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POVZETEK 

Socialni razvoj je pomemben del otrokovega odraščanja ter predstavlja ključ do obogatitve 

njegovega življenja. Sposobnost uspešne medsebojne interakcije, sodelovanje v socialnih 

aktivnostih, razumevanje drugih ter vključenost v širšo družbo so nekatera izmed mnogih 

področij, ki pomembno prispevajo k otrokovi socialni rasti in dvigujejo kvaliteto njegovega 

življenja. Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju je zaradi njihovih znižanih 

intelektualnih zmožnosti pogosto opaziti primanjkljaje na socialnem področju. Slednji se kažejo 

v slabšem socialnem zavedanju, prilagajanju in delovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju 

socialnih stikov, ob vsem navedem pa se lahko pojavijo tudi čustvene in vedenjske težave. Le-

te so pogosto odraz slabše razvitih strategij reševanja problemov ter primanjkljajev pri 

prepoznavanju namenov socialnih dejanj.  

Ker omenjeno predstavlja pomemben element za otrokovo uspešno socialno interakcijo z 

vrstniki, smo s testom preverjanja socialnega zavedanja preverili obdelavo socialnih informacij 

69 učencev (38 učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 31 učencev značilnega razvoja). 

Dobili smo vpogled v njihovo prepoznavanje namenov v vnaprej pripravljenih hipotetičnih 

socialnih situacijah, v strategije reševanja socialnih problemov ter v njihove odzive na dane 

probleme, nato pa smo s pomočjo statistične analize podatkov ugotovili, da med skupinama 

prihaja do pomembnih razlik na omenjenih področjih. Rezultati potrjujejo, da učenci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, vključeni v raziskavo, kažejo primanjkljaj pri prepoznavanju 

namenov socialnih situacij, njihove strategije reševanja problemov so manj ustrezne, izbrani 

odzivi pa so pogosteje agresivni ali pasivni za razliko od druge skupine učencev. Ugotavljamo, 

da imajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, vključeni v raziskavo, težave na področju 

socialnega procesiranja oz. obdelave socialnih informacij. 

KLJUČNE BESEDE 

Socialni razvoj, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, socialno zavedanje, obdelava 

socialnih informacij, strategije socialnega učenja. 

 

  



IV 

                                                  Gerdej, Z., 2016, Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Mag. d. –  BII. Ljubljana, UL PeF. 

 

ABSTRACT 

Social development has a significant influence on the quality of social life and is therefore very 

important part of every child’s raising process. Not only being able to properly interact with 

others, to actively cooperate in different social activities and to understand others intentions in 

different social situations, but also to be appropriately included in society are some of the most 

important skills that contribute to child`s social growth and clearly increase the quality of his 

life. The lack of social skills is very often observed when considering children with mild 

intellectual disabilities, mostly due to the limitations in their cognitive and adaptive functioning, 

resulting mostly in bad social awareness. Further on, some difficulties in social adaptation and 

functioning are often observed when children with mild intellectual disabilities are exposed to 

different social situations, especially when building and maintaining social relationships. This 

can also result in emotional and behavioural problems, usually connected with lack of problem-

solving skills and difficulties when trying to appropriately interpret social situations.  

By taking into consideration all of the represented facts that have an important impact on child’s 

successful social relationship with their peers, social information processing test has been 

evaluated. The main purpose of this study was to examine typical generated responses of 

children with mild intellectual disabilities in different hypothetical social situations and 

compare the obtained results with results of their typically developing peers. 69 children 

participated in the study (38 children with mild intellectual disabilities, 31 typically developing 

children). Their encoding of cues in hypothetical problematic social situations, problem-solving 

skills and their response generation on represented problems were measured. The results 

obtained from statistical data analysis show important difference between our groups. The 

results confirm that children with mild intellectual disabilities, included in our study, had more 

difficulties with encoding of social cues and their social problem-solving skills are less 

adequate. They spontaneously generated more aggressive and submissive responses and fewer 

assertive than their typically developing peers. Results, obtained from the test, clearly show that 

social skills and social information processing of children with mild intellectual disabilities are 

not well developed.   

KEYWORDS 

Social development, children with mild intellectual disabilities, social awareness, social 

information processing, social learning strategies 
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I. UVOD 

Socialna interakcija v zgodnjem obdobju otroka prinaša s sabo pomembne izkušnje, ki 

prispevajo k razvoju otrokovih socialnih spretnosti. Otrok skozi odraščanje gradi socialne 

odnose, se vključuje v vrstniške igre ter postopoma razvija željo po socialni sprejetosti med 

vrstniki, tekom učenja ter vključevanja v medosebne odnose pa razvija spretnosti in krepi 

pozitivne oblike socialnega vedenja, ki so potrebne za socialno prilagoditev v družbi. Pri otrocih 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju je opisani proces omejen. Omenjena populacija ima pogoste 

težave pri pridobivanju in rabi ustreznih socialnih spretnosti, zaradi česar so večkrat označeni 

kot socialno nekompetentni in posledično odrinjeni s strani družbe. Socialna izolacija le-tem 

otrokom še dodatno omejuje možnosti pridobivanja ustreznih veščin, ki bi lahko izboljšale 

njihov socialni razvoj. Primanjkljaji na področju socialnih spretnosti so povezani tudi s 

socialnim delovanjem otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, le-to pa se pogosto odraža v 

njihovem slabšem socialnem zavedanju, vzpostavljanju in vzdrževanju medsebojnih interakcij, 

vživljanju v druge ljudi, v neustreznem vedenju. Slednje je pogosto rezultat slabšega delovanja 

socialno-kognitivnih procesov, ki se kažejo skozi težave v socialnem procesiranju – 

prepoznavanju in interpretiranju socialnih informacij ter namenov dejanj, prepoznavanju 

čustev, težave pri izbiri ustreznih strategij reševanja socialnih problemov ipd. 

Zaradi omejenih socialnih spretnosti in primanjkljajev na področju socialnega procesiranja smo 

ugotavljali, kako se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju odzivajo na določene socialne 

probleme ter do kakšnih razlik prihaja med omenjeno populacijo in njihovimi vrstniki 

značilnega razvoja. S podrobnejšo analizo smo dobili vpogled v učenčeva razmišljanja o 

predstavljenih socialnih situacijah in vpogled v primernost njihovih strategij reševanja 

problemov. Hkrati smo preverili, katerim odzivom so naklonjeni. Z dobljenimi rezultati in 

primerjavo odgovorov smo prikazali razlike med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in 

vrstniki značilnega razvoja, s teoretičnimi osnovami pa smo razložili, kaj je razlog za nastale 

razlike ter poiskali rešitve oz. strategije, da bi pripomogli k zmanjšanju omenjenih razlik. 

Obenem smo poudarili pomembnost socialnega področja za življenje, saj smo mnenja, da je 

slednje pomembno za vključevanje in vzdrževanje socialnih interakcij, sodelovanje v družbenih 

aktivnostih ter vključenost v širšo družbo.  
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Z magistrsko nalogo želimo opozoriti na to, da primanjkljaji na socialnem področju otrok z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju pomembno vplivajo ne le na njihov kognitivni, socialni, 

osebnosti in emocionalni razvoj, temveč tudi na njihovo nadaljnje življenje v odraslosti. Ker je 

zgodnje poučevanje ključ do uspešnega soočanja s socialnimi situacijami v kasnejšem obdobju, 

je pomembno tovrstni populaciji že zgodaj zagotoviti ustrezno pomoč in podporo ter tako 

pripomoči h kvaliteti njihovega nadaljnjega socialnega življenja. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnje v duševnem razvoju so bile prisotne že skozi vso zgodovino, vendar pa so se 

terminologija, odnosi in načini obravnave oseb z motnjami v duševnem razvoju – od izključitve 

do pridobitve pravic in vključitve v družbo – precej spremenili (Bray, 2003; Grunewald, 2009, 

v Lindblad, 2013). Zaradi številnih sprememb se pojavljajo različne opredelitve motenj v 

duševnem razvoju, ki temeljijo na različnih vidikih in vključujejo številne kriterije. Posledično 

je težko oblikovati eno, širšo definicijo, ki bi zajemala vse značilnosti oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, prav tako pa je pri oblikovanju le-te nemogoče upoštevati zgolj en kriterij 

kot najpomembnejši (Colnerič in Zupančič, 2005). 

Po diagnostičnem in statističnem priročniku DSM-V so motnje v duševnem razvoju definirane 

kot motnje, ki nastopijo v razvojnem obdobju otroka in vključujejo primanjkljaje na področju 

intelektualnega delovanja ter prilagojenega vedenja (APA, 2013, v Lindblad, 2013). 

Mednarodna statistična klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 

definira motnje v duševnem razvoju kot stanje zaostalega ali nedokončanega razvoja uma, ki  

vključuje okvaro kognitivnih, jezikovnih, motoričnih in socialnih sposobnosti (Kocijan - 

Hercigonja, Došen, Folnegović - Šmalc in Kozarić - Kovačić, 2000). V Kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2014, str. 6) je 

navedeno, da je »motnja v duševnem razvoju nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi 

pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti«. Pri otrocih z motnjami v 

duševnem razvoju so prisotne znižane sposobnosti za učenje, sklepanje in reševanje problemov 

ter primanjkljaji na področju abstraktnega mišljenja in presojanja. Motnje v duševnem razvoju 

se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, ki so opisana v nadaljevanju, do zmernih, težjih ter 

težkih motenj. 
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1.1 OSEBE Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se inteligenčni količnik giblje med 50 in 70 ter 

odgovarja mentalni starosti od 9 do 12 let. Pogoj za diagnosticiranje lažje motnje v duševnem 

razvoju je, poleg primanjkljaja na področju intelektualnega delovanja, tudi nizka sposobnost 

prilagajanja okolju, omenjeno pa se mora pojaviti pred 18. letom starosti (Kocijan - Hercigonja 

idr., 2000; Schalock idr., 2010, v Lindblad, 2013). Večji delež otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju pripada staršem z nižjo inteligenco, nižjo ravnjo izobrazbe ter posledično nižjim 

socialno-ekonomskim položajem. Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju je do začetka 

šolanja težje razlikovati od njihovih vrstnikov značilnega razvoja, saj jih večina usvoji vse 

veščine skrbi zase (umivanje, oblačenje, prehranjevanje itd.) (Colnerič in Zupančič, 2005, 

2007). Razvoj govora in razumevanje jezika je sicer odloženo, vendar se kljub temu razvije do 

te mere, da se lahko osebe sporazumevajo o vsakdanjih potrebah, se vključujejo v pogovore in 

vzdržujejo komunikacijo. Pogosti indikatorji za ugotavljanje lažjih motenj v duševnem razvoju 

v predšolskem obdobju so, poleg kasnejšega razvoja govora, tudi primanjkljaji na motoričnem 

področju in težave z usmerjanjem in ohranjanjem pozornosti. Kljub omenjenemu je večina 

otrok prepoznanih šele ob vključitvi v šolo oz. kasneje, ko postane šolska snov zahtevnejša in 

obsežnejša (Lindblad, 2013). Podobno navajata tudi avtorici Colnerič in Zupančič (2005, 2007), 

ki ugotavljata, da postanejo primanjkljaji otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju opazni pri 

vstopu v šolo, ko le-ti začno usvajati veščine branja, pisanja in računanja. Avtorici opažata, da 

številne opredelitve lažje motnje v duševnem razvoju v svojih definicijah poudarjajo 

primanjkljaje predvsem na področju sposobnosti za umsko delo. Podobno navajajo tudi Van 

Nieuwenhuijzen, Vriens, Scheepmaker, Smit in Porton (2011), ki dodajajo, da se otroci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju zaradi zapoznelega kognitivnega razvoja posledično soočajo s 

težavami pri učenju, razumevanju kompleksnih informacij, prepoznavanju in interpretiranju 

socialnih situacij, prepoznavanju namenov drugih ter s težavami pri ustreznem odzivanju nanje. 

Vse omenjeno pa vpliva na otrokovo počasnejše sledenje vzgojno-izobraževalnemu procesu 

(Colnerič in Zupančič, 2005, 2007). Podobno lahko zasledimo tudi v Kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2014), kjer je 

zapisano, da lahko z ustreznim prilagajanjem učenega procesa omogočimo, da učenec sicer 

doseže temeljna šolska znanja, vendar pa le-ta ne zagotavljajo pridobitve minimalnih 

standardov znanja, ki so določeni v nekaterih izobraževalnih programih, zato so pogosto 

usmerjeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Večina 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v omenjenem programu nauči računati do te 
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mere, da lahko sami opravljajo nakupe v trgovini, prav tako usvojijo veščine branja in so 

sposobni prebrati ter razumeti preprosta besedila. Avtorici Colnerič in Zupančič (2005, 2007) 

še dodajata, da učenci ob ustreznem šolanju pridobijo znanje in se usposobijo za opravljanje 

manj zahtevnih poklicev, ki zahtevajo nižjo raven izobrazbe. Ko osebe zaključijo šolanje in se 

zaposlijo, postanejo njihovi primanjkljaji sicer manj opazni, še vedno pa je pri njih moč zaznati 

čustveno in socialno nezrelost kot posledico motnje v duševnem razvoju (Lindblad, 2013). 

Zaradi slednjega odrasli z lažjo motnjo v duševnem razvoju običajno potrebujejo dodatno 

pomoč na področju socialnega prilagajanja in uspešnega vključevanja v družbo (Colnerič in 

Zupančič, 2005, 2007).   
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2 SOCIALNI RAZVOJ OTROKA 

Razvoj otrok s posebnimi potrebami in njihovo delovanje predstavlja vrsto izzivov za starše, 

sorojence in strokovne delavce. Nekaterim različnost razvojnih poti predstavlja priložnost za 

razširitev in pridobitev novega znanja o človeškem razvoju, za druge  pa prepoznavanje 

primanjkljajev v razvoju zahteva oblikovanje novih strategij za spodbujanje pozitivnih izidov 

ter ustvarjanje ustreznih pogojev za njihovo življenje. Skupna točka vseh je potreba po 

razumevanju njihovega razvoja in sprejemanju sprememb, ki v skladu z le-tem nastajajo 

(Hauser - Cram idr., 2001). Za ustrezno razumevanje razvoja otrok z motnjami v duševnem 

razvoju, natančneje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, je najprej potrebno dobro 

razumeti razvojne zakonitosti otrok značilnega razvoja.  

Pri proučevanju otrokovega razvoja lahko opazimo, da se spremembe in stalnice pojavljajo na 

različnih področjih, ki so med seboj tesno povezana – gre za telesni, spoznavni in psihosocialni 

razvoj otroka (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). V nadaljevanju se bomo 

osredotočili predvsem na nekatere zakonitosti spoznavnega razvoja, ki ga sestavljajo 

spremembe v kognitivnih sposobnostih (učenje, spomin, govor, mišljenje, moralno presojanje 

in ustvarjalnost) ter je močno povezan s telesnim in čustvenim razvojem. Na spoznavno in 

telesno delovanje pa pomembno vpliva psihosocialni razvoj, ki vključuje spremembe in stalnice 

v osebnosti, na čustvenem področju in v družbenih odnosih (Papalia idr., 2003). Osredotočili 

se bomo tudi na slednjega in se seznanili s psihosocialnim razvojem otroka v različnih obdobjih 

– od dojenčka, malčka, zgodnjega in srednjega otroštva, do mladostništva. 

2.1 RAZVOJ DOJENČKA IN MALČKA 

Mnogi prepleteni sistemi vodijo otrokove nastajajoče sposobnosti, obenem pa tudi otroci sami 

vplivajo na lasten razvoj (Overton, 1997, v Hauser - Cram idr., 2001). Dojenčki imajo že od 

rojstva različne osebnostne značilnosti, ki so posledica prirojenih in okoljskih vplivov, razvoj 

le-teh pa je že od začetka povezan z družbo in socialnimi odnosi. Da se lahko otrok z omejenimi 

čustvenimi sposobnostmi razvije v malčka z vestjo in čustvi, je pomemben razvoj zaupanja in 

navezanosti, čustveno sporazumevanje s starši in socialno zgledovanje. S slednjim dojenček 

išče informacije o  tem, kako določeno, zanj dvoumno situacijo, razume nekdo drug (Papalia 

idr., 2003).  

V obdobju malčka pride na spoznavnem področju v ospredje izražanje njihove osebnosti in 

sodelovanje z drugimi otroki. Tekom socializacije začno razvijati navade, pridobivati spretnosti 
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in vrednote, ki jim narekujejo, kako postati odgovorni člani družbe. Temelj le-tega je proces, v 

katerem otroci sprejmejo pričakovanja staršev ter družbena pravila vedenja za svoja lastna ter 

jih začno upoštevati, vendar ne z namenom, da bi se izognili kazni ali da bi bili nagrajeni 

(Grusec in Goodnow, 1994, Kochanska in Aksan, 1995, Kochanska, Tjebkes in Forman, 1998, 

v Papalia idr., 2003). S tem začno razvijati samoregulacijo, tj. nadzorovanje lastnega vedenja, 

in se prilagajati privzetim družbenim pričakovanjem. Omenjeni proces je osnovni del 

socializacije in pri večini otrok značilnega razvoja traja vsaj tri leta (Kopp, 1982, v Papalia idr., 

2003) ter vključuje vsa področja njihovega razvoja (telesno, spoznavno, socialno in čustveno). 

Čustveno področje je še posebej pomembno, saj otrok preko prepoznavanja čustvenih odzivov 

staršev pridobiva informacije o odobravajočem vedenju, jih shranjuje in se vede skladno z njimi 

(Papalia idr., 2003). Bruner je mnenja, da predstavlja proces samoregulacije pomemben del 

človekovega samooblikovanja razvoja (1996, v Hauser - Cram idr., 2001), saj omogoča 

otrokom pretvoriti svoje miselne sposobnosti v spretnosti, ki so potrebne za obvladovanje 

življenjskih nalog (Zimmerman, 2001, v Hudoklin, 2011).   

2.1.1 Proces samoregulacije pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci, ki so tekom soočanja z intelektualnimi izzivi ali socialno zahtevnimi okoliščinami 

sposobni uravnavati svoje vedenje, kažejo razvojne prednosti pred otroci s slabše razvito 

samoregulacijo (Bronson, 2000, v Hauser - Cram idr., 2001). Avtorji Hauser - Cram idr. (2001) 

navajajo, da je eden izmed pomembnih vidikov samoregulacije predvsem sposobnost osebe, da 

lahko obvladuje svoje vedenje v socialno zahtevnih ali izzivajočih situacijah, hkrati pa je 

zmožna uravnavati tudi svoja čustva. Slednja so pomembna pri reševanju problemov, saj 

zbudijo, motivirajo in organizirajo odločitvene procese in s tem preprečijo morebitne 

odklonilne odgovore na določena dejanja (Lemerise in Arsenio, 2000, v Fraser idr., 2005). 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju so zaradi fizičnih in kognitivnih primanjkljajev pri tem 

bolj omejeni. Soočajo se s težavami »obvladovanja socialno primernega vedenja v zahtevnih in 

obremenilnih situacijah« (Colnerič in Zupančič, 2007, str. 12), obenem imajo težave z 

uravnavanjem svojih čustev, kar pa lahko privede do neustreznega vedenja. Po besedah avtorjev 

Doss in Reichle (1989, v Hauser - Cram idr., 2001) omenjeno ovira njihovo pridobivanje novih 

socialnih spretnosti.   

2.2 ZGODNJE OTROŠTVO 

Zgodnje otroštvo ali predoperativno obdobje po Piagetu nastopi okoli drugega leta in traja do 

sedmega leta otrokove starosti. V tem obdobju začno otroci bolje razumeti prostor, vzročnost, 
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identiteto, kategoriziranje in števila, prav tako se začno razvijati njihove sposobnosti o uporabi 

miselnih in simbolnih predstav. Kljub omenjenemu pa se v tem obdobju pojavljajo lastnosti, ki 

kažejo na nezrelost predoperativnega mišljenja. Po Piagetu je ena izmed le-teh centracija, ki 

nakazuje na otrokovo osredotočanje zgolj na en vidik situacije in zanemarjanje preostalih. Pojav 

slednje lahko po besedah avtoric Papalia idr. (2003, str. 234) »omeji razmišljanje majhnih otrok 

tako o fizičnih kot socialnih odnosih«. Pojav egocentrizma, kot oblike centracije, je v tem 

obdobju še vedno prisotno, sicer v manjši meri kot pri novorojenčkih, pa vendar triletniki še 

vedno niso zmožni sprejeti predstave gledišča druge osebe, saj se bolj osredotočajo na svojo 

perspektivo (Papalia idr., 2003). Harris (1989, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

ugotavlja ravno nasprotno, in sicer meni, da naj bi otroci v zgodnjem otroštvu že presegli 

egocentrično stopnjo in prešli na stopnjo prave empatije. Pri tem je potrebno dodati možnost, 

da se pri večini otrok egocentrizem kljub omenjenemu vseeno kaže v določenih situacijah, ki 

presegajo njihove izkušnje (Papalia idr., 2003).  

V obdobju zgodnjega otroštva se začne razvijati tudi empatija, katero avtorja Christie in Warden 

(2001, str. 10) definirata kot obliko »čustvenega vživljanja v druge ljudi, ki ima poseben pomen 

znotraj medosebnih odnosov«. Tekom otrokovega razvoja se le-ta začne zavedati, da smo si 

ljudje različni, imamo različna psihična stanja in spoznanja, stališča ter izkušnje, naši občutki 

pa se spreminjajo glede na okoliščine. Razvijanje teh spoznanj in sposobnosti empatičnega 

vživljanja v druge ljudi in njihova čustva obenem vplivajo tudi na otrokovo zmožnost 

prosocialnega vedenja (Christie in Warden, 2001). 

Avtorici Marjanovič Umek in Zupančič (2004) prihajata do podobnih ugotovitev, in sicer da se 

preseganje egocentrizma kaže ravno v razvoju prepoznavanja in razumevanja čustev, potreb in 

misli drugih ljudi ter v razumevanju sebe, vse našteto pa je potrebno za vzpostavitev ustreznih 

socialnih interakcij z drugimi osebami. Za slednje je precej pomembno tudi področje razvoja 

teorije uma.  
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2.2.1 Razvoj teorije uma 

Teorija uma se nanaša na sposobnost zavedanja in razumevanja lastnih duševnih stanj (kot so 

prepričanja, želje, čustva, nameni ipd.) in duševnih stanj drugih ljudi (Astington, 1993, v 

Alevriadou in Giaouri, 2011). Proces je močno povezan s socialno kognicijo (Alevriadou in 

Giaouri, 2011), ki jo lahko definiramo kot »sposobnost predvideti in interpretirati psihična 

stanja drugih ljudi«, ravno to pa je pomemben del vseh socialnih interakcij (Christie in Warden, 

2001, str. 9). Avtorica Frith (1996, v Alevriadou in Giaouri, 2011) navaja, da je to osnova za 

uspešnost številnih družbenih nalog, avtorice Papalia idr. (2003) pa dodajajo, da je to prvi korak 

pri ohranjanju socialnih stikov. Otroci začno na tej stopnji dojemati, da imajo drugi ljudje svoja 

čustva, potrebe in misli (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), ločevati začno med lastnimi 

mislimi in mislimi drugih oseb ter pričnejo postopno razumevati in interpretirati različne želje 

ali namene drugega ter ustrezno reagirati nanje (Christie in Warden, 2001).  

Teorija uma se pri nekaterih otrocih razvije prej kot pri drugih. Od tega je odvisno zorenje 

možganov ter napredek v spoznavnem razvoju otroka, obenem pa na to vpliva tudi dednost in 

okolje. Otroci, ki se s svojimi družinskimi člani veliko pogovarjajo o duševnih stanjih, svojih 

čustvih, o počutju drugih članov, hitreje napredujejo v razvoju socialnega razumevanja. 

Raziskave kažejo tudi, da so otroci z bolj razvitimi jezikovnimi spretnostmi in otroci, ki 

prihajajo iz družin srednjega ali višjega družbenoekonomskega statusa uspešnejši pri nalogah 

teorije uma (Cureton in Lillard, 1999, v  Papalia idr., 2003). 

2.2.1.1 Teorija uma pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Teorija uma se nanaša na sposobnost videti svet skozi oči drugega in je potrebna za ustrezno 

prepoznavanje in interpretiranje vedenja in namenov ljudi. Večino spoznanj na osnovi študija 

literature kaže na primanjkljaje na področju razvoja teorije uma pri otrocih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju (Alevriadou in Giaouri, 2011; Van Nieuwenhuijzen idr., 2011; Van 

Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012; Nader - Grosbois, Houssa in Mazzone, 2013). Slabše razvite 

socialne spretnosti, posledično slabše prepoznavanje čustev drugih (Nader - Grosbois idr., 

2013), težave pri interpretaciji namenov določenih dejanj (Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 

2012), zaostajanje v razumevanju napačnih prepričanj in težave v socialni interakciji (Papalia 

idr., 2003) kažejo na zaostanek v razvoju teorije uma. Nekateri avtorji (Charman in Campbell, 

2002, Williams idr., 2005, v Nader - Grosbois idr., 2013) vendarle prihajajo do drugačnih 

zaključkov, in sicer ugotavljajo, da med teorijo uma, socialnimi sposobnostmi otrok z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju in njihovim razumevanjem čustev ne prihaja do pomembnih 

povezav. 
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2.2.2 Prosocialno vedenje in agresija 

Prosocialno vedenje lahko definiramo kot prostovoljno vedenje, kjer želi posameznik z 

nudenjem pomoči doseči pozitiven rezultat za drugo osebo, v ospredju pa je predvsem 

zanimanje in skrb za druge ter pripravljenost pomagati slednjim (Christie in Warden, 2001; 

Papalia idr., 2003). Za omenjeno vedenje so potrebne uspešne sposobnosti predstavljanja o tem, 

kako se nekdo počuti in kako mu pomagati (Chapman, Radke - Yarrow, Wagner, Zahn - 

Waxler, 1992, v Papalia idr., 2003), za razvoj  tega pa je odgovorna dednost, temperament ter 

individualne razlike v moralni presoji, ki so lahko rezultat ustrezne družinske vzgoje in 

pozitivnih odnosov med člani (Papalia idr., 2003).  

V zgodnjem obdobju razvijajočega se otroka prihaja tudi do neprimernega, agresivnega oz. 

antisocialnega vedenja. Avtorja Christie in Warden (2001) slednje definirata kot poskus 

škodovanja drugi osebi, ki temelji na jezi in sovraštvu. Neustrezno vedenje se pojavi že pri 

mlajših otrocih, ki skušajo dobiti želeni predmet, pri čemer ne razmišljajo o tem, ali bodo 

prizadeli prijatelja oz. kakšno škodo bodo povzročili. Avtorice Papalia idr. (2003) to definirajo 

kot instrumentalna agresija, kjer se otrok vede neustrezno zgolj za to, da bi dosegel svoj cilj. 

Med drugim in četrtim letom otrokove starosti začno nekateri agresijo izražati z besedami (Coie 

in Dodge, 1998, v Papalia idr., 2003). Po šestem letu otroci že razvijejo sposobnost vživljanja 

v druge, postanejo bolj razumevajoči in spretnejši pri reševanju težav, kljub vsemu pa nekateri 

otroci ostajajo destruktivni in nezmožni nadzorovati svoje vedenje (Papalia idr., 2003). 
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2.3 SREDNJE OTROŠTVO 

Otroci v srednjem otroštvu, ki zajema obdobje od sedmega do dvanajstega leta starosti, preidejo 

po Piagetu na stopnjo konkretnih operacij, kjer že razvijejo logično mišljenje, prav tako so 

zmožni opravljati naloge na višjih ravneh kot v zgodnjem otroštvu. Za srednje otroštvo je 

velikega pomena tudi spoznavna rast otroka, saj le-ta že začne razmišljati o sebi in razvijati ter 

nadzirati svoja čustva. Začne se učiti novih spretnosti, ki so cenjene v njegovi kulturi, s tem pa 

razvija tudi občutek lastne kompetentnosti. Pri tem ima pomembno vlogo podpora socialnega 

okolja, ki zajema starše, sošolce, prijatelje ter tudi učitelje (Papalia idr., 2003). 

2.3.1 Čustveno zorenje 

V srednjem otroštvu se začno otroci bolje zavedati čustev drugih in lastnih čustev ter jih v 

socialnih situacijah ustrezno izražati in nadzorovati. Prav tako postanejo bolj empatični, 

usmerjeni k prosocialnemu vedenju in bolj dovzetni za prepoznavanje stiske njihovih bližnjih, 

s težavami pa se začno spopadati bolj konstruktivno. Avtorja Eisenberg in Rosenberg (1997, v 

Papalia idr., 2003) ugotavljata, da je za to obdobje značilno tudi čustveno zorenje. Otroci začno 

nadzorovati negativna čustva in se zavedati, zakaj jih občutijo, obenem pa se naučijo prilagoditi 

svoje vedenje glede na trenutna čustva, saj razumejo razliko med tem, da eno izmed čustev 

doživljajo in tem, da ga lahko pokažejo ali skrijejo pred ljudmi. 

2.3.2 Oblikovanje vrstniških skupin 

V tem razvojnem obdobju začno otroci oblikovati vrstniške skupine, v katere so vključeni 

prijatelji, s katerimi preživijo veliko časa in imajo v njihovem socialnem življenju pomembno 

vlogo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Druženje z vrstniki ima pozitiven vpliv na otroka, 

saj s tem razvija socialne spretnosti, pridobi občutek vključenosti, pripadnosti, identitete in 

zaupanja, usvoji različne vloge in pravila ter obenem razvija tudi spretnosti sporazumevanja 

(Hartman, Rankin in Zarbatany, 1990, v Papalia idr., 2003). Vrstniške skupine pa na otroka ne 

vplivajo vedno le v pozitivnem smislu, saj se lahko zgodi, da od njega zahtevajo podreditev 

njihovim vrednotam in prepričanjem, četudi le-te morebiti niso zaželene. Prav tako lahko 

vrstniške skupine krepijo predsodke do drugih sošolcev, znancev, ki niso del njihove družbe 

(Papalia idr., 2003).  
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2.3.3 Agresivno vedenje 

Tekom odraščanja se pri otrocih pojavijo nekatere spremembe v njihovem socialnem vedenju. 

Med njimi je sicer v večini prisotna medsebojna pomoč in sodelovanje, kljub temu pa se 

pojavljajo tudi negativne oblike vedenja. Instrumentalno agresijo, značilno za zgodnje otroštvo, 

nadomesti sovražna agresija, katere cilj je, da otrok s svojim sovražnim vedenjem škoduje 

drugemu, njegovi dejavnosti ali pa se neposredno usmeri na njegov predmet (Coie in Dodge, 

1998, v Papalia idr., 2003; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Pojav govorne agresije, ki 

vključuje različne grožnje in žaljivke, postane bolj pogost od fizičnega nasilja. Kljub temu je v 

tem obdobju moč zaslediti mučenje in nasilje med vrstniki, za katerega avtorici Marjanovič 

Umek in Zupančič (2004) pravita, da je del negativnih socialnih interakcij, poslužujejo pa se ga 

le nekateri vrstniki, ki imajo slabši nadzor nad čustvi, nizko toleranco in so konfliktno ter 

impulzivno usmerjeni. 

Razlog za agresivno vedenje je lahko v napačnem načinu predelovanja socialnih informacij, ki 

je odvisen od tega, na katere dogodke je otrok pozoren in kako si jih razlaga (Crick in Dodge, 

1994, 1996, v Papalia idr., 2003). Nekateri otroci na dejanje drugega odreagirajo z istim 

vedenjem (npr. če me nekdo porine, ga bom porinil nazaj), misleč, da je bilo slednje izvedeno 

namenoma. Avtorice Papalia idr. (2003) navajajo, da so ti otroci pogosto sovražno naravnani, 

kar pomeni, da se bodo vedno želeli maščevati in braniti, v primeru, da jih bo kdo skušal 

prizadeti, četudi bo slednje dejanje izvedeno nenamerno. Še posebej občutljivi na žalitve in 

grožnje so otroci, ki imajo radi nadzor in prevlado (Erdley idr., 1997, v Papalia idr., 2003), prav 

tako so sovražno naravnani tudi otroci, izločeni iz družbe (Coie in Dodge, 1998, Coatsworth in 

Masten, 1998, v  Papalia idr., 2003). Če otroci pogosto občutijo agresivno vedenje s strani 

vrstnikov, začno tudi sami posegati po takšni obliki vedenja v želji po maščevanju, kar pa lahko 

le še poglobi antisocialno vedenje (Papalia idr., 2003). 
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2.4 MLADOSTNIŠTVO 

Mladostniki tekom odraščanja preidejo na najvišjo stopnjo spoznavnega razvoja, tj. stopnjo 

formalnih operacij, kjer razvijejo sposobnost abstraktnega mišljenja in zapletenih moralnih 

presoj, s tem pa pridobijo nov način razumevanja informacij (Papalia idr., 2003). Postopno 

začno pridobivati splošno znanje in sposobnosti predelave informacij, obenem pa se začne 

razvijati tudi metakognicija, ki mladostnikom omogoča zavedanje in spremljanje lastnih 

miselnih procesov (Flavell idr., 1993, v  Papalia idr., 2003).  

V obdobju mladostništva se začno socialni odnosi z vrstniki, starši in drugimi spreminjati tako 

količinsko kot tudi kakovostno. Druženje in povezanost z vrstniki omogoča mladostniku, da 

pridobi in razširi socialna spoznanja, se preizkusi v različnih vlogah, pridobi socialne spretnosti, 

išče življenjske cilje, prepričanja in vrednote, izoblikuje vzorec moralnega presojanja ter 

posledično razvija tudi lastno identiteto (Zupančič in Svetina, 2004). »Družba sovrstnikov je 

vir naklonjenosti, sočutja, razumevanja in moralne usmeritve; kraj za eksperimentiranje ter 

okolje za doseganje samostojnosti in neodvisnosti od staršev« (Papalia idr., 2003, str. 415), 

slednje pa je ena izmed pomembnih nalog mladostnika v njegovem razvojnem obdobju 

(Zupančič in Svetina, 2004). Vzdrževanje prijateljstva v obdobju mladostništva zahteva dobro 

razvite socialne spretnosti, ki so pomembne za vzdrževanje stikov in medsebojno 

komunikacijo, reševanje morebitnih konfliktov in za razvoj zaupanja ter čustvene podpore. 

Navedene spretnosti mladostnikom pomagajo razviti ravno njihovi prijatelji, ki jim dajo 

možnost za izražanje le-teh in pridobivanje povratnih informacij o njihovi ustreznosti 

(Buhrmester, 1996, v Papalia idr., 2003). 
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2.5 SOCIALNI RAZVOJ IN DELOVANJE OSEB Z LAŽJO MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Običajno je bilo pri definiranju motenj v duševnem razvoju v ospredju intelektualno delovanje 

oseb, v zadnjih desetletjih pa postaja vse pomembnejše tudi področje socialnega delovanja in 

prilagajanja okolju (Luckasson idr., 2002, v Van Nieuwenhuijzen idr., 2011). Pri osebah z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju prihaja, zaradi njihovega upočasnjenega razvoja in znižanih 

intelektualnih zmožnosti, do primanjkljaja v razvoju socialnih spretnosti (Harris in Lovett, 

1987, v Zahra Alavi, Pakdaman Savoji in Amin, 2013), kar vodi v primanjkljaje na področju 

socialnega prilagajanja in delovanja ter vzpostavljanja socialnih stikov (Cook in Oliver, 2011).  

Omejitve na socialnem področju se pri osebah z motnjami v duševnem razvoju pojavljajo v 

različnih oblikah, odvisne pa so od stopnje same motnje. Primanjkljaji na področju vključevanja 

v družbo, oblikovanja družbenih odnosov in ustreznega vedenja so pogosto skupne značilnosti 

skoraj vseh posameznikov z motnjami v duševnem razvoju, kljub temu pa se intenziteta 

omenjenih primanjkljajev razlikuje med stopnjami motenj (Heward, 2014). Osebe s težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju ne zmorejo skrbeti zase, zato potrebujejo stalno pomoč, 

medtem ko osebe z zmerno motnjo sicer potrebujejo vsakodnevno pomoč, vendar pa ni nujno, 

da so popolnoma odvisne od pomoči drugih. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

potrebujejo za uspešno delovanje pomoč predvsem v času izobraževanja, kasneje pa je večina 

teh oseb sposobna samostojno živeti in skrbeti zase (Kocijan - Hercigonja, 2000, v Colnerič in 

Zupančič, 2007).  

2.5.1 Področje govora in komunikacije 

Že pred začetkom šolanja je pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju moč opaziti 

primanjkljaje na področju govora in komunikacije, pogosto je zakasnel predvsem razvoj 

razumevanja in uporabe jezika (Lindblad, 2013). Zaostanek na področju govorne komunikacije 

pogosto privede do težav pri navezovanju in ohranjanju socialnih stikov, vendar otroci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju kljub temu razvijejo določene socialne spretnosti in vzpostavijo 

socialne stike z drugimi otroki (Colnerič in Zupančič, 2007). Kljub omenjenemu avtorji 

Papoutsaki, Gena in Kalyva (2013) navajajo, da je pri tistih otrocih z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki imajo manj razvite jezikovne sposobnosti, pogosto prisotno pomanjkanje ustrezne 

medsebojne komunikacije, kar pa lahko vodi do zavračanja s strani vrstnikov in posledično 

privede tudi do izolacije. Avtorica Giler (2011) potrjuje zgornje ugotovitve, obenem pa dodaja, 

da imajo ti otroci pogosto težave tudi z razumevanjem vsebine pogovora, saj se pogosto 
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osredotočijo zgolj na eno izmed slišanih podrobnosti. Prav tako težje razumejo neverbalne 

znake (mimika obraza, gesta, ton glasu ipd.), ki spremljajo komunikacijo, kar lahko vodi v 

nesporazume pri dojemanju namenov osebe, s katero otrok komunicira, in posledično privede 

tudi do neprimernih verbalnih odzivov ali vedenja.  

2.5.2 Osebnostne značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Kljub temu da je za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju značilna nižja povprečna raven 

socialnega vključevanja, se le-ti otroci zanimajo za socialno okolje, ki jih obdaja, vendar 

dogajanje spremljajo počasneje. Zanje je značilno, da imajo težave pri soočanju s spremembami 

in prilagajanju le-tem, prav tako so pogosto predmet poniževanj in zlorab, saj so manj kritični 

do sebe in drugih, posledično pa bolj sugestibilni (Colnerič in Zupančič, 2007). Poleg 

omenjenega je moč opaziti, da so učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju označeni kot bolj 

anksiozni, impulzivni in razdražljivi, prav tako se soočajo z nižjo samozavestjo, tudi njihova 

raven tolerance v frustracijskih situacijah je precej nizka (Tomporowski in Tinsley, 1997, 

Polychronopoulou, 1997, Leffert in Siperstein, 2002, Kroustalakis, 2000, v Papoutsaki idr., 

2013). Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi avtorici Colnerič in Zupančič (2007), ki v 

rezultatih svoje raziskave navajata, da so učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so bili 

vključeni v raziskavo, manj pogosto pozitivno razpoloženi, redkeje se soočajo s frustracijami v 

šoli in imajo težave z uravnavanjem svojih čustev ter nadzorovanjem sovražnosti. Prav tako 

prihajata do zaključkov, da so ti učenci po mnenju odraslih bolj »[…] nasprotovalni, prepirljivi, 

napadalni, nagnjeni k distresu, reaktivni, zaskrbljeni, negotovi vase (boječnost), zadržani, 

umaknjeni, inhibirani v socialnih stikih (socialna plašnost), z manj težnjami po druženju in 

navezovanju socialnih stikov (sociabilnost) […]« (Colnerič in Zupančič, 2005, str. 311). V 

njunih rezultatih raziskave je v nadaljevanju moč opaziti, da se učenci z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju od njihovih vrstnikov značilnega razvoja razlikujejo predvsem na področju 

spoznavnih značilnosti. Pri nekaterih učencih je razumevanje počasnejše, primanjkljaji se 

pojavljajo na področju spoznavne usmerjenosti, učenci so manj radovedni, odprti za novosti in 

vztrajni ter manj usmerjeni k doseganju zastavljenih ciljev (Colnerič in Zupančič, 2005). Avtor 

Hodapp  dodaja, da se nekateri učenci srečujejo tudi s primanjkljaji na področju koncentracije 

in spomina (2003, v Papoutsaki idr., 2013) ter slabše razvitimi višjimi kognitivnimi funkcijami, 

ki posledično vodijo v slabše procesiranje abstraktnih podatkov ter pomanjkanje kritičnega 

mišljenja (Richardson in Koller, 1996, v Papoutsaki idr., 2013). 
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2.5.3 Vedenjske težave otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Zaostanek v razvoju socio-kognitivnih sposobnosti (Colnerič in Zupančič, 2007) vpliva 

predvsem na otrokovo slabše prepoznavanje socialnih informacij, na težave pri interpretaciji 

namenov vedenja drugih ter posledično slabšo izbiro in izvedbo ustreznih vedenjskih 

odgovorov. Zaradi težav pri sprejemanju in ustreznem interpretiranju zunanjih dražljajev, se 

nanje pogosto odzovejo neustrezno (Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012). Avtorja ugotavljata, 

da imajo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju težave s prilagojenim delovanjem v socialnih 

situacijah in v medsebojnih odnosih, soočajo se s težavami ustvarjanja in vzdrževanja socialnih 

stikov (Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012), zato so slabše sprejeti ali celo zavrnjeni s strani 

vrstnikov (Cook in Oliver, 2011). Slednje predstavlja razlog, zakaj imajo ti otroci manj 

priložnosti za vključevanje v socialne interakcije in razvoj ustreznih socialnih spretnosti.  

Posledice, ki izhajajo iz tega, se kažejo v vedenjskih težavah, agresivnem vedenju (Hammon, 

Reid in Webster - Stratton, 2001, v Cook in Oliver, 2011; Dekker, Koot, Van der Ende in 

Verhulst, 2002, v Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012; Papoutsaki idr., 2013) in 

delinkventnem obnašanju otrok, ki pa se precej razlikuje od vedenja njihovih vrstnikov 

značilnega razvoja (Douma, Dekker, De Ruiter, Tick in Koot, 2007, v Van Nieuwenhuijzen in 

Vriens, 2012). Slabše sposobnosti dekodiranja socialnih odgovorov in interpretiranja namenov 

drugih so pogosto razlog za neustrezno vedenje in morebitno nasilje nad vrstniki (Fraser idr., 

2005). Zgoraj omenjeno kaže na pomembno povezavo med primanjkljajem na področju 

socialnih spretnosti ter vedenjskimi težavami (Frey, 2005, v Zahra Alavi idr., 2013), oboje pa 

je del primanjkljajev lažje motnje v duševnem razvoju. 

2.5.4 Socialna izolacija otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Socialni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju je počasnejši kot pri vrstnikih 

značilnega razvoja. Primanjkljaji na področju socio-kognitivnih sposobnosti predstavljajo 

enega izmed razlogov, zakaj imajo ti učenci, v primeru, da so vključeni v redne osnovne šole, 

težave pri pridobitvi potrditve in sprejemanja pri njihovih vrstnikih (Mash in Wolfe, 2002, 

Colnerič in Zupančič, 2007). Avtorja Williams in Asher (1992, v Papoutsaki idr., 2013) 

ugotavljata, da k zavrnitvi s strani vrstnikov značilnega razvoja prispevata tudi slabša učna 

uspešnost učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter primanjkljaji pri vzpostavljanju 

socialnih interakcij, kar pa pogosto vodi v socialno izolacijo in umik (Chung, Drewry, 

Matthews, Mosconi, Reavis in Tasse, 2007; Boisjoli in Matson, 2007, v Cook in Oliver, 2011). 

Na slednje lahko nakazuje tudi nižji sociometrični status učencev z lažjo motnjo v duševnem 
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razvoju v njihovi vrstniški skupini ter pomanjkanje prijateljskih vezi v šoli in zunaj institucije, 

kar pa lahko poslabša kvaliteto njihovega življenja.  

Avtorica Giler (2011) je mnenja, da so razlogi za razdor morebitnih prijateljstev ali izločitev iz 

skupine sošolcev pogosto otrokove slabše sposobnosti reševanja vrstniških sporov. Učenci z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju pogosto ne razumejo, da je bilo morebitno dejanje sošolca 

nenamerno, ali da njegova šala ni bila na njegov račun, zato vse prevečkrat reagirajo neustrezno. 

Zaradi slednjega so ti učenci pogosto v konfliktih z vrstniki, prav tako obstaja možnost, da se 

ob vstopu v adolescenco povežejo z vrstniškimi skupinami, za katere je značilno odklonsko 

vedenje (Coie in Dodge, 1998, v Van Nieuwenhuijzen idr., 2005). Avtorja Heiman in Margalit 

(1998, v Papoutsaki idr., 2013) dodajata, da lahko pomanjkanje prijateljskih odnosov z vrstniki, 

težave pri vzpostavljanju tesnih medosebnih stikov ter morebitno nezadovoljstvo ali 

razočaranje nad ustvarjenimi prijateljstvi povzroči pretirane občutke osamljenosti in umik vase.  

Avtorji Papoutsaki idr. (2013) so v raziskavi, kjer so ugotavljali, koliko učencev z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju se počuti osamljenih ter kako se s tem soočajo, prišli do rezultatov, da ima 

več kot polovica učencev (51,9 % od 154 učencev), vključenih v raziskavo, prijatelje v šoli ter 

zunaj nje in se ne počuti osamljene, kljub temu pa še vedno ostaja veliko število učencev, ki 

izražajo povečane občutke osamljenosti ter so zavrnjeni s strani vrstnikov. Njihove strategije 

soočanja z omenjenim so med drugimi konstruktivne, saj si nekateri učenci aktivno iščejo nove 

prijatelje, kljub vsemu pa se jih precej v večji meri poslužuje pasivnih ali dekonstrukcijskih 

strategij, kot so umik iz socialnih interakcij, vključevanje v dejavnosti, kjer se od učenca ne 

zahteva skupinsko delo, fizično ali verbalno agresivno vedenje. Podobno v svoji raziskavi 

ugotavljata tudi avtorici Colnerič in Zupančič (2007), ki navajata, da učenci z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju konfliktne situacije z vrstniki rešujejo na agresiven način, v katerega avtorici 

uvrščata ustrahovanje sošolcev ter povzročanje telesne ali materialne škode.  

Opazimo lahko, da se učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju soočajo s težavami pri učenju, 

razumevanju kompleksnih informacij, prepoznavanju in interpretiranju socialnih situacij, 

prepoznavanju namenov drugih ter s težavami pri ustreznem odzivanju nanje (Van 

Nieuwenhuijzen idr., 2011). To posledično privede do slabšega socialnega prilagajanja, 

neustreznega vedenja, kar pa lahko vodi v oslabitev socialnih stikov z vrstniki in drugimi. Za 

uspešno prevencijo in pomoč tem učencem na psihosocialnem področju je potrebno dobro 

poznavanje procesov, ki so odgovorni za socialno prilagajanje, uspešno socialno interakcijo in 

ustrezno vedenje.  
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3 SOCIALNO ZAVEDANJE IN DELOVANJE 

Pojav socialne kompetentnosti in vzpostavitev medosebnih odnosov sta eni izmed 

pomembnejših vidikov otrokovega razvoja. Zgodnje izkušnje otrok predstavljajo temelj za 

kasnejše uspešno socialno delovanje, k temu pa pripomore tudi razumevanje mehanizmov, ki 

podpirajo socialno prilagajanje (Cicchetti & Cohen, 1995, v Fenning, Baker in Juvonen, 2011) 

in temeljijo na socio-kognitivnih procesih, ki so povezani s socialnim zavedanjem in 

delovanjem. Slednje se nanaša na vedenje posameznika, na katerega vpliva njegovo 

razumevanje socialnih situacij in vedenja drugih ter sposobnost predvidevanja odzivov drugih 

na njegova dejanja (Vidmar in Avsec, 2011).  

3.1 SOCIO-KOGNITIVNI PROCESI 

Opazimo lahko, da je pomembnost socialnega zavedanja in delovanja precejšnja, saj vpliva tako 

na kvaliteto življenja oseb, kot tudi na njihovo vključenost in sodelovanje v družbi. Na slednje 

pa pomembno vplivajo tudi drugi socio-kognitivni procesi, ki so opisani  v nadaljevanju. 

3.1.1 Socialna kognicija 

Otrok pridobiva socialno znanje skozi lastno zbirko različnih izkušenj, ki jih je pridobil tekom 

svojega razvoja. Avtor Dodge (2006, v Fenning idr., 2011) meni, da je socialni stik med starši 

in otrokom prvi in eden izmed pomembnejših pri otrokovi izgradnji socialne kognicije, saj se 

le-ta razvija ravno skozi socialne interakcije. Slednje omenjata tudi avtorja Blakemore in Frith 

(2006, v Cook in Oliver, 2011), ki sta mnenja, da socialna kognicija zajema vse procese, ki 

vključujejo stik z ljudmi. Le-ta se po besedah avtorjev Beer in Ochsner (2006, v Cook in Oliver, 

2011) nanaša na zaznavanje in razumevanje drugih ter sebe in na razumevanje medosebnih 

odnosov. Natančneje lahko socialno kognicijo definiramo kot otrokove sposobnosti 

prepoznavanja in interpretiranja (ne)verbalnih socialno-emocionalnih znakov in sposobnosti 

prepoznavanja in razlikovanja med glavnimi in manj pomembnimi socialno-emocionalnimi 

informacijami. V opredelitev lahko vključimo tudi otrokovo znanje o načinih socialnega 

vedenja in njihovih vplivih na različne socialne situacije ter otrokovo sposobnost razumevanja 

lastnih duševnih stanj in stanj drugih ljudi (razvitost teorije uma) (Bauminger, Edelsztein in 

Morash, 2005, v Cook in Oliver, 2011).  

Avtorji Leffert, Millikan in Siperstein (2000, v Cook in Oliver, 2011) socialno kognicijo delijo 

na dve različni področji – na socialno percepcijo in strategije reševanja socialnih problemov. 

Socialno percepcijo definirajo kot posameznikovo sposobnost prepoznavanja in interpretacije 
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socialnih sporočil, ki zajemajo socialne namige, predstavljene po verbalni ali neverbalni poti. 

Strategije reševanja socialnih problemov pa po njihovem mnenju vključujejo nabor različnih 

rešitev, ki ustrezajo nastalemu problemu v trenutni situaciji in so v skladu s posameznikovo 

starostjo in vrednotami.     

Opazimo lahko, da je osnova socialne kognicije znanje o socialnih normah, ki temu primerno 

uravnavajo oz. vodijo posameznikovo vedenje. Pri tem so pomembni tudi praktični odzivi, ki 

temeljijo na socialni občutljivosti, katera pomaga pri dekodiranju socialnih signalov, 

ocenjevanju socialne situacije in izbiri sprejemljive strategije za razrešitev morebitnega 

problema in izvedbi ustreznega vedenja (Kaffemanienė in Jurevičienė, 2012). Po mnenju 

omenjenih avtoric se za visoko razvito socialno in emocionalno področje zahteva tako znanje 

o socialnih normah kot tudi ustrezni odzivi, ki so v skladu z le-temi.  

3.1.2 Socialna kompetentnost 

Socialna kompetentnost se nanaša na posameznikove sposobnosti razumevanja perspektive 

drugih ljudi in učenje iz preteklih izkušenj (Semrud - Clikeman, 2007, v Rezayi, 2014). Obenem 

zajema povezovanje mišljenja, čustev in vedenja z namenom uspešne razrešitve danih socialnih 

situacij (Topping idr., 2000, v Cook in Oliver, 2011). Po mnenju avtorjev Morgan in Shah 

(2010, v Rezayi, 2014) predstavlja socialna kompetentnost osnovo za razvoj otrokovih predstav 

o ustreznem vedenju ter razvoj nadaljnjih pričakovanj o medosebnih interakcijah. Avtorja 

Merrell in Poping (1994, v  Cook in Oliver, 2011) potrjujeta slednje ugotovitve in dodajata, da 

omenjene sposobnosti pripomorejo tudi k razvoju pozitivnih medvrstniških odnosov, k 

uspešnim izidom socialnih situacij, obenem pa pomagajo otrokom izbrati in izvesti ustrezno 

vedenje glede na dano situacijo (Bierman, 2004, v Fraser idr., 2005). Socialna kompetentnost 

je tesno povezana tudi z drugimi konstrukti, med katere spadajo emocionalna zrelost, 

medsebojna komunikacija, socialna interakcija in izkušnje ter socialne spretnosti (Rezayi, 

2014). 

3.1.3 Socialne spretnosti 

Socialne spretnosti avtorji Bellack (1983, v Cook in Oliver, 2011), Hughes in Sullivan (1988, 

v Cook in Oliver, 2011) opredeljujejo kot povezanost posameznikovega motoričnega, 

kognitivnega in emocionalnega vedenja, ki se odraža v njegovi neodvisnosti, socialni sprejetosti 

in kvaliteti življenja. Avtorica Karra (2013) v svojem delu navaja nekoliko natančnejšo 

opredelitev, v kateri omenja, da so socialne spretnosti skupek veščin, ki jih potrebujemo za 
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vsakodnevno uspešno medsebojno interakcijo in komunikacijo (začenjanje pogovora, 

izmenjavanje in podajanje informacij, dopuščanje drugemu, da dokonča poved brez prekinjanja 

(Karra, 2013), dajanje komplimentov, pohval, razumevanje šal, pogled na situacijo s 

perspektive sogovornika ipd. (Cook in Oliver, 2011) ter so pomembne pri sklepanju in 

vzdrževanju socialnih razmerij. Avtorja Barton in North (2004, v Cook in Oliver, 2011) 

navajata podobno in obenem poudarjata, da se socialne spretnosti izražajo v socialno 

sprejemljivem in naučenem vedenju. Pridobljene so tekom postopnega učenja in procesa 

socializacije, nanje pa precej vplivajo družina, šolsko okolje, širša soseska ter družbena in 

kulturna raznolikost (Karra, 2013), ne nazadnje pa je njihov razvoj odvisen tudi od starosti, 

spola, osebnosti posameznika ter od prejemanja pohval iz ožjega socialnega okolja (Cifci 

Tekinarslan in Sucuoğlu, 2007). Ko je posameznik zmožen svoje sposobnosti uporabiti 

ustrezno in skladno s trenutnimi zahtevami okolja, postanejo le-te del njegove socialne 

kompetentnosti (Karra, 2013).  

3.1.4 Emocionalne sposobnosti 

Emocionalne sposobnosti pomagajo ljudem razumeti sebe, svoja čustva ter le-ta tekom 

medsebojnih interakcij nadzorovati, obenem pa omogočajo razumevanje čustev drugih ljudi, 

vključenih v socialno interakcijo (Kaffemanienė in Jurevičienė, 2012). Avtorica Malinauskas 

(2004, v  Kaffemanienė in Jurevičienė, 2012) meni, da emocionalne sposobnosti obogatijo in 

poživijo verbalno in neverbalno komunikacijo ter nakazujejo na zmožnost posameznikovega 

izražanja čustev, ki so ustrezno interpretirana in sprejeta tudi s strani drugih oseb. Ne nazadnje 

je emocionalna občutljivost pomembna sposobnost ljudi, saj pripomore k nadzorovanju in 

uravnavanju čustev ter neverbalnih znakov, posledično pa omogoča posamezniku, da lahko v 

določenih trenutkih skrije svoja čustva ali prepreči morebiten čustven izpad.   

Opazimo lahko, da so za socialno prilagajanje potrebne kompleksne socialne in kognitivne 

sposobnosti ter čustvena razvitost, omenjeno pa pomembno vpliva na uspešnost socialnega 

zavedanja in vedenja (Embregts in Van Nieuwenhuijzen, 2009). Slednje temelji na številnih 

socio-kognitivnih procesih, med katere avtorja Crick in Dodge (1994, v Van Nieuwenhuijzen 

in Vriens, 2012) uvrščata obdelavo socialnih informacij.  
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3.2 OBDELAVA SOCIALNIH INFORMACIJ 

Obdelava socialnih informacij (ang. »social information processing«) temelji na otrokovem 

razumevanju in interpretaciji socialnih situacij ter posledičnemu vplivu na njegovo odzivanje 

oz. vedenje. Teorija obdelovanja socialnih informacij ponuja natančen model, ki prikazuje, 

kako otroci obdelujejo in interpretirajo socialne namige oz. informacije in iščejo njim 

sprejemljive rešitve za dano situacijo. Avtorja Crick in Dodge (1994, v Lemerise in Arsenio, 

2000) dodajata, da otroci vstopajo v socialne situacije z določenimi predhodnimi izkušnjami in 

vnaprej določenimi biološkimi zmogljivostmi, ki med drugimi vplivajo na razrešitev socialne 

situacije, v kateri so. V situaciji pridobijo določene socialne informacije, njihov vedenjski odziv 

pa je odvisen od tega, kako so te informacije prepoznane in obdelane (Erdley, Holleb, Rivera 

in Shepherd, 2010). Obdelava socialnih informacij je, po besedah avtorjev Fenning idr. (2011), 

okvir za razumevanje otrokovega vedenja, ki odraža njegove notranje odzive na socialno 

situacijo.  

3.2.1 Faze obdelave socialnih informacij 

Proces obdelave socialnih informacij poteka po različnih stopnjah oz. fazah, ki vključujejo 

naslednje (Erdley idr., 2010): 

– prepoznavanje socialnih informacij, 

– interpretacija socialnih informacij in vedenja drugih, 

– izbira ciljev socialne situacije, 

– odločanje o odzivu na podlagi predhodnih izkušenj, 

– izbira odziva, 

– izvedba vedenja. 

Faze, po katerih poteka obdelava socialnih informacij, so zaradi lažjega razumevanja odzivov 

na dano situacijo predstavljene zaporedoma, vendar pa v realnih situacijah ne potekajo počasi 

in linearno, temveč se zgodijo hitro in vzporedno s številnimi povratki (Crick in Dodge, 1994, 

v Lemerise in Arsenio, 2000). Razlog za slednje je posameznikova t. i. baza podatkov, v kateri 

so shranjene vse dosedanje izkušnje, znanje, spomini, socialne sheme, vse to pa pomembno 

vpliva na vsako fazo obdelave socialnih informacij. Nadalje, v socialnih situacijah, se pogosto 

pojavi več prekrivajočih se socialnih dejanj, zaradi česar se mora posameznik pogosto vračati 

na predhodne korake, jih spreminjati in posodabljati, zato v realnosti težko govorimo o 

zaporedni obdelavi socialnih informacij (Larkin, Jahoda in MacMahon, 2013). Če želimo dobiti 
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vpogled v otrokovo vedenje in ugotoviti, zakaj prihaja do morebitnih vedenjskih težav, je 

potrebno natančno razumevanje vsake faze.  

 

Slika 1: Shematični prikaz modela procesiranja socialnih informacij 

(vir:  prirejeno po Crick in Dodge, 1994, str. 76). 
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Fazi 1 in 2: prepoznavanje in interpretacija socialnih informacij in vedenj drugih 

Avtorja Crick in Dodge (1994) navajata, da otrok v socialni interakciji z drugimi tekom prve in 

druge faze zbira določene situacijske informacije, jih prepoznava ter interpretira. Pri tem se 

ravna po lastnem socialnem znanju, ki temelji na preteklih izkušnjah. To znanje ima pomembno 

vlogo tudi pri interpretaciji namenov dejanj vrstnikov, vključenih v dano socialno situacijo 

(Erdley idr., 2010).  

Otrokova interpretacija lahko temelji na (Crick in Dodge, 1994): 

– izbranih osebnih informacijah o predhodnih socialnih situacijah in izkušnjah, ki so 

shranjene v njegovem dolgotrajnem spominu, 

– vzročni analizi dogodkov, ki so se zgodili v dani socialni situaciji (vključno z oceno 

tega, ali in zakaj je bil cilj dosežen oz. ni bil dosežen), 

– sklepanju z gledišča drugih, vključenih v dano socialno situacijo, 

– evalvaciji preteklih izidov (pričakovanja in odzivi, ki so bili prisotni tekom predhodnih 

medosebnih interakcij z vrstniki, podobnih trenutni socialni situaciji). 

Na omenjene interpretacijske procese ima pomemben vpliv otrokova notranja baza podatkov, 

ki je shranjena v otrokovem spominu (socialne veščine in spretnosti, socialne sheme, znanje 

ipd.) (Crick in Dodge, 1994).  

Primer: Če je bil otrok v preteklosti pogosto žrtev zbadanja in nasilja s strani vrstnikov, bo 

njihova dejanja pogosto oživljal kot sovražna in namerna, četudi bodo le-ta morebiti storjena 

nenamerno zaradi delovanja naključnih okoliščin (Erdley idr., 2010).  

Faza 3: izbira ciljev socialne situacije 

Tretja faza predstavlja otrokovo izbiro ciljev v socialni situaciji (npr. izogibanje problemom, 

odzivanje s provokacijo, sklepanje prijateljstva, dobiti nazaj želeno igračo ipd.). Otrok lahko 

oblikuje in izbere nov cilj ali pa uporabi že znanega, ki temelji na njegovih podobnih izkušnjah 

(Crick in Dodge, 1994). Avtorji Erdley idr. (2010) dodajajo, da izbrani cilji delujejo kot 

orientacija pri izbiri ustreznega vedenjskega odziva (npr. če je želeni cilj situacije maščevanje, 

bo tudi kasnejša izbira vedenja povezana z neustreznim, morebiti agresivnim odzivom).  
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Faza 4: odločanje o odzivu na podlagi predhodnih izkušenj 

Pri otrokovem odločanju o odzivu na socialno situacijo sta avtorja Crick in Dodge (1994) 

ugotovila, da otroci ustrezne odzive dobijo iz predhodnih podobnih situacij in izkušenj. Če je 

situacija zanje nova, lahko izberejo novo strategijo odzivanja glede na trenutni prepoznani 

namen situacije, pri čemer ni nujno, da so ti odzivi povezani s postavljenimi cilji iz tretje faze.  

Faza 5: izbira odziva 

Pri peti fazi obdelave socialnih informacij se domneva, da je otrok ovrednotil vse vedenjske 

odzive in med njimi izbral najustreznejšega glede na socialno situacijo (Crick in Dodge, 1994). 

Na slednje med drugimi vplivajo socio-kognitivni procesi, saj mora otrok pri izbiri 

najustreznejšega odziva biti prepričan v to, da ga bo uspešno izvedel, pri čemer je pomemben 

dobro razvit občutek samoučinkovitosti, prav tako mora pričakovati, da bo njegovo vedenje 

prineslo pozitivne rezultate oz. odzive (Erdley idr., 2010). Ne nazadnje pa je pomembno, da je 

izbrani odziv v skladu z njegovimi moralnimi vrednotami (Erdley idr., 2010) ter da slednjega 

na koncu tudi evalvira (Crick in Dodge, 1994).  

Faza 6: izvedba vedenja 

Ob predpostavki, da je bil odziv ustrezno izbran in evalviran, otrok pri zadnji fazi odziv tudi 

izvede (Erdley idr., 2010). 

3.2.2 Obdelava socialnih informacij oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Model obdelave socialnih informacij lahko obravnavamo kot refleksivno zaporedje procesnih 

korakov. Vsaka stopnja oz. faza temelji na posameznikovih kognitivnih procesih, prikazanih na 

Slika 1, na katere med drugimi vplivajo tudi njegove socialne spretnosti, osebnostne značilnosti, 

izkušnje ipd. Vsi navedeni procesi imajo pomemben vpliv na posameznikov končni odziv v 

dani situaciji (Larkin, Jahoda in MacMahon, 2013). Omenjene individualne razlike, izkušnje in 

različno razviti kognitivni procesi, ki vplivajo na obdelavo socialnih informacij, lahko 

pripomorejo k razlagi tega, zakaj ljudje, soočeni z isto socialno situacijo, izbirajo drugačne 

rešitve in se vedejo različno (Erdley idr., 2010). V opisanem procesu obdelave socialnih 

informacij lahko pride tudi do motenj, ki privedejo do težav v prepoznavanju in interpretaciji 

dejanj oseb, vključenih v socialno situacijo, posledično je lahko oviran postopek iskanja 

ustreznih rešitev in odzivov, vse pa se odraža v neustreznem vedenju (Van Nieuwenhuijzen 

idr., 2011; Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012).  
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Do omenjenih motenj lahko pride tudi pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju, saj se pri 

le-teh primanjkljaji pojavljajo na psihosocialnem področju, ki je med drugim povezano tudi z 

neustrezno razvitimi sposobnostmi obdelave socialnih informacij (Van Nieuwenhuijzen idr., 

2011). Številne študije kažejo na pomembne razlike pri obdelavi socialnih informacij pri otrocih 

značilnega razvoja in otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Po besedah avtorjev Van 

Nieuwenhuijzen idr. (2004, 2005, 2006, 2009, v Van Nieuwenhuijzen idr., 2011; Van 

Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012) nekateri mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju v 

socialni situaciji prepoznavajo več negativnih informacij, videni situaciji pogosto pripisujejo 

sovražen namen, njihov odziv na situacijo je pogosto agresiven ali pasiven, ustrezne, družbeno 

želene odzive pa večkrat ovrednotijo kot negativne. Glede na omenjeno, avtorja Embregts in 

Van Nieuwenhuijzen (2009) sklepata, da je model obdelave socialnih informacij pomemben 

mehanizem pri razlagi in utemeljitvi socialno neustreznega vedenja otrok z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. 

3.2.2.1 Vzroki za primanjkljaje pri obdelavi socialnih informacij 

Avtorja Dodge in Pettit (2003, v Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012) sta mnenja, da so 

kognitivne omejitve eden izmed pomembnejših dejavnikov pri razumevanju primanjkljajev pri 

obdelavi socialnih informacij. Za slednje so pomembni kognitivni procesi (delovno pomnjenje, 

inhibicija ter selektivna pozornost), ki jih pogosto uvrščamo med izvršilne funkcije in so pri 

nekaterih otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju manj razvite (Masi, Marcheschi in 

Pfanner, 1998, v Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012). Raziskava avtorjev Van Oers in Van 

Nieuwenhuijzen (2004, v Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012) kaže na to, da je omejenost 

delovnega spomina otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju povezana z njihovo slabšo 

obdelavo socialnih informacij, saj jih v dani situacijah prepoznajo manj kot njihovi vrstniki 

značilnega razvoja. Prav tako avtorji Van Nieuwenhuijzen idr. (2009) ugotavljajo, da so 

primanjkljaji na področju inhibicije odzivanja pogosto povezani z otrokovo izbiro agresivnih 

odzivov ter nadaljnjimi vedenjskimi problemi.  

Poleg omenjenih izvršilnih funkcij, so za ustrezno obdelavo socialnih informacij pomembne 

tudi druge socio-kognitivne sposobnosti, kot npr. prepoznavanje emocij, razumevanje in 

ustrezno interpretiranje socialnih situacij ter zmožnost spremljati le-te s perspektive oz. gledišča 

drugih (Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012). Slednje se nanaša na že opisano teorijo uma, ki 

je potrebna za uspešno interpretacijo namenov in vedenja oseb, vključenih v socialno situacijo. 

Avtorji Abbeduto idr. (1993, v Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012) ugotavljajo, da je teorija 
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uma pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju manj razvita, kar lahko vpliva na njihove 

težave pri interpretaciji socialne situacije in določevanju namenov socialnega dejanja. Na 

slednje lahko vplivajo tudi primanjkljaj na področju prepoznavanja emocij in ustreznega 

interpretiranja obrazne mimike, omenjeno pa lahko privede do morebitnih vedenjskih težav. 

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki imajo težave pri prepoznavanju emocij drugih 

ljudi, imajo več možnosti za napačno interpretacijo namenov ljudi, vključenih v socialno 

situacijo, posledično pa so bolj dovzetne za razvoj neustrezne obdelave socialnih informacij 

(Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012).  

Vzroki za primanjkljaje pri omenjenem procesu lahko izhajajo tudi iz posameznikove 

impulzivnosti, ki sodi med pomembne dejavnike pri prepoznavanju vedenjskih težav pri otrocih 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Van Nieuwenhuijzen idr., 2009). Slednje potrjujejo tudi 

raziskave, v katerih je navedeno, da je obdelava socialnih informacij otrok z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju pogosto povezana z vedenjskimi motnjami in agresivnim, impulzivnim 

vedenjem (Leffert in Siperstein, 1996, Van Nieuwenhuijzen idr., 2004, 2005, 2006, v Embregts 

in Van Nieuwenhuijzen, 2009). Otroci z opisanim vedenjem imajo pogosto težnjo po tem, da 

dane socialne situacije prepoznajo kot ogrožajoče, sovražne in temu primerno izbirajo tudi 

odzive (Orobio de Castro idr., 2002, v Embregts in Van Nieuwenhuijzen, 2009). Ne nazadnje 

tudi avtorja Crick in Dodge (1994) ugotavljata, da lahko povezavo med socio-kognitivnimi 

sposobnostmi in agresivnim vedenjem med drugim razložimo prav s pomočjo modela obdelave 

socialnih informacij. 

Model obdelave socialnih informacij nam lahko pomaga pri ugotavljanju povezanosti 

posameznih dejavnikov in določanju kombinacije le-teh za neustrezno, nesocialno vedenje 

(Larkin, Jahoda in MacMahon, 2013). Omogoča nam vpogled v otrokovo mišljenje, pretekle 

izkušnje, vpogled v njihovo razumevanje danih socialnih situacij, v odzive na določene situacije 

ter nam obenem razkriva otrokove morebitne (ne)ustrezne strategije reševanja problemov. 

Prepoznavanje in razumevanje težav, s katerimi se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

srečujejo v določeni fazi socialne situacije, je nam lahko v veliko pomoč pri načrtovanju 

ustreznega programa pomoči na področju socialnega učenja. 
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4 STRATEGIJE SOCIALNEGA UČENJA 

Primanjkljaji na področju socialnih sposobnosti in socialne kompetentnosti pomembno vplivajo 

na pojav emocionalnih in vedenjskih primanjkljajev pri otrocih (Spence, 2003). Slednje je 

posledično pogosto povezano s slabšimi vrstniškimi odnosi, vedenjskimi problemi ter tudi s 

slabšo učno uspešnostjo (Van Vugt, Deković, Prinzie, Stams in Asscher, 2013). S pomočjo 

različnih strategij in treningov socialnega učenja lahko okrepimo otrokove socialne spretnosti 

ter ustrezno socialno vedenje, ki je pomembno pri doseganju uspehov v socialnih situacijah 

(Spence, 2003), slednje pa lahko pripomore k uspešni socialni integraciji. Avtorice Caf, Šah 

Štrok in Gramc (2006, str. 3) so mnenja, da so otrokove »osnovne osebne, medosebne in 

komunikacijske spretnosti, poznavanje in razumevanje sebe, medosebnih odnosov, pravic in 

dolžnosti ter dela« pomembne za socialni razvoj, obenem pa pripomorejo k otrokovi uspešni 

vključitvi v njegovo socialno okolje. Za razvoj omenjenih kvalitet je potrebno ustrezno 

načrtovano socialno učenje, s pomočjo katerega otrok pridobi določene socialne spretnosti ter 

se med drugim nauči graditi in vzdrževati pozitivne medsebojne odnose z vrstniki (Grasham, 

1998 in Maag, 2005, v Van Vugt idr., 2013), obenem pa otrokom pomaga pri poslušanju in 

vživljanju v druge ter pri sprejemanju in ustreznemu reševanju problemskih situacij (Caf idr., 

2006).  

4.1 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

Trening socialnih veščin je namenjen učenju novih socialnih spretnosti in izboljšanju napačnih 

vedenjskih vzorcev. Neustrezno vedenje otroka je poleg drugih dejavnikov pogosto pogojeno s 

primanjkljaji v procesu mišljenja, z napačno razlago videne situacije in posledično neustreznim 

odzivom. S pomočjo treninga socialnih veščin lahko otroka naučimo kako biti bolj natančen pri 

obdelavi socialnih informacij, kako prepoznati neverbalne ter verbalne socialne namige, 

seznanimo ga lahko z ustreznim reševanjem problemov ter ga naučimo samokontrole in 

reflektiranja lastnega vedenja. Z ustreznim treningom mu lahko pomagamo razviti ustreznejše 

razumevanje čustev in namenov drugih ljudi in ga seznanimo s tem, kako se odzvati v določeni 

socialni situaciji (Cornish in Ross, 2004). 

S skrbno načrtovanim treningom socialnih veščin lahko pri otroku krepimo naslednje spretnosti 

(McGlynn in Rutherford, 2001): 

– ustrezno nadzorovanje jeze, 

– sprejemanje posledic lastnega vedenja in vedenja drugih, 

– uspešno soočanje z izgubo,  
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– poslušanje, 

– sledenje navodilom, 

– sklepanje in vzdrževanje prijateljstev, 

– sklepanje kompromisov, 

– ustrezno iskanje pozornosti, 

– počakati na vrsto, 

– sprejemanje negativnih (»ne«) odgovorov ipd.  

Avtorja Milne in Spence (1987, v Cornish in Ross, 2004) dodajata, da je v trening pomembno 

vključiti tudi učenje prepoznavanja emocij, ki temelji na naslednjih komponentah: 

– sposobnost analizirati in prepoznati lastna čustva in čustva drugih,  

– razlikovati med različnimi čustvi, 

– prepoznati različne pokazatelje čustev (drža, obrazna mimika, geste, ton glasu), 

– prepoznati socialne namige. 

4.1.1 Pristopi treninga socialnih veščin 

Cilj treninga socialnih veščin je pridobivanje in raba socialnih spretnosti ter učenje novega 

vedenja in ustreznih strategij, s katerimi lahko posameznik zmanjša obseg nezaželenega 

vedenja (Cornish in Ross, 2004). Proces pridobivanja omenjenih veščin lahko poteka preko 

kognitivnega ali vedenjskega pristopa, ki sta podrobneje opisana v nadaljevanju.  

4.1.1.1 Vedenjski pristop 

Vedenjski pristop vključuje rabo učenja po modelu, rabo tehnik ponavljanja, povratnih 

informacij in ojačitve želene spretnosti oz. vedenja. Učenje po modelu je lahko simbolično ali 

resnično. Slednje poteka takrat, kadar učenec opazuje socialno vedenje v svojem naravnem 

okolju (npr. v učilnici). Učiteljeva vloga je znotraj šolskega okolja zelo pomembna, saj s svojim 

ravnanjem služi kot vzor in zgled učencem. Tehnika ponavljanja se nanaša na urjenje 

pridobljenega vedenja, ki poteka v različnih strukturiranih situacijah, učenec pa je tekom 

omenjenega deležen ustrezne povratne informacije. Dano vedenje se skozi trening utrjuje s 

pomočjo pohval in nagrad (Cornish in Ross, 2004). Avtorica Spence (2003) poudarja 

osredotočenost vedenjskega pristopa le na poučevanje vedenjskih aspektov v socialnih 

situacijah, kar pa predstavlja zgolj en element v celotnem programu socialnega učenja. Tudi 

avtorica Rotvejn Pajič (2001) ugotavlja, da vedenjski pristop z omenjenimi tehnikami 

usmerjanja ustreznega vedenja in čustev ni dovolj, saj novo pridobljenega vedenja ni moč trajno 

usmerjati zgolj z zunanjim nadzorom.  
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4.1.1.2 Kognitivni pristop 

Uspešno učenje socialnih spretnosti zahteva rabo kompleksnih kognitivnih procesov, zato velja, 

po mnenju avtoric Cornish in Ross (2004), da je kognitivni pristop v primerjavi z vedenjskim 

pristopom ustreznejši.  

Tekom šolanja se otroci vsakodnevno srečujejo s številnimi socialnimi interakcijami, ki se 

razlikujejo glede na raven kompleksnosti – npr. od enostavne interakcije, ki vključuje nasmeh 

učitelja, do kompleksne, ki zajema vključevanje v igro vrstnikov. V slednji mora otrok 

prepoznati številne socialne namige (ali se priključiti igri, vprašati za dovoljenje ali ne, koga 

vprašati ipd.). Ker se otrok pogosto srečuje s kompleksnimi socialnimi situacijami, potrebuje 

dobro razvite socialne spretnosti za uspešno presojo situacij in vključitev vanje. Le-te lahko 

pridobi z ustrezno načrtovanimi kognitivnimi strategijami, ki vključujejo tehnike 

samoregulacije in reševanja problemov. Pristop reševanje problemov spodbuja sposobnosti, ki 

so potrebne pri prepoznavanju oz. identifikaciji problema, postavljanje in izbira ciljev, 

postavljanje alternativnih rešitev ter upoštevanje morebitnih posledic (Cornish in Ross, 2004).  

Vprašanja, ki si jih otrok pri tem postavlja, so (Cornish in Ross, 2004): 

– Kakšen je problem? 

– Kako lahko ukrepam? 

– Ali je moja rešitev ustrezna? 

– Ali mi je uspelo rešiti problem? 

– Kako mi je uspelo rešiti problem? 

4.1.1.3 Vedenjsko-kognitivni pristop 

»Vedenjsko-kognitivni pristop temelji na predpostavki, da je razvoj različnih motenj povezan 

s kompleksno interakcijo med čustvi, vedenjem, vplivom okolja in izkušenj ter kognitivnimi 

dogodki, kognitivnimi procesi, kognitivnimi produkti, kognitivnimi strukturami.« (Rotvejn 

Pajič, 2001, str. 82) Glavni cilj omenjenega pristopa temelji na spremembi neustreznega 

vedenja. Le-to nam omogoča sprememba v kognitivnih procesih ter vrsta vedenjskih postopkov 

(Rotvejn Pajič, 2001), omenjeno pa poteka ob učenju osnovnih socialnih spretnosti in strategij, 

ki pomagajo posamezniku pri soočanju z najpogostejšimi socialnimi situacijami (Spence, 

2003). 
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4.1.2 Tehnike socialnega učenja v vedenjsko-kognitivnem pristopu 

Vedenjsko-kognitivni pristop vključuje tehnike obeh pristopov, ki se med seboj pogosto 

dopolnjujejo in povezujejo ter so prilagojene značilnostim in primanjkljajem posameznika 

(Rotvejn Pajič, 2001). Namesto ločenega učenja ustreznega vedenja se posameznik tekom 

uporabe različnih tehnik nauči spretnosti reševanja socialnih problemov glede na različne 

socialne situacije, v katere je vključen (Çifci Tekinarslan in Sucuoğlu, 2007). 

– Učenje po modelu, igre vlog, ponavljanje želenega vedenja 

Omenjene tehnike so tekom učenja socialnih veščin namenjene podajanju informacij o tem, 

kako se odzvati v določeni situaciji ter ugotavljanju, zakaj je določeno vedenje pomembno za 

uspešne medosebne odnose  (Spence, 2003). V večini primerov ima vlogo modela učitelj oz. 

terapevt, ki z otrokom deli svoje občutke in strategije soočanja z nastalim problemom oz. 

dogodkom. Pomembno je, da učitelj pri tem jasno opisuje nastali problem, razmišljanja, ki se 

mu porajajo ob tem ter dileme in odločitve. Pri tem je potrebno omeniti, da »[…] model otroka 

ne uči neposredno, ampak mu samo pokaže kakšno od možnih poti skozi nalogo. Hkrati se 

namensko sooča z ovirami, spodrsljaji, frustracijami in se skuša uspešno spoprijemati z njimi 

[…]« (Rotvejn Pajič, 2001, str. 88).  

Otrok lahko poleg živega modela želeno vedenje opazuje tudi ob gledanju video posnetkov 

(Rotvejn Pajič, 2001). Pri tehniki učenja po modelu je pomembno predvsem to, da učitelj 

načrtuje čim bolj naravne in stvarne socialne situacije, ki temeljijo na otrokovih izkušnjah. Prav 

tako je učenje uspešnejše, če poteka sistematično po korakih ob ustreznih navodilih in 

demonstraciji (Spence, 2003).  

Tudi igre vlog so ena izmed pogosto rabljenih tehnik pri treningu socialnih veščin, s pomočjo 

katerih otrok razvija medosebne socialne in kognitivne spretnosti, se vživlja v vlogo druge 

osebe v situaciji, posledično lažje razume njeno videnje problema, razvija empatijo in se uči 

razumeti dano situacijo iz različnih perspektiv (Rotvejn Pajič, 2001). 

Za pridobitev in izboljšanje želene socialne spretnosti oz. vedenja v socialnih situacijah niso 

dovolj le vaje znotraj samih treningov. Pomembne so tudi naloge in priložnosti za ponavljanje 

želenega vedenja doma, v šoli ter v drugih socialnih okoliščinah, v katere je otrok vključen. Pri 

tem imajo pomembno vlogo vrstniki, učitelji in starši, ki lahko z ustreznimi spodbudami, 

primernimi odzivi in povratnimi informacijami povečajo učinkovitost treninga socialnih veščin 

(Nazar Biesman, 2000, v Spence, 2003). Avtorica še poudarja, da lahko prizadevanja otrokovih 

pomembnih drugih za njegovo rabo novo pridobljenih socialnih spretnosti privedejo do 

pozitivnih socialnih izidov v različnih socialnih okoliščinah.  
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– Tehnike podkrepljevanja 

Tehnike podkrepljevanja so namenjene utrjevanju in vzdrževanju na novo naučene socialne 

spretnosti oz. vedenja, prav tako pa po mnenju avtorice Rotvejn Pajič (2001) vplivajo tudi na 

učenje otrokovega samonagrajevanja. Ob uspešnem izvajanju določene socialne spretnosti 

lahko z izpostavitvijo pozitivnih vidikov le-tega pri otroku vzbudimo občutek zadovoljstva, pri 

čemer se poviša njegova raven motiviranosti, samoučinkovitosti, samozaupanja, obenem pa 

vplivamo tudi na njegovo pozitivno samopodobo.  

– Tehnika samoopazovanja (ang. »self-monitoring«) 

Tehnika samoopazovanja zajema proces, ki vključuje opazovanje oz. prepoznavanje vedenja 

ter spremljanje lastnega vedenja (Hoff in DuPaul,1998, v Loftin, Gibb in Skiba, 2005), pri 

čemer mora biti proces prilagojen učenčevim potrebam, upoštevajoč njegova močna ter šibka 

področja (Dunlap idr., 1995, v Menzies idr., 2009). Proces se lahko izvaja po petih korakih, ki 

so opisani v nadaljevanju. 

1. Opredelitev in določitev neustreznega vedenja 

Prvi korak pri vzpostavitvi samoopazovanja je določitev otrokovega neustreznega oz. motečega 

vedenja. Po identifikaciji le-tega sledi pogovor med učiteljem in učencem o izbranem vedenju. 

Pri tem lahko učitelj in učenec vedenje odigrata s pomočjo igre vlog, prav tako lahko z le-to 

izvedeta tudi ustrezno nadomestno vedenje, kar pripomore k lažjemu razlikovanju in 

razumevanju motečega ter želenega vedenja. Pomembno je, da učitelj ni osredotočen zgolj na 

zmanjšanje pojavljanja motečega vedenja, temveč tudi na izboljšanje akademske uspešnosti, 

saj proces samoopazovanja pozitivno vpliva tako na učenčevo vedenje v razredu kot tudi na 

kvaliteto njegovega dela (Menzies, Lane in Lee, 2009). 

2. Oblikovanje postopka samoopazovanja (oblikovanje obrazca) 

Proces samoopazovanja je lahko strukturiran na različne načine. Avtorji Menzies idr. (2009) 

predlagajo oblikovanje preproste preglednice samoopazovanja, ki prikazuje šolske predmete, 

pri katerih mora otrok spremljati svoje vedenje. Vsakič, ko se učenec vede v skladu z 

dogovorom, si to ustrezno označi v preglednici, ki mu služi kot opomin in vodilo za ustrezno 

vedenje (Loftin idr., 2005). Pomembno je poudariti, da mora biti preglednica oz. obrazec 

primeren starosti in značilnostim učenca (npr. pri mlajših učencih, učencih s primanjkljaji na 

področju branja besedilo v preglednici nadomestimo z ustreznimi slikami; pri mladostnikih naj 

bo besedilo primerno njihovim bralnim sposobnostim, preglednica pa naj bo oblikovana tako, 

da ne pritegne prevelike pozornosti njihovih sošolcev) (Menzies idr., 2009). 
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3. Učenje postopka samoopazovanja 

Učenec potrebuje pri učenju tehnike samoopazovanja jasna navodila in pomoč s strani učitelja, 

ki mu lahko le-to posreduje s pomočjo učenja po modelu, igre vlog ipd. (Lane, Weisenbach, 

Little, Phillips in Wehby, 2006, v Menzies idr., 2009). Učiteljeva naloga je, da se z učencem 

pogovori o danem problemu, o ukrepih ter da skupaj rešita oz. naštejeta nekaj situacij, ki so 

primerne za pojav želenega vedenja. S tem se preprečijo morebitna razhajanja v učiteljevem in 

učenčevem razumevanju poteka samoopazovanja ter samega vedenja (Loftin idr., 2005). 

Tehnika samoopazovanja služi učencu kot pomoč pri zavedanju svojih dejanj oz. vedenja, pri 

čemer mu lahko učitelj dodatno pomaga z opozoritvijo na dogovorjeno želeno vedenje na 

začetku vsake šolske ure ter z različnimi načini podkrepljevanja ob (ne)ustrezno izpolnjenih 

predhodno dogovorjenih ciljih. Učitelj lahko skupaj z učencem načrtuje tudi blag opomnik, ki 

ga uporabi za preusmeritev učenca k želenemu vedenju, ko je le-to potrebno (Menzies idr., 

2009). 

4. Opazovanje in spremljanje učenčevega napredka 

Učitelj mora tekom učenčevega procesa samoopazovanja beležiti podatke o njegovem 

napredku. Slednje lahko, poleg svojih zapiskov opažanja, zapisuje v enako preglednico, kot jo 

ima učenec, na koncu pa svoja opažanja primerja z njegovimi. V primeru ujemanja lahko 

učenca tudi ustrezno nagradi. Prav tako je pomembno učenčevo lastno spremljanje napredka s 

pomočjo grafičnih prikazov. Zaradi vizualnih dražljajev in takojšnjega vpogleda v napredek 

slednji način deluje motivacijsko pri povečevanju želenega vedenja. Ne nazadnje konkretno 

prikazuje morebitno učenčevo izboljšanje vedenja, kar pa lahko spodbudi njegov notranji lokus 

kontrole (Menzies idr., 2009).  

5. Ohranjanje želenega vedenja 

Dosledno izvajanje tehnike samoopazovanja lahko privede do boljše akademske in vedenjske 

uspešnosti. S časoma lahko učenec samostojno vzdržuje nov vedenjski vzorec, proces 

samoopazovanja pa se postopoma umakne (Vanderblit, 2005, v Menzies idr., 2009). Slednje 

lahko zagotovimo s tem, da proces samoopazovanja omejimo zgolj na določen del pouka ali 

dneva, na zgolj nekaj minut na dan, vse dokler učenec ne ponotranji danega vedenja. Kljub 

prenehanju izvajanja samoopazovanja je zaželeno nadaljevanje rabe verbalnih pohval in drugih 

pozitivnih okrepitev v primerih učenčevega ustreznega vedenja (Menzies idr., 2009).  

– Tehnika samoinštrukcij (ang. »self-instructional training«) 
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»Tehnika samoinštrukcij je zasnovana na verbalni mediaciji – uporabi govora kot notranjega 

(internaliziranega) regulatorja in orodja mišljenja.« (Rotvejn Pajič, 2001, str. 87). S pomočjo 

opisane tehnike otrok zavestno uporablja notranji govor pri usmerjanju in kontroliranju svojega 

vedenja, reševanju določenega problema ali pri razumevanju in reševanju socialne situacije, 

posledično pa s tem spodbuja svojo učno in socialno učinkovitost (Menzies idr., 2009). Avtorica 

Rotvejn Pajič (2001) navaja, da notranji govor izhaja iz otrokovih lastnih izkušenj in povratnih 

informacij, ki jih dobi iz okolja, ter pomembno vpliva tako na čustva kot tudi na vedenje otroka. 

Le-ta se lahko s pomočjo dajanja navodil samemu sebi vodi skozi določene korake reševanja 

problema, kar mu pomaga pri izbiri ustreznega vedenjskega odgovora, pri dokončevanju dane 

naloge ipd. (Spence, 2003). 

Pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju je notranji govor manj razvit, zato potrebujejo 

za uspešno izvajanje tehnike samoinštrukcij posebno vodenje in učenje reševanja danih 

problemov ali nalog. Avtorici Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) navajata, da je na začetku 

procesa potrebna učiteljeva ustrezna demonstracija rabe samonavodil (učitelj si tekom 

reševanja naloge na glas daje navodila). Nato sledi učiteljevo narekovanje navodil učencu, ki 

se sooča z isto nalogo, postopoma ga spodbuja k šepetanju slišanih navodil in na koncu k 

notranjemu govoru. Pomembno je, da učitelj začne učenje samoinštrukcij na lažjih primerih, 

saj delujejo bolj motivacijsko, zahtevnost pa v skladu z učenčevimi zmožnostmi zvišuje. 

Primer samonavodil, ki si jih učenec postavlja tekom reševanja problema (Pulec Lah in Rotvejn 

Pajič, 2011, str. 173): 

 razumevanje zahtev naloge (»Kaj moram narediti, kaj se zahteva od mene, kaj je moja 

naloga?«), 

 načrtovanje rešitve (»Kako lahko to naredim, kakšne možnosti imam, kaj bo moj 

načrt?«), 

 potek reševanja naloge (»Delal bom počasi, natančno bom pobarval …«), 

 soočanje z motečimi dejavniki (»Vse drugo me ne zanima, držim se svojega načrta, zdaj 

ni pomembno nič drugega …«), 

 samoovrednotenje in samonagrajevanje (»Dobro mi je šlo, čeprav je bilo težko, sem 

vztrajal, drugič bom delal še bolj natančno.«). 
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– Tehnika reševanja socialnih problemov 

Tehnika reševanja problemov je eden izmed najpomembnejših elementov v vedenjskih in 

kognitivnih pristopih (Rotvejn Pajič, 2001). Z omenjeno tehniko lahko otrok na sistematičen 

način pridobi uspešne strategije, ki mu pomagajo pri izbiri ustreznega odziva, kadar je 

izpostavljen izzivajoči socialni situaciji. Tehnika reševanja socialnih problemov zajema štiri 

korake (Spence, 2003): 

 prepoznavanje, definiranje problema oz. socialnega dogodka, ki zahteva rešitev, 

 razmišljanje o različnih možnih odzivih, 

 predvidevanje posledic možnih odzivov, 

 izbira in realizacija odziva, ki bo privedel do pozitivnega izida oz. do razrešitve dane 

situacije. 

Avtorica Rotvejn Pajič (2001) omenja podobno, obenem pa zadnjemu koraku dodaja še 

preverjanje izbrane rešitve oz. evalvacijo. Otroka moramo navedenih korakov učiti postopoma 

ob številnih vaja, igrah, ob podpori slikovnega gradiva ter ob primerih socialnih situacij, ki so 

zanj problematične (Spence, 2003). 
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4.1.3 Pogoji za uspešno izvajanje treninga socialnih veščin 

Cilj treninga socialnih veščin je naučiti otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju vrsto 

temeljnih socialnih spretnosti in strategij, katere jim bodo v pomoč pri soočanju z običajnimi 

socialnimi situacijami, ki trenutno zanje predstavljajo izziv (Spence, 2003). Pri načrtovanju 

treninga je potrebno upoštevati, da so mnogi koncepti, ki jih le-ta vključuje, za otroke abstraktni 

in težko razumljivi – kot na primer razumevanje lastnih emocij in emocij drugih oseb, 

razumevanje zveze med čustvi, dogodki in medosebnim vedenjem ipd. Zaradi slednjega je 

pomembno ustrezno načrtovanje in prilagajanje procesa, tehnik in metod poučevanja otrokovim 

potrebam, pri čemer je potrebno upoštevati njihove interese ter njihova močna področja. 

Zastavljen proces in naloge morajo biti načrtovane na konkretni ravni, prav tako morajo 

vsebovati primere iz otrokovega vsakdanjika, s katerimi mu lažje približamo pomembnost ter 

rabo socialnih veščin.  

Da bi zagotovili ustrezno rabo naučenih socialnih spretnosti ter možnost generalizacije slednjih 

tudi v drugih spontanih okoliščinah, je potrebno otroku ponuditi številne in različne priložnosti 

v različnih okoljih, saj lahko s tem pripomoremo k učinkovitejšemu pomnjenju in generalizaciji 

naučenih socialnih veščin (Cornish in Ross, 2004). Avtor Gresham (2001, v McGlynn in 

Rutherford, 2001) izpostavlja tudi pomembnost zgodnjega učenja, ki lahko pripomore k 

efektivnejšemu treningu socialnih veščin.  

Eden izmed pomembnih pogojev pri načrtovanju treninga socialnih veščin je poleg že 

omenjenega tudi zbiranje podatkov o otrokovih socialnih spretnostih, ki so že razvite, o 

njegovih močnih in šibkih področjih ter opredelitev socialnih spretnosti, ki jih mora otrok še 

dodatno razviti. Le-to je v pomoč strokovnim delavcem pri načrtovanju treninga socialnih 

veščin (Cornish in Ross, 2004). Pri ocenjevanju otrokovih socialnih veščin si lahko 

strokovnjaki pomagajo z naslednjimi metodami: 

1. »Čeklista« socialnih spretnosti: različni obrazci ali »ček liste« socialnih spretnosti pogosto 

zajemajo več področij socialnih veščin, kot so npr. pozornost (sposobnost osredotočiti se na 

dejanja druge osebe), prepoznavanje socialnih namigov, sposobnost ustrezno uporabiti socialne 

spretnosti, medosebna interakcija ipd. S pomočjo dobljenih rezultatov lahko dobimo vpogled v 

morebitne primanjkljaje določenih socialnih veščin ter v situacije, ki so za otroka težavne. Pri 

analizi rezultatov je pomembno posvetovanje z otroku pomembnimi ljudmi (učitelji, starši ali 

skrbniki, drugi strokovnjaki, ki sodelujejo z otrokom), saj je lahko slednje v pomoč 

strokovnemu delavcu pri interpretaciji rezultatov, obenem pa mu razširi pogled na otrokove 

odgovore iz različnih perspektiv in kontekstov (Cornish in Ross, 2004). 
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2. Intervju: podatki, ki jih dobimo ob intervjuvanju otroka, njegovega učitelja ali starša, nam 

pomagajo pri natančnejšemu spoznavanju otrokovih medosebnih odnosov, omogočajo vpogled 

v socialne situacije in okoliščine, kjer se pojavljajo otrokove težave ter razkrivajo otrokove 

strategije soočanja s socialnimi izzivi (Spence, 2003). Področja, ki jih je po mnenju avtoric 

Cornish in Ross (2004) priporočljivo vključiti v intervju, so otrokova socialna kompetentnost, 

komunikacijske sposobnosti, samopodoba, strategije reševanja konfliktnih situacij in empatija. 

3. Opazovanje: direktno opazovanje omogoča pridobitev podatkov o otrokovem vedenju in 

njegovih odzivih na določen problem v danem okolju (Cornish in Ross, 2004), obenem pa ga 

lahko uporabimo pri evalvaciji uspešnosti treninga socialnih veščin (Spence, 2003). Omenjena 

metoda je še posebej uporabna pri ugotavljanju tega, kateri dejavniki izzovejo oz. vplivajo na 

otrokovo vedenje (Cornish in Ross, 2004). Opazovanje otroka v morebitni šolski situaciji pa 

lahko tudi moti njegov običajen vzorec vedenja, predvsem v primerih, ko se le-ta zaveda, da je 

opazovan. Pri procesu opazovanja je potrebno natančno in objektivno beleženje videnega, 

obenem se zahteva ustrezna strokovna usposobljenost opazovalcev, s čimer se lahko zagotovi 

ustrezna raven zanesljivosti (Spence, 2003).  

4. Sociometrični preizkus: slednja metoda je v pomoč strokovnim delavcem pri 

prepoznavanju otrok, ki so socialno izolirani, zapostavljeni ali zavrnjeni s strani njihovih 

sošolcev oz. vrstnikov (Spence, 2003), obenem pa omogoča vpogled v to, kako otroci v razredu 

dojemajo drug drugega (Cornish in Ross, 2004). Sociometrični preizkusi lahko vključujejo 

različna navodila ali vprašanja, kot npr., s kom bi otrok rad sedel, njegovi zapisi o določenem 

številu sošolcev, ki jih mara in tistih, ki jih najmanj mara, ali pa mora s pomočjo lestvice od ena 

(bi se najmanj rad igral) do pet (bi se najraje igral) označiti, s katerimi bi se rad igral in s katerimi 

ne. Pri tem pa je pomembno upoštevanje dejstva, da nam slednji rezultati ne povedo vzroka za 

morebitno sprejemanje ali zavračanje otroka s strani vrstnikov (Spence, 2003). 

Za večjo učinkovitost in uspešnost programa je poleg že omenjenega potrebno v izvajanje 

vključiti ne le skupino otrok, temveč celotno šolo. Eden izmed pomembnih vidikov delovanja 

šole v smeri spodbujanja socialnih veščin je njihova preventivna osredotočenost in spodbujanje 

ustreznega vedenja ter pozitivne medsebojne komunikacije ipd. Za zagotovitev slednjega je 

potrebna natančna določitev pravil in zahtev, ki jih mora upoštevati celotna šola. Zahteve 

ustreznega vedenja naj bi vključevale naslednje (McGlynn in Rutherford, 2001):  
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– ustrezno ter pričakovano vedenje je natančno opredeljeno, 

– učitelj mora biti s svojim ustreznim vedenjem model učencem, 

– učenci so deležni ustreznih podkrepitev za izražanje želenega vedenja, 

– neustrezno vedenje se skuša preprečiti oz. popraviti še preden slednje privede do 

resnejših vedenjskih težav,  

– vsi, ki obiskujejo šolo (učitelji, strokovni delavci, učenci itd.), poznajo t. i. sankcije ob 

neustreznem vedenju, 

– načrtovanje, prilagajanje ter evalvacija treninga socialnih veščin poteka v timu, 

– šola s programom spodbujanja želenega vedenja upošteva vsakega posameznika in teži 

k individualni pomoči učencem. 

4.1.4 Program treninga socialnih veščin 

Trening socialnih veščin je proces, ki vključuje učenje ustreznega vedenja in socialnih 

spretnosti ter spodbuja produktivnejše in pozitivnejše interakcije z drugimi. Če želimo doseči 

uspešne rezultate, je potrebno program učenja socialnih veščin ustrezno načrtovati in vanj 

vključiti različna področja (McIntyre, 2006). Avtorici Cornish in Ross (2004) predlagata, da je 

za uspešen trening potrebnih vsaj deset srečanj, ki naj vključujejo naslednja področja: 

– poslušanje, usmerjanje pozornosti in sledenje navodilom, 

– spremljanje govorjenega glasu (osredotočenost na ton glasu in izmenjavo 

komunikacije), 

– spremljanje lastne telesne govorice (geste, mimika) ter telesne govorice drugih, 

– prepoznavanje in opisovanje lastnih emocij in emocij drugih oseb, 

– učenje kontrole lastnih emocij, 

– prepoznavanje močnih področij pri sebi in pri drugih, 

– naučiti se reči »ne« neprijetnim stvarem, naučiti se ustrezno spopasti s pritiski vrstnikov, 

– biti samozavesten pri predstavitvi svojega pogleda na situacijo, naučiti se in znati 

vprašati za pomoč, ko je le-ta potrebna, 

– prepoznavanje in učenje ustreznih načinov reševanja problemov, 

– naučiti se pokazati skrb in zaskrbljenost za drugega. 
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Poleg navedenih področij, ki naj bi bila vključena v posamezna srečanja, morajo slednja izhajati 

iz treh temeljev, ki predstavljajo osnovo vsakega srečanja. Le-ti pomagajo otrokom razvijati 

strpnost do drugih oseb, prepoznavati in upoštevati emocije drugih, pridobivati spoznanja, da 

imajo naša dejanja različne posledice ter razvijati otrokovo samozavest pri izražanju prošenj po 

pomoči. Vsako srečanje mora biti, poleg omenjenega, osredotočeno na spodbujanje določene 

spretnosti, ki je pomembna za posameznika oz. skupino in je vključena v ustrezno načrtovane 

dejavnosti, ki morajo potekati po majhnih ter jasno opredeljenih korakih (Cornish in Ross, 

2004). 

Potek srečanj 

1. Skupina naj obsega od dva do pet učencev (McIntyre, 2006), po mnenju avtoric Cornish in 

Ross (2004) tudi do deset učencev, ki imajo podobne primanjkljaje na področju vedenja in 

drugih socialnih spretnosti.  

2. Srečanja naj bodo v mirnem prostoru oz. učilnici, kjer mora biti dovolj prostora za 

razporeditev stolov v krogu (skupina naj začne in zaključi srečanje v krogu, vmes lahko 

potekajo individualne ali skupinske dejavnosti, kjer so učenci porazdeljeni po razredu)  

(Cornish in Ross, 2004). 

3. Na začetku je potrebno predstaviti vsebino programa učencem ter jim razložiti, kako se bodo 

njihovo vedenje in socialne spretnost s pomočjo ustreznega sledenja navodilom in ustreznih 

dejavnosti izboljšale (McIntyre, 2006). Vsebino programa je potrebno predstaviti tudi drugim 

strokovnim delavcem, učiteljem, ki so v vsakdanjem stiku z učencem ter staršem oz. skrbnikom. 

S tem lahko zagotovimo, da bodo socialne spretnosti, podane na srečanju, vadili v različnih 

naravnih okoljih, pod različnimi pogoji, s čimer bomo pripomogli k lažji in hitrejši 

generalizaciji naučenega (Cornish in Ross, 2004).    

4. Potrebna je jasna določitev pravil in nagrad za ustrezno vedenje (učencem mora biti jasno 

predstavljeno, kaj je zaželeno in kaj ne ter kako popraviti napake – pri tem si lahko pomagamo 

z igro vlog). Pomembno je, da najprej začnemo z učenjem spretnosti, ki so lažje osvojljive, saj 

s tem dodatno motiviramo učence (McIntyre, 2006).  

5. Povratne informacije naj bodo spodbujajoče in podane na različne načine (učenec oceni sebe, 

povratne informacije mu podajo vrstniki ter učitelj) (McIntyre, 2006). 

6. Na koncu vsakega srečanja naj sledi domača naloga, s katero učencem zagotovimo dodatno 

vajo in ponovitev pridobljenega, ter zaključek (Cornish in Ross, 2004).  
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4.1.5 Učinkovitost treninga socialnih veščin 

Izsledki raziskav o treningu socialnih veščin kažejo na različno stopnjo učinkovitosti. Po 

mnenju avtorjev Van Vugt idr. (2013) naj bi bili učinki treninga socialnih veščin zmerni. 

Slednje potrjujejo meta-analize, ki kažejo na majhne do srednje velike učinke treninga socialnih 

veščin, ki pa so v večinoma omejeni le na kratko obdobje (Ang in Hughes, 2002, Cook idr., 

2008, Losel in Beelmann, 2003, Schneider, 1992 in Quinn idr., 1999, v Van Vugt idr., 2013). 

Učinek omenjenega je v večji meri odvisen tudi od vrste težav, ki jih imajo otroci, vključeni v 

trening. Slednji naj bi, po ugotovitvah avtorjev Beelmann, Pfingsten in Lösel (1994, v Van Vugt 

idr., 2013) ter Schneider (1992, v Van Vugt idr., 2013), najbolj doprinesel k razvoju socialnih 

veščin otrok, ki so socialno ogroženi, zmerni učinek se je pokazal tudi pri otrocih z 

internaliziranim in eksternaliziranim vedenjem, najmanjši učinek pa naj bi trening socialnih 

veščin imel na otroke z agresivnim vedenjem ter otroke z motnjami v duševnem razvoju. 

Omejeno učinkovitost treninga socialnih veščin lahko pripišemo raznolikim značilnostim 

programov. Nekateri intervencijski programi se osredotočajo le na eno izmed področij 

socialnega učenja, kot npr. učenje komuniciranja, začenjanja pogovorov ipd. Kljub temu da 

lahko poudarek zgolj na enem izmed socialnih področij privede do napredka v omenjenih 

spretnostih, le-ta, v primerih, da se otrok srečuje z različnimi težavami v socialnem delovanju,  

ne zadostuje za uspešnost celotnega socialnega razvoja, ohranjanja socialnih odnosov ter 

ustreznega socialnega vedenja (Kavale & Mostert, 2004, v Brooks, 2013). 

Avtorji Zahra Alavi idr. (2013) v svoji raziskavi, v katero je vključenih 40 otrok z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju in s težavami agresivnega vedenja, ugotavljajo nasprotno. Njihovi rezultati 

kažejo na zmanjšanje agresivnega vedenja ob doslednem izvajanju treninga socialnih veščin. 

Slednje potrjujejo tudi izsledki raziskav, ki kažejo na učinkovitost treninga socialnih veščin pri 

zmanjšanju socialne anksioznosti, delinkventnega vedenja, jeze, slabše socialne prilagojenosti, 

negativnega vedenja do vrstnikov ter pri zmanjšanju ostalih čustvenih in vedenjskih težav 

(Coie, Terry, Lenox idr., 1998, v Zahra Alavi idr., 2013). Omenjeni trening naj bi zagotovil tudi 

priložnosti za razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov (Morgan idr., 1994, v Zahra Alavi idr., 

2013). Avtorji Nangle idr. (2002, v Zahra Alavi idr., 2013) navajajo, da trening socialnih veščin 

temelji na predpostavki, da je negativno vedenje pogosto posledica primanjkljajev na področju 

socialnih spretnosti, ki so potrebne za ustvarjanje in ohranjanje pozitivnih interakcij z vrstniki. 

Kljub omenjenemu je potrebno poudariti, da se trening socialnih veščin običajno ne izvaja v 

naravnem okolju oz. v otrokovi neposredni okolici, zato je generalizacija naučenega omejena. 
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Prav tako je majhna tudi vključenost staršev v proces, zaradi česar otrok ne dobi zadostne 

podpore pri rabi na novo pridobljenih socialnih spretnosti v domačem okolju (Maag, 2006, v 

Van Vught, 2013). Po ugotovitvah avtorjev Gresham (1998, v Van Vught, 2013), Michalski, 

Mishna, Worthington in Cummings (2003, v Van Vught, 2013) obstajajo empirični dokazi, ki 

kažejo na povečanje učinkovitosti treninga socialnih veščin ob vključitvi dodatnih srečanj in 

okrepitev, ki pomagajo ohranjati pridobljene spretnosti. 

Primanjkljaji na področju socialnih spretnosti predstavljajo eno izmed pogostih ovir za 

samostojno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju (Matson in Boisjoli, 2008, v Zahra 

Alavi idr., 2013). Zaradi slednjega je potrebno ustrezno izvajanje treninga socialnih veščin, v 

katerega so vključeni tako učitelji kot tudi starši otrok, učenje sklepanja prijateljstev, učenje 

kontroliranja in preprečevanja jeze ter agresivnega vedenja, raba naučenega v različnih 

situacijah ipd. Z omenjenim lahko izboljšamo trening socialnih veščin ter osebam z motnjami 

v duševnem razvoju zagotovimo ustrezne pogoje za njihov socialni razvoj (Zahra Alavi idr., 

2013).  

Priporočila za povečanje učinkovitosti treninga socialnih veščin 

Glavni izziv pri rabi in izvajanju treninga socialnih veščin je, kot je mogoče zaslediti v 

ugotovitvah raziskav, naučiti otroke ustreznih socialnih spretnosti in socialno sprejemljivega 

vedenja, ki je preneseno iz načrtovanih srečanj v vsakdanje življenje otrok, raba naučenega pa 

je dolgotrajna. Za zagotovitev slednjega je potrebno upoštevati v nadaljevanju navedena 

teoretična in praktična priporočila, ki lahko pripomorejo k dolgoročnim učinkom in 

generalizaciji veščin, pridobljenih tekom treninga (Bullis idr., 2001; Hansen, Nangle in Meyer, 

1998; Hepler, 1994; Spence, 1995; v Spence, 2003). 

1. Pozornost je potrebno usmeriti na to, da so izbrane socialne spretnosti v skladu s kulturnim 

ozadjem otroka. Slednjega moramo naučiti razlikovati med različnimi kulturnimi situacijami, 

ki zahtevajo različne družbene odzive.  

2. Vodje skupin morajo zagotoviti enakovredno aktivno sodelovanje vseh članov skupine ter 

jih vključiti v identifikacijo ciljnega vedenja in v načrtovanje treninga socialnih veščin.  

3. Zagotoviti je potrebno zadostno število srečanj, ob upoštevanju dejstva, da potrebujejo 

nekateri otroci več časa za usvajanje veščin in izboljšanje vedenja oz. družbenega delovanja. 
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4. Trening socialnih veščin naj bo vpet v učni načrt ter naj se izvaja skozi celotno šolsko leto, 

saj potrebujejo nekateri otroci stalno in dnevno usposabljanje na socialnem področju, če želijo 

ohraniti naučene veščine. 

5. Učenje socialnih veščin naj poteka v otroku čim bolj naravnih družbenih okoljih. 

6. V proces se lahko vključi tudi raba pozitivnih ojačitev ter drugih metod za uspešnejše 

pridobivanje socialnih spretnosti, sodelovanje v skupini, izvajanje nalog ipd.  

7. Učitelji, starši ter učenci se naj poslužujejo igre vlog tako med treningi socialnih veščin kot 

tudi izven njih. Ta metoda je lahko dobra iztočnica za uporabo socialno sprejemljivih spretnosti 

ter krepitev ustreznih socialnih odzivov v različnih situacijah.  

8. V skupino učencev, ki obiskujejo srečanja, naj bodo vključeni tudi njihovi vrstniki, ki so 

socialno kompetentnejši, saj s tem predstavljajo ustrezen model želenega vedenja. Ne nazadnje 

pa lahko le-to pripomore tudi k razvijanju medsebojnih odnosov izven srečanj.  

9. Za zagotovitev uspešnosti treningov socialnih veščin je potrebno zanesljivo, natančno, 

skrbno in redno načrtovanje srečanj. Prav tako pa so pomembne tudi evalvacije treningov, 

samoopazovanje, opazovanje drugih strokovnjakov ter redna srečanja z učitelji.  
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4.2 DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA ZAVEDANJA IN 

ŽELENEGA VEDENJA 

Socialno zavedanje je eno izmed pomembnih področij v življenju posameznika, od katerega je 

odvisna ustreznost vedenja in posledično uspešnost medosebnih interakcij, ki pogosto 

prispevajo k dvigu kakovosti posameznikovega življenja. Slednje področje je pri otrocih z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju manj razvito, zato potrebujejo ustrezno pomoč, podporo ter vodenje 

pri učenju nadzorovanja vedenja, razumevanja čustev in namenov drugih ter pri razvijanju 

družbeno sprejemljivih strategij za doseganje lastnih ciljev (Cornish in Ross, 2004). Avtorici 

omenjata, da lahko s pomočjo različnih dejavnosti in opazovanj prosocialnega vedenja 

pripomoremo k temu, da se otrok nauči reagirati drugače, ustreznejše. Tudi avtorici Christie in 

Warden (2001, str. 47) navajata, da »poznavanje pomena prosocialnega vedenja vpliva na izbor 

otrokovega vedenja«. V nadaljevanju so opisane dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju 

prosocialnih veščin, njihov glavni cilj pa je učenje razumevanja socialnih interakcij, izražanja 

stališč, čustev in občutkov v medosebnih odnosih, spodbujanje empatičnega odzivanja, 

razlikovanje med sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem, obvladovanje lastnega vedenja 

ter spodbujanje otrokovih spretnosti pri prevzemanju različnih vlog v odnosih z drugimi ljudmi 

(Christie in Warden, 2001). 

Primeri dejavnosti 

− Razlikovanje in vrednotenje socialnega vedenja 

Otrokom ponudimo dejavnosti, kjer ob pomoči slikovnega gradiva primerjajo različne oblike 

socialnega vedenja ter ugotavljajo, katere so sprejemljive oblike in katere ne, obenem pa iščejo 

motive ter posledice socialnih vedenj oz. interakcij. Vprašanja, s katerimi vodimo dejavnosti 

(kot npr., zakaj  je dano vedenje sprejemljivo, zakaj ni prav, da tako ravnamo, katera dejanja so 

socialno bolj sprejemljiva ipd.), so nam lahko v pomoč pri vpogledu v otrokovo razmišljanje o 

socialnem vedenju. S primerjanjem različnih želenih in neželenih vedenj otroke spodbujamo k 

razmišljanju in razlikovanju omenjenega, obenem pa lahko s tem vplivamo tudi na njihovo 

mišljenje o pravilih ustreznega vedenja, ki je pomembno za uspešne medosebne odnose. 

Pomembno je, da dejavnosti in vprašanja prilagodimo otrokovim sposobnostim (npr. otrok 

lahko razvršča posamezno slikovno gradivo od najbolj do najmanj sprejemljivega vedenja, 

različne oblike vedenja primerja po parih ipd.) (Christie in Warden, 2001). 

− Razumevanje motivov vedenja in odzivanje nanje 
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»Pri uspešni socialni interakciji in pri razvijanju prijateljstev je zelo pomembno zavedanje in 

občutljivost za vplive in motive, ki lahko vodijo ravnanje drugih.« (Christie in Warden, 2001, 

str. 50) Pomembno je, da otrokom ponudimo različne dejavnosti, s pomočjo katerih jih 

usmerimo na prepoznavanje vzrokov za določeno (ne)sprejemljivo vedenje ter jih s tem 

spodbudimo k interpretaciji videnega, prav tako pa lahko ob pomoči slikovnega gradiva 

razmislijo o tem, kako bi se sami odzvali v podobni situaciji. Pri tem otroke usmerjamo z 

različnimi vprašanji (kot npr., zakaj je oseba na sliki ravnala tako, si tudi ti kdaj ravnal tako, 

zakaj, se je kdo do tebe obnašal tako ipd.) (Christie in Warden, 2001). 

− Prepoznavanje medsebojnih občutkov in prevzemanje različnih vlog 

Dejavnik, ki pomembno prispeva k uspešni socialni interakciji, je predvsem deljenje oz. 

izmenjava občutkov in emocij v medosebnih odnosih. Nekateri otroci potrebujejo pri učenju 

izražanja in prepoznavanja lastnih občutkov in emocij ter emocij drugih posebno pomoč in 

podporo. Otroke lahko spodbudimo, da predstavijo dani socialni dogodek v parih ali skupinah, 

s pomočjo igre vlog ali ob podpori slikovnega gradiva, nato pa se skupaj pogovorimo o 

predstavljenem. Skozi igro vlog se otroci lahko lažje vživijo v dani lik ter poskušajo razumeti, 

kako se le-ta počuti. Pomembno je, da se otrok seznani z likom, ki se srečuje z (ne)želenim 

vedenjem ter z likom, ki slednjega izvaja. Skozi opisano dejavnost se le-ti začno bolje zavedati 

svojih občutkov, ki jih doživljajo v različnih pozitivnih in negativnih socialnih situacijah, 

obenem pa razvijajo sposobnost prepoznavanja čustev in občutkov drugih oseb, vključenih v 

medosebni odnos (Christie in Warden, 2001). 

− Prepoznavanje, predvidevanje in sprejemanje posledic vedenja 

Ob koncu vsake zgoraj opisane dejavnosti je potreben pogovor o posledicah predstavljenega 

vedenja, s katerimi se mora soočiti lik, ki nastopa v danih situacijah. Pomembno je, da otroci 

razmišljajo o tem, kakšne posledice lahko nosi oseba, ki izvaja določeno neustrezno vedenje ter 

kako bi se po njihovih mnenjih le-ta morala odzvati. Obenem jih lahko spodbudimo tudi k opisu 

lastnih izkušenj, posledic njihovega preteklega dejanja ter občutkov (Christie in Warden, 2001).  

4.3 SPECIALNO DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za izboljšanje socialnega zavedanja otrok z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju moramo najprej upoštevati njihova močna in šibka področja ter interese in 

tematike, katerim so naklonjeni. Z vpletanjem slednjega v dejavnosti lahko pripomoremo k 

dvigu motivacije in osredotočenosti na nalogo. Pomembno je, da otrokom ponudimo pester 
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nabor sistematično načrtovanih dejavnosti, prilagojenih njihovi razvojni stopnji, ter jim 

omogočimo čim več izkustvenega in aktivnega učenja, katerega osnova naj bodo izkušnje otrok. 

S pomočjo slednjega lahko omogočimo otrokom, da razvijajo lastna spoznanja, stališča in 

odgovornosti. Dejavnosti socialnega učenja otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju morajo 

med drugimi zajemati naslednja področja (Caf idr., 2006): 

− razvijanje strategij za prosocialno vedenje v razredu; 

− razvijanje strategij za ustrezno vključevanje v socialne interakcije; 

− izboljšanje medosebnih odnosov; 

− razvijanje spretnosti komuniciranja; 

− prepoznavanje lastnih občutkov in upoštevanje občutkov drugih ljudi; 

− prepoznavanje in analiza lastnega vedenja ter vedenja drugih; 

− spodbujanje razumevanja in vrednotenja medosebnih odnosov; 

− razvijanje samospoštovanja in spoštovanja drugih, skrbi za zase, razvijanje občutka 

odgovornost in pripadnosti.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri pregledu razvojnih zakonitosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, se poraja vprašanje 

o morebitnih razlikah socialnega zavedanja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju in 

njihovih vrstnikih, saj je raven socialnega zavedanja in delovanja pri otrocih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju nižja od ravni njihovih vrstnikov značilnega razvoja. Z raziskavo smo želeli 

ugotoviti, ali prihaja do pomembnih razlik med populacijama ter obenem dobiti vpogled v 

predvidene razlike v socialnem zavedanju. 

V literaturi je moč zaslediti, da so otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju pogosto 

deležni poniževanj in zlorab (Colnerič in Zupančič, 2007), posledično pa se srečujejo s 

težavami na vedenjskem področju (Shea, 2006, v Amin, Pakdaman Savoji in Zahra Alavi, 

2013), ki pogosto ne ustreza zahtevam socialnega okolja (Čubej, 1995, v Colnerič in Zupančič, 

2007). Primanjkljaji na socialnem področju, po mnenju avtorjev Van Nieuwenhuijzen in Vriens 

(2012), pomembno vplivajo na otrokovo slabše prepoznavanje in interpretacijo socialnih 

informacij, le-to pa pripomore k slabši izbiri in izvedbi sprejemljivih vedenjskih odgovorov.  

V tuji literaturi je moč zaslediti rastoče zanimanje za raziskovanje socialnega zavedanja in 

delovanja pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, na domačem področju pa je slednje 

premalo raziskano. Omenjeno je eden izmed glavnih razlogov za izbiro raziskovalnega 

problema ter povod za ugotavljanje razlik v socialnem zavedanju in iskanju ustreznih rešitev v 

hipotetičnih socialnih situacijah med učenci, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom in imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju ter 

učenci značilnega razvoja, ki obiskujejo redno osnovno šolo, in kakšne so le-te razlike. 
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6 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj magistrskega dela so sledeči: 

– dobiti vpogled v socialno zavedanje v hipotetičnih socialnih situacijah pri učencih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju; 

– ugotoviti, kakšne so razlike v socialnem zavedanju učencev z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju in njihovih vrstnikov značilnega razvoja; 

– zbrati smernice socialnega učenja, namenjene razvijanju socialnega področja učencev z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Raziskovalna vprašanja, na katera smo tekom raziskave iskali odgovore, so naslednja: 

– Ali prihaja do statistično pomembnih razlik v socialnem zavedanju v hipotetičnih 

socialnih situacijah med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in njihovimi vrstniki 

značilnega razvoja? 

– Ali učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju socialna dejanja predstavljena v 

hipotetičnih situacijah v večini primerov interpretirajo kot namerna? 

– Ali učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z vrstniki pogosteje 

vrednotijo agresivne rešitve kot želene rešitve socialnih situacij? 

– Ali so učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z vrstniki bolj naklonjeni 

izbiri agresivnih rešitev socialnih situacij? 
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7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu magistrske naloge smo za ustrezno izvedbo raziskave uporabili metodo 

kavzalno-eksperimentalne raziskave, ki temelji na kvantitativnem pristopu. 

7.1 VZOREC 

V raziskavi smo uporabili namenski in priložnostni način vzorčenja. Pri preverjanju socialnega 

zavedanja je sodelovalo 69 učencev petih različnih osnovnih šol. Prvi vzorec je bil sestavljen 

iz 38 učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim 

izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Med njimi je bilo 26 dečkov 

ter 12 deklic, starih med 8 in 10 let. Povprečna starost vzorca je 8,68 let. Kriteriji za izbor 

učencev v vzorec so bili naslednji: prepoznane lažje motnje v duševnem razvoju (inteligenčni 

količnik med 50 in 70), izključitev prisotnosti zmerne, težje in težke gibalne oviranosti ter 

motenj avtističnega spektra, vključenost v prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom. V drugi vzorec je bilo vključenih 31 osnovnošolcev značilnega 

razvoja. Med njimi je bilo 17 dečkov in 14 deklic, starih med 8 in 9 let. Povprečna starost 

slednjega vzorca je 8,32 let. 

Preglednica 1: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih v raziskavi glede na spol 

  

Učenci z lažjo motnjo v  
duševnem razvoju 

Učenci značilnega  
razvoja 

f f [%] f f [%] 

Dečki 26 68,42 17 54,84 

Deklice 12 31,58 14 45,16 

∑ 38 100 31 100 
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7.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali s testom preverjanja obdelave socialnih informacij (Porton idr., 2011), ki 

smo ga za potrebe naše raziskave nekoliko priredili, zmanjšali smo tudi število primerov, saj 

smo predvidevali, da bi lahko večje število primerov povzročilo upad motivacije ter zbranost 

učencev, rezultati pa bi bili posledično manj zanesljivi. Zaradi slednjega smo se odločili, da 

uporabimo zgolj slikovno gradivo ter učencem predstavimo le pet različnih primerov socialnih 

situacij ter po tri rešitve oz. odzive za vsako socialno situacijo. Vsi primeri so bili predstavljeni 

tudi na slikovnih kartah. 

Učenca smo v vsakem posameznem primeru dane socialne situacije z vnaprej pripravljenimi 

vprašanji vodili skozi šest korakov obdelave socialnih informacij (prepoznavanje socialne 

situacije, prepoznavanje namena socialnega dejanja, oblikovanje odzivov na socialno situacijo, 

presoja ustreznosti odzivov, presoja o lastnem vedenju ter izbira ustrezne rešitve). Učenčeve 

sposobnosti obdelave socialnih informacij in reševanja problemov smo preverjali z 

izpostavitvijo vprašanja o dani hipotetični socialnih situaciji, ki je bila prikazana na slikovnem 

gradivu. Socialna situacija je bila jasno opisana in predstavljena, slikovno gradivo pa je bilo 

namenjeno boljši predstavi o danem primeru. Slednje je bilo učencu v pomoč in oporo pri 

odgovarjanju na vprašanja. Naloge so od učencev zahtevale refleksijo njihovega lastnega 

vedenja v različnih medvrstniških socialnih situacijah. Skozi opisani postopek smo pridobili 

informacije o obdelavi socialnih informacij ter o njihovem reševanju socialnih problemov. 

Učenčeve odgovore smo natančno beležili, kasneje pa smo jih razvrstili v dane kategorije 

odgovorov, ki so bile ustrezno točkovane.  

Z vsakim učencem smo se, ob predhodnem dogovoru s šolo ter pridobitvi soglasja staršev, 

srečali individualno v prostorih šole, ki jo učenec obiskuje. Srečanje z učencem je trajalo 

približno 15 do 20 minut. Zbiranje podatkov je potekalo od meseca marca do junija 2015. 

Vodstvo šole, učitelji in starši oz. skrbniki so bili predhodno obveščeni o namenu raziskave, 

učenci pa so bili v le-to vključeni prostovoljno ter v skladu z dovoljenji njihovih staršev oz. 

skrbnikov. Tekom izvajanja srečanj z učenci in pridobivanja podatkov smo beležili njihov spol, 

starost, prisotnost lažje motnje v duševnem razvoju ter odgovore na dana vprašanja o 

predstavljenih socialnih situacijah, osebni in drugi učenčevi podatki pa so ostali anonimni.  
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7.2.1 Opis instrumenta 

7.2.1.1 Opis in navodila za izvedbo testa preverjanja socialnega zavedanja 

oz. obdelave socialnih informacij 

Sposobnosti obdelave socialnih informacij in sposobnosti reševanja problemov so lahko 

ocenjevane s postavljanjem vprašanj o provokativnih hipotetičnih socialnih situacijah, v katerih 

je otrokom predstavljen določen problem (primer: vrstniki izključijo otroka iz njihove igre, 

vrstnik pokvari otrokovo igračo ipd.). Problematična socialna situacija je običajno jasno 

opisana, predvajana s pomočjo video posnetka ali prikazana na slikovnih kartah. Glavna naloga 

otroka je, da reflektira vedenje oseb, predstavljenih na pripomočkih ter skuša poiskati ustrezne 

rešitve predstavljenega problema. S pomočjo opisanega ocenjevanja lahko dobimo vpogled v 

sposobnosti socialnega procesiranja otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (prepoznavanje 

situacije, interpretacija videnega vedenja, regulacija lastnih čustev, izbrani odzivi na situacijo) 

(Porton idr., 2011).  

Na vsaki slikovni kartici ali posnetku je predstavljen provokativen problem, ki je umeščen v 

socialno neugodno situacijo. Vedenje osebe, ki povzroči problem (t. i. antagonist), je na 

izbranih gradivih prikazano kot namerno ali slučajno oz. nenamerno, pri določenih primerih pa 

je vedenje oz. namen provokativnega dejanja nejasen (Porton idr., 2011). Najprej se otroku 

predstavi izbran socialni problem, ki mu v skladu z navodili sledijo tri rešitve. Na vsakem 

koraku izvajanja testa se otroku postavljajo različna vprašanja, odgovori pa se skrbno beležijo 

in uvrščajo v ustrezne kategorije. V skladu z navodili je vsaka kategorija ovrednotena z 

določenim minimalnim in maksimalnim številom točk (Matthys, Orobio de Castro, Van 

Nieuwenhuijzen, Vermeer in Wijnroks, 2004).  

Uradno je test sestavljen iz sedmih faz ter vključuje tri različne vrste gradiv (črno-bele slikovne 

karte, barvne risbe ter video posnetke) in devet različnih primerov. Kot že omenjeno, smo test 

za potrebe naše raziskave nekoliko priredili – v raziskavi smo uporabili slikovno gradivo ter 

pet različnih primerov.  
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7.2.1.2 Gradivo 

Pri izvedbi testa preverjanja socialnega zavedanja smo uporabili 5 slikovnih kart, na katerih so 

prikazane različne socialne situacije. V dveh situacijah glavni lik oz. oseba (ti. antagonist) 

naredi prikazano dejanje namenoma, v dveh primerih je dejanje slučajno oz. nenamerno, namen 

enega dejanja pa je nejasen.  

Za vsako slikovno karto, ki prikazuje določeno socialno situacijo, smo imeli pripravljene tri 

različne rešitve oz. odzive osebe, ki se sooča z nastalim problemom (t. i. protagonist): 

pozitiven/želeni odziv, agresiven odziv ter pasiven odziv. 

V nadaljevanju so opisani primeri slikovnih gradiv ter posamezne faze, podana so tudi navodila 

za ustrezno preverjanje socialnega zavedanja. Primeri ter vprašanja, ki so podana spodaj, so 

splošna in služijo kot smernice za izvedbo preizkusa. V testni situaciji morajo biti vprašanja, ki 

jih zastavljamo učencu, konkretna, obenem se morajo navezovati na obravnavano slikovno 

karto oz. na konkreten primer predstavljene socialne situacije.  

7.2.1.3 Primeri hipotetičnih socialnih situacij 

Če želimo, da se učenec lažje poistoveti z osebo, ki se sooča s problemom (ti. protagonist), je 

pomembno, da slednjo v vseh danih primerih vedno poimenujemo z istim imenom. Prav tako 

je primerno, da je le-ta oseba v danem primeru istega spola kot učenec, ki odgovarja na 

vprašanja (Christie in Warden, 2001). Spodnje primere temu ustrezno prilagajamo.   

1. primer namernega dejanja: 

Klemen vzame Petrov svinčnik z njegove mize in ga zlomi. 

Rešitve oz. odzivi Petra: 

– Pozitiven oz. želeni odziv: Peter pove Klemnu, da tega nikakor ne bi smel storiti, saj bo 

za to dejanje kaznovan, ker je namerno uničil njegov svinčnik.  

– Agresiven odziv: Peter v jezi zaradi zlomljenega svinčnika pljune Klemna v obraz in 

mu reče, da mu bo zlomil njegov svinčnik. 

– Pasiven odziv: Peter vzame zlomljen svinčnik in ga pospravi v puščico, Klemnu ničesar 

ne reče.  
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2. primer namernega dejanja: 

Peter ima v roki kozarec z vodo. Jan se mu približa ter ga brcne tako močno, da Petru pade 

kozarec vode iz rok in se razleti po tleh. 

Rešitve oz. odzivi Petra: 

– Pozitiven oz. želeni odziv: Peter pove Janu, da ga nikakor ne bi smel udariti, saj mu nič 

ni naredil. Zdaj ga zelo boli noga, prav tako pa je zaradi njega razbil kozarec. Reče mu, 

da se mu mora opravičiti ter pomagati počistiti tla in pomesti razbitine.  

– Agresiven odziv: Peter močno udari Jana nazaj.  

– Pasiven odziv: Peter strmi v nastalo situacijo na tleh, nato vzame krpo in začne čistiti, 

Janu ničesar ne reče. 

3. primer slučajnega oz. nenamernega dejanja: 

Fantje igrajo nogomet. Žan želi zadeti gol, zato močno brcne žogo. Le-ta prileti v Petra, ki stoji 

v bližini igrišča in si ogleduje tekmo.  

Rešitve oz. odzivi Petra: 

– Pozitiven oz. želeni odziv: Peter reče Žanu naj bo v prihodnje bolj pazljiv in pozoren 

ter mu vrne žogo.     

– Agresiven odziv: Peter začne glasno kričati na Žana ter vanj močno zaluča žogo.  

– Pasiven odziv: Peter se obrne in steče stran.  

4. primer slučajnega oz. nenamernega dejanja 

Peter sestavlja grad iz kock, vendar ima pri tem težave. Ema mu ponudi pomoč. Ko doda kocko, 

se Petrov delno zgrajen grad poruši.  

Rešitve oz. odzivi Petra: 

– Pozitiven oz. želeni odziv: Peter reče Emi, da lahko skupaj še enkrat poskusita sestaviti 

nov grad.  

– Agresiven odziv: Peter začne kričati na Emo, reče ji, da je to storila namenoma, brcne 

kocke in odide stran.  

– Pasiven odziv: Peter strmi v porušen grad in začne pospravljati kocke, Emi ničesar ne 

reče.  
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5. primer nejasnega oz. dvoumnega dejanja 

Tomaž skoči v bazen, pri tem pa poškropi Petra, ki sedi oblečen ob bazenu, ker je doma pozabil 

kopalke.  

Rešitve oz. odzivi Petra: 

– Pozitiven oz. želeni odziv: Peter pove Tomažu, da ga je poškropil in da naj bo drugič 

previdnejši. Reče mu, naj naslednjič preveri, da ni nikogar v bližini in šele nato skoči 

v bazen.  

– Agresiven odziv: Peter začne kričati in zmerjati Tomaža, reče mu, da ga bo potisnil v 

bazen in potunkal. 

– Pasiven odziv: Peter nič ne reče, temveč samo steče v garderobo. 
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7.2.1.4 Faze preverjanja obdelave socialnih informacij ter primeri testnih  

vprašanj 

1. Prepoznavanje socialnih informacij (ang. »encoding of cues«) 

Učencu najprej pokažemo slikovne karte, na katerih so predstavljene različne socialne situacije. 

Pomembno je, da učenca  pri tem spodbujamo, da se poistoveti z likom oz. osebo, ki se sooča 

s problemom (t. i. protagonistom). Po predstavitvi in ogledu vsake slikovne karte, z vprašanjem 

»Kaj si videl na sliki, kaj se je zgodilo?« preverimo, ali je učenec prepoznal dogajanje v videni 

situaciji. Njegove odgovore razvrščamo v dve kategorij (Porton idr., 2011): 

– situacijski opis (učenec opiše, kaj je videl na slikovni karti ali ponovi, kar je slišal od 

izvajalca preizkusa); 

– interpretacijski opis (učenec poda komentar o videnem, ki temelji na njegovi lastni 

interpretaciji – poda informacije, ki niso predstavljene na slikovni karti oz. podane s 

strani izvajalca preizkusa) (Porton idr., 2011).  

Število točk pridobimo tako, da v vsaki kategoriji seštejemo število odgovorov. Minimalno 

število točk, ki jih lahko učenec doseže je nič, maksimalno število doseženih točk pa pet. 

2. Prepoznavanje namena socialnega dejanja (ang. »hostile intent attribution«) 

V  drugi fazi preverjamo učenčevo prepoznavanje motivov oz. namenov socialnih dejanj. S 

postavitvijo vprašanja: »Dejanje se je zgodilo. Se je zgodilo namerno ali ponesreči?« dobimo 

vpogled v učenčevo mnenje o videnem vedenju, obenem ga s tem spodbudimo k razmisleku o 

motivu predstavljenega dejanja (Porton idr., 2011). Učenčeve odgovore uvrstimo v dve 

kategoriji: namen dejanja je bil ustrezno prepoznan, namen dejanja ni bil ustrezno prepoznan. 

Število točk dobimo tako, da seštejemo vsa ustrezno in neustrezno prepoznana dejanja. 

Minimalno število točk je nič, maksimalno število točk pa pet. 

3. Oblikovanje ustreznih odzivov na socialno situacijo (ang. »response generation«) 

S to nalogo spodbudimo učenca k razmisleku o odzivih na predstavljeno vedenje oz. dejanje, 

ki ga je povzročila oseba na slikovni karti. Z vprašanjem: »Če bi bil oseba na slikovni karti 

(npr. Peter), ki se sooča z nastalim problemom, kaj bi naredil?« preverimo, kakšen bi bil 

učenčev odziv po nastalem dejanju.  
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Ko učenec poda prvi, spontan odgovor, ga spodbudimo, da razmisli še o drugih možnih rešitvah 

in odzivih na nastalo situacijo. Izvajalec preizkusa prvi, spontani učenčev odgovor uvrsti v 

ustrezno kategorijo: 

– pozitiven oz. želeni odzivi; 

– agresivni odzivi; 

– pasivni odzivi (Matthys idr., 2004; Porton idr., 2011; Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 

2012). 

Rezultate spontanih odgovorov dobimo tako, da seštejemo kolikokrat je bil kot prvi, spontan 

odgovor, podan želeni, agresiven ali pasiven odziv (minimalno število točk je nič – nikoli, 

maksimalno število točk je pet – vedno) (Matthys idr., 2004). 

4. Presoja o ustreznosti odzivov (ang. »evaluation«) 

V naslednji fazi učenca spodbudimo k razmišljanju o primernosti predstavljenih odzivov osebe, 

ki se sooča z nastalim problemom. Učenec ima priložnost razmisliti ter izraziti mnenje o 

pozitivnih in negativnih oblikah vedenja oz. odzivov (Christie in Warden, 2001). 

Pri tej nalogi učencu najprej pokažemo ter predstavimo tri različne možne rešitve oz. odzive 

osebe (pozitiven oz. želeni, agresiven in pasiven odziv). Vsaki predstavitvi sledi vprašanje: »Ali 

je to ustrezen način odzivanja na nastali problem?«, na katerega učenec odgovori z »da« ali 

»ne« (Matthys idr., 2004; Porton idr., 2011; Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012). S tem 

preverimo, ali učenec razlikuje med ponujenimi vedenjskimi oblikami ter ali zna presoditi o 

ustreznosti odzivov. 

Rezultate dobimo tako, da za vsako posamezno kategorijo (pozitiven oz. želeni odziv, agresiven 

odziv in pasiven odziv) v vseh petih primerih seštejemo pozitivne (pritrdilne) odgovore (tj. 

odgovor »da«) (Porton idr., 2011; Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012).  

Primer: seštejemo kolikokrat je bil pozitiven oz. želeni odziv izbran kot ustrezen način 

odzivanja na nastali problem. Minimalno število točk, ki jih lahko dobimo, je nič – odziv ni bil 

nikoli izbran kot ustrezen, maksimalno število točk pa pet – odzivi so bili vedno izbrani kot 

ustrezni, pozitivni. 

5. Presoja o lastnem vedenju – samoučinkovitost (ang. »self-efficacy«) 

Pri peti fazi učenca spodbujamo k razmisleku o ustreznem lastnem vedenju. Slednje preverjamo 

s postavitvijo vprašanja: »Ali bi se lahko tudi ti obnašal tako?«. Vprašanje mu postavimo, 

podobno kot v zgoraj opisanem primeru, vsakič po predstavitvi že videnih treh različnih možnih 
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odzivov lika (pozitiven oz. želeni, agresiven in pasiven odziv). Učenec lahko na vprašanje 

odgovori z »da« ali »ne« (Porton idr., 2011; Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012). S tem 

preverjamo njegove lastne vrednote ter ga spodbujamo k razmišljanju o možnih načinih 

spoprijemanja z medosebnimi izkušnjami (Christie in Warden, 2001).  

Oceno dobimo tako, da za vsako posamezno kategorijo (pozitiven oz. želeni odziv, agresiven 

odziv in pasiven odziv) v vseh petih primerih seštejemo pozitivne odgovore (tj. odgovor »da«) 

(Porton idr., 2011; Van Nieuwenhuijzen in Vriens, 2012).  

Primer: podobno kot pri četrti fazi seštejemo kolikokrat bi se lahko učenec po lastni presoji 

odzval na dane situacije agresivno. Minimalno število točk, ki jih lahko dobimo, je nič – tako 

se ne bi nikoli odzval, maksimalno število točk pa pet – tako bi se vedno odzval. 

6. Izbira ustrezne rešitve (ang. »response selection«) 

Pri zadnji nalogi učenca spodbujamo k razmisleku o tem, kako bi se sam odzival v opisanih 

situacijah. Ponovno mu predstavimo tri odzive oz. rešitve za vsako izmed sedmih slikovnih 

kart. Ob vsakem sklopu treh odzivov, učenca vprašamo: »Katero izmed videnih rešitev bi izbral, 

kako bi se ti odzval?«.  

Da bi pridobili skupno oceno in rezultate izbranih odzivov, moramo posebej sešteti vse izbrane 

pozitivne oz. želene odzive, agresivne odzive ter pasivne odzive za vseh pet predstavljenih 

socialnih situacij (Porton idr., 2011). Možno minimalno število točk je nič – nikoli izbran odziv, 

maksimalno število točk pa pet – vedno izbran odziv.  
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7.2.2 Zanesljivost instrumenta 

Analiza pridobljenih rezultatov na testu preverjanja socialnega zavedanja je pokazala opazne 

razlike med obravnavanima skupinama. Ker pa test preverjanja socialnega zavedanja ni 

standardiziran, smo v skladu s statističnimi pravili preverili še mersko karakteristiko 

zanesljivosti le-tega, v skladu, s katero smo lahko sklepali tudi o zanesljivosti dobljenih 

rezultatov. Omenjeno smo preverili z izračunom koeficienta zanesljivosti Cronbach α. Ker 

prikaz analitičnih postopkov izračuna ni predmet magistrske naloge, smo v nadaljevanju podali 

zgolj rezultate izračuna s statističnim orodjem SPSS. 

Pri določitvi koeficienta zanesljivosti smo posamezne korake oz. naloge v testu z upoštevanjem 

ustreznih kriterijev najprej smiselno razvrstili v dve skupini. Ločeno smo obravnavali naloge, 

kjer smo učenčeve odgovore razvrščali v zgolj dve kategoriji in naloge, kjer je bilo možnih 

kategorij več. V prvi skupini smo posledično skupaj obravnavali prvo in drugo nalogo 

(prepoznavanje socialnih informacij in prepoznavanje namena socialnega dejanja), v drugo 

skupino pa smo vključili ostale štiri naloge (oblikovanje ustreznih odzivov na socialno situacijo, 

presoja o ustreznosti odzivov, presoja o lastnem vedenju, izbira ustrezne rešitve). V okviru obeh 

obravnavanih skupin smo izračun koeficienta zanesljivosti izvedli na celotni populaciji. Slednje 

pomeni, da smo učence značilnega razvoja in učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

obravnavali skupaj. Pri vsaki izmed nalog je bilo med obravnavanima vzorcema sicer moč 

opaziti odstopanja v odzivih na dano socialno situacijo, vendar pa je bistvenega pomena 

predpostavka, da so odstopanja med obema skupinama pri vseh zastavljenih nalogah podobna. 

Posledično je majhna tudi razlika med izračunanimi srednjimi vrednostmi in variancami 

številčno vrednotenih odgovorov celotne populacije za vsako obravnavano nalogo, kar v 

splošnem predstavlja osnovni pogoj pri dokazu zanesljivosti testa.  

7.2.2.1 Zanesljivost testa, kjer učenčeve odgovore razvrščamo v dve 

kategoriji 

V prvi skupini, kjer smo skupaj obravnavali prvo in drugo nalogo, smo najprej izračunali 

srednje vrednosti in variance (standardne odklone) celotne populacije za prvo in drugo nalogo 

(Preglednica 2), nato pa z uporabo statističnega orodja SPSS določili koeficient zanesljivosti 

Cronbach α (Preglednica 3). Dobljene rezultate smo interpretirali v skladu z upoštevanjem 

splošno sprejetega pravila oz. kriterijev o sprejemljivi vrednosti koeficienta zanesljivosti (α ≥ 

9 – odlična; 0,7 ≤ α < 0,9 – dobra; 0,6 ≤ α < 0,7 – sprejemljiva; 0,5 ≤ α < 0,6 – slaba; α < 0,5 

– nesprejemljiva) (Koeficient Cronbach alfa, 2013).  
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Preglednica 2: Srednje vrednosti in variance  

Statistična obdelava 

 Srednja vrednost Standardni odklon N 

1. naloga: Prepoznavanje socialnih informacij 3,93 1,438 69 

2. naloga: Prepoznavanje namena socialnega dejanja 3,59 1,321 69 

 

Preglednica 3: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach α 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa 

Koeficient Cronbach alfa, izračunan na 

podlagi standardiziranih vrednosti Število nalog 

,564 ,566 2 

 

Izračunana vrednost koeficienta Cronbach α znaša 0,564 (Preglednica 3), kar nakazuje na slabo 

zanesljivost testa pri prvi in drugi nalogi. Slednje je posledica obravnave zgolj dveh popolnoma 

ločenih nalog, ki imata podobno ocenjevalno lestvico (pri vsaki nalogi smo vsakega učenca 

uvrstili v eno od dveh možnih kategorij) in jih zaradi tega lahko pogojno uvrstimo v isto 

skupino. Potrebno je poudariti, da na takšen način izračunane zanesljivosti dela testa ni 

smiselno posplošiti na celoten test. Sklepamo, da bo izračun zanesljivosti drugega dela testa s 

štirimi različnimi nalogami zaradi večjega vzorca in iste ocenjevalne lestvice bistveno bolj 

realen pokazatelj dejanske zanesljivosti testa.  
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7.2.2.2 Zanesljivost testa, kjer učenčeve odgovore razvrščamo v več 

kategorij 

Izračun koeficienta zanesljivosti druge skupine, v katero so bile vključene zadnje štiri naloge 

testa preverjanja socialnega zavedanja, je potekal po enakih korakih kot opisani postopek 

izračuna za prvo skupino, z razliko, da smo srednje vrednosti in variance (standardne odklone) 

celotne populacije (Preglednica 4, Preglednica 6, Preglednica 8) ter koeficiente zanesljivosti 

druge skupine izračunali za vsako kategorijo odgovorov oz. odzivov posebej. 

1. kategorija: pozitivni odzivi 

Preglednica 4: Srednje vrednosti in variance (pozitivni odzivi) 

Statistična obdelava 

 Srednja vrednost Standardni odklon N 

3. naloga: Oblikovanje ustreznih odzivov na socialno 

situacijo (pozitiven odziv) 
2,57 1,719 69 

4. naloga: Presoja o ustreznosti odzivov (pozitiven odziv) 
4,48 ,964 69 

5. naloga: Presoja o lastnem vedenju (pozitiven odziv) 3,83 1,382 69 

6. naloga: Izbira ustrezne rešitve (pozitiven odziv) 2,38 1,690 69 

 

Preglednica 5: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach α (pozitivni odzivi) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa 

Koeficient Cronbach alfa, izračunan na 

podlagi standardiziranih vrednosti Število nalog 

,846 ,854 4 

 

Izračunan koeficient zanesljivosti Cronbach α za prvo kategorijo (pozitivni odzivi) pri zadnjih 

štirih naloga testa je, ob upoštevanju standardiziranih vrednosti pri izračunu, 0,854. Slednje 

pomeni, da je zanesljivosti pri omenjenih nalogah in kategoriji glede na kriterije zanesljivosti 

koeficienta dobra. 
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2. kategorija: agresivni odzivi 

Preglednica 6: Srednje vrednosti in variance (agresivni odzivi) 

Statistična obdelava 

 Srednja vrednost Standardni odklon N 

3. naloga: Oblikovanje ustreznih odzivov na socialno 

situacijo (agresiven odziv) 
1,64 1,847 69 

4. naloga: Presoja o ustreznosti odzivov (agresiven odziv) 1,48 1,659 69 

5. naloga: Presoja o lastnem vedenju (agresiven odziv) 1,77 1,880 69 

6. naloga: Izbira ustrezne rešitve (agresiven odziv) ,88 1,243 69 

 

Preglednica 7: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach α (agresivni odzivi) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa 

Koeficient Cronbach alfa, izračunan na 

podlagi standardiziranih vrednosti Število nalog 

,934 ,937 4 

 

Preglednica 7 prikazuje, da koeficient Cronbach α, ki je bil izračunan s pomočjo odgovorov 

obeh vzorcev pri zadnjih štirih nalogah, ob upoštevanju kategorije agresivnih odzivov, znaša 

0,937. Iz slednjega lahko, sodeč po kriterijih zanesljivosti, sklepamo, da je zanesljivost 

merjenega konstrukta odlična. 
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3. kategorija: pasivni odzivi 

Preglednica 8: Srednje vrednosti in variance (pasivni odzivi) 

Statistična obdelava 

 Srednja vrednost Standardni odklon N 

3. naloga: Oblikovanje ustreznih odzivov na socialno 

situacijo (pasiven odziv) 
,80 ,901 69 

4. naloga: Presoja o ustreznosti odzivov (pasiven odziv) 2,17 1,393 69 

5. naloga: Presoja o lastnem vedenju (pasiven odziv) 2,29 1,384 69 

6. naloga: Izbira ustrezne rešitve (pasiven odziv) 1,68 1,377 69 

 

Preglednica 9: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach α (pasivni odzivi) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa 

Koeficient Cronbach alfa, izračunan na 

podlagi standardiziranih vrednosti Število nalog 

,815 ,799 4 

Preglednica 9 podaja koeficient Cronbach α, izračunan na podlagi standardiziranih vrednosti, 

ki je za kategorijo pasivnih odzivov nekoliko nižji (Cronbach α = 0,799) v primerjavi s prej 

omenjenima dvema, vendar še vedno kaže na dobro zanesljivost drugega dela testa preverjanja 

socialnih situacij.  

Sodeč po rezultatih so v vseh štirih nalogah z isto ocenjevalno lestvico oz. kriteriji odstopanja 

med odzivi znotraj posameznih vzorcev podobna. Slednje ugotovitve in izračun koeficientov 

Cronbach α potrjujejo naša sklepanja o izračunu drugega dela testa in nakazujejo na dejansko 

zanesljivost testa. 

7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Dobljene rezultate testa smo zaradi lažje nadaljnje statistične obdelave podatkov pretvorili v 

številčne rezultate po vnaprej določenih kriterijih, nato pa smo s pomočjo statističnega orodja 

SPSS podatke ustrezno obdelali. V okviru izračuna je bil kot predpogoj za izvedbo t-testa za 

preverjanje statistično pomembnih razlik najprej izveden F-test za preverjanje homogenosti 

varianc obravnavanih vzorcev. Z upoštevanjem rezultatov slednjega je bil v nadaljevanju 

izveden t-test z ustreznim upoštevanjem enakih oz. neenakih varianc. Analizirali smo dobljene 

rezultate in razlike ter odstopanja v srednjih vrednostih in standardnih odklonih med skupinama 

učencev značilnega razvoja in učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Tekom opravljanja raziskave smo bili osredotočeni predvsem na to, ali prihaja do razlik med 

populacijama ter kakšne so le-te glede na njihove odgovore. S pomočjo testa smo želeli dobiti  

vpogled v to, kako učenci prepoznavajo potek in namen danih socialnih situacij, kakšnih rešitev 

se poslužujejo, katere izmed predstavljenih rešitev se jim zdijo sprejemljivejše ipd. S pomočjo 

vnaprej načrtovanih nalog in vprašanj ter uspešnega sodelovanja z učenci smo prišli do 

pomembnih rezultatov in ugotovitev, ki so opisani v nadaljevanju. 

Z namenom zagotavljanja večje preglednosti rezultatov smo številčne vrednosti, dobljene za 

posamezno obravnavano kategorijo, pri vseh nalogah pretvorili v ustrezne deleže – odstotke. 

Odstotke za posamezno kategorijo smo izračunali z upoštevanjem vseh petih hipotetičnih 

situacij, in sicer kot razmerje vsote izbranega števila odzivov za posamezno izbrano kategorijo 

in vsote števila vseh odgovorov, ki jih je podal učenec. 

8.1 STATISTIČNA ANALIZA TESTA 

8.1.1 Prepoznavanje socialnih informacij 

Učenci so pri prvi nalogi prepoznavali socialne informacije v predstavljenih situacijah. Njihove 

odgovore smo uvrstili v dve kategoriji (interpretacijski opis in situacijski opis). Največje možno 

število točk, ki jih je lahko zbral vsak učenec, je bilo pet. Če je učenec zbral 3 ali več točk, 

pomeni, da so bili njegovi odgovori uvrščeni v kategorijo situacijskih opisov, v nasprotnem 

primeru pa v kategorijo interpretacijskih opisov. V nadaljevanju je grafično predstavljen delež 

učencev, ki so podali dane odgovore ter tabelarično izražen izračun srednjih vrednosti in 

standardnih odklonov.  

  

Grafikon 1: Odgovori učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) ter učencev značilnega razvoja (ZR) 

pri prepoznavanju socialnih informacij 
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Grafikon 1 nazorno prikazuje razlike med obravnavanima skupinama pri prepoznavanju 

socialnih informacij. Razvidno je, da je večji delež učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(62 %) sicer ustrezno opisal, kaj je videl na slikovni karti oz. je ponovil slišano, kljub vsemu 

pa je kar 38 % učencev predstavljeno socialno situacijo še vedno interpretiralo po svoje. Pri 

učencih značilnega razvoja je ta odstotek bistveno nižji, saj so učenci v večini primerov podali 

samo situacijske opise predstavljenih dejanj (99 %). 

Preglednica 10: Razlike med skupinama pri prepoznavanju socialnih informacij 

Opisne statistike 

Prepoznavanje socialnih informacij (0, 1, 2 = interpretacijski opis, 3, 4, 5 = situacijski opis)   

Razvoj otrok N 

Srednja 

vrednost Standardni odklon 

Napaka standardnega 

odklona 

ZR1 31 4,94 ,250 ,045 

LMDR2 38 3,11 1,485 ,241 

Opomba: 1 – ZR (značilni razvoj); 2 – LMDR (lažje motnje v duševnem razvoju) 

Preglednica 10 kaže na razlike med skupinama pri prepoznavanju socialnih informacij. Skoraj 

vsi učenci značilnega razvoja so ustrezno prepoznali in interpretirali predstavljene socialne 

situacije (M = 4,94). Vsi njihovi odgovori, z izjemo enega, so bili uvrščeni v kategorijo 

situacijskih opisov, medtem ko so učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju socialnim 

situacijam v več primerih dodali svoje interpretacije (M = 3,11). Kljub temu pa, sodeč po 

izračunani srednji vrednosti, opažamo, da se učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju prav 

tako nagibajo k ustreznemu prepoznavanju socialnih informacij, saj so njihovi odgovori v 

povprečju uvrščeni v kategorijo situacijskih opisov. Pri izračunu standardnih odklonov 

ugotavljamo, da odgovori učencev značilnega razvoja manj odstopajo od srednjih vrednosti – 

razpršenost rezultatov je manjša (SD = 0,250), medtem ko je razpršenost rezultatov skupine z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju večja (SD = 1,485). 
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Preglednica 11: Rezultati t-testa za prepoznavanje socialnih informacij 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

preverjanje 

homogenosti 

varianc T-test za preverjanje enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df Sig. 

Razlika 

v M1 

Razlika 

v napaki 

SD2 

95-% interval 

zaupanja   

Spodnja 

meja 

Zgorn

ja 

meja 

Prepoznavanje 

socialnih 

informacij 

Enaka 

varianca 
71,464 ,000 6,776 67 ,000 1,830 ,270 1,291 2,369 

Neenaka 

varianca 
  7,470 39,552 ,000 1,830 ,245 1,335 2,326 

Opomba: 1 – M (srednja vrednost); 2 – SD (standardna deviacija ali standardni odklon) 

8.1.2 Prepoznavanje namena socialnega dejanja 

Cilj druge naloge je bil preveriti učenčevo prepoznavanje namena socialnega dejanja. Njihove 

odgovore smo uvrščali v dve kategoriji (namen dejanja je bil ustrezno prepoznan, namen 

dejanja ni bil ustrezno prepoznan). Največje možno število točk, ki jih je lahko zbral vsak 

učenec, je bilo pet. Če je učenec zbral 3 ali več točk, pomeni, da je ustrezno prepoznal namen 

dejanja v predstavljeni socialni situaciji, v nasprotnem primeru pa namena socialnega dejanja 

ni prepoznal. 

  

Grafikon 2: Razlike med skupino učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) in skupino učencev 

značilnega razvoja (ZR)  pri prepoznavanju namenov socialnih dejanj 

Grafikon 2 prikazuje, da je več kot polovica učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

(57 %) prepoznala namen predstavljenega socialnega dejanja, kljub vsemu pa je velik tudi delež 

57 %

43 %

Prepoznavanje namena dejanja 
(LMDR)

prepozna
namen

ne
prepozna
namena

90 %

10 %

Prepoznavanje namena dejanja 
(ZR)

prepozna
namen

ne
prepozna
namena



64 

                                                  Gerdej, Z., 2016, Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Mag. d. –  BII. Ljubljana, UL PeF. 

 

tistih učencev, ki namena dejanja niso ustrezno prepoznali (43 %). Za razliko od omenjene 

skupine je, kot pričakovano, kar 90 % skupine učencev značilnega razvoja ustrezno prepoznalo 

namen socialne situacije.  

  

Grafikon 3: Razlike med skupino učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) in skupino učencev 

značilnega razvoja (ZR)  pri prepoznavanju namernih motivov v nenamernih dejanjih 

Grafikon 3 prikazuje razlike med obravnavanima skupinama učencev pri prepoznavanju 

namernih motivov v nenamernih dejanjih. Razvidno je, da je kar 58-odstotni delež učencev z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju v treh nenamernih predstavljenih socialnih dejanjih prepoznal 

nameren motiv, pri skupini učencev značilnega razvoja pa je ta odstotek bistveno nižji (12 %).  

Preglednica 12: Razlike med skupinama pri prepoznavanju namena socialnega dejanja 

Opisne statistike 

Prepoznavanje namena (0, 1, 2 = ne prepozna namena, 3, 4, 5 = prepozna namen) 

Razvoj otrok N 

Srednja 

vrednost Standardni odklon 

Napaka standardnega 

odklona 

ZR 31 4,52 ,811 ,146 

LMDR 38 2,84 1,175 ,191 

 

Preglednica 12 prikazuje izračunane srednje vrednosti, ki kažejo, da so učenci značilnega 

razvoja v večini primerov ustrezno prepoznali namen predstavljenih socialnih dejanj (M = 

4,52), medtem ko je bil delež učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v tem primeru nižji 

(M = 2,84). Iz preglednice je razvidno, da je razpršenost rezultatov učencev značilnega razvoja 

manjša (SD = 0,811) kot pri skupini učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (SD = 1,175). 

Preglednica 13: Rezultati t-testa za prepoznavanje namena socialnega dejanja 
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T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

preverjanje 

homogenosti 

varianc T-test za preverjanje enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df Sig. 

Razlika 

v M1 

Razlika 

v napaki 

SD2 

95-% interval 

zaupanja   

Spodnja 

meja 

Zgornj

a meja 

Prepoznavanje 

namena 

socialnega 

dejanja 

Enaka 

varianca 
3,731 ,058 6,729 67 ,000 1,674 ,249 1,177 2,171 

Neenaka 

varianca 
  6,979 65,358 ,000 1,674 ,240 1,195 2,153 

 

8.1.3 Oblikovanje ustreznih odzivov na socialno situacijo 

Pri tretji nalogi smo preverjali učenčeve prve spontane odzive oz. rešitve na predstavljena 

socialna dejanja. Njihove spontane rešitve smo uvrščali v tri kategorije: pozitiven oz. želeni 

odziv, agresiven odziv, pasiven odziv, nato smo v vsaki kategoriji za vseh pet primerov sešteli 

število odgovorov. Minimalno število točk v vsaki kategoriji je nič, maksimalno število točk pa 

pet. 

  

Grafikon 4: Razlike pri oblikovanju spontanih odzivov učencev z LMDR in učencev ZR na dane socialne probleme 

Več kot polovica učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (53 %) je kot prvi odgovor na 

dani problem podalo agresivno rešitev oz. odziv, medtem ko je le-tem odzivom naklonjenih le 

8 % učencev značilnega razvoja, kar prikazuje Grafikon 4. Kar 76 % učencev značilnega 

razvoja je mnenja, da bi se na predstavljeni problem odzvali s pozitivnim odzivom, za razliko 

od učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, katerih delež za pozitivni odziv obsega 31 % 
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učencev. Delež učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki bi se na predstavljen socialni 

problem odzvali pasivno, je približno enak deležu učencev značilnega razvoja.  

Preglednica 14: Razlike med skupinama pri oblikovanju prvega spontanega odziva na socialno 

situacijo 

Opisne statistike 

                                Razvoj otrok N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Napaka 

standardnega 

odklona 
Pozitiven odziv ZR 31 3,81 1,078 ,194 

LMDR 38 1,55 1,465 ,238 

     Agresiven odziv ZR 31 ,39 ,989 ,178 

LMDR 38 2,66 1,760 ,285 

     Pasiven odziv ZR 31 ,81 ,833 ,150 

LMDR 38 ,79 ,963 ,156 

     

Preglednica 14 prikazuje, da je delež pozitivnih odzivov pri skupini učencev značilnega razvoja 

najvišji (M = 3,81), medtem ko je izračunana srednja vrednost pozitivnih odzivov za skupino 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju nižja (M = 1,55). Prva spontana rešitev socialnih 

situacij pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju je najpogosteje označena kot negativna 

in uvrščena v kategorijo agresivnih odzivov, katere delež je pri omenjeni skupini najvišji (M = 

2,66), medtem ko je delež agresivnih odzivov pri učencih značilnega razvoja najnižji (M = 

0,39). Pri izračunu srednjih vrednosti za kategorijo pasivnih odzivov med skupinama ne prihaja 

do pomembnih razlik. Prvi spontani odziv učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju je bil 

največkrat agresiven in najmanjkrat pasiven, za razliko od njihovih vrstnikov značilnega 

razvoja, ki so v večini podali kot prve spontane odgovore pozitivne odzive na reševanje danih 

problemov. Razpršenost rezultatov je v vseh primerih manjša pri učencih značilnega razvoja, 

kar pomeni, da se pri izbiri odzivov v posamezni obravnavani situaciji v večji meri nagibajo k 

podobnim rešitvam. 
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Preglednica 15: Rezultati t-testa za oblikovanje prvega spontanega odziva na socialno situacijo 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test 

za 

preverjanje 

homogenosti 

varianc T-test za preverjanje enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df Sig. 

Razlika v 

M 

Razlika v 

napaki 

SD 

95-% interval 

zaupanja   

Spodnj

a meja 

Zgornja 

meja 

Pozitiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
3,747 ,057 7,132 67 ,000 2,254 ,316 1,623 2,885 

Neenaka 

varianca 
  7,354 66,357 ,000 2,254 ,306 1,642 2,866 

Agresiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
21,837 ,000 –6,402 67 ,000 –2,271 ,355 –2,979 –1,563 

Neenaka 

varianca 
  –6,754 60,097 ,000 –2,271 ,336 –2,943 –1,598 

Pasiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
1,857 ,178 ,077 67 ,939 ,017 ,220 –,421 ,455 

Neenaka 

varianca 
  ,078 66,743 ,938 ,017 ,216 –,415 ,449 
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8.1.4 Presoja o ustreznosti odzivov 

Učenci so pri četrti nalogi morali razmišljati o primernosti predstavljenih rešitev oz. odzivov 

oseb na dana socialna dejanja. Njihove odgovore smo ponovno uvrstili v tri kategorije 

(pozitiven, agresiven ter pasiven odziv), nato pa smo za vsako posamezno kategorijo sešteli vse 

pritrdilne odgovore. Minimalno število točk, ki jih lahko dobimo pri analizi presoje ustreznosti 

odzivov za posamezno kategorijo, je nič – rešitve oz. odzivi niso bili nikoli izbrani kot ustrezni, 

maksimalno število točk pa pet – odzivi so bili vedno izbrani kot ustrezni. 

  

Grafikon 5: Razlike med skupinama pri presoji o ustreznosti predstavljenih odzivov oz. rešitev 

Grafikon 5 prikazuje razlike med skupinama pri presoji ustreznosti predstavljenih pozitivnih, 

agresivnih in pasivnih odzivov. Odstotek učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki je 

predstavljene pozitivne odzive označilo kot ustrezne, je 44-odstotni, medtem ko je odstotek 

učencev značilnega razvoja višji (73 %). Do razlik prihaja tudi pri presojanju ustreznosti 

agresivnih odzivov, katerim je naklonjenih 26 % učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

ter zgolj 5 % učencev značilnega razvoja. Pri vrednotenju pasivnih odzivov ni večjih razlik, 

kljub vsemu pa je odstotek učencev z lažjo motnjo v duševnem pri tej kategoriji nekoliko višji 

(30 %). 
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Preglednica 16: Razlike med skupinama pri presoji o ustreznosti predstavljenih rešitev 

Opisne statistike 

 N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Napaka 

standardnega 

odklona 
Presoja o ustreznosti odzivov – 

pozitiven odziv 

ZR 31 4,97 ,180 ,032 

LMDR 38 4,08 1,148 ,186 

     Presoja o ustreznosti odzivov – 

agresiven odziv 

ZR 31 ,35 ,950 ,171 

LMDR 38 2,39 1,552 ,252 

     Presoja o ustreznosti odzivov – 

pasiven odziv 

ZR 31 1,48 1,235 ,222 

LMDR 38 2,74 1,267 ,205 

Preglednica 16 prikazuje, da so najmanjše razlike med skupinama opazne pri presojanju 

ustreznosti pozitivnih rešitev oz. odzivov, sklepajoč po izračunani srednji vrednosti, katere 

delež za skupino učencev značilnega razvoja znaša M = 4,97, za skupino učencev z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju pa M = 4,08. Kljub temu pa je razpršenost rezultatov pri slednji skupini 

večja (SD = 1,148) kot pri učencih značilnega razvoja (SD = 0,179). Pomembne razlike med 

skupinama se kažejo pri presojanju ustreznosti negativnih rešitev oz. odzivov, za katere učenci 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju menijo, da so primerne za morebitno reševanje predstavljene 

socialne situacije (M = 2,39), medtem ko je večina učencev značilnega razvoja mnenja, da so 

slednji odzivi neprimerni (M = 0,35). Tudi v tej kategoriji je opaziti večjo razpršenost rezultatov 

pri skupini učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (SD = 1,552), kot pri skupini učencev 

značilnega razvoja (SD = 0,950). Pri zadnji kategoriji pasivnih odzivov opažamo, da sicer 

prihaja do razlik med skupinama, vendar so le-te manjše. Izračunane srednje vrednosti za 

učence značilnega razvoja znašajo M = 1,48, za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju pa 

M = 2,74, odstopanja od srednjih vrednosti so pri obeh skupinah podobna (SDZR = 1,235; 

SDLMDR = 1,267). 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju so agresivne ter pasivne odzive označili kot bolj 

ustrezne v primerjavi z njihovimi vrstniki značilnega razvoja, ki so presodili, da so želeni oz. 

pozitivni odzivi najbolj primerni za reševanje socialnih situacij.  
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Preglednica 17: Rezultati t-testa za presojo o ustreznosti predstavljenih rešitev 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test 

za 

preverjanje 

homogenosti 

varianc T-test za preverjanje enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df Sig. 

Razlika 

v M 

Razlika 

v napaki 

SD 

95-% interval 

zaupanja   

Spodnj

a meja 

Zgornj

a meja 

Presoja o 

ustreznosti 

odzivov – 

pozitiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
36,308 ,000 4,263 67 ,000 ,889 ,209 ,473 1,305 

Neenaka 

varianca   4,703 39,210 ,000 ,889 ,189 ,507 1,271 

Presoja o 

ustreznosti 

odzivov – 

agresiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
13,124 ,001 -6,401 67 ,000 –2,040 ,319 –2,676 –1,404 

Neenaka 

varianca   -6,707 62,543 ,000 –2,040 ,304 –2,648 –1,432 

Presoja o 

ustreznosti 

odzivov – 

pasiven odziv 

Enaka 

varianca 
,219 ,641 -4,133 67 ,000 –1,253 ,303 –1,858 –,648 

Neenaka 

varianca 
  -4,144 64,861 ,000 –1,253 ,302 –1,857 –,649 
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8.1.5 Presoja o lastnem vedenju – samoučinkovitost 

Cilj pete naloge je spodbuditi učence k razmisleku o tem ali bi se lahko sami odzvali enako kot 

oseba v predstavljeni rešitvi oz. odzivu, njihove odgovore pa se ponovno uvršča v tri že 

omenjene kategorije, tudi točkovanje je enako kot pri četrti nalogi. 

  

Grafikon 6: Razlike med skupinama pri presoji o lastnih odzivih na socialni problem 

Grafikon 6 prikazuje razlike med skupinama učencev pri presoji o lastnem pozitivnem odzivu 

na predstavljeni socialni problem. Večinski delež učencev značilnega razvoja je mnenja, da bi 

se lahko na problem odzvali s predstavljenim pozitivnim odzivom (72 %), medtem ko je delež 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju pri tem manjši (34 %). Opaziti je, da je kar 33 % 

slednjih mnenja, da bi lahko problem rešili na agresiven način, medtem ko je podobno presodilo 

le 6 % učencev značilnega razvoja. Pasivno bi odreagiralo 22 % učencev značilnega razvoja ter 

33 % učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju.  

Preglednica 18: Razlike med skupinama pri presoji lastnega vedenja 

Opisne statistike 

 
N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Napaka 

standardnega 

odklona 

Presoja o lastnem vedenju – 

pozitiven odziv 

ZR 31 4,87 ,341 ,061 

LMDR 38 2,97 1,325 ,215 

     
Presoja o lastnem vedenju – 

agresiven odziv 

ZR 31 ,39 1,054 ,189 

LMDR 38 2,89 1,641 ,266 

     
Presoja o lastnem vedenju – 

pasiven odziv 

ZR 31 1,52 1,262 ,227 

LMDR 38 2,92 1,148 ,186 
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odziv
agresiven
odziv
pasiven
odziv

72 %

6 %

22 %

Presoja o lastnem vedenju (ZR)

pozitiven odziv

agresiven odziv

pasiven odziv
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Pri pregledu rezultatov je moč opaziti razlike med skupinama v vseh treh kategorijah 

(Preglednica 18). Učenci značilnega razvoja so, sodeč po izračunu srednjih vrednosti, najbolj 

naklonjeni pozitivnim rešitvam oz. odzivom ter so mnenja, da bi se lahko tudi sami obnašali 

podobno (M = 4,87), odstopanja od srednje vrednosti pa so v tej kategoriji najmanjša (SD = 

0,341). Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju so temu prav tako naklonjeni, vendar srednje 

vrednosti kažejo na manjši delež pozitivnih odgovorov v prvi kategoriji (M = 2,97), razpršenost 

rezultatov pa je večja (SD = 1,325). Do največjih razlik med skupinama prihaja v kategoriji 

agresivnih odzivov, katerim učenci značilnega razvoja niso naklonjeni oz. se sami ne bi tako 

odzvali na dani problem (M = 0,39). Rezultati srednje vrednosti skupine učencev z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju pa kažejo na naklonjenost le-teh pri izbiri agresivnih odzivov v primerih 

udeleženosti v predstavljenih socialnih situacijah (M = 2,89). Tudi v zadnji kategoriji pasivnih 

odzivov prihaja do razlik med skupinama, in sicer je moč opaziti, da bi učenci z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju večkrat v problemskih situacijah odreagirali pasivno (M = 2,92) kot učenci 

značilnega razvoja (M = 1,59).  

Preglednica 19: Rezultati t-testa za presojo o lastnem vedenju 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test 

za 

preverjanje 

homogenosti 

varianc T-test za preverjanje enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df Sig. 

Razlika 

v M 

Razlika 

v 

napaki 

SD 

95-% interval 

zaupanja   

Spodnj

a meja 

Zgornj

a meja 

Presoja o 

lastnem vedenju 

– pozitiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
28,403 ,000 7,755 67 ,000 1,897 ,245 1,409 2,386 

Neenaka 

varianca 
  8,488 42,894 ,000 1,897 ,224 1,446 2,348 

Presoja o 

lastnem vedenju 

– agresiven 

odziv 

Enaka 

varianca 
8,553 ,005 –7,356 67 ,000 –2,508 ,341 –3,188 –1,827 

Neenaka 

varianca 
  –7,677 63,787 ,000 –2,508 ,327 –3,160 –1,855 

Presoja o 

lastnem vedenju 

– pasiven odziv 

Enaka 

varianca 
1,330 ,253 –4,837 67 ,000 –1,405 ,290 –1,985 –,825 

Neenaka 

varianca 
  –4,790 61,477 ,000 –1,405 ,293 –1,991 –,819 
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8.1.6 Izbira ustrezne rešitve 

Zadnja, šesta naloga je od učencev zahtevala razmislek o vseh treh predstavljenih rešitvah oz. 

odzivih ter izbiri najustreznejšega. Skupno oceno smo dobili s pomočjo ločenega seštevka 

izbranih pozitivnih odzivov, izbranih agresivnih ter izbranih pasivnih odzivov. 

  

Grafikon 7: Razlike med skupinama pri izbiri ustrezne predstavljene rešitve oz. odziva 

Opazimo lahko, da je največ učencev značilnega razvoja (74 %) mnenja, da je izmed vseh 

podanih rešitev pozitivni odziv najprimernejši za reševanje predstavljenih problemov in da bi 

se tudi sami tako odzvali (Grafikon 7), za razliko od učencev z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, kateri so omenjenim odzivom najmanj naklonjeni (26 %). 30 % učencev z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju je med vsemi predstavljenimi rešitvami izbralo agresivni odziv kot 

najustreznejši za reševanje danih problemov, medtem ko so se za slednje odločili le 3 % 

učencev značilnega razvoja. Največji delež učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju bi se 

na situacije odzvali s pasivnim odzivom (44 %), delež učencev značilnega razvoja pa je v tem 

primeru 23 %. 

Preglednica 20: Razlike med skupinama pri izbiri predstavljene rešitve 

Opisne statistike 

 
N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Napaka 

standardnega 

odklona 

Samostojna izbira rešitve – 

pozitiven odziv 

ZR 31 3,74 ,999 ,179 

LMDR 38 1,26 1,267 ,205 

     
Samostojna izbira rešitve – 

agresiven odziv 

ZR 31 ,16 ,583 ,105 

LMDR 38 1,47 1,330 ,216 

     
Samostojna izbira rešitve – 

pasiven odziv 

ZR 31 1,13 1,056 ,190 

LMDR 38 2,13 1,455 ,236 

     

26 %

30 %

44 %

Izbira ustrezne predstavljene rešitve 
(LMDR)

pozitiven
odziv
agresiven
odziv
pasiven
odziv

74 %

3 %

23 %

Izbira ustrezne predstavljene rešitve 
(ZR)

pozitiven odziv

agresiven odziv

pasiven odziv
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Preglednica 20 kaže na razlike med skupinama v vseh treh kategorijah. Učenci značilnega 

razvoja bi se na predstavljene socialne situacije največkrat odzvali s pozitivno rešitvijo 

problema (M = 3,74), medtem ko so učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z 

omenjeno skupino temu manj naklonjeni (M = 1,26). Do največjih razlik prihaja v drugi 

kategoriji. Učenci značilnega razvoja so izmed vseh treh ponujenih rešitev najmanjkrat izbrali 

agresivni odziv (M = 0,16), medtem ko je del učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

mnenja, da bi se na situacije lahko odzvali samo agresivno (M = 1,47). Slednja skupina pa bi 

največkrat na dane situacije odreagirala pasivno (M = 2,13). Učenci značilnega razvoja so v 

povprečju (M = 1,13) manj naklonjeni pasivnim odzivom kot prej omenjena skupina učencev.  

Skupina učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju je med vsemi rešitvami najmanj 

naklonjena pozitivnim odzivom v primerjavi z učenci značilnega razvoja. Izmed vseh 

ponujenih rešitev so najpogosteje izbirali agresivne odzive kot edine ustrezne za razrešitev 

danih problemov, za razliko od njihovih vrstnikov značilnega razvoja, ki temu niso bili 

naklonjeni.  

Preglednica 21: Rezultati t-testa za izbiro predstavljene rešitve 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

preverjanje 

homogenosti 

varianc T-test za preverjanje enakosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df Sig. 

Razlika v 

M 

Razlika 

v 

napaki 

SD 

95-% interval 

zaupanja   

Spodnj

a meja 

Zgornj

a meja 

Samostojna 

izbira rešitve – 

pozitiven odziv 

Enaka 

varianca 
,651 ,423 8,871 67 ,000 2,479 ,279 1,921 3,036 

Neenaka 

varianca 
  9,087 66,937 ,000 2,479 ,273 1,934 3,023 

Samostojna 

izbira rešitve – 

agresiven odziv 

Enaka 

varianca 
32,856 ,000 –5,103 67 ,000 –1,312 ,257 –1,826 –,799 

Neenaka 

varianca 
  -5,472 52,856 ,000 –1,312 ,240 –1,794 –,831 

Samostojna 

izbira rešitve – 

pasiven odziv 

Enaka 

varianca 
3,208 ,078 –3,206 67 ,002 –1,003 ,313 –1,627 –,378 

Neenaka 

varianca 
  –3,310 66,183 ,002 –1,003 ,303 –1,607 –,398 
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Iz preglednic, ki prikazujejo rezultate t-testa za vsako posamezno nalogo, je v skoraj vseh 

primerih moč razbrati, da vrednosti, izračunane s F-testom, odstopajo od 1, kar kaže na 

neenakost variance. Slednje je razlog za upoštevanje t-testa s korigiranimi vrednostmi za 

neenako varianco. Njegova signifikantnost kaže na statistično pomembne razlike med skupino 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju in skupino učencev značilnega razvoja na testu 

preverjanja socialnega zavedanja. 
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9 RAZPRAVA 

Cilj raziskave magistrske naloge je bil preučiti, ali prihaja do razlik v socialnem zavedanju oz. 

v obdelavi socialnih informacij med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in njihovimi 

vrstniki značilnega razvoja ter kakšne razlike se med njimi pojavljajo. S pomočjo testa za 

preverjanje socialnega zavedanja smo želeli preveriti, kako učenci interpretirajo predstavljena 

socialna dejanja, kakšni so njihovi prvi spontani odzivi nanje, kako vrednotijo predstavljene 

rešitve oz. odzive ter katerim so bolj naklonjeni. 

Rezultati, predstavljeni v empiričnem delu, prikazujejo razlike pri prepoznavanju socialnih 

informacij med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in njihovimi vrstniki značilnega 

razvoja, ki so bili vključeni v raziskavo. Opaziti je, da učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

v predstavljenih socialnih dejanjih prepoznajo manj resničnih informacij kot njihovi vrstniki 

značilnega razvoja ter slišanim socialnim informacijam pogosto dodajajo svoje interpretacije. 

Do podobnih ugotovitev prihajajo Van Nieuwenhuijzen idr. (2011), ki so mnenja, da učenci z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju pri prepoznavanju informacij predstavljenih socialnih dejanj 

izhajajo iz lastnih, preteklih izkušenj in prepričanj, namesto da bi se osredotočili na trenutne 

informacije, ki so predstavljene v danih socialnih situacijah. 

Skupina učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v predstavljenih socialnih situacijah 

prepozna več namernih motivov kot njihovi vrstniki značilnega razvoja. Pri prepoznavanju 

situacij, kjer je nameren motiv jasno izražen, ne prihaja do večjih razlik med skupinama, se pa 

le-te pojavljajo pri prepoznavanju motivov v situacijah, ki so nenamerne oz. imajo nejasen 

motiv. Slednje socialne situacije so lahko za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju preveč 

kompleksne, kar pa vpliva na njihovo slabše prepoznavanje socialnih informacij ter na težave 

pri interpretaciji ustreznih namenov oz. motivov dejanj. 

Opazne razlike med skupinama se kažejo pri oblikovanju spontanih odzivov na predstavljene 

socialne situacije. Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju bi dane situacije raje rešili na 

agresiven kot na pozitiven ali pasiven način, medtem ko bi njihovi vrstniki značilnega razvoja 

v večini primerov odreagirali s pozitivnim odzivom. Omenjeni rezultati kažejo na morebitne 

primanjkljaje v ustreznih strategijah reševanja socialnih problemov učencev z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. Rezultati obenem potrjujejo ugotovitve avtoric Colnerič in Zupančič (2007), 

ki sta mnenja, da so nekateri učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju prepirljivi, napadalni, 

imajo težave z nadzorovanjem sovražnosti, avtorji Papoutsaki idr. (2013) pa dodajajo, da so 

pogosto označeni kot razdražljivi, impulzivni, z nizko ravnijo tolerance. Omenjeno so lahko 

razlogi za težnjo po agresivnih odzivih na predstavljene socialne situacije. 
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Rezultati četrte naloge prikazujejo razlike med skupinama pri vrednotenju predstavljenih 

odzivov oz. rešitev. Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju ocenjujejo agresivne in pasivne 

odzive kot primerne za reševanje socialnih problemov, za razliko od njihovih vrstnikov 

značilnega razvoja, ki so mnenja, da so želeni oz. pozitivni odzivi ustreznejši. Avtorji Van 

Nieuwenhuijzen idr. (2011) ugotavljajo, da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju niso 

sposobni predvideti posledic nekega dejanja oz. odziva in imajo morebiti premalo izkušenj s 

pozitivnimi izidi želenih odzivov na določeno situacijo, zato večkrat reagirajo neustrezno. 

Skupina omenjenih otrok se, glede na rezultate naše raziskave, počuti samozavestnejše pri rabi 

neustreznih odzivov, kar je posledica primanjkljajev na področju socialnih spretnosti, medtem 

ko so učenci značilnega razvoja bolj naklonjeni pozitivnim odzivom in bi jih večkrat uporabili 

pri reševanju predstavljenih socialnih problemov kot druga skupina učencev. 

Rezultati zadnje naloge kažejo na to, da bi kljub naklonjenosti agresivnim odzivom večji delež 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju nazadnje v danih situacijah odreagiral pasivno, 

največ njihovih vrstnikov značilnega razvoja pa bi, kot že pričakovano, uporabil pozitivno 

strategijo za razrešitev danega problema. Razlog za omenjeno pripisujemo, poleg samih 

primanjkljajev, ki jih imajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slabše razvitim 

strategijam reševanja problemov, zaradi česar se le-ti učenci raje umaknejo iz socialno težavnih 

situacij.  

Sodeč po odgovorih, ki smo jih pridobili s strani učencev, ter rezultatih, ki so predstavljeni v 

magistrski nalogi, opažamo, da imajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z 

njihovimi vrstniki značilnega razvoja težave pri interpretiranju socialnih situacij, 

prepoznavanju motivov in namenov dejanj ter pri vživljanju v vloge drugih oseb, ki so 

soudeležene v trenutnem dogodku. Prav tako opažamo, da so reakcije nekaterih učencev 

pogosto impulzivne in nepremišljene ter posledično agresivno naravnane, njihove strategije 

reševanja problemov pa v določenih primerih sicer številčne, vendar neustrezne in neizvedljive. 

Rezultate naše raziskave potrjujejo tudi ugotovitve avtorjev Van Nieuwenhuijzen idr. (2004), 

ki poudarjajo, da se obdelava socialnih informacij otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

pomembno razlikuje od obdelave socialnih informacij otrok značilnega razvoja ter dodajajo, da 

so nekatere spremenljivke obdelave socialnih informacij primarno povezane z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, druge pa z vedenjskimi težavami otroka. Povzamemo lahko, da je socialno 

procesiranje oz. obdelava socialnih informacij eden izmed mehanizmov, ki razlaga socialno 

neustrezno vedenje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, saj razlike oz. primanjkljaji na 

določenem koraku obdelave socialnih informacij vodijo do različnih vedenjskih odzivov.   
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IV. ZAKLJUČEK 

Socialno delovanje, zavedanje in prilagajanje okolju je poleg kognitivne, emocionalne in 

motorične razvitosti eno izmed pomembnejših področij v življenju posameznika, saj pripomore 

k lažji vključenosti v družbo, razumevanju družbenih pravil, empatičnemu vživljanju v druge, 

obenem pa prispeva k preprečitvi morebitne socialne izolacije. Pri osebah z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju se lahko, zaradi slabše razvitih socio-kognitivnih procesov in drugih 

primanjkljajev, na omenjenih področjih pojavijo težave, ki se odražajo v različnih odzivih 

učencev v socialnih situacijah. 

V magistrskem delu smo s pomočjo testa za preverjanje socialnega zavedanja in sodelovanja 

učencev z lažjo motnjo v duševnem ter njihovih vrstnikov značilnega razvoju preučili odzive 

le-teh na pripravljene hipotetične socialne situacije, dobili vpogled v njihovo razmišljanje o 

problemih ter ugotovili, da se med omenjenima skupinama učencev pojavljajo pomembne 

razlike. Rezultati so pokazali, da učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju slabše prepoznavajo 

socialne informacije, dejanjem pogosteje pripišejo namerne motive, njihove strategije reševanja 

problemov so v nekaterih primerih neustrezne, obenem pa prevladuje naklonjenost agresivnim 

odzivom na predstavljena dejanja, medtem ko je moč opaziti, da učenci značilnega razvoja na 

dane naloge odgovarjajo z družbeno sprejemljivejšimi odgovori in imajo bolj ustrezno razvite 

strategije reševanja problemov. Razloge za opisano pripisujemo naravi primanjkljajev učencev 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter morebitni premajhni doslednosti pri izvajanju socialnega 

učenja v vzgojno-izobraževalnih programih. Z le-to ugotovitvijo želimo poudariti, da je 

potrebno vsakodnevno spodbujanje učencev za rabo posredovanih strategij reševanja 

problemov med poukom ter med odmori, jih venomer opozarjati nanje v socialno težavnih 

situacijah, jim ponuditi čim več priložnosti za ponavljanje želenega vedenja v šoli, doma ter v 

drugih socialnih okoliščinah, obenem pa je potrebno upoštevanje načrtovanih socialnih pravil 

tako med učenci kot tudi med učitelji, ki predstavljajo pomemben model in vzor učencem. 

Kljub rezultatom, ki smo jih dobili iz statističnih izračunov ter opazni razliki med populacijama, 

je potrebno omeniti, da smo tekom izvajanja in interpretiranja rezultatov naleteli na določene 

omejitve. Opazili smo, da so imeli nekateri učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju težave s 

trajanjem in usmerjanjem pozornosti na dane primere, prav tako smo pri omenjeni skupini 

učencev zasledili težave pri vživljanju v navidezne oz. hipotetične socialne situacije. Omenjeno 

bi lahko privedlo do manjše zanesljivosti učenčevih odgovorov. Prav tako je potrebno poudariti, 

da dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, saj je vzorec za slednje premajhen, obenem pa je starost učencev, vključenih 
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v raziskavo, omejena na 8, 9 in 10 let. Ne nazadnje moramo dodati, da več kot polovico skupine 

učencev z motnjo v duševnem razvoju sestavljajo fantje, zato se posledično zaključki in 

interpretacije večinoma nanašajo nanje. 

Razumevanje socialnega razvoja in delovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju je 

pomembno za uspešno načrtovanje socialnega učenja, pri čemer niso pomembna le teoretična 

izhodišča, temveč tudi izsledki in ugotovitve raziskav. Za nadaljnje raziskovanje tega področja 

priporočamo obsežnejše kvalitativne in kvantitativne longitudinalne študije na večjih vzorcih. 

Menimo, da je potrebno socialni razvoj omenjene populacije raziskati že v predšolskem 

obdobju in sistematično razvijati ustrezne socialne veščine. Dobljene rezultate bi bilo potrebno 

kritično obdelati in iz njih izpeljati ideje za programe in načrte socialnega učenja, v 

nadaljevanju preverjati uspešnost in učinkovitost le-teh ter spremljati napredek učencev skozi 

celotno izobraževanje. S pomočjo omenjenega bi pripomogli k temu, da bodo otroci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju postali kompetentnejši in samozavestnejši pri vključevanju v 

družbo in reševanju socialnih problemov, v katere bodo morebiti zašli. 
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