejc 

Nejc ima 10 let in obiskuje 5. razred OŠ. Je drugi, mlajši otrok v družini. Starši 

povedo, da so se pri Nejcu nekaj dni po rojstvu pojavili trzljaji v spanju in 

razdražljivost, zato je bil vključen v nevrofizioterapijo. Težave so kasneje izzvenele. 

V prvih razredih osnovne šole je bilo pri  Nejcu opaziti nižjo čustveno in socialno 

zrelost, kratkotrajno pozornost in koncentracijo in težave pri usvajanju branja, pisanja 

pa tudi računanja. Starši so na predlog učiteljice v 4. razredu vložili Zahtevo za 

usmerjanje otrok s s posebnimi potrebami. 

Na pregledu strokovnega tima na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

je psiholog na podlagi opravljenih preizkusov ugotovil, da so Nejčeve intelektualne 

sposobnosti povprečne. Meni tudi, da bi Nejc zmogel več, kot pokaže, saj je 

kognitivno dobro opremljen, vendar ga njegove težave pri tem ovirajo. 

Specialna pedagoginja ugotavlja, da se težko izraža in ubesedi svoje misli, slabše 

bere, ob branju stori več napak, zato prebrano tudi slabše razume. Nejc se težje 

zbere in usmerja pozornost. Stalno potrebuje spodbude in spremljanje, sicer se 

zaigra in umakne v svoj svet. Kljub temu, da potrebuje vodenje, strokovna skupina 

priporoča navajanje Nejca na samostojnost. 

Zaradi težav na področju branja in pisanja miselne vsebine težje ubesedi. Delovni 

spomin je šibek, naučeno hitro pozablja. Pri individualnem delu se zelo potrudi, 

pohvala ga spodbudi k delu. Težave ima tudi s fino motoriko, grafomotoriko in vidno 

motorično koordinacijo. Ima zelo neurejene zapiske, iz katerih se sam težko znajde. 

Zaradi težav na področju jezika, matematike ter kratkotrajne pozornosti in 

koncentracije se je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami odločila, da 

Nejca usmeri v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo kot otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – PPPU. Komisija 

predlaga pomoč na učnem področju in gradnji pozitivne samopodobe. 
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Strokovna skupina v šoli je pripravila individualiziran program za Nejca, v katerem 

razberemo še druge podatke, pomembne za našo raziskavo: 

 
Močna področja 

Njegovo močno področje je praktično delo. Izkaže se npr. pri izdelavi tehničnih 

izdelkov, čeprav zaradi težav s fino motoriko ni najbolj natančen. Po značaju je 

prijazen in ubogljiv, rad pomaga drugim. 

Odnosi z vrstniki 

Nejc je čustveno nekoliko manj zrel in ima težave v socialnem prilagajanju. V razredu 

ni priljubljen, večkrat se iz njega norčujejo. Njegov edini prijatelj je Miha (učenec s 

PPPU). Pri skupinskem delu nastane težava, ker z Nejcem in Mihom nihče ne želi biti 

v skupini. Po učiteljičinem posredovanju se je to nekoliko izboljšalo, a še vedno ju 

redko sprejemjo v igro. Nejc se samoiniciativno v igro otrok ne vključuje. Med odmori 

sošolce bolj opazuje pri igri. Sam išče predvsem družbo Mihe, ki pa ni vedno na volji 

za prijateljevanje. Nejc ne zna ali si ne upa pristopiti k skupini sošolcev. V odnosih z 

vrstniki, pa tudi z ostalimi, deluje zelo nerodno, zmedeno in je nemiren. 

Samopodoba 

Strokovna skupina ocenjuje, da ima Nejc negativno samopodobo, saj v učnih 

situacijah pogosto kaže nezaupanje vase. Velikokrat potrebuje veliko spodbude in 

usmerjanja, da ne obupa. 

POVZETEK UGOTOVITEV  O OBRAVNAVANIH UČENCIH S PPPU 

Iz opisov vseh treh učencev s PPPU lahko povzamemo skupne značilnosti in sicer, 

da imajo izrazite specifične  težave na področju usvajanja  šolskih veščin in znanj 

(težave pri branju, razumevanju prebranega, pisanju in pravopisu)  ter  pridružene 

težave na področju pozornosti, govora in jezika. Te težave ovirajo učence pri 

usvajanju znanj kljub njihovim povprečnim intelektualnim sposobnostim. 

Pri vseh treh učencih s PPPU  je omenjeno tudi, da se težave izraziteje pojavljajo na 

področju ustnega in pisnega izražanja in da je besedni zaklad skromen. Skladno s 

podatki iz literature imajo vsi obravnavani učenci s PPPU zaradi primanjkljajev na 
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kognitivnem in jezikovnem področju težave z besednim razumevanjem in 

ubesedenjem miselnih vsebin. Pri omenjenih učencih je razumevanje pragmatičnega 

jezika (prenesenih pomenov, metafor) oteženo, kar vpliva na sporazumevanje. 

Medsebojna komunikacija pa je ključnega pomena za vzpostavljanje in ohranjanje 

kakovostnih medsebojnih odnosov, zato bi na tem področju učenci potrebovali 

spodbudo in pomoč. 

Pri dveh učencih (Miha, Nejc) se ugotavlja manjša sposobnost organiziranja in 

strukturiranja učnih vsebin, hkrati s tem pa tudi upočasnjen tempo dela. Pri vseh 

omenjenih učencih so omenjene težave s pozornostjo in koncentracijo, slabši delovni 

spomin, težave z jezikovnim procesiranjem. Pri enem učencu (Miha) je ugotovljena 

tudi slabša sposobnost organizacije informacij. 

Vsi trije učenci s PPPU izkazujejo nekoliko nižjo socialno in čustveno zrelost, 

negativno samopodobo in težave na področju socialnih veščin. Nagnjeni so k 

napačnemu razumevanju socialnih situacij, nespretni so pri izkazovanju in 

prepoznavanju čustev drugih ljudi. Socialna nespretnost je posledica težav pri 

prepoznavanju neverbalne komunikacije (obrazne mimike, kretenj, govorice telesa, 

prenesenih pomenov idr.). Težko opazijo pomene v izrazih obraza in telesa. 

V skladu z ugotovitvami, pridobljenimi iz strokovne dokumentacije vseh treh učencev 

s PPPU, smo si za vsebine treninga socialnih veščin za učence s PPPU izbrali 

razvijanje naslednjih socialnih veščin: 

- spoznavanje samega sebe, 

- soočanje z drugačnostjo, 

- podajanje in sprejemanje pohvale, 

- spodbujanje pozitivne samopodobe, 

- reševanje konfliktov, 

- vzpostavljenje odnosov s sošolci, 

- nudenje in sprejemanje pomoči, 

- ubesedenje svojih misli in poslušanje drugih, 

- prepoznanje čustev drugih, 
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- izražanje svojih čustev na konstruktiven način in 

- razvijanje strpnosti in dobrih medsebojnih odnosov. 

 

12.2  REZULTATI, PRIDOBLJENI S KVALITATIVNO ANALIZO 

POLSTRUKTURIRANIH INTERVJUJEV UČENCEV S PPPU IN 

UČITELJICE PRED IN PO TSV 

 

Interpretacija podatkov izhaja iz dveh paradigmatskih modelov (Priloga 6 in Priloga 7) 

oziroma shematskih prikazov odnosov med ključnimi kategorijami, ki smo jih 

oblikovali skozi postopek kvalitativne vsebinske analize. Oba paradigmatska modela 

sta deljena na štiri vsebinske teme oziroma sklope: (i) samopodoba učenca s PPPU, 

(ii) sprejemanje in socialna podpora učenca s PPPU, (iii) odnosi v razredu oziroma 

medvrstniški odnosi in (iv) izražanje čustev učenca s PPPU. Pri tem je Paradigmatski 

model 11 (Priloga 6) vezan na stanje pred izvedbo TSV v razredni skupnosti s tremi 

učenci s PPPU. Paradigmatski model 2 (Priloga 7) pa odraža stanje razredne 

skupnosti in učencev s PPPU po izvedbi TSV. S paradigmatskima modeloma smo 

želeli izpostaviti odnose med ključnimi kategorijami. 

 

Interpretacijo podatkov smo naslonili tudi na tabelarični prikaz vsebinskih sklopov in 

kategorij (Tabela 2). V tabeli smo želeli prikazani presek štirih vsebinskih sklopov in 

kategorij vezanih na stanje pred in po izvedbi TSV v razredni skupnosti s tremi učenci 

s PPPU. Pri tem smo identificirali (in z rdečo barvo označili) področja, pri katerih so 

tako učenci s PPPU kot tudi učiteljica zaznali spremembe po izvedbi TSV. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Besedilo v sivih kvadratkih in označeno z rožnato barvo, so kategorije dobljene s kvalitativno analizo 

empiričnih podatkov, ki smo jih dobili z izvedbo delno strukturiranih intervjujev s tremi učenci s PPPU 
pred implementacijo TSV v razredno skupnost. Besedilo v sivih kvadratkih in označeno s črno barvo 
pa so kategorije, ki smo jih oblikovali na osnovi analize empiričnih podatkov, le-te pa smo dobili z 
izvedbo delno strukturiranega intervjuja z učiteljico, ki poučuje intervjuvane učence s PPPU. 
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Tabela 2: Štiridimenzionalni prikaz podatkov, zbranih s kvalitativno analizo 

polstrukturiranih intervjujev 

 

Področje  Pred TVS 
 

Po TVS 

Ocena učitelja Samoocena 
učenca 

 

Ocena učitelja Samoocena učenca 

Samopodoba  Negativna 
samopodoba  

/ Izboljšanje 
samopodobe  
Samo-
spoznavanje  
Dvig samozavesti 

 
Samo-spoznavanje  
Dvig samozavesti 

Močna 
področja  

Neizrazita uspešna 
področja  

- Prijaznost  
- Športno 

področje  
- Likovno 

področje  

 
- Pomoč 

drugim  
- Športno 

področje  
- Likovno 

področje  

/ Ozaveščanje in 
krepitev področij 

Sprejemanje 
pohvale  

Dvom v iskrenost 
pohvale  
Občutki zadrege  
Občutki veselja  
Motivacijsko 
sredstvo  

Dvom v iskrenost 
pohvale  
Občutki zadrege 
Pohvale s strani 
učiteljic  
Pohvale s strani 
staršev  

Nespremenjenost Dvom v iskrenost  
Všečnost  
Naučenost 
ustreznega odziva  

Področja težav 
 

Pisno/ustno 
komuniciranje  
Zbranost  
Nesledljivost 
procesa pouka  
 
Pasivnost/umik pri 
reševanju  
 
Medvrstniški 
odnosi  

Težave vezane na 
šolski kontekst  

/ Sprejemanje 
/odprtost do 
ponujene pomoči  
 
Odprava težav z 
medvrstniškimi 
odnosi 
 
Dvom o spremembi  

Razumevanje 
(ne)verbalnih 
sporočil  

Nerazumevanje 
konteksta pogovora  
Okrnjeno 
komuniciranje z 
vrstniki 
Zadrega  
Težave pri 
razumevanju 
(ne)verbalnih 
sporočil in  
Težave 
razumevanja 
metafor ipd. 
Zahteva po 
dodatnih pojasnilih 

Nerazumevanje 
posmehovanja 
vrstnikov ob 
neustrezni 
uporabi besed  
Umik  

/ / 

Sprejemanje 
kritike   

Umik  
Zadrega  
Želja po hitri pozabi  
Dolgotrajna zamera  

Umik  
Zadrega  
Pogostejše v 
domačem okolju  

Nespremenjenost  Minljivost  
Neprijetnost občutij  
Užalostitev-umik  
Upanje na bolje  

Soočanje z 
neuspehom  

Prizadetost – 
negativna čustva  

Prizadetost – 
negativna čustva 

Iskanje vzrokov za 
neuspeh  

Nespremenjenost 
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Izogibanje 
Pasivnost/umik 

Izogibanje  
Želja po 
izboljšanju  

Zmanjševanje 
strahu  

Zastavljanje 
ciljev  

Precenjevanje  
Podcenjevanje  
Izogibanje 
razočaranju  

 Podcenjevanje  
Strah pred 
neuspehom  
Nespremenjenost 

Nespremenjenost 
Neozaveščenost 
pomena  

Izražanje 
čustev  

Zmedenost 
izkazovanja 

   

 Negativna čustva  
- Prekrivanje  
- Samokontrola  

 
Izražanje pozitivnih 
čustev  

Negativna čustva  
- anksioznost 
-strah pred 
nastopanjem, 
govorjenjem pred 
razredom  
 
Pogosteje v 
domačem okolju  

Nespremenjenost »Lažje pokazati kot 
govoriti«  

Odnosi z 
vrstniki  

Formacija skupin v 
razredu  

- Tesne vezi v 
skupini  

- Izločanje 
nekaterih 
vrstnikov 

 

Formacija skupin 
v razredu 

- Druženje med 
odmori  

- Občasno 
druženje 
popoldan  

- Dobra razredna 
klima  

Empatija  Medsebojna 
prijaznost  
Manj konfliktnih 
situacij 
Krepitev vezi – 
solidarnost  
Ni skupinskih 
formacij 

Reševanje 
konfliktov  

Umik in pokoritev  
- Nekonfliktnost 

narave  
- Verbalna rešitev 

konfliktov  
 

Umik in pokoritev 
- Iskanje sprave  
- Prekinitev igre  

Konfliktne 
situacije  

- Vrstniške igre 
med odmori 

- Športne 
aktivnosti 

Uporaba naučenih 
socialnih veščin v 
realnih situacijah  

Redkost pojava  

Aktivnosti pri 
iskanju stikov  

Umik in pasivnost  
Nujnost spodbude  
Ni 
samoiniciativnosti 
Čakanje na 
povabilo  
Ustrežljivost 
Prijaznost 
Trajnost stikov  

Umik in pasivnost  
Nujnost spodbude  
Ni 
samoiniciativnosti 
Čakanje na 
povabilo 
Zadrega  
Opazovanje  

(Ne)odprtost  Opogumljanje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprejemanje in 
socialna 
podpora  

Indiferentnost 
vrstnikov  
Spregledanost  
Vrstniško zbadanje   

Vrstniško 
zbadanje   
Posmehovanje ob 
neustrezni 
uporabi besed  

Nespremenjenost Odzivnost  
Strpnost  
Odprtost interakcij 

Nudenje 
pomoči 

Ni 
samoiniciativnosti 
s strani 
učencev/sošolcev  
Sosed v klopi  
Dodatna strokovna 
pomoč  

Nudenje pomoči 
drugim sošolcem  

/ Preferenca »raje 
nudenje kot 
sprejemanje« 

Iskanje pomoči Odklanjanje  
Želja po enakosti  

Odklanjanje  
Želja po 

/ / 
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samostojnosti  
Nelagodje  
Čakanje da se 
opazi 
neobvladovanje 
situacije  
 

Sprejemanje 
pomoči 

/ Sošolci in šolsko 
osebje  
Pozitivna 
naravnanost  
Učna pomoč  

Odprtost/ 
naklonjenost  

Uporaba naučlenih 
socialnih veščin v 
realnih situacijah 
Zadrega  

 

Podrobnejšo analizo intervjujev bomo uporabili v končni interpretaciji, na tem mestu 

lahko omenimo spremembe na določenih opazovanih področjih, ki so jih po izvedbi 

opazili učiteljica in učenci s PPPU. 

 

Na področju samopodobe učencev s PPPU je učiteljica pred izvajanjem TSV opažala 

negativno samopodobo, ki se je odražala v različnih vedenjskih odzivih, npr. umiku 

učenca ob kritiki, zadregi, dvomu v iskrenost pohvale ipd. Po izvedbi TSV so tako 

učenci s PPPU kot učiteljica opazili določene spremembe na področju samopodobe. 

Izpostavili so boljše samospoznavanje, dvig samozavesti. Učenci navajajo tudi to, 

npr. da zdaj znajo pravilno prejeti ali dati pohvalo, ker so se to naučili na TSV. 

Omenjajo tudi, da zdaj lažje sprejmejo ponujeno pomoč in lažje rešujejo težave, ki 

nastanejo v medvrstniških odnosih. Podatki iz intervjujev kažejo tudi na to, da učenci 

tako pred kot po izvajanju TSV težje sprejemajo kritiko, z neuspehom pa se po 

izvedbi TSV nekoliko lažje spopadajo, saj poskušajo poiskati vzroke za neuspeh in 

skušajo zmanjšati strah, ki ob tem nastane. 

 

Na področju izražanja čustev pri učencih s PPPU  so se pred izvajanjem TSV izrazila 

predvsem negativna čustva zmedenosti in anksioznosti v socialnih situacijah 

nastopanja. Ta se po izvajanju TSV niso spremenila. 

 

Na področju medosebnih odnosov oz. odnosov učencev s PPPU z vrstniki so se na 

začetnih intervjujih izrazile teme, ki so nakazovale povprečno dobro povezanost 

razreda, vendar so nekateri učenci bili izločeni iz skupnosti. Po izvedbi TSV so se na 

tem mestu pojavile vidnejše spremembe: učiteljica je zaznala večjo empatijo med 

učenci, učenci pa so opazili, da so postali boljši prijatelji, da je med njimi manj 
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konfliktnih situacij, da se počutijo bolj povezani. Spremembe so se pojavile tudi pri 

reševanju konfliktov, saj so ti za razliko od začetka izvajanja TSV, ko so učenci 

uporabljali strategijo umika ali prilagoditve, po izvedbi TSV ugotavljali, da do 

konfliktov pride redko. Kadar pa pride do njih,  skušajo uporabljati socialne veščine 

naučene pri TSV. 

 

Na področju sprejemanja in socialne podpore učencev smo na začetku izvedbe TSV 

ugotavljali, da so nekateri učenci s PPPU v razredu spregledani ali zavrnjeni, 

pojavljalo se je tudi vrstniško zbadanje. Po izvedenem TSV učenci s PPPU poročajo, 

da se vsi učenci bolj sproščeno pogovarjajo med seboj in da so bolj strpni drug do 

drugega. Prav tako po TSV učitelji omenjajo večjo odprtost oz. naklonjenost do 

sprejemanja pomoči, kar je tudi posledica učenja na TSV. 

 

12.3 REZULTATI, PRIDOBLJENI S SOCIOMETRIČNO PREIZKUŠNJO 

PRED IN PO TSV 

 

S sociometrično preizkušnjo pred in po izvajanju TSV smo ugotavljali  psihosocialni 

položaj učencev s PPPU v razredu oz. njihovo sprejetost v razredu. Rezultati 

sociometrične preizkušnje obeh merjenj so prikazani v Tabeli 3 in v Tabeli 4. 

 

Psihosocialni položaj učenca Jana kaže, da je v razredu dobro sprejet. Njegov 

sociometrični status je ostal enak tako pred kot po izvajanju TSV (1,00).2 Tako pri 

prvem kot pri drugem merjenju so ga izbrali trije učenci, katere je tudi sam izbral, kar 

pomeni tri vzajemne izbire. Glede na njegov sociometrični status bi lahko sklepali, da 

je v razredu kljub učnim težavam med dokaj priljubljenimi učenci. Pojavila se je 

tipična sociometrična struktura trikotnik, ker so se trije sošolci, vključno z Janom, 

izbrali vzajemno. Rezultat sociometrične preizkušnje nas je nekoliko presenetil, saj 

smo pričakovali, da bo imel Jan slabši sociometrični položaj, glede na spoznanja 

različnih raziskovalcev, ki ugotavljajo, da imajo učenci  s PPPU navadno nižji 

                                                           

2
Sociometrični status (SSn): SSn < 0,90 pomeni nizek SSn; 0,90 ≤ SSn ≤ 1,19 pomeni srednji SSn; 

SSn ˃ 1,19  pomeni visok SSn. 
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sociometrični status. Razlog za tak rezultat najbrž tiči v značajskih lastnostih: Jan je 

prilagodljiv, se ne prepira rad in je dober na športnem področju. Tudi K. Košir in S. 

Pečjak (2007) navajata, da imajo učenci raje vrstnike, ki spoštujejo avtoriteto in 

pravila vrstniške skupine in se aktivno vključujejo v pozitivne interakcije z vrstniki 

(Williams in Gilmur, 1994, v Košir in Pečjak 2007). 

 

Miha in Nejc sta se pri prvem merjenju izbrala vzajemno, kar kaže na njun takratni 

prijateljski odnos. Ta par učencev bi bil sicer osamljen v razredu, kar sovpada s 

številnimi raziskavami, ki potrjujejo, da so učenci s PPPU v razredu manj sprejeti od 

vrstnikov (npr. Gadeyne idr., 2004). 

 

Miha je pri prvi sociometrični preizkušnji imel le vzajemno izbiro z Nejcem, kar je v 

seštevku sociometričnega statusa pomenilo nizek sociometrični status, kar bi ga 

lahko uvrstilo med zavrnjene ali prezrte učence. 

Rezultat sociometričnega statusa Nejca je pred izvajanjem TSV pokazal nekoliko 

drugačno sliko, saj je znašal 0,92, kar ga je uvrstilo v srednji sociometrični status. Ta 

podatek je nekoliko presenetljiv, saj iz drugih virov podatkov (npr. iz intevjuja z 

Nejcem in učiteljice o njem) izvemo, da se Nejc v razredu ne počuti dobro. 

Če primerjamo njuna statusa pred in po izvajanju TSV, ugotovimo, da se je Mihu 

sociometrični status po izvedbi TSV precej izboljšal (od 0,85 do 0,92). Dobil je tudi 

dve vzajemni izbiri, kar pomeni, da se je njegova sprejetost v razredu povečala. 

Medtem ko se je pri učencu Nejcu psihosocialni položaj oz. sprejetost poslabšala (od 

0,92 do 0,77). Nihče od sošolcev ga v drugem merjenju ni izbral, kar je presenetljivo, 

saj so rezultati vprašalnika zaznave socialne podpore pokazali, da se v razredu bolje 

počuti kot pred izvajanjem TSV. Razlaga nasprotujočih si podatkov bi lahko bila tudi v 

sporu med učencema (Mihom in Nejcem, ki sta bila sicer prijatelja), ki se je zgodil 

malo pred drugim merjenjem, kar smo izvedeli iz neformalnih pogovorov z učiteljico v 

času izvajanja TSV. 

Tudi Maxwell (1990, v Pečjak in Košir, 2002) opozarja, da se moramo pri 

sociometrični preizkušnji zavedati določenih omejitev. Prvič, nimamo zagotovila, da 

se bodo sociometrične izbire odražale tudi na dejanskih odnosih med člani skupine. 

Sociometrične izbire so lahko navezujejo le na želene odnose ali pa so vezane na 
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zelo kratkotrajne odnose, posebej pri mlajših učencih. Druga pomembna omejitev pa 

je, da koncept priljubljenosti ne zajema dimenzij bližine in moči odnosa. Tako je lahko 

učenec v razredu nepriljubljen, a kljub temu vzdržuje zadovoljujoč prijateljski odnos. 

Tabela 3: Sociometrična matrika pred TSV 

Opombe: Vsota vz.i. = Vsota vzajemnih izbir; SSn = sociometrični status 

Tabela 4: Sociometrična matrika po TSV

VOpombe: Vsota vz.i. = Vsota vzajemnih izbir; SSn = sociometrični status 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ssn

Učenec 1 2 1 3 0.85

Učenec 2 3 2 1 1.08

Učenec 3 1 2 3 1.15

Učenec 4 1 3 2 0.78

JAN -Uč.5 2 3 1 1

Učenec 6 1 2 3 1.15

Učenec 7 1 3 2 0.85

Učenec 8 1 3 2 1.15

Učenec 9 1 2 3 1.08

MIHA-Uč.10 2 3 1 0.85

Učenec 11 2 1 3 0.92

Učenec 12 3 2 1 1

Učenec 13 2 3 1 1.15

NEJC- Uč.14 2 1 0.92

Vsota izbir 1 4 5 0 3 5 1 5 4 1 2 3 5 2 41

Vsota vz.i. 0 2 2 0 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ssn

Učenec 1 2 3 1 0.85

Učenec 2 3 2 1 1.08

Učenec 3 1 3 2 1.15

Učenec 4 1 2 3 0.77

JAN - Uč.5 2 3 1 1

Učenec 6 2 1 3 1.15

Učenec 7 3 2 1 1.15

Učenec 8 3 2 1 1.08

Učenec 9 2 1 0.85

MIHA-Uč.10 3 2 1 0.92

Učenec 11 2 1 0.92

Učenec 12 1 2 0.85

Učenec 13 3 1 2 1.16

NEJC - Uč. 14 2 1 0.77

Vsota izbir 1 4 5 0 3 5 5 4 1 2 2 1 5 0 38

Vsota vz.i. 0 3 3 0 3 2 3 3 1 2 2 1 5 0 26
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Odgovor na raziskovalno vprašanje, kako lahko TSV vpliva na sociometrični status 

učenca s PPPU ni enoznačen. Podatki iz sociometrične preizkušnje nam kažejo, da 

se je sociometrični status pri Mihu izboljšal, pri Janu ostal nespremenjen, pri Nejcu 

pa se je nekoliko poslabšal. Zelo nizek sociometrični status je dosegel tudi učenec 4, 

ki je, po zaključku naše preiskave prav tako dobil odločbo za dodatno strokovno 

pomoč in bil prepoznan kot učenec s PPPU. 

Ker so učenci izbirale le pozitivne izbire (»Naštej 3 sošolke ali sošolce, s katerimi se 

najraje družiš?«), ne pa tudi negativnih (npr. »Naštej 3 sošolke ali sošolce, s katerimi 

se ne bi želel družiti?«), nismo mogli ugotoviti, kateri učenci s PPPU so morda 

zavrnjeni in ne le osamljeni, kar smo lahko razbrali iz sociometrične preizkušnje. 

Zanimalo pa nas je tudi, kako je TSV vplival na razred kot celoto. Zanimala nas je 

tudi kohezivnost ali povezanost učencev v razredu. Izračunali smo indeks 

kohezivnosti (Ik), ki je količnik med vsoto vzajemnih izbir in vsoto vseh možnih 

vzajemnih izbir v razredu (Pečjak in Košir, 2002).3 Pred izvajanjem TSV je indeks 

kohezivnosti razreda znašal 0,57, po izvedbi TSV pa 0,60. Iz dobljenih podatkov 

lahko sklepamo, da se je stopnja povezanosti med učenci v razredu nekoliko 

povečala. Glede na kriterije (Pečjak in Košir, 2002), ki veljajo za skupine, je razred, ki 

je bil pred TSV srednje močno povezan, po izvajanju TSV postal močno povezan. 

Sklepamo lahko, da je TSV pozitivno vplival na medsebojno povezanost učencev v 

razredu. 

 

12.4 REZULTATI, PRIDOBLJENI Z IZPOLNJEVANJEM 

VPRAŠALNIKA O ZAZNAVI SOCIALNE PODPORE  PRED IN PO 

IZVAJANJU TSV 
 

Učenci so izpolnjevali Vprašalnik o zaznavi socialne podpore v razredu (Musek 

Lešnik, 2008a), prvič v obdobju pred začetkom TSV in drugič v času po zaključku 

TSV.  Le-ta vsebuje 25 trditev, npr. »Vedno se lahko zanesem na moje sošolce«, 

»Sošolci mi nudijo pomoč in podporo, ki ju potrebujem« ali »V mojem razredu nimam 

                                                           
3
 Stopnja kohezivnosti ali povezanosti TSV (Ik):  Ik < 0,40 pomeni šibko povezanost; 0,40 ≤ Ik ≤ 0,60 

pomeni srednjo povezanost; Ik ˃ 0,60  pomeni visoko povezanost. 
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dosti prijateljev«, katere so učenci ocenjevali od 0 do 4 glede na to, koliko je trditev 

zanje veljala. Glede na seštevek postavk smo učenca lahko razvrstili v določeno 

kategorijo, ki jo je glede na dosežene točke predlagal avtor vprašalnika: 

 

Rezultat od 88 do 100 izrazito visoka zaznana socialna podpora v razredu 

Rezultat od 75 do 87 visoka zaznana socialna podpora v razredu 

Rezultat od 63 do 74 pretežno pozitivna zaznana socialna podpora v razredu 

Rezultat od 50 do 62 ogrožena zaznana socialna podpora v razredu 

Rezultat od 38 do 49 nizka zaznana socialna podpora v razredu 

Rezultat od 0 do 37 izrazita odsotnost zaznane socialne podpore v razredu 

 

Primerjava rezultatov Vprašalnika o zaznavi socialne podpore v razredu pred in po 

TSV je predstavljena v Tabeli 5. 
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Tabela 5: Primerjava rezultatov Vprašalnika o zaznavi socialne podpore v razredu 

pred in po treningu socialnih veščin (TSV) 

 

Učenec s PPPU 

/ Število 

doseženih točk 

oz. ocena 

 

 

Jan 

 

 

Miha 

 

 

Nejc 

 

Skupaj 

povprečna 

ocena 

 

 

Pred TSV 

 

71 

pretežno 

pozitivna 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

57 

ogrožena 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

60 

ogrožena 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

62, 7 

ogrožena 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

 

Po TSV 

 

82 

visoka zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

58 

ogrožena 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

66 

pretežno 

pozitivna 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

68,7 

pretežno 

pozitivna 

zaznava 

socialne 

podpore v 

razredu 

 

Pri izpolnjevanju Vprašalnika o zaznavi socialne podpore pred izvajanjem TSV je Jan 

dosegel dober rezultat: 71 točk od možnih 100, kar pomeni pretežno pozitivno 

zaznavo socialne podpore v razredu. Iz tega rezultata bi lahko sklepali, da se je Jan v 

razredu počutil razmeroma dobro sprejeto. Glede na rezultate je učenec imel 

prijatelje, za katere je menil, da se lahko nanje zanese v primeru, da bi imel težave.  

V drugem merjenju po TSV je rezultat izboljšal celo za 11 točk, dosegel je 82 točk, 

kar ga uvršča med učence z visoko zaznano socialno podporo v razredu. Lahko 

sklepamo, da je TSV vplival na medsebojne odnose in na Jana pozitivno, da se je v 

razredu začel počutiti še bolj sprejeto. 
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Drugi učenec s PPPU, Miha, je, pričakovano glede na podatke iz drugih virov, ki so 

kazali na nizko sprejetost v razredu, dosegel nizko število točk pri merjenju pred TSV. 

Pri Vprašalniku o zaznavi socialne podpore je tako dosegel le 57 točk, kar pomeni, 

da ima ogroženo zaznavo socialne podpore oz. da se v razredu ne razume najbolje s 

sošolci in se ne čuti sprejetega. V merjenju po TSV je dosegel 58 točk, iz česar lahko 

sklepamo, da se je po TSV njegova zaznava socialne podpore le malo spremenila. 

Rezultati sovpadajo z ugotovitvami, zbranimi iz strokovne dokumentacije o učencu s 

PPPU (individualiziran program, strokovno mnenje), ki nakazujejo resnejše težave na 

socialnem in čustvenem področju (negativna samopodoba, osamljenost v razredu, 

odklanjanje sošolcev), ki bi zahtevale dolgotrajnejšo strokovno obravnavo. 

Pri Nejcu so rezultati, pridobljeni z Vprašalnikom o zaznavi socialne podpore iz 

merjenja pred TSV prav tako kot pri Mihi, razmeroma nizki. Z doseženimi 60 točkami 

kažejo na nizko oceno ogrožene zaznave socialne podpore v razredu. Podatki o 

ogroženi zaznavi socialne podpore pri Nejcu so pričakovane, če upoštevamo 

ugotovitve z ostalih virov, ki navajajo, da se Nejc v razredu ne čuti sprejetega, da ni 

priljubljen in ima le malo prijateljev. Pri merjenju po TSV je rezultat izboljšal na 66 

točk, kar pa pomeni pretežno pozitivno zaznavo socialne podpore v razredu. 

Sklepamo lahko, da je TSV ugodno vplival na Nejčevo počutje in občutek sprejetosti 

v razredu. 

Iz Tabele 5, ki prikazuje zaznavo socialne podpore učencev s PPPU pred in po TSV 

lahko opazimo izboljšane rezultate pri vseh treh učencih. Na raziskovalno vprašanje, 

kako TSV vpliva na zaznavo socialne podpore v razredu, lahko odgovorimo, da je v 

našem primeru TSV vplival pozitivno, kljub temu, da so se učinki TSV med 

vključenimi učenci s PPPU nekoliko razlikovali. S tem treningom smo si prizadevali 

za izboljšanje medosebnih odnosov in sprejemanje vsakega posameznika kljub 

učnim težavam ali drugim dejavnikom, ki slabše vplivajo na učenčevo delovanje v 

šoli. Sklepamo lahko, da so dobljeni rezultati odraz naših prizadevanj.  
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12.5 REZULTATI, PRIDOBLJENI Z IZPOLNJEVANJEM LESTVICE O 

SAMOPODOBI – SOCIALNI ODNOSI PRED IN PO TSV 

 

Z Lestvico samopodobe – socialni odnosi (Musek Lešnik, 2008b) smo želeli ugotoviti, 

kako učenci zaznavajo svojo samopodobo na področju socialnih med odnosov pred 

in po izvajanju TSV. Vprašalnik sestavlja 13 trditev kot so: “Imam veliko prijateljev”, 

“Sošolci se norčujejo iz mene”, “Pri igrah in športih me vedno izberejo med zadnjimi.” 

Učenec se ob trditvi odloči za oceno, v kolikšni meri zanj posamezna ocena velja. 

Ocene se gibljejo od 4 - Vedno čutim tako do 0 - Sploh ne čutim tako. Končno oceno 

lestvice samopodobe predstavlja vsota ocen za vse postavke lestvice. Pri tem so 

ustrezno (obrnjeno) upoštevane tudi postavke, ki se točkujejo nasprotno. Glede na 

seštevek postavk smo učenca lahko razvrstili v določeno kategorijo, ki jo je glede na 

dosežene točke predlagal avtor vprašalnika: 

Rezultat od 59 do 65 izrazito visoka zaznana socialna samopodoba 

Rezultat od 52 do 58 visoka socialna samopodoba 

Rezultat od 39 do 51 pozitivna socialna samopodoba 

Rezultat od 33 do 38 ranljiva socialna samopodoba 

Rezultat od 26 do 32 nizka socialna samopodoba 

Rezultat od 13 do 25 izrazita nizka socialna samopodoba 

 

Učenčev rezultat vprašalnika smo primerjali pred in po izvajanju TSV in ugotavljali 

spremembe. Primerjava rezultatov Lestvice samopodobe – socialni odnosi pred in po 

TSV je predstavljena v Tabeli 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Tabela 6: Primerjava rezultatov Lestvice samopodobe – socialni odnosi pred in po 

TSV 

 

Učenec s PPPU 

/ Število 

doseženih točk 

oz. ocena  

 

 

Jan 

 

 

Miha 

 

 

Nejc 

 

Skupaj 

povprečna 

ocena  

 

 

Pred TSV 

 

43 

 Pozitivna 

socialna 

samopodoba 

 

28 

Nizka 

socialna 

samopodoba 

 

36 

Ranljiva 

socialna 

samopodoba 

 

35,7 

Ranljiva 

socialna 

samopodoba 

 

 

Po TSV 

 

49 

Pozitivna 

socialna 

samopodoba 

 

35 

Ranljiva 

socialna 

samopodoba 

 

41 

Pozitivna 

socialna 

samopodoba 

 

41,7 

Pozitivna 

socialna 

samopodoba 

 

Pred izvedbo TSV so učenci s PPPU, z izjemo enega učenca - Jana, na Lestvici 

samopodobe dosegli skupno nizek rezultat, kar pomeni, da so imeli ranljivo socialno 

samopodobo, kar avtor lestvice že uvršča med zaskrbljujoče rezultate. Ta podatek 

sovpada z ostalimi ugotovitvam iz drugih virov in pomeni, da so imeli učenci s PPPU 

pred izvajanjem TSV večinoma negativno samopodobo na področju socialnih 

odnosov. Na tem mestu izstopa Jan, ki je tudi sicer v razredu dobro sprejet. Na 

Lestvici o samopodobi tako pred kot po izvajanju TSV dosegel rezultat, ki je pokazal, 

da ima pozitivno socialno samopodobo, kar pa se prekriva tudi s podatki o Janu iz 

intervjujev z njim in učiteljico. Zanimivo je, da je Jan rezultat pozitivne socialne 

samopodobe po izvajanju TSV še izboljšal. 

Miha, ki je imel največje težave, tako na učnem, kot tudi na socialnem in čustvenem 

področju je dosegel rezultat, ki kaže na nizko socialno samopodobo, kar potrjuje 

podatke ugotovljene iz intervjujev z njim samim in z učiteljico in drugimi viri podatkov, 
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ki so bili izvedeni pred izvajanjem TSV. Glede na to, da smo iz strokovne 

dokumentacije o Mihu izvedeli tudi to, da se pri njem pojavlja t. i. naučena nemoč, ko 

se učenec izogiba situacijam, kjer bi lahko doživel neuspeh, takoj obupa, išče 

izgovore, lahko sklepamo, da je negativna samopodoba na socialnem področju 

močno povezana s samopodobo na učnem področju. Rezultat je tako še dodaten 

pokazatelj, da je učenec potreboval določene dodatne spodbude pri (pre)oblikovanju 

samopodobe v bolj pozitivno.  

Meritve po izvajanju TSV-ja kažejo na spodbudno izboljšanje rezultata. Po predlogu 

avtorja lestvice je pred izvajanjem TSV-ja Miha dosegel rezultat, ki ga je uvrščalo v 

kategorijo nizke socialne samopodobe. V drugem merjenju je Miha izboljšal rezultat, 

kar ga je uvrstilo v kategorijo ranljive socialne samopodobe. 

Nejc je prav tako kot Miha pri prvem merjenju dosegel nizek rezultat, uvrstil se je med 

učence z ranljivo socialno samopodobo. Tudi ta rezultat sovpada s podatki, 

pridobljenimi iz intervjujev in sicer, da je imel Nejc pred izvajanjem TSV nižjo 

samopodobo. Ko smo izpolnjevanje Lestvice o samopodobi po TSV ponovili, je Nejc 

izboljšal rezultat, kar ga je uvrstilo v kategorijo pozitivne socialne samopodobe. 

 

13 POVZEMALNA ANALIZA IN KONČNA INTERPRETACIJA 

PODATKOV 

 

V prejšnjih poglavjih smo predstavili podatke, pridobljene z različnimi viri, v tem 

poglavju pa sledi povzemalna analiza in sinteza vseh podatkov glede na raziskovalna 

vprašanja. Podrobneje je predstavljena kvalitativna analiza vseh polstrukturiranih 

intervjujev pred in po izvajanju TSV, interpretacija vprašalnikov, sociometrične 

preizkušnje in izsekov iz refleksivnega dnevnika. V primerih, da sta dva raziskovalni 

vprašanji zapisani eno pod drugim, pomeni, da so podatki bili sintetizirani, saj so 

raziskovalna vprašanja vsebinsko podobna. Prav tako smo znotraj RV1 sintetizirali 

podatke o učiteljevih zaznavah vpliva TSV na socialno kompetentnost učencev (RV 

2). 
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RV 1.1 in RV 2.1 - Kako TSV vpliva na samopodobo učencev s PPPU? 

 

Samopodoba učencev s PPPU je bila, po oceni učiteljice, pred izvedbo TSV 

negativna. Učiteljica je v intervjuju učence s PPPU pred izvedbo TSV ocenila kot 

osebe, ki jim primanjkuje samozavesti, še posebej v odnosu do sovrstnikov oziroma 

pri vzpostavljanju (in ohranjanju) socialnih stikov. Zaradi tega so, po njenem mnenju, 

socialni stiki učencev s PPPU zelo redki. Učence s PPPU je učiteljica pred TSV 

označila kot negotove in s pomanjkanjem samozaupanja. Slednje naj bi se kazalo 

(tudi) v načinih premagovanja nalog oziroma problemov, ki jih učenci s PPPU ne 

zaznavajo kot izziv, temveč kot nepremagljivo oviro in posledično temu gojijo dokaj 

velik strah pred neuspehom. Podatek sovpada z ugotovitvami A. Kobolt (2010), ki 

navaja, da neuspešni učenci pogosto doživljajo strah, se počutijo manjvredne, manj 

zaupajo vase in zase menijo, da so v vedenju impulzivni. Meni tudi, da so tudi 

negotovi in bolj zadržani v medosebnih odnosih. Razloge za njihovo zadržanost in 

slabši socialni položaj omenjena avtorica vidi kot posledico obrobnega položaja, ki ga 

imajo v razredu. 

 

V tem primeru lahko te navedbe v naši raziskavi potrdimo, saj rezultata Vprašalnikov 

o samopodobi na socialnem področju dveh učencev s PPPU kažeta na nizko število 

točk, ki pomenita nizko in ranljivo socialno samopodobo (pred TSV). Podatek se 

sklada z ugotovitvami, da učenci s PPPU pogosto sebe ocenjujejo negativno, so 

bolj nezadovoljni s seboj ter tudi pričakujejo nižje učne dosežke (McKenzie idr., 

2000). Ostali avtorji (Božič, 2002; Gadeyne idr., 2004) pa opozarjajo tudi na nizko 

učno samopodobo, ki je povezana z nižjimi učnimi dosežki in motivacijo teh otrok, na 

drugih področjih pa se bistveno njihova samopodoba ne razlikuje od samopodobe 

vrstnikov brez PPPU. Hagborg (1996, v Elbaum in Vaghn, 2006) navaja, da ima kar 

70% učencev s SUT nižjo učno samopodobo kot njihovi vrstniki brez težav. 

Negativna učna samopodoba pa vodi v nizka pričakovanja, manjšo vztrajnost pri 

težjih nalogah in s tem posledično tudi nižje učne dosežke. Vendar pa vsi učenci s 

PPPU ne razvijejo negativne učne samopodobe, nekateri učenci s PPPU vzdržujejo 

pozitivno podobo o sebi. 

Izjema je en učenec s PPPU (Jan). Ta učenec s PPPU je zelo tekmovalen in stremi k 

(enaki) obravnavi, ki ga naj ne bi razlikovala od drugih učencev (npr. pri ocenjevanju 
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znanja). Podobno ugotavlja tudi Denhart (2008), ki je ugotovil, da se študenti z 

učnimi težavami počutijo socialno stigmatizirani zaradi nižjih izobraževalnih dosežkov 

in zato pogosto odklanjajo tudi prilagoditve, ki bi jim omogočale izboljšanje študijskih 

dosežkov ali pa se bojijo prositi zanje. 

V kontekstu samopodobe smo učiteljico in učence s PPPU pred izvedbo TSV 

spraševali po (samo)oceni uspešnih področij učencev s PPPU. Učiteljica je 

izpostavila težavnost ocenjevanja uspešnih področji, saj učenci s PPPU na nobenem 

področju izrazito ne izstopajo. S strani učiteljice je bilo pri dveh učencih s PPPU 

prepoznano kot uspešno področje »prijaznost« oziroma neškodoželjnost. Pri enem 

učencu s PPPU pa je učiteljica prepoznala športno in likovno uspešnost, strateško 

reševanje nalog. Tudi samoocena učencev s PPPU je pred izvedbo TSV sovpadala z 

oceno učiteljice. Učenci so kot svoja uspešna področja navedli: (i) nudenje pomoči 

drugim, (ii) likovno ustvarjanje in (iii) športne spretnosti. 

 

Implicitni uvidi analize podatkov nam nakazujejo, da je izvedba TSV v razredni 

skupnosti okrepila zavedanje učencev s PPPU o njihovih uspešnih področjih. Pri 

enem učencu pa je (celo) moč zaznati ozaveščanje pomena iskanja uspešnih 

področij, saj pove »/…/vsak je nekje dober, samo ugotoviti mora, kje. In potem delati 

na tem« (Jan). 

 

Zanimiva je ugotovitev, da izvedba TSV ni znatno vplivala na učenčevo sprejemanje 

pohvale. Učenci s PPPU so izpostavili, da so najpogosteje deležni pohvale s strani 

ožjih družinskih članov (starši ali sorojenci) za opravljanje gospodinjskih del ali s 

strani učiteljice. Učiteljica je pri vseh učencih s PPPU pred TSV opažala tako veselje 

kot tudi zadrego ob izrekanju pohvale. Pri dveh učencih s PPPU pa je učiteljica 

zaznala tudi dvom o iskrenosti izrečene pohvale, tako pred kot tudi po izvedbi TSV. 

Pri samooceni sprejemanja pohvale so učenci po izvedbi TSV identificirali 

spremembo v smislu primernega odzivanja na pohvalo. Slednje Miha pojasni »če me 

kdo pohvali, skušam reči hvala, tako kot smo se učili (na TSV)«. Nejc pa spremembo 

glede sprejemanja pohvale opiše »malo mi je nerodno, če me kdo pohvali, a se mu 

vseeno zahvalim. Prej, pred delavnicami, se nisem zahvalil«. Učiteljica zaznava 

pohvalo kot motivacijsko sredstvo pri učencih s PPPU. 
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Ugotavljanje sprememb pri zastavljanju ciljev ni bil namen TSV, smo jih pa zato, ker 

jih je v intervjujih izpostavila učiteljica, poskušali primerjati pred in po TSV. Pred 

izvedbo TSV v razredni skupnosti je učiteljica opazila, da si učenci s PPPU ne 

zastavljajo ciljev in tudi po TSV se to ni spremenilo. Posledično temu je učiteljica 

ocenila, da učenci s PPPU o ciljih ne razmišljajo in se o njih ne pogovarjajo z vrstniki 

in/ali starši. V kolikor pa si učenci s PPPU zastavijo cilje, pa so le-ti po oceni učiteljice 

pogosto previsoki glede na njihove zmožnosti. 

 

Precenjevanje lastnih zmožnosti učencev s PPPU naj bi po mnenju učiteljice izhajalo 

iz slabega (samo)poznavanja uspešnih in težavnih področij oziroma nerealne 

samopodobe omenjenih učencev. Nerealna samopodoba pa pogosto vodi v 

(samo)razočaranje učencev s PPPU nad lastnim dosežkom in krepitvijo strahu pred 

neuspehom. 

 

Analizirano empirično gradivo nakazuje, da učencem s PPPU manj težav predstavlja 

izražanje pozitivnih čustev kot pa izražanje negativnih čustev. V primeru slednjega 

gre predvsem zaznati zadržanost oziroma prikrivanje in/ali samokontrolo čustev kot 

so jeza, žalost, strah in razočaranje. Najpogostejši odziv na negativna čustva je pri 

učencih s PPPU umik iz vrstniške skupine ter nezmožnost izražanja čustev. Učenci s 

PPPU so pred izvedbo TSV povedali, da negativna čustva (kot je npr. jeza) pogosteje 

in enostavneje izražajo v domačem, kot pa v šolskem okolju. Sklepamo lahko, da 

učenci s PPPU negativna čustva lažje izkazujejo v okolju, ki ga poznajo in v katerem 

se počutijo varne. 

 

Tako učiteljica kot učenci s PPPU so soglasno ugotovili, da učencem s PPPU v 

šolskem okolju anksiozna stanja povzroča predvsem (govorno) nastopanje pred 

oddelčno skupnostjo oziroma razredom. Spremembe, ki so se pokazale po izvajanju 

TSV na področju izražanja čustev so pri (dveh) učencih s PPPU zaznane v 

sproščenosti in samozavestnejšem nastopu, medtem ko pri enem učencu s PPPU 

učiteljica ne zaznava bistvenih izboljšav. V primeru slednjega tudi učenec sam 

ugotavlja, da ima še vedno težave predvsem pri izražanju svojih čustev pred 

razredno skupnostjo. Pozitivna sprememba izvedbe TSV na področju izražanja 

čustev pa je v tem, da so učenci s PPPU ugotovili, da  po izvedbi TSV lažje izražajo 

svoja čustva in da to lažje naredijo z neverbalno komunikacijo, kot pa so to počeli 
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pred izvedbo TSV. 

 

Pred izvedbo TSV je učiteljica izpostavila širok spekter težav učencev s PPPU. Kot 

najbolj problematično področje je učiteljica izpostavila pisno in ustno 

sporazumevanje, saj je pri vseh treh učencih s PPPU zaznati pomanjkljiv besedni 

zaklad in nerazumevanje besed. Učiteljičina ocena težavnih področij sovpada z 

ugotovitvami pridobljenimi iz strokovne dokumentacije. Zaradi težav na področju 

jezika učenci s PPPU potrebujejo dodatno razlago pomena določene besede ali 

konteksta, iz katerega izhaja. Pri enem učencu s PPPU je učiteljica zaznala slabši 

abstrakten nivo razumevanja kljub povprečnim intelektualnim sposobnostim, zato je 

pri njem potrebna enostavnejša in s konkretnimi primeri podkrepljena razlaga. 

Učiteljica pri omenjenem učencu s PPPU prav tako ugotavlja, da »[… ] velikokrat ne 

razume vsega, o čemer se pogovarjamo v razredu […] kdaj povsem drugače razume 

določeno stvar, kot jo je mislil ali rekel njegovo sošolec. Zaradi tega kdaj pride do 

nesporazuma […]«. Po mnenju učiteljice težave z besednim sporočanjem ovirajo 

učence s PPPU pri njihovih interakcijah s sošolci, saj težje ustrezno izražajo svoje 

misli, želje ali predloge. Prav tako imajo učenci s PPPU (še večje) težave pri 

razumevanju neverbalnih sporočil. Učiteljica ugotavlja, da težje razumejo neverbalno 

komunikacijo ter metafore ali prispodobe (preneseni pomeni) in s težavo razberejo 

spremembe v intonaciji glasu, obrazni mimiki in/ali pri sarkazmu. Ta opažanja 

potrjujejo ugotovitve drugih raziskav (npr. Božič, 2002; Magajna, 2010), ki kažejo, da 

se učenci s PPPU lahko neustrezno vedejo, ker ne razumejo ali napačno 

interpretirajo socialne informacije v okolju in se zato nanje neustrezno odzivajo. 

Zaradi težav pri interpretaciji in integraciji določenih vrst informacij na učnem 

področju se pojavljajo težave na področju sprejemanja in razumevanja besednih in 

nebesednih sporočil (Kavkler in Magajna, 2008). 

 

Rezultati metaanalize 58 študij, ki sta jo opravila Nelson in Harwood (2011, v Hribar 

in Magajna, 2011), kažejo, da dosegajo učenci s SUT, kljub velikim individualnim 

razlikam, višje povprečne rezultate na testih anksioznosti kot učenci brez težav. 

Čeprav so bili rezultati omenjene raziskave dokaj raznoliki, je bila velikost celotnega 

učinka statistično pomembna.  Učenci s PPPU vključeni v našo raziskavo imajo 

težave z nastopanjem, saj analizirano empirično gradivo nakazuje na to, da vsem 

obravnavanim učencem s PPPU nastopanje pred razredom povzroča težave, prav 
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tako pa imajo težave z glasnim branje pred razredom. Tako nastopanja kot glasnega 

branja se zato skušajo izogibati. 

 

Poleg pisnega in ustnega komuniciranja je učiteljica prepoznala pri učencih s PPPU 

težave s pozornostjo oziroma z ohranjanjem koncentracije in zato se pogosto učenci 

s PPPU »izgubljajo« in s težavo dohajajo vzgojno-izobraževalni proces. Težave s 

pozornostjo učencev s PPPU so odraz kognitivnega primanjkljaja, ki lahko vključuje 

težave pri selekciji in usmerjanju pozornosti, kar je ključnega pomena pri usvajanju 

novih znanj. Vsi trije učenci s PPPU se soočajo tudi s slabšim pisnim sporočanjem, 

saj imajo težave z grafomotoriko in pisanjem daljših sestavkov (npr. spisa). Zato ni 

presenetljivo, da samoocena učencev s PPPU nakazuje, da kot težavna področja 

zaznavajo zgolj področja neposredno vezana na šolsko področje oziroma na različne 

učne predmete (npr. slovenski jezik in matematika). 

 

Učiteljica je kot področje težav učencev s PPPU pred izvedbo TSV prepoznavala tudi 

(ne)izražanje čustev in neiznajdljivost v socialnih odnosih (v razredni skupnosti), 

medtem ko samoocena učencev s PPPU tovrstnih težav ni osvetljevala. Učiteljičino 

opažanje sovpada z ugotovitvami drugih avtorjev (npr. Lavoie, 2005), ki pravi, da se 

učenci s PPPU težje prilagajajo novim situacijam, težje predvidijo posledice svojega 

socialnega vedenja in težje prilagajajo svoje reakcije v pogovoru. Tudi drugi avtorji 

(Božič, 2002; Kavkler, 2005; Kesič Dimic, 2009; Most in Greenbank, 2001; Tur  

Kaspa idr., 1999) zato poročajo, da imajo otroci s PPPU težave na področju 

vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih odnosov. 

 

Analiza empiričnega gradiva ravno na področju medosebnih odnosov med učenci v 

razredu nakazuje na največjo pozitivno spremembo. Ugotavljamo namreč, da je 

izvedba TSV vplivala na boljšo vključenost učencev s PPPU v razredno skupnost 

in krepitev prosocialnega vedenja (večja pripravljenost pomagati, manj konfliktov). 

K reševanju ali izboljševanju težavnih področij učenci s PPPU po mnenju učiteljice 

pristopajo različno. En učenec s PPPU (Miha) se s težavami ne spopada »le pasivno 

čaka, da bodo (težave op. avtorja) izginile same od sebe. Se ne trudi, raje rine glavo 

v pesek in čaka, da bo šlo mimo«.  O strategiji prikrivanja težav učencev je poročala 

E. Singer (2005), ko je raziskovala odzivanje učencev z disleksijo na zbadanje 

vrstnikov. Prikrivanje negativnih čustev kot so žalost, jeza, sram, zadrega, pa lahko 
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vodi v nadaljnje psihosocialne težave, saj se na ta način tudi oddaljujejo od vrstnikov 

in izgubljajo stike z njimi. E. Singer (2005) še navaja, da so učenci z disleksijo, ki so 

svoje težave skušali prikriti, pogosteje deležni zbadanja s strani vrstnikov, prejmejo 

manj dodatne pomoči kot ostali in so bolj rizični za razvoj težav na socialno-

čustvenem področju kot učenci z disleksijo, ki uporabljajo ostale strategije odzivanja. 

Drugi učenec s PPPU (Nejc) se prav tako ne spopoda aktivno s svojimi učnimi 

težavami, medtem ko  tretji učenec s PPPU (Jan) k obvladovanju težavnih področij 

pristopa z veliko mero zavzetosti in z željo po samostojnosti, torej brez koriščenja 

prilagoditev, kot je npr. pisanje testov izven razreda, kljub temu, da mu ta možnost po 

individualiziranem programu dodatne strokovne pomoči pripada. 

 

Evalvacija TSV skozi prizmo izboljševanja težavnostnih področij pri učencih s PPPU 

ne kaže velikih sprememb. Spremembo smo ugotovili le pri njihovi zaznavi oziroma 

pripravljenosti/odprtosti sprejemanja pomoči drugih. 

 

Tako učiteljica kot učenci s PPPU so si bili enotni, da učencem s PPPU soočanje z 

neuspehom vzbuja negativna čustva, ki pa niso eksplicitno izražena. Negativna 

čustva učiteljica prepoznava na osnovi zardevanja učenca in/ali fizičnega umika od 

ostalih učencev v razredu. Neuspeh učence s PPPU močno prizadene in zato se mu 

skušajo izogniti. Pri izogibanju neuspehov pa se učenci s PPPU poslužujejo različnih 

strategij. Eden od vključenih učencev s PPPU k spoprijemanju z neuspehom pristopa 

zelo pasivno v smislu »poskušam čim prej pozabiti. Pustim na miru. Ne poskušam kaj 

popraviti«, ostala dva učenca s PPPU pa se z neuspehom spoprijemata bolj 

proaktivno z željo po izboljšanju. 

