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POVZETEK 
 
Grajenje primernih socialnih odnosov in učenje o njih je v družbi izredno pomembno. 
Socialne igre se danes v šoli pogosto uporabljajo, predvsem kot spodbujanje 
zaželenega vedenja in izboljšanja odnosov med učenci. Z učenjem socialnih veščin v 
šoli lahko izboljšamo kakovost življenja učencev že med šolanjem, ker se bodo v 
razredu bolje počutili. Prav tako pa jih s tem opremimo za življenje v odrasli dobi, saj 
se bodo bolje znašli v družbi. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen vpliv imajo 
socialne igre na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju prilagojenega programa 
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Konec osnovne šole je 
čas, ko osebni odnosi in prijateljstva postanejo zelo pomemben del mladostnikovega 
življenja. V tem obdobju se prijateljstva lahko vzpostavijo za celo življenje, zato smo 
se odločili raziskati vpliv socialnih iger na odnose znotraj razreda, kjer se ta 
prijateljstva najpogosteje sklepajo. Raziskava nam daje vpogled v povezanost 
učencev v razredih in kaže, kako lahko s socialnimi igrami zmanjšamo izključenost 
določenih učencev. Tako lahko tudi njim omogočimo boljši vpogled v medsebojne 
odnose in sklepanje prijateljstev, predvsem pa damo priložnost vsem učencem, da se 
med seboj dobro spoznajo. Poleg odnosov in povezanosti razredov pa smo želeli 
ugotoviti tudi, če socialne igre v šoli izboljšajo vedenje učencev do svojih sošolcev in 
ostalih oseb. Za ocenjevanje socialne povezanosti smo uporabili enodimenzionalno 
sociometrično preizkušnjo. S pomočjo te preizkušnje smo pridobili podatke za izračun 
povezanosti razredov (indeks kohezivnosti) in statusa posameznika v razredu 
(sociometrični status). Uporabili pa smo tudi kontrolno listo zaželenega vedenja, s 
pomočjo katere smo merili, v kolikšni meri se zaželeno vedenje pojavlja pri vsakem 
posamezniku. 
V vzorec smo vključili tri razrede iz dveh osnovnih šol, ki izvajajo prilagojen 
program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Od teh treh 
razredov sta bila dva razreda kombinirana, in sicer eden kombinacija 8. in 9. razreda 
(10 učencev) in drugi kombinacija 7., 8., in 9. razreda (5 učencev). Tretji razred je bil 
samostojni oddelek učencev 7. razreda (8 učencev). Skupno je bilo v raziskavo 
vključenih 23 učencev.  
Zbrani podatki so bili statistično obdelani, rezultati pa so prikazani v grafih in tabelah. 
Na podlagi dobljenih rezultatov nismo mogli statistično potrditi, da socialne igre 
vplivajo na boljšo socialno povezanost v razredu. Indeks kohezivnosti se za nobeno 
od skupin ni spremenil pred in po izvedbi socialnih iger. Povezanosti razredov pa so 
bile že od začetka srednje do visoke, kar pomeni, da so posamezniki medsebojno v 
razredih kar dobro povezani. V enem od oddelkov, in sicer v kombinaciji 8. in 9. 
razreda, se je statistično pomembno zmanjšalo število izločenih učencev, kar je za ta 
razred velik dosežek. S tem smo prej izločenim posameznikom pomagali, da se bodo 
laže posvetili šolskemu delu in se bolje počutili med svojimi sošolci. Število 
vzajemnih izbir med učenci se pred in po izvedbi socialnih iger ni spremenilo, je pa 
bilo število vzajemnih izbir relativno visoko že od začetka. V razredu, kjer je bilo 8 
učencev, so bile prisotne 4 vzajemne izbire. Prav tako so bile 4 vzajemne izbire 
prisotne v razredu 5 učencev in 6 vzajemnih izbir v razredu 10 učencev. Ta 
nespremenljivost v vzajemnih izbirah kaže na prijateljske odnose med vzajemno 
izbranima osebama, saj vidimo določeno stalnost odnosa. Opazili smo razliko v 
sociometričnih statusih pred in po izvedbi socialnih iger. Pri prvem merjenju je imelo 
nizek sociometrični status 8 učencev, po izvedbi socialnih iger pa 7. Kljub temu pa se 
sociometrični statusi niso statistično pomembno spremenili pred in po izvedbi 
socialnih iger. Pokazala se je statistično pomembna razlika v količini zaznanega 
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zaželenega vedenja pred in po izvedbi socialnih iger. Po izvedbi iger je bilo 
zaželenega vedenja statistično pomembno več. 
 
