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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava čustvene in socialne težave v populaciji učencev s 

specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju SUT) oziroma primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). Ugotavljala sem, ali 

strokovni delavci šol opazijo razlike med tema dvema populacijama na 

čustvenem in socialnem področju in kakšne aktivnosti oziroma strategije 

uporabljajo za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na omenjenih 

dveh področjih. Zanimalo me je tudi, katere aktivnosti in strategije se jim zdijo 

primerne za populacijo učencev s SUT/PPPU. V ta namen sem sestavila anketni 

vprašalnik. Izbrala sem namenski vzorec, ki je zajemal različne profile strokovnih 

delavcev rednih osnovnih šol, in sicer učitelje razrednega pouka, specialne in 

rehabilitacijske pedagoge, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč z učenci, 

usmerjenimi v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, in svetovalne delavce, ki po izobrazbi niso specialni in 

rehabilitacijski pedagogi. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo raziskovanja. Raziskovalna pristopa sta bila 

kvalitativni in kvantitativni. Ugotovila sem, da razlike na čustvenem in socialnem 

področju med učenci s SUT/PPPU in tistimi brez njih opaža več kot polovica 

strokovnih delavcev, vključenih v raziskavo, za preprečevanje nastajanja in 

poglabljanja težav na teh dveh področjih pa večinoma uporabljajo bolj znane 

strategije in metode. Na podlagi dobljenih odgovorov sodelujočih v raziskavi in 

pregleda ustrezne strokovne literature sem oblikovala nabor možnih aktivnosti in 

strategij, ki jih bodo strokovni delavci šol lahko uporabili za delo na teh dveh 

področjih z učenci s SUT/PPPU. Znanstveni prispevek magistrskega dela so 

ugotovitve o vrsti in pogostosti težav na čustvenem in socialnem področju v 

populaciji učencev s SUT/PPPU, ki jih navaja strokovna literatura in jih opažajo 

strokovni delavci šol, aplikativni prispevek pa so zbrane aktivnosti in strategije za 

preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na čustvenem in socialnem 

področju za učence s SUT/PPPU.  

KLJUČNE BESEDE 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja,  psihosocialne težave, aktivnosti, strategije 

  



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This master thesis deals with emotional and social problems in the population of 

pupils with specific learning difficulties (SpLD). I examined if school professionals 

notice the difference between the two populations in emotional and social 

domains, and what activities or strategies they use to prevent or deepen 

problems in these two areas. I was also interested in what activities and 

strategies they find appropriate for the population of pupils with SpLD. Therefore, 

I created a questionnaire. I selected a purposive sample which covered the 

different profiles of professionals in regular elementary schools, namely teachers, 

special educational needs teachers who provide additional professional 

assistance for the students with SpLD in regular elementary schools, and school 

counsellors who are not special educational needs teachers by profession. I used 

descriptive and causal non-experimental method of research. The research 

approach was qualitative and quantitative. I found out that more than half of the 

school professionals who were included in the survey noticed the differences in 

emotional and social fields among students with SpLD and those without them. 

For the prevention and deepening of difficulties in these two areas school 

professionals use mostly well-known strategies and methods. In this master 

thesis I collected a list of possible activities and strategies that school 

professionals can integrate into their practice to work on these two areas with 

pupils with SpLD. This list is based on the responses of the participants included 

in the study and on the review of the relevant scientific literature. The scientific 

contribution of the master thesis are the findings on the type and frequency of 

problems in the emotional and social area in the population of students with 

SpLD based on academic publishing and observations conducted by school 

professionals. The applied contribution is a collection of  activities and strategies 

for the prevention or deepening of difficulties in the emotional and social area for 

students with SpLD. 

KEY WORDS 

Pupils with specific learning difficulties, pupils with deficits in specific areas of 

learning, psychosocial problems, activities, strategies 
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1 UVOD 

Ljudje se v različnih življenjskih obdobjih gibljemo v različnih okoljih. Nekatera so 
precej stalna, druga pa se lahko hitro spreminjajo. V okoljih vzpostavljamo 
raznovrstne stike z drugimi ljudmi. Kolikor se razlikujejo okolja, toliko se 
spreminjajo tudi naše vloge v njih. V vsaki vlogi se počutimo drugače, naše 
čustveno doživljanje pa se spreminja tudi glede na številne druge dejavnike, ki jih 
imamo lahko bolj ali manj pod nadzorom. Če obrnemo vse prej zapisano, 
ugotovimo, da sta čustveno in socialno področje zelo pomembna dejavnika v 
našem življenju in vplivata na naš celoten življenjski cikel. Ti dve področji sta torej 
ključni tudi v obdobju izobraževanja.  

Magistrsko delo nosi naslov Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za 
učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Teme s področja 
čustvenega in socialnega delovanja posameznika me zanimajo že dolgo. To 
temo sem želela združiti s problematiko učencev s PPPU, saj kljub opažanjem 
strokovnih delavcev o težavah na teh dveh področjih o tem ni zaslediti veliko 
literature. Hkrati se mi je zdelo pomembno ponuditi nabor (vsaj nekaterih) 
aktivnosti, ki jih lahko strokovni delavci uporabljajo pri delu.  

Čustvovanje je eden zelo pomembnih dejavnikov v našem življenju. Za določene 
korake v življenju se odločamo oziroma ne odločamo ravno zaradi doživljanja 
čustev do določenih situacij, oseb ali predmetov. Na podlagi čustev se odločamo, 
ali bomo naredili neki korak v svojem življenju ali ne, odločamo se, na katero 
srednjo šolo ali fakulteto se bomo vpisali, s kom si želimo imeti prijateljski ali 
partnerski odnos, kateri avto nam je všeč, v kakšnem stanovanju bi raje živeli ipd. 
Čustva in razpoloženje pa imata seveda pomembno vlogo tudi v procesu 
izobraževanja. V odvisnosti od razpoloženja in doživljanja čustev do šolskega 
predmeta in učitelja je povezano to, koliko si bo učenec zapomnil, kateri predmet 
mu je ljubši, kaj se bo začel učiti prej in kaj kasneje ... Poleg čustvovanja pa je tu 
še socialno polje. Socialno področje obsega vse medosebne odnose, ki jih 
vzpostavljamo. Ob vsem tem se nam hitro poraja vprašanje, ali določene osebe s 
posebnimi potrebami drugače doživljajo čustva in drugače vzpostavljajo in 
ohranjajo odnose z drugimi. Imajo morda na teh dveh področjih težave? Kako jim 
lahko pomagamo, če imajo več težav? Ali obstajajo kakšne strategije oziroma 
načini dela, ki bi preprečili te težave ali jih vsaj omilili? V nalogi sem se še 
posebej posvetila učencem s PPPU.  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšne težave se pojavljajo predvsem 
na socialnem in čustvenem področju pri učencih s PPPU, poleg pa tudi na 
področju samopodobe in vedenja ter vpliva razredne klime na učence. Zanimalo 
me je tudi, katere aktivnosti oziroma strategije poznajo in uporabljajo (če jih) 
učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi in svetovalni delavci za učence s 
PPPU, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. Hkrati sem strokovnim delavcem šol želela ponuditi 
nabor možnih aktivnosti oziroma strategij, ki jih lahko uporabijo za preprečevanje 
oziroma zmanjševanje težav na socialnem in čustvenem področju.  

Cilj magistrskega dela je bil dobiti vpogled v zaznavanje težav na čustvenem in 
socialnem področju med učitelji, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in 
šolskimi svetovalnimi delavci. Ugotoviti sem želela, kako omenjeni šolski 
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strokovni delavci preprečujejo nastajanje oziroma poglabljanje težav na 
čustvenem in socialnem področju, in zbrati aktivnosti oziroma strategije, ki jih 
lahko uporabijo za preprečevanje teh težav.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Učenci s posebnimi potrebami  

Učenci z učnimi težavami (v nadaljevanju UT) spadajo v populacijo oseb s 
posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) 
opredeljuje naslednje skupine učencev:  

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  
 gluhi in naglušni otroci,  
 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
 gibalno ovirani otroci,  
 dolgotrajno bolni otroci,  
 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU),  
 otroci z avtističnimi motnjami  
 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Te skupine otrok potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovi šoli (2011) posebej 
obravnava učence z UT. Opredeljuje jih kot učence, »ki brez prilagoditev metod 
in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem 
prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v 
dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.« Za to skupino 
učencev zakon predpisuje tudi način izvajanja: »Izobraževanje učencev z učnimi 
težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode in 
oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 
individualne in skupinske pomoči« (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

V skupini učencev s posebnimi potrebami je največ učencev z UT. Teh je kar 20 
% (Kavkler in Magajna, 2008). 

2.2 Učenci z učnimi težavami 

Skupina učencev z UT je zelo raznolika. Učenci imajo različne kognitivne, 
socialne, emocionalne in druge značilnosti. Pri učenju imajo bistveno večje 
težave kot vrstniki. UT največkrat nastopijo kot posledica učinkovanja različnih 
dejavnikov, ki vplivajo drug na drugega. Pomembno je, da v zvezi z UT ne 
obravnavamo zgolj učenca, ampak tudi okolje (Magajna, Kavkler, Čačinovič 
Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Gre za sistemski model razvoja 
inkluzivne šole, v katerega so vključeni štirje podsistemi, ki se med sabo 
prepletajo: otrok, razred, šola in širše okolje (Kavkler, 2010). UT se razprostirajo 
na kontinuumu od lažjih do težjih, od kratkotrajnih, tistih, ki trajajo zgolj med 
šolanjem, do vseživljenjskih, od preprostih do kompleksnih. Nekateri učenci imajo 
težave zgolj pri enem predmetu, drugi pri več. Nekatere težave se lahko 
pojavljajo že pred šolanjem. Včasih pride do izrazitega poslabšanja nenadoma, 
včasih pa postopoma. Nekatere težave so tudi samo prehodne narave (Magajna, 
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Kavkler in Košir, 2011). UT so lahko splošne ali specifične narave in so pogojene 
z notranjimi in zunanjimi dejavniki (Končnik Goršič, 2002).  

Značilnosti učencev z UT lahko razdelimo na pet glavnih področij (Ysseldyke in 
Algozzine, 2006): 

 Kognitivno področje: Učenci s specifičnim težavami na področju kognicije, 
mišljenja ali psihološkega procesiranja funkcionirajo povprečno ali 
nadpovprečno.  

 Šolsko področje: Ne glede na svoje sposobnosti učenci ne dosežejo 
pričakovanih uspehov.  

 Fizično področje: Nekateri učenci naj bi bili po poročanju učiteljev manj 
motorično spretni v primerjavi z vrstniki.  

 Vedenjsko področje: Učenci imajo težave s pozornostjo. Pogosto se v 
zvezi s to skupino učencev omenjata tudi hiperaktivnost in impulzivnost. Z 
vedenjskim področjem se povezujejo tudi težave na socialnem področju in 
pri vrstniškem sprejemanju. 

 Področje komunikacije: V predšolskem obdobju so pogosto prisotne 
govorno-jezikovne težave (otrok ne govori tako, kot se pričakuje oziroma 
na način in v obsegu kot njegovi bratje/sestre pri enaki starosti, na 
povedano se ne odziva ustrezno). Prav tako pa so lahko govorno-
jezikovne težave prisotne tudi pri starejših učencih (odstopanje med 
dejanskimi in pričakovanimi jezikovnimi sposobnostmi).  

Zaradi vsega naštetega in možnih kombinacij posameznih značilnosti je 
oblikovati enotno definicijo za učence z UT zelo težko. Pomembno je, da so 
dokazane UT nevrološko pogojene (Matějček, 2002; National Joint of Committee 
on Learning Disabilities [NJCLD], 2002, v Ysseldyke in Algozzine, 2006).  

Ghesquière (2010) je zapisal, da so specifične oziroma izolirane UT posledica 
specifičnih kognitivnih težav, ki se pokažejo v učnem procesu med učenjem učnih 
spretnosti. Motnje na drugih področjih niso prisotne, ostali vzroki za UT pa morajo 
biti izključeni. Lerner (2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011) je opredelil otroke 
in mladostnike z UT kot raznoliko skupino z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 
čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave 
kot njihovi vrstniki. Bartoli (1990, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011), zagovornik 
ekosistemske definicije, je UT pri učencih povezal s procesom učenja, pri 
katerem umanjka eden ali več pomembnih elementov ekosistema, ki vplivajo 
nanj. To so kompleksni biološki, socialni, družinski, kognitivni, jezikovni, kulturni, 
zgodovinski, ekonomski in politični dejavniki. Uspešnost pri učenju ni odvisna 
zgolj od učenca, ampak tudi od ostalih udeležencev ekosistema – družine, šole, 
družbene skupnosti, kulture, značilnosti interakcij in povezovanja podsistemov v 
celote. Učenec ima namreč pomembno vlogo pri oblikovanju interakcij med sabo 
in drugimi udeleženci ekosistema.  

Učenci z UT se prepoznavajo večinoma na podlagi načina odziv na intervencijo 
(RTI – response to intervention). Učitelji pri poučevanju upoštevajo dobro 
poučevalno prakso, opazujejo torej napredek učencev. Za učence, ki kljub dobri 
poučevalni praksi niso uspešni, pa se predvidi dodatna pomoč ali drugačen način 
poučevanja. Tudi v tem primeru se opazuje napredek učencev. Če učenci kljub 
dodatnemu trudu niso uspešni, se jim dodeli specialna pomoč ali se oceni, kateri 
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tip UT imajo in ali potrebujejo specialno pomoč (Fuchs, Mock, Morgan in Young, 
2003, v Ysseldyke in Algozzine, 2006). 

Z interakcijskega vidika se lahko UT razvrstijo v tri tipe (Magajna, Kavkler, 
Čačinovič Vogrinčič idr., 2008):  

TIP I: Vzroki za učenčeve težave so primarno v učenčevem okolju.  

TIP II: Vzroki za učenčeve težave so v kombinaciji dejavnikov (vzajemni 
interakciji) med posameznikom in okoljem. Otrok ali mladostnik ima značilnosti, ki 
bolj prispevajo k UT. Težave se bodo odkrile le, če okolje ni načrtovano in 
usposobljeno za ustrezno reševanje teh nagnjenosti.  

TIP III: Vzroki za UT so primarno v učencu. Ta tip težav je najbolj resen, kroničen 
in pogosto vključuje več različnih področij. Učenci, ki spadajo v ta tip, bodo imeli 
težave in bodo potrebovali več prilagoditev. Največjo skupino tega tipa sestavljajo 
učenci z zmerno in predvsem hujšo obliko specifičnih učnih težav (v nadaljevanju 
SUT) (primanjkljaji na posameznih področjih učenja).  

Podskupine učnih težav 

Skupino učencev z UT lahko razdelimo v osem podskupin,1 med katerimi pa ni 
mogoče postaviti ostre meje (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008): 

 lažje in zmerne SUT in jezikovne težave, 
 UT zaradi motenj pozornosti in hiperaktivnosti, 
 UT zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 
 UT zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 
 UT zaradi pomanjkljive učne motivacije, 
 čustveno pogojene težave pri učenju, 
 UT zaradi drugojezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti,  
 UT zaradi socialno-ekonomske oviranosti.  

2.2.1 Splošne in specifične učne težave 

Splošne učne težave 

Učenci s splošnimi oziroma nespecifičnimi UT imajo težave pri enem ali več 
šolskih predmetih. So zelo heterogena skupina učencev in imajo pomembno 
večje težave pri učenju v primerjavi z vrstniki. Na usvajanje in izkazovanje znanja 
ali veščin lahko vplivajo različni neugodni dejavniki, ki izvirajo iz okolja 
(ekonomska in/ali kulturna prikrajšanost, večjezičnost in večkulturnost, 
neustrezno ali pomanjkljivo poučevanje ipd.), so notranje pogojeni (splošno 
upočasnjen razvoj) ali izhajajo iz neustreznih vzgojno-izobraževalnih 
medsebojnih vplivanj (strah pred neuspehom, nezrelost, pomanjkanje učne 
motivacije in učnih navad ipd.) (Magajna, 2000, v Kavkler in Magajna, 2008). V to 
skupino spadajo tudi storilnostno podpovprečni (angl. underachievers) otroci, 
mladostniki ali odrasli. Ti učenci imajo ustrezne sposobnosti, da bi lahko bili 
uspešni, vendar pa njihovi rezultati ali njihovo izvajanje tega ne dokazuje (Kavkler 
in Magajna, 2008).  

Specifične učne težave 

                                            
1
 Delitev v skupine je nastala z namenom, da se lažje dodeljuje pomoč. 
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Učenci s SUT oziroma specifičnimi učnimi motnjami imajo težave, vezane zgolj 
na eno od področij učenja, na primer na področje branja, pisanja, računanja, 
pravopisa itd. (Kavkler in Magajna, 2008). Težave so v primerjavi z vrstniki 
pomembno večje. Njihova inteligentnost je povprečna ali nadpovprečna (Kavkler, 
2010). 

Izraz zajema zelo raznoliko skupino učencev z različnimi motnjami, ki se 
razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih do 
vseživljenjskih. SUT so nevrološko pogojene, saj naj bi bile posledica motenj v 
delovanju osrednjega živčevja, kar vpliva na predelavo informacij. Lahko 
nastanejo kot posledica genetične variacije, zaradi biokemičnih dejavnikov, 
zaradi določenih dogodkov v pred- in poporodnem obdobju ali drugih dogodkov, 
ki vplivajo na nevrološki sistem (Kavkler in Magajna, 2008). Po mnenju 
raziskovalcev INPP (Instistute of Neuro-Psychologic Psychology) je glavni razlog 
za UT ravno v nezrelem centralnem živčnem sistemu s spremljajočimi 
primitivnimi (neonatalnimi) refleksi (Desorbay, 2013). Po definiciji IDEE (2004, v 
IDEA, 2015) gre pri SUT za: »motenost enega ali več osnovnih psiholoških 
procesov, ki so vključeni v razumevanje ali uporabo pisnega ali govorjenega 
jezika. Kaže se v nepopolni zmožnosti poslušanja, mišljenja, govorjenja, branja, 
pisanja, pravopisa ali računanja. Termin vključuje stanja, kot so motnje v 
zaznavanju, možganske poškodbe, minimalna možganska disfunkcija, disleksija 
in razvojna afazija. Termin pa ne vključuje UT, ki so primarno pogojene z vidnimi, 
slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi 
težavami in težavami, ki so pogojene z neustreznimi okoljskim, kulturnim in 
ekonomskim položajem.« 

V skupini učencev z UT je približno 10 % učencev, ki imajo SUT. Po različnih 
državah se pojavljajo različni podatki o pogostosti SUT, saj je to odvisno od vrste 
dejavnikov – kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti jezika in 
pisave, tehnološke razvitosti, zahtev po ravni pismenosti itd. (Kavkler in Magajna, 
2008).  

Posledica specifičnih primanjkljajev oziroma specifičnih motenj v predelovanju 
informacij je razhajanje med dejanskimi dosežki posameznika na določenem 
področju in njegovo siceršnjo zmožnostjo učenja in dosežki na drugih področjih, 
kadar je motiviran in ima ustrezne priložnosti za učenje (Kavkler in Magajna, 
2008).  

SUT se kažejo v različnih oblikah, kljub temu pa imajo nekatere skupne 
značilnosti. M. Kavkler in L. Magajna (2008) in L. Magajna (2002) navajajo, da se 
te kažejo predvsem z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na 
področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, 
pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in čustvenega 
dozorevanja. Težave pri predelovanju določenih vrst informacij se pojavijo zaradi 
nevrofizioloških ali nevropsiholoških vzrokov. Težave so torej notranje pogojene 
in vplivajo na zmožnost razlaganja zaznanih informacij in/ali povezovanja 
informacij, kar vpliva na učenje šolskih veščin branja, pisanja in pravopisa 
(Kavkler in Magajna, 2008; Magajna, 2002; Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

L. Magajna (2002) dodaja še naslednje skupne značilnosti, ki jih imajo učenci s 
SUT: 
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 pojavljajo se lahko celo življenje, 
 vplivajo na učenje in vedenje posameznika ne glede na raven 

inteligentnosti,  
 primarno niso pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, 

motnjami v duševnem razvoju, motnjami na čustvenem področju ali 
neustreznimi dejavniki v okolju, lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi.  

SUT lahko razdelimo v dve glavni skupini (Kavkler in Magajna, 2008): 

 specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov (disleksija, 
disortografija in UT povezane s področjem jezika), 

 specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov (disgrafija, 
spacialna diskalkulija, dispraksija, socialne veščine). 

2.3 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

Učenci s PPPU so tisti učenci, ki imajo težjo obliko SUT. V populaciji učencev s 
SUT je 2–4 % učencev s PPPU (Kavkler in Magajna, 2008). Ti učenci se 
usmerjajo v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo.  

Kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim se zaradi 
znanih ali neznanih razlik ali motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pri 
njih pojavljajo izrazite težave na področju osnovnih šolskih veščin: branje, 
pisanje, pravopis in računanje. Poleg tega se pojavljajo tudi zaostanki v razvoju, 
motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih 
sposobnosti in čustvenega dozorevanja. Omenjeni primanjkljaji vplivajo na 
predelovanje besednih in nebesednih informacij, usvajanje in avtomatizacijo 
šolskih veščin in se na sploh odražajo v celotnem življenju. PPPU so notranje 
pogojeni, kar pomeni, da ne obstajajo primarni vzroki za njihov nastanek v 
neustreznem poučevanju in drugih okoljskih dejavnikih, vidnih in slušnih ali 
motoričnih okvarah, nevroloških motnjah, motnjah v duševnem razvoju ali 
vedenjskih in čustvenih težavah ali motnjah. Lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi 
(Magajna idr., 2015).   

Posamezniki s PPPU imajo zelo heterogene primanjkljaje oziroma motnje, ki pa 
so notranje narave (Magajna in Kavkler, 2010). 

2.3.1 Kriteriji 

Za lažje diagnosticiranje so različni strokovnjaki s pomočjo več kot 30-letnih 
izkušenj oblikovali kriterije za določanje PPPU (Magajna, 2002). L. Magajna, M. 
Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič idr. (2008) opozarjajo, da je lahko učni neuspeh 
posledica najrazličnejših splošnih težav pri učenju in specifičnih primanjkljajev. 
Splošne UT se lahko pojavljajo tudi skupaj s specifičnimi. Učni neuspeh je torej 
nujen, vendar nezadosten kriterij za prepoznavanje SUT. Ali gre pri učencu 
resnično za SUT, je treba dokazati z vsemi petimi kriteriji.  

 Prvi kriterij: ugotovljeno neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi 
sposobnostmi in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih učnih področjih. 
 



8 
 

 Drugi kriterij: izrazite in obsežne težave pri eni ali več osnovnih šolskih 
veščinah (branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju), ki so tako izrazite, da 
učencu onemogočajo napredovanje v učnem procesu. 

 
 Tretji kriterij: učenec je slabše učno učinkovit zaradi pomanjkljivih kognitivnih 

in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih 
zahtev, nalog) in motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, 
hitrost usvajanja znanja). 
 

 Četrti kriterij: ugotovljena motenost enega ali več psiholoških procesov 
(pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 
koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij ipd.). 
Med najpomembnejšimi procesi, ki se jim je treba še posebej posvetiti, sta 
pozornost in spomin. Gre za ugotavljanje primanjkljajev oziroma motenosti v 
predelovanju (procesiranju) informacij. To je posledica delovanja možganov, 
torej tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in 
izražajo informacije. Za učenje so pomembni naslednji načini predelovanja 
informacij: vidno, slušno, zaporedno/racionalno in konceptualno/celostno, 
hitrost predelovanja, pozornost. 

   
 Peti kriterij: izključenost drugih motenj (okvare čutil /vida, sluha/, motnje v 

duševnem razvoju, čustvene in vedenjske motnje, kulturna različnost in 
neustrezni načini poučevanja) kot glavnih povzročiteljev, vseeno pa so lahko 
prisotne.  

2.3.2 Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

Primanjkljaji se med šolanjem različno izražajo in prizadenejo različne vidike 
posameznikovega življenja. Nekateri imajo več primanjkljajev, ki se prekrivajo, 
drugi pa imajo izrazito izolirane primanjkljaje, ki le malo vplivajo na druga 
področja življenja. Primanjkljaji pri učencu povzročajo frustracije, nižajo 
samospoštovanje in vodijo v izogibanje dejavnostim, ki vključujejo rabo šibkih 
področij. Posameznikova učinkovitost je lahko posledično ovirana celotno 
življenje (Magajna in Kavkler, 2010). 