 

Po izvedbi TSV učenci s PPPU niso zaznali bistvenih sprememb glede soočanja z 

neuspehom. Ugotavljali so, da jim soočanje z neuspehom še vedno predstavlja 

neprijetno situacijo, pospremljeno z negativnimi čustvi. Nekoliko drugačno pa je bilo 

zaznavanje vpliva TSV s strani učiteljice, ki je pri učencih s PPPU opazila 

spremembo v smislu iskanja vzrokov za neuspeh in zmanjševanje strahu pred samim 

neuspehom. 

 

Učenci s PPPU kritike ne sprejemajo dobro in na osnovi analiziranega gradiva 

ugotavljamo, da izvedba TSV ni povzročila večjih sprememb na učenčevo 
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(ne)sprejemanje kritike. Kritika je za učence s PPPU neprijetna in v njih zbuja 

negativna čustva. Najpogostejša reakcija učencev s PPPU na kritiko je zadrega in 

»umik vase« ter izogibanje očesnemu stiku (»gleda pred sebe navzdol«). Po mnenju 

učiteljice eden učenec s PPPU »še dolgo pestuje zamero do tistega, ki mu je kritiko 

izrekel«, drugi učenec s PPPU pa »želi čim prej pozabiti na to, kar se mu je zgodilo«. 

Tudi učenci s PPPU ugotavljajo, da so pri izrekanju kritike, ki se pogosteje pojavlja v 

domačem okolju, v zadregi in želijo, da neprijetna situacija hitro mine. Manjša 

sprememba po izvedbi TSV je opazna le pri enem učencu s PPPU, ki pravi da »zdaj 

(po izvedbi TSV op. avtorja), če mi kdo kaj slabega reče, me ne prizadene več toliko. 

Si rečem, bo pa drugič bolje«. Učenci s PPPU zaradi svojih značilnosti (nemir, 

nepozornost, ipd.) večkrat slišijo kritiko s strani učiteljev, staršev in vrstnikov, zato so 

nanjo bolj občutljivi. Pri tem je pomembno, da se učitelji in starši zavedajo, da je delo 

z otroki in mladostniki s PPPU zahtevno, da potrebujejo več potrpežljivosti in 

konkretnih navodil. Pri podajanju konstruktivnih kritik pa je potrebno biti osredotočen 

na otrokovo vedenje, ne pa na njegovo osebnost (Gordon, 1996). Nekonstruktivna 

kritika s strani »pomembnih drugih« lahko močno načne otrokovo že tako »omajano« 

samopodobo. 

 

V raziskavi smo ugotavljali samopodobo na področju socialnih odnosov. Rezultati 

Lestvice samopodobe kažejo, da se je socialna samopodoba tekom TSV pri vseh 

obravnavanih učencih s PPPU izboljšala. Pri učencu, ki smo ga skozi intervjuje 

spoznali kot učenca (Jan), ki se ne želi razlikovati od drugih in se težko spoprijema z 

vlogo učenca, ki potrebuje učno pomoč, smo ugotovili visoko socialno samopodobo, 

ki se je po izvajanju TSV še izboljšala. Če upoštevamo relativno dobro socialno 

sprejetost učenca v razredu, so dobri rezultati na lestvici socialne samopodobe tudi 

pričakovani. 

 

Ostala dva učenca (Miha, Nejc) sta pred izvajanjem kazala nizke vrednosti na 

področju socialne samopodobe (nizka, ranljiva socialna samopodoba), kar je 

sovpadalo z ostalimi pridobljenimi podatki o učencih, ki so kazali na težave na 

področju samopodobe (intervjuji z učiteljico). Kljub temu so rezultati po izvajanju 

TSV-ja pokazali, da se je njuna socialna samopodoba nekoliko izboljšala. 

Tudi izseki iz refleksivnega dnevnika po samih srečanjih nam kažejo, da se na 

začetnih srečanjih učenci s PPPU niso želeli izpostavljati, niso zaupali v lastne 



102 
 

sposobnosti, so se želeli izogniti govorjenju pred drugimi itd. Proti koncu izvajanja 

TSV se je situacija nekoliko spremenila. Učenci so postali »bolj samozavestni v 

komunikaciji, bili so bolj sproščeni.« 

 

Na osnovi analize empiričnega gradiva ugotavljamo, da je imela implementacija TSV 

v razredno skupnost pozitivne posledice na samopodobo učencev s PPPU. Ključna 

sprememba se zrcali pri dvigu samozavesti in samospoznavanju uspešnih področij 

učencev s PPPU. Implicitni uvidi, ki nam jih ponuja analiza kvalitativnega gradiva, 

nam izpostavljajo relevantnost TSV v odnosu do samopodobe učencev s PPPU. 

Relevantnost se predvsem kaže na izboljšanju samopodobe učencev po izvedbi TSV 

in ozaveščanju učenčevih uspešnih področij. Najbolj ključna pa je sprememba na 

enem izmed identificiranih težavnih področij, to je vzpostavljanje in ohranjanje 

medvrstniških odnosov v razredu. Ugotavljamo, da je izvedba TSV povzročila 

pozitivne spremembe v odnosih med učenci s PPPU in njihovimi sošolci v razredu. 

Sprememba je vidna predvsem v tem, da se vzpostavljanje medvrstniških odnosov v 

razredu s strani učencev s PPPU ne prepoznava (več) kot težavno področje. 

 

 

RV 1.2  in RV 2.2 Kako TSV vpliva na sprejetost in socialno podporo učencev s 

PPPU s strani sošolcev? 

 

Iz intervjujev z učiteljico izvemo, da so vrstniki oziroma sošolci do učencev s PPPU 

neopredeljeni in jih pogosto »spregledajo«. Po njenem mnenju sošolci učencev s 

PPPU ne zbadajo, jih ne dražijo in jim ne nagajajo. Za enega učenca s PPPU (Miha) 

se učiteljici zdi, da »predstavlja sivo miško« in sovrstniki ga zaradi njegove 

specifičnosti ne sprejemajo. Drugega učenca s PPPU (Nejc) sošolci sprejemajo, 

vendar se z njim ne družijo. Učiteljica pojasni, da učenec ostaja »bolj ob strani«. 

Tretjega učenca s PPPU (Jan) učiteljica označi kot prilagodljivega in »mirne narave« 

in zato naj bi ga sošolci imeli radi oziroma naj bi ga  vrstniki sprejemali. Večjo stopnjo 

sprejemanja mu zagotavlja njegova uspešnost na športnem področju. 

 

Nekoliko drugačne rezultate pa nam ponujajo pričevanja učencev s PPPU (pred 

TSV), ki povedo, da jih sošolci občasno zbadajo. Vrstniško zbadanje se po mnenju 

učencev s PPPU nanaša na njihovo »zmedenost« ali kot povesta učenca s PPPU: 
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»včasih kakšno neumno zinem« ali »se pa kdaj smejejo na moj račun, če kdaj takega 

rečem. Takrat se smejim tudi jaz, ampak mi ni tak fajn. Mi je težko [/…] Težko mi je, 

če rečem kaj takega, da se potem vsi smejejo, jaz pa sploh ne vem, zakaj (se 

smejejo op. avtorja)«. Slednje ugotovitve sovpadajo z dognanji drugih avtorjev 

(Singer, 2005; Lavoie, 2005), ki navajajo, da so učenci s PPPU  pogosto pogosto 

žrtve medvrstniškega nasilja in zato potrebujejo zaščito odraslih (Košak Babuder, 

2007). 

 

V kontekstu evalvacije socialne podpore učencem s PPPU ugotavljamo, da TSV ni 

povzročil prepoznanih sprememb. Presenetljivo je dognanje, da so učenci s PPPU 

tako pred kot po TSV bolj naklonjeni nudenju pomoči drugim (vrstnikom in/ali 

družinskim članom), kot pa so pripravljeni prositi in/ali sprejeti pomoč. Vsi učenci s 

PPPU, ki smo jih zajeli v raziskavo magistrske naloge, izpostavljajo, da skušajo 

težave ali učne naloge reševati sami. V kolikor ugotovijo, da je (šolska) naloga za njih 

pretežka: (i) malo počakajo, saj včasih učiteljica pove pravilen odgovor (Jan) ali (ii) 

naloge ne rešijo in upajo, da nihče tega ne bo opazil (Nejc) ali pa (iii) prosijo za 

pomoč sošolca, vendar jim je ob tem zelo neprijetno/nerodno (Miha). Prav tako vsi 

intervjuvani učenci s PPPU povedo, da nudijo pomoč tako sošolcem kot tudi 

družinskim članom, vendar ko jih le-ti prosijo za pomoč. 

 

Opažanja učiteljice glede iskanja in sprejemanja pomoči se ujemajo s pripovedmi 

učencev s PPPU. Tako kot oni, tudi učiteljica izpostavi, da je učencem s PPPU 

neprijetno prositi za pomoč sošolce in posledično temu pri njih ne zaznava 

samoiniciativnosti na tem področju. Ob tem pove »(Nejc op. avtorja) težko zaprosi za 

pomoč. Najprej poskuša sam, potem pa obupa. Preveč mu je nerodno vprašati koga. 

Imam občutek, da se raje dela, da še rešuje, čeprav ne ve, kako« in še doda »(Jan 

op. avtorja) raje se sam dolgo časa vidno muči in čaka, da bo kdo opazil njegov trud, 

kot pa da bi koga prosil. Zna prositi, vendar to naredi bolj redko, ker je trmast in 

vztraja, dokler se mu kdo sam ne ponudi. […] (Janu op. avtorja) pomagata sošolka in 

sošolec. To naredita samoiniciativno […]«. Dva učenca s PPPU pa nista deležna 

samoiniciativne pomoči s strani sošolcev. Učiteljica pove, da skuša spodbujati tako 

samoiniciativnost (ali empatijo) v razredni skupnosti kot tudi učence s PPPU, da 

zaprosijo za pomoč, vendar ugotavlja, da (pred izvedbo TSV) ni bila uspešna. Vsi 

učenci s PPPU v razredni skupnosti, v kateri smo izvedli TSV, so deležni tedenske 
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individualne dodatne strokovne pomoči.  Prav tako učenci s PPPU povedo, da jim 

učno pomoč nudijo tudi sošolci, predvsem v primerih, ko ne morejo slediti učnemu 

procesu. Slednje učenec s PPPU opiše »včasih malo pogledam med poukom k 

sosedu, če se slučajno izgubim, pa ne vem kje smo ostali«. 

 

Iz refleksivnega dnevnika lahko na tem mestu dodamo opažanje izvajalke TSV, da je 

ravno nudenje in sprejemanje pomoči pri učencih s PPPU zelo občutljiva tema, saj 

»pogosto potrebo po pomoči razumejo kot znak šibkosti, nevednosti, nečesa, česar 

bi se morali sramovati. Pomembno je, da ob tem skušamo razbiti te predsodke in 

razložiti, da so pogumni tisti, ki priznajo, da potrebujejo pomoč.« Ob tem pa je 

pomembno tudi nudenje pomoči, saj je učenec s PPPU (Jan) na TSV povedal, »da 

mu kdaj ni všeč, če mu želijo na vsak način pomagati. Včasih želi poskusiti sam, 

čeprav zato potrebuje več časa kot ostali.« 

 

Po TSV so tako učiteljica kot učenci s PPPU zaznavali, da jih sošolci bolje 

sprejemajo in so do njih bolj prijazni. Učiteljica pri tem navede konkreten primer, 

ko so učenci morali pripraviti govorni nastop. Učiteljici se je zdelo lepo, ker so sošolci 

učenca s PPPU (Nejc) spodbujali, saj je očitno imel tremo pred javnim nastopanjem 

oziroma nastopanjem pred razredom in na koncu so učencu s PPPU ostali učenci 

celo zaploskali. Učenec s PPPU kot primer izboljšanja situacije/medvrstniškega 

sprejemanja navede »pri telovadbi se je Luka začel spet kregati na Mihata (učenec s 

PPPU op. avtorja), kako da ni ujel žoge. Potem pa mu je raje pokazal, kako naj 

ujame. Ne vem, če bi mu kdaj prej to pokazal«. Učenci s PPPU so ugotovili, da je 

TSV v razredno skupnost vnesel večjo mero strpnosti in s tem omogočil 

naklonjenost oziroma odprtost učencem s PPPU do medvrstniških interakcij. Učenci 

s PPPU opozarjajo, da ne zaznavajo (več) zbadanja s strani sošolcev, vendar če bi 

do tega še prihajalo, bi sošolce prosili, da prenehajo s takšnim ravnanjem. Odzivnost 

učencev s PPPU na nevšečno situacijo, kot je zbadanje ali zasmehovanje, je 

pozitivna sprememba povzročena s TSV. 

 

Po TSV je učiteljica opazila večjo pripravljenost oziroma odprtost (dveh) učencev s 

PPPU do sprejemanja pomoči. Učenci s PPPU pa so po TSV še vedno trdili, da 

raje rešujejo naloge samostojno, saj jim je pri iskanju pomoči (še vedno) neprijetno. V 

kolikor pa bi pomoč potrebovali, bi vprašali sošolce ali učitelje na način, kot so se ga 
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naučili pri TSV. 

 

Sociometrična preizkušnja nam je pokazala, da so učenci s PPPU zavzeli različne 

sociometrične statuse, kar nakazuje na to, da je socialni položaj učenca s PPPU 

odvisen od večih dejavnikov, kot so osebnostne lastnosti učenca in značilnosti učnih 

težav (učenci z večjimi učnimi težavami težje dohajajo svoje vrstnike na večih 

področjih razvoja), itd. 

Sociometrični položaj učenca s PPPU (Jana) kaže, da je v razredu dobro sprejet. Iz 

intervjuja z učiteljico lahko razberemo, da ga sošolci sprejemajo, ker je zelo 

prilagodljiv in spreten na športnem področju. Njegov sociometrični status je ostal 

enak tako pred kot po izvajanju TSV (1,00). Tako pri prvem kot pri drugem merjenju 

so ga izbrali trije učenci, katere je tudi sam izbral, kar pomeni tri vzajemne izbire. 

Glede na njegov sociometrični status bi lahko sklepali, da je v razredu, kljub učnim 

težavam, med priljubljenimi učenci. Podatki iz sociometričnega merjenja kažejo 

podobno, kot smo  ugotovili iz ostalih virov podatkov (intervjuji, vprašalniki itd.) in 

sicer, da je učenec s PPPU (Jan) v razred razmeroma dobro vključen, ne glede na 

težave zaradi PPPU. 

Ostala dva učenca, Miha in Nejc, sta imela glede na podatke iz strokovne 

dokumentacije večje težave na učnem, socialnem in čustvenem področju. Njun 

sociometrični status je pokazal pričakovano nižji rezultat.  Pri prvem merjenju sta se 

izbrala vzajemno, kar nam pove, da si medsebojno nudita pomoč in podporo, kar je 

za oba udeležena koristno. Miha in Nejc bi bila brez skupne vzajemne izbire 

osamljena v razredu, kar sovpada s številnimi raziskavami, ki potrjujejo, da so učenci 

s PPPU v razredu manj sprejeti od vrstnikov (npr. Gadyne idr., 2004). 

Spodbudna pa je tudi primerjava njunih sociometričnih statusov pred in po izvajanju 

TSV, saj ugotovimo, da se je Mihu sociometrični status precej izboljšal (od 0,85 do 

0,92). Dobil je tudi dve vzajemni izbiri, kar pomeni, da se je njegova sprejetost v 

razredu povečala. Pri učencu Nejcu pa se je psihosocialni položaj oz. sprejetost 

poslabšala (od 0,92 do 0,77). Nihče od sošolcev ga v drugem merjenju ni izbral, kar 

je presenetljivo, saj so rezultati vprašalnika zaznave socialne podpore pokazali, da se 

v razredu bolje počuti kot pred izvajanjem TSV. Razlaga nasprotujočih si podatkov bi 

lahko bila tudi v sporu med učencema (Mihom in Nejcem, ki sta bila sicer prijatelja), 
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ki se je zgodil malo pred drugim merjenjem, kar smo izvedeli iz neformalnih 

pogovorov z učiteljico v času izvajanja TSV. 

Tudi Maxwell (1990, v Pečjak in Košir, 2002) opozarja, da se moramo pri 

sociometrični preizkušnji zavedati določenih omejitev. Prvič, nimamo zagotovila, da 

se bodo sociometrične izbire odražale tudi na dejanskih odnosih med člani skupine. 

Sociometrične izbire so lahko navezujejo le na želene odnose ali pa so vezane na 

zelo kratkotrajne odnose, posebej pri mlajših učencih. Druga pomembna omejitev pa 

je, da koncept priljubljenosti ne zajema dimenzij bližine in moči odnosa. Tako je lahko 

učenec v razredu nepriljubljen, a kljub temu vzdržuje zadovoljujoč prijateljski odnos. 

Vprašalnik o zaznavi socialne podpore v razredu nam je prav tako dal zanimive 

rezultate o tem, kako se učenci počutijo znotraj razreda. Glede na preostale 

pridobljene podatke je bilo pričakovano, da je Jan dosegel rezultat, ki je pokazal 

pretežno pozitivno zaznavo socialne podpore v razredu. To pomeni, da je v razredu 

dobro sprejet, se v njem dobro znajde in ima prijatelje. Pri ostalih dveh učencih s 

PPPU, Mihu in Nejcu, so rezultati pokazali slabšo sliko: pred izvajanjem TSV sta 

imela oba ogroženo zaznavo socialne podpore v razredu, kar je po avtorju 

vprašalnika (Musek Lešnik, 2008a) zaskrbljujoč rezultat. Zanimivo pa je, da so se ti 

rezultati ob ponovnem merjenju po izvajanju TSV izboljšali pri vseh udeležencih. 

Gledano povprečno, so vsi učenci s PPPU pred TSV dosegli rezultat ogrožene 

zaznave socialne podpore, po izvajanju TSV pa je ta zaznava postala pretežno 

pozitivna (glej rezultate v prejšnjem poglavju). 

Na raziskovalno vprašanje, kako TSV vpliva na sprejetost in socialno podporo 

učenca s PPPU v razredu lahko glede na prej ugotovljeno zaključimo, da je v našem 

primeru TSV vplival pozitivno. Učenci s PPPU so se po izvajanju TSV počutili bolj 

sprejeto, zaznava socialne podpore se je izboljšala, prav tako socialna samopodoba. 

Sociometrična preizkušnja je pokazala različne rezultate. Po izvedbi TSV se enemu 

učencu (Jan) sociometrični položaj ni spremenil, pri enem učencu (Miha) se je le-ta 

izboljšal, pri enem pa poslabšal, zato na tem mestu ne moremo potrditi enoznačnega 

vpliva TSV na sociometrični položaj učenca s PPPU. Tako učiteljica kot učenci s 

PPPU pa so po izvedbi TSV zaznavali večje sprejemanje s strani sošolcev do 

učencev s PPPU. 
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RV 1.3 in RV 2.3 Kako TSV vpliva na povezanost oz. medosebne odnose med 

učenci s  PPPU in njihovimi sošolci v  razredu? 

in 

RV 2. Kako učitelji zaznavajo vpliv TSV na socialno vključevanje učencev s 

PPPU v oddelčno skupnost? 

 

Na osnovi zbranega in analiziranega empiričnega gradiva iz intervjujev ugotavljamo, 

da je TSV imel največji vpliv na odnose med učenci s PPPU in njihovimi sošolci v 

razredu. Pred TSV so tako učenci s PPPU kot tudi učiteljica ocenili, da se učenci v 

razredu dobro razumejo in med njimi ne prihaja do zbadanj ali zmerjanj. Po drugi 

strani pa je učiteljica zaznavala oblikovanje skupin in znotraj njih tesne vezi. Pri tem 

je učiteljica opozorila na težavo, da člani skupin »ostale (otroke v razredu op. avtorja) 

ne spustijo zraven. Vedno ostanejo dva ali trije učenci, ki izvisijo«. Glede na 

pričevanja učencev s PPPU ugotavljamo, da se medvrstniški odnosi najintenzivneje 

oblikujejo med šolskimi odmori, ko se igrajo različne družabne igre. Druženje s 

sošolci v popoldanskem času (vožnja s kolesi) je po pripovedi učencev s PPPU 

občasno. Po izvedbi TSV so tako učenci s PPPU kot tudi učiteljica zaznali izboljšave 

v medosebnih odnosih. Učenci s PPPU so izpostavili boljše razumevanje v smislu 

»sedaj smo malo bolj prijazni en do drugega. Ne kregamo se toliko. Malo bolj domači 

smo si« (Jan) ali »bolj smo prijazni. Se manj kregamo. Ne tožarimo« (Miha). Prav 

tako so učenci s PPPU po TSV zaznali, da se boljše počutijo v razredu in da »malo 

bolj držimo skupaj« (Jan). Evidentna sprememba je pri enem učencu s PPPU (Jan), 

ki je dobil povabilo sošolca za delitev sobe v šoli v naravi in aktivnejše vključevanje v 

družabne igre s strani drugega učenca s PPPU (Miha) med šolskimi odmori. Tudi 

učiteljica je zaznala spremembe v odnosih med učenci, ki so postali bolj strpni in 

spodbudni ter pripravljeni si pomagati. TSV je v odnose med učenci s PPPU in 

njihovimi sošolci v razredu vnesel empatijo in solidarnost. Presenetljivo je tudi to, da 

nihče (ne učiteljica ne učenci s PPPU) po izvedbi TSV ne omenja druženja učencev v 

zaprtih skupinah. Zdi se, kot da te skupine niso več prisotne v razredu. 

 

Znaten vpliv izvajanja TSV v razredni skupnosti je opaziti tudi pri izboru aktivnosti 

učencev s PPPU pri vzpostavljanju oziroma iskanju socialnih stikov. Pred izvedbo 

TSV učenci s PPPU niso bili aktivni in niso samoiniciativno vstopali v interakcije z 

vrstniki. Učiteljica je opazila, da imajo učenci s PPPU težave v socialnih odnosih z 
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učenci v razredu, saj so vzpostavili pristnejši medosebni odnos (zgolj) z enim 

sošolcem, ki pa je imel podobne težave na področju iskanja socialnih stikov. Pri tem 

je učiteljica ocenila, da učenci s PPPU pri vzpostavljanju medosebnih odnosov nujno 

potrebujejo določeno mero spodbude, kljub temu, da so v odnosih do sošolcev zelo 

prijazni. Predvidevala je tudi, da je eden izmed razlogov zadržanosti učence s PPPU 

v njihovi neveščosti vzpostavitve pogovora, saj težko najdejo ustrezne besede. Tudi 

učenci s PPPU so ocenili, da so pri iskanju socialnih stikov v zadregi in (posledično) 

ne prevzemajo aktivnejše vloge. Vsi trije učenci s PPPU so izpostavili, da raje 

opazujejo sošolce pri igri in »upajo, da jih povabijo«. V kolikor povabila ne prejmejo, 

se umaknejo od vrstnikov. 

Po izvedbi TSV je učiteljica opazila pozitivne spremembe pri dveh učencih s PPPU v 

kontekstu iskanja socialnih stikov. Ugotovila je namreč, da jima vzpostavljanje 

medosebnih odnosov ne predstavlja (več) težav. Pri enem učenci s PPPU pa je 

situacija na področju aktivnosti pri iskanju socialnih stikov ostala nespremenjena. 

Učenec je še vedno zadržan v medosebnih odnosih, še posebej do učiteljev in 

učencev, ki niso v njegovi družbi. Ali kot pove učenec sam »težko se mi je približati 

skupni, ki se igra. Rajši ne grem tja. Ampak mogoče bom enkrat poskusil. Še zmeraj 

mi je težko govoriti z nekaterimi/…/ s tistimi, ki so glasni in morajo zmeraj imeti prav«. 

Dva učenca s PPPU, tako kot učiteljica, pa ugotavljata, da jima vzpostavljanje 

socialnih stikov oziroma pogovorov z vrstniki ne predstavlja večjih težav. Pri vseh 

učencih s PPPU je po izvedbi TSV zaznati »opogumljanje« za iskanje in formacijo 

medosebnih odnosov. 

 

RV 1.3.1. in RV 2.3.1 Kako TSV vpliva na reševanje konfliktov v razredu? 

 

Učenci s PPPU so imeli po oceni učiteljice pred izvedbo TSV slabše medosebne 

odnose z vrstniki in so se z vrstniki redko znašli v konfliktnih situacijah. Do konfliktih 

situacij naj bi po mnenju učiteljice prihajalo, ko so učenci delali v vnaprej oblikovanih 

skupinah (npr. pri športni vzgoji). Pri tem je bilo zaznati, da učenci s PPPU konfliktne 

situacije ne rešujejo asertivno, temveč so se posluževali »znanega vzorca« - umik 

in/ali prilagoditev vrstnikom. 

Učenci s PPPU naj bi bili »mirne narave« in jim prepiri niso všečni. Tudi samoocena 

učencev s PPPU pred izvedbo TSV nam nakazuje, da se ti učenci izogibajo 

konfliktnim situacijam bodisi z umikom oziroma prekinitvijo aktivnosti (najpogosteje 
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igre) bodisi z uklonitvijo volji vrstnikov. Eden učenec s PPPU pojasni svoj pristop v 

konfliktnih situacijah »ne maram se preveč kregati. Rečem tistemu, s katerim se 

kregava, da je že v redu ali pa se umaknem«. Kot bolj konfliktne situacije učenci s 

PPPU v šoli zaznavajo športno vzgojo in igranje družabnih iger med šolskimi odmori, 

v domačem okolju pa druženje s sorojenci. 

Izvedba TSV je učence s PPPU okrepila v smislu zmožnosti implementacij TSV vaj 

za reševanje konfliktov v podobne, vendar nove situacije. Pri tem učiteljica pove »po 

delavnici so se nekajkrat spomnili na igre, ki so jih igrali in so en drugega opomnili, 

kako bi lahko težavo rešili«. Učenci s PPPU ne zaznavajo sprememb po izvedbi vaj 

TSV pri njihovih načinih reševanja konfliktov. Menijo celo, da so konfliktne situacije (v 

šolskem okolju) redek pojav.   
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 14 ZAKLJUČEK 
 

V pričujočem magistrskem delu smo preverjali učinke TSV na samopodobo treh 

učencev s PPPU, na njihovo socialno sprejetost in odnose v razredu ter na stopnjo 

povezanosti med učenci s PPPU in njihovimi sošolci. TSV smo oblikovali in izvedli v 

petem razredu osnovne šole, izvajanje pa je trajalo tri mesece po eno uro tedensko. 

Večina rezultatov je pokazala na pozitivni vpliv TSV na socialno vključenost učencev 

s PPPU: zaznati je bilo napredek na področju socialne samopodobe, sprejetosti s 

strani sošolcev v razredu, izboljšanja medosebnih odnosov s sošolci. Dobljeni 

rezultati torej nakazujejo, da je učencem s PPPU poleg učne pomoči potrebno 

ponuditi tudi pomoč na socialnih področjih njihovega razvoja. 

Čeprav je TSV učinkoval na različna področja socialne kompetentnosti učencev s 

PPPU, pa so se pokazale individualne razlike med učinki na te učence, kar pomeni, 

da je pri načrtovanju in izvajanju pomoči potrebno izhajati iz učenčevih značilnosti. 

Glede na to bi za učence predlagali nadaljnjo individualno delo, prilagojeno njihovim 

močnim področjem in težavam. Tako kot delo s posameznimi učenci pa bi bilo 

potrebno tudi delo s celotnim razredom, ki bi vzpodbudilo kakovostne medosebnih 

odnose, spodbujalo k strpnosti do drugačnih, omogočilo razvijanje empatije ipd. 

Raziskava je omogočila spremljanje učinkov TSV, vendar je bila narejena na 

razmeroma majhnem vzorcu učencev s PPPU v enem razredu. Ugotavljali smo 

kratkoročne učinke (in ne dolgoročnih učinkov) TSV na izbrana področja socialne 

kompetentnosti. Učinke smo ugotavljali glede na samoporočanje učencev in 

poročanje učiteljice o teh učencih, kar pomeni določeno mero pristranskosti v 

poročanju ocenjevalcev. Raziskava je hkrati tudi pokazala, da so bili kljub temu, da 

smo TSV sestavili na podlagi ugotovljenih težav na socialnem in čustvenem področju 

učencev s PPPU, učinki TSV zelo različni in odvisni glede na posameznega učenca. 