Ključne besede: motnje v duševnem razvoju, socialne igre, socialna struktura, 
odnosi, razred. 
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ABSTRACT 
 
Building adequate social relationships and learning about them is very important in 
our society. Nowadays social games are often used in schools, especially to enhance 
good behaviour and improve relationships between students. By learning social skills 
in school we can improve the quality of life for our students during schooling as they 
will feel accepted in their class and as a result feel better about themselves. In 
addition, social games give them knowledge that they can use in adulthood and as a 
result they can find their place in society. The purpose of the study was to determine 
the influence of social games on coherence between pupils in the class in last three 
grades of primary school for children with mild intellectual disability. End of primary 
school is the time when personal relationships and friendships become very important 
for the adolescent. Some of this friendships may even last a lifetime. This survey 
gives us an insight into classroom relationships and shows us how to reduce the 
exclusion of certain pupils. This way we can offer them the same chance of building a 
friendship or at least give all the pupils an opportunty to get to know their classmates 
well. We also wanted to determine if social games in school improve pupils’ 
behaviour towards their classmates and other people. For the assessment of coherence 
between pupils in the class we used one-dimensional sociometric test. This test gave 
the data which allowed us to calculate the group cohesiveness index and the 
sociometric status for every individual. In addition to the sociometric test we also 
used a checklist for positive behaviour for each individual. The study included three 
classes from two primary schools that offer programme for children with mild 
intellectual disability. We included one 7th grade with 8 pupils, a combination of 8th 
and 9th grade with 10 pupils and a combination of 7th, 8th and 9th grade with 5 pupils. 
The collected data was statistically processed and the results are shown in graphs and 
tables. On the basis of the results obtained we were not able to statistically confirm 
that the social games affect classroom’s cohesion. Group cohesiveness indexes did 
not change for any of the groups after the implementation of the social games. But 
group cohesiveness indexes were medium to high from the beginning of the research, 
which means that classes were quite coherent from the beginning. The number of 
excluded pupils decreased in the combination of 8th and 9th grade, which is a big 
success for the class. With this achievement we helped previously excluded pupils to 
be able to devote themselves to school work and feel better among their classmates. 
The number of mutual choices among students before and after the implementation of 
social games did not change. Mutual choices between pupils were common from the 
beginning of the research. In the class of 8 pupils there were four mutual choices. 
Four mutual choices were present in the class of 5 pupils as well. Last but not least 
there were six mutual choices in a class of 10 pupils. The stability of these mutual 
choices shows a certain continuity of the relationships between certain pupils. We 
have noticed a difference in the sociometric statuses before and after the 
implementation of the social games. In the first measurement there were 8 pupils with 
a low sociometric status. After the social games there were 7 pupils left. However, the 
change in sociometric statuses is not statistically significant. But there was a 
statistically significant difference shown in the quantity of positive behaviour 
amongst pupils after the implementation of social games. The quantity of positive 
behaviour was higher after the use of social games in the class. 
 
Keywords: Intellectual disabilities, social skills games, social structure, relationships, 
class.
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UVOD 
 
Ljudje smo socialna bitja. Da smo zadovoljni s seboj, potrebujemo druge ljudi, da z 
njimi delimo svoje strahove, želje in uspehe. Z nekaterimi ljudmi ustvarimo samo 
bežne odnose, z drugimi globje, ki trajajo vse življenje. Ljudje, ki so nam blizu, 
vplivajo na naše vednje do sebe in drugih. 
 