Otroci s SUT imajo praviloma posebne potrebe na štirih področjih. To so (Lewis 
in Doorlag, 1986, v Kavkler, 2008):  

 organizacija: organizacija okolja, lastna urejenost in slabša mentalna 
organizacija,  

 motorika: groba in fina motorika, 
 socialna integracija: največ težav na tem področju imajo učenci z motnjami 

čustvovanja in vedenja, otroci z avtističnimi motnjami, otroci z 
neverbalnimi SUT, otroci iz drugačnih sociokulturnih okolij itd. (imajo manj 
prijateljev in se družijo z mlajšimi ali starejšimi osebami),   

 posebne izobraževalne potrebe: pojavljajo se različno glede na naloge, 
okoliščine, čas, okolje in osebe. Izobraževalna uspešnost vpliva na 
zaposlitvene možnosti in socialno vključenost posameznika. Da dosežemo 
dobre vzgojno-izobraževalne uspehe pri učencih s SUT, moramo 
upoštevati vsa področja posebnih potreb. 
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Posebne potrebe so zaradi heterogene narave motenj zelo raznolike in se 
razprostirajo na kontinuumu (Magajna in Kavkler, 2010). To pomeni, da nimajo 
vsi enakih in enako izrazitih potreb na vseh štirih področjih, se pa s temi področji 
močno povezujeta motivacija za učenje in čustvovanje (Kavkler, 2008).  

Intenzivnost nudene pomoči je odvisna od potreb, ki jih ima posamezen učenec. 
Prav tako pa se lahko posamezni otrok ob različnem času nahaja na različnih 
delih kontinuuma. Pomoč mora biti torej skrbno načrtovana, ciljno usmerjena in 
povezana s posameznikovimi močnimi področji (Magajna in Kavkler, 2010). 

Učenci s PPPU imajo zaradi pomanjkljivega obvladovanja temeljnih spretnosti 
težave s sledenjem in napredovanjem na širših področjih kurikuluma. Čeprav so 
učenci deležni skrbno zasnovanih oblik pomoči, različnih alternativnih pristopov in 
poskusov kompenziranja primanjkljajev, lahko na področjih, kjer imajo specifične 
primanjkljaje, ne pride do bistvenih sprememb in napredovanja. Posledica vseh 
opisanih težav pa je frustracija in znižano samospoštovanje. Vse skupaj vodi do 
splošne nemotiviranosti za učenje, izostajanja od pouka in čustvenih in/ali 
vedenjskih težav (Magajna in Kavkler, 2010). 
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2.4 Psihosocialne težave učencev s specifičnimi učnimi 

težavami/primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Pretekle raziskave so pokazale, da je pojavnost psihosocialnih težav pri skupini 
otrok z UT višja kot pri tistih brez njih (Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004). 
Tudi drugi avtorji (Breen in Barkley, 1984, Handwerk in Marshall, 1998, Heath in 
Ross, 2000, Maag in Reid, 2006, Noel, Hoy, King, Moreland in Meera, 1992, 
Sideridis, 2007, Swanson in Howell, 1996, Talbott in Loyd, 1997, vsi v Filippatou, 
Dimitropoulou in Sideridis, 2009) ugotavljajo, da so pogosto poleg težav z 
učenjem prisotni še deficiti na področju čustvovanja in motivacije in 
psihopatološke motnje. Za učence s težjimi UT, torej SUT in PPPU, to pomeni, 
da so te težave samo še močneje izražene (Dowdy in Smith, 1994; Gerber in 
Reiff, 1991, v Gerber, 1998). Tako Rourke (2000, v Backenson idr., 2015) 
ugotavlja, da se pri nekaterih učencih s SUT pojavljajo pomembna odstopanja na 
socialnem, čustvenem in/ali vedenjskem področju. Kljub temu se je treba 
zavedati, da ne bodo vsi otroci z UT/SUT imeli psihosocialnih težav, prav tako pa 
se tudi te težave izražajo na različne načine in različno močno. Na drugi strani pa 
obstaja tudi manjše število raziskav, ki niso našle razlik v psihosocialnem 
funkcioniranju med otroki z UT/SUT in tistimi brez njih (Gadeyne, Ghesquière in 
Onghena, 2004). A. Mikuš Kos (2002) piše o interakcijskem modelu 
psihosocialnega razvoja, kjer gre za sovplivanje različnih dejavnikov na 
posameznika, za kar pa je potreben vpogled in razumevanje interakcij med 
njegovimi biološkimi lastnostmi in vplivi življenjskih izkušenj ter lastnosti okolja, v 
katerem otrok živi.  

Velik vpliv na nastanek težav na socialnem in čustvenem področju pri populaciji 
učencev s SUT ima zagotovo stalno doživljanje učnega neuspeha, ki je lahko v 
vlogi primarnega ali sekundarnega vzroka (Božič, 2002). Tudi L. Magajna (1999) 
potrjuje tezo, da je neuspeh eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko 
negativno vplivajo na duševno zdravje otrok. Šola ni samo prostor pridobivanja 
novih znanj in veščin, temveč je tudi socialni prostor. Učenci se srečujejo z 
drugimi otroki, z zahtevami učiteljev in staršev. Tisti, ki ne zmorejo slediti 
različnim zahtevam, lahko posledično doživijo učni neuspeh. Na učno 
neuspešnost otroka v šoli vplivajo različni dejavniki. Med kognitivnimi dejavniki so 
to pogosto UT. Moteni kognitivni procesi pri teh težavah pa se dotikajo skoraj 
vseh učnih aktivnosti. Pogosto je ovirano pridobivanje osnovnih šolskih veščin, 
čemur se pridružujejo še slabše govorno razumevanje in jezikovno izražanje, 
motnje pozornosti in hiperaktivnosti (Božič, 2002).  

Posebej neugoden je dolgotrajnejši učni neuspeh. Neuspešnim učencem upade 
motivacija za učenje, kar lahko privede do izogibanja in odpora do šole in učenja. 
Kratkoročne posledice tega so, da ne usvojijo določenih znanj. Navadno jim 
sledijo tudi dolgoročne, in sicer da ne pridobijo pozitivnih izkušenj o učenju in ne 
razvijejo novih strategij za reševanje nalog. Sekundarna značilnost teh učencev 
je pogosto tudi pomanjkljivo razvita samoregulacija, pomembna pri učenju in 
vedenju v socialnih situacijah. Učno neuspešni učenci imajo pogosto slabšo 
šolsko samopodobo. Neuspeh vpliva na motivacijo in učinkovitost. Posledično 
dobijo povratne informacije o neuspehu in ne izpolnjujejo pričakovanj. Vse to 
slabi otrokovo samospoštovanje in samozavest, kar lahko ponovno vodi do 
neuspeha (Božič, 2002).  



11 
 

Pri učencih s SUT se pogosteje pojavljajo tudi nižji dosežki na testih 
prilagojenega vedenja, ki merijo področje funkcionalnega znanja in komunikacije 
(Damberga idr., 2014), posledica česar je lahko učna neuspešnost. Nezmožnost 
prilagajanja različnim zahtevam lahko vodi v čustvene in socialne stiske 
(Magajna, 2008). M. Backenson idr. (2015) pa menijo, da so lahko vzrok za 
psihosocialne težave tudi pomanjkljive izvršilne funkcije, kar je pri populaciji 
učencev s SUT pogosto. 

Pierangelo in Giuliani (2008) povzemata naslednje najpogostejše težave učencev 
s SUT:  

 primanjkljaji na področju socialnih spretnosti (Kavale in Forness, 1996), 
 zavrnitev s strani vrstnikov in sošolcev (Pavri in Luftig, 2000), 
 težave z vzpostavljanjem in vzdrževanjem prijateljstev (Pavri in Monda-

Amaya, 2001), 
 doživljanje izoliranosti in osamljenosti (Tur-Kaspa, Weisel in Segev, 1998),  
 pomanjkljive socialne veščine (Gresham, Sugai in Horner, 2001),  
 neupoštevanje socialnih pravil (stojijo preblizu sogovorniku ipd.). 

Seznam najpogostejših težav otrok s SUT na psihosocialnem področju pa so 
sestavili Gadeyne, Ghesquière in Onghena (2004). Razdelili so jih v štiri skupine:  

 vedenjske težave: težave s pozornostjo, občasno hiperaktivno vedenje, 
eksternalizirane in internalizirane vedenjske težave (to velja še posebej za 
učence z UT pri matematiki in neverbalnimi SUT), 

 samopodoba: nižja akademska samopodoba, 
 motivacija: slabši nadzor nad učenjem, nižja motivacija pri izkazovanju 

sposobnosti pri nalogah, 
 socialno funkcioniranje: zaznavanje neverbalnih znakov komunikacije je 

manj natančno, primanjkljaji v socialnem vedenju, težave s socialnim 
položajem v razredu. 

Ugotovitve avtorjev v zvezi s psihosocialnim delovanjem učencev s SUT se 
razlikujejo v odvisnosti od tipa učnih težav (težave na področju matematike, 
disleksija …). Gadeyne, Ghesquière in Onghena (2004) so tako v lastni raziskavi 
potrdili, da imajo učenci s SUT več težav na psihosocialnem področju v primerjavi 
z učenci z nizkimi dosežki.  

Posebno tveganje pa predstavljajo neprepoznane SUT v osnovni šoli. Skinner in 
Piek (2001, v Kirby, Davies in Bryant, 2005) opozarjata, da se v takšnem primeru 
poveča tveganje za psihosocialne težave v odraslosti, kot so anksioznost, 
depresivnost in nizko samovrednotenje. Podobno trdi tudi Silver (1990, v Bryan, 
1998). Ugotovil je, da ima ena tretjina otrok, ki so sicer prepoznani kot učenci s 
čustvenim in vedenjskimi težavami, pravzaprav neprepoznane ali skromno 
obravnavane UT. Pri tem sta zelo pomembni zgodnja identifikacija in intervencija, 
ki lahko dolgotrajne težave zmanjšata (Kirby, Davies in Bryant, 2005).  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se raziskovalci začeli bolj usmerjati v 
problem socialne kompetentnosti otrok in njihove socialne veščine. Skušali so 
izpostaviti tista področja v okviru posameznikovega socialnega delovanja, na 
katerih imajo učenci s SUT pogosto primanjkljaje (Božič, 2002). Analizirali so 
širšo socialno kompetentnost in zajeli naslednja področja: čustveno stanje otroka, 
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njegova prepričanja o sebi, njegov odnos z vrstniki, njegove socialne veščine in 
neprilagojeno vedenje (Wong, 1996; Wong, 1998, v Božič, 2002).  

Zaradi lažjega pregleda različnih psihosocialnih težav otrok s SUT sem tudi jaz 
sledila podobni delitvi in v nadaljevanju predstavila težave, ki jih imajo na 
področju: čustvovanja, samopodobe, socialnih spretnosti in vedenja. Na koncu 
sem opredelila še pomen razredne klime, kjer ima velik vpliv učitelj.  

2.4.1 Čustva  

Čustva so zapleteni, sestavljeni procesi, ki vključujejo različne kognitivne, 
fiziološke, izrazne in vedenjske odzive (Smrtnik Vitulić, 2004). So močna občutja, 
ki vplivajo na drugo vedenje. Odražajo se v vedenju in obraznih izrazih (Isen, 
1984, v Bryan, 1998).  

J. Božič (2004) meni, da se na čustveno stanje v pedagoški praksi pogosto 
pozablja ali se zdi nepomembno. Kljub temu pa posameznikovo razpoloženje 
vidno vpliva na zaznavanje, pozornost in zapomnitev, kar je že leta 1981 dokazal 
Bower (Kompare, 2002). Čustva so dejavnik, ki hkrati usmerja učenčevo vedenje 
v šolski situaciji in ga motivira za učenje (Pečjak in Košir, 2002). Blaga neugodna 
čustvena stanja vplivajo na učne in socialne procese. Pozitivna čustvena stanja 
višajo stopnjo mentalne aktivnosti in spodbujajo količino in stopnjo naučenega. 
Vlogo imajo tudi pri pospešenem oblikovanju učinkovitih strategij pri predelavi 
informacij (Božič, 2002). Tudi Bryan (1998) opozarja, da se učitelji premalo 
zavedajo vpliva čustev (tudi najšibkejših) na kognitivne in socialne procese. 
Hkrati pa ima učitelj zelo pomembno vlogo, saj naj bi v razredu ustvarjal čustveno 
klimo, ki spodbuja k učenju (Pečjak in Košir, 2002).  

Pri učenci s SUT obstaja večja verjetnost za pojav čustvenih težav kot pri učenci 
s splošnimi UT (Lackaye in Margalit, 2006; Michaels in Leandowski, 1990; 
Palombo, 2001; Yu, Buka, McCormick, Fitzmaurice in Indurkhya, 2006, v Raad, 
2013).  Tudi A. Mikuš Kos (2002) trdi, da ima skupina učencev s SUT velikokrat 
pridružene še čustvene težave. V primerjavi z učenci brez SUT imajo ti 
posamezniki pogostejše težave, pogosteje doživljajo frustracije in neuspehe, zato 
se bojijo situacij, v katerih so njihovi primanjkljaji izpostavljeni in odkriti učiteljem 
in sošolcem (Palombo, 2001, v Raad, 2013). Lackaye in Margalit (2006, v Raad, 
2013) sta v raziskavi o občutkih in čustvih pri učencih s SUT in tistih brez njih 
ugotovila, da so se učenci s SUT veliko pogosteje ocenili kot osebe, ki prej 
obupajo, so v splošnem manj pozitivno razpoložene (občutja prijateljstva, 
nadzora nad situacijo, veselja) in bolj negativno (občutki utrujenosti, žalosti in 
zaskrbljenosti). Prav tako menijo, da jih okolje ne razume in ga ne morejo dobro 
obvladovati. Tudi raziskale drugih avtorjev (Arnold idr., 2005; Caroll in Iles, 2006; 
Emeerson, 2003; Fisher idr., 1996; Paget in Reynolds, 1984; Rodriguez in Routh, 
1989, v Raad, 2013) so pokazale, da učenci s SUT doživljajo več čustvenega 
stresa in anksioznosti tako v učnih kot socialnih situacijah.  

J. M. Raad (2013) je ugotovila, da prihaja do razlik tudi med spoloma. V 
primerjavi z dečki so deklice s SUT anksiozne pogosteje. Ryan (2004) pa 
posebej izpostavlja učence z disleksijo. Ti so velikokrat anksiozni (zaradi stalnih 
frustracij in zmede) in jezni (zaradi doživljanja frustracij in pričakovanj okolice, da 
bodo postali neodvisni). Pri teh učencih obstaja tudi večja verjetnost, da se pojavi 
depresivnost (zaradi negativne samopodobe jezo obrnejo navznoter, k sebi). V 
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mladostništvu se pri učencih s SUT težave na čustvenem področju samo 
povečujejo. Kažejo se v občutkih osamljenosti, nizki samopodobi in pojavu 
depresivnosti (Reed, 2005, v Pandy, 2012). 

Pri otrocih s SUT se pogosto spregledajo ponotranjene težave ali motnje 
(tesnoba, strah, žalost, nesrečnost), saj se pogosto opazita zgolj njihov neuspeh  
(ocene) in neprilagojeno vedenje. Zaradi negotovosti in neuspeha lahko doživljajo 
tesnobo, kar pa se lahko sčasoma preobrne v specifične strahove (Mikuš Kos, 
2002). 

Čustva vplivajo tudi na socialne odnose. Cassidy, Parke, Butkovsky in Braungart 
(1992, v Pečjak in Košir, 2002) so v raziskavi pri predšolskih otrocih in učencih 
prvih razredov osnovne šole dokazali, da se sposobnost prepoznavanja in 
razumevanja čustev pozitivno povezuje s socialno sprejetostjo v vrstniški skupini. 
Tudi Custrini in Feldman (1989, v Pečjak in Košir, 2002) sta ugotovila, da se pri 
9–12 let starih dekletih sposobnost prepoznavanja pomenov obraznih izrazov 
pozitivno povezuje s stopnjo socialne kompetentnosti, pri dečkih pa se ta 
povezava ni pokazala. Negativna čustvena stanja (strah, anksioznost, 
depresivnost in jeza) neugodno vplivajo na učne in socialne aktivnosti (Božič, 
2002; Bryan, 1998), saj lahko pri učencih s SUT spodbudijo reakcijo umika in 
zmanjšajo stopnjo pozornosti (Isen in Means, 1983, v Bryan, 1998). Strah se 
pojavlja v različnih oblikah in lahko sproži blokade miselnih procesov, kar pa 
močno vpliva na izražanje znanja pri preizkusih znanja, hkrati pa utrjuje 
vedenjsko reakcijo umika, ki vsaj za kratek čas zmanjša stisko, v kateri je otrok 
(Božič, 2002). Depresivnost, žalostno razpoloženje in obup lahko vodijo do 
umika, neiniciativnosti in izolacije. Vse to se ponovno odraža na socialnem 
področju. Otroci z depresivnimi stanji imajo pogosto šibke socialne vezi z vrstniki 
(Božič, 2002; Spence, 1991, v Bryan, 1998). Stisko lahko izražajo tudi z 
vedenjem, ki sicer nakazuje jezo (Božič, 2002). 

Tudi Carr (1999) in Wong (1998, oba v Božič, 2002) sta dokazala, da negativna 
čustvena stanja negativno vplivajo na učno učinkovitost in socialno sprejetost 
otrok s SUT. Ti otroci naj bi pogosteje doživljali več negativnih emocij, imajo 
pogostejša in resnejša obdobja depresivnosti, višjo stopnjo anksioznosti in so bolj 
nagnjeni k samomoru.  

Učenci s SUT imajo navadno tudi slabšo kakovost življenja, saj je zanje življenje 
bolj naporno in stresno, doživljajo več neuspehov, dobijo manj priznanj, imajo več 
konfliktov z odraslimi, bolj jih izločajo in odklanjajo. Vse to so vzroki, da so 
pogosto depresivno razpoloženi (Mikuš Kos, 2002). Tudi v raziskavi Ginieri-
Coccossis idr. (2012) učenci s SUT potrjujejo, da je njihovo čustveno blagostanje 
slabše.  

Otroci, ki imajo predvsem čustvene in vedenjske težave, imajo znižano učno 
učinkovitost na vseh področjih, še posebej na tistih, kjer je potreben daljši miselni 
napor. V primerjavi z otroki s SUT so pri njih bolj v ospredju vedenjske težave in 
nezmožnost ustvarjanja dolgotrajnejših in zadovoljujočih odnosov z odraslimi in 
vrstniki. Za pomoč so nezainteresirani, malomarni ali se ji izmikajo, lahko so tudi 
sovražno naravnani (Božič, 2002).  
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SUT se pogosto prepletajo še s hiperaktivnostjo2 (Mikuš Kos, 2002).  

Čustvene stiske in vedenjske težave so pri učencih s SUT pogosto sekundarnega 
značaja, kar pomeni, da je mogoče otrokovo stisko zmanjšati ali vsaj omiliti. 
Potrebna je ustrezna korekcija, ki navadno vodi k izboljšanju učnega uspeha 
(Božič, 2002). 

2.4.2 Samopodoba 

Otrokovo zadovoljstvo s sabo, sreča in pozitivna naravnanost vplivajo na njegovo 
učenje in na nastopanje pred drugimi. Hkrati poteka tudi obraten proces, saj to 
prav tako vpliva na odnos drugih do njega (Božič, 2002; Bryan, 1998).  

Samopodoba 

Konstrukt samopodobe se nanaša na »skupek idej, občutkov in stališč, ki jih 
imajo ljudje o sebi« (Hilgard, Atkinson in Atkinson, 1979, v Woolfolk, 1998, str. 
73). Samopodoba »je celota potez, podob, značilnosti, zanimanj, vrednot, 
pričakovanj itd., ki jih posameznik bolj ali manj jasno zaznava pri samem sebi in 
jih – v skladu z drugimi in v skladu s svojimi socialnimi vlogami – ustrezno 
organizira in usklajuje« (Tohme, 1988, v Kobal, 2000, str. 24). Nanaša se na 
posameznikovo zavedanje lastnih značilnosti, kar se oblikuje na podlagi tega, 
kako ga drugi v njegovem ožjem socialnem okolju sprejemajo, doživljajo in 
ocenjujejo (Božič, 2002). McCandles in Evans (1973, v Bryan, 1998) menita, da 
gre pri samopodobi za zavedanje lastnih značilnosti in primerjanje teh z 
značilnostmi drugih. Samopodoba je kognitivna struktura in ni nekaj stalnega, saj 
je odvisna od posameznikove situacije in obdobja v njegovem življenju (Woolfolk, 
1998). 

 »Otroci s SUT pogosteje sebe ocenjujejo negativno, so bolj nezadovoljni s seboj 
ter tudi pričakujejo nižje dosežke. Praviloma imajo nižjo šolsko samopodobo, a 
boljšo samopodobo na nekaterih drugih pomembnih področjih, kot na primer 
športu in zunanjem videzu. Čeprav se štejejo za manj sposobne na šolskem 
področju, ti otroci ne znižujejo vrednosti šolskih dosežkov. Ustrezno vrednotenje 
šolske uspešnosti vpliva tudi na otrokovo vztrajnost pri težjih nalogah« (Božič, 
2002, str. 63–64).  

Raziskovalci (Bear, Minke in Manning, 2002; Lackaye in Margalit, 2006; Tsovili, 
2004, v Raad, 2013) ugotavljajo, da imajo učenci s SUT v primerjavi s tistimi brez 
njih veliko bolj negativno predstavo tako o sebi (samopodobo) kot o okolici. Tudi 
Lackaye in Margalit (2006, v Raad, 2013) sta preučevala ti skupini učencev in 
spoznala, da imajo učenci s SUT več težav z razumevanjem okolja, manjši 
občutek, da lahko vplivajo nanj, in tudi več težav z doseganjem ustreznih 
rezultatov. Težave na teh treh področjih vodijo v slab občutek kontrole nad sabo 
(način odzivanja na stresne situacije), kar pa lahko negativno vpliva na razvoj 
občutka o samem sebi, ki vključuje tako samopodobo kot tudi samoučinkovitost, 
motivacijo in sposobnost razumeti in organizirati doživete izkušnje (Palombo, 
2001, v Raad, 2013). Ti učenci tudi nimajo občutka kontrole nad dogodki 
(Margalit in Raviv, 1984, v German, 1999). Tudi pogosto doživljanje neuspeha 
(Božič, 2002) negativno vpliva na samozaupanje in samopodobo (McShawn in 

                                            
2
 Več o hiperaktivnosti v podpoglavju Vedenje.   
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Williams, 2003, v Pandy, 2012). Pri tem je treba izpostaviti, da se nizka 
samopodoba povezuje z motečimi čustvenimi, vedenjskimi in šolskimi težavami 
(McMaster, Donovan in MacIntyre, 2002, v Pandy, 2012). Tudi pri učencih z 
disleksijo je opaziti, da na samopodobo močno vplivajo anksioznost in frustracije. 
Ko so v šoli uspešni, to pripisujejo sreči (zunanjim dejavnikom), ko so pa 
neuspešni, za to krivijo lastno nesposobnost (Ryan, 2004).  

Dejavniki samopodobe 

S. Pečjak in K. Košir (2002) na vzorcu 700 učencev od 4. razreda osnovne šole 
do 3. letnika srednje šole ugotavljata, da se učna samopodoba zmerno visoko 
povezuje z učno uspešnostjo.  

Še vedno je odprto vprašanje povezanosti med akademsko samopodobo in učno 
uspešnostjo. Avtorji so neenotni pri tem, ali je akademska samopodoba odvisna 
od učne uspešnosti ali obratno, torej ali sama akademska samopodoba vpliva na 
učno uspešnost (Pečjak in Košir, 2002).   

M. Juriševič (1999) po izsledkih več raziskav predpostavlja za slovenski šolski 
sistem tri tipe odnosov med akademsko samopodobo in učno uspešnostjo. V 
prvem triletju osnovne šole učna uspešnost vpliva na učno samopodobo, v 
drugem triletju ta dva konstrukta vzajemno vplivata drug na drugega, v tretjem 
triletju pa učna samopodoba vpliva na učno uspešnost.  

Cadieux (1996), Oosterwegel (1996), Priel in Leshem (1990, vsi v Gadeyne, 
Ghesquière in Onghena, 2004) so ugotovili, da je povezava med dejanskim 
šolskim funkcioniranjem in samopodobo, atribucijami, motivacijo za učenje in 
akademskimi pričakovanji pri mlajših otrocih (še posebej pri mlajših od 8 let) zelo 
nizka. To se hkrati povezuje z dognanji Chapmana (1988, v Bryan, 1998), da se 
upadanje šolske samopodobe pojavi približno pri 8, 9 letih in ostaja precej 
stabilno do 15, 16 let. 

Večina raziskav učno uspešnost meri s šolskimi ocenami. M. Juriševič (1999) pri 
tem opozarja, da je treba v samem procesu učenja proučiti še funkcijo 
samopodobe – proces, kako učenec pristopa k učenju in kako se uči.  

Učenci, ki se ocenjujejo kot bolj kompetentni pri šolskem delu (višja akademska 
samopodoba), so bolj notranje motivirani (Harter, 1990, v Juriševič, 1999). 
Samopodoba pa je povezana tudi z atribucijami šolskega (ne)uspeha. Marsh 
(1984, v Pečjak in Košir, 2002) je ugotovil, da učenci, ki imajo na nekem področju 
bolj pozitivno samopodobo, svoj uspeh na tem področju pripisujejo svojim 
sposobnostim ali prizadevanju, tisti z nižjo samopodobo pa lasten neuspeh 
povezujejo s pomanjkanjem sposobnosti in v manjši meri pomanjkljivim 
prizadevanjem. Prav tako je Chapman (1988, v Bryan, 1998) v longitudinalni 
raziskavi pokazal, da imajo učenci z UT malo zaupanja v svoje sposobnosti in 
pričakujejo nižje dosežke v primerjavi z učenci brez učnih težav. Četudi so 
uspešni, pa uspeh pripisujejo učiteljevi pomoči ali lahki nalogi.  

Samopodoba in socialna sprejetost v razredu 

Jackson in Bracken (1998, v Pečjak in Košir, 2002) sta s sociometrično 
preizkušnjo na velikem vzorcu učencev iz zaključnega obdobja osnovne šole 
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proučevala povezanost med različnimi dimenzijami samopodobe in učenčevo 
sprejetostjo v razredu. Med najpomembnejšimi dejavniki sprejetosti glede na 
rezultate spadajo dimenzije socialne, telesne in akademske samopodobe. 
Podobno je Skalar (1985, v Pečjak in Košir, 2002) povzel rezultate različnih 
raziskav, v katerih so avtorji ugotovili, da sta boljše socialno sprejetje v skupini in 
višji sociometrični status povezana z visokim samovrednotenjem.  

Rezultati slovenske raziskave na vzorcu 700 učencev od 4. razreda osnovne šole 
do 3. letnika srednje šole, pridobljeni na podlagi sociometrične preizkušnje, pa 
povezave med splošno in socialno samopodobo in številom pozitivnih izbir ne 
potrjujejo (Pečjak in Košir, 2002).  

Akademska/učna samopodoba in procesi socialnega primerjanja 

Učna uspešnost z vidika šolskih ocen na učence vpliva na dva načina: 
neposredno in posredno – na podlagi socialne primerjave (Schunk, 1990, v 
Pečjak in Košir, 2002). Naslednja dva modela pojasnjujeta, kako učenci lastne 
učne dosežke ocenjujejo na podlagi socialnega primerjanja z vrstniki (Marsh, 
1990, v Juriševič, 1999, v Pečjak in Košir, 2002):  

 Učinek velike ribe v majhnem akvariju (angl. big fish little pond effect): 
Kadar  enako sposobni učenci primerjajo lastne dosežke z dosežki 
sposobnejših vrstnikov, oblikujejo manj pozitivno akademsko 
samopodobo. Bolj pozitivno samopodobo pa ustvarijo, ko svoje dosežke 
primerjajo z dosežki manj sposobnih vrstnikov (Juriševič, 1999, v Pečjak in 
Košir, 2002; Marsh, 1990, v Woolfolk, 1998).  

 Notranje/zunanji referenčni okvir (angl. the internal/external frame of 
reference model): 
Model pojasnjuje vzrok, zakaj ima lahko učenec z nizkimi dosežki na 
določenem področju dokaj pozitivno samopodobo. Če učenec v procesu 
zunanje primerjave negativno oceni svoje sposobnosti na verbalnem in 
matematičnem področju, hkrati pa v procesu notranje primerjave oceni, da 
so njegove verbalne sposobnosti boljše kot matematične, bo na podlagi 
uravnoteženja obeh izidov kljub nižjim bralnim sposobnostim na tem 
področju oblikoval relativno pozitivno samopodobo (Marsh, Byrne in 
Shavelson, 1988, v Pečjak in Košir, 2002).  

Otroci s specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji in učenci z vedenjskimi težavami, 
kjer SUT zgolj prekrivajo osnovni problem, imajo praviloma najresnejše težave s 
samopodobo (Božič, 2002). Slaba samopodoba je škodljiva tudi zato, ker 
zmanjšuje sposobnosti obvladovanja težav, ki izhajajo iz nevropsiholoških 
posebnosti. Bolj kot ima posameznik slabo podobo o sebi, manj notranje energije 
bo sposoben usmeriti v obvladovanje težav (Mikuš Kos, 2002).  

Samospoštovanje 

Samospoštovanju je povezano s samopodobo in zajema vrednotenje samega 
sebe. Gre za vrednotenje lastnih značilnosti, sposobnosti in vedenj (Woolfolk, 
1998). Za tistega, ki se ceni, se ocenjuje pozitivno, pravimo, da ima visoko 
samospoštovanje (Pintrich in Schunk, 1996, v Woolfolk, 1998). Samospoštovanje 
je »pozitivno ali negativno stališče posameznika do sebe. Pozitivno stališče ali 
visoko samospoštovanje pomeni, da se posameznik sprejema takšnega, kot je, 
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da se ceni, da je zadovoljen sam s seboj, da se čuti vrednega spoštovanja itd. In 
obratno: oseba z negativnim stališčem do sebe ali nizkim samospoštovanjem se 
ne ceni, svojih lastnosti ne odobrava, njeno mnenje o sebi je negativno itd.« 
(Roseberg, 1985, v Kobal, 2000, str. 154). Samospoštovanje je torej pojem, ki se 
nanaša na posameznikovo subjektivno vrednotenje lastnega vedenja in vedenja 
drugih (Božič, 2002).  

Učenci s SUT imajo na splošno nižje samospoštovanje (Ginieri-Coccossis idr., 
2012; Hoyle in Serifica, 1988, v Boucher, 1999; Wenz-Gross in Siperstein, 1997, 
v Boucher, 1999), obratno pa velja, da so učenci z višjim samospoštovanjem 
navadno v šoli uspešnejši (Marsh, 1990, v Woolfolk, 1998), šoli so bolj 
naklonjeni, njihovo vedenje v razredu je bolj pozitivno, med sošolci pa so tudi bolj 
priljubljeni (Cauley in Tyler, 1989; Metcalfe, 1981; Reynolds, 1980, v Woolfolk, 
1998).  

Razlike se pojavijo tudi glede na spol. Deklice s SUT imajo slabše 
samospoštovanje v primerjavi z dečki, saj je v skupini deklic učna uspešnost 
pomembnejša lastnost, ki zagotavlja socialni status med vrstnicami (Božič, 2002, 
Pearl, Bryan in Donahue, 1980, v Bryan, 1998). Tullefson idr. (1982, v Bryan, 
1998) pa v svoji raziskavi razlik med spoloma niso ugotovili. 

Raziskave, ki so se ukvarjale z odraslimi osebami s SUT, so pokazale, da imajo ti 
dolgotrajnejše težave s samospoštovanjem in samozaupanjem (Wong, 1998, v 
Božič, 2002). 

Skalar (1985, v Kobal, 2000) je povzel tujo raziskavo o povezavi med 
samospoštovanjem in uspešnostjo na testu inteligentnosti in učno uspešnostjo. 
Ugotovil je, da dlje kot traja izobraževanje in pogosteje kot je povprečen učenec 
ocenjen uspešno, višja je njegova stopnja samospoštovanja. Učenec, ki je 
ocenjevan neuspešno, izoblikuje nizko samospoštovanje. Kobal (2000) opozarja 
tudi na to, da če učenec ves čas iz svoje okolice dobiva povratne informacije o 
učni neuspešnosti, si nedvomno ustvari trdno podobo o sebi kot o neuspešnem 
učencu, ne glede na to, ali krivi sebe ali druge.  

Pojem, ki ga lahko dodamo na tem mestu, je tudi anksioznost. Zveza med 
samopodobo in anksioznostjo je obratno sorazmerna. Bolj kot ima posameznik 
izoblikovano pozitivno mnenje o sebi (visoko samospoštovanje), nižja je njegova 
stopnja anksioznosti. Velja pa tudi obratno: manj kot se posameznik ceni, bolj je 
tesnoben (Kobal, 2000).  

Atribucijski vzorci 

Za razvoj učne motivacije so pomembni samospoštovanje, samoučinkovitost 
(presoja lastnih zmožnosti, ki so potrebne za obvladovanje določenih situacij) in 
atribucije (tj. naša razlaga in prepričanje tako o notranjih kot o zunanjih vzrokih za 
vedenje, aktivnosti in dosežke). Samoučinkovitost se pridobi na podlagi izkušenj, 
atribucije pa se razvijajo s pomočjo povratnih informacij in opazovanj modelov. 
Atribucijski vzorci učencev so v interakciji z dosežki pri učenju in učiteljevim 
načinom poučevanja. Kot že omenjeno, tudi povratne informacije vplivajo na 
atribucije. Pomembno je, da učenci razumejo svoje uspehe in neuspehe, tako da 
so sposobni vplivati na njih (Božič, 2002), saj ima to pomembno vlogo pri 
oblikovanju samospoštovanja (Woolfolk, 1998).  
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Otroci s SUT imajo manj ustrezne atribucije v povezavi s šolskimi dosežki, saj 
neuspehe pripisujejo pomanjkanju sposobnosti, uspehe pa sreči ali priljubljenosti 
pri učitelju (Aponik in Dembo, 1983, v Bryan, 1998; Božič, 2002; Hallahan, Gajar, 
Cohen in Tarver, 1978, v Bryan, 1998; Jacobsen, Lowery in DuCette, 1986, v 
Bryan, 1998; Kistner, Osborne in LeVerier, 1988, v Bryan, 1998; Pearl, 1992, v 
Bryan, 1998; Tollefson idr., 1982, v Bryan, 1998). Učenčeve atribucije o uspehu 
so odvisne tako od njihovega šolskega napredovanja kot tudi od učiteljevega 
vrednotenja njihovega vedenja v razredu (Bryan, 1998). Atribucijski vzorci 
vplivajo tudi na njihovo socialno življenje, saj socialni uspeh pripisujejo zunanjim 
in nestanovitnim vzrokom, socialni neuspeh pa notranjim in stabilnim vzrokom 
(Anderson, Horowitz in French, 1983; Asher, Parkhurst, Hymel in Williams, 1990, 
v Bryan, 1998). Učenci, ki so osamljeni in krivijo za to sebe, so bolj osamljeni kot 
tisti, ki za to iščejo zunanje vzroke (Bukowski in Ferber, 1987, v Bryan, 1998). 
Učenci z medikamentozno terapijo verjamejo, da imajo manj nadzora nad 
rezultati in se posledično manj trudijo (Whalen in Henker, 1986, v Bryan, 1998).  

2.4.3 Socialno področje 

Socialna kompetentnost se nanaša na oceno tega, ali se je posameznik ustrezno 
odzval v situaciji. Vedenje je torej socialno kompetentno, če je ustrezno za ostale 
ljudi (Gresham, 1986, v Bryan, 1998). Vaughn in Hogan (1990, v Bryan, 1998, 
str. 239) sta opredelila socialno kompetentnost kot »multidimenzionalen 
konstrukt, ki ga sestavljajo pozitivni odnosi z ostalimi, natančna in letom primerna 
socialna kognicija, odsotnost neprimernega vedenja in učinkovite socialne 
spretnosti«. Gresham (1986, v Bryan, 1998) pa je pojasnil, da so socialne 
spretnosti specifična vedenja, ki jih posameznik izkazuje, ko kompetentno rešuje 
socialno nalogo. Pojem, ki je povezan s tem, je še socialni status. To je status, ki 
ga o posamezniku ustvarijo pomembni drugi (sošolci, učitelji, starši) (Bryan, 
1998).  

J. Božič (2002) opozarja na ranljivost učencev s SUT na socialnem področju. Te 
težave si odrasli pogosto razlagajo kot moteče in nerazumljivo vedenje, torej 
nekaj izoliranega od učnih težav. Delno se pojavljajo zaradi primarnih specifičnih 
deficitov, ki ovirajo socialno komunikacijo in imajo neugoden vpliv na socialni 
razvoj nasploh, deloma pa so sekundarne narave kot posledica učne 
neuspešnosti, kar pa se prenaša tudi na druga področja – družino (pričakovanj 
staršev ne izpolnjujejo, zato so starši zaskrbljeni in pritiskajo nanje, kar vpliva na 
medsebojne odnose) in prosti čas (omejevanje in prepoved prostočasnih 
dejavnosti). A. Mikuš Kos (1986, v Božič, 2002) navaja, da tudi vrstniki pogosto 
ne sprejemajo učno neuspešnih otrok. Tudi Baumeister (2008, v Pandy, 2012) 
izpostavlja vplive dolgotrajnega neuspeha učencev s SUT. Neuspeh jih vodi v 
izolacijo, vrstniki pa se jim posmehujejo in jih dražijo. Posledice izolacije in 
neuspeha pa ovirajo možnost, da bi razvili zdravo samopodobo in socialne 
spretnosti.  

Različni avtorji (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; Mikuš Kos, 2002) 
ugotavljajo, da so posledice socialne izključenosti v zgodnjem obdobju 
otrokovega razvoja nepopravljive in imajo velik vpliv na njegov nadaljnji socialni 
razvoj. Sen (1999, v Lebarič idr., 2006) pa meni, da socialna izključenost vpliva 
tudi na prihodnje delovanje posameznika v družbi, saj zmanjšuje nadaljnje 
možnosti, da se oseba vključuje v družbo, je v njej udeležena, se v njej potrdi in 
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doživlja samospoštovanje. Pomen socialne vključenosti je torej zelo velik. Tako 
Lebarič idr. (2006) ugotavljajo, da ima pri sprejemanju učenca s posebnimi 
potrebami v razredno skupnost pomembno vlogo povezanost razreda. Če so  
dobro povezani med sabo, bodo tudi učence s posebnimi potrebami lažje sprejeli 
medse, in obratno. 

Pomen vrstnikov za otrokov osebnostni, socialni in moralni razvoj je dobro znan. 
Vrstniki pa se pogosto do učencev s SUT vedejo odklonilno in brezbrižno (Wong, 
1998, v Božič, 2002). Na socialni status vplivajo različni dejavniki (Bryan, 1998): 

 slab šolski uspeh (Bursuck, 1989; Haager in Vaughn, 1995; LaGreca in 
Stone, 1990, v Bryan, 1998), 

 posameznikove značilnosti, na primer moteče vedenje (Durrat, 1993, v 
Bryan, 1998), 

 koliko časa je učenec prisoten v razredu (LaGreca in Stone, 1990, v 
Bryan, 1998), 

 skladnost posameznikovih značilnosti z značilnostmi razreda (Wright, 
Giammarino in Parad, 1986, v Bryan, 1998), 

 učiteljeva stališča in odnos do otrok, saj to vpliva na stališča ostalih 
učencev (Grolnick in Ryan, 1990; Vaughn in Haager, 1994, v Bryan, 
1998).  

Učenci s SUT se na socialnem področju srečujejo z osamljenostjo, vrstniki pa jim 
pogosto nagajajo in jih trpinčijo (Božič, 2002). Margalit (Margalit, 1994; Margalit in 
Efrati, 1994, v Bryan, 1998) z raziskavami potrjuje, da učenci z UT in težavami na 
področju branja pogosteje občutijo osamljenost v primerjavi z učenci brez težav. 
Za to skupino učencev se vzroki za osamljenost skrivajo tudi v nizkem šolskem 
uspehu in/ali težavah na socialnem področju, na kar vplivajo slabše razvite 
socialne veščine tako na kognitivnem kot vedenjskem področju (Božič, 2002; 
Bryan, 1998).  

Različne raziskave navajajo rezultate, pridobljene v sociometričnih preizkušnjah. 
Iz prej opisanega lahko domnevamo, da lahko učence s posebnimi potrebami v 
redni osnovni šoli (torej tudi učence s SUT ali PPPU) drugi zavračajo ali prezirajo. 
Različni raziskovalci (Bender, Wyne, Stuck in Bailey, 1984; Kavale in Forness, 
1996; Kuhne in Wiener, 2000, v Gadeyne idr., 2004) ugotavljajo, da imajo učenci 
s SUT težavnejši položaj v razredu. Rutter, Giler in Hagell (1998, v Božič, 2002) 
opozarjajo, da otroci s SUT pogosteje razvijejo vedenjske motnje in delinkventno 
vedenje. Pogosteje odvrnejo pozornost z naloge in želijo biti več v interakciji z 
učitelji (Feagans in McKinney, 1981; McKinney in Speece, 1986, v Bryan, 1998). 
Težave imajo tudi v odnosih z odraslimi. Učitelji so v odnosu do njih bolj negativni 
in jih popravljajo več kot ostale učence (Siperstein in Goding, 1985, v Boucher, 
1999). Epstein idr. (1983, v Bryan, 1998) domnevajo, da lahko motnje pozornosti 
kasneje vodijo tudi v čustvene in vedenjske motnje.  

V nadaljevanju sem zato opisala dve skupini učencev pridobljeni s pomočjo 
sociometričnih preizkušenj, v katerih so z veliko verjetnostjo pogosto zajeti tudi 
učenci s SUT oziroma PPPU. Zavrnjeni učenci (učenci, ki so na sociometričnih 
preizkušnjah dobili veliko negativnih izbir in malo pozitivnih) imajo v primerjavi s 
prezrtimi učenci (učenci, ki so na sociometričnih preizkušnjah dobili malo 
pozitivnih in malo negativnih izbir) v emocionalnem in socialnem delovanju 
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intenzivnejše in stabilnejše težave (Bierman in McCauley, 1987, v Pečjak in 
Košir, 2002; Hymel in Rubin, 1985, v Pečjak in Košir, 2002).  

Zavrnjeni učenci so pogosto bolj agresivni, se bolj umikajo in so manj sociabilni 
kot povprečni učenci. Njihova agresivnost je večja na vseh področjih. Ti učenci 
imajo tudi nižje kognitivne sposobnosti (Newcomb idr., 1993, v Pečjak in Košir, 
2002). Ollenick idr. (1992, v Pečjak in Košir, 2002) pa dodajajo, da so prav ti 
učenci pogosto manj uspešni na akademskih področjih in posledično pogosto 
izpadejo iz izobraževalnega sistema.  

Različni avtorji (Frentz idr., 1991; Newcomb idr., 1993, v Pečjak in Košir, 2002; 
Ollenick idr., 1992) z raziskavami potrjujejo, da zavrnjenim učencem primanjkuje 
socialnih spretnosti, ki bi uravnavale njihovo agresivno vedenje. Ti v primerjavi s 
povprečnimi učenci izražajo višjo stopnjo anksioznosti in depresivnosti 
(Newcomb idr., 1993, v Pečjak in Košir, 2002). Prav tako pogosto reagirajo 
impulzivno (Frentz idr., 1991, v Pečjak in Košir, 2002).  

Sociometrične preizkušnje so pokazale, da imajo zavrnjeni učenci v primerjavi s 
priljubljenimi nižjo samopodobo na socialnem, čustvenem, akademskem, 
družinskem in fizičnem področju (Jackson in Bracken, 1989, v Pečjak in Košir, 
2002).   

V razredih je zavrnjenih približno od 10 do 20 % otrok. Razlogi so različni. 
Najpogosteje je za to kriva agresivnost, na drugem mestu pa so plahi učenci, ki 
se umikajo sami (Williams in Gilmour, 1994, v Pečjak in Košir, 2002).  

Zavrnjeni učenec ni vedno sam kriv za pozicijo zaradi svojega vedenja. Vzrok je 
lahko v skupini. V tem primeru ni dovolj zgolj delo z zavrnjenim učencem, ampak 
s celo skupino, da takega učenca sprejmejo (Williams in Gilmour, 1994, v Pečjak 
in Košir, 2002). Ti učenci predstavljajo rizično skupino tudi za kasnejše 
prilagoditvene težave (Pečjak in Košir, 2002).  

Drugo skupino zajemajo prezrti učenci. Ti so manj agresivni in manj sociabilni, 
imajo manj socialnih interakcij in kažejo manj pozitivnih socialnih dejanj in 
osebnostnih potez v primerjavi s povprečnimi učenci. Prav tako tudi izražajo nižjo 
stopnjo depresivnosti (Newcomb idr., 1993, v Pečjak in Košir, 2002). V 
samopodobi se od priljubljenih učencev razlikujejo le na področju socialne 
samopodobe, ki je pri tej skupini nižja (Jackson in Bracken, 1998, v Pečjak in 
Košir, 2002).  

L. Porter (1996, v Pečjak in Košir, 2002) ugotavlja, da lahko pri skupinah 
zavrnjenih, prezrtih in kontroverznih učencev pride do izolacije od vrstniške 
skupine.  

Skupina učencev, ki je socialno izolirana, je bolj nagnjena k izpadu iz 
izobraževalnega sistema, težje se prilagodijo šolski stvarnosti in imajo kot odrasli 
več težav z mentalnim zdravjem (Hartup, 1979; Hill in Hill, 1990; Hops in Lewin, 
1984; LeCroy, 1983; Porter, 1996, v Pečjak in Košir, 2002). 

Ko pride do socialne izolacije zaradi anksioznosti in umika, se to pogosteje 
povezuje z internaliziranjem težav (anksioznost, osamljenost, depresivnost …) in 
negativnim zaznavanjem lastne socialne kompetentnosti. Kadar pa je socialna 
izolacija povezana z agresivnim in motečim vedenjem, se to pogosteje povezuje 
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z eksternalizacijo težav (agresivnost, sovražno vedenje …). Do teh ugotovitev so 
prišli na vzorcu učencev nižjih razredov osnovne šole (Rubin in Mills, 1988, v 
Pečjak in Košir, 2002). 

Učenci, ki so socialno izolirani, imajo v stresnih življenjskih okoliščinah manj 
podpore in manj zaupanja in izkušenj pri njenem iskanju. Podobno je tudi v 
odraslosti (Porter, 1996, v Pečjak in Košir, 2002).  

Predpogoj za socialno kompetentnost so usvojene socialne veščine. Te 
vključujejo vedenja in znanje, potrebno za ugodne, kakovostne in uspešne 
odnose v komunikaciji z drugimi. Po mnenju raziskovalcev so otrokova čustva, 
samopodoba, samoučinkovitost, atribucije in socialni status komponente 
njegovega znanja in vedenja. Naštete komponente vplivajo na procesiranje 
ključnih socialnih informacij v okolju. Med procesiranjem informacij potekajo 
postopni koraki, kjer je vsak nujno potreben za ustrezen socialni odziv. Kadar se 
posameznik ne vede ustrezno, je to lahko posledica primanjkljajev ali popačene 
zaznave, razumevanja ali interpretacije pomembnih socialnih informacij v okolju 
(napaka v posameznem koraku ali kombinaciji več korakov) in napačno 
izbranega ali uporabljenega vedenja (Božič, 2002). 

 

Slika 1: Koraki procesiranja socialnih informacij 

I. Prepoznavanje ključnih socialnih informacij 

Socialne situacije so navadno kompleksne, zato je potrebno pozorno opazovanje 
ključnih informacij, usmerjanje na pomembne, zanemarjanje neustreznih in 
organizacija za lažji kasnejši priklic. Pomembni so neverbalni znaki, ki sporočajo 
o sogovornikovem počutju in čustvih, situaciji, sporočilu, želji po nadaljevanju 
oziroma zaključku interakcije (Božič, 2002). 

Na tem področju imajo poleg učencev z vedenjskimi težavami največ težav 
učenci s SUT, vendar si glede teh spretnosti avtorji niso enotni (Božič, 2002).  

V. izvedba vednja 

IV. odločanje o odzivu 

III. iskanje ustreznega odziva 

II. mentalne predstave in razlage 

I. prepoznavanje ključnih socialnih informacij 
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B. Wong (1998, v Božič, 2002) ugotavlja, da že mlajši otroci s SUT težje 
identificirajo čustva na osnovi obrazne mimike in v primerjavi z vrstniki 
potrebujejo več časa za interpretacijo strahu in jeze. Opozarja tudi na povezavo 
med socialno zaznavo in samopodobo ter socialno zaznavo in sprejetostjo med 
vrstniki. Bolj kot je otrok socialno občutljiv, višja je njegova samopodoba. 