Raziskava pomeni doprinos k novim ugotovitvam na področju razvijanja socialnih 

spretnosti pri učencih s PPPU in njihovih sošolcih (tudi sodelujočih v raziskavi), saj 

med prvimi v slovenskem in redkimi v tujem strokovnem prostoru omogoča evalvacijo 

učinkovitosti načrtnega spodbujanja socialnega učenja pri učencih s PPPU in njihovih 

sošolcih. 
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Pomembno se je zavedati, da učitelji in drugi strokovnjaki nudijo podporo in pomoč 

učencem (tudi s PPPU) na psihosocialnem področju. Socialno vključevanje je 

namreč zelo pomembno ne le za učence s PPPU, temveč za vse učence, saj 

prispeva k občutku varnosti in enakovrednosti, posledično pa tudi k razvoju pozitivne 

samopodobe, boljšim medsebojnim odnosom in lahko tudi k boljšim učnim 

dosežkom.  

 

V prihodnje bi TSV lahko priredili za uporabo z drugimi učenci, ki imajo težave v 

socialnih odnosih, v raziskavo bi lahko vključili tudi ostale strokovne delavce, ki z 

učenci izvajajo individualiziran program pomoči in druge osebe, ki učence dobro 

poznajo in jim pomagajo pri oblikovanju medosebnih odnosov (npr. učitelje). 
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1. SREČANJE – uvod v TSV, spoznavanje 

Uvodni del srečanja je namenjen kratki predstavitvi treninga socialnih veščin (TSV) in 

postavljanju pravil, ki bodo veljala v skupini:  

1. UČENCEM RAZLOŽIMO NAMEN SREČANJ: Izvajali bomo dejavnosti, ki 

bodo učencem pomagale, da bodo bolje spoznali sebe in druge, se učili, kako 

sprejemati pohvalo, kako si pomagati, kako se postaviti zase, kako znati 

poslušati, se soočati s konflikti ali težavami in kako se bolj povezati kot razred; 

KAKO RAZUMETI SEBE IN DRUGE  

 

2. POSREDOVANJE SKUPNIH PRAVIL UČENCEM: Vsi lahko izrazijo svoje 

mnenje. Naenkrat lahko govori le eden, drugi poslušajo. Nikogar ne silimo, če 

nečesa ne želi povedati ali v čem ne sodelovati. Kar se v skupini pove, ne 

pripovedujemo drugim. Ne žalimo in se ne posmehujemo ostalim.  

 

3. NASLOVI SREČANJ 

Na kratko predstavimo naslove naših srečanj. 

1. SPOZNAVANJE 

2. MOČ POHVALE 

3. JAZ SEM ZVEZDA SVOJEGA ŽIVLJENJA 

4. TEŽAVE SPREJEMAM KOT IZZIV 

5. KAKO SI POMAGAMO 

6. KAKO REŠUJEMO PREPIRE Z DRUGIMI 

7. KAKO SE POSTAVIM ZASE 

8. KOMUNIKACIJA – KAKO KAJ POVEDATI IN KAKO POSLUŠATI DRUGE 

9. KAKO POKAZATI SVOJA ČUSTVA 

10. KAKO POKAZATI SVOJA ČUSTVA - STRAH 

11. KAKO POKAZATI SVOJA ČUSTVA – JEZA 

12. KAKO PRIDOBITI PRIJATELJA 

13. V RAZREDU SE ŽELIM DOBRO POČUTITI 

Drugi del prvega srečanja namenimo spoznavnim dejavnostim. Učence vprašam, ali 

menijo, da se dobro poznajo. Povemo, da se bomo šli igre, pri katerih bomo 
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ugotavljali, koliko se poznajo med sabo, obenem pa bi jih tudi jaz rada bolje 

spoznala. Kratko se jim predstavim tudi sama. Če želijo, mi lahko tudi sami postavijo 

kakšno vprašanje. Vse to je pomembno za vzpostavljanje zaupnega, sproščenega in 

odkritega odnosa v razredu. 

 

Aktivnost (5 minut): Predstavi svojega soseda oz. sosedo 

Cilj: spoznavanje, sproščanje, mentor opazuje, kako kdo koga predstavi, komu je 

nerodno, kdo rad kaj dopolni ipd. 

Potek vaje: Sedimo v krogu. Sledi navodilo, da vsak v nekaj povedih predstavi 

sošolca, ki sedi na desni poleg njega. Pove, npr. kako je sošolcu ime, kje stanuje, kaj 

ima rad, ali ima brate in sestre ipd. Ko učenec konča s kratkim opisom sošolca, lahko 

sošolec o sebi pove še kaj, če želi.  

 

Aktivnost (5 minut): Na moji levi je stol prost, želim, da bo … moj gost 

Cilj: sproščanje, spreminjanje sedežnega reda, opazovanje, kdo koga izbere 

 

 Potek igre: Otroci sedijo na stolih v krogu. En stol je prazen. Učenec, ki sedi desno 

od praznega stola, reče »Stol na moji levi je prost. Želim, da bo npr. Alenka moj 

gost«. Alenka se usede na prazen stol. Igro nadaljuje učenec, ki ima zdaj prazen stol 

na levi strani. Poskrbimo za to, da bo vsak učenec izbran vsaj enkrat. 

 

Aktivnost: Risanje – nekaj o meni 

Cilj: usmeriti se vase in samega sebe doživljati kot cenjeno in zanimivo osebo, 

spoznavanje drugih 

 

Potek igre: Vsak otrok dobi  list papirja in ga razdeli na 4 dele. V vsak del napiše eno 

od postavk: rad jem, rad delam, želja in kaj bi spremenil. Potem vsak zase nariše ali 

napiše besede, s katerimi se predstavi. Po nekaj minutah vsak predstavi svojo risbo  

tudi ostalim. Ni dobro, da poročajo, kakor učenci sedijo po vrsti, ker jim sicer 
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koncentracija hitro popusti. Najbolje je, da mentor izbere učenca, ki bo začel poročati, 

ta pa izbere naslednjega učenca, ki še ni poročal. Na ta način vadijo tudi veščino 

poslušanja. Sledi diskusija. 

 

Rad jem 

 

                                              Rad delam 

Želja 

 

                                      Kaj bi spremenil 

 

Različica: Namesto, da učenci naštevajo, kaj so napisali, lahko tudi mentor postavlja 

vprašanja:  

- kdo rad je … - učenci naštevajo 

- kdo rad dela … 

- kdo ima … želje 

- kdo bi spremenil … 

 

Diskusija:  

 Kako so vam bile aktivnosti všeč? 

 Katera aktivnost vam je bila najbolj všeč? 

 Ali ste o kakšnem svojem sošolcu izvedeli kaj novega? 

 Ali ste si v čem podobni z drugimi? V čem? 

 Ali ste v čem drugačni od drugih? V čem? 

 Ali ste v razredu bolj podobni ali bolj različni učenci? 

 Ali vas moti, če je nekdo drugačen od vas? 

 Kako ste si vi počutili, npr. ko ste šli v tujino in ste bili drugačni kot večina? 

 Ali ste kdaj opazili, da so bili ljudje do drugačnih ljudi neprijazni? 

 Kaj pomeni, da spoštujemo drugačnost ljudi in smo strpni? 

  

Povzetek (mentorja v skupini): Pomembno je, da se zavedamo, da je vsak od nas 

edinstven, enkraten in na svetu ni nikogar, ki bi nam bil enak. Razlikujemo se po tem, 

kaj nam je všeč in kaj ne, kaj radi počnemo, v čem smo spretni, kje pa morda 

potrebujemo malce pomoči. Vseeno pa smo si vsi ljudje podobni v tem, da želimo, da 
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nas imajo radi, da se čutimo sprejete in cenjene ter da se dobro počutimo v »svoji 

koži«.  

 

Tedenska naloga: Za konec učencem damo tudi tedensko »domačo nalogo«. Tokrat 

prej pripravimo lističe z imeni učencev in jih damo v škatlo ali neprozorno vrečko. 

Vsak učenec izvleče ime enega od sošolcev. Njihova naloga je, da učenec svojega 

sošolca čez teden bolj podrobno opazuje in ugotavlja, v čem sta si z njim podobna in 

v čem se razlikujeta, obenem pa naj bo pozoren na sošolčeve pozitivne lastnosti. 

Naslednji teden o tem poročajo. 
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2. SREČANJE – Moč pohvale 

Srečanje začnemo s pozdravom in vsakdo lahko poroča, koga je zadnjič izžrebal, kaj 

je odkril, da imata s sošolcem skupnega, v čem se razlikujeta in v čem bi sošolca 

pohvalil. Ko učenci končajo s poročanjem, navežemo pogovor na zadnji del tedenske 

naloge in sicer na pohvalo. 

Aktivnost: Razmišljamo o pohvali 

Sprašujemo učence: 

 Kdaj koga pohvalite? 

 Kako pogosto se zgodi, da koga pohvalite? 

 Kdo vas pohvali in kdaj? 

 Kako se takrat počutite? 

 Si želite, da bi vas večkrat pohvalili? 

 Od koga si želite več pohval (staršev, učiteljev, sošolcev)? 

 Se lahko tudi sami pohvalimo? 

 Kaj bi pohvalili pri sebi? 

 Kaj lahko pohvalimo? 

 Kaj vam pomeni pohvala?  

Aktivnost: Kako izrečemo in prejmemo pohvalo – demonstracija in učenje 

veščine 

Nekaj časa namenimo temu, da se sprašujemo, na kakšne načine lahko izrečemo 

pohvalo. Pri tem si izberemo učenca (najbolje nekoga, ki je drugače raje bolj v ozadju 

ali ki je v razredu bolj osamljen, npr. učenec s PPPU) in na njem demonstriramo, 

kako ga lahko pohvalimo. Poudarimo, da je pri tem dobro sogovornika pogledati v 

oči, govoriti isk 

reno, uporabljati besede kot so bravo, super ... in pri tem opisati svoje opažanje, npr. 

»Ta risba ti je pa res uspela.« Potrudimo se, da  najdemo lastnosti, ki so pri njem 

pozitivne in ga pohvalimo pred celim razredom. Potem učence vprašamo, kaj 

naredijo, ko jih nekdo pohvali. 
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Aktivnost: Pohvale ob podajanju klobčiča volne – vaja veščine 

Potek: Igro začne mentor. V roki ima klobčič volne, ki ga vrže nekomu v krogu in mu 

izreče pohvalo npr. glede na vedenje, zunanjost, lastnost ... Ta učenec se za pohvalo 

zahvali in obdrži del vrvice, poda klobčič naprej in izreče pohvalo naslednjemu. 

Mentor najprej izbere manj priljubljenega učenca. Nekdo igro začne, drugega pokliče, 

ga pogleda v oči in pohvali ter mu poda volno (sam del volne zadrži). Ta volno 

sprejme in poda naprej … Vsak učenec mora priti enkrat na vrsto, tako da med 

skupino nastane svojevrstna »pajčevina«.  

Sledi diskusija: 

 Se je bilo težko zahvaliti? Zakaj? 

 Kako ste se zahvalili? (Ali kdaj, ko vas pohvalijo, rečete: »Oh, saj ni nič 

takega,« ali pa »Imel sem srečo.«? S tem izničite pohvalo. Sprejmite 

poklon in raje recite, kaj takega kot: »Hvala, res sem se potrudil.«) 

 Kako ste se počutili, ko se vam je nekdo zahvalil? (Vam je bilo nerodno? 

Zakaj?) 

 Kaj vam je bilo lažje, dajati ali sprejemati pohvalo? Zakaj? 

 Ali se v vsakodnevnem življenju kdaj tudi komu zahvalite? Komu? Kako se 

zahvalite ? 

Povzetek (mentorja v skupini): Pomembno je, da znamo ljudi pohvaliti, saj vsi ljudje 

potrebujemo priznanje in pohvalo. To nam daje energijo in motivacijo za nadaljnji 

trud in razvoj. Pogledamo sogovornika v oči in iskreno podamo pohvalo. Rečemo 

besede kot so: bravo, odlično, super in opišemo naše opažanje. Pohvalimo lahko 

tudi sami sebe. Če nas pohvalijo, se zahvalimo. Predstavljajte si, da je pohvala 

dragoceno darilo, ki ga podarimo drugim ali sebi. Pohvala spodbuja veselje, 

(samo)spoštovanje in (samo)zaupanje. Blagodejno vpliva na medsebojne odnose in 

lastno počutje. 

Tedenska naloga: Iz škatlice, kjer so zbrana vsa imena sošolcev, učenci izžrebajo 

sošolca. Njihova naloga je, da ga v naslednjem tednu poskušajo pri nečem 

pohvaliti. Pri tem morajo biti pozorni na to, kako oni izrečejo pohvalo in kako jo 

sošolec sprejme. Naslednjič o tem poročajo. 
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3. SREČANJE – Jaz sem zvezda svojega življenja! 
 

Učenci poročajo o tedenski nalogi, ko so morali nekoga izmed sošolcev pohvaliti in 

pri tem upoštevati, na kakšen način so to storili in kako se je učenec na pohvalo 

odzval. Pogovorimo se o tem, kako so nalogo doživeli, ali se jim je zdela težka, ali se 

jim zdi, da z vajo postajajo v tem boljši ipd. S tokratnim srečanjem nadaljujemo temo 

o moči pohvale in se osredotočamo nase. 

Aktivnost: Jaz sem zvezda svojega življenja – delo na samopodobi 

Pri tej vaji razložimo, da bomo tokrat iskali pozitivne lastnosti svojih sošolcev. 

Vsakemu učencu razdelimo list na katerem je na sredini narisana prikupna zvezda. 

Vanjo učenec napiše svoje ime. Pri tem je dobro, da učenci sedijo za mizo in da 

natančno razložimo, kako si bodo izmenjevali liste. Učenec, ki je na svoj list v zvezdo 

napisal svoje ime, list poda svojemu desnemu sosedu. Ta nanj napiše nekaj 

pozitivnega (pohvalo, opažanje) tisti osebi, katere ime je na listu in se zraven 

podpiše. Ko konča, list preda svojemu desnemu sosedu, sam pa dobi list z novim 

imenom… Na koncu dobi vsak učenec nazaj svoj list s pozitivnimi izjavami svojih 

sošolcev. Vsak učenec zase prebere, kaj so mu ostali napisali. Tisti učenci, ki želijo, 

lahko glasno preberejo, kaj so jim napisali sošolci. Če sami ne želijo prebrati, lahko 

njegov list prebere tudi mentor, če učenec izrazi tako željo. V nasprotnem primeru 

spoštujmo učenčevo odločitev. Po prebranem listu mnenj razmišljamo na glas, 

skupaj z učenci:  

 Kaj menite o tem, kar so ti drugi napisali? 

 Ali ste o sebi izvedel kaj novega? 

 Ali vas je kaj od napisanega presenetilo? 

 Kako se počutite, ko preberete te izjave? 

Če se slučajno zgodi, da je kdo nekomu napisal kaj, kar ni  bilo pozitivno, se pravi, da 

ni upošteval navodil, se o tem obvezno pogovorimo o tem (posebej moramo biti 

pozorni pri učencih, ki jih razred odklanja). Potem lahko tiste učence, katerim so kaj 

neprijetnega napisali sošolci, pozovemo, da povejo, kako je, kadar nam nekdo 

sporoči nekaj, kar ni prijetno. Kako se takrat  počutimo? Kaj razmišljamo? Kaj lahko v 

taki situaciji naredimo? (Iskanje strategij za vzpostavljanje pozitivnejših medosebnih 
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odnosov, zavedanje lastnega vedenja in njegovih posledic…). Tudi tisti učenec, ki je 

napisal kaj neprimernega, lahko utemelji, zakaj je to napisal. Analiziramo tudi 

konkretno negativno mnenje ali mnenja, ki jih je dobil eden ali več učencev – kaj 

pomeni napisano. Npr. izjava »Zdiš se mi smešen« je lahko dvoumna. Pomeni lahko, 

da se nekomu zdim zabaven ali duhovit, lahko pa se mu zdim tudi trapast. 

Povzetek (mentorja v skupini): V vsakem od nas je veliko pozitivnega, dobrega. 

Pogosto pa to v vsakodnevnem življenju spregledamo in ne damo veliko pozornosti 

na to, kako skrbni smo do mlajšega bratca, kako dobro pojemo ali kako znamo 

ohraniti prijateljičino željo. Vsak od nas ima v sebi močna področja, kjer je dober, 

spet jih drugi moramo šele odkrivati. Lahko jim predstavimo tudi naslednjo legendo: 

»Stara legenda pravi, da so bili nekoč vsi ljudje Bogovi. Toda zlorabljali so svoje 

božanske moči do te mere, da se je Najvišji med njimi odločil, da jim te vzame in 

skrije nekam, kjer jih ne bi  mogli najti. Kje najti najbolj primerno skrivališče? Manjša 

skupina preostalih Bogov se je posvetovala, da bi našli primerno skrivališče. 

Predlagali so: "Zakaj ne bi zakopali teh moči pod zemljo?" Toda Najvišji jim je 

odgovoril: "Ne. Ljudje bi zanje kopali globoko pod zemljo in bi jih našli." Bogovi so 

razmislili in rekli: "Torej bomo poslali njihove moči v globine oceana." "Ne," je 

odgovoril Najvišji, " prej ali slej bodo raziskali globine oceanov, jih našli in privlekli na 

površje." Bogovi so zopet staknili glave in oznanili: "Skrili jih bomo na najvišje gore." 

Najvišji je odkimal z glavo, "Človek se bo prej ko slej povzpel tudi na najvišjo goro. 

Zagotovo bi našel moči in jih zopet uporabil zase." "Ne vemo, kam bi jih skrili," so bili 

obupali Bogovi. "Ne na zemlji, ne v oceanih in ne na gorah ni prostora, kjer jih človek 

ne bi našel." Takrat je najvišji vzkliknil: "Takole bomo storili s človeškimi božanskimi 

močmi. Skrili jih bomo globoko znotraj njih, tam ne bodo niti pomislili, da bi jih iskali. 

Od takrat naprej, pravi legenda, človek hodi po svetu, pleza, koplje, se potaplja, 

raziskuje in išče nekaj, kar že ves čas nosi v sebi.« (pridobljeno s spleta, 

http://www.custvena-inteligenca.org/clanki/110-abc-samopodobe ) 

Tedenska naloga: Učenci odnesejo list z izjavami sošolcev iz današnje vaje domov 

in ga obesijo na vidno mesto. Vprašati morajo starše ali prijatelje, kje vidijo vaše 

pozitivne lastnosti. Naslednji teden o tem poročajo.  

 

http://www.custvena-inteligenca.org/clanki/110-abc-samopodobe
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4. SREČANJE – Težave sprejemam kot izziv 

 

Za uvod v srečanje učence povprašamo o prejšnji tedenski nalogi. Pogovorimo se o 

tem, na koga so se obrnili, da bi jim povedal kaj pozitivnega o njih. Ali jim je bilo 

težko? Jih je kaj presenetilo? 

 

Ko zaključimo pogovor o tedenski nalogi, najavimo temo tokratnega srečanja.  

Postavimo lahko naslednja vprašanja: 

 Kako pogosto slišite pohvalo, kako pogosto kritiko?  

 Od koga navadno slišite kritiko? 

 Kako se počutite, ko vam kdo izreče kritiko? Ali si takrat v mislih kaj rečete?  

 Kaj pa takrat, ko vam preprosto nekaj ne uspe?  

 Ali bi nam kdo zaupal svoj primer, ko mu nekaj ni šlo in kako se je s tem 

spopadel? 

 

Aktivnost: Delo v skupinah 

Učence moramo pripraviti na delo v skupinah. Najbolje je, da pri razdelitvi skupin 

uporabimo naključni izbor. Na ta način preprečimo, da se družijo vedno isti učenci in 

da nekateri učenci ostanejo. Pripravimo lahko koščke večjih plastificiranih slik glede 

na število učencev (npr. damo slike iz 3 ali 4 koščkov), ki jih učenci izžrebajo. Vsak s 

svojim koščkom sestavljanke poišče tiste učence, ki imajo košček iste slike. Ko 

končajo, so v skupini naključno izbrani učenci. Za razdelitev v skupine lahko 

uporabimo tudi žrebanje listkov različnih barv (učenci iste barve so v eni skupini) ali 

kaj podobnega. 

 

Vsaka skupina učencev dobi kratko zgodbico z navodili.  

 

Skupina 1: Slaba ocena pri matematiki 

Grega je vedel, da bi se že prejšnje dni moral učiti za matematični test, pa je vedno 

poiskal dober izgovor, da se mu s tem ni bilo treba ukvarjati. Matematike ni dobro 

razumel, velikokrat se je zmotil pri računih, zato je ni maral preveč. Nameraval se je 

začeti učiti v ponedeljek, pa je bil utrujen, ker je na dvorišču s prijatelji igral nogomet, 
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v torek je na matematiko malo pozabil,  v sredo pa so pisali test. Danes je učiteljica 

prinesla teste v šolo in Grega je dobil slabo oceno. 

 

V skupini razmislite in odgovorite:  

Kako se Grega počuti? Kaj menite, da razmišlja? Ali se česa boji? Kaj lahko po 

vašem mnenju stori? Bi to tudi vi storili na njegovem mestu? 

 

 

Skupina 2: Zbadanje 

Tilen nosi očala, ker slabše vidi. Med odmorom vpraša Simona in Janeza, če se jima 

lahko pridruži pri igranju kart. Simon mu zabrusi nazaj: »Ne moreš se igrati z nama, 

ker to ni za »špeglarje.« Janez se zasmeje in še pristavi: »Ja, midva imava taka 

pravila, da lahko kartajo le učenci brez očal.« Tilen užaljen odide stran. 

 

V skupini razmislite in odgovorite:  

Kako se Tilen počuti? Kaj menite, da razmišlja? Ali se česa boji? Kaj lahko po vašem 

mnenju stori? Bi to tudi vi storili na njegovem mestu? 

 

 

Skupina 3: Domača naloga 

Mojca je slabe volje. Šele malo pred začetkom pouka se je spomnila, da je čisto 

pozabila narediti domačo nalogo pri slovenščini. Tokrat so morali napisati 

nadaljevanje zgodbe, ki so jo prebrali v šoli. Pisanje pa Mojca sovraži. Večkrat se 

zmoti, zamenjuje črke, pozablja na ločila. Tudi brati ne mara, le včasih morda prelista 

kakšen strip. Zato po eni strani ni čudno, da je pozabila na nalogo.  

A učiteljica reče: »Mojca, ta teden se ti je že tretjič zgodilo, da si pozabila na domačo 

nalogo. Morala bom obvestiti tvoje starše o tem.« 

 

V skupini razmislite in odgovorite:  

Kako se Mojca počuti? Kaj menite, da razmišlja? Ali se česa boji? Kaj lahko po 

vašem mnenju stori? Bi to tudi vi storili na njenem mestu? 

 

Skupine poročajo o razmišljanju na primerih in odgovorih. 



133 
 

 

Povzetek (mentorja v skupini): Različne težave se pojavljajo ljudem v vseh obdobjih 

življenja. Pomembno je, da se zavedamo, da mi odločamo o tem, kako se bomo 

spopadli z njimi. Prevzeti moramo odgovornost za njihovo reševanje in si rečemo: 

»Tudi to se bo rešilo tako, da bo prav.« Razmislimo, naredimo načrt in rešimo 

problem. Mi smo tisti, ki vplivamo na to, kako se bo težava rešila. 

 

Tedenska naloga: Učenci do naslednjič napišejo primer njihove težave, ki se jim je 

zgodila in opišejo, kako so se z njo spopadli. Naslednjič o tem poročajo. 
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5. SREČANJE – Težave sprejemam kot izziv 

 

Za uvod v srečanje učence povprašamo o prejšnji tedenski nalogi. Pogovorimo se o 

tem, na koga so se obrnili, da bi jim povedal kaj pozitivnega o njih. Ali jim je bilo 

težko? Jih je kaj presenetilo? 

 

Ko zaključimo pogovor o tedenski nalogi, najavimo temo tokratnega srečanja.  

Postavimo lahko naslednja vprašanja: 

 Kako pogosto slišite pohvalo, kako pogosto kritiko?  

 Od koga navadno slišite kritiko? 

 Kako se počutite, ko vam kdo izreče kritiko? Ali si takrat v mislih kaj rečete?  

 Kaj pa takrat, ko vam preprosto nekaj ne uspe?  

 Ali bi nam kdo zaupal svoj primer, ko mu nekaj ni šlo in kako se je s tem 

spopadel? 

 

Aktivnost: Delo v skupinah 

Učence moramo pripraviti na delo v skupinah. Najbolje je, da pri razdelitvi skupin 

uporabimo naključni izbor. Na ta način preprečimo, da se družijo vedno isti učenci in 

da nekateri učenci ostanejo. Pripravimo lahko koščke večjih plastificiranih slik glede 

na število učencev (npr. damo slike iz 3 ali 4 koščkov), ki jih učenci izžrebajo. Vsak s 

svojim koščkom sestavljanke poišče tiste učence, ki imajo košček iste slike. Ko 

končajo, so v skupini naključno izbrani učenci. Za razdelitev v skupine lahko 

uporabimo tudi žrebanje listkov različnih barv (učenci iste barve so v eni skupini) ali 

kaj podobnega. 

 

Vsaka skupina učencev dobi kratko zgodbico z navodili.  

 

Skupina 1: Slaba ocena pri matematiki 

Grega je vedel, da bi se že prejšnje dni moral učiti za matematični test, pa je vedno 

poiskal dober izgovor, da se mu s tem ni bilo treba ukvarjati. Matematike ni dobro 

razumel, velikokrat se je zmotil pri računih, zato je ni maral preveč. Nameraval se je 

začeti učiti v ponedeljek, pa je bil utrujen, ker je na dvorišču s prijatelji igral nogomet, 
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v torek je na matematiko malo pozabil,  v sredo pa so pisali test. Danes je učiteljica 

prinesla teste v šolo in Grega je dobil slabo oceno. 

 

V skupini razmislite in odgovorite:  

Kako se Grega počuti? Kaj menite, da razmišlja? Ali se česa boji? Kaj lahko po 

vašem mnenju stori? Bi to tudi vi storili na njegovem mestu? 

 

 

Skupina 2: Zbadanje 

Tilen nosi očala, ker slabše vidi. Med odmorom vpraša Simona in Janeza, če se jima 

lahko pridruži pri igranju kart. Simon mu zabrusi nazaj: »Ne moreš se igrati z nama, 

ker to ni za »špeglarje.« Janez se zasmeje in še pristavi: »Ja, midva imava taka 

pravila, da lahko kartajo le učenci brez očal.« Tilen užaljen odide stran. 

 

V skupini razmislite in odgovorite:  

Kako se Tilen počuti? Kaj menite, da razmišlja? Ali se česa boji? Kaj lahko po vašem 

mnenju stori? Bi to tudi vi storili na njegovem mestu? 

 

 

Skupina 3: Domača naloga 

Mojca je slabe volje. Šele malo pred začetkom pouka se je spomnila, da je čisto 

pozabila narediti domačo nalogo pri slovenščini. Tokrat so morali napisati 

nadaljevanje zgodbe, ki so jo prebrali v šoli. Pisanje pa Mojca sovraži. Večkrat se 

zmoti, zamenjuje črke, pozablja na ločila. Tudi brati ne mara, le včasih morda prelista 

kakšen strip. Zato po eni strani ni čudno, da je pozabila na nalogo.  

A učiteljica reče: »Mojca, ta teden se ti je že tretjič zgodilo, da si pozabila na domačo 

nalogo. Morala bom obvestiti tvoje starše o tem.« 

 

V skupini razmislite in odgovorite:  

Kako se Mojca počuti? Kaj menite, da razmišlja? Ali se česa boji? Kaj lahko po 

vašem mnenju stori? Bi to tudi vi storili na njenem mestu? 

 

Skupine poročajo o razmišljanju na primerih in odgovorih. 
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Povzetek (mentorja v skupini): Različne težave se pojavljajo ljudem v vseh obdobjih 

življenja. Pomembno je, da se zavedamo, da mi odločamo o tem, kako se bomo 

spopadli z njimi. Prevzeti moramo odgovornost za njihovo reševanje in si rečemo: 

»Tudi to se bo rešilo tako, da bo prav.« Razmislimo, naredimo načrt in rešimo 

problem. Mi smo tisti, ki vplivamo na to, kako se bo težava rešila. 