Veliko odnosov med posamezniki se ustvari že v razredu. Dobro počutje v svojem 
razredu ima veliko pozitivnih posledic za posameznika. To vpliva na večjo učno 
uspešnost, boljšo samopodobo in večje samospoštovanje posameznika. Šola je 
prostor, kjer učenci pridobijo znanje, ne samo o zgodovini, matematiki, jeziku, ampak 
tudi o socialnih odnosih in življenju.  
Kot pravi J. Virk Rode s sodelavci (1998), se mora učenec ne le naučiti se učiti, 
ampak tudi naučiti se delati z drugimi. To je v sodobnem času še kako pomembno. 
 
Posameznik se prek socializacije nauči sprejemanja norm in življenja v družbi. Velik 
del socializacije poteka v času, ko je posameznik vključen v šolo. Zato je pomembno, 
da otrokom omogočimo čim več socialnih izkušenj z njihovimi vrstniki. V šoli se 
lahko odnosov učijo v varnem okolju, na podlagi konkretnih izkušenj, kar jih lahko 
bolje pripravi na odraslo življenje. 
 
Če sta v razredu pozitivna socialna klima in medsebojno sprejemanje, se učenci laže 
učijo in zadovoljujejo svoje socialno-čustvene potrebe. Otroci z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju potrebujejo prilagojen učni program, da lahko usvojijo zahtevano 
učno snov. Potrebujejo pa tudi dodatno učenje socialnih veščin, ker imajo težave s 
prilagojenim (adaptivnim) vedenjem. To med drugim pomeni, da se težje na primeren 
način vključujejo v okolje in izražajo svoja čustva. S socialnimi igrami jim lahko 
pomagamo, jih naučimo socialnega razumevanja, empatije in primernega 
vključevanja v okolje. Na ta način bodo znali poskrbeti zase in hkrati ne bodo pozabili 
tudi na lastna čustva in potrebe. 
 
»Pri svojem delu moramo imeti v mislih predvsem to, da delamo z mladimi, ki se šele 
oblikujejo in so na neki način odvisni od nas. V njihovih življenjih smo pomembni; 
pomembno je naše vedenje, naše mnenje o njih, naše pripombe, naš odnos ...« (Tacol, 
2010, str. 16). 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1.1. Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom 
 

V Zakonu za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami (Ur. l., št. 58/2011) so kot osebe 
s posebnimi potrebami navedeni: 

- 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, 
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
- otroci z avtističnimi motnjami, 
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 
- gibalno ovirani otroci in 
- dolgotrajno bolni otroci. 

 
Učenci, ki zaradi primanjkljajev ne morejo doseči enakovrednega izobrazbenega 
standarda, se vključujejo v druge programe. Za take učence se sprejme prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program za 
učence z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam, 2011). 
V prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom so 
tako večinoma vključeni učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (učenci z LMDR). 

 
Ena izmed razlik med rednim programom in prilagojenim programom vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom je v številu učencev. Število 
učencev v prilagojenem programu je od pet do deset, v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju pa do dvanajst učencev. Poleg tega ima učenec možnost 
diferenciacije in individualizacije poučevanja ter več časa za usvajanje znanja in 
izvedbo dejavnosti, saj ni časovne omejitve. Učencu je omogočeno več ponavljanja na 
različne načine za boljšo zapomnitev (Šmid, 2008). 
 
V Predmetniku za prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom so zapisani splošni cilji za učence v tem programu. Med njimi so celovit 
razvoj (senzomotorični, socialni, gibalni razvoj in razvoj spoznavnih spretnosti), 
osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti, družboslovja, razvijanje samonadzora, 
samokritičnosti, avtonomije posameznika. Omogočanje priložnosti praktičnega 
učenja, razvijanja ročnih spretnosti. Razvoj jezikovnih spretnosti, kulturne 
komunikacije. Preverjanje napredovanja vsakega posameznika glede na njegov 
individualizirani program, vključevanje staršev in učenca. S timskim delom učiteljev 
zagotavljati vsestranski razvoj učenca, ga pripraviti za vključitev v širše socialno 
okolje. Seznanjanje učenca in staršev za možnosti izobraževanja po osnovni šoli in 
odraslosti. 
Poleg vseh teh ciljev pa je zapisan tudi cilj, ki se nanaša na socialni razvoj in je za 
našo magistrsko nalogo najbolj pomemben. Ta pravi, da moramo v procesu 
socialnega učenja učencu omogočiti usvajanje socialnih spretnosti za uspešno 
vključevanje v skupine in premagovanje neustreznih oblik vedenja (Prilagojen 
program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). 
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Od leta 2003 ima prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom na predmetniku dva specialnopedagoška predmeta, in sicer računalniško 
opismenjevanje in socialno učenje, ki se ne ocenjujeta. Računalniško opismenjevanje 
se izvaja v drugem triletju eno uro na teden, socialno učenje pa v prvem in drugem 
triletju po eno uro tedensko (Šmid, 2008). 
 