Sposobnost socialne zaznave je statistično visoko povezana s sprejetostjo med 
vrstniki (Stilliadis in Wiener, 1989, v Bryan, 1998; Wong, 1998, v Božič, 2002), 
razlike pa ne odražajo razvojnih zaostankov (Wong, 1998, v Božič, 2002). Tudi 
različni drugi avtorji (Gallico, Thomas in Brob, 1991; Holder in Kirkpatrick, 1991; 
Nabuzoka in Smith, 1995, v Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004) potrjujejo, 
da neverbalne znake komunikacije manj natančno zaznava skupina učencev s 
SUT. Še posebno imajo težave učenci z  neverbalnimi SUT (Johnson in 
Myklebust, 1967, v Bryan, 1998).  

II. Mentalne predstave in razlage 

Po prepoznavi ključnih socialnih informacij otrok le-te poveže s predhodnih 
znanjem in jih poskuša razumeti (Bryan, 1998). Pomembna veščina je 
razumevanje socialne perspektive, torej predvidevanje, kako drugi vidijo in si 
razlagajo socialne dogodke. Vključeni so trije vidiki – kognitivni, emocionalni in 
zaznava. Učenci s SUT naj bi bili bolj egocentrični in naj bi imeli težave pri 
razumevanju vidika drugih (Božič, 2002).  Pearl, Bryan, Fallon in Herzog (1988, v 
Bryan, 1998) so z raziskavo ugotovili, da starejši osnovnošolski otroci z UT težje 
odkrijejo laži v primerjavi z vrstniki. Podobno velja za učence s SUT.  

III. Iskanje ustreznega odziva 

Po prejšnjih dveh korakih začne otrok iskati ustrezno vedenje (Božič, 2002). 
Priljubljeni učenci poiščejo ustreznejše možnosti odziva v primerjavi z manj 
priljubljenimi (Asher, 1983, v Bryan, 1998). Za razvoj ustreznega socialnega 
vedenja pa je potrebno spodbudno okolje. (Božič, 2002). 

IV. Odločanje o odzivu  

Preden se otroci odločijo, premislijo o možnih poteh reagiranja, razmislijo in 
ocenijo posledice posamezne reakcije in ocenijo verjetnost najboljšega izida 
(Bryan, 1998). Upoštevajo svoje zmožnosti in okolje. Otroci s SUT razumejo 
socialne in moralne norme (Bryan, Sonnefeld in Greenberg, 1981, v Bryan, 
1998), vseeno pa ob vprašanju, kako bi dejansko reagirali, izberejo strategijo, ki 
so jo pred tem označili kot neustrezno (Bryan idr., 1981; Bryan idr., 1982; Tur-
Kaspa in Bryan, 1994, v Bryan, 1998). Domnevajo, da naj bi na njihov socialni 
izbor vplivala čustvena stanja, atribucije o želenem uspehu v socialni situaciji in 
socialni status (Božič, 2002; Bryan, 1998).  

V. Izvedba vedenja 

Ob izvedbi potekata dva sprotna procesa – opazovanje učinkov vedenja v okolju 
in regulacija vedenja. Vključene so komunikacijske veščine in sposobnost 
izvajanja načrtovanega vedenja. V osnovi socialno funkcioniranje ovirajo 
komunikacijske veščine in jezikovni primanjkljaji (Bryan, 1998).  

Otroci s SUT so ob sporočanju slabih novic manj taktični in bolj neposredni 
(Pearl, 1992, v Bryan, 1998), v situacijah, ko naj bi sošolce prepričali, zakaj so se 
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nekaj odločili, pa so pogosto neprepričljivi (Bryan idr., 1981, v Bryan, 1998) in se 
strinjajo s tistim, kar je že bilo povedano, saj težko argumentirajo in zagovarjajo 
lastno mnenje (Bryan idr., 1981, v Bryan, 1998). V vlogi intervjuvanca postavljajo 
manj vprašanj, predvsem manj odprtih (Bryan idr., 1981, v Bryan, 1998). Kot 
manj spretni se izkažejo tudi v pomembnih komunikacijskih nalogah (Donahue 
idr., 1982, v Bryan, 1998). 

Ryan (2004) posebej obravnava učence z disleksijo. Ti so lahko socialno manj 
zreli v primerjavi z vrstniki. Slabša socialna zrelost lahko vodi v slabše 
medvrstniško sprejemanje, v socialnih situacijah jim je nerodno, socialnih 
namigov ne razberejo ustrezno. Če imajo težave še z izražanjem (ne najdejo 
prave besede, zatikajoč govor), to še dodatno negativno vpliva na socialne 
interakcije. 

Vrstniško nesprejemanje kot dejavnik čustvenih težav 

Socialno področje je močno povezano s čustvenim. Čustvena kompetentnost je 
lahko v vlogi vzroka ali posledice socialnega sprejemanja. Asher in Rose (1997, v 
Pečjak in Košir, 2002) ugotavljata, da imajo učenci, ki jih sošolci ne sprejmejo ali 
nimajo prijateljev, manj virov čustvene podpore in pomoči. Njihovo 
samospoštovanje je nižje, v socialnih situacijah so bolj anksiozni in depresivni, 
prav tako pa so tudi bolj osamljeni kot drugi učenci. Avtorja navajata tudi, da so 
za dobro vrstniško prilagojenost ključni trije dejavniki: sprejetost v vrstniški 
skupini, udeleženost v prijateljskih odnosih in kakovost prijateljskih vezi. Dejavniki 
se med sabo neodvisno povezujejo s počutjem učencev v šoli.  

2.4.4 Vedenje  

Težave na vedenjskem področju (motnje pozornosti, hiperaktivnost in 
agresivnost) močno vplivajo na socialni status in prilagajanje skupini. To vedenje 
vpliva škodljivo na življenje učencev s SUT in napoveduje vseživljenjske težave 
pri prilagajanju (Bryan, 1998).  

Nekateri vidiki odzivanja, čustvovanja in vedenja pri otrocih so prognostično 
neugodni za razvoj psihosocialnih problemov in osebnostnih motenj v daljšem 
življenjskem obdobju. Še posebej so izpostavljeni otroci z motnjami branja, saj 
raziskovalci ugotavljajo tesno ali celo vzročno povezanost z zgodnjimi 
vedenjskimi težavami (Božič, 2002). Michael in Lewandowski (1990, v Raad, 
2013) sta v raziskavi med dečki s SUT ugotovila, da so pri njih pogosto prisotne 
internalizirane motnje (anksioznost, depresivnost, zaskrbljenost) in še pogosteje 
eksternalizirane motnje vedenja, predvsem hiperaktivnost. Posebej izpostavljeni 
so dečki, ki imajo poleg težav z branjem še motnje pozornosti in pomanjkljivo 
samoregulacijo. Nekateri imajo vedenjske težave ob vstopu v šolo, ki se 
nadaljujejo z razvojem bralnih težav, pri drugih pa se oba tipa motenj razvijata 
sočasno (Božič, 2002).  

V metaanalizi sta Bender in Wall (1994, v Raad, 2013) opredelila vrste teh težav: 
težave na področju adaptivnega vedenja (osredotočenost na nalogo, socialne 
spretnosti, izvršilne funkcije), neustrezno vedenje (izbruhi, moteče ali sovražno 
vedenje, agresivnost, nasilnost), impulzivnost, nepozornost in hiperaktivnost. 
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Epstein idr. (1983, v Bryan, 1998) domnevajo, da lahko motnje pozornosti 
kasneje vodijo v čustvene in vedenjske motnje. Bender in Golden (1990, v Bryan 
1998) sta ugotovila, da se delež učencev z UT spopada s sramežljivostjo in 
umikanjem iz socialnih situacij. Prav tako lahko do vedenjskih težav pride zaradi 
neprepoznanih ali slabo odpravljenih UT (Silver, 1990, v Bryan, 1998). Učitelji 
učence z UT kot tudi tiste s slabšimi dosežki ocenjujejo kot učence s slabšimi 
socialnimi veščinami in več težavami na področju vedenja (Haager in Vaughn, 
1995, v Bryan, 1998). Bryan (1998) opozarja še na pomembno dejstvo, in sicer 
da lahko učenci uporabljajo ustrezne komunikacijske veščine, ki so se jih naučili, 
in s tem zakrivajo resnične komunikacijske primanjkljaje.  

Rutter, Giler in Hagell (1998, v Božič, 2002) opozarjajo, da otroci s SUT 
pogosteje razvijejo vedenjske motnje in se pogosteje vedejo delinkventno. Pri 
dveh tretjinah agresivnih in delinkventnih otrok so njihove besedne sposobnosti 
pomembno nižje od nebesednih. Z nižanjem stopnje besednih sposobnosti 
narašča možnost težavnega in agresivnega vedenja (Harper, Lindgren, Riehman, 
Stephens, 1986; Snow in Thurber, 1997, v Božič, 2002). Različni avtorji 
ugotavljajo, da imajo otroci s SUT pogosto težave s pomanjkljivo pozornostjo in 
včasih celo hiperaktivnostjo. To je še posebej značilno za mlajše otroke 
(Ghesquière, Grietens in Hellinckx, 1998; Hinshaw, 1992; Kotkin, Forness in 
Kavale, 2001; Sanson, Prior in Smart, 1996; Shalev, Auerbach in Gross-Tsur, 
1995, v Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004). Ti otroci imajo tudi izrazitejše 
težave s selektivno pozornostjo, natančnostjo, slabše načrtujejo in predvidevajo 
in so manj vztrajni. Verjetno so to tudi že posledice osebnostnega funkcioniranja 
in šolske neuspešnosti. Obstaja verjetnost, da te težave prekrivajo SUT, ki so jih 
ovirale v zgodnjem učenju (Wong, 1998, v Božič, 2002). Tudi A. Mikuš Kos 
(2002) po angleški raziskavi povzema, da ima kar 45 % otrok z motnjami vedenja 
tudi specifične motnje branja. Dokazano je tudi obratno, da imajo torej otroci s 
specifičnimi primanjkljaji na področju branja več možnosti za razvoj vedenjskih 
motenj (Carr, 1999, v Božič, 2002). J. Božič (2002) pa k temu dodaja, da je 
predpogoj za uspešno učenje ravno spretnost branja.  

Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) predstavljajo rizičen dejavnik za 
socialni razvoj. Ena tretjina teh otrok v adolescenci razvije antisocialno vedenje z 
vedenjskimi motnjami, zlorabo drog in odvisnostjo (Rutter, Giller, Hagell, 1998, v 
Božič, 2002). Pri tistih, ki imajo hkrati motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in 
SUT, je prognoza še toliko bolj neugodna (Carr, 1999, v Božič, 2002; Mikuš Kos, 
2002). Rizični dejavniki so biološke in psihosocialne narave. Težave v 
prilagajanju in vedenjske težave v tej skupini otrok izvirajo iz biološko pogojenih 
značilnosti, delno pa iz neugodnih interakcij z okoljem. Zaradi pritiskov lahko 
razvijejo še čustvene motnje. K motnjam vedenja prispevajo otrokove slabe 
izkušnje s svetom, slaba samopodoba in čustvena prizadetost. Iz ugotovitev 
angleške raziskave ima 30 % otrok s SUT tudi motnje vedenja (Mikuš Kos, 2002).  

Obsežna raziskava iz Nove Zelandije, ki se je ukvarjala s povezavo med SUT in 
vedenjskimi motnjami, navaja, da so otroci z diagnozo motnje pozornosti (ADD) 
skupaj s SUT v adolescenci pogosto delinkventni. Glede na prisotnost motnje 
pozornosti se vzorci antisocialnega vedenja lahko razlikujejo. Nekateri imajo 
vedenjske motnje že v predšolskem obdobju, drugi ob prehodu v srednjo šolo. 
Najpomembnejši varovalni dejavniki za preprečevanje delinkventnosti so dobro 
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razvite verbalne sposobnosti in ugodne družinske okoliščine (Shoemaker, 1996, 
v Božič, 2002). 

V podobni študiji v Avstraliji so proučevali povezanost med posameznimi tipi SUT 
(specifične motnje pisanja, specifične motnje pri matematiki in kombinacija obeh) 
z drugimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ki se pojavljajo v otroštvu (motnja 
pozornosti in hiperaktivnosti, vedenjska in/ali opozicionalna motnja, anksioznost 
in/ali fobije, depresivnost). Od 20 % do 30 % otrok v vseh treh skupinah s 
specifičnimi motnjami ima diagnozo na dveh do štirih področjih vedenjskih in 
čustvenih motenj (Božič, 2002).  

Druge raziskave so se ukvarjale s povezavo med posameznimi specifičnimi 
primanjkljaji in internalizirinami (anksioznost, fobije, depresija) in 
eksternaliziranimi motnjami (ADHD, vedenjske motnje, opozicionalno vedenje). 
Rezultati so pokazali, da se specifične motnje branja v enaki meri povezujejo z 
obema tipoma, specifične motnje matematike se nekoliko bolj povezujejo z 
internaliziranimi, kombinirane specifične motnje pa bolj z eksternaliziranimi 
(Osman, 2000, v Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004; Prior, 1999, v Božič, 
2002; Prior idr., 1999, v Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004; Shalev idr., 
1995, v Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004; Tsatsanis idr., 1997, v 
Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004). 

J. Božič (2002) sicer navaja, da se specifične motnje v literaturi pogosteje 
povezujejo z eksternaliziranimi motnjami, ne smemo pa pozabiti na tveganost 
razvoja anksioznih motenj, še posebej pri otrocih s specifičnim primanjkljajem na 
enem področju učenja. Otroci, ki imajo kombiniran tip motenj, imajo nižji nivo 
inteligentnosti in se bolj nagibajo k eksternaliziranim motnjam. Vedenjsko in 
šolsko so slabše prilagodljivi. Ti dve področji sta medsebojno povezani. Težave 
se kažejo celotno šolsko obdobje. Pogosteje se to izraža pri dečkih. Vedenjske 
težave, vidne že zgodaj, še posebej tiste, ki se vežejo na šibko kontrolo impulzov 
in slabše veščine samoregulacije, napovedujejo razvoj SUT. Tudi učitelji pri teh 
otrocih opažajo nižji nivo potrebnih spretnosti za uspeh v šolskem okolju (Božič, 
2002). 

Otroci z motnjami pozornosti, hiperaktivnostjo in SUT se lahko naučijo 
kompenzirati primanjkljaje in lahko postanejo uspešni učenci, ki oblikujejo 
primerne socialne odnose. Povezava med SUT in vedenjskimi težavami je 
odvisna od različnih dejavnikov v okolju, še posebej pa od načinov reagiranja v 
družini in šoli (Božič, 2002).  

Posebno tveganje predstavljajo neprepoznane UT7SUT v osnovni šoli. Skinner in 
Piek (2001, v Kirby, Davies in Bryant, 2005) opozarjata, da se v takšnih primerih 
poveča tveganje za psihosocialne težave v odraslosti (anksioznost, depresivnost, 
nizko samovrednotenje). Silver (1990, v Bryan, 1998) pa trdi, da ima ena tretjina 
otrok, ki so sicer prepoznani kot učenci s čustvenim in vedenjskimi težavami, 
pravzaprav neprepoznane ali skromno obravnavane SUT. Zgodnja identifikacija 
omogoči intervencije, ki lahko te dolgotrajne težave zmanjšajo (Kirby idr., 2005). 

2.4.5 Pomen razredne klime in učitelja 

Na učenje učencev pomembno vplivajo izkušnje, ki so jih pridobili v šoli oziroma 
že pred tem. Izkušnje niso samo informacije, temveč gre predvsem za čustvene, 
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socialne in kognitivne dejavnike. Te izkušnje vključujejo občutke in čustva, ki 
spreminjajo otrokova telesna, mentalna in duševna stanja. Strah in zmedenost 
sta povezana z doživljanjem pouka, posledično pa to vpliva na inteligentnost in 
zmožnost za učenje oziroma reševanje problemov. Čustveno stanje 
posameznika se širi tudi na druge. To imenujemo razredna klima (Rutar, 2012, v 
Lenič, 2015). Učitelji, ki se zavedajo povezave med čustvovanjem in 
prefrontalnim korteksom, bodo poskušali ustvariti okolje, v katerem bo učenje 
pozitivno povezano s čustvi (Hardiman in Denckla, 2012, v Lenič, 2015). Tancig 
(2013, v Lenič, 2015) po ugotovitvah nevroznanstvenih raziskav poudarja pomen 
pozitivih čustev, saj negativna učenje blokirajo. Vzpostaviti je torej treba tako 
učno okolje, ki spodbuja pozitivna čustva in motivacijo.  

Razredno klimo soustvarja učitelj in vpliva na otrokovo zaznavanje sebe in šolsko 
samopodobo. Ugodna je, če je manj usmerjena na dosežke posameznika in bolj 
na sodelovanje in individualno pomoč. Pomembna so tudi stališča učiteljev do 
učencev s SUT, saj učitelj predstavlja model za druge učence. Vsak posameznik 
se primerja s sovrstniki in iz tega izhaja del samovrednotenja. Tako raziskovalci 
ugotavljajo, da se učenci z UT v skupini s srednje izraženimi težavami uvrščajo 
višje, nižje pa v skupini z normalno učinkovitostjo (Božič, 2002).  

Long in Fogell (2001, v Pečjak in Košir, 2002) navajata, da bi moral učitelj v 
procesu učenja spodbujati:  

 interes (vedoželjnost) učenca, da ga motivira za raziskovanje in reševanje 
problemov,  

 zadovoljstvo (veselje), kar ugodno vpliva na učenje, 
 varnost, enega najpomembnejših dejavnikov, saj učenec, ki se ne počuti 

varnega, svojo pozornost usmerja na zadovoljitev te potrebe, namesto da 
bi primarno pozornost posvečal procesu učenja.  

Med dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in občutek varnosti, so struktura pouka 
s spremembami in novostmi, zaupanje in medsebojno upoštevanje. Učenje je 
proces urjenja, učenec ima pravico do napak in dobiva povratne informacije, prav 
tako pa veljajo določena pravila in vnaprej določene posledice, če se pravila 
kršijo (Long in Fogell, 2001, v Pečjak in Košir, 2002). 

Avtorji z raziskavami potrjujejo tudi, da učiteljev način poučevanja in učenčeva 
prepričanja delujejo vzajemno in vplivajo na rezultate. Otrokova samopodoba v 
zgodnjih letih je v povezavi s šolskimi dosežki v veliki meri pod vplivom povratnih 
informacij učitelja, predvsem tega, kako in na kakšen način jih podaja (Bryan, 
1998). Pomembno vlogo ima timsko sodelovanje, na kar opozarja tudi M. 
Schmidt (2001). Ravno sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga spada med 
uspešne načine pomoči učencem z UT. V tem odnosu se predpostavlja, da 
sodelujeta partnersko, združujeta strokovno znanje, spretnosti, skupen napor in 
trud. To ima zagotovo pomemben vpliv tudi na razredno klimo, saj so prednosti 
tako za učence s težavami kot za tiste brez njih.  

Učitelj mora biti pozoren tudi na akademsko in socialno-vedenjsko področje. S 
tem ko učitelj pri učencih razvija socialne spretnosti, pripomore tudi k zmanjšanju 
vpliva težav na učno neuspešnost (Pierangelo in Giuliani, 2008). Tudi Pulec Lah 
(1999) opozarja na pomembnost čustvenega vzdušja in socialnih odnosov v šoli, 
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saj lahko učenci s posebnimi potrebami sčasoma začnejo doživljati učno pomoč 
kot velik pritisk.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Učenci s PPPU imajo poleg izrazitih težav na področju osnovnih šolskih veščin 
še zaostanke v razvoju, motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 
komunikacije, socialnih sposobnosti in čustvenega dozorevanja. Ti primanjkljaji 
vplivajo na predelovanje besednih in nebesednih informacij, usvajanje in 
avtomatizacijo šolskih veščin in vplivajo na celotno življenje (Magajna idr., 2015).  

V magistrskem delu me je zanimalo, kakšne težave se pojavljajo predvsem na 
socialnem in čustvenem področju pri učencih s PPPU, saj se po mnenju J. Božič 
(2002) strokovni delavci šol s temi težami ukvarjajo manj. Prav tako je o tej 
tematiki zaslediti tudi manj objav. Proučiti sem želela tudi, katere aktivnosti 
oziroma strategije poznajo in uporabljajo (če jih) učitelji, specialni in 
rehabilitacijski pedagogi in svetovalni delavci za učence s PPPU, ki so usmerjeni 
v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
V magistrskem delu sem namreč nameravala oblikovati nabor možnih aktivnosti 
oziroma strategij, ki jih omenjene skupine strokovnih delavcev lahko uporabijo za 
preprečevanje težav na socialnem in čustvenem področju. Nabor je sestavljen iz 
predlogov strokovnih delavcev in je dopolnjen s pomočjo strokovne literature. 

3.2 Cilji magistrskega dela, hipoteze in raziskovalna vprašanja 

Cilji magistrskega dela so bili naslednji:  

 dobiti vpogled v zaznavanje težav na čustvenem in socialnem področju med 
učitelji, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in šolskimi svetovalnimi 
delavci, 

 ugotoviti, kako omenjeni šolski strokovni delavci preprečujejo nastajanje 
oziroma poglabljanje težav na čustvenem in socialnem področju,  

 zbrati aktivnosti oziroma strategije, ki jih omenjene skupine strokovnih 
delavcev šol lahko uporabijo za preprečevanje težav na čustvenem in 
socialnem področju.  

Na podlagi ciljev sem opredelila tudi dve hipotezi in tri raziskovalna vprašanja. 

Hipoteza 1: Več kot polovica (> 50 %) anketiranih opaža razlike med učenci s 
PPPU in učenci brez PPPU na čustvenem in socialnem področju.  

Hipoteza 2: V opažanju razlik med učenci s PPPU in učenci brez PPPU na 

čustvenem in socialnem področju se posamezne skupine anketiranih oseb 
(profesorji razrednega pouka, specialni in rehabilitacijski pedagogi in svetovalni 
delavci) ne razlikujejo.  

Raziskovalno vprašanje 1: Katere pristope oziroma strategije poznajo učitelji, 
svetovalni delavci in specialni in rehabilitacijski pedagogi za preprečevanje težav 
na čustvenem in socialnem področju v populaciji učencev s PPPU? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere pristope oziroma strategije od poznanih 

uporabljajo učitelji, svetovalni delavci in specialni in rehabilitacijski pedagogi za 
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preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju v populaciji učencev s 
PPPU? 

Raziskovalno vprašanje 3: Kateri pristopi oziroma strategije za preprečevanje 
težav na čustvenem in socialnem področju so primerni za učence s PPPU? 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabljena metoda je bila deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda. 
Raziskovalna pristopa v magistrskem delu sta bila kvalitativni in kvantitativni. 

3.3.1 Vzorec 

V empiričnem delu naloge je sodelovalo 56 strokovnih delavcev šole. 
Pridobivanje odgovorov je bilo izvedeno po spletu, manjši delež pa tudi s 
pomočjo natisnjenega vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil poslan v reševanje 
februarja 2016. Kot je znano, v šolstvu močno prevladuje ženski spol, kar se je 
pokazalo tudi pri tej raziskavi. Delež žensk, ki so sodelovale, je kar 95 %.  

Anketni vprašalniki so bili poslani na različne šole v Sloveniji. Vključene so bile 
šole, na katerih sem opravljala praktično usposabljanje in prostovoljno delo, in 
šola, kjer sem zaposlena. Povezavo do vprašalnika pa sem posredovala še na 
nekaj drugih naključno izbranih šol. Tako so bile vključene šole iz mestnega kot 
tudi ruralnega okolja. Šole se razlikujejo tudi po velikosti. 

V raziskavi je sodelovalo 56 anketirancev, od tega 95 % (53) žensk in 5 % (3) 
moških (tabela 1). Anketiranci so imeli v povprečju 38 let, standardni odklon je 
11,6. Minimalna starost je bila 25 let, maksimalna pa 60.  

Tabela 1: Število anketirancev glede na spol 

 

 

Spol f % 

 

Ženski 53 94,6 

Moški 3 5,4 

Skupaj 56 100,0 
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Slika 2: Histogram s številom anketirancev glede na starost 

Glede na delovno mesto trenutne zaposlitve je 25 % (13) anketirancev učiteljev 
razrednega pouka, 51 % (27) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki izvajajo 
dodatno strokovno pomoč, in 25 % (13) zaposlenih v šolski svetovalni službi. 
Največ sodelujočih v raziskavi je torej specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 
po drugi strani pa je vprašalnik izpolnilo razmeroma malo učiteljev razrednega 
pouka. Najmanj odgovorov sem pričakovala od šolske svetovalne službe, saj je 
zaposlenih na tem delovnem mestu v šolah najmanj, a sem s številom odgovorov 
zadovoljna. Populacijo učencev s PPPU zagotovo najbolje poznajo specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki delajo v rednih šolah z njimi, zato je najbrž tudi največ 
anketnih vprašalnikov izpolnila ravno ta skupina strokovnih delavcev.  

Tabela 2: Število zaposlenih na posameznem delovnem mestu  

Delovno mesto f % 

 

Učitelj razrednega pouka 13 24,5 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči 

27 50,9 

Šolska svetovalna služba 13 24,5 

Skupaj 53 100,0 

                                           

Med anketiranci je bilo največ specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (14 
oziroma 17 %), 13 profesorjev razrednega pouka (15 %), 7 psihologov in prav 
toliko defektologov (8 %), 6 pedagogov (7 %), 3 tiflopedagogi in pedagogi 
specifičnih učnih težav (4 %), 2 socialna pedagoga (2 %) in 1 logoped 
surdopedagog (1 %). 
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Tabela 3: Število anketirancev glede na izobrazbo 

Izobrazba f % 

Defektolog 7 13,2 

Logoped surdopedagog 1 1,9 

Pedagog 6 11,3 

Profesor razrednega pouka 13 24,5 

Psiholog 7 13,2 

Socialni pedagog 2 3,8 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 14 26,4 

Tiflopedagog in pedagog specifičnih učnih 

težav 
3 5,7 

Skupaj 53 100,0 

 

Povprečno število delovnih let oseb, vključenih v raziskavo, je bilo 14,5 leta, 
standardni odklon je 12,25. Minimalno število let delovnih izkušenj je bilo 1 leto, 
največ pa 36.  

 

 
Slika 3: Število anketirancev glede na število let delovnih izkušenj 

3.3.2 Opis merskih pripomočkov oziroma instrumentarija 

Za pridobivanje odgovorov sem sestavila anketni vprašalnik. Večji del odgovorov 
sem pridobila s pomočjo spletnega vprašalnika, manjši del anketirancev pa je 
vprašalnik izpolnilo ročno.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih delov. Prvi del je splošni, kjer sem 
pridobila podatke o spolu, starosti, delovnem mestu trenutne zaposlitve, izobrazbi 
in letih delovnih izkušenj. Drugi, tretji, četrti in peti del pa vsebujejo vprašanja 



32 
 

zaprtega in odprtega tipa in ocenjevalne lestvice Likertovega tipa. Drugi del se 
nanaša na anketirančevo opažanje razlik na področju čustvovanja in socialne 
kompetentnosti med učenci s PPPU in učenci brez primanjkljajev. S tretjim in 
četrtim delom sem ugotavljala, kako pristopajo v primeru težav na teh dveh 
področjih, katere aktivnosti oziroma strategije poznajo in katere od teh, če sploh, 
uporabljajo za reševanje čustvenih ali socialnih težav. S petim delom sem 
poskušala pridobiti odgovore o tem, katere aktivnosti oziroma strategije se 
vprašanim zdijo primerne za učence s PPPU. 

3.3.3 Opis poteka raziskave 

Podatke sem v večini pridobila na podlagi spletnega vprašalnika. Merske 
karakteristike vprašalnika sem predhodno preverila na pilotnem vzorcu. 
Vprašalnik sem posredovala trem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z učenci s 
PPPU. Spletni vprašalnik sem poslala na različne šole po Sloveniji (Primorska, 
Štajerska, Osrednjeslovenska regija) oziroma jim predala natisnjene. Povezavo 
do spletne ankete sem šolam posredovala februarja 2016 in jo pustila dostopno 
za reševanje do aprila istega leta.  

3.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Kvantitativne podatke sem statistično obdelala z računalniškim programom IBM 
SPSS Statistics. Za opisne/atributivne spremenljivke sem izračunala absolutne 
frekvence (f) in strukturne odstotke (%), za numerične spremenljivke pa 
aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Za preverjanje hipotez sem 
uporabila binomski test in Kullbackov preizkus. Enake postopke sem uporabila za 
preverjanje raziskovalnih vprašanj. 

Kvalitativne podatke (odgovore na odprta vprašanja) sem kodirala in 
kategorizirala ter podala teoretično razlago.  

Rezultate sem prikazala v tabelah in grafih.  

3.4 Rezultati in interpretacija 

Med raziskavo sem bila osredotočena predvsem na to, ali strokovni delavci v 
šolah zaznavajo težave na čustvenem in socialnem področju in kako jih 
poskušajo omiliti oziroma preprečiti. Zanimale so me tudi aktivnosti oziroma 
strategije, ki jih pri tem uporabljajo.  

V nadaljevanju je predstavljena analiza odgovorov na posamezna vprašanja iz 
anketnega vprašalnika. Rezultati so prikazani v grafih in tabelah. 
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Najprej me je zanimalo, ali strokovni delavci opažajo razlike v čustvovanju in 
socialni kompetentnosti med populacijo učencev s PPPU in učenci brez 
primanjkljajev/motenj. 

 

Slika 4: Razlike v čustvovanju in socialni kompetentnosti med učenci s PPPU in učenci brez 
primanjkljajev/motenj glede na opažanja strokovnih delavcev 

S slike 4 je razvidno, da več kot polovica anketiranih (76 %) opaža razlike v 
čustvovanju in socialni kompetentnosti med populacijo učencev s PPPU in učenci 
brez primanjkljajev/motenj.  

Tabela 4: Odgovor na vprašanje o opažanju razlik med učenci s PPPU in učenci brez PPPU na 
čustvenem in socialnem področju 

 

V tabeli 4 je tudi računsko dokazano, da več kot polovica anketirancev (76 %) 
opaža, da se skupini učencev s PPPU in tisti brez njih na čustvenem in 
socialnem področju razlikujeta.  

Tabela 5: Hi-kvadrat preizkus za preverjanje opažanj razlik na čustvenem in socialnem področju 
med učenci s PPPU in tistimi brez njih glede na delovno mesto anketirancev 

 

Odgovor 

Skupaj DA NE 

Binomski test Kategorija N 
Vzorčni 

delež 

Hipotetični 

delež 
p 

Odgovor Skupina 1 DA 35 0,76 0,50  ≤ 0,001 

Skupina 2 NE 11 0,24   

Skupaj  46 1,00   
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Delovno 

mesto 
Razredni 

učitelj 

f 9 2 11 

% glede na delovno 

mesto 
81,8 % 18,2 % 100 % 

Spec. in 

rehab. ped. 

f 18 5 23 

% glede na delovno 

mesto 
78,3 % 21,7 % 100 % 

Šolski 

svetovalni 

delavec 

f 8 4 12 

 % glede na delovno 

mesto 
66,7 % 33,3 % 100 % 

Skupaj f 35 11 46 

% glede na delovno 

mesto 
76,1 % 23,9 % 100 % 

 

KT = 0,815; df = 2; p = 0,665 

Iz tabele 5 je razvidno, da vse tri skupine anketirancev (81,8 % učiteljev, 78,3 % 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki izvajajo DSP, in 66,7 % zaposlenih v 
šolski svetovalni službi) pri skupini učencev s PPPU opažajo, da imajo ti več 
težav na čustvenem in socialnem področju v primerjavi z učenci brez 
primanjkljajev/težav. S Kullbackovim testom sem preverila, ali so razlike 
statistično pomembne. Vrednost testa znaša 0,815, kar pomeni, da razlike, ki jih 
zaznavajo na čustvenem in socialnem področju med posameznimi skupinami, 
vključenimi v vzorec, niso statistično pomembne.  

Ne glede na navedeno sklepam, da največ težav opazijo ravno učitelji 
razrednega pouka, saj so ti največ v stiku z učenci, jih spremljajo vsakodnevno in 
jih zato tudi najbolje poznajo. Na drugi strani pa ima šolska svetovalna služba 
najverjetneje najmanj stika z njimi oziroma jih vidi redkeje in ima posledično tudi 
manj vpogleda v tovrstne razlike. Učitelji lahko hkrati najbolje primerjajo učence s 
primanjkljaji in tiste brez njih, saj imajo po navadi v razredu prisotni obe skupini. 
Vidimo lahko, da velika večina strokovnih delavcev opaža razlike med populacijo 
učencev s PPPU in tistimi brez primanjkljajev/motenj. To je lahko spodbudno, saj 
če opazijo razlike in se te kažejo kot težave, jim lahko tudi pomagajo.  

Anketirancem sem zastavila tudi vprašanji, kakšne težave oziroma razlike 
opažajo med učenci s PPPU in tistimi brez motenj/primanjkljajev na čustvenem in 
socialnem področju. Odgovore sem kategorizirala. Za področje čustvovanja sem 
si pomagala z opredelitvijo H. Smrtnik Vitulić (2004), ki to področje deli na 
uravnavanje, izražanje in prepoznavanje čustev. Ostale kategorije sem dodala 
sama, saj niso neposredno spadale v katero od že prej navedenih. Pri 
kategorizaciji odgovorov s področja socialne kompetentnosti pa sem si pomagala 
z opredelitvijo na podlagi štirih ključnih področij, in sicer socialne spretnosti 
(sposobnost začenjanja socialnega stika in odzivanja na ustrezen način), odnosi 
z drugimi, starosti primerna socialna kognicija (reševanje problemov, 
prepoznavanje in spremljanje socialnih situacij) in odsotnost vedenja, ki kaže na 
socialno neprilagojenost (na primer agresivno vedenje) (Bauminger, Edelsztein in 
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Morash, 2005, v Carman in Chapparo, 2012). Ostale kategorije niso spadale v 
nobeno od prej omenjenih, zato sem jih dodala.  

Tabela 6: Kategorizirani odgovori anketirancev na vprašanje, kakšne razlike opažajo na področju 
čustvovanja med učenci s PPPU in učenci brez primanjkljajev/motenj. 

Težave – čustvovanje f 

Uravnavanje čustev 31 

Izražanje čustev 15 

Slabša samopodoba 6 

Prepoznavanje čustev 3 

Nizka samozavest 3 

Težave na področju socialnih odnosov (umanjkanje 
očesnega stika) 

3 

Nezaupanje vase 2 

Psihosomatske težave 1 

Obrambni mehanizmi 1 

Slabši uvid v težave 1 

Težave s koncentracijo 1 

Neposrednost 1 

Hvaležnost 1 

Vedenjske težave 1 

Na sploh več težav na področju čustvovanja 1 

 

Anketiranci opažajo največ težav na področju uravnavanja čustev. Nekateri 
odgovori so bili tudi, da so bolj občutljivi, težje prenašajo neuspehe, poraz, imajo 
manj ali so popolnoma brez prijateljev, težje uravnavajo čustva, so impulzivni itd. 
Drugi najpogostejši odgovori so spadali v kategorijo izražanje čustev. Sem sem 
uvrstila odgovore, kot so neprimerno izražanje jeze, umikanje vase, strah pred 
šolo, anksioznost itd. Sledijo trditve, da imajo ti učenci slabšo samopodobo. Na 
četrto mesto so se uvrstili prepoznavanje čustev, nizka samozavest, težave na 
področju socialnih odnosov in pri vzpostavljanju očesnega stika. Dvakrat se je 
pojavil odgovor, da ti učenci manj zaupajo vase, po enkrat pa je bilo zapisano 
naslednje: več psihosomatskih težav, uporaba obrambnih mehanizmov, slabši 
uvid v težave, težave s koncentracijo, so bolj neposredni, bolj hvaležni, imajo več 
vedenjskih težav in na sploh več težav na področju čustvovanja.  

Tabela 7: Kategorizirani odgovori anketirancev na vprašanje, kakšne razlike opažajo na področju 
socialne kompetentnosti med učenci s PPPU in tistimi brez primanjkljajev/motenj. 

Težave – socialna kompetentnost f 

Socialne spretnosti 20 

Odnosi z drugimi 9 

Starosti primerna socialna kognicija 7 

Socialno neprilagojeno vedenje 4 

Na sploh težave na socialnem področju 3 

Samopodoba 2 

Izločenost, manjša priljubljenost 2 

Samozavest 2 

Ne držijo se dogovorov, ne opravijo naloge. 1 
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Največ anketirancev ugotavlja, da imajo težave na področju socialnih spretnosti. 
Sledijo odgovori, ki sem jih uvrstila na področje odnosov z drugimi, nato pa 
težave, povezane s starostjo (primerna socialna kognicija). Na četrto mesto se je 
uvrstilo socialno neprilagojeno vedenje. Nekaj jih meni tudi, da imajo na sploh 
več težav na socialnem področju. Omenjajo tudi samopodobo, izločenost 
oziroma manjšo priljubljenost, nižjo samozavest. En anketirancev pa je zapisal, 
da se ne držijo odgovorov oziroma ne opravijo danih nalog.  

Tabela 8: Odgovori anketirancev na vprašanje, ali se jim zdi, da imajo učenci s PPPU več težav v 
primerjavi z učenci brez primanjkljajev/motenj. 

 Odgovori 

f % 

 Čustvovanje 20 52,6 % 

 Socialna kompetentnost 26 68,4 % 

 Samopodoba 33 86,8 % 

 Vedenje 16 42,1 % 

 

Ne zdi se mi, da se razlikujejo 

na področjih čustvovanja, 

socialne kompetentnosti, 

samopodobe in vedenja. 

1 2,6 % 

 

Kot je razvidno iz tabele 8, anketiranci ugotavljajo, da se učenci s PPPU od 
učencev, ki teh motenj/primanjkljajev nimajo, najbolj razlikujejo na področju 
samopodobe. Tako jih meni kar 87 %. 68 % opaža razlike na področju socialne 
kompetentnosti, 53 % pa na področju čustvovanja. Sledi področje vedenja (42 
%). Samo en anketiranec pa je navedel, da se na teh področjih populacija 
učencev s PPPU in populacija učencev brez težav ne razlikujeta. 

Tabela 9: Ocena pogostosti opažanja težav pri učencih s PPPU na posameznih 
področjih 

Pogostost opažanja 

težav na 

posameznem 

področju 

f Min Maks M SD 

Čustvovanje 37 2 5 3,49 ,651 

Socialna 

kompetentnost 
38 2 5 3,71 ,565 

Samopodoba 37 2 5 4,00 ,782 

Vedenje 37 2 5 3,16 ,800 

 

Iz tabele 9 lahko opazimo, da je bila na vseh področjih najnižja ocena 2 (težave 
opažajo redko), najvišja pa 5 (težave opažajo skoraj vedno/vedno). Anketiranci 



37 
 

menijo, da se pri učencih s PPPU največ težav pojavlja na področju 
samopodobe, saj je tu aritmetična sredina 4 (težave opažajo pogosto). Sledi 
področje socialne kompetentnosti, kjer je aritmetična sredina 3,71. Pri tej 
možnosti so se anketiranci najmanj razlikovali, saj je tu najmanjši standardni 
odklon. Sledita čustvovanje (x = 3,49) in vedenje (x = 3,16).  

V nadaljevanju me je zanimalo, kako anketirani pristopijo, ko opazijo, da ima 
učenec s PPPU težave na področju čustvovanja.  

 

Slika 5: Odgovori anketirancev o tem, kako reagirajo ob opažanju težav na področju čustvovanja. 

Na vprašanje je odgovorilo 38 anketirancev. Slika 5 prikazuje, da jih največ 
težave rešujte tako, da se z učencem pogovorijo in poskušajo ugotoviti, zakaj je 
do težav prišlo (97 %). Anketiranci se pogosto (76 %) o svojih opažanjih 
pogovorijo z ostalimi strokovnimi delavci šole, precej pogosto (63 %) pa o tem 
obvestijo starše. Eden izmed njih je izbral možnost drugo in navedel, da poskuša 
poskrbeti, da ta učenec dobi občutek, da se lahko obrne po pomoč in se opremi 
za zmanjšanje svojih težav. 

Ko strokovni delavci opazijo težave na področju socialne kompetentnosti, 
pristopijo na različne načine.  

 

Slika 6: Odgovori anketirancev o tem, kako rešujejo težave na področju socialne kompetentnosti. 

Vprašani ob opažanju težav na področju socialne kompetentnosti najpogosteje 
reagirajo tako, da se z učencem pogovorijo in poskušajo ugotoviti razloge za 
težave. Takih odgovorov je bilo skupno kar 95 %. Kar 87 % je navedlo, da se o 
svojih opažanjih pogovorijo z ostalimi strokovnimi delavci šole, 61 % pa o tem 
obvestijo starše otroka oziroma mladostnika. Trije so izbrali možnost drugo. Pri 
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tem se eden loti treninga socialnih veščin, drugi načrtuje dejavnosti s tega 
področja, tretji pa poskuša ustvariti okolje, kjer se ta učenec lahko počuti varnega 
in lahko vadi socialne spretnosti. Na podlagi navedenega je razvidno, da so 
odgovori v kategoriji drugo precej akcijsko usmerjeni in želijo že takoj vplivati na 
posameznikovo vedenje. S slik 5 in 6 je razvidno, da se reševanja težav lotevajo 
podobno. 

Anketiranci so odgovarjali tudi, ali uporabljajo kakšne posebne 
aktivnosti/strategije za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja čustvenih 
težav ali težav na področju socialne kompetentnosti. 

 

Slika 7: Odgovori na vprašanje, ali strokovni delavci uporabljajo kakšne posebne 
aktivnosti/strategije. 

Na vprašanje je odgovorilo 38 anketirancev. S slike 7 je razvidno, da več kot 
polovica anketiranih (60,53 %) uporablja posebne aktivnosti oziroma strategije za 
preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja čustvenih težav ali težav na 
področju socialne kompetentnosti. Seveda me je v nadaljevanju zanimalo tudi, 
katere so te aktivnosti. 

Tabela 10: Najpogostejši odgovori na vprašanje, kakšne aktivnosti/strategije uporabljajo strokovni 
delavci. 

Odgovori f 

Socialne zgodbe/igre, igra vlog, zgodbe o čustvih, družabne igre, 
igre za razvijanje socialnih spretnosti 

14 

Iskanje močnih (in šibkih) področij, možnosti izkazovanja močnih, 
opogumljanje, pozitivne potrditve in pohvale, razvijanje 
samozagovorništva, samopodobe 

9 

Pogovor, pogovor o čustvih, čustveno opismenjevanje  8 

Delo z razredno skupnostjo, obravnava določenih tematik na 
razrednih urah 

6 

Razvoj socialne kompetentnosti – pogovor ob težavah, vodenje do 
rešitve, upoštevanje (njihovih mnenj, idej) 

4 

Sodelovanje s starši 3 
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Za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na čustvenem in 
socialnem področju največ anketirancev uporablja socialne zgodbe, zgodbe o 
čustvih, družabne igre, socialne igre in igre vlog. Ti odgovori so se pojavili kar 14-
krat. Predvidevam, da se ob tem z učenci tudi pogovorijo, čeprav tega niso vsi 
jasno zapisali. Drugi najpogostejši sklop odgovorov (9-krat) je zajemal iskanje 
močnih (in šibkih) področij, možnost njihovega izkazovanja, opogumljanje, 
samozagovorništvo, pozitivne potrditve in pohvale in na podlagi tega razvijanje 
samopodobe. Na tretjem mestu (8-krat) sledi pogovor, pogovor o čustvih, 
čustveno opismenjevanje ipd. Anketiranci so omenjali (4-krat) tudi razvijanje 
socialne kompetentnosti, vodenje učenca, da sam ugotovi, kaj lahko popravi, ipd. 
Po 3-krat so bili omenjeni še delo z razredno skupnostjo, obravnava določenih 
tematik na razrednih urah in sodelovanje s starši.  

 

Slika 8: Odgovori anketirancev o tem, ali se pri preprečevanju nastajanja oziroma poglabljanja 
težav na področju čustvovanja usmerijo samo na učenca ali tudi na ostale učence/razredno 
skupnost. 

Slika 8 prikazuje, da se večina anketirancev (59,5 %) pri preprečevanju 
nastajanja oziroma poglabljanja težav usmeri samo na učenca s PPPU in ne tudi 
na njegove sošolce.  
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Slika 9: Odgovori anketirancev o tem, ali se pri preprečevanju nastajanja oziroma poglabljanja 
težav na področju socialne kompetentnosti usmerijo samo na učenca ali tudi na ostale 
učence/razredno skupnost. 

V primerjavi s sliko 8 je slika 9 popolnoma drugačna. Pri preprečevanju 
nastajanja oziroma poglabljanja težav na področju socialne kompetentnosti se 
večina anketirancev (75,7 %) obrne na celotno razredno skupnost.  

Tabela 11: Pogostost poznavanja naštetih pristopov/strategij za delo z učenci s PPPU za 
preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju 

Odgovori f % 

Socialne zgodbe 35 97 % 

Igra vlog 35 97 % 

Uporaba lutke 28 78 % 

Uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje 24 67 % 

Trening socialnih veščin 31 86 % 

Drugo 5 14 % 

 

Največ anketirancev (97 %) pozna socialne zgodbe in igro vlog, sledijo tisti, ki 
poznajo trening socialnih veščin (86 %). 78 % anketirancev je navedlo uporabo 
lutke, 67 % pa uporabo vizualnih opor za ustrezno vedenje. Pod drugo so 
zapisali: »oseben odkrit pogovor med učenci, kjer se smejo postaviti zase, pa ne 
prestopijo meja drugih« in »mind reading«.  

Tabela 12: Pogostost uporabljanja naštetih pristopov/strategij za delo z učenci s PPPU za 
preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju 

Odgovori f % 

Socialne zgodbe 30 83 % 

Igra vlog 30 83 % 
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Uporaba lutke 10 28 % 

Uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje 18 50 % 

Trening socialnih veščin 22 61 % 

Drugo 3 8 % 

 

V vprašalniku so anketiranci zapisali tudi, katere pristope oziroma strategije 
uporabljajo za preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju za 
učence s PPPU. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju (tabela 9) so tudi pri tem 
najpogosteje navedli socialne zgodbe in igro vlog (83 %). Z 61 % sledi odgovor 
trening socialnih veščin. Polovica anketirancev (50 %) uporablja vizualne opore 
za ustrezno vedenje, samo 28 % pa lutko.  

Pod drugo so anketiranci zapisali: »družabne igre, kartončki s čustvi, pogovor in 
suport«, »oseben odkrit pogovor med učenci, kjer se smejo postaviti zase, pa ne 
prestopijo meja drugih« in »mind reading«. 

V nadaljevanju sem želela izvedeti, kateri pristopi oziroma strategije za 
preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju so po njihovem mnenju 
primerni za učence s PPPU. 

 

Tabela 13: Število izbir določenega pristopa/strategije glede na primernost za delo z učenci s 
PPPU za preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju  

Najprimernejše aktivnosti za učence s PPPU f % glede na št. 

anketirancev 

 

Socialne zgodbe 21 70 % 

Igra vlog 20 66,7 % 

Uporaba lutke 14 46,7 % 

Uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje 12 40 % 

Trening socialnih veščin 20 66,7 % 

Drugo 2 6,7 % 

 
Anketiranci kot najuporabnejše aktivnosti oziroma strategije za učence s PPPU 
vidijo socialne zgodbe. Tako meni kar 70 %. Sledita igra vlog in trening socialnih 
(67 %), uporaba lutke (47 %), 40 % pa se je odločilo za uporabo vizualnih opor 
za ustrezno vedenje. Dva izmed vprašanih sta izbrala možnost drugo. Eden od 
njih je zapisal »mind reading«, drugi pa »pogovor«. 
 
Anketirance sem nato prosila, da ocenijo primernost posameznih aktivnosti za 
preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na čustvenem in socialnem 
področju za učence s PPPU.  
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Tabela 14: Ocena primernosti posamezne aktivnosti/strategije 
 

Možni 

odg. 

Ocene M SD 

 1  

(Povsem 

neprimerna) 

2 

(Neprimerna) 

3 

(Delno 

primerna) 

4 

(Primerna) 

5 

(Povsem 

primerna) 

Skupaj   

Socialne 

zgodbe 

0 0 8 12 8 28 
4 0,77 

0 % 0 % 29 % 43 % 29 % 100 % 

Igra vlog 
0 2 6 13 9 30 

4 0,89 
0 % 7 % 20 % 43 % 30 % 100 % 

Uporaba 

lutke 

0 1 13 11 2 27 
3,5 0,7 

0 % 4 % 48 % 41 % 7 % 100 % 

Uporaba 

vizualnih 

opor za 

ustrezno 

vedenje 

0 1 12 8 5 26 

3,7 0,85 
0 % 4 % 46 % 31 % 19 % 100 % 

Trening 

socialnih 

veščin 

0 1 5 15 7 28 

4 0,77 
0 % 4 % 18 % 54 % 25 % 100 % 

 

Socialne zgodbe, igra vlog in trening socialnih veščin dosegajo povprečno oceno 
4, uporaba vizualnih opor 3,7, uporaba lutke pa 3,5. Na podlagi navedenega 
lahko zaključim, da se strokovnim delavcem šol te aktivnosti zdijo precej 
primerne.  

3.5 Razprava 

V empiričnem delu je sodelovalo 46 strokovnih delavcev šol. Od tega je bilo 11 
učiteljev razrednega pouka, 23 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki 
izvajajo DSP v rednih osnovnih šolah, in 12 šolskih svetovalnih delavcev. 
Vključeni anketiranci so se razlikovali tudi glede na izobrazbo in glede na število 
let delovnih izkušenj. Z vključevanjem različnih profilov strokovnih delavcev sem 
želela pridobiti čim širši vpogled v doživljanje in prepoznavanje težav na 
čustvenem in socialnem področju in z njima povezanima področjema – 
samopodobo in vedenjem.  

V prejšnjem poglavju so zapisani in interpretirani rezultati, pridobljeni s pomočjo 
anketnega vprašalnika, na podlagi katerih je bilo mogoče že dodobra dobiti 
vpogled v to, kako socialno področje in čustvovanje pri učencih s PPPU doživljajo 
različni profili strokovnih delavcev in kako se s težavami na teh področjih soočajo. 
V nadaljevanju pa sem dobljene rezultate povezala z ugotovitvami tujih avtorjev.  

Več kot polovica sodelujočih v raziskavi opaža pri učencih s SUT več težav na 
socialnem in čustvenem področju v primerjavi z učenci brez 
motenj/primanjkljajev. Učenci z UT imajo pogosteje psihosocialne težave kot 
drugi učenci (Breen in Barkley, 1984, v Filippatou, Dimitropoulou in Sideridis, 
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2009; Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004; Handwerk in Marshall, 1998, v 
Filippatou, Dimitropoulou in Sideridis, 2009; Heath in Ross, 2000, v Filippatou, 
Dimitropoulou in Sideridis, 2009; Maag in Reid, 2006, v Filippatou, Dimitropoulou 
in Sideridis, 2009; Noel, Hoy, King, Moreland in Meera, 1992, v Filippatou, 
Dimitropoulou in Sideridis, 2009; Sideridis, 2007, v Filippatou, Dimitropoulou in 
Sideridis, 2009; Swanson in Howell, 1996, v Filippatou, Dimitropoulou in 
Sideridis, 2009; Talbott in Loyd, 1997, v Filippatou, Dimitropoulou in Sideridis, 
2009). Učenci, ki imajo SUT, imajo te težave samo še močneje izražene (Dowdy 
in Smith, 1994; Gerber in Reiff, 1991, v Gerber, 1998). Prav tako tudi Rourke 
(2000, v Backenson idr., 2015) ugotavlja, da se pri nekaterih učencih s SUT 
pojavljajo pomembna odstopanja na socialnem, čustvenem in/ali vedenjskem 
področju. 

Na področju čustvovanja anketiranci najpogosteje opažajo težave z 
uravnavanjem čustev, sledi njihovo izražanje, slabša samopodoba, 
prepoznavanje čustev, nižja samozavest in težave na področju socialnih 
odnosov. Poleg teh so se pojavili še nekateri drugi odgovori (prikazano v tabeli 
6). Tudi drugi avtorji (Bryan, 1998; Pečjak in Košir, 2002) ugotavljajo, da so 
čustva pomemben dejavnik v šolski situaciji. Sposobnost prepoznave in 
razumevanja čustev pa vpliva tudi na socialno sprejetost učencev (Cassidy, 
Parke, Butkovsky in Braungart, 1992, v Pečjak in Košir, 2012). Negativna 
čustvena stanja namreč neugodno vplivajo na učenje in socialne aktivnosti 
(Božič, 2002; Bryan, 1998; Carr, 1999, v Božič, 2002; Wong, 1998, v Božič, 
2002). Učenci s PPPU so pogosto manj uspešni v šoli, kar lahko povežemo tudi z 
več težavami na čustvenem področju. Same težave na tem področju pa ponovno 
negativno vplivajo na učenje in hkrati še na socialno področje. A. Mikuš Kos 
(2002) še posebej izpostavlja ponotranjene težave, saj te niso očitne. Hkrati pa je 
dobro vedeti, da so čustvene stiske in posledično vedenjske težave v skupini 
učencev s SUT pogosto zgolj sekundarne, kar pomeni, da jih po prepoznavi 
lahko zmanjšamo ali omilimo (Božič, 2002).  

Tako kot čustveno področje sem analizirala tudi zaznavanje socialne 
kompetentnosti (tabela 7). Anketiranci največ težav opažajo pri socialnih 
spretnostih, odnosih z drugimi, vedenju, ki je socialno neprilagojeno, pri tem, da 
učenci nimajo primerno razvite socialne kognicije glede na doseženo starost, 
poleg tega ugotavljajo na sploh težave na socialnem področju oziroma da imajo 
učenci težave s samopodobo, izločenostjo, so manj priljubljeni, nesamozavestni, 
se ne držijo dogovorov in ne opravijo nalog. Učenci s SUT so v šoli pogosto 
neuspešni, kar pa vpliva tudi na odnose z vrstniki, saj jih slabše sprejemajo (Kos 
1986, v Božič, 2002). Baumeister (2008, v Pandy, 2012) se ukvarja z 
dolgotrajnimi posledicami neuspeha. Ugotavlja, da neuspeh povzroča posmeh, 
izolacijo in neprimerno vedenje vrstnikov. Posledično imajo učenci s SUT manj 
možnosti, da bi razvili zdravo samopodobo in socialne spretnosti. Več avtorjev 
opisuje, da imajo učenci z UT ali SUT več težav na socialnem področju 
(Gadeyne, Ghesquière in Onghena, 2004; Hallahan in Kauffman, 1997, v 
Woolfolk, 1998), vsekakor pa ima socialna izključenost velike posledice in vpliva 
na nadaljnji socialni razvoj (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; Mikuš Kos, 
2002). 

Na tem mestu se bom dotaknila tudi področja samopodobe, saj je opaziti, da 
strokovni delavci pri učencih s PPPU opažajo slabšo samopodobo. J. Božič 
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(2002) meni, da se ta skupina učencev pogosteje ocenjuje negativno in pogosto 
niso zadovoljni s sabo. Nekateri avtorji (Winne, Woodlands in Wong, 1982, v 
Bryan, 1998) pa trdijo, da ti učenci sebe ocenjujejo kot manj uspešne zgolj na 
akademskem področju. Bear, Minke in Manning (2002), Lackaye in Margalit 
(2006) in Tsovili (2004, v Raad, 2013) ugotavljajo, da imajo učenci s SUT veliko 
bolj negativno samopodobo v primerjavi z učenci brez primanjkljajev/motenj. 
Nekateri avtorji izhajajo iz ugotovitev, da to izhaja iz slabšega razumevanja in 
kontrole okolja ter doseganja ustreznih rezultatov. Vse to vodi v slab občutek 
kontrole nad sabo, kar pa ima lahko za posledico tudi slabšo samopodobo 
(Palombo, 2001, v Raad, 2013).  

Prav tako anketiranci navajajo tudi, da med učenci s PPPU največ težav opažajo 
ravno na področju samopodobe, sledijo socialna kompetentnost, čustvovanje in 
vedenje.  

Ko strokovni delavci opazijo težave na področju čustvovanja ali socialne 
kompetentnosti, se najprej poskušajo z učencem pogovoriti. Drugi najpogostejši 
odgovor je bil, da se o opažanjih pomenijo z drugimi strokovnimi delavci šole, 
šele nato pa so navedli, da o opažanjih obvestijo starše. Ne glede na težave – ali 
so te bolj čustvene ali medosebne narave – se anketiranci odločajo za podobne 
načine ukrepanja. Odgovori pod možnost drugo pa so bili že precej konkretni in 
akcijsko usmerjeni.  

Več kot polovica anketiranih uporablja posebne aktivnosti za preprečevanje 
nastajanja oziroma poglabljanja čustvenih težav oziroma težav na socialnem 
področju. Najpogosteje so navedli socialne zgodbe oziroma igre, igre vlog, 
zgodbe o čustvih, družabne igre, igre za razvijanje socialnih spretnosti. Drugi 
najpogostejši odgovori so se nanašali na iskanje močnih področjih, nudenje 
možnosti za njihovo izkazovanje, opogumljanje, pozitivne potrditve in pohvale, 
samozagovorništvo in razvijanje samopodobe. Sledijo še pogovori o čustvih, 
pogovori, čustveno opismenjevanje, delo s celotnim razredom, obravnava 
določenih tematik v okviru razrednih ur, razvijanje socialne kompetentnosti, 
pogovor ob težavah, vodenje do rešitve in še sodelovanje s starši.  

Razlike se – zanimivo – pojavijo pri tem, kako pristopijo, ko opazijo težave na 
čustvenem ali socialnem področju. Pri težavah na čustvenem področju se najprej 
osredotočijo na učenca, pri opažanju težav na socialnem področju pa se najprej 
usmerijo na celoten razred.  

V nadaljevanju sem ugotavljala, katere pristope oziroma strategije za 
preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na čustvenem in socialnem 
področju poznajo. Večinoma so navedli socialne zgodbe in igro vlog. Nekaj manj 
jih pozna treninge socialnih veščin in uporabo lutke, najmanj pa uporabo 
vizualnih opor za ustrezno vedenje. Kot pričakovano, za učence s PPPU 
najpogosteje torej uporabljajo socialne zgodbe in igro vlog. Sledi trening socialnih 
veščin, nato uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje, najredkejša pa je 
uporaba lutke. Med lastnimi odgovori so bili še kartončki s čustvi, družabne igre, 
pogovor in podpora, oseben odkrit pogovor med učenci in mind reading.  

Kot zelo primerne strokovnjaki (Crozier in Tincani, 2005, v Fisher in Haufe, 2009) 
ocenjujejo socialne zgodbe, saj se z njihovo pomočjo usmerimo na posameznika. 
Tudi slovenski avtorici M. Kavkler in M. Košak Babuder (2011) za učence z 
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neverbalnimi SUT predlagata uporabo socialnih zgodb. Koristna je tudi uporaba 
vizualnih opor, saj imajo nekateri učenci s PPPU močno ravno vizualno področje. 
Ta dva načina (socialne zgodbe in vizualne opore) lahko združimo v enega, saj 
naj bi skupaj izboljšala socialne spretnosti otrok z UT (Fisher in Haufe, 2009). 
Eden najprimernejših načinov učenja otrok s PPPU spretnosti na čustvenem in 
socialnem področju je po moji oceni trening socialnih veščin, saj je bil razvit prav 
za učence z UT. Socialne veščine imajo pomembno vlogo v življenju, ker vplivajo 
na akademsko in medosebno področje (Mostert, 2013). Zelo primerna je tudi 
uporaba lutk, kajti z njimi otroci in mladostniki razvijajo pozitivno samopodobo, 
lutke spodbujajo njihov govorni razvoj, z njimi se učijo sprejemljivejših načinov 
izražanja čustev, spoznavajo in ponotranjijo socialne spretnosti, lahko doživljajo 
situacije iz realnega življenja in se učijo ločevati med realnostjo in domišljijo (Hunt 
in Renefro, 1982, v Jurečič, 2014). S pomočjo lutke lahko strokovni delavec, ki 
izvaja dodatno strokovno pomoč, razvije tudi boljši odnos z učencem (Korošec, 
2006, v Pekolj, 2014). Izbor lutke je odvisen od posameznega učenca, saj lutke 
na učence učinkujejo različno (Korošec, 2002; Majaron, 2002; Pekolj, 2014). 
Odgovor, ki se je večkrat pojavil v okviru primernih strategij za delo z učenci s 
PPPU, je bil tudi mind reading. Uvrščamo ga med teorijo uma. Slednjo razvijamo 
s pogovorom, ki vključuje mentalna stanja (Ontai in Thompson, 2008, v Skubic, 
2012), pri tem pa imajo pomembno vlogo vrstniki, ki vplivajo na različne 
komponente socialne kompetentnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja, 
Lešnik Musek in Kavčič, 2001, v Skubic, 2012). Lahko bi povzeli, da teorijo uma 
razvijamo s pomočjo vseh že naštetih in opisanih strategij.  

3.5.1 Seznam aktivnosti in strategij za delo na čustvenem in socialnem 

področju za učence s PPPU 

Cilj tega magistrskega dela je bil tudi oblikovati zbirko aktivnosti in strategij, ki bi 
bile primerne za populacijo učencev s PPPU. Aktivnosti in strategije so 
usmerjene na preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na 
čustvenem in socialnem področju. Večina primerov je povzeta iz strokovne 
literature. Avtorji jih obravnavajo kot primerne za delo z obravnavano skupino 
učencev. Anketirance so navedli malo lastnih idej.  

3.5.1.1 Socialne zgodbe 

Socialne zgodbe naj bi bile še posebej primerne za učence z avtizmom.  

Na podlagi kratke in enostavne zgodbe prikazujejo primerno socialno vedenje. 
Zapisane so skozi otrokov oziroma učenčev vidik (Crozier in Tincani, 2005, v 
Fisher in Haufe, 2009). Osredotočajo se na opis in razlago namigov, ki jih je v 
socialnih situacijah treba opaziti in hkrati otroke oziroma učence učijo primernega 
odziva v določeni situaciji (Scattone, Tingstrom in Wilczynski, 2006, v Fisher in 
Haufe, 2009).  

C. Gray je bila prva, ki je začela uvajati socialne zgodbe. Opozarja na pomembne 
korake za njihovo zapisovanje in uporabo. Najprej je treba določiti specifično 
problematično socialno situacijo, sledi prepoznava opazne značilnosti konteksta, 
ki vključuje kraj pojavljanja, udeležence, trajanje, njen začetek, konec in samo 
dogajanje. Z direktnim opazovanjem in intervjuvanjem otrokovih skrbnikov in 
njegovih učiteljev se zberejo informacije, ki se nanašajo na funkcije in/ali 
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značilnosti neprimernega ali odsotnega vedenja. Po vseh teh zbranih podatkih se 
lahko oblikuje socialna zgodba (Gray, 2005, v Fisher in Haufe, 2009). 

Socialne zgodbe lahko berejo otroci sami, lahko jim jih berejo skrbniki ali jih 
poslušajo. Zaželeno je tudi, da otroci izpolnijo kontrolni seznam ali odgovorijo na 
vprašanja po prebrani zgodbi. Odigrajo lahko tudi igro vlog, s katero prikažejo, kaj 
bi naslednjič naredili v takšni situaciji oni (Gray in Garland, 2003, v Fisher in 
Haufe, 2009).  

Santosi, Powell-Smith in Kincaid (2004, v Fisher in Haufe, 2009) so v raziskavi 
ugotovili, da je bila uporaba socialnih zgodb z namenom intervencije koristna za 
vse udeležence. Pri vseh se je pojavilo manj izbruhov jeze. Socialne zgodbe naj 
bi spodbujale prosocialno vedenje (Feinberg, 2001, v Fisher in Haufe, 2009) in 
učile primerno vedenje pri srečevanju ljudi (Romano, 2002, v Fisher in Haufe, 
2009). 

M. Kavkler in M. Košak Babuder (2011) predlagata uporabo socialnih zgodb 
predvsem za učence z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. V njunem 
gradivu so napotki, kako naj bi bile socialne zgodbe zgrajene:  

 Vključene naj bodo povedi, ki bralcu oziroma poslušalcu povedo, kdo je 
vključen v zgodbo, kaj dela in kje je.  

 Povedi, ki ponazarjajo videnje problema, naj predstavijo reakcije in občutja 
drugih, ki so še vključeni v zgodbi. 

 Prisotne morajo biti povedi, ki bralca oziroma poslušalca usmerjajo v to, kaj 
mora narediti oziroma reči.  

 Povedi, ki so kontrolne, bralcu oziroma poslušalcu sporočijo način, kako naj si 
nekaj zapomni in kaj mora narediti ali reči.  

3.5.1.2 Vizualna opora ustreznega socialnega vedenja 

Pri pristopu z vizualno oporo gre za sličice, ki jih lahko uporabljajo tako starši kot 
učitelji in drugi strokovnjaki, saj spodbujajo učenje v različnih okoljih. Vizualna 
opora prav tako pomaga posplošiti naučene spretnosti in jih prenesti v različna 
okolja. Uporabljata se slikovni in pisni jezik v strukturiranem in naravnem okolju 
(Quill, 1995, v Fisher in Haufe, 2009). 

Otrokom pomaga pri izražanju njihovih želja in potreb, razširja besedišče in jim 
omogoča odločanje (Fisher in Haufe, 2009). Uporaba vizualne podpore je 
koristna tudi z vidika močnih področij učencev s težavami, saj imajo ti pogosto 
dobro razvito vizualno področje. Vizualne opore nudijo podporo za izboljšanje 
otrokovega razumevanja in sposobnosti za komuniciranje, da so lahko bolj 
aktivni, neodvisni in uspešni (The Center for Autism and Related Disabilities, 
2003, v Fisher in Haufe, 2009).  

To so lahko fotografije, enostavne sličice, grafični organizatorji ali slikovni urniki. 
Navadno se s pomočjo vizualne opore še povečajo otrokove sposobnosti na 
vizualnem področju. Njihova uporaba je koristna tudi zato, ker zmanjšujejo stres 
in anksioznost pri otrocih, ki imajo težave pri razbiranju neverbalnih znakov v 
komunikaciji, saj jim pomagajo razumeti pričakovanja drugih. Uporaba dokazano 
pripomore k pridobivanju, generalizaciji in vzdrževanju dnevnih življenjskih 
spretnosti (Pierce in Schreibman, 1995, v Fisher in Haufe, 2009). 
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Quill (1995, v  Fisher in Haufe, 2009) opozarja tudi na lažjo osredotočenost otrok 
na vizualni material v primerjavi s stalno spreminjajočim socialnim in 
komunikacijskim delovanjem med odraslimi in otroki. Z vizualnimi informacijami 
otroci dobijo konkretno informacijo, kaj se od njih pričakuje, saj lažje razumejo 
tako predstavljene informacije kot s pomočjo verbalnega jezika (Fisher in Haufe, 
2009).  

Kombiniranje socialnih zgodb in vizualne opore 

Vizualna opora je bila dokazano uporabna za učenje učencev z avtizmom in 
otrok z drugimi razvojnimi motnjami (Fisher in Haufe, 2009). Scattone, Tinsfrom 
in Wilczynski (2006, v Fisher in Haufe, 2009) so v raziskavi ugotovili, da so se 
vsem udeležencem ob uporabi verbalnih spodbud, slikovnih namigov in 
samoevalvacijskih posnetkov izboljšale socialne spretnosti.  

Socialne zgodbe in vizualna podpora naj bi izboljšale socialne spretnosti otrok z 
UT (Fisher in Haufe, 2009). 

3.5.1.3 Trening socialnih veščin  

Lane, Miller in Wehby (2005, v Mostert, 2013) definirajo trening socialnih veščin 
kot učenje specifičnih socialnih vedenj, na primer pozdravljanje, kazanje znakov 
pozornega poslušanja med pogovorom, rokovanje. Vsa ta vedenja spodbujajo 
medosebne interakcije.  

Trening socialnih veščin je bil razvit z namenom učenja socialnih veščin učencev 
z UT, saj so te pomembne za uspešno akademsko in osebnostno uveljavitev. 
Elksnin in Elksnin (2004, v Mostert, 2013) navajata, da pri socialno spretnejših 
učencih obstaja večja verjetnost, da bodo v šoli uspešni tako akademsko kot v 
medosebnih odnosih. Otroci, ki niso tako socialno spretni, pa bodo pogosteje 
zavrnjeni, izolirani in izključeni. Tako ocenjujejo sebe tudi učenci z UT. V 
primerjavi z drugimi učenci se imajo za manj uspešne tako na akademskem kot 
socialnem področju (Vaughn idr., 2001, v Mostert, 2013).    

Trening socialnih veščin je razumljen kot način, kako lahko naučimo učence z UT 
socialnih veščin. Temelji na tem, da so socialne veščine in veščine čustvovanja 
integriran del uspeha na akademskem in medosebnem področju (Mostert, 2013). 
Pri treningu socialnih veščin gre predvsem za reflektiranje lastnega vedenja, za 
upoštevanje oseb, s katerimi smo v odnosu, in za odgovorno ravnanje. 
Posameznik z njegovo pomočjo pridobi izkušnje zadovoljevanja lastnih potreb ob 
upoštevanju drugih, nauči se odgovornosti zase in neodvisnosti. Gre za 
spodbujanje pripadnosti skupini, omogoči izkušnjo grajenja in ohranjanja 
socialnih mrež (Rozman, 2006).  

Primer treninga socialnih veščin opisuje U. Rozman (2006).  

Najprej je treba zagotoviti predpogoje, torej ali so potrebe po izvajanju, ali 

imamo izvajalce, ciljno skupino in kakšne možnosti imamo za izvajanje. Sledi 
faza priprave. Treba je pridobiti oziroma zagotoviti ustrezno teoretično znanje o 

treningu socialnih veščin, napisati vsebino in določiti, kako bo izveden. Priprava 
poteka tako v timu, ki bo trening izvajal, kot tudi z udeleženci. Lahko poteka pred 
samim treningom ali je vključena v začetni del. Priprave vsebujejo tri elemente: 
nabor udeležencev, priprave izvajalskega tima in priprave z udeleženci. 
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Naslednja stopnja je izvedba, ki lahko poteka v obliki skupinskega dela, 
delavnice ali tabora. Del srečanj lahko poteka tudi individualno, in sicer pred 
treningom, med njim ali po njem, vendar ne povsem brez udeležbe v skupini, saj 
potem ne zadošča ciljem. Skupina lahko vključuje do 18 udeležencev, kjer imajo 
vsi možnost sodelovanja. Na začetku se predstavijo udeleženci, nato pa 
predstavimo namene, cilje in okviren program, pri katerem sodelujejo tudi 
udeleženci. Prisotni v skupini nato povedo svoja pričakovanja, želje in strahove. 
Sledi določitev pravil, ki jih lahko oblikujemo med igro. Med izvajanjem treninga 
socialnih veščin je treba upoštevati tudi izkušnje udeležencev in jih prenesti v 
realno življenje. Delavnice naj vsebujejo teme, ki so udeležencem blizu. Za 
njihovo predstavitev uporabljamo raznolike oblike dela, na primer v parih, malih 
skupinah, igre, igre vlog, nedokončane zgodbe, vodene fantazije, simulacijske 
igre, asociacije, vprašalnike, literaturo, pripomočke, risanje ipd. Na koncu sledi 
evalvacija. Poteka v dveh delih, z udeleženci in znotraj izvajalskega tima. 

Evalvacija z udeleženci poteka ob koncu vsakega srečanja in je lahko bolj ali 
manj poglobljena, na koncu pa je potrebno bolj poglobljeno evalvacijsko srečanje 
s proslavljanjem. Udeleženci ocenijo svojo udeleženost, počutje, skupinsko 
dinamiko in lahko predlagajo tudi spremembe. Znotraj izvajalskega tima pa lahko 
poteka evalvacija tudi v obliki intervizije ali supervizije. Lahko je združena s 
pripravami. Na koncu je treba opraviti analizo, kjer člani predstavijo predloge za 
izboljšanje. Zapisati je treba tudi poročilo skupaj z udeleženci in poročilo 
celotnega projekta.  

3.5.1.4 Lutke 

Pri delu z lutkami lahko dosegamo številne cilje. T. Hunt in N. Renfro (1982, v 
Jurečič, 2014) poudarjata šest tistih, ki so za otroka najpomembnejše: 

 razvijanje pozitivne samopodobe,  
 spodbude pri govornem razvoju,  
 učenje socialno sprejemljivejših načinov izražanja čustev,  
 učenje in ponotranjenje socialnih spretnosti,  
 ponovno doživetje situacij iz realnega življenja, 
 učenje ločevanja med realnim in fantazijskim. 

Lutka vpliva na otrokov čustveni, socialni in spoznavni razvoj. Ko je učenec 
udeležen v lutkovni dejavnosti in izraža svojo kreativnost, lahko ugotovi, da je 
njegov prispevek edinstven in izvrsten. Ta dejavnost ne teži k perfekcionizmu, kar 
pomeni, da je lahko vsak otrok uspešen. Pri tem je pomembno, da učitelj otroku 
pove, da je dobro, kar je ta sposoben narediti, saj to vpliva na razvoj pozitivne 
samopodobe in povečanje samozavesti. To velja še posebej, ko mora otrok z 
lutko tudi nekaj zaigrati. Lutka je v pomoč pri procesu socializacije, integracije v 
skupino in sproščanju. Ker dejavnosti z lutko temeljijo na skupinskem ustvarjanju, 
na sodelovanju v majhnih skupinah, vplivajo tudi na oblikovanje socialnih veščin. 
Ob učenju komunikacije ob igri z lutko se otroci učijo še socializacijskih spretnosti 
in reševanja medsebojnih konfliktov, razvijajo solidarnost, medvrstniško pomoč, 
učijo se sprejemati različnost, usklajujejo mnenja, oblikujejo pravila in se držijo 
dogovorov. Z lutko lahko otrok na sprejemljiv način izrazi tudi lastno čustveno 
doživljanje. Zaigra lahko prizore, v katerih izrazi določeno čustvo, s tem pa se teh 
občutij osvobodi in razreši notranje konflikte. Prav tako se učitelj otroku približa, 
ga spozna in opazi njegovo doživljanje in čustvovanje, ki ga sicer morda ne bi. 
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Na razvoj empatije pomembno vpliva igranje različnih vlog. V igri z lutko 
posameznik prevzema različne vloge, kar pomeni, da se vživi v položaj nekoga 
drugega in poskuša razumeti situacijo z njegovega vidika. V improvizaciji mora 
pripeljati zgodbo do nekega zaključka. Uči se reševanja konfliktov, urejanja 
medsebojnih odnosov brez posledic, torej sprejema občutke osebe, ki jo je igral, 
kar poveča njegovo občutljivost. Igrani prizori so lahko situacije iz realnega 
življenja ali pa namišljeni. Otrok se z lutko lažje vživi v vlogo, saj se poistoveti z 
osebo, ki jo predstavlja lik lutke. Med pomembne spretnosti, ki jih razvija ob 
uporabi lutke, spadajo torej tudi socialno-interakcijske spretnosti (Korošec, 2006, 
v Jurečič, 2014). 

Obstaja šest različnih tehnik oziroma vrst dejavnosti z lutko: spontana igra, 
priprava prizorov, pripovedovanje, pogovarjanje skozi lutko, učenje in poučevanje 
z njo, njena izdelava (Hunt in Renfro, 1982, v Jurečič, 2014). Menim, da je za 
delo z učenci s PPPU smiselno izpostaviti predvsem zadnje tri.  

Pri pogovarjanju skozi lutko otrok lažje izraža svoja čustva in doživetja. Bolj je 
sproščen, saj se ne počuti odgovornega za besede in dejanja. Pri učenju in 
poučevanju lutka vpliva na motiviranje, pomnjenje in razumevanje snovi, prav 
tako pa na zanimanje za sodelovanje. Ob izdelovanju lutk učenec razvija 
samopodobo, izraža čustva, se srečuje s problemi, ki jih mora rešiti, ipd. (Hunt in 
Renfro, 1982, v Jurečič, 2014). Učenec se lažje izraža in lažje razume samega 
sebe (Korošec, 2006, v Jurečič, 2014).  

Pogovarjanje skozi lutko temelji na socialnem in čustvenem razvoju otroka. Otroci 
lahko skozi lutko zelo uspešno prepoznajo, razumejo in izrazijo svoja notranja 
doživetja in čustva. Lutki ali skozi njo lažje spregovorijo, saj niso odgovorni za 
besede in dejanja, ki jih lutka naredi. Otrok med komunikacijo skozi lutko razvija 
verbalne sposobnosti. Ko poimenuje čustva in jih poveže z razlogi, je že zelo 
blizu njihovemu razumevanju (Korošec in Majaron, 2002).  

Na področju sporazumevanja z vrstniki igra pri predšolskih otrocih veliko vlogo 
spodbudno okolje, zlasti igra v skupini in druge socialne dejavnosti, ki 
predvidevajo medsebojno komunikacijo (Kroflič, 2001).  

H. Korošec (2006, v Pekolj, 2014) ugotavlja, da s pomočjo lutke otrok spoznava 
svoje telo in čustva in jih tudi lažje razume. Ko se vživlja v situacije drugih oseb, 
lažje razume tudi njih, z motivacijo rešuje probleme, si posledično hitreje zapomni 
in lažje usvaja cilje iz učnega načrta.  

Tudi D. Pekolj (2014) izpostavlja pomen usvajanja novega znanja s pomočjo igre 
in izkustvenega učenja, še posebej za učence z razvojnimi primanjkljaji. Omenja 
igro vlog in didaktične igre, saj učencem omogočajo, da so lahko ustvarjalni in 
aktivni. S pomočjo lutk se lahko izpolnjujejo cilji v učnem načrtu in cilji 
individualiziranega programa. Učenec poleg razvoja jezika, usvajanja snovi, 
razvijanja komunikacije, motorike, vidne in slušne pozornosti izboljšuje pozornost 
in koncentracijo, se izraža kreativno, razvija domišljijo, izraža čustva, uri socialne 
veščine in krepi samopodobo.  

H. Korošec (2006, v Pekolj, 2014) opozarja na pomen lutke pri vzpostavljanju 
stika med učiteljem in učencem in pri izboljšanju njune komunikacija. To lahko 
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prenesemo tudi v situacijo, kjer strokovni delavec dela individualno z otrokom, 
torej pri izvajanju dodatne strokovne pomoči.  

Učitelj, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, mora učencu najprej zagotoviti okolje, 
v katerem se bo počutil sprejetega in varnega. Ker je učitelj vseeno avtoriteta, 
ima lahko učenec težave pri vzpostavitvi odnosa z njim. Pri tem lahko učitelj 
uporabi lutko, saj ta učenca bolj pritegne. Z njo lahko učitelj vzpostavi 
komunikacijo z učencem, se mu približa in pridobi njegovo zaupanje (Majaron in 
Korošec, 2006).  

H. Korošec (2006, v Pekolj, 2014) in T. Hunt in N. Renfro (1982, v Pekolj, 2014) 
izpostavljajo tudi prednosti, ki jo lutka prinaša učitelju. Za potrebe tega 
magistrskega dela izpostavljam predvsem to, da mu omogoči lažje razumevanje 
učenca in njegovega vedenja. Učenec lažje spregovori o strahovih, težavah in 
konfliktih. Če je učitelj občutljiv in empatičen, lahko otroka spozna in razume. To 
posledično vpliva na otroka, saj spodbudi razvoj, samopodobo in kreativnost. 
Prav tako pa se spoznata na drugačen način, kar vpliva na njun odnos.  

Brajša (1994, v Ivon, 2010) opozarja na pomen empatičnosti. Učitelj naj bi 
spoštoval učenčeve občutke, jih spodbujal pri izražanju čustev, komunikaciji in 
usvajanju družbeno sprejemljivega vedenja. S pomočjo lutke učitelj lažje 
vzpostavi verbalno in neverbalno komunikacijo, saj učenca vodi na manj 
direktiven pristop in mu omogoča posredno sporazumevanje.  

Z različnimi tipi lutk lahko razvijamo različna področja učenja. D. Pekolj (2014) 
meni, da so ročne lutke in lutke na palici lahko učinkovite pri introvertiranih 
učencih, pri tihih in tistih, ki so šibkejši na socialnem in komunikacijskem 
področju. Enako velja za predmete, ki jih uporabljamo kot lutke, in lutke igrače 
(Majaron, 2002). Telesne lutke pa učencem omogočajo, da se skrivajo za njimi, 
kar poveča sproščenost. V pomoč so jim tudi pri odpravljanju strahu pred 
nastopom (Korošec, 2002).   

3.5.1.5 Teorija uma 

Eden od anketiranih je kot primerno strategijo, ki jo uporablja pri delu na 
čustvenem in socialnem področju za učence s PPPU, navedel mind reading.  

Izraz branje uma (angl. mind reading) lahko enačimo z izrazom teorija uma, 
enako tudi mentaliziranje (angl. mentalizing) in zavzemanje perspektive drugega 
(angl. perspective taking) (Kocsis, 2014).  

Teorija uma je ena najpomembnejših otrokovih socialno-spoznavnih sposobnosti. 
Gre za sposobnost, pri kateri lahko otrok razume, da ima vsak svojo mentalno 
predstavo o realnosti. Ta predstava se lahko razlikuje od »objektivne realnosti« in 
od mentalnih predstav ostalih ljudi, poleg tega pa se lahko spreminja, saj je 
odvisna od informacij iz okolja. Otrok se mora naučiti razumeti sebe in ostale, a 
tudi ljudi, ki imajo lastne želje, prepričanja, namere, čustva in interpretacije sveta. 
Razvoj poteka postopno (Marjanovič Umek, 2009).  

V zgodnjem otroštvu imajo ključno vlogo uspešni socialni odnosi, saj so 
pomembni pri učenju o odnosu med posameznikovim mišljenjem in vedenjem 
(Walker, 2005, v Skubic, 2012). Za razvoj teorije uma je potrebno tudi, da je otrok 
deležen pogovorov, v katerih ima priložnost slišati izraze, ki opisujejo mentalna 
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stanja (Ontai in Thompson, 2008, v Skubic, 2012). Prav tako so za razvoj teorije 
uma pomembni vrstniki, njene komponente, na primer razumevanje perspektive 
drugega, pa so temeljne dimenzije za razvoj prijateljstva (Marjanovič Umek, 
Zupančič, Fekonja, Lešnik Musek in Kavčič, 2001, v Skubic, 2012). Na razvoj 
teorije uma pa vpliva tudi socialna izključenost (Badenes idr., 2000, v Skubic, 
2012).  

Znano je, da imajo otroci z motnjami avtističnega spektra velike težave pri 
razumevanju mentalnih stanj drugih in s socialnimi interakcijami (Peterson, 
Garnett, Kelly in Attwood, 2009, v Skubic, 2012). Ne znajo prebrati uma drugih, 
ugotoviti, kako se počutijo, in predvideti, kako se bodo zato vedli in odzvali (Frith, 
1989, v Jurišić, 2011).  

3.5.1.6 Pomoč z živaljo 

Pomoč z živaljo lahko poteka kot aktivnosti s pomočjo živali (v nadaljevanju ASŽ) 
ali terapija s pomočjo živali (v nadaljevanju TSŽ). ASŽ večinoma pomeni zgolj 
socialni vidik, druženje z določeno živaljo, TSŽ pa predstavlja formalni terapevtski 
proces in vključuje interakcijo med posameznikom in živaljo. Obe vrsti lahko 
potekata skupinsko ali individualno (Chandler, 2012, v Knez, 2013). Živali imajo 
pogosto dober vpliv na ljudi. V pomoč so lahko tudi v šolskem okolju. ASŽ so 
eden od načinov, s pomočjo katerega lahko učenci pridobijo ali razvijejo 
samozavest, samoregulacijo, družbeno angažiranost, čustveno razumevanje in 
empatijo (Schmid, 2011). M. Schmid je izvedla raziskavo, kjer je ugotavljala vpliv 
ASŽ na štiri otroke, stare šest in sedem let, s čustveno-vedenjskimi težavami. 
Zanimalo jo je, kako živali vplivajo na zmožnost empatije in socialne odnose. Pri 
tem se je izkazalo, da ASŽ deluje predvsem na nekatera področja 
psihosocialnega razvoja, predvsem na razvoj socialnih veščin (sodelovanje, 
zavzemanje perspektive, razumevanje čustev).  

Cilji, ki jih strokovnjaki poskušajo doseči z uporabo TSŽ in so pomembni za temo 
tega magistrskega dela, so naslednji (Animal-Assisted Therapy, 2012, v Knez, 
2013; Marinšek in Tušak, 2007, v Knez, 2013; Pozitivni vplivi živali na človeka, 
2011, v Knez, 2013):  

 izboljšanje socialnih spretnosti, 
 izboljšanje razpoloženja, 
 višje samospoštovanje in samozavest, 
 izboljšanje samopodobe, 
 zmanjšanje osamljenosti,  
 boljše vključevanje v šolski prostor in družbo, 
 bolj kakovostno vrstniško vključevanje, 
 spodbujanje kakovostnih medosebnih odnosov in zdrav življenjski slog, 
 zmanjšanje anksioznosti, 
 zmanjšanje ali odprava neprimernega ali manj primernega vedenja, 
 izboljšanje samozaupanja in zaupanja drugim, 
 izboljšanje socialne interakcije pri aktivnostih in pripravljenosti za 

sodelovanje. 

M. Knez (2013) navaja, da lahko tudi z ASŽ dosežemo pozitivne učinke, čeprav 
ni tako ciljno naravnana dejavnost kot TSŽ. ASŽ ali TSŽ se lahko vključi v razred, 
kar zagotovo pozitivno vpliva na učence, učitelje in delo v razredu.  
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V nadaljevanju sem se osredotočila na terapevtskega psa. M. Knez (2013) 
navaja možnosti, kjer ga lahko učitelji in drugi strokovni delavci šole vključujejo.  

i. Interesne dejavnosti 

Pes je lahko prisoten le občasno ali vedno. Na šoli lahko poteka kinološki krožek, 
skrb za živali, naravoslovni krožek ipd.  
 

ii. Učna ura o psih 

V učno uro so vključene splošne informacije o psih, lahko so predstavljene 
različne pasme, njihovo vedenje, pasja družina, kakšno prehrano potrebuje pes, 
nego, predstavijo se pripomočki, »pasji poklici«, izkušnje, ki jih imajo učenci s psi, 
ipd.  
 

iii. Tematski obisk psa 

Terapevtski par lahko učence obišče med razrednimi urami, delavnicami, 
podaljšanim bivanjem in pri drugih oblikah dela. Med tematskimi srečanji s psi 
lahko učenci spoznajo način dela terapevtskih psov, zavetišča za pse, slovenske 
pasme, kakšno je primerno vedenje ob srečanju z živaljo itd.  
 
iv. Bralne urice s psom 

Učenci lahko psu berejo knjigo oziroma katero koli besedilo. Pes ima vlogo 
poslušalca, kar lahko posledično vpliva na zvišanje bralne motivacije in odpravo 
strahu pred nastopanjem. Te dejavnosti se lahko izvajajo v knjižnici ali učilnici, 
pomembno je le, da ustvarimo sproščeno vzdušje. Bralne urice lahko potekajo 
individualno ali skupinsko.  
 

v. Pes pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

Učenci s posebnimi potrebami pogosto doživljajo stiske, zato je to zelo primerna 
oblika dela. Priporočljivo je, da je poleg terapevtskega para prisoten tudi specialni 
in rehabilitacijski pedagog. Terapevtski pes je lahko prisoten tudi pri urah dodatne 
strokovne pomoči.  
 
vi. Pes pri projektih 

Pes je lahko vključen v inovacijske ali raziskovalne projekte in podobno. Projekti 
lahko potekajo v sodelovanju z različnimi ustanovami, v katerih izobražujejo ali 
uporabljajo terapevtske pse.3  
 
vii. Pes na dnevih dejavnosti 

Vloga terapevtskega psa se razlikuje glede na tematiko in glede na 
usposobljenost in njegovo znanje. Pri naravoslovnem dnevu lahko sodeluje pri 
učenju o potrebah in življenju psa, pri športnem dnevu lahko služi za motiviranje 
učencev ali je v vlogi voditelja poti, pri kulturnem dnevu lahko poteka branje z 
njegovo prisotnostjo, lahko sodeluje pri aktivnostih tabora ali šole v naravi, na 
dnevu odprtih vrat pa je lahko v vlogi demonstratorja aktivnosti, ki jih izvaja šola z 
njegovo prisotnostjo.  

                                            
3
 Več o projektih, v katerih je prisoten tudi pes, je v diplomskem delu zapisala M. Knez (2013). 
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viii. Pes pri različnih predmetih 

Psa lahko vključujemo k vsem predmetom v šoli. Vključenost psa je odvisna od 
njegove usposobljenosti in znanj in usposobljenosti strokovnega delavca šole. Pri 
matematiki je lahko v pomoč pri preverjanju rezultatov, saj na znak vodnika 
zalaja, pri naravoslovju in tehniki učenci ob njegovi prisotnosti lažje spoznajo 
značilnosti živih bitij, sesalcev, pri likovni vzgoji je lahko model za različne tehnike 
upodobitve, pri slovenščini se lahko vključi v ure, kjer se spoznava opis živali, itd. 
Sama prisotnost psa med poukom pa lahko vpliva na bolj sproščeno vzdušje.  

3.5.1.7 Razvijanje čuječnosti 

Čuječnost je zavedanje, ki se kaže skozi ohranjanje namerne pozornosti na 
sedanji trenutek. Čuječa oseba trenutka ne presoja oziroma ocenjuje, temveč se 
ga zgolj zaveda (Burke, 2010; Kabat-Zinn, 1982, v Tancig, 2015; Kabat-Zinn, 
1994, v Felver, Doerner, Jones, Kaye in Merrell, 2013; Kabat-Zinn, 2003, v 
Thomas in Atkinson, 2016). Gre za zavedanje in sprejemanje misli, čustev in 
občutkov, kot dejansko so (Kabat-Zinn, 1982, v Tancig, 2015; Kabat-Zinn, 1994, 
v Tancig, 2015). Williams idr. (2007, v Haydicky, Wiener, Badali, Milligan in 
Ducharme, 2012) definirajo čuječnost kot pozornost, ki ni ocenjujoča in je 
usmerjena v sedanji trenutek. Gre za namerno usmerjanje in preusmeritev 
pozornosti na misli in občutke, ki se pojavijo v nekem trenutku. Pojem čuječnosti 
je sestavljen iz dveh delov – samoregulacije pozornosti in radovednosti in 
sprejemajočega odnosa do izkušenj, ki je s samoregulacijo tesno povezan 
(Bishop idr. 2004, v  Haydicky idr., 2012). Miners (2008, v Haydicky idr., 2012) 
meni, da je čuječnost lahko tako neko trajajoče stanje kot tudi spreminjajoče. 
Dosežena je lahko s pomočjo različne formalne in neformalne meditativne 
prakse.  

Keng idr. (2011, v Haydicky idr., 2012) povzemajo, da različne intervencije, ki 
temeljijo na čuječnosti, povečujejo pozitivne učinke, čustveno regulacijo, 
empatijo, socialno delovanje, zadovoljstvo in kakovost življenja. Izboljšala naj bi 
psihološko čustveno blagostanje osebe (Allen idr., 2006; Baer, 2003; Bishop idr., 
2004; Brown idr., 2007; Chambers idr., 2008; Hayes in Feldman, 2004; Hooker in 
Fodor, 2008; Thompson in Gauntlett-Gilbert, 2008, v Haydicky idr., 2012).  

Metakognitivne oziroma izvršilne funkcije so tudi samoregulacija pozornosti, 
kognicija, čustva in vedenje. Posledično bi tudi intervencije, ki temeljijo na 
čuječnosti, bile še posebej učinkovite za osebe, ki imajo težave na področju 
izvršilnih funkcij, kot so posamezniki s SUT in ADHD (Haydicky idr., 2012). Veliko 
otrok ima ADHD oziroma so otroci z motnjami pozornosti, kar pa je povezano z 
zavračanjem s strani vrstnikov, nizko samopodobo (Klassen, Miller in Fine, 2004, 
v Thomas in Atkinson, 2016), socialno anksioznostjo in stresom (Elkins idr., 
2011, v Thomas in Atkinson, 2016). Shapiro idr. (2006, v Burke, 2010) predlagajo 
tri osnovne elemente v procesu čuječnosti, in sicer vedenje, pozornost in namen. 
Vedenje vključuje vedenje, ki ni obsojajoče, sprejemanje, zaupanje, 
potrpežljivost, čakanje, radovednost in prijaznost (Bishop idr., 2004; Kabat-Zinn, 
1990; Shapiro idr., 2006 v Burke, 2010). Pozornost v polju čuječnosti je 
osredotočena, široka in trajajoča. Treba jo je znati usmerjati od enega dražljaja k 
drugemu. Namen v čuječnosti pa obsega vse od namere, da jo vadimo, do tega, 
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da namensko usmerjamo, vzdržujemo in preusmerjamo pozornost. Namenska 
pozornost je samoregulacija pozornosti (Bishop idr., 2004, v Burke, 2010).  

Intervencije, ki izvirajo iz polja čuječnosti in vplivajo na težave na področju 
izvršilnih funkcij, lahko zmanjšajo težave na vedenjskem in socialnem področju 
za učence s SUT oziroma z ADHD. Čuječa meditacija izboljša samoopazovanje, 
samokontrolo in pozornost in je klinično dokazana kot učinkovita za določene 
populacije (Baer, 2003; Keng idr. 2011, v Haydicky idr., 2012). Intervencije, 
temelječe na čuječnosti, so izvedljive in sprejemljive za mlade in nimajo nobenih 
poznanih stranskih učinkov (Burke, 2010, v Haydicky idr., 2012). Pri mladostnikih 
brez primanjkljajev/motenj trening čuječnosti izboljša pozornost, izvršilno 
kontrolo, čustveno blagostanje in psihofiziološke procese, kot so zmanjšanje 
krvnega pritiska in srčnega utripa (Barnes idr., 2004; Black idr., 2009; Flook idr., 
2010, v Haydicky idr., 2012). Obstajajo tudi klinične študije, ki so se ukvarjale z 
otroki in mladostniki z ADHD in eksternaliziranimi motn jami. Po ocenah staršev 
naj bi se tem otrokom zmanjšala nepozornost, hiperaktivnost in impulzivnost (van 
der Oord idr., 2011, v Haydicky idr., 2012). Prav tako so se objektivno izboljšale 
izvršilne funkcije, vključujoč dlje trajajočo pozornost (Bogels idr., 2008, v 
Haydicky idr., 2012), reševanje hipotetičnih konfliktov in premikanje pozornosti z 
ene naloge na drugo (Zylowska idr., 2008, v Haydicky idr., 2012). Programi, ki 
temeljijo na čuječnosti, prav tako zmanjšujejo internalizirane in eksternalizirane 
težave, anksioznost (Bogels idr., 2008; Semple idr., 2005, v Haydicky idr., 2012), 
agresijo (Singh idr., 2007, v Haydicky idr., 2012) in zavračanje pravil (Singh idr., 
2010, v Haydicky idr., 2012). 

Čuječnost se lahko razvija tudi skozi borilne veščine (MMA – Integra Mindfulness 
Martial Arts). MMA je skupinska obravnava, ki v svoj program vključuje elemente 
čuječe meditacije, kognitivno-vedenjske terapije, vedenjsko modifikacijo. Vsi 
našteti elementi se povezujejo v treningu borilnih veščin. Gre za 20 tednov 
trajajočo skupinsko obravnavo za mladostnike s SUT in mladostnike s težavami 
na področju mentalnega zdravja, na primer ADHD, anksioznost, depresija in 
eksternalizirane vedenjske težave (jeza, neupoštevanje avtoritete in pravil, 
zvračanje krivde na druge, izbruhi jeze ipd.). Usmerja se na izboljšanje spretnosti 
reševanja problemov in socialno in čustveno blagostanje. Pri mladih poskuša 
ustvariti zavedanje njihovih stresorjev in stisk, prav tako pa tega, da se bodo z 
njimi srečevali tudi v prihodnosti. To hkrati odvrača njihovo pozornost od vedenja, 
s katerim bi se problemu lahko skušali izogniti. Zanimivost programa so ravno 
borilne veščine, ki imajo dve ključni vlogi. Mladi ostanejo vključeni v terapijo, saj 
bi bila drugače velika možnost, da ne bi želeli obiskovati terapevtskih srečanj 
(Milligan, Badali in Spiroiu, 2013, v Integra Mindfulness Martial Arts, 2016), 
borilne veščine pa so tudi odlična priložnost za mlade, da urijo nadzor pozornosti, 
samoopazovanje in se posvetijo izzivom, namesto da bi reagirali impulzivno ali 
pod vplivom stresa (Integra Mindfulness Martial Arts, 2016).  

V članku na spletni strani Integra Mindfulness Martial Arts je program trajal 20 
tednov. Vsak teden je bilo srečanje, ki je trajalo uro in pol in je vključevalo prej 
omenjene elemente. Ključni element programa se je konceptualno povezoval s 
temo o Bushidu oziroma bojevnikom Bushidom (Haydicky idr., 2012). To je 
japonski način meditacije in borilnih veščin, ki temelji na zgodbi o tem, da lahko 
strah premagamo s pomočjo samoraziskovanja in znanja o samem sebi (Cleary, 
2005, v  Haydicky idr., 2012). Udeleženci raziskave so bili dečki, stari med 12 in 
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18 let, ki so imeli že prej prepoznane UT in so bili vključeni v kanadski center, ki 
se posveča tovrstni populaciji. Udeleženi otroci in mladostniki v tem programu so 
morali raziskati svoj notranji svet in sprejeti lastne misli in občutke brez obsojanja. 
Ključni koncepti čuječnosti, ki so jih udeleženci razvijali, so bili minljivost, 
neobsojanje, sprejemanje, pustiti dogodkom, da se odvijajo, kakor se (angl. 
letting go), in osredotočenost na trenutek. Metode, ki so jih uporabljali na 
srečanjih, so bile: potovanje po telesu, sedeče meditacije, meditacije med hojo in 
razne čuječe aktivnosti. Dolžina meditacije se je skozi teden postopno 
podaljševala. Začetna srečanja so bila osredotočena predvsem na izboljšanje 
samoregulacije in pozornosti. Uporabljali so različne mantre kot pomoč za 
osredotočenost. Ko so opazili, da so misli udeležencev neosredotočene, so 
uporabili mantro. Ko so usvojili takšno vrsto meditacije, so se posvetili meditaciji, 
v kateri ni več nikakršne ključne točke, na katero se osredotočajo. Vedenjsko 
kognitivna terapija se je vključevala skozi poimenovanje misli, občutkov in 
telesnih občutkov, razlago svojih občutkov in misli in tudi od drugih udeležencev, 
uporabo samogovora, prepoznavo misli, ki so samodestruktivne, in razumevanje, 
kako misli in občutki vplivajo na medosebne odnose. Mladostniki so si postavili 
tudi določene cilje, ki so jim skozi srečanja sledili. Za spremljanje napredka so 
pisali dnevnik, potekalo pa je tudi individualno srečanje z mladostniki, starši in 
terapevti oziroma inštruktorji. Napredovanje k zastavljenim ciljem, vaja doma, 
trud, razvijanje prosocialnega vedenja na srečanjih in znaki napredka v kateri koli 
komponenti programa so bili nagrajeni s točkami. Ko so dosegli določeno vnaprej 
zastavljeno število točk, so lahko napredovali k naslednji stopnji pasu v okviru 
borilnih veščin. Vsak teden se je delo osredotočalo na eno izmed ključnih 
komponent čuječnosti in kognitivno-vedenjske terapije in je bilo vključeno v 
trening borilnih veščin. Koncepti in spretnosti so bili predstavljeni postopno, skozi 
različne didaktične postopke, modelno učenje, igre vlog in na različnih 
težavnostih stopnjah (angl. scaffolding). Inštruktorji so glede na skupino oblikovali 
dolžino, globino in način, kako posredovati koncepte in spretnosti.  

Na koncu programa so ugotovili, da so vključeni mladostniki, ki imajo poleg UT 
prepoznane tudi ADHD, po poročanju staršev zmanjšali kljubovalno vedenje, 
prav tako pa tudi drugo specifično vedenje, eksternalizirano vedenje in vedenje, 
ki krši postavljena pravila. Na področju socialnih spretnosti in izvršilnih funkcij pa 
ni bilo prepoznanih pomembnih izboljšav. Dečki s hiperaktivnostjo in 
impulzivnostjo naj bi imeli po programu manj težav na področju socialnih 
spretnosti in spretnostih samonadzora. Mladostniki, ki so imeli težave z 
nepozornostjo, so po programu pomembno izboljšali delovanje na področju 
socialnih spretnosti. Dobri učinki so se pokazali tudi pri otrocih in mladostnikih z 
anksioznostjo.  

Tudi S. Tancig (2015) poudarja pozitivne učinke treningov čuječnosti. Ti treningi 
so različni. Prvi strukturiran program treninga čuječnosti MBSR (Mindfulness-
Based Stress Reduction) je razvil Kabat-Zinn. Pri posameznikih povzroča 
spremembe v možganih v predelih, ki so povezani z učenjem, spominom, 
zavzemanjem perspektive in čustveno regulacijo (Hölzel idr., 2011, v Tancig, 
2015). Klinični programi trajajo osem tednov, učinki pa so opazni tudi že po 
petdnevnih 20-minutnih programih, saj se zmanjšajo depresivnost, utrujenost, 
jeza in anksioznost (Tang idr., 2005, v Tancig, 2015).  
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Obstaja pa tudi kognitivna terapija, ki temelji na čuječnosti. To je MBCT 
(Mindfulness Based Cognitive Therapy). Na oxfordski univerzi so podobno 
oblikovali podiplomski študijski program, kjer razvijajo področje intervencije, 
osnovane na čuječnosti. Gre za t. i. MBIs (Mindfulness-Based Interventions). 
Pozitivne učinke programov na anksioznost in ADHD so potrdili različni strokovni 
članki. Programi so oblikovani za različne starostne skupine, od predšolske dobe 
do visokošolskega izobraževanja (Cullen, 2011, v Tancig, 2015). Poleg 
omenjenih se čuječnost pojavlja tudi v šolskih programih, saj se je razvilo gibanje 
čuječnost in edukacija. Program za srednješolce Čuječnost v šolskih programih 
oziroma MiSP (Mindfulness in Schools Project) je bil razvit kot univerzalna 
intervencija. Namenjen je mladostnikom, ki doživljajo stres in težave duševnega 
zdravja, hkrati pa tudi tistim, ki teh težav nimajo. Program je vključen v šolski 
kurikul in ga izvajajo učitelji na šoli, ki so opravili ustrezen trening in 
izobraževanje. Program se je izkazal sprejemljiv in učinkovit tudi za učence med 
12. in 16. letom (Tancig, 2015).  

Tradicionalne borilne veščine (tai či, tekvando ipd.) dajejo dobre rezultate za 
razvoj izvršilnih funkcij (Lakes in Foyt, 2004, v Tancig, 2015). Poudarjajo 
samokontrolo in čuječnost in razvijajo nekatere karakterne značilnosti (Tancig, 
2015).  

S. Tancig (2015) je v prispevku opravila tudi pregled programov čuječnosti, ki so 
razviti za otroke in mladostnike. Obstajajo umetnostni programi čuječnosti, kjer se 
razvijanje čuječnosti integrira v umetnostno terapijo, a tudi programi za otroke, 
kot so: Inner Kids, Mind Up, Learning to Breath, Tai Chi in prej omenjena MBSR 
in MiSP.  

3.5.1.8 Predlogi za izboljšanje socialnih odnosov v razredu za učence z UT4  

i. Raznolikost 

Tako dejanja kot tudi informacije predstavljajo učencem model za njihovo 
delovanje. Učencem naj učitelj predstavi značilnosti učencev z UT. Njihove 
značilnosti naj ne opravičujejo neprimernega vedenja. Učence naj spodbudi k 
sprejemanju vsakega z njegovimi močnimi in šibkimi značilnostmi.  
 

ii. Alternativna komunikacija 

Če se učenci ne vključujejo v razredno skupnost zaradi strahu pred neuspehom, 
jih lahko učitelj motivira z uporabo različnih načinov komuniciranja, kot je 
snemanje govora o težavah, lahko pa jih spodbudi k vodenju interaktivnega 
dnevnika z njim ali sošolci.  
 

iii. Pari 

Učitelj naj uporabi aktivnosti, ki spodbujajo socializacijo. Par sestavi iz bolj 
zaprtega učenca in drugega bolj odprtega. Učitelj potem izvede test črkovanja, 
kjer velja pravilo, da mora vsak v skupini/paru črkovati vsaj eno besedo. Kasneje 
učitelj poveča skupino in tudi količino besed.  
 

                                            
4
 Povzeto po Ysseldyke in Algozzine (2006). 



57 
 

iv. Vloga čuvaja 

Učitelj socialno izoliranega učenca postavi v vlogo oskrbnika zaželene razredne 
igre oziroma pripomočka. Ko bodo učenci to želeli uporabiti, bodo morali stopiti v 
stik s tem učencem.   
 

v. Model 

Ko se kateri izmed učencev v razredu primerno obnaša, naj učitelj to opazi in 
pohvali. To je zelo dober model za izolirane učence.  
 
vi. Vključujoče aktivnosti 

Učitelj naj zagotovi možnosti za raznolike socialne aktivnosti. Aktivna 
udeleženost učencev lahko izboljša medosebne odnose. Treba je ugotoviti 
hobije, spretnosti, ki jih imajo, interese in osebne izkušnje vseh učencev. Na 
podlagi tega naj učitelj oblikuje skupne aktivnosti, ki vključujejo vse učence.  
 
vii. Poročilo o napredku 

Napredek v medosebnih odnosih je treba beležiti. V obliki poročila naj to učitelj 
redno sporoča staršem.  
 
viii. Deljenje informacij 

Učitelj naj izpostavlja podobnosti in razlike med vsemi učenci v razredu, saj bodo 
na ta način ti ugotovili, da imajo veliko skupnega.  
 

3.5.2 Preverjanje zastavljenih hipotez in odgovori na zastavljena 

raziskovalna vprašanja 

Ob načrtovanju magistrskega dela sem si zastavila dve hipotezi in tri 
raziskovalna vprašanja. Preverila sem jih s pomočjo anketnega vprašalnika, ki 
sem ga posredovala trem skupinam zaposlenih, ki se srečujejo z učenci s PPPU, 
in sicer razrednim učiteljem, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in 
svetovalnim delavcem v osnovnih šolah.  

Hipoteza 1: Več kot polovica (> 50 %) anketiranih opaža razlike med učenci s 

PPPU in učenci brez PPPU na čustvenem in socialnem področju.  

Hipotezo 1 POTRJUJEM, saj sem ničelno hipotezo binomskega testa zavrnila s p 
= ≤ 0,001. Vzorčni delež je v tem primeru 76 %, kar je statistično značilno več od 
hipotetičnega deleža (50 %). Večina sodelujočih v raziskavi namreč opaža, da se 
skupini učencev s PPPU in učencev brez PPPU na čustvenem in socialnem 
področju razlikujeta.  

Hipoteza 2: V opažanju razlik med učenci s PPPU in učenci brez PPPU na 

čustvenem in socialnem področju se posamezne skupine anketiranih (profesorji 
razrednega pouka, specialni in rehabilitacijski pedagogi in svetovalni delavci) ne 
bodo razlikovale.  

Tudi hipotezo 2 POTRJUJEM, saj sem s Kullbackovim preizkusom potrdila, da 
razlike med posameznimi skupinami anketirancev niso statistično pomembne. 
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Vrednost testa znaša 0,815, kar pomeni, da razlike, ki jih zaznavajo na 
čustvenem in socialnem področju med posameznimi skupinami, vključenimi v 
vzorec, niso statistično pomembne. Odgovor na to hipotezo sem dobila posredno 
preko tega, koliko predstavnikov posamezne skupine je odgovorilo pritrdilno na 1. 
vprašanje v vprašalniku.   

Raziskovalno vprašanje 1: Katere pristope oziroma strategije poznajo učitelji, 

svetovalni delavci in specialni in rehabilitacijski pedagogi za preprečevanje težav 
na čustvenem in socialnem področju v populaciji učencev s PPPU? 

Največ anketirancev pozna socialne zgodbe in igro vlog (97 %). S 86 % sledi 
trening socialnih veščin. 78 % anketirancev je navedlo uporabo lutke, 67 % pa 
uporabo vizualnih opor za ustrezno vedenje. Pod drugo so zapisali: »oseben 
odkrit pogovor med učenci, kjer se smejo postaviti zase, pa ne prestopijo meja 
drugih« in »mind reading«. Sklepam torej, da dane možnosti strokovni delavci 
večinoma poznajo.  

Raziskovalno vprašanje 2: Katere pristope oziroma strategije od poznanih 
učitelji, svetovalni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi uporabljajo za 
preprečevanje težav na čustvenem in socialnem področju v populaciji učencev s 
PPPU? 

Najpogostejši izbrani možnosti sta bili socialne zgodbe in igra vlog (83 %). Z 61 
% sledi odgovor trening socialnih veščin. Polovica anketiranih (50 %) uporablja 
vizualne opore za ustrezno vedenje, samo 28 % pa lutko.  

Pod drugo so anketiranci navedli: »družabne igre, kartončki s čustvi, pogovor in 
suport«, »oseben odkrit pogovor med učenci, kjer se smejo postaviti zase, pa ne 
prestopijo meja drugih« in »mind reading«.  

Iz navedenega lahko ugotovimo, da poznajo več pristopov, kot jih dejansko 
uporabljajo. Ti odgovori so različni najbrž tudi zato, ker nimajo vsi učenci s PPPU 
težav na čustvenem in socialnem področju. Zavedati se je namreč treba tudi 
raznolikosti populacije učencev s PPPU in posledično tudi raznolikosti metod in 
strategij, ki delujejo pri posameznem učencu.  

Raziskovalno vprašanje 3: Kateri pristopi oziroma strategije za preprečevanje 

težav na čustvenem in socialnem področju so primerni za učence s PPPU? 

Kot najuporabnejše aktivnosti oziroma strategije za učence s PPPU anketiranci 
vidijo socialne zgodbe (70 %). Sledita igra vlog in trening socialnih veščin s 67 %. 
47 % vprašanih meni, da je uporabna tudi lutka, 40 % pa se je odločilo za 
uporabo vizualnih opor za ustrezno vedenje. Dva izmed vprašanih sta izbrala 
možnost drugo in navedla: »mind reading« in »pogovor«.  

Na zadnje sem želela izvedeti tudi, kako primerna se jim zdi posamezna 
strategija oziroma pristop. Socialne zgodbe, igra vlog in trening socialnih veščin 
so dosegli povprečno oceno 4, uporaba vizualnih opor 3,7, uporaba lutke pa 3,5. 
Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da se strokovnim delavcem šol te 
aktivnosti zdijo precej primerne.  
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

V pričujočem magistrskem delu sem raziskovala socialno in čustveno področje 
učencev s PPPU. Odgovore sem poiskala pri treh različnih skupinah strokovnih 
delavcev, ki se v svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki s PPPU. Med 
učenci s PPPU in tistimi, ki motenj oziroma primanjkljajev nimajo, opažajo razlike 
predvsem v čustvovanju in socialni kompetentnosti. Pridobila sem tudi odgovore 
na vprašanji, kakšne razlike opažajo na čustvenem področju in kakšne na 
socialnem. Na čustvenem področju je največ odgovorov spadalo v kategorijo 
uravnavanje čustev, na socialnem pa na socialne spretnosti, ki jih potrebujemo v 
vsakdanjem življenju. Anketirancem se na sploh zdi, da imajo učenci s PPPU 
največ težav na področju samopodobe, manj na področju socialne 
kompetentnosti, še manj na področju čustvovanja, najmanj pa pri vedenju. Eden 
izmed anketiranih pa je navedel, da razlik med tema dvema skupinama 
osnovnošolcev ni.  

Ob zaznavanju težav na čustvenem ali socialnem področju se strokovni delavci 
najprej usmerijo na učenca s težavami, šele kasneje iščejo druge vire. Več kot 
polovica anketiranih za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na 
čustvenem ali socialnem področju uporablja različne aktivnosti oziroma strategije.  
Večinoma poznajo in uporabljajo znane strategije.  

Področja, predstavljena v tem magistrskem delu, so v življenju otrok in 
mladostnikov s PPPU zelo pomembna. Dobro je, da opazimo, ali imajo na 
katerem izmed njih težave, ali odstopajo od predvidenega funkcioniranja. Hitreje 
ko opazimo težave, hitreje jih lahko omilimo. Še posebej pozorni moramo biti pri 
učencih s PPPU, saj so pogosto učno manj uspešni, manj motivirani, težave 
imajo s pozornostjo, če temu prištejemo še manj ugodno okolje, v katerem lahko 
živijo, pa dobimo seštevek dejavnikov, ki ni ugoden za življenje. Strokovni delavci 
šol se morajo bolj usmeriti tudi na druga področja funkcioniranja posameznega 
učenca s PPPU, ne samo na ocene in uspeh, merjen s številskimi ocenami. 
Socialne veščine, ustrezno čustvovanje, samopodoba in vedenje so pomembni 
dejavniki, ki vplivajo na uspeh posameznika. 

Cilj magistrskega dela je bil tudi zapisati in na kratko opisati nekatere aktivnosti 
ali strategije, ki jih lahko uporabljajo strokovni delavci pri svojem delu za 
izboljšanje socialnih spretnosti in funkcioniranja na področju čustvovanja,  
posledično pa tudi samopodobe in vedenja.  

Prednost magistrskega dela in raziskave, vključene v njem, je, da so bili 
anketirani različni strokovni delavci, ki delajo z učenci s PPPU, in da prihajajo z 
različnih osnovnih šol in različnih delov Slovenije. Raziskav na temo čustvovanja 
in socialnega funkcioniranja v skupini učencev s PPPU je malo, zato se mi je 
zdelo še toliko bolj vredno raziskati to področje. Slabost opravljene raziskave je 
majhen vzorec, saj je rezultate takšne raziskave težko posploševati na 
populacijo. Temo, ki sem jo obravnavala v magistrskem delu, bi bilo zanimivo 
raziskati na večjem vzorcu, prav tako pa tudi z vidika učencev s PPPU in njihovih 
staršev. Zagotovo bi bilo koristno tudi, da bi predavatelji na fakultetah študentom 
različnih smeri večkrat izpostavili pomen socialnega področja, čustvovanja, 
razvijanja samopodobe in posledičnega vedenja.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

  



 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem Ana Simončič in zaključujem študijski program druge stopnje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo v povezavi z aktivnostmi za 

učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) na področju 

čustvovanja in socialnih spretnosti. Z vprašalnikom želim ugotoviti, kako pogosto 

se srečujete s težavami na teh dveh širokih področjih v populaciji učencev s 

PPPU in na kakšen način pristopite, ko jih zaznate.  

Želim si, da bi si vzeli čas in odgovorili na zastavljena vprašanja. Prosim vas, da 

na vprašanja odgovarjate iskreno in korektno. S tem boste pripomogli h kakovosti 

magistrskega dela in boljši zbirki predlogov za delo z učenci s PPPU na področju 

čustvovanja in socialne kompetentnosti.   

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10 minut. Prosim, da odgovorite 

na vsa vprašanja. Če ni navedeno drugače, pri vprašanjih izbirnega tipa obkrožite 

en odgovor. Zbrani podatki so anonimni in bodo analizirani na splošno (nikakor 

ne na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo 

omenjenega magistrskega dela. 

Hvala, da ste si vzeli čas in pripomogli k uspešnemu zaključku magistrske 

naloge! 

Za vsa dodatna vprašanja ali rezultate ankete sem vam na voljo na naslovu: 

ana.simoncic.ana@gmail.com. 

  



 

1. DEL – splošno 

Spol 

a. Ženski 

b. Moški 

 

Starost:  ______ let 

 

Delovno mesto trenutne zaposlitve 

a. Učitelj razrednega pouka 

b. Učitelj predmetnega pouka 

c. Specialni in rehabilitacijski pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči 

č. Šolska svetovalna služba 

 

Strokovna izobrazba 

a. Defektolog 

b. Pedagog 

c. Učitelj razrednega pouka 

č. Psiholog 

d. Socialni delavec 

e. Socialni pedagog 

f. Specialni in rehabilitacijski pedagog 

 

Število let delovnih izkušenj: ___________________ 

  



 

2. DEL 

1. Ali opažate razlike v čustvovanju in socialni kompetentnosti med populacijo učencev s PPPU in 

učenci brez primanjkljajev/motenj? 

a. Da 

b. Ne 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, odgovorite tudi na vprašanji 1.1 in 1.2. 

1.1 Kakšne razlike opažate na področju čustvovanja v populaciji učencev s PPPU v primerjavi z 

učenci brez primanjkljajev/motenj? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.2 Kakšne razlike opažate na področju socialne kompetentnosti v populaciji učencev s PPPU v 

primerjavi z učenci brez primanjkljajev/motenj? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Na katerem področju imajo po vašem mnenju učenci s PPPU v primerjavi z učenci brez 

primanjkljajev/motenj največ težav? 

a. Na področju čustvovanja 

b. Na področju socialne kompetentnosti 

c. Na področju samopodobe 

č. Na področju vedenja 

d. Zdi se mi, da se na področjih čustvovanja, socialne kompetentnosti, samopodobe in 

vedenja ne razlikujejo. 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako pogosto opažate težave na posameznih področjih v 

populaciji učencev s PPPU. 

 1 
(Skoraj 

nikoli/nikoli) 

2 
(Redko) 

3 
(Včasih)  

4 
(Pogosto) 

5 
(Skoraj 

vedno/vedno) 

Čustvovanje      

Socialna kompetentnost      

Samopodoba      

Vedenje      

 



 

3. DEL 

4. Če opazite težave na področju čustvovanja pri učencu/učenki s PPPU, na kakšen način 

pristopite? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Z njim/njo se pogovorim in želim ugotoviti razloge za težave. 

b. O opažanjih se pogovorim z ostalimi strokovnimi delavci šole. 

c. O opažanjih obvestim starše.  

č. Nisem še bil/-a v takšni situaciji.  

d. Drugo: ______________________________________ 

 

5. Če opazite težave na področju socialne kompetentnosti pri učencu/učenki s PPPU, na kakšen 

način pristopite? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Z njim/njo pogovorim in želim ugotoviti razloge za težave. 

b. O opažanjih se pogovorim z ostalimi strokovnimi delavci šole. 

c. O opažanjih obvestim starše.  

č. Nisem še bil/-a v takšni situaciji.  

d. Drugo: ______________________________________ 

 

6. Ali uporabljate kakšne posebne aktivnosti/strategije za preprečevanje nastajanja oziroma 

poglabljanja čustvenih težav ali težav na področju socialne kompetentnosti?  

a. Da 

b. Ne 

 

Če ste odgovorili pritrdilno, odgovorite tudi na vprašanje 6.1. 

6.1. Katere aktivnosti/strategije uporabljate? Na kratko jih tudi opišite.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Na koga se usmerite pri preprečevanju nastajanja oziroma poglabljanja težav na področju 

čustvovanja?  

a. Samo na učenca s PPPU 

b. Tudi na ostale učence/razredno skupnost 

 

8. Na koga se usmerite pri preprečevanju nastajanja oziroma poglabljanja težav na področju 

socialne kompetentnosti?   

a. Samo na učenca s PPPU   

b. Tudi na ostale učence/razredno skupnost 



 

4. DEL 

9. Katere aktivnosti/strategije poznate za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja 

čustvenih težav ali težav na področju socialne kompetentnosti? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Socialne zgodbe 

b. Igra vlog 

c. Uporaba lutke 

č. Uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje 

d. Trening socialnih veščin 

e. Drugo: ______________________________________________ 

 

10. Katere aktivnosti/strategije uporabljate za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja 

čustvenih težav ali težav na področju socialne kompetentnosti? (Možnih je več odgovorov.)  

Izbrano/-e aktivnost/-i na kratko tudi opišite. 

 

a. Socialne zgodbe  

b. Igra vlog 

c. Uporaba lutke 

č. Uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje 

d. Trening socialnih veščin 

e. Drugo: ______________________________________________ 

 

Kratek opis izbrane/-ih aktivnosti: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 





 
 

5. DEL 

11. Katere od zapisanih aktivnosti/strategij se vam zdijo najprimernejše za populacijo učencev s 

PPPU? 

a. Socialne zgodbe 

b. Igra vlog 

c. Uporaba lutke 

č. Uporaba vizualnih opor za ustrezno vedenje 

d. Trening socialnih veščin 

e. Drugo: ____________________________________ 

 

12. Na lestvici od 1 do 5 ocenite posamezno aktivnost/strategijo za preprečevanje nastajanja oziroma 

poglabljanja čustvenih težav ali težav na področju socialne kompetentnosti glede na to, koliko se vam 

zdi primerna za učence s PPPU. (Ustrezno označite.) 

 
1 

(Povsem 
neprimerna) 

2 
(Neprimerna) 

3 
(Delno 

primerna) 

4 
(Primerna) 

5 
(Popolnoma 

primerna) 

Socialne zgodbe      

Igra vlog      

Uporaba lutke      

Uporaba vizualnih opor za 
ustrezno vedenje 

     

Trening socialnih veščin      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