 

Tedenska naloga: Učenci do naslednjič napišejo primer njihove težave, ki se jim je 

zgodila in opišejo, kako so se z njo spopadli. Naslednjič o tem poročajo. 
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6. SREČANJE – Kako rešujemo spore z drugimi 

Učenci poročajo o  tedenski nalogi v zvezi z nudenjem ali sprejemanjem pomoči. Ali 

zdaj kaj lažje zaprosijo za pomoč? Ali bi prej ponudili pomoč nekomu, za kogar vidite, 

da pomoč potrebuje.? Bi to znali narediti nevsiljivo in vljudno? Kaj pa se zgodi, če 

nekdo naše pomoči ne želi? 

Včasih se v življenju zgodi tudi, da pride do nestrinjanja ali celo do spora med učenci. 

Vprašamo: 

 Ste se kdaj skregali s sošolcem? Zakaj? Kaj se je zgodilo? 

 Ali ste kdaj razmišljali, da se je tega, kako rešiti spore, dobro naučiti, da se 

znamo vseeno sporazumeti tako, da so na koncu vsi zadovoljni? 

 Kaj se vam zdi pomembno pri reševanju sporov? 

Pogovor o tem, kako »dobro« reševati spore  

Spor rešimo tako, da pogledamo sogovornika v oči in jasno, mirno ter ne da bi 

obtoževali povemo, kaj nas moti. Nato dovolimo drugemu, da pove, kaj on misli o 

tem. Potem se dogovorimo, kako lahko razrešimo spor. Pri opisu situacije se moramo 

izogibati obtoževanju, npr. »Ti si nesramen.« Govorimo o sebi, npr:  »Ne dovolim, da 

vzameš radirko brez mojega dovoljenja. Prosim, da me drugič vprašaš.«  

Ni dovoljeno nasilno vedenje (pretep, kričanje) in to, da si tiho in greš stran. Pogovor 

o pomenu opravičila. 

Kaj naredimo, če nam nekdo pove, da ga nekaj moti (pozorno poslušamo do konca, 

izrazimo obžalovanje, predlagamo rešitev …)? 

Na kakšne načine bi še lahko reševali spore (kompromis, občasno s pomočjo 

učiteljice …) 

Aktivnost: Igranje vlog – kako rešiti spor  

Cilj: učenje učinkovitega odzivanja v konfliktnih situacijah 

Učence s pomočjo izžrebanih listkov postavimo v dvojice. Vsak par dobi svoj primer 

problema oz. konfliktne situacije. Učenci se morajo dogovoriti in napisati, kako bi 

rešili situacijo.  
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Primeri:  

 Doma se igraš z bratom namizno igro in brat tako hiti, da včasih pozabi, da si 

ti na vrsti, in vrže kocko dvakrat zapored. Kaj narediš? 

 Učiteljici pomagaš pospravljati stole, sošolec, ki bi tudi moral pomagati, pa 

stoji pri miru in nič ne dela. Kaj narediš? 

 V razredu hočete med odmorom igrati igro. Tvoj prijatelj hoče izbrati eno igro, 

ti pa bi rajši igral drugo igro. Kaj narediš? 

 Skupina 8 sošolcev hoče skupaj igrati igro, ki jo lahko naenkrat igra samo 6 

igralcev. Kaj naredite? 

 Prijateljici si zaupala skrivnost, da ti je nek sošolec všeč, ona pa je to povedala 

prijateljici, ki je povedala naprej. Kaj narediš? 

 Pri malici pride bolj močan fant vprašat kuharico, če je ostalo še kaj dodatka. 

Tvoj prijatelj mu reče: » A še nisi dovolj pojedel, »bajsi«?« Kaj narediš? 

 Pri pouku matematike si sošolec sposodi tvojo radirko ne da bi te vprašal. Ko 

jo ti potrebuješ, je ne najdeš. Kaj narediš? 

Potek: Učenci v parih odigrajo primere. Po vsakem primeru sledi analiza primera in 

razgovor: 

 V čem je bil problem? 

 Kako sta ga sošolca rešila?  

 Ali bi ga lahko še kako drugače? Zakaj? Če je odgovor, da bi drugače, kaj bi 

naredil drugače? 

 Kako so se počutili udeleženci v posameznih primerih? 

 Ali so to pokazali navzven? Če je odgovor, da so, kako so to pokazali 

navzven? 

 Ali vi vedno pokažete svoja čustva? Če je odgovor ne, kdaj ne? Zakaj? 

Povzetek (mentorja v skupini): Pomembno je, da znamo reševati spore na miren 

način. Tega se večina ljudi uči celo življenje, za nas pa je pomembno, da se 

začnemo zavedati, kako rešujemo spore in da poskušamo izboljšati naš način 

reševanja. 

Tedenska naloga: Vsak zase: opazujte, kako rešujete spore. Poskušajte delati tako, 

da boste dobro reševali spor. 
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7. SREČANJE – Kako se postavim zase 

Pregled tedenske naloge: analiza načinov reševanja sporov 

 Aktivnost: Socialna igra: Boš – ne bom, moraš – ni mi treba 

Učenci se razdelijo v dve ravni vrsti in gledajo drug v drugega. Tista dva učenca, ki 

sta si nasproti sta par. Preizkusita igro, v kateri prvi govori boš, drugi pa odgovarja, 

ne bom. Vlogi po nekaj minutah zamenjamo. Poskusimo še z dvojico besed moraš in  

ni mi treba.  

Cilj: Razmišljanje o različnih načinih postavljanja zase brez da bi prizadeli druge. 

Sledi pogovor o tem: 

Kako so se med igro počutili? 

V kakšnih situacijah se v njihovih življenjih pojavljata ti dve dvojici besed (v odnosih s 

prijatelji, starši, sošolci …)?  

Kdaj se postavijo zase?  

Ali jim je kdaj težko postaviti se zase? Kdaj?  

Otroci razmišljajo o ustreznejših načinih postavljanja zase: kdaj in kako se postaviti 

zase (ko je zate stvar pomembna in pri tem ne prizadeneš drugih). 

Aktivnost: Kako naj se postavim zase? – Igra vlog 

Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi svoj primer situacije, na katero 

mora odgovoriti, kaj bi oni v tej situaciji storili. Izmisliti si morajo tudi svoj konec 

zgodbe in celotno situacijo zaigrati pred razredom. 

Primer 1: Predstavljaj si, da si nekoliko močnejše postave. S sošolci ste pri uri 

športne vzgoje. Ogrevate se, ko ti sošolec zabrusi: »Ali boš zmogel, »bajsi«?« Kaj v 

tem primeru storiš? 

 

Primer 2: Po odmoru se s sošolci pripravljate na pouk, ko naenkrat Nina ugotovi, da ji 

je med odmorom nekdo zlomil ravnilo. Tvoj sošolec reče vsem, da si bil najbrž ti, ker 
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te je zadnjič videl, da si si ga sposodil. Res je, da si si ga sposodil, toda zlomil ga nisi. 

Kaj v tem primeru storiš? 

 

Primer 3: Med poukom matematike si sošolcu posodil radirko, vendar jo je ta kar 

obdržal. Ko si mu rekel, naj jo vrne, je odvrnil, da jo še potrebuje. Kaj v tem primeru 

storiš? 

 

Primer 4: Starejši učenec  9. razreda se s prijatelji pojavi na šolskem igrišču, kjer s 

sošolcem igrata košarko. Reče vama, da morata iti stran, ker so oni na vrsti, da 

igrajo. Kaj v tem primeru storiš? 

Sledi razgovor, ki poteka po vsaki igri vlog. 

Kaj se je dogajalo v zgodbi? 

Ali je prav, da je sošolec žalil sošolca močnejše postave/obdolžil sošolca kraje 

ravnila/ni vrnil radirke/da vas starejši učenec pošlje iz igrišča? 

Kaj je naredil učenec, ki so ga žalil/učenec, ki so ga obtožili kraje/ta, ki ni vrnil 

radirke/učenca, ki so ju starejši podili iz igrišča? 

Je ravnal prav/bi lahko kako drugače? 

Na koncu skupen pogovor: 

Kdaj je prav, da vztrajamo pri svojem? Kako to naredimo? Kdaj pa ni najbolje vztrajati 

pri svojem mnenju? 

(Otroci razmišljajo o neustreznih načinih postavljanja zase. Razmišljajo, zakaj jih 

uporabljajo.) 

Povzetek (mentorja v skupini): Če se znamo postaviti zase, pomeni, da smo sami 

sebi najboljši prijatelj in da spoštujemo sebe in druge ljudi. 

 

Tedenska naloga: Postavi se zase ali opazuj, kako so se drugi postavili zase. 
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8. SREČANJE - Komunikacija – kako kaj povedati in kako poslušati 

druge 

Pregled tedenske naloge – kako sem se postavil zase 

Najava teme: kako kaj povemo in kako znamo poslušati 

Cilj: učenje učinkovitejših načinov sporočanja in aktivnejšega poslušanja. Preizkusiti 

na lastni koži aktivno in pasivno poslušanje, vaditi aktivno poslušanje, ozaveščanje 

lastne komunikacije 

Aktivnost: Branje odlomka iz knjige Težave in sporočila psička Pafija (P. Kovač, str. 

19 - 23) 

Po branju sledi razgovor.  

O čem govori odlomek? 

Kaj je za psička Pafija predstavljalo problem? 

Kako je to sporočil? 

Zakaj ga niso uslišali? 

Kako bi moral to sporočiti (jasno, nedvoumno, preprosto …)? 

Ali se lahko spomnite tudi kakšnega primera iz življenja, ko se niste znali točno 

izraziti, kaj bi radi, ste pa to čutili? 

Aktivnost: Dober/slab poslušalec 

Da bi preverili, kako dobro znate vi nekaj sporočiti in kako vas znajo drugi poslušati. 

Učenci se razdelijo v pare. V odmerjenem času mora prvi učenec pripovedovati o 

nekem dogodku, drugi pa je tiho in se dela, da ga ne posluša (gleda stran, zeha, se 

ukvarja z nečim drugim ...).  

Nato učenec pripoveduje spet o dogodku, tokrat ga sošolec posluša (gleda 

sogovornika, je obrnjen k sogovorniku, mu občasno pokima, ga spremlja z »aha, 
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mhm …«, postavlja vprašanja v povezavi s tem, kar mu sogovornik pripoveduje). 

Vlogi zamenjamo.  

Analiza:  

 Kako ste se počutili, ko ste nekaj razlagali, pa vas niso poslušali? 

 Kako ste se počutili, ko so vas poslušali?  

 Kako ste vedeli, da vas v resnici poslušajo? (nebesedna sporočila: očesni stik, 

kimanje, postavljanje vprašanj iz tematike, ki jo nekdo pripoveduje) 

 Kaj ste iz te vaje spoznali? 

Povzetek (mentorja v skupini): Neverbalna komunikacija je zelo pomembna 

predvsem pri poslušanju (očesni stik, kimanje, nasmeh, obrnjenost k poslušalcu itd.) 

Tedenska naloga: Poskušajte nekoga poslušati, ne da bi mu to prej povedali. Bodite 

pozorni na znake dobrega poslušanja. Kako se vam je zdelo, da vam je uspelo?  
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9. SREČANJE – Kako pokazati svoja čustva 

 

Pregled tedenske naloge. 

Najava tokratne teme: Čustva 

Učence pozovemo, da povejo različne asociacije, ki jim padejo na pamet, ko zaslišijo 

besedo čustva. Vodja asociacije zapiše na tablo, tako da dobimo pregled nad tem, 

kaj o čustvih učencih že vedo. Sledi pogovor o tem, kaj pravzaprav čustva so. 

Velikokrat se pogovarjamo o čustvih, pa pogosto ne vemo, kako bi jih opisali. Kadar 

doživimo čustvo, takrat nekaj čutimo v sebi, zato je verjetno nastala beseda čustvo. 

Čustvo pa lahko pokažemo tudi navzven: npr. pri veselju se zasmejemo, pri žalosti 

lahko zajokamo … Učence vprašamo: »Ali zna kdo opisati človeka, ki je npr. jezen?«  

Čustvo se sproži, ko ocenimo, da nam nekaj zelo veliko pomeni. Če dosežemo nek 

pomemben cilj, ki je za nas pomemben, doživljamo pozitivna čustva, če 

pomembnega cilja ne dosežemo, pa negativna. Ljudje se razlikujemo po tem, kdaj 

bomo doživljali kakšno čustvo (ker nam niso pomembne enake stvari) in kako ga 

pokažemo.  

Aktivnost: Kaj čutim? 

Pomembno je, da se zavedamo, kakšna čustva občutimo ob različnih situacijah. Zato 

učencem razdelimo list z nedokončanimi stavki. Učenci jih dokončajo s svojimi 

spoznanji o sebi.  

Najbolj sem vesel, ko ... 

Jezen sem, kadar ... 

Razočaran sem, kadar ... 

Ponosen sem, ko ... 

Ljubosumen sem, ko ... 

Užaljen sem, ko ... 

Vznemirjen sem, ko ... 
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Ko učenci list izpolnijo,  jih spodbudimo, da nekatere od njih preberejo. Če učenec ne 

želi prebrati svojih odgovorov, ga ne silimo. Vseeno pa jih prosimo, če lahko 

izpolnjene liste na koncu ure oddajo mentorju, saj so odgovori lahko koristen 

pripomoček za individualno delo z učencem. 

Video o čustvih v razredu (2. del Children full of life, kjer otroci govorijo o svojih 

izkušnjah z zbadanjem vrstnikov na eni strani kot žrtev zbadanja na drugi strani kot 

nekdo, ki se je grdo obnašal do vrstnika):  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Oc7S8HAfDzk) 

Analiza videa: Sledi pogovor o tem, kaj so v videu opazili, katera čustva so se 

pojavila (strah, jeza, sram, razočaranje …). Spomnimo tudi na komentar učitelja v 

videu, ko reče, naj bodo pogumni in si upajo priznati, kako so tudi sami grdo ravnali z 

vrstnikom … 

Aktivnost: Pisanje lastne izkušnje – vrstniško nasilje 

Vsak na list napiše svojo lastno izkušnjo, ko je nekoga (morda nepremišljeno) 

zasmehoval, poniževal, ali se pridružil skupini, ki je to počela ali pa je bil morda na 

drugi strani tistega, ki so se mu smejali, ga zafrkavali itd. Če učenec ni bil še nikoli ne 

na eni ne na drugi strani medvrstniškega nasilja, pa je zagotovo takšen dogodek kdaj 

le opazoval. Pri pisanju naj se osredotoči na dve stvari: (1) opis dogodka in (2) opis 

čustev in razmišljanje o vsem. 

Vodja prebere listke učencev in jih nato nekaj predstavi učencem. Učenci se na svoje 

listke podpišejo in kdor želi, lahko svojo izkušnjo prebere in deli z vsemi (poslušamo 

nekaj primerov in jih malce pokomentiramo). Kdor ne želi prebrati, da listek v škatlo in 

izkušnja ostane le med vodjo in učencem. 

Pogovor o lastni izkušnji 

Kaj lahko naredimo, če smo priča dogodku, kjer se skupina otrok grdo obnaša do 

nekoga (se besedno ali nebesedno postavimo za učenca, lahko povemo odrasli 

osebi …)?  

Kaj lahko naredimo, če se drugi do nas »grdo« obnašajo (nas žalijo …)? 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Oc7S8HAfDzk
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Tedenska naloga: vsak učenec opazuje, če se v njegovem razredu ali kje drugje na 

šoli pojavi kakršnokoli nasilje (npr. učenci ne dovolijo sedeti učencu zraven njih, ali 

ne dovolijo, da se z njimi igra ipd.) in kako so se prisotni odzivali na nasilje. 

Povzetek (mentorja v skupini): Pomembno je, da se zavedamo, kakšna čustva 

občutimo ob različnih situacijah. Čustva je potrebno prepoznati pri sebi in drugih ter 

jih znati izražati na pravi način. 
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10. SREČANJE – Kako pokazati svoja čustva - strah 

Pregled tedenske naloge in analiza odzivov na agresivno vedenje. 

Kako občutimo strah? 

Kaj se takrat dogaja z našim telesom? 

Aktivnost: Obvladovanje čustev - Strah  

Učence razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina dobi svoj primer, o katerem mora 

razmišljati, razčleniti vrsto strahov, ki se v določeni situaciji pojavijo in razmišljati o 

zmanjšanju tega neprijetnega občutka. 

1. skupina: Nejc se letos ni preveč veselil začetka šolskega leta. Štiri leta je namreč 

obiskoval podružnico, letos pa bo treba iti na centralno šolo v mestu. Toda tam 

nikogar ne pozna, njegov sošolec pa bo obiskoval sosednji razred. Kakšna pa bo 

učiteljica? Nejc je slišal, da je precej stroga.  

Kakšne strahove doživlja Nejc? 

Kaj bi mu ti svetoval? 

Kaj bi naredil, če bi bil ti na njegovem mestu? 

 

2. skupina: Mark pripoveduje prijatelju: »… in potem zagledam učiteljico, ki prihaja v 

razred s kupom papirjev, med katerimi so tudi naše kontrolne naloge. V prsih me 

stiska, v grlu duši, nočem biti ta trenutek v razredu. Saj sem se učil, a bojim se, da 

bom tokrat pisal slabo. Kaj bo rekla mama? In kaj tata?« 

Kakšne strahove doživlja Mark? 

Kaj bi mu ti svetoval? 

Kaj bi naredil, če bi bil ti na njegovem mestu? 
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3. skupina: Pri uri slovenščine tokrat učiteljica ocenjuje govorno vajo. Urša se je 

doma pripravljala, a danes se ji potijo roke, srce ji divje razbija. V roki stiska papir, na 

katerem je osnutek njene govorne vaje. Učiteljica najprej k tabli pokliče Tima, vendar 

Urša le s težavo sledi njegovim besedam. Ves čas misli na trenutek, ko bo ona 

morala pred tablo. 

Kakšne strahove doživlja Urša? 

Kaj bi ji ti svetoval? 

Kaj bi naredil, če bi bil ti na njenem mestu? 

Ko skupine napišejo odgovore na vprašanja, predstavijo svoj primer tudi ostalim 

učencem. Po vsakem primeru sledi razprava. Istočasno na levo stran večjega lista ali 

na tablo pišemo vrste strahov, ki so jih učenci ugotovili iz primerov (strah pred 

nastopanjem, strah pred slabo oceno, itd.…), na desno pa možne rešitve zmanjšanja 

doživljanja strahu. Ko so vsi primeri predstavljeni, pozovemo učence, da povejo še 

svoje primere, ko jih je strah in da poiščejo še druge načine zmanjševanja strahu ali 

treme. Na koncu dodam še tiste, ki so jih učenci morda izpustili. Izpolnjen list lahko 

na koncu srečanja nalepimo v razredu. 

Tedenska naloga: Vsak naj na listek  anonimno napiše svoje strahove. Listke 

pospravimo za naslednje srečanje. Učenci pa dobijo nalogo, da razmislijo, na kakšen 

način si lahko pomagajo pri zmanjšanju njihovih strahov. 

Povzetek (mentorja v skupini): Strah je čustvo, ki nam velikokrat pomaga, da 

pravilno ocenimo situacijo, ki je za nas lahko ogrožajoča. Po drugi strani pa strah 

lahko predstavlja tudi čustvo, ki nas hromi in nas ovira v čem (npr. prevelika trema 

nas lahko ovira pri nastopu, da ne zmoremo povedati, kar znamo). Prav je, da se o 

doživljanju svojih strahov pogovarjamo in da skušamo svoje strahove obvladati, saj 

se jih veliko kasneje izkaže, da so bili nepotrebni. 
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11. SREČANJE – Kako pokazati svoja čustva - jeza 

Pregled tedenske naloge. Preberemo naključno izbrane listke, kjer so učenci prejšnjo 

uro napisali strahove. Vsak učenec glede na dobljeni primer pove, kako bi se s 

strahom spopadel. Pri tem lahko spodbujamo učence k razmišljanju, kateri način 

obvladovanja strahu bi bil v danem primeru najbolj učinkovit in zakaj. 

Nato najavimo tokratno temo – kako pokazati in obvladovati čustva jeze.  

Aktivnost: Pogovor o jezi in načinih obvladovanja 

Na tablo napišemo besedo jeza in vprašamo: »Je kdo bil danes ali prejšnje dni zaradi 

česa jezen?« Če učenci povedo situacije z jezo, potem dva ali trije na kratko opišejo, 

kaj jih je razjezilo. Če ni opisov situacij, se skupaj spomnimo, kaj lahko nekoga 

razjezi. Sledi razlaga: Jezni smo, ko smo prepričani, da ravnamo prav, ko nekaj 

počnemo, drugi ali okoliščine pa nam to preprečuje. 

Vsi smo kdaj slabe volje ali jezni, če nam kaj ne gre po naših načrtih. Takrat lahko 

reagiramo na različne načine: nekateri nam koristijo, drugi so za nas lahko škodljivi. 

Škodljivo je npr. če se do koga zaradi jeze vedemo nasilno ali ga žalimo, zmerjamo 

ali se mu posmehujemo. Prav tako je škodljivo, če jeze ne izrazimo in se 

pretvarjamo, da je ne občutimo. Jeza je koristno čustvo, ki nam pove, da je nekdo 

prestopil našo mejo in da se zato ne počutimo dobro. Izredno pomembno pa je, da 

znamo jezo na primeren način tudi izraziti. 

Vprašamo tudi, če poznajo še kakšno besedo po pomenu podobno jezi (vznemirjen, 

razdražen, besen …). Pogovor o tem, od česa je odvisno, kdaj smo malo jezni, kdaj 

bolj (kako pomembno je dogajanje za nas, kako se drugi vedejo do nas …). 

Potem razdelimo liste. Na levi strani lista učenci zapišejo razne okoliščine, situacije 

ali ljudi, ki v njih vzbudijo jezo oz. napišejo dva primera situacij, ko so bili jezni. Na 

desni strani lista pa zapišemo eden ali dva primerna načina za obvladovanje jeze. Ko 

napišejo, povabimo več učencev, da preberejo svoje primere.  

Analiza primerov: 

Kako ste pokazali jezo? 

Ali bi kdo jezo lahko pokazal kako drugače, bolj ustrezno? Kdo? Kako? 



149 
 

Ali kdo izmed vas pozna kakšne načine, da zmanjša jezo? Primerni načini 

obvladovanja jeze, ki jih lahko predstavimo učencem: 

Štejem do deset, šele nato odreagiram. 

Telovadim in se potem bolje počutim. 

O situaciji, ki me je razjezila, se pogovorim z nekom, ki mu zaupam (prijatelj, starši). 

Umaknem se v svojo sobo, da se lažje pomirim. 

... (učenci naj predlagajo svoje učinkovite rešitve) 

Primere pišemo na tablo, da vsi vidijo in razmišljajo o načinih nadzora. 

Kako pa je sicer v vsakodnevnem življenju dobro, da pokažemo, ko smo jezni 

(povemo, zakaj smo jezni, kaj bi želeli od drugega … povemo lahko jasno in odločno 

tako, da nismo nasilni ali ne žalimo drugega/drugih)?  

Povzetek (mentorja v skupini): Prav je, da se kdaj razjezimo, če želimo doseči za 

nas pomemben cilj, pa nam nekdo ali nekaj to želi preprečiti. Obenem pa je 

pomembno, da to naredimo na pravi način (brez žaljenja, nasilnega vedenja, 

izsiljevanja). 

Tedenska naloga: opazovanje izražanja jeze in strahu pri sebi in pri drugih. 
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12. SREČANJE – Kako dobiti prijatelja 

 

Pregled in analiza tedenske naloge (opazovanje čustev drugih). 

Aktivnost : Branje zgodbe  

Ajdin se je poleti iz Bosne preselil v Slovenijo in začel obiskovati 5. razred. Nikogar ni 

poznal in malo mu je bilo nerodno, ker ni dobro obvladal slovenščine, zato je raje v 

odmoru ostajal na svojem mestu v klopi in opazoval sošolce, ki so se igrali zraven 

njega. Tudi on se je želel igrati, vendar ni vedel, kako pristopiti k sošolcem.  

Učencem preberem zgodbo, sledi razgovor o tem, kako se približati prijatelju, kako 

ga povabiti k igri, na obisk ipd. 

Vprašanja k razgovoru:  

Zakaj mislite, da se Ajdin ni znal približati sošolcem? 

O čem mislite, da je razmišljal? Kako se je počutil? 

Kaj bi vi Ajdinu svetovali, kako naj pridobi prijatelje? 

Kaj bi vi naredili, če bi Ajdin prišel v vaš razred? (Bi opazili, da je sam? Bi ga povabili 

v igro? Kako bi to izvedli?) 

Aktivnost: Kaj je prijateljstvo? 

Učenci imajo svoje poglede na prijateljstvo. Da bi preverili, kako razmišljajo,  jim bom 

razdelila list, na katerem so napisane različne trditve o prijateljstvu. Njihova naloga 

bo, da bodo o trditvah razmislili in označili, katere so po njihovem mnenju pravilne in 

katere napačne. Ko vodja prebere trditev, učenci zapišejo, ali se z njo strinjajo ali ne. 

Potem sledijo analiza in argumentacija s strani učencev, pa tudi provokativna 

vprašanja s strani učitelja.  

 

Kdo se s trditvijo strinja? Zakaj? 

Kdo se s trditvijo ne strinja? Zakaj? 
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1 Prijatelj je nekdo, ob katerem se vedno prijetno počutim. 

2 Novi prijatelji so najboljši. 

3 Prijatelj me razume bolje kot drugi ljudje. 

4 Prijatelj te kdaj tudi užali. 

5 Prijatelj mi mora biti podoben. 

6 Ko si z nekom prijatelj, se prijateljstvo nikoli ne razdre. 

7 Prijatelj je nekdo, ki ga imajo radi tudi moji starši. 

8 Dober prijatelj mi nikoli ne pove, da sem naredil kaj narobe. 

9 Prijatelji si zaupajo svoje skrivnosti. 

10 Če hočeš imeti prijatelja, moraš zanj dati tudi denar. 

11 Če želiš obdržati prijatelja, moraš delati tako, kot on hoče. 

12 Prijatelj mi stoji ob strani, ko imam težave. 

13 Vsak ima lahko le enega dobrega prijatelja. 

14 Dober prijatelj ne izda tvojega zaupanja.  

15 Z dobrim prijateljem se ne smeš prepirati. 

  

Sledijo vprašanja : 

Kakšen naj bi bil tvoj prijatelj? 

Kaj ti je pri prijateljstvu najbolj pomembno? 

Ali lahko koga prisilimo, da bo naš prijatelj? Zakaj? 

Ali se lahko s prijatelji tudi spremo? Zakaj? 

Ali se prijateljstvo lahko tudi konča? Kdaj? 

Povzetek (mentorja v skupini): Biti prijatelj in imeti prijatelja ni tako enostavna 

naloga, kot se morda sliši. Pri tem je potrebno vedeti marsikaj, se znati prilagoditi, 

poslušati nekoga, si zaupati, itd. 

Tedenska naloga: povabi nekoga v igro, če vidiš, da je sam. 

 

 

 

 



152 
 

13. SREČANJE – V razredu se želim dobro počutiti 

 

Pregled in analiza tedenske naloge. 

 

Socialna igra: Gordijski vozel  

Namen: Da se nevtralizirajo začetne napetosti in nelagodja udeležencev, da se 

prične ustvarjati vzdušje igrivosti, sproščenosti in sodelovanja 

Potek: Udeleženci se postavijo v krog, drug ob drugega. Vodja lahko pove zgodbico 

o gordijskem vozlu.  

Pri tej igri bomo preizkusili, če je gordijski vozel rešljiv, ne da bi ga presekali. Vsi 

zamižijo in stegnejo roke v krog. Vsakdo prime z vsako roko neko drugo roko, ki pa ni 

od njegovega soseda v krogu. Ko se vsi držijo za roke, odprejo oči in se brez tega, 

da bi se kadarkoli spustili odvozlajo. Pri tem lahko nastane: sklenjen krog, osmica, ali 

dva ali več krogov. Vozel je možno odvozlati le tako, da sodelujejo in se odgovarjajo 

vsi člani tima. 

Pogovor: 

- o pomenu sodelovanja, da so igro uspešno zaključili 

- o pomenu sodelovanja v vsakodnevnem življenju  

Kako se v razredu razumete? 

Kaj vam v razredu ni všeč? 

Kako izboljšati medosebne odnose v razredu?  

Kaj boste vi (vsak zase) naredili, da se boste v razredu počutili dobro? Sledi analiza 

predlogov. 

 

Aktivnost: Sporočila ob slovesu 

 

Vodja pripravi vprašanja, ki jih napiše na listke. Vsa vprašanja, da v kuverto ali škatlo, 

od koder učenci žrebajo vprašanja, na katera morajo odgovoriti. Na ta način bodo 

lahko izrazili svoje občutke ob slovesu. 
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Vprašanja: 

 

1. Kaj novega sem spoznal/a v tej skupini? 

2. Najbolj vznemirljivo mi je bilo, ko … 

3. Najbolj dolgočasno mi je bilo, ko … 

4. Odločil/a sem se, da bom od sedaj naprej … 

5. Najbolj si bom zapomnil/a … 

6. Zanimivo se mi je zdelo … 

7. O teh igrah sem pripovedoval/a tudi … 

8. Želim si … 

9. Najbolj mi je žal … 

10. Najmanj mi je bilo všeč … 

11. Igra, ki bi jo rad/a še ponavljal/a … 

12. Oseba, ki je bila do mene najbolj prijazna … 

13. Najbolj smešno je bilo, ko … 

14. Lahko še sam dodaš svoj stavek o tem, kako ti je bilo na srečanjih … 

 

Učenci listke preberejo, sledi zaključek v smislu povratne informacije. 
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Priloga 2:  KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek učiteljica o 

učencu pred TSV 

 

KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek 

SKUPNI PREPIS - učiteljica o učencu pred TSV 

1. O UČENCU POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 
tri učence) 

MIHA:  Miha je zelo samosvoj, hitro obupa, hitro se 

zjoka, posebej, če mu nekaj ne uspe. Na primer, 

zadnjič pri matematiki smo jemali deljenje z 

dvomestnim številom in mu nikakor ni šlo, so mu kar 

solze prišle v oči.  

 

NEJC: Nejc je simpatičen, vendar nekoliko raztresen 

in neroden v socialnih stikih. Na začetku vsake 

dejavnosti mu je malo nerodno, potem pa se nekako 

razživi.  

 

 

JAN: Jan je precej nežen in prilagodljiv, zato ga 

sošolci nekako sprejemajo. Včasih želi dokazati svoje, 

vendar kmalu popusti. Izkušnje so ga naučile, da se 

večkrat zmoti, tako da velikokrat popusti, češ, da 

imajo drugi zagotovo prav. Drugače pa je fant bolj 

mirne narave in svojih težav ne kaže navzven. 

Samosvojost 

Izražanje čustev 

Neuspeh 

 

 

Raztresenost 

Nezbranost 

Nerodnost v 
odnosih 

Zadrega  

Vključevanje  

 

Nežnost 

Prilagodljivost 

Umirjenost 

Sprejemanje  

Popustljivost 

Pretekle izkušnje  

Napačnost  

Introvertiranost  

Prikrivanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ne)pretirano 
Izražanje čustev  

 

Načini 
vzpostavljanja 
interakcij  

 

 

 

 

 

2. O UČENČEVI SAMOPODOBI  POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 
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tri učence) 

MIHA: Mislim, da je pomanjkanje samozavesti in 

dobre samopodobe pri njem največji problem. Pri 

njem imam občutek, da ne zaupa vase. Ne sprejema 

nalog z izzivom, ampak se raje umakne, reče, to je 

pretežko zame.  

Tudi pri skupinskem delu se kar neopazno umakne in 

ne sodeluje pri skupinskem delu. Najraje ne bi delal 

ničesar, da ne bi doživel neuspeha. S svojim 

vedenjem sporoča, da bi bil rad neviden... Karkoli 

delamo v šoli, poskuša posnemati, ne upa si poskusiti 

ničesar svojega novega, zelo hitro obupa, na vseh 

področjih.  

Tudi telesno je precej močan, zato pa tudi neroden, 

čeprav še nisem slišala, da bi mu kdo od sošolcev kaj 

rekel. Tudi pri glasbeni vzgoji je zelo neroden, brez 

pravega posluha, pravi učiteljica glasbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJC: Mislim, da sebe pojmuje kot povprečnega 

učenca na področju učenja, vzgojni predmeti mu ne 

ležijo najbolj. Na področju medosebnih odnosov se 

verjetno počuti precej negotovega, saj ima le enega 

Pomanjkanje 
samozavesti 

Nizka 
samopodoba 

Nezaupanje  

Ni soočanja s 
težavami 

Ni izziv 

Umik 

Strategije umika 

Izogibanje 
neuspehom 

Skupinsko delo 

Nemotiviranost 

Umik 

Strah pred 
neuspehom 

Pasivnost  

Želja po 
nevidnosti  

Posnemanje  

Strah pred novim  

Obupa 

Fizična 
konstrukcija 

Nerodnost 

Ni glasbenega 
posluha 

 

Negotovost  

Nima družbe 

 

 

 

Nizka 
samopodoba 

 

Lastno 
nezaupanje  

 

Strah pred 
neuspehom 

 

Ni vztrajnosti 

 

Nevidnost  

 

Okrnjeni socialni 
stiki 

 

Želja po enakosti  

 

Tekmovalnost 
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prijatelja, s katerim se druži. Če pa sošolec manjka, 

nima družbe. 

 

JAN: Njegove težave se kažejo predvsem v tem, da 

ne želi biti drugačen od drugih. Včasih ne želi 

izkoristiti možnosti, da bi ocenjevanje testa pisal izven 

razreda, ampak želi biti enak drugim. Zelo je 

tekmovalen, kot da bi želel dokazati, da je 

enakovreden ostalim. Po moje je to lahko odraz tudi 

nizke samopodobe. 

 

 

Poenotenje 

Ne-izstopanje  

Zmanjševanje 
razlik 

Enakost 
obravnave  

Tekmovalnost  

Nizka 
samopodoba 

Učiteljičina ocena uspešnih področij učenca 

 

MIHA: Ne vem, v čem bi bil dober. Nima izrazitih 

»močnih« področij, še sama bi težko našla kakšnega 

takega. Morda bi lahko izpostavila njegovo prijaznost, 

nikomur noče nič slabega.  

 

NEJC: Težko bi ocenila, ali so njegovi odzivi različni 

glede na področja, ker izrazitih močnih področij nima. 

Morda je pozitivno pri njem to, da je prijazen, da 

nikomur ne želi nič slabega. 

 

JAN: Učenec je zelo spreten na likovnem in športnem 

področju. Kar se tiče telesnega izgleda, je precej 

droban, vendar spreten. Medosebni odnosi – tu se kar 

znajde, čeprav je velikokrat neroden in se težko 

izraža, težko najde prave besede...Dober je npr. v 

nogometu, pa pri rutinskih, enostavnih nalogah pri 

matematiki, dobro se nauči raznih strategij reševanja 

nalog, tudi ustno dobro nastopa, če se lahko prej 

 

 

Težavnost ocene  

Neizrazitost  

Prijaznost  

Ne-škodoželjnost  

 

 

Težavnost ocene  

Prijaznost  

Neizrazitost  

 

Likovno področje 

Športno področje  

Fizična 
konstrukcija 

Spretnost 

Drobnost 

Iznajdljivost 

Medsebojni 
odnosi  

 

 

 

 

 

 

Težavnost ocene  

 

Neizrazitost - 
prijaznost 

 

Likovno področje 

Športno področje  

 

Nespretnost 
izražanja  

 

Iznajdljivost  
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doma pripravi.  Težave izražanja  

Nerodnost 

Nespretnost  

Strategije 
reševanja nalog  

Učiteljičina ocena učenčevih težav 

 

MIHA: Težave se kažejo malodane na vseh področjih, 

saj je največja težava v komunikaciji nasploh, tako pri 

pisnem kot pri ustnem sporočanju.  Ima velike težave 

pri pisanju in branju, kar se pozna pri vseh predmetih. 

Ima tudi velike težave s pozornostjo in koncentracijo, 

velikokrat ne dohiteva ostalih, kadar skupaj računamo 

ali pišemo na tablo. Vedno je dva koraka zadaj za 

ostalimi.  

Velik problem je branje, ki ga izogiba, če je le možno. 

S težavami na področju učenja se pravzaprav ne 

spopada, le pasivno čaka, da bodo izginile same od 

sebe. Se ne trudi, raje rine glavo v pesek in čaka, da 

bo šlo mimo.  

Njegovo šibko področje je predvsem pisno 

sporočanje, šibak besedni zaklad, veliko besed ne 

razume, jih je potrebno obrazložiti. Ima pa tudi kar 

nekaj težav na socialnem in čustvenem področju, ima 

hudo tremo. Imam občutek, da zaradi vseh teh težav 

ne pokaže vsega, kar bi lahko. 

 

 

 

 

 

 

 

Paleta področij 

Komunikacija  

Pisno sporočanje 

Slab besedni 
zaklad  

Branje 

Računanje 

Nerazumevanje 
besed 

Dodatna pojasnila  

Ustno sporočanje 

Težave branja 

Izogibanje  

Težave pisanja  

Koncentracija  

Pozornost 

Težko sledi pouku 

Pasivnost v 
reševanju težav  

Čakanje  

Ne soočanje  

Trema  

Čustveno 
področje 

Socialno področje  

Oviranje razvoja  

Širok spekter 
težav 

 

Pisno 
komuniciranje 
(3x) 

Pomanjkljiv 
besedni zaklad 
(2x) 

Nečitljivost 
pisave  

Grafomotorika  

 

Ustno 
komuniciranje  

Bralne težave  

 

Težave 
koncentracije  

 

Težave 
sledljivosti 
vrstnikov  

 

Neiznajdljivost v 
socialnih 
odnosih  

 

(Ne)Izražanje 
čustev  
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NEJC: Težave se pojavljajo pri pisanju in branju, kar 

se pozna pri vseh predmetih. Težko piše čitljivo, ima 

okorno grafomotoriko. Poleg tega težko vzdržuje 

pozornost in koncentracijo, velikokrat ne dohiteva 

ostalih, ker se izgubi. Vedno nekaj še prepisuje. Z 

učnimi težavami se spopada tako, da prejema 

dodatno strokovno pomoč in dopolnilni pouk. 

 

 

 

 

 

JAN: Na učnem področju je šibkejši, vendar se zelo 

trudi. Ima močno željo, da bi znal, zato rad poskusi 

sam, brez pomoči...Težave se kažejo predvsem na 

področju, ki zahteva višji, bolj abstraktni nivo 

razumevanja. Takrat je potrebno razložiti vse na bolj 

enostaven, konkretnejši način... Njegovo šibko 

področje je predvsem pisno sporočanje. Prej sem že 

omenila šibak besedni zaklad, veliko besed ne 

razume, jih je potrebno obrazložiti. Prav tako težko 

napiše daljši sestavek, kar je npr. problem, kadar 

pišemo spis. Tudi če se prej kar nekaj časa 

pripravljamo na to, mu to predstavlja nemalo težav.   

 

Pisno sporočanje  

Bralne težave  

Splošni vpliv  

Nečitljivost pisave  

Okorna 
grafomotorika  

Koncentracija 

Pozornost  

Težave sledi 
pouku 

Dodatna 
strokovna pomoč  

Dopolnilni pouk  

 

Šibko učno 
področje  

Zavzetost  

Motiviranost po 
znanju  

Samostojnost 

Odklanjanje 
pomoči  

Abstrakten nivo 
razumevanja  

Dodatna pojasnila  

Konkretno 

Pisno sporočanje  

Šibak besedni 
zaklad  

Nerazumevanje  

Pisanje  

Daljši sestavki  

 

Abstraktnejši 
nivo 
razumevanja  

 

Reševanje težav  

Pasivnost v 
reševanju težav 

Oviranje 
razvoja  

Dopolnilni pouk 

Dodatna 
strokovna 
pomoč 

Samostojnost 

Zavzetost  
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Soočanje z neuspehom 

MIHA: Neuspeh ga prizadene, vendar svojih čustev 

nikoli ne pokaže. Ob neuspehu se zapre vase, 

umakne stran... Dela se, kot da mu je vseeno. Ostali 

učenci, ko dobijo nazaj test, vedno pregledajo, še 

enkrat preštejejo točke in pridejo vprašat, če jim je kaj 

nerazumljivo ali če mislijo, da sem jim kakšno točko 

spregledala, ta učenec nikoli. Res se izogiba situacij, 

kjer bi lahko doživel neuspeh. Včasih imam občutek, 

da bi najraje samo ždel v mehurčku in nič delal. 

 

NEJC: Neuspeh vpliva nanj, ga prizadene. Tudi sicer 

se mi zdi, da se izogiba situacij, kjer bi lahko doživel 

neuspeh… Pokaže razočaranje, zardi, nerodno mu je. 

 

JAN: Neuspeh ga prizadene, vendar nimam občutka, 

da bi se zato izogibal situacijam, kjer bi spet lahko 

doživel neuspeh. 

 

Prizadetost  

Prikrivanje  

Prikrivanje čustev 

Introvertiranost  

Umik  

Pretvarjanje  

Izogibanje 
neuspeha  

Pasivnost  

 

Prizadetost  

Izogibanje 
neuspeha  

Izraža čustva 

 

Prizadetost  

Ni izogibanja 
neuspeha  

 

 

 

 

 

Prizadetost  

(ne)izražanje 
čustev  

 

Pasivnost  

Umik  

 

(ne) Izogibanje  

Sprejemanje pohvale 

MIHA: Pohvale je vesel, vendar daje občutek, kot da ti 

ne verjame, da je pohvala iskrena. Ko mu jo izrečeš, 

je v zadregi in bi raje videl, da se o tem ne bi 

pogovarjali.  

 

 

 

 

NEJC: Vesel je pohvale, vendar mu je nerodno. Ne 

 

Veselje  

Sprejemanje  

Nezaupanje v 
iskrenost  

Dvom  

Zadrega  

Izogibanje  

 

 

 

Veselje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselje (3x) 
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ve, kako naj bi odreagiral. Kakor da ne verjame.  

 

 

JAN: Seveda je pohvale zelo vesel, kaže zadovoljen 

obraz. Hitro pove še komu, da ga je učiteljica ali kdo 

drug pohvalil. Mu da malo zaleta, se mi zdi 

Zadrega  

Nezaupanje  

 

Veselje  

Izražanje  

Hvaljenje  

Zalet/motivacija  

Nezaupanje v 
iskrenost  

 

Zadrega  

 

Hvaljenje  

 

Motivacija  

Sprejemanje kritike 

 

MIHA: Kadar mu izrečeš kritiko, se umakne vase, 

gleda izpred sebe navzdol, ne prenese očesnega 

stike. Še dolgo pestuje zamero do tistega, ki mu je 

kritiko izrekel. 

 

 

NEJC: Kadar ga kritiziram, pa se umakne vase, gleda 

izpred sebe navzdol, ne prenese očesnega stika.  

 

JAN: Kritiko sprejema težje, ponavadi mu je nerodno, 

je videti, da je v zadregi, ga prizadene. Kmalu se 

umakne in nato želi čimprej pozabiti na to, kar se mu 

je zgodilo. 

 

Umik vase  

Ni očesnega stika  

Pogled predse/v 
tla  

Dolgotrajna 
zamera  

 

Umik vase 

Ni očesnega stika  

Pogled predse v 
tla 

 

Težave 
sprejemanja 
kritike 

Neprijetnost  

Zadrega  

Prizadetost  

Umik vase 

Želja po hitri 
pozabi  

 

 

Umik vase (3x) 

Izogibanje 
očesnega stika 

Dolgotrajna 
zamera  

 

Nesprejemanje  

 

Želja po pozabi  

Zastavljanje ciljev 
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MIHA: Nimam občutka, da bi si sploh zastavljal 

kakršnikoli cilje oz. so ti cilji postavljeni prenizko.  

Včasih imam občutek, da ima velika pričakovanja, 

vendar potem ob neuspehu spet daje vtis, kot da mu 

je vseeno. Ne verjamem, da se s kom pogovarja o 

svojih ciljih. Zdi se mi, iz pogovora s starši, da tudi oni 

od njega ne pričakujejo veliko, čeprav ima še 

neizkoriščen potencial. Tudi na področju medosebnih 

odnosov in spoprijemanja s čustvi si ne zastavlja 

nekih ciljev, po moje, o tem niti ne razmišlja. 

 

 

 

NEJC: Težko bi rekla, kakšne cilje si zastavlja. Mislim, 

da nima povsem realne slike o tem, koliko zmore ali 

kakšne so njegove težave. Velikokrat pričakuje veliko, 

ima visoke cilje, ki pa jih ne doseže in je zato 

razočaran. Govorim predvsem za učno področje. Na 

ostalih področjih si ne zastavlja ciljev, po mojem ne 

razmišlja o tem. 

 

JAN: Predvsem na področju učenja se bojim, da si 

postavlja previsoke cilje. Vem, da se uči, veliko delata 

in se učita tudi skupaj z mamo, a ko dobi oceno, je 

velikokrat razočaran, čeprav dobi povsem lepo oceno. 

To se dogaja predvsem pri matematiki, pri slovenščini 

ve, da ima večje težave. Tam poleg šibkega 

besednega zaklada, težko zapiše daljšo zgodbo. Ne 

vem, če se doma kaj pogovarjajo o njegovih ciljih, v 

šoli se bolj malo. Razen pri matematiki, ko sem mu v 

pogovoru z njim, poskusila dopovedati, da je dosegel 

lep rezultat, kljub temu, da je bil sam razočaran. 

Pomanjkanje 
ciljev 

Velika 
pričakovanja  

Ravnodušnost  

Podcenjevanje s 
strani staršev 

Pasivnost  

Nizka 
pričakovanja  

 

 

 

 

Nerealna 
samopodoba  

Precenjevanje  

Velika 
pričakovanja 

(pre)visoki  učni 
cilji  

Razočaranje  

Na ostalih 
področjih si ne 
zastavlja  ciljev 

 

Precenjevanje  

(pre)visoki cilji  

Razočaranje  

Veliko dela  

Trud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizka 
pričakovanja  

 

Precenjevanje, 
velika 
pričakovanja  

 

Razočaranje  

 

Ravnodušnost  
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2. SPREJEMANJE IN SOCIALNA PODPORA POJMI /KODE KATEGORIJE  

(skupne za vse 
tri učence) 

Sprejetost učenca v razredu 

Sošolci ne sprejemajo vseh učencev s PPPU.  

 

MIHA: Sošolci ga tolerirajo, sprejemajo pa ga ne. Zdi 

se mi, da učenec predstavlja bolj sivo miško. Na 

nekatere druge učence s PPPU se sošolci odzivajo 

bolj pozitivno, ta učenec pa je malo bolj specifičen in 

imam občutek, da čeprav mu ne nagajajo, ga tudi ne 

sprejemajo. Sošolci ga ne zafrkavajo, pravzaprav ga 

velikokrat kar spregledajo. 

 

NEJC: Pravzaprav ne vem, zakaj ni bolj priljubljen. 

Sošolci ga sprejemajo, vendar se z njim ne družijo. 

Ostaja bolj ob strani oz. se druži z Mihom... Na 

učence s PPPU se sošolci odzivajo različno, do Nejca 

pa so bolj indiferentni do njega, čeprav mu ne 

nagajajo, se tudi družijo ne z njim. Sošolci ga ne 

dražijo, pravzaprav ga velikokrat kar spregledajo in se 

ne ubadajo z njim. 

 

JAN: Zdi se, da ga zmoti, če reče kaj neprimernega in 

se mu drugi potem smejijo. Imam občutek, da se 

smeje navzven, navznoter mu pa ni vseeno. Tako se 

mi zdi, ker se potem nekaj časa zdrži glasnih 

komentarjev, raje pokaže svojo prilagodljivo naravo... 

Jan je zelo prilagodljive in mirne narave, zato ga imajo 

učenci radi. Dober je predvsem na športnem 

področju, kar se mi zdi zelo pomembno, saj mislim, da 

 

 

 

Toleriranje  

Specifičnost  

Ne nagajajo 

Ne sprejemajo  

»Siva miška« 

Spregledanost  

 

 

Sprejemanje  

Ni vrstniških 
odnosov  

Ne družijo 

Indiferentnost  

Ne nagajajo  

Ne družijo  

Spregledanost  

 

Nelagodnost  

Zasmehovanje  

Prilagodljivost  

Mirnost  

Sprejemljivost  

Športno področje 

Okretnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferentnost 
vrstnikov (2x) 

 

Spregledanost 
(2x) 

Ni zasmehovanja  

 

Sprejemljivost (1x) 

 

Športna okretnost  
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imajo otroci radi otroke, s katerimi se lahko igrajo 

športne igre. Na sploh je ta razred zelo športno 

naravnan, tudi punce, zato je tu dobro sprejet. Mislim, 

da ni sošolca, ki bi ga odklanjal ali ignoriral. Sošolci 

ga ne dražijo, vsaj jaz tega še nisem opazila.  

Ne dražijo 

Sprejetost  

 

 

Težave pri razumevanju verbalnih sporočil 

MIHA: Učenec malo kontaktira z drugimi, kadar pa, pa 

včasih res pride do nesoglasij. To pa predvsem zato, 

ker se ta učenec ne zna jasno izražat. Zanimivo je na 

primer, ko razlaga določeno zgodbo, pa omenja vse 

podrobnosti in se izgublja v njih, do bistva zgodbe pa 

ne pride. To pa je težko poslušat. Velikokrat imam 

občutek, da ne razume, o čem se večino časa 

pogovarjamo pri pouku. Besede mu je potrebno 

obrazložiti, tudi navodila večkrat narobe razume. Tudi 

med poukom se mi velikokrat zdi, da kar odplava 

drugam s svojimi mislimi... Da, mislim, da bi lahko 

rekli, da je dokaj zaprt, posebej, če koga ne pozna 

dobro. Počasi pogovor lahko steče, mu je pa 

velikokrat nerodno, kar skuša skriti s smehljaji iz 

zadrege. Včasih ima tudi velike težave pri tem, da ne 

najde pravih besed. 

 

 

 

 

 

 

NEJC: Težko mu je pristopiti k nekomu in začeti 

pogovor. Mislim, da sam od sebe še ne bi zmogel 

 

Malo stikov  

Nesoglasja 

Zapletanje v 

podrobnosti 

Umanjkanje 

bistva sporočila  

Nerazumevanje 

konteksta 

pogovora 

Razlaganje 

Pojasnjevanje  

Odmik  

Pomanjkanje 

koncentracije  

Zaprtost 

Zadrega  

Prekrivanje 

zadrege  

Iskanje besed  

Navezovanje 

stika  

 

Težave- začetek 

Navezovanje 

stika 

 

 

 

 

 

 

Nerazumevanje 

konteksta 

pogovora  

Nesoglasja  

Dodatna pojasnila  

 

Prekrivanje 

zadrege  

 

Težave 

vzpostavitve stika  

 

Okrnjena 

komunikacija z 

vrstniki  
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pristopiti k nekomu in začeti pogovora. Preveč mu je 

nerodno. Morda bi šlo ob spodbudi in prigovarjanju 

koga, ki mu zaupa. Se pa opazi, da mu je v takih ali 

podobnih situacijah (npr. kadar v šoli poskušamo 

zaigrati kakšen prizor), da mu je zelo nerodno, težko 

najde prave besede. Na splošno bolj malo komunicira 

s sošolci, zato bi težko rekla, da ima težave pri 

komunikaciji. Je pa res, da težko kaj zahteva ali prosi. 

Posebej težko mu je ob učencih, ki so nestrpni in brez 

dlake na jeziku... Težje razume oz. mu je potrebno 

obrazložiti kakšne posebne besedne zveze, 

pregovore, reke, stvari, ki jih je potrebno razumeti na 

nekem bolj abstraktnem nivoju. 

JAN: Drugače pa se mi zdi, da velikokrat ne razume 

vsega, o čemer se pogovarjamo v razredu. Včasih 

sem presenečena, ko ugotovim, da po nekaj urah 

obravnavane snovi, sploh nima predstave, npr. kje se 

nahajajo Karavanke... Težko npr. razume kakšne 

prispodobe, metafore pri slovenščini ali pa tudi pri 

drugih predmetih... Ponavadi nima težav z drugimi, se 

pa zgodi, da kdaj povsem drugače razume določeno 

stvar, kot jo je mislil ali rekel njegov sošolec. Zaradi 

tega kdaj pride do nesporazuma, ampak potem hitro 

rešimo težave. 

Zadrega  

Vzpostavitev 

prvega stika  

Spodbude  

Pregovarjanje  

Zaupanje  

Iskanje besed  

Razumevanje 

konteksta/besed  

Okrnjena 

komunikacija z 

vrstniki  

 

Nerazumevanje 

konteksta 

pogovora  

Nerazumevanje 

prispodob  

Metafore  

Nerazumevanje  

Nesoglasja  

Težave pri razumevanju neverbalnih sporočil 

MIHA: Včasih težko razbere, kaj je nekdo mislil, 

posebej, če to reče v sarkazmu ali kaj podobnega. 

Tudi pri prebiranju mimike se ne znajde, kot da ne bi 

znal tega »znakovnega« jezika. 

NEJC: Tudi pri mimiki in intonaciji glasu ne prepozna 

vedno tistega, kar naj bi bilo izrečeno. Imam občutek, 

da mu večina tako podanih sporočil »uide«, jih ne 

ulovi. 

 

Sarkazem  

Težave 

razumevanja  

Mimika  

 

Mimika 

Intonacija glasu  

 

 

 

Jezikovni jezik-

mimika 

Prispodobe 

Metafore  

Intonacija glasu 
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JAN: Ne razume prenesenih pomenov, ali kaj, kar je 

bilo povedanega med vrsticami. Med obravnavo 

kakšnega berila ali pesmi se mi včasih zazdi, da je 

tako preveč zahtevna zanj. Vsako stvar je potrebno 

obrazložiti, ko lahko nekateri ostali učenci sami 

ugotovijo. 

 

 

Preneseni pomeni  

Med vrsticami  

Preneseni pomeni  

Nudenje in sprejemanje pomoči 

MIHA: Pomaga mu edino sošolec, ki sedi zraven 

njega. Samoiniciativno mu nihče ne ponudi pomoči. 

Sam nikoli ne zaprosi za pomoč... Učenec je deležen 

treh ur dodatne strokovne pomoči tedensko, kar 

pomeni, da mu lahko specialna pedagoginja Anja, s 

katero dela individualno, precej bolj pomaga in mu 

prisluhne tudi pri njegovih drugih težavah, če jih ima. 

Čeprav se o tem ne želi pogovarjati.  

 

NEJC: Pomaga mu edino sošolec Miha, s katerim se 

tudi sicer druži. Težava pa je v tem, da tudi Miha 

potrebuje podobno pomoč. Če vidim, da bi potreboval 

pomoč, grem jaz do njega, včasih pa tudi naročim 

komu od sošolcev, ki je bil hitrejši in naloge že rešil. 

Razen sošolca, ki sedi zraven njega, ni nikogar 

drugega, ki bi mu samoiniciativno pomagal. To 

poskušam spodbujati, a zaenkrat ni velikega 

interesa...Težko zaprosi za pomoč. Najprej poskuša 

sam, potem pa obupa. Preveč mu je nerodno vprašati 

koga. Imam občutek, da se raje dela, da še rešuje, 

čeprav ne ve, kako. V okviru dodatne strokovne 

pomoči mu pomaga pedagoginja Jožica, s katero dela 

individualno. 

JAN: Pomagata mu sošolka in sošolec. To naredita 

samoiniciativno, saj učencem dovolim, da ko rešijo 

svoje matematične vaje, lahko pomagajo tudi ostalim. 

 

Težave pri 

nudenju pomoči  

Samo eden 

sošolec 

Sosed v klopi 

Težko zaprosi  

Učenci mu ne 

pomagajo 

samoiniciativno 

3 ure/teden 

strokovna pomoč  

 

Težave pri 

nudenju pomoči 

Samo en sošolec  

Druženje 

Težko zaprosi za 

pomoč 

Spodbujanje 

medsebojne 

pomoči  

Sram prositi za 

pomoč 

Obupa  

Dodatna 

strokovna pomoč  

 

 

 

 

 

Težave pri 

nudenju pomoči 

Dodatna 

strokovna pomoč-

individualno 

Želja po enakosti  

Odklanjanje  

 

Nepripravljenost 

prositi za pomoč 
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Jan tako pomoč rad sprejme. To ponavadi poteka pri 

pouku matematike ali pa pri skupinskem delu, pri 

drugih oblikah pouka, taka pomoč na žalost ne pride v 

poštev. Sam le redko vpraša za pomoč, odkrito 

povedano, jaz ga še nisem videla, da bi to storil. Raje 

se sam dolgo časa vidno muči in čaka, da bo kdo 

opazil njegov trud, kot pa da bi koga prosil. Zna 

prositi, vendar to naredi bolj redko, ker je trmast in 

vztraja dokler se mu kdo sam ne ponudi. 

...Učenec je deležen dveh ur dodatne strokovne 

pomoči tedensko, kar pomeni, da mu lahko socialna 

pedagoginja, s katero dela individualno, precej bolj 

pomaga in mu prisluhne tudi pri njegovih drugih 

težavah, če jih ima. Mislim, da imata dober, 

sodelovalen odnos. Rad hodi k tem uram... Jan si 

včasih želi biti enak drugim in ne želi izkoristiti 

prilagoditev, ki mu zaradi težav pri učenju pripadajo, 

npr. želi pisati test v razredu in ne v ločenem prostoru, 

kjer bi imel morda več miru.  

Nudenje pomoči  

Samoiniciativno  

Ne prosi za 

pomoč  

Trmast  

Vztrajnost  

Čakanje na 

ponujeno pomoč 

Dodatna 

strokovna pomoč  

Želja po enakosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ODNOSI Z VRSTNIKI POJMI /KODE KATEGORIJE 

(skupne za vse 

tri učence) 

Odnosi v razredu 

Učenci se med sabo kar dobro razumejo, vendar pa 

opažam, da se pogosto pojavljajo skupinice, ki so 

med sabo dobro povezane in ostale ne spustijo 

zraven. Vedno ostanejo dva ali trije učenci, ki izvisijo. 

Ponavadi je tudi Miha med njimi. V razredu on najbolj 

izstopa po takem vedenju, ki ni najbolj priljubljeno. 

 

Skupine  

Zaprtost mreže  

Dobre povezave  

Dobra klima  

 

 

 

Močne povezave 

v skupinah  

Način reševanja konfliktov 

MIHA: Učenec malo prihaja v stike z ostalimi v 

razredu, zato do konfliktnih situacij pride redko. Do 

 

Redki stiki 
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njih pa pride velikokrat takrat, kadar so učenci 

prisiljeni delati v skupinah ali pri športni vzgoji. Nisem 

ga še videla, da bi konflikte reševal fizično, vendar si 

mislim, da je tudi verbalno šibak, zato se v takih 

situacijah raje umakne. Ostali ga velikokrat preglasijo 

in prepričajo v svoj prav. 

 

NEJC: Nejc se ne prepira rad, je eden tistih, ki rad 

poskrbi za umirjanje situacije. Ponavadi popusti, 

svojega prijatelja Miha rajši pregovori, da gresta stran, 

če ga kdo draži. 

 

JAN: Učenec je izrazito nekonflikten, mirne narave, 

zato ga jaz še nisem videla, da bi se s kom na glas 

prepiral ali celo pretepal. Verjetno pride do manjših 

nesoglasij, ki jih reši verbalno, saj jih jaz niti ne 

opazim.  

Redki konflikti  

Skupinsko delo  

Športna vzgoja  

Umik  

Preglasitev  

Pokoritev  

 

Ni prepirljiv 

Umirjanje 

situacije  

 

 

Umik  

Nekonflikten  

Mirne narave  

Manjša 

nesoglasja 

Verbalna rešitev  

 

Okrnjene 

interakcije 

 

Skupinsko delo  

 

Pokoritev/umik  

 

Nekonfliktnost  

 

Verbalne rešitve  

 

 

 

 

 

Aktivnost pri iskanju socialnih stikov 

MIHA: Učenec ni dejaven pri iskanju socialnih stikov, 

pri tem je povsem pasiven... Z vzdrževanjem socialnih 

stikov ima verjetno tudi težave, saj ima le enega 

prijatelja, s katerim pa se večkrat tudi malo sporečeta. 

 

 

NEJC: Učenec ni dejaven pri iskanju socialnih stikov, 

pri tem je precej pasiven. A ob primerni spodbudi se 

skuša bolje vključevati v skupino. To opažam npr. pri 

skupinskem delu, ko je ob moji spodbudi postal bolj 

 

 

Pasivnost  

Težave 

vzdrževanja stika 

 

 

 

Pasivnost  

Nedejavnost  

Potrebuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivnost  
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aktiven... Verjetno bi lahko na tem področju tudi kaj 

izboljšal, saj opažam, da se druži predvsem z enim 

sošolcem, ki ima tudi podobne težave na področju 

medosebnih odnosov, kot on sam. Večkrat se 

sporečeta. Če pa bi primerjala, kako Nejc vzpostavlja 

ali vzdržuje stike, menim, da je boljši pri vzdrževanju 

in ohranjanju stikov. Je precej zvest, ko se na nekoga 

naveže. 

 

JAN: Učenec ne išče samoiniciativno novih 

prijateljstev, če pa kdo drug želi z njim navezati stike, 

je pa kar odprt za te reči. Je prijazen. Ima težave s 

tem, da mogoče ne zna priti do koga in začeti 

pogovora, težko najde prave besede, da bi pogovor 

stekel. Z vzdrževanjem socialnih stikov po moje nima 

težav... Na svoje sošolce se odziva prijazno, zna pa 

biti zelo tekmovalen, kot bi s tem želel dokazati svojo 

moč. 

spodbude  

Vključevanje  

Zvestoba  

 

 

 

 

 

Ni samoiniciativen  

Odprtost 

Potrebuje 

spodbude 

Težave prvih 

stikov  

Prijaznost  

Prijazni odzivi  

Tekmovalnost  

 

Ni 

samoiniciativnosti 

 

Nujnost spodbud  

 

Trajnost 

stikov/zvestoba 

 

Prijetnost/ 

prijaznost/ 

ustrežljivost  

4. IZRAŽANJE ČUSTEV POJMI /KODE KATEGORIJE 

(skupne za vse 

tri učence) 

Način izražanja čustev 

MIHA: Težko izraža svoja čustva. Morda prej pokaže 

čustva veselja in zadovoljstva, čustva razočaranja in 

strahu pa želi prikriti. Ne zna se izražati, tako verbalno 

kot neverbalno. Hitro se tudi zmede. Če je jezen, se 

noče več igrati ali pogovarjati z drugimi, raje se 

umakne stran.  Zdi se mi, da je trmast, velikokrat ne 

pove naglas, kaj ga muči, ampak raje momlja sam 

zase. Se je tudi že zgodilo, da me je malo izigral. 

Rekel je, da ga bo prišel iskat tata pred šolo, v resnici 

Težave izražanja  

Veselje pokaže 

Razočaranje 

prikrije  

Težave 

(ne)verbalnega 

izražanja  

Zmedenost  

Trma –momljanje  

 

 

 

 

 

Negativna čustva-

prikrivanje/zadrža

nost strah, 
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pa je šel kar sam domov. Ima hudo tremo oz. strah 

pred nastopanjem, zato se temu poskuša izogibati… 

Kadar je žalosten, se umakne. Ne kaže svojih čustev, 

npr. da bi rekel, tega me je pa strah, ne vem, če bi 

poskusil, on samo reče tega ne bom. Ima malo 

prijateljev, pravzaprav samo enega sošolca, ki ga 

sprejema, kakršen pač je. Tudi, kadar piše slabo 

oceno, tega ne pokaže navzven. Le zamahne z roko 

in skuša prikriti svoja čustva. Mislim, da velikokrat 

koga tako tudi preslepi, s svojo masko. 

NEJC: Mislim, da je že po karakterju nekoliko bolj 

zadržan. Nerad izraža svoja čustva, tako pozitivna kot 

negativna. Čeprav bi lahko rekla, da je večino časa 

predvsem zmeden, skuša dohajati okolico, večkrat se 

zdi, da se nahaja nekje v svojem svetu. Zato po moje 

verjetno predeluje težave na medosebnem področju v 

sebi… Nejc bolj redko pokaže svoja prava čustva. 

Predvsem čustva strahu, razočaranja ali celo jeze 

skuša prikriti, čeprav mu to ne uspe vedno. Imam 

občutek, da je zelo občutljiv, a tega noče kazati 

drugim. Težko se spoprijema s tem, da ima učne 

težave, počuti se drugačnega od drugih. 

Kadar je jezen – to je sicer zelo redko – se najraje 

umakne stran od vsega, v sebi premleva čustva jeze. 

Čustva razočaranja in žalosti se pojavijo predvsem ob 

učnih neuspehih, takrat se prav tako umakne vase, 

takrat si težko pusti blizu. 

 

JAN: Čustva veselja in zadovoljstva kaže, čustva 

razočaranja in strahu pa želi prikriti. Ima dobro 

kontrolo pri negativnih čustvih. Če je jezen, se noče 

več igrati ali pogovarjati z drugimi, raje se umakne 

stran. Kadar ga je strah ali ima tremo, jo poskuša 

ignorirati, pomaga, če ga pri premagovanju tega malo 

Prikrivanje čustev 

Trema pred 

nastopanjem  

Izogibanje  

Negativna čustva 

–umik  

Zadržanost  

Ne izraža čustva 

+ ali - 

Zmedenost  

Dohajanje  

Introvertiranost  

Težave 

samosprejemanja 

Jeza - umik   

Razočaranje, 

žalost ob učnem 

neuspehu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselje kaže 

Strah, 

razočaranje 

razočaranje, jeza  

 

Umik – 

neutolažljivost  

Dober 

samonadzor 

Pozitivna čustva-

izražanje  

 

Zmedenost  

Težave samo-

sprejemanja  
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spodbudim. Kadar je žalosten, se umakne, ne želi 

družbe, ne pomaga tolažba. 

prikriva  

Dobra kontrola  

Umik ob jezi, 

žalosti  

Ignoriranje strahu, 

treme 

5. Učiteljičin predlog pomoči   

MIHA: Kot prvo, najbolj bi mu bilo potrebno dvigniti 

samozavest, potem pa vaditi verbalno in neverbalno 

komunikacijo. Kasneje bi se lahko lotili tudi še tega, 

kako pristopiti k sošolcem itd.  

 

 

NEJC: Po mojem mnenju res potrebuje vajo socialnih 

veščin predvsem na področju prepoznavanja različnih 

sporočil in komunikacije, kako prositi za pomoč, kako 

se postaviti zase, take stvari... Je pa tudi zelo 

pripravljen pomagati, če ga prosiš. To je zanj velika 

prednost. 

 

JAN: Verjetno ravno to, kako prositi za pomoč, znati 

poslušati, to se mi zdi, da vsem učencem malo 

manjka (smeh), kako se postaviti zase, navezati stike, 

pokazati prava čustva….Obvlada pa veščine, kot so 

pozdravljanje in vljudno obnašanje (prosim, hvala itd.) 

Dvig samozavesti 

Okrepitev 

komunikacijskih 

spretnosti  

Navezovanje 

stikov  

 

Socialne veščine  

Komunikacijsko 

razumevanje  

Pripravljenost 

prositi za pomoč 

 

 

Pripravljenost 

prositi za pomoč 

Navezovanje 

stikov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacijske 

spretnosti 

 

Socialne veščine  
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Priloga 3: KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek: učiteljica o 

učencu po TSV 
 

KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek 

 

SKUPNI PREPIS - učiteljica o učencu po TSV 

1. O UČENČEVI SAMOPODOBI POJMI /KODE KATEGORIJE 

(skupne za vse tri 

učence) 

Spremembe v samozavesti 

Spremembe se kažejo v tem, da se zdaj bolj 

zavedajo svojih zmožnosti. Malo bolj 

samozavestni so, Jan in Nejc bolj, Miha pa še 

vedno ne toliko. Verjetno bi on potreboval malo 

daljšo in bolj kompleksno obravnavo. 

Zavedanje  

Samo-spoznavanje 

Zmožnosti  

Dvig samozavesti  

Izboljšanje  

Potreba po 

strokovni obravnavi 

Izboljšanje  

 

Samospoznavanje  

 

Stalnost strokovne 

obravnave 

Soočanje z neuspehom 

Miha se še vedno izogiba takim situacijam, kjer bi 

lahko doživel neuspeh. Nejc pa se je začel bolj 

kontrolirati in se truditi, da ne bi doživel neuspeha. 

Ne pove takoj odgovora in malo pomisli. Jan je še 

vedno zadržan. 

Samo pri Mihu sem opazila, da poskuša iskati 

razloge za neuspeh (ko smo analizirali nastop) 

poskusi najti, a ne pri sebi.  

 

Izogibanje  

Samokontrola  

Trud  

Impulzivnost reakcij 

Kontrola  

Zadržanost  

Razlog za neuspeh 

– zunanji dejavniki  

 

 

 

 

Iskanje vzrokov  

 

Zmanjšanje strahu  
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Sprejemanje pohvale 

 

Miha sem velikokrat pohvalila in ga spodbujala, a 

se mi zdi, da se njegov odziv ni dosti spremenil. 

Še vedno se je delal, kot da mu je vseeno, ali da 

ne mislim resno.  

 

Nejca in Jana pa je pohvala spodbudila za naprej. 

Sta se zahvalila, čeprav jima je bilo še vedno 

precej nerodno. 

Nespremenjenost 

Neodzivnost  

Indiferentnost 

Dvom v iskrenost 

 

Motivacija  

Nelagodje  

Zahvala 

 

 

 

 

Indiferentnost in 

dvom 

 

Motivacija  

Sprejemanje kritike 

Tu ne opažam večjih sprememb. Je pa tudi res, 

da ni bilo veliko priložnosti, da bi odziv na kritiko 

preverjala. Morda le pri Mihu, ki še vedno na 

kritiko odreagira, kot da se ga to ne tiče, da mu je 

vseeno. Išče vzroke drugod. 

Nespremenjenost  

Indiferentnost  

Iskanje vzrokov  

Zunaj sebe  

 

 

Nespremenjenost 

 

Zastavljanje ciljev 

Mislim, da si ciljev niti ne zastavljajo, ali pa jaz 

tega nisem tako opazila. Prej bi rekla, da si 

postavljajo nizke in se ne želijo preizkusiti v 

situacijah, ki bi jim prinesle neuspeh. Pogovarjali 

se z mano o tem niso. 

 

 

 

Ne – zastavljanje 

ciljev 

Podcenjevanje  

Izogibanje  

Strah pred 

neuspehom 

 

 

 

 

 

Podcenjevanje  

 

Strah pred 

neuspehom  
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2. SPREJEMANJE IN SOCIALNA PODPORA POJMI /KODE KATEGORIJE 

(skupne za vse tri 

učence) 

Sprejetost učenca v razredu 

Mislim, da so jih sprejemali enako dobro kot prej. 

Med poukom se učenci niso dražili in si nagajali. 

Lahko, da se je to dogajalo med odmorom, ampak 

mislim, da do tega ni prihajalo pogosto. 

Je bila pa ena situacija, ko so učenci morali 

pripraviti govorni nastop. Zdelo se mi je lepo, ker 

so sošolci Nejca spodbujali, ker je očitno imel 

tremo in mu na koncu celo zaploskali.  

Sprejemanje  

Nespremenjenost  

Učni proces  

Ni zbadanja  

Sprememba 

podpore  

Nastopanje  

Govorni nastop 

Spodbujanje  

Odpravljanje treme  

Ploskanje  

 

 

Splošna slika 

nespremenjena  

 

Sprememba pri 

spodbudi 

govornega nastopa  

Nudenje in sprejemanje pomoči 

Jan in Nejc sta zdaj bolj pripravljena sprejeti 

pomoč. Ponavadi na mojo pobudo po pouku, ko 

sta bila sama. Bolj sem jima ponudila pomoč in 

sta jo sprejela. 

Ti učenci (Miha, Jan in Nejc) so se bolj opogumili 

in si pomagali med seboj. 

 

 

 

 

Pripravljenost 

sprejemanja  

Zunanja pobuda  

Opogumljeni 

Medsebojna pomoč  

 

 

Odprtost do 

ponujene pomoči  

 

Sprememba  
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3. ODNOSI Z VRSTNIKI POJMI /KODE KATEGORIJE 

(skupne za vse 3 

učence) 

Odnosi v razredu 

Po mojem mnenju je so se odnosi malo 

spremenili. Ker pa se z igrami končali proti koncu 

leta, ni bilo dovolj časa da bi opazovala 

spremembe. Sem pa imela priložnost opazovati 

otroke v šoli v naravi. Med seboj so bili strpni, si 

tudi pomagali, se spodbujali. Največ se mi zdi, da 

je pridobil Nejc.  

Sprememba 

odnosov 

Strpnost  

Medsebojna pomoč  

Spodbude  

 

Strpnost, 

sprejemanje, 

pomoč 

Način reševanja konfliktov 

Po delavnici so se nekajkrat spomnili na igre, ki 

so jih igrali in se eden drugega opomnili, kako bi 

lahko težavo rešili, ko smo se pogovarjali. 

 

Prenos naučenega  

Opominjanje  

Uporaba v drugi 

situaciji  

Verbalno reševanje  

Iskanje sprave  

Implementacija v 

drugih situacijah  

 

 

Aktivnost pri iskanju socialnih stikov 

Miha še vedno ni prav sproščen z drugimi učitelji 

in učenci, ki niso v njegovi družbi, Nejc in Jan pa 

nimata velikih težav.  

 

Nesproščenost  

Iskanje  

Neproblematičnost  

 (Ne)odprtost 

 

Vključevanje  

4. IZRAŽANJE ČUSTEV POJMI /KODE KATEGORIJE 

(skupne za vse 3 

učence) 

Način izražanja čustev Nespremenjenost   
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Miha še vedno ni prav sproščen z drugimi učitelji 

in učenci, ki niso v njegovi družbi, Nejc in Jan pa 

sta se precej sprostila. Večkrat nastopita bolj 

samozavestno, kot prej (pred TSV), se mi zdi.  

Kar se tiče nebesedne komunikacije, so se 

verjetno tudi bolj navadili name, ker kakšnih 

konfliktov oz. nesporazumov zaradi komunikacije 

niti nisem zaznala. 

 

Neodprtost  

Zaprtost  

Nesproščenost  

 

Lažje izražanje 

čustev  

Samozavest  

 

 

(Ne)samozavestno

st  

5. Učiteljičino mnenje glede TSV    

Po mojem mnenju je bil  ta trening super, pa ne 

samo za te tri učence, ampak za cel razred. So se 

bolj povezali, bi rekla. Je bilo pa vseeno premalo 

časa za opazovanje. 
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Priloga 4: KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek: učenci 

pred TSV 
 

KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek 

SKUPNI PREPIS - učenci pred TSV 

1. SAMOPODOBA POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 

3 učence) 

Samoocena uspešnih področij 

MIHA: Rad pomagam drugim, sem močan za kaj nest, 

peljem psa na sprehod. 

 

NEJC: Rad delam kaj iz lesa, rezbarim. Naredil sem 

majhen stolček...Rad tudi rišem in slikam s čopičem. 

Pa nogomet rad igram. 

 

JAN: V športu sem dober. Pa pri likovnem. 

 

Pomoč drugim  

Fizična moč 

 

 

Ustvarjanje (les, 
risanje, slikanje) 

Igranje nogometa  

 

Likovna umetnost 

Športna vzgoja  

 

Pomoč drugim 

 

Ustvarjanje  

 

Šport  

Samoocena težavnih področij 

MIHA: Pri glasbeni vzgoji... Pa pri slovenščini, včasih 

pri matematiki in pri družbi. 

 

 

NEJC: Pri angleščini in pri slovenščini včasih. Včasih 

je tudi matematika težka za razumet. 

 

JAN: Pri naravoslovju. Toliko podatkov je za zapomnit. 

Pa pri slovenščini včasih. 

 

Glasba  

Slovenščina  

Matematika  

Družba  

 

Angleščina  

Slovenščina  

Matematika  

 

Naravoslovje  

Slovenščina  

Šolsko področje  

 

Učni predmeti  
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Soočanje z neuspehom 

MIHA: Mi je mal težko, ampak tako pač je. Poskušam 

čim prej pozabiti, pustim na miru, ne poskušam kaj 

popravljati. 

 

 

 

NEJC: Težko mi je. Če pišem slabo, so tudi doma jezni 

name. Včasih skušam skrit oceno, pa ne povem takoj. 

Včasih je zato še slabše. Poskušam popravit. 

 

JAN: Ni mi vseeno, me prizadene. Ampak poskušam 

popraviti, če se da. Težko mi je, jezim se nase. 

Negativna čustva  

Hitra pozaba  

Ni želje po 
izboljšanju  

Želja po 
minljivosti  

 

Negativna čustva  

Jeza staršev  

Prikrivanje  

Trud po 
izboljšanju  

 

Ni vseeno 

Želja po 
izboljšanju  

Jeza  

Negativna čustva  

 

 

 

Negativna 
čustva 

 

Želja po 
izboljšanju  

 

Prikrivanje (1x) 

Sprejemanje pohvale 

MIHA: Ponavadi me pohvali mama ali učiteljica za 

dobro oceno. Mama pa takrat, ko peljem Piko (psa) na 

sprehod. Reakcija na pohvalo: Takrat sem vesel. 

Čeprav je to zelo redko. Včasih si mislim, da pohvalijo 

kar tako, da ne mislijo resno. 

 

NEJC: Pohvali me mama, posebej, če dobim kakšno 

dobro oceno, pa če pomagam kaj doma, npr. pri 

kuhanju - dobro znam “pohat” meso. Včasih me 

pohvali starejši brat, ko mu pomagam popravljat 

motor… Reakcija na pohvalo: Velikokrat rečem: “Je že 

v redu” ali pa “saj ni nič takega.” 

Mama/učiteljica  

Dobra ocena  

Sprehod psa 

Veselje  

Redkost  

Nezaupanje v 
pohvalo 

Dvom v iskrenost  

 

Mama 

Dobra ocena  

Pomoč pri gosp. 
opravilih  

Starejši 

Starši 

Učiteljica  

 

Učni uspeh 

Domača 
opravila  

 

Dvom v 
iskrenost 

Nezaupanje  

Zadrega  
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JAN: Da, pohvali me mama ali tata ali učiteljica.  

Mama me pohvali, če doma kaj pomagam, učiteljica 

pa, če kaj naredim dobro pri pouku. Reakcija na 

pohvalo: Nič ne naredim. Dobro se počutim. Malo mi je 

nerodno. 

brat/motor 

“Je že v redu” 

“Saj ni nič 
takega.” 

Zadrega  

 

Mama 

Oče 

Učiteljica  

Dobra ocena  

Ni odziva  

Nerodno 

Zadrega  

Sprejemanje kritike 

MIHA:  Učiteljica me kdaj okrega, ker ne 

poslušam...Takrat sem tiho, malo mi je nerodno. 

 

 

NEJC: Včasih me okregajo, večkrat doma kot v šoli. 

Takrat mi je hudo. Doma grem ponavadi v sobo in se 

zaprem. 

 

JAN: Včasih me okregajo, večkrat doma kot v šoli. V 

šoli sem ponavadi tiho, doma pa kdaj tudi kaj rečem 

nazaj. 

 

 

Učiteljica  

Ne poslušanje  

Tiho  

Zadrega  

 

Okarati  

Starši  

Neprijetno 

Umik  

 

Starši  

Tiho 

Ne odgovarja  

 

 

 

 

 

 

 

Zadrega  

 

Umik  

 

Domače okolje  
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2. SPREJEMANJE IN SOCIALNA PODPORA   POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 

3 učence) 

Zbadanje vrstnikov  

MIHA:  Letos ne. Zafrkavali so me v 3. razredu, ampak 

se ne spomnim, kaj so mi takrat rekli. Če se to zgodi, 

grem stran, počutim se užaljenega. Včasih rečem kaj 

nazaj. 

 

NEJC: Ne bi rekel (da me zafrkavajo). No, ja, mogoče 

v igri. Glede tega, kako sem zmeden in včasih kakšno 

neumno zinem. Kadar se to zgodi, grem stran, jih 

pustim na miru. 

 

JAN: Me ne zbadajo. Se pa kdaj smejejo na moj račun, 

če kdaj kaj takega rečem. Takrat se smejim tudi jaz, 

ampak mi ni tak fajn. Mi je težko. 

 

Umik  

Užaljenost  

Občasna 
verbalna 
»obramba«  

 

Umik  

Zbadanje med 
igro 

Zmedenost  

Uporaba besed 

 

Neprijetnost  

Posmehovanje  

Neprijetnost  

Besede  

 

Umik  

Verbalna 
»obramba«  

 

Neprijetno  
doživljanje 

 

Zbadanje 

 

Posmehovanje  

 

Neustrezna 
uporaba besed  

 

Občutki nerazumljenosti 

MIHA: Včasih, ko Nejcu razlagam, kako se kaj naredi, 

pa malo čudno povem, pa reče, da me nič ne razume, 

pol pa skušam povedat še enkrat. Ali pa grem stran. 

 

NEJC: Zdi se mi, da me ne poslušajo. Če jaz kdaj 

predlagam igro, se vedno kdo oglasi, da bi raje kaj 

drugega igrali, pa me ne upoštevajo. 

 

 

 

Poskus ponovne 
obrazložitve 

Umik  

 

Neupoštevanje 
pri odločitvah 

Medvrstniške igre  

Ignoriranje  

Uporaba 
neustreznih 
besed/kontekst 

 

 

 

 

 

Pojasnjevanje  

Umik  

 

Medvrstniške 
igre  

 

 

Neustrezna 
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JAN: Težko mi je, če rečem, kaj takega, da se potem 

vsi smejijo, jaz pa sploh ne vem, zakaj. 

Posmehovanje 

Nerazumevanje 
smeha  

uporaba besed 

Nerazumevanje 
posmehovanja 
vrstnikov  

Sprejemanje pomoči 

MIHA: Predvsem pri učenju (potrebuje pomoč, op. 

avtorice). Velikokrat mi pomaga starejši brat, z njim se 

učiva angleščino, slovenščino, včasih tudi 

naravoslovje… V razredu mi včasih pomaga Nejc, ki 

sedi z mano v klopi, včasih tudi Miha… Ko ne vem, kaj 

moramo en trenutek narediti pri pouku, mi Nejc pokaže 

v zvezku, da prepišem….Drugače mi pri učenju v šoli 

pomaga učiteljica Anja. Trikrat na teden me vzame od 

pouka, da potem skupaj delava snov, pa še igrava se 

kdaj kakšne družabne igre (npr. spomin). 

 

NEJC: Pri učenju, predvsem pri slovenščini. Včasih 

malo pogledam med poukom k sosedu, če se slučajno 

izgubim, pa ne vem, kje smo ostali... Miha mi včasih 

pomaga, skupaj sediva. Pa pedagoginja Jožica, s 

katero se učim enkrat na teden. 

 

 

JAN: Da, pri učenju, predvsem pri naravoslovju ali pri 

tistem predmetu, kjer je veliko različnih pojmov, ki se 

jih moram zapomniti. G. mi pomaga. Na primer, če ne 

vem, kaj je za domačo nalogo.  

 

 

 

Pri učenju  

Učna pomoč  

Starejši brat  

Sošolec –sosed v 
klopi 

Učiteljica/dodatna 
strokovna pomoč  

 

 

 

Učna pomoč  

Sošolec-sosed v 
klopi  

Nesledenje 
razlage  

Pedagoginja  

 

 

 

Učna pomoč  

Učiteljica  

Sošolec  

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivna 
naravnanost 

 

Učna pomoč  

 

Sošolci 

 

Šolsko osebje  
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Prositi nekoga za pomoč 

MIHA: Ponavadi poskušam kar sam narediti. Če mi kaj 

res ne gre, potem rečem včasih Nejcu, če bi mi 

pomagal. Ampak mi je zelo težko, nerodno. V razredu 

kdaj pomagam Nejcu, doma pa atu ali bratu pri 

popravljanju motorja, včasih mami, ko me prosi, naj 

nesem smeti. 

 

 

 

NEJC: Najprej poskusim sam. Če je kaj pretežko, 

včasih kar pustim, pa ne opazijo… Sam včasih 

pomagam sošolki, ali pa Mihatu in doma, če me kaj 

prosijo. 

 

 

JAN:Trudim se sam. Če ne gre, še malo počakam. 

Včasih potem učiteljica odgovor na glas pove, pa 

zapišem takrat. Ne rečem za pomoč. Doma pomagam, 

v šoli pa, če me kdo prosi. 

Želja po 
samostojnosti 

Trud  

Nerodno 

Nelagodje  

Težave pri 
iskanju pomoči 

Nudenje pomoči 
sošolcu, domačim 

Želja po 
samostojnosti  

 

Nedokončanje  

Neopaznost  

Nudenje pomoči 

Sošolcu 

Domačim  

Če prosijo  

 

Želja po 
samostojnosti  

Čakanje  

Ne reče za 
pomoč  

Nudenje pomoči 
domačim 

Prostovoljno 

Sošolci-če prosijo  

 

 

 

 

 

 

Želja po 
samostojnosti  

 

Nelagodje pri 
prošnji za 
pomoč 

 

Čakanje  

 

Nudenje pomoči 
drugim ob 
prošnji za 
pomoč  

3. ODNOSI Z VRSTNIKI POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 

3 učence) 

Odnosi v razredu 

MIHA: V razredu se na splošno dobro razumemo. Jaz 

Dobro 
razumevanje  

Druženje med 
odmori 
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se ponavadi družim z Nejcem, včasih tudi z Janom, z 

ostalimi pa le občasno. V odmoru se igramo skupaj 

razne družabne igre. Popoldne se običajno ne družimo 

skupaj, ker mama od Nejca ne dovoli toliko obiskov 

Nejca pri meni. Enkrat, ko je Nejc prišel k meni, sva 

igrala igrice na računalniku, pa s kolesom sva se 

vozila. 

 

 

NEJC: S sošolci se dobro razumemo, najbolj z Mihom. 

Včasih se druživa popoldne, ko pride k meni na obisk. 

 

JAN: V razredu se dobro razumemo. Največ se družim 

z G. V odmoru se igramo kakšne igre s kockami. 

Včasih se družimo tudi popoldne, največkrat se vozimo 

s kolesi naokoli. 

Dobra klima  

Intenzivni stiki z 
Janom/Nejcem 

Drugi občasni  

Druženje med 
odmori 

Popoldansko 
druženje občasno 

Prepoved 

Kolesarjenje  

Dobro 
razumevanje  

Popoldansko 
druženje  

Občasno  

Dobro 
razumevanje  

Igranje med 
odmori  

Popoldansko 
druženje  

Kolesarjenje  

 

Dobra razredna 
klima 

 

Formacija 
skupin 

 

Občasno 
popoldansko 
druženje  

Približati se vrstnikom pri igri 

MIHA: Mi je nerodno, pa rajši gledam in upam, da me 

povabijo sami od sebe. Če bi prišel v razred nov 

sošolec, bi rajši počakal, da bi se on prišel igrat k meni 

ali kaj podobnega... Včasih mi je težko ostati dolgo 

prijatelj. 

 

 

NEJC: Najprej počakam, malo opazujem, mogoče 

sami rečejo, da pridem zraven. Mogoče potem tudi 

vprašam… Če bi dobili novega sošolca, bi počakal, da 

Nerodno 

Neprijetno 

Zadrega  

Opazovanje  

Želja po 
sodelovanju 

Čakanje na 
povabilo  

Težave 
ohranjanja stikov  

 

Čakanje  

 

 

 

 

 

Zadrega  

 

Čakanje na 
povabilo  

 

Opazovanje  
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bi on prišel k meni in kaj rekel... Ni mi težko biti 

prijatelj. 

 

 

 

JAN: Nič. Preveč bi mi bilo težko, da bi jih vprašal, če 

se lahko grem tudi jaz. Sem rajši sam, mi je preveč 

nerodno. Če bi kdo prišel na novo, bi po moje bi rajši 

počakal, da bi on prišel k meni. 

Opazovanje  

Čakanje na 
povabilo  

Ni težav 
ohranjanja stikov  

 

Nerodnost 

Zadrega  

Čakanje na 
povabilo 

Samota  

 

Umik  

Situacije, kjer pride do spora 

MIHA: Pri športni vzgoji ali pa pri igrah, ki se jih igramo 

v odmoru. 

NEJC: Doma se največkrat skregam s starejšim 

bratom, v šoli pa z J., sošolcem. Včasih se mi zdi, kot 

da bi me ta sošolec imel malo na piki. 

 

JAN: Pri športni vzgoji ali pa pri igrah, ki se jih igramo v 

odmoru. Ponavadi se ne prepiramo tako veliko. 

 

Igre med odmori 

Športna vzgoja  

 

Sošolec 

Starejši brat  

 

Igre  

Športna vzgoja  

 

 

 

 

Vrstniške igre 
med šolskimi 
odmori 

 

Športna vzgoja  

Način reševanja konfliktov 

MIHA: Jaz se ponavadi nočem več igrati, grem raje 

stran… Največ se kregava z mlajšo sestro, takrat tudi 

vpijem, včasih tudi udarim. S sošolci se skregam pri 

igranju igric, če se sošolcu zdi, da nisem prav igral, da 

sem se kaj zmotil ali pa da goljufam. Ne maram se 

preveč kregat, zato se umaknem, malo popustim. 

 

NEJC: Ne maram se preveč kregat. Rečem tistemu, s 

 

Umik  

Prekinitev igre  

Kričanje  

Popuščanje  

Ne mara prepirov  

 

 

Umikanje  

 

 

 

Umikanje  

Prekinitev igre  

 

Iskanje sprave/ 

popuščanje  
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katerim se kregava, da je že v redu ali pa se 

umaknem. 

JAN: Učenci sami skušamo rešiti problem, ponavadi 

se G. vmeša, pa poskuša narediti red. Jaz se ponavadi 

nočem več igrati, grem raje stran. Sošolci se lahko se 

tudi ujezijo in koga udarijo. Potem pa je problem, ki ga 

rešujejo učiteljice. Jaz se še nisem nikoli stepel. 

Sprava iskanje  

 

Umikanje  

Prekinitev igre  

 

Izražanje jeze 

MIHA: Doma je to bolj pogosto (kot v šoli, op. avtorice) 

Posebej, kadar se skregava s sestro. Potem pa, ko 

pride mama, pa ona (sestra, op. avtorice) vse tako 

čudno pove, da sem vsega na koncu kriv jaz, kar se mi 

zdi krivično. Doma se skregam, včasih se tudi 

zaderem in sestro udarim. 

 

NEJC: Ne, v šoli zelo redko. Doma pa včasih, ko mi 

kaj ne gre tako, kot bi moralo iti. 

 

JAN: Včasih. Rečem kaj naglas nazaj, potem pa se 

umaknem. Doma je to bolj pogosto. Posebej, kadar se 

skregava s sestro.  

 

V domačem 
okolju 

Sestra  

Doživljanje krivde 

Kričanje  

Fizično izražanje 

 

Domače okolje  

 

 

Domače okolje  

Sestra  

Šolsko okolje 
redko  

 

 

 

 

 

 

Pogosteje v 
domačem okolju  

 

Redkeje v šoli  

Izražanje strahu, anksioznosti 

MIHA: Strah me je nastopanja. Imam tremo. 

NEJC: Strah me je nastopanja, pa kaj povedat pred 

razredom.  

JAN: Včasih mi je težko pred tablo. Ko me učiteljica kaj 

vpraša, pa ne znam, ali ko imamo govorno vajo. 

 

Nastopanje  

 

Nastopanje  

 

Nastopanje  

 

 

 

Nastopanje pred 
razredom  
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Priloga 5: KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek: učenci po 

TSV 

 

KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA - kodirni postopek 

 

SKUPNI PREPIS - učenci po TSV 

1. VTISI O TSV POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 3 
učence) 

MIHA: Fajn mi je bilo. Včasih mi je bilo težko, ker 

sem moral kaj povedati pred vsemi, samo potem 

sem se navadil in zdaj mi ne več tako težko. 

Najbolj fajn mi je bilo, ko sva bila z Nejcem v 

paru in sva se morala vaditi kakšno veščino. 

 

 

 

 

NEJC: V redu je bilo. Najbolj so mi bile fajn 

igrice. Včasih mi je bilo težko, ker smo se 

pogovarjali in nekateri niso mogli poslušati in so 

bili nemirni. Včasih sem bil med njimi tudi jaz. Na 

splošno pa mi je bilo fajn... Škoda, ker je že 

konec. Mogoče bi lahko še drugo leto to ponovil. 

 

 

 

JAN: Všeč mi je bilo, ker potem nismo imeli 

razredne ure. Fajn so mi bile igrice, veliko smo 

Zadovoljstvo 

Prijetno  

Nastopanje  

Izražanje pred 
množico 

Težave  

Izboljšanje  

Navada  

Delo v  dvojicah  

Vaja veščine  

Zadovoljstvo  

Prijetno 

Igranje vlog  

Neprijetno 

Neposlušanje  

Klepetanje  

Neustrezno 
obnašanje  

Želja po ponovitvi  

 

Zadovoljstvo 

Všečnost  

 

 

 

 

Pozitivni vtisi 

 

Všečnost  

 

Igra vlog 

 

Domačnost okolja  

 

Želja po ponovitvi 
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se nasmejali, sploh, ko smo morali še kaj 

zaigrati pred razredom (igre vlog, op. avtorice), 

kar hitro se je vse končalo. Mogoče mi včasih ni 

bilo fajn, ker smo imeli trening šesto uro, ko smo 

bili že malo zmatrani. Komaj čakamo, ker gremo 

kmalu v šolo v naravi in se vsi pogovarjamo, kdo 

bo s kom v sobi. Meni so bile te delavnice in igre 

fajn, upam, da se jih bomo šli tudi v šoli v naravi. 

Zdaj se v razredu počutim bolj domače. 

Igra vlog  

Smejanje  

Nastopanje  

Hitro konec 

Želja po ponovitvi  

Domačnost  

2. SAMOPODOBA   

Samoocena uspešnih področij 

MIHA: Močan sem, dober, če lahko kaj 

pomagam nest. 

 

NEJC: Dober sem v tem, če je treba kaj narediti, 

kaj mizariti ali kaj drugega ustvariti. 

 

JAN: Ja, vem, da sem dober v športu in v 

ustvarjanju, to smo se pogovarjali tudi na vaših 

delavnicah. Tista mi je bila najbolj všeč, zato ker 

je res, da je vsak nekje dober, samo ugotoviti 

mora, kje. In potem delati na tem. 

 

Pomoč drugim  

Fizična moč 

 

 

Pomoč drugim 

Ustvarjanje  

Mizarjenje  

 

Ozaveščanje  

Šport 

Ustvarjanje  

Identifikacija in trud  

 

 

 

 

 

Okrepitev področij 

 

Ozaveščanje  

Samoocena težavnejših področij 

MIHA: Vem, da mi ene stvari gredo bolj težko v 

glavo, vzgojnih predmetov ne maram, ker sem 

bolj neroden. Ne vem, če se je tu kaj spremenilo. 

 

 

 

 

Neučljivost  

Nerodnost  

Dvom o spremembi  

 

 

Dvom o 
spremembi  

 

Sprejemanje 
pomoči  
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NEJC: Pri učenju mi gre malo težko, samo mi 

pomagajo. Nič takega se ni spremenilo, mogoče 

sem edino zdaj malo bolj samozavesten. 

JAN: Pri učenju mi gre malo slabše, ampak mi 

pomagajo. 

 

Sprejemanje učne 
pomoči 

Dvom o spremembi  

Dvig samozavesti  

Sprejemanje 
pomoči  

Soočanje z neuspehom 

MIHA: Mi je težko, pa poskušam to še zmeraj 

skrit. Težko mi je še zmeraj, tako kot prej. 

 

NEJC: Ni mi fajn, če mi ne rata. Si rečem, da bo 

pa drugič boljše. 

 

 

 

JAN: Če mi kaj ne uspe, mi je težko. Težko mi je 

to sprejet. Se skušam že prej potrudit, da ne 

pride do tega. To mi je še vedno težko tako, kot 

prej, ni sprememb. 

Neprijetnost 

Prikrivanje 

Nespremenjenost  

 

Neprijetnost  

Sprejemanje 
rezultata  

Upanje za 
naslednjič  

 

Neprijetnost  

Težave 
sprejemanja  

Nespremenjenost  

 

 

 

Nespremenjenost  

 

Neprijetnost/ 

prizadetost  

 

Upanje  

Sprejemanje pohvale 

MIHA: Fajn je, če me kdo pohvali. Čeprav ne 

vem, ali misli resno, ali se le zafrkava. Če me 

kdo pohvali,  zdaj skušam reči: »Hvala.« Tako 

kot smo se učili.  

 

NEJC: Malo mi je nerodno, če me kdo pohvali, a 

se mu vseeno zahvalim. Prej, pred delavnicami, 

 

Dvom o iskrenosti  

Zadovoljstvo 

Všečnost  

Ustrezen odziv  

 

Nerodno  

Zadrega  

 

 

 

Ustreznost odziva  

 

Všečnost  

 

Dvom o iskrenosti  
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se nisem zahvalil. 

 

JAN: Če me pohvali, sem vesel.  

Ustrezen odziv  

 

Veselje  

Sprejemanje kritike 

MIHA: Če me krega, mi ni fajn. Če me krega, ga 

skušam poslušat in se ne preveč obremenjevat s 

tem. 

 

NEJC: Če me kregajo, sem tiho in čakam, da bo 

minilo. Žalosten sem. 

 

 

JAN: Če me krega, mi je težko. A mogoče me 

zdaj, če mi kdo kaj slabega reče, ne prizadene 

več toliko. Si rečem, bo pa drugič boljše. 

 

Neprijetnost  

Zaprtost  

Indiferentnost  

 

Neprijetnost  

Žalost  

Čakanje  

Minljivost  

 

Neprijetnost  

Manjša prizadetost  

Drugič bolje 

Upanje  

 

 

 

 

Neprijetnost 

Indiferentnost/ 

minljivost 

 

Manjša 
prizadetost  

Upanje  

Zastavljanje ciljev 

MIHA: To pa ne vem. Še naprej tako kot do 

sedaj. O tem se ne pogovarjam. 

 

NEJC: Poskusil bom delati tako kot do zdaj, 

čeprav o tem niti ne razmišljam. 

 

JAN: Glede šole se mislim še naprej truditi, 

veliko mi pomaga tudi mama, da me doma 

spraša ali napiše test. Drugo pa, podobno kot 

sedaj. Kako že gre tisto: Dobro je biti 

 

Nespremenjenost 

Brezciljnost  

Ne pogovarja  

 

Ne razmišlja  

Neozaveščenost  

 

Ne pogovarja  

Razmišlja  

Šolski cilji  

 

 

 

 

 

 

Nespremenjenost  

 

Neozaveščenost  



189 
 

pomemben, a še bolj pomembno je biti dober. O 

ciljih se ne pogovarjam toliko, samo sam kdaj 

razmišljam o njih. 

 

2. SPREJEMANJE IN SOCIALNA PODPORA POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 3 
učence) 

Sprejetost učenca v razredu 

MIHA: Se mi zdi, da je malo boljše. Še zmeraj se 

največ druživa z Nejcem, samo včasih govorim 

tudi z drugimi, zdaj smo malo bolj prijazni vsi 

skupaj. Mogoče je tudi meni lažje zdaj.  

 

NEJC: Smo prijatelji med sabo, a ne vem, če je 

kaj drugače kot prej. 

 

JAN: Zadnjič se je pri telovadbi L. začel spet 

kregal na Mihata, kako da ni ujel žoge, potem pa 

mu je raje pokazal, kako naj ujame. Ne vem, če 

bi mu kdaj prej to pokazal. 

Malo bolje 

Izboljšanje  

Pogovor z drugimi 

Odpiranje  

Prijaznost  

Lažje  

Nezaznavanje 
sprememb  

 

 

Primer izboljšanja  

 

 

 

Zaznane 
izboljšave  

 

Strpnost  

 

Odprtost interakcij  

Zbadanje vrstnikov 

MIHA: Včasih še kaj rečejo, ampak da bi me 

prav zafrkavali, pa ne. Me pustijo na miru. Če 

me dražijo, sem tiho in grem stran. Mogoče bi 

kdaj kaj rekel. Samo verjetno ne. Tako kot prej. 

NEJC: Me ne zafrkavajo. Mogoče kdaj samo kdo 

kaj reče, ampak v zadnjem času ni bilo nič 

takega. Če bi se to zdaj zgodilo, bi rekel naj 

nehajo ali bi bil tiho. Zdaj bi prej kaj rekel nazaj, 

kot prej (pred treningom, op. avtorice) 

Nespremenjenost  

Indiferentnost  

Umik  

Neodzivnost  

Ne zafrkavajo  

Ne zafrkavajo  

Sprememba  

Postavitev zase 

Zahteva po 
prekinitvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odzivnost 

Zahteva po 
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JAN: Sošolci me že prej niso dražili, mogoče 

prej koga drugega, Mihata mogoče. Mene nič ne 

zafrkavajo, Mihata pa mogoče zdaj ne 

zafrkavajo več toliko. Samo L. še kdaj kakšno 

reče... Če bi me dražili, bi jim rekel, naj nehajo. 

Ali pa bi se delal, da jih ne slišim. 

Umik 

Neodzivnost  

Ne zafrkavajo  

Zahteva po 
prekinitvi  

Ignoriranje  

 

prekinitvi  

Umik – ignoriranje  

Nudenje in sprejemanje pomoči 

MIHA: Nisem potreboval pomoči, če pa bi jo, bi 

koga vprašal, tako kot smo se učili na 

delavnicah. Prišel bi do nekoga in mu rekel: »A 

mi pomagaš?« Čeprav bi mi bilo še zmeraj malo 

»smotano« to rečt, ampak najbrž bi. 

 

 

NEJC: Ne spomnim se, da bi potreboval kaj, če 

pa bi, bi verjetno komu rekel. Še rajši pa kar sam 

pomagam. Se potem dobro počutim. 

 

JAN: Če se da, ponavadi rajši kar sam naredim, 

kar lahko. Še vedno ne maram druge spraševat 

za pomoč. Če pa mi res ne bi šlo, bi koga 

vprašal. V tem času nisem nikogar vprašal. 

 

Lažje  

Iskanje pomoči 

Naučenost pristopa  

Nelagodje ostaja  

Samoocena  

Ne potrebuje 
pomoči 

 

Brez pomoči 

Raje nudi pomoč 
kot sprejema  

 

Raje samostojno  

Neprijetnost ob 
iskanju pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raje nudijo kot 
iščejo pomoč 

 

Zadrega ostaja  

 

Naučenost 
pristopa  

 

 

3. ODNOSI Z VRSTNIKI POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 3 
učence) 

Odnosi v razredu 

MIHA: Bolj smo prijazni, se manj kregamo, ne 

 

Prijazni 

Strpni 
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tožarimo. Primera se ne spomnim. 

 

 

NEJC: Malo boljši prijatelji smo, bolj se 

zastopmo. Ne vem, boljše se počutimo v 

razredu. Kmalu gremo v šolo v naravi in J. me je 

vprašal, če bila lahko skupaj v sobi. To me je 

razveselilo. 

 

JAN: Ne vem, zdi se mi, da smo zdaj malo bolj 

prijazni eden do drugega. Ne kregamo se tolk... 

Malo bolj domači smo si... V redu mi je v tem 

razredu. Zdi se mi, da smo zadnje tedne med 

seboj vsi malo bolj »prijateljski«. Mislim, saj smo 

se prej tudi družili, ampak malo bolj držimo 

skupaj, vsaj nekateri… Se mi zdi, da se je Miha 

tudi malo spremenil, je večkrat videti dobre volje, 

pa kaj tudi sam od sebe pove. Sicer ne med 

poukom, takrat je še zmeraj bolj tiho, ampak v 

odmorih ali kar tako. 

Spravni  

Samostojno 
reševanje težav  

 

Prijazni 

Razumevanje  

Nove povezave  

 

 

Prijazni  

Spravni 

Manj konfliktov  

Domačnost  

Dobro počutje  

Tesnejše vezi  

Solidarnost  

»Držimo skupaj«  

Odprtost  

 

 

Medsebojna 
prijaznost  

 

 

 

Manj konfliktnih 
situacij  

 

Solidarnost – 
krepitev vezi  

Način reševanja konfliktov 

MIHA: Skregam se bolj doma, v šoli pa ne. Se 

umaknem. Ni sprememb. 

 

 

 

 

NEJC: Se skoraj ne kregam. Tako prej kot zdaj. 

 

Umik 

Ni sprememb  

Domače okolje 

Pogostejše  

 

Nespremenjenost  

 

 

Redkost  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespremenjenost  
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JAN: Redko se kaj skregam. Tako prej kot zdaj 

se sploh ne spomnim, da bi se kaj skregali. 

 

 

 

Redkost 

Redkost pojava  

Aktivnost pri iskanju socialnih stikov 

MIHA: Težko se mi je približat skupini, ki se igra. 

Rajši ne grem tja. Ampak mogoče bom enkrat 

poskusil. Še zmeraj mi je težko govoriti z 

nekaterimi. Ne z Nejcem, s tistimi, ki so glasni in 

morajo zmeraj imeti prav, pa ja. 

 

 

 

 

 

NEJC: Ja, zdaj mi je lažje kaj reči sošolcem. Na 

primer, če se lahko igram z njimi ali kaj 

podobnega. Sošolci smo prijatelji med sabo, a 

ne vem, če je kaj drugače kot prej... Ne, ni mi 

težko (govorit z drugimi, op. avtorice).. Če pa mi 

je malo težko, to vseeno probam naredit. 

JAN: Ma ne bi rekel, da mi je s kom prav težko 

(govorit z drugimi, op. avtorice). 

 

Težave pri iskanju 
stikov  

Zadržanost  

Umik 

Preferenca  

Upanje  

Poskusiti  

Opolnomočenje  

Težavnost 
komuniciranja  

Nespremenjenost  

 

Sprememba  

Lažji pristop  

Poskušanje  

Premagovanje 
težav  

 

 

Ni težav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolnomočenje  

 

4. IZRAŽANJE ČUSTEV POJMI /KODE KATEGORIJE 
(skupne za vse 3 
učence) 

Način izražanja čustev 

MIHA: Še vedno mi jih je težko pokazat. Mogoče 

Težave z 
izražanjem  

Sprememba na 

 

 



193 
 

zdaj kaj lažje povem. Mi je bilo fajn, ker sem na 

delavnicah kaj povedal, sem se dobro počutil. 

 

 

NEJC: Težko mi je pokazat, kaj čutim. Probam 

povedat ali pokazat. Lažje mi je to pokazat, če 

sem jezen, če sem žalosten in razočaran, pa 

sem bolj tiho. To mi je še vedno težko, tako kot 

prej. 

 

 

JAN: Če sem jezen, to pokažem. Če me je strah 

ali pa sem razočaran, pa ne pokažem vedno. 

Nočem, da bi kdo to vedel. Mogoče zadnje 

tedne lažje povem, če me kaj teži, kot prej.  

bolje 

Lažje izražanje  

Boljše počutje  

 

Težko pokazati 
čustva  

Lažje pokazati kot 
povedati  

Težko kot prej 

Nespremenjenost  

Negativna čustva  

Zadržanost  

 

Jeza – pokazati  

Strah/razočaranje – 
kontrola  

Izboljšanje  

 

 

 

 

Težave z 
izražanjem 
negativnih čustev 

 

Govoriti-pokazati  
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Priloga 6: Paradigmatski model 1 – pred TSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ne)verbalna 

sporočila 

Kontekst pogovora 

Dodatna pojasnila 

Umik  

Posmehovanje  

Nekonflktnost 

Dobra klima 

Zaprte skupine 

Umik/pokoritev  

Pre/podcenjevanje  

(ne)verbalno 

komuniciranje  

Koncentracija  

Razumevanje 

učnih 

predmetov  

Reševanje  

Umik/pasivnost 

Strokovna pomoč 

Dopolnilni pouk 

 

Domače 

okolje  

Umik 

očesni 

stik 

 

Zadrega  

Prizadetost  

Negativna 

čustva 

 
Umik 

Pasivnost 

 

Izogibanj

eee  

Želja po 

izboljšanju 

 

Spekter težavnih 

področij 

Soočanje z 

neuspehom  

Sprejemanje 

kritike  

Zastavljanje  ciljev 

Likovna vzgoja 

Športna vzgoja  

 

Zadrega  

Dvom v 

iskrenos

Neizrazitost  

uspešnih 

področji  Motivacija  

Sprejemanje 

pohval  

Domače 

okolje  

Javno 

nastopanje  

Slaba 

samopodoba 

 

Izražanje 

čustev  
 

Zmedenost  

Prikrivanje 

negativnih 

čustev 

Socialni odnosi  

Odnosi v razredu 

Pop. druženje 

Prekinitev 

Konfliktne 
situacije: 

Družabne igre 

Športne 
aktivnosti 

Sorojenci 

Opazovanje 

Čakanje na 
povabilo 

 

Zadrega 
Pasivnost 

 

Nesamoiniciativnost 

Ustrežljivost 

Spodbujanje 

Aktivnosti pri 

iskanju stikov  

Sprejemanje in 

socialna podpora 

Reševanje 

konfliktov  

Indiferentnost  

vrstnikov  

Ni zbadanja  

Posmehovanje  

Neustrezna uporaba 

besed  

NUDENJE + ISKANJE + SPREJEMANJE pomoči 

(ne)samoiniciativnost 

Dodatna str. pomoč 
 

Nelagodje  
Čakanje  

Želja po 

samostojnosti  

Odklanjanje  

Enakost  

Sošolci 

Šolsko osebje  

Učna pomoč 

 

Sprejetost v 

razredu 
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Priloga 7: Paradigmatski model 2- po TSV 
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Užalostitev  

Neprijetnost  

 

Ni 

sprememb 

 

Prizadetost  

Negativna 

čustva 

 

Zmanjšanje 

strahu 

 

Iskanje 

vzrokov 

 

Spekter težavnih 

področij  

Soočanje z 

neuspehom  

Sprejemanje 

kritike  

Zastavljanje ciljev  

Likovna vzgoja 

Športna vzgoja  

 

Ustreznost 

odziva 

Dvom v 

iskrenost 
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uspešnih 

področji  Motivacija  

Sprejemanje 

pohval  

Dvig  

 samopodobe 

Samospoznavanje  

 

Izražanje 

čustev  
 

Zmedenost  

Prikrivanje 

negativnih čustev 

 

Socialni odnosi  

Odnosi v razredu 

Medsebojna prijaznost 

Manj konfliktnih situacij 

Krepitev vezi 

Solidarnost 

 

Uporaba socialnih veščin  

v realnih situacijah 

 

Opogumljanje  

 

Vključevanje  

(ne)odprtost 

Aktivnosti pri 

iskanju stikov  

Sprejemanje in 

socialna podpora 

Reševanje 

konfliktov  

Spodbuda pri 

govornem nastopu  

Strpnost  

Odprtost interakcij  

 

NUDENJE + ISKANJE + SPREJEMANJE pomoči 

Raje kot sprejemanje  

 
Odprtost   

Zadrega   
Naučenost pristopa 

 

Sprejetost v 

razredu 

Lažje 

pokazati kot 

pojasnjevati 