1.2. Lažja motnja v duševnem razvoju 

Inteligentnostni količnik oseb z LMDR naj bi bil med 50 in 70, težave imajo z 
adaptivnim vedenjem, motnja pa se pojavi pred 18. letom starosti. Večina teh oseb je 
v odraslosti sposobna skrbeti zase in živeti samostojno, kljub temu pa potrebujejo 
podporo. Pri njih se težave pojavljajo predvsem na akademskih področjih (Colnerič in 
Zupančič, 2005).  

Seveda so težave vsakega posameznika z LMDR drugačne, saj je to zelo heterogena 
skupina. Med seboj se razlikujejo tako v intelektualnih zmožnostih kot tudi pri 
socialnem funkcioniranju (Rosenberg, Westling in McLeskey, 2008). 

Učenci z LMDR imajo več težav z generalizacijo, razločevanjem in povezovanjem 
informacij ter z abstraktnim mišljenjem. Težave imajo pri reševanju problemov, 
komunikaciji, socialnem razvoju. Njihov socialni razvoj poteka v enakih fazah kot pri 
ostalih, le da je počasnejši. Pogosto so izločeni iz družbe, saj imajo težave v 
presojanju socialnih situacij. Ker je njihov razvoj upočasnjen, potrebujejo dodatno 
podporo v času izobraževanja, predvsem na področju socialnega razvoja, zato se po 
končanem šolanju lahko čim bolje vključijo v širše socialno okolje. Za uspešnost v 
šoli potrebujejo prilagojene metode poučevanja (Prilagojen program vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). 

Večina učencev z LMDR se nauči osnovnega računanja, povezanega predvsem z 
denarjem, merami in časom. Naučijo se tudi branja, ampak imajo pogosto težave z 
bralnim razumevanjem zaradi šibkih verbalnih sposobnosti in revnega besednega 
zaklada. Težave imajo s pozornostjo, vključno z usmerjanjem pozornosti, selektivno 
pozornostjo in vzdrževanjem te. Težave imajo tudi s pomnjenjem, predvsem s 
kratkoročnim spominom, kot so priklici črk, besed in matematičnih operacij. Pogosto 
so te težave povezane tudi s pozornostjo, saj moramo vzdrževati pozornost, da si 
lahko nekaj zapomnimo (Rosenberg idr., 2008). 

1.2.1. Osebnostne značilnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
 
Osebnostne poteze oseb z LMDR so povzete po raziskavi Colnerič in Zupančič 
(2005). S slovensko obliko vprašalnika ICID (Vprašalnik individualnih razlik med 
otroki) sta ocenili osebnosti 84 otrok, starih med 9 in 17 let. Vprašalnik, ki ocenjuje 
15 osebnostnih potez, so izpolnjevali starši ali vzgojitelji v internatu za učence, ki ne 
živijo doma. Ugotovili sta pomembne razlike med učenci z LMDR in s povprečnimi 
intelektualnimi zmožnostmi v 14 od 15 osebnostnih potez. Največja razlika med 
skupinama je bila vidna v inteligentnosti, za učence z LMDR pa so poročali tudi o 
večji odkrenljivosti, večji boječnosti, socialni plašnosti in negativnem čustvovanju. 
Pri ostalih lestvicah, ki predstavljajo zaželene lastnosti, pa so bili učenci z LMDR 
nižje ocenjeni od učencev s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi. Dokaj velike 
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razlike so se pokazale pri usmerjenosti k dosežku, odprtosti, organiziranosti in 
sociabilnosti. Malo manjše razlike pa so bile glede obzirnosti učencev, ravni 
dejavnosti in pozitivnega čustvovanja. Glede močne volje se skupini med seboj nista 
pomembno razlikovali. Glede na te podatke lahko sklepamo, da se učenci z LMDR od 
svojih vrstnikov najbolj razlikujejo v osebnih potezah, ki so povezane s kognitivnim 
področjem (kot so odkrenljivost, organiziranost, usmerjenost k dosežku), kljub temu 
pa se razlike pojavljajo tudi na področju socialne prilagojenosti (Colnerič in 
Zupančič, 2005). 

1.2.2. Socialne spretnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
 
Težave na intelektualnem in akademskem področju pogosto vplivajo tudi na težave s 
socialnimi interakcijami. Zaradi zakasnjenega govornega razvoja in skromnega 
besednjaka imajo učenci težave z razumevanjem pogovorov ter posledično oblikujejo 
napačna pričakovanja in socialne odgovore. Prav tako težave s pozornostjo vplivajo 
na njihovo socialno funkcioniranje, saj se ne morejo osredotočiti na to, kar je 
pomembno. Pri učencih z LMDR se pogosto pojavljajajo podobne težave kot pri 
učencih z učnimi težavami. Ne znajo »brati med vrsticami«, ne čutijo pripadnosti v 
šolskih dejavnostih, imajo nizek socialni status in negativno samopodobo. Vse to 
lahko vodi v odtujitev od učiteljev in vrstnikov in posledično v pomanjkanje 
zanimanja za šolske dejavnosti in delo. Zaradi tega se učenci z LMDR pogosto 
umaknejo iz ustreznih socialnih interakcij in začnejo iskati pozornost na neprimeren 
način, saj ne vedo več, kakšno vedenje je sprejemljivo in kakšno ne. Usmerjeno 
poučevanje socialnih spretnosti je zato za nekatere učence nujno, saj jim primanjkljaji 
na kognitivnem in jezikovnem področju preprečujejo, da bi se tega naučili spontano 
(Rosenberg idr., 2008).  
 

1.3. Socializacija in socialni razvoj 
 
»Socializacija je proces učlovečenja oziroma nastajanja človeka kot družbenega bitja. 
Ko se osebek rodi, je samo biološko bitje, s socializacijo pa postane tudi družbeno. 
Med razvojem se uči misliti, čutiti, čustvovati in delovati tako, kot ljudje v skupini, ki 
ji pripada. Postane eden od njih« (Musek in Pečjak, 2001, str. 246). 
 
Socializacija je proces, prek katerega ljudje usvajamo vzorce obnašanja, sprejemamo 
vrednote, stališča in motive družbe, v kateri živimo. Prenašajo jih starejše generacije 
na mlajše (Šček Prebil, 2010).  
 
B. Marentič Požarnik (1980) pravi, da je socializacija proces, v katerem človek 
aktivno, v odnosu z drugimi razvije specifične oblike vedenja. 
 
M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) poudarjata, da vzgoja in socializacija nista isti 
proces. Socializacija govori predvsem o podružabljanju človeka, na katerega 
posameznik nima velikega avtonomnega vpliva. Je spontan proces, ki sicer ne zanika 
posameznikove aktivnosti, vendar so bolj pomembni vplivi socialne mreže, v katero 
je posameznik vključen. Cilj socializacije je vključitev v družbo. Nasprotno od tega 
pa je cilj vzgoje osamosvajanje od svojih vzgojiteljev in razvijanje samostojnosti. Ko 
se posameznik v družbo vključuje, te ne more izbirati, pomembni drugi so mu 
»vsiljeni«. S socializacijo se oblikuje celotna posameznikova osebnost. 
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1.3.1. Dejavniki socializacije 
 
J. Virk Rode in J. Belak Ožbolt (1990) govorita o treh dejavnikih socializacije. Ti so 
družina, šola in vrstniki. Družina je prva, v kateri se otrok uči o skupinah in življenju 
z drugimi. Tudi šola je zelo pomemben socializacijski dejavnik. V šoli se posameznik 
uči in pridobiva navade ter spretnosti, ki mu pomagajo pri vključitvi v običajno 
socialno življenje. Tukaj je otrok postavljen v neko skupino, ki je sam ne more 
izbirati, spozna pa tudi avtoriteto izven družine. Zelo pomembni so tudi vrstniki, pri 
katerih ne gre za avtoriteto že na samem začetku, ampak si mora posameznik sam 
izboriti svoje mesto. Med vrstniki prihaja do dvosmerne komunikacije in posamezniki 
na ta način krepijo tako verbalno kot neverbalno komunikacijo. 
 
T. Šček Prebil (2010) poleg družine, šole in vrstnikov med dejavnike socializacije 
šteje tudi množične medije in religijo. 

1.3.2. Stopnje socializacije 
 
Primarna socializacija poteka v družini, v kateri otrok prevzema modele vedenja po 
družinskih članih. V tem času je zelo pomembna čustvena toplina, zato da je otrok 
sploh sposoben prevzemati njihove načine vedenja in sistem vrednot. V nasprotnem 
primeru pogosto pride do motenj osebnosti in delinkventnega vedenja. Otrok se v 
družini uči socialnih vlog od tistih, povezanih s spolom in starostjo, do tistih, 
povezanih s poklicem (Marentič Požarnik, 1980).  
 
Christie in Warden (2001) pravita, da je družina zelo pomemben dejavnik pri razvoju 
otrokovega razumevanja socialnih in osebnih odnosov. Ker živi vsak otrok v 
drugačnem družinskem okolju, lahko to narekuje njegov socialni razvoj in vedenjske 
reakcije. Zato je za uspešno delo z otroki v šoli nujno potrebno poznavanje okoliščin 
v družini. 
 
T. Šček Prebil (2010) pod primarno socializacijo dodaja tudi druge posameznike ali 
skupino, s katerimi ima otrok tesne stike. Dodaja še vrstnike in prijatelje otroka.  
 
Pozneje se vplivom družine pridružijo še mnogi drugi vplivi, kar imenujemo 
sekundarna socializacija. B. Marentič Požarnik (1980) sem vključuje vrstnike, šolo in 
sosesko, v kateri posameznik živi in se giba. 
Socializacija poteka vse življenje, meje med primarno in sekundarno socializacijo pa 
ni mogoče natančno določiti. V današnjem času imajo velik vpliv na socializacijo tudi 
množični mediji (Šček Prebil, 2010). 
 
Tako B. Marentič Požarnik (1980) kot T. Šček Prebil (2010) dodajata še terciarno 
socializacijo, ki se začne, ko posameznik vstopi v delovni proces. 
Pri terciarni socializaciji gre za velik vpliv širše družbe z jezikom, kulturo, 
množičnimi mediji in družbeno ekonomskimi odnosi (Marentič Požarnik, 1980). 
 
Posamezne stopnje socialnega razvoja lahko bolj podrobno opišemo tudi glede na 
različna starostna obdobja: 

- prvi meseci življenja: otrok se prvič nasmehne, začne razlikovati člane družine 
od tujcev. Ločevati začne tudi med izrazi na obrazu. Učenje govora je zelo 
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pomemben del socializacije, zanimanje za vrstnike pa pride šele v tretjem letu 
starosti; 
 

- predšolska doba: otrok se v tem obdobju uči uveljavljati svoje želje in se 
podrejati željam drugih. Nauči se počakati, da pride na vrsto, deliti igrače z 
drugimi in igrati igre vlog. Vse to je zelo pomembno za njegovo šolsko 
pripravljenost in učno uspešnost ob vključitvi v šolo; 

 
- starost 7–12 let: v tem obdobju so zelo pomembni stiki z vrstniki. Na začetku 

so razlogi za sklepanje prijateljstev dobre ocene, da nekdo dobro pleše, poje 
ali da je učno uspešen. Pozneje pa v ospredje že stopijo nekatere osebnostne 
lastnosti, na podlagi katerih se sklepajo prijateljstva;  

 
- adolescenca (po 12. letu): v tem času nekateri otroci postanejo bolj zaprti vase, 

saj imajo več težav z lastnim odraščanjem in dozorevanjem. Na višku 
adolescence pa so stiki z vrstniki spet zelo pomembni, oblikujejo se tako tesna 
prijateljstva kot tudi poznanstva. V tem času se pojavljajo prve ljubezni in 
prijateljstva med spoloma. V adolescenci se mladostniki upirajo avtoriteti, so 
kritični do sebe in se prilagajajo skupinskim normam. Ta pojav je normalen 
pojav v adolescenci, dokler ne gre za delinkventnost; 

 
- odraslost (po 21. letu): v tem času sta pomembna mejnika ustvarjanje lastne 

družine in vstop v poklicno okolje; 
 

- staranje in starost (po 65. oziroma 70. letu): v tem času se število socialnih 
stikov začne manjšati. K temu pripomorejo upokojitev, bolezen, smrt partnerja 
in prijateljev iz mladosti itd. (Marentič Požarnik, 1980). 

 

1.3.3. Družbena vloga 
 
Družbena vloga je celota pričakovanih ravnanj v družbi glede na naš položaj. 
Vključuje pravila o tem, kaj je za našo vlogo sprejemljivo in kaj ne. V sklopu 
socializacije poteka tudi prenašanje družbenih vlog. Posameznik skozi socializacijo 
sprejema in ustvarja nove vloge. Nekatere vloge so nam pripisane, npr. glede na 
starost, spol. Druge so pridobljene, npr. poklic. Posamezne vloge niso vedno lahko 
združljive, tako se na primer od ženske pričakuje, da si bo ustvarila družino, hkrati pa 
so pričakovanja, da je ženska poklicno uspešna, vedno večja. Ker sta ti dve vlogi 
težko združljivi, se začne spreminjati tudi vloga moškega v družini. Naša primarna 
vloga pa se spreminja glede na skupino, v kateri trenutno smo. V družini je vloga 
ženske na prvem mestu žena ali mati, v službi pa je na prvem mestu npr. vloga 
učiteljice (Šček Prebil, 2010). 
 
Posameznik se v svojem razvoju uči sprejemati različne vloge in razlikovati med 
njimi. To se začne že med igro, ko otroci prevzemajo najrazličnejše vloge (policisti in 
lopovi, zdravniki in bolniki itd.). Na ta način si ljudje izoblikujemo predstavo o tem, 
kakšne vse so lahko naše vloge, kaj je sprejemljivo in kaj ne, in ustvarimo predstavo o 
tem, kakšen je in kakšen naj bo. Izoblikujemo si torej lastno identiteto (Musek, 1993). 
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1.3.4. Samopodoba 
 
Samopodoba je skupek pojmov in predstav o sebi. Sestavljena je iz več medsebojno 
povezanih elementov. B. Marentič Požarnik (2000) povzema mnenja več avtorjev, ki 
pravijo, da je samopodoba sestavljena iz šolskih predstav o sebi in nešolskih predstav 
o sebi. Šolska samopodoba se navezuje predvsem na učno uspešnost pri pouku. 
Nešolska samopodoba pa se deli na socialno samopodobo, to je mnenje o tem, kako je 
posameznik družaben, priljubljen med vrstniki in pomembnimi drugimi. Na čustveno 
samopodobo, ki se navezuje na razpoloženje posameznika, občutek o tem, kako zna 
obvladovati svoja čustva. Zadnja pa je telesna samopodoba, ki se nanaša na to, kakšno 
mnenje ima posameznik o svojih telesnih sposobnostih in videzu. 
 
Samopodoba je celota lastnosti, ki jih posameznik pripisuje samemu sebi, z njimi 
usmerja svoje ravnanje, jih povezuje s svojim vrednostnim sistemom, nanje pa ves čas 
vplivajo obrambni mehanizmi. Pozitivna samopodoba je pomembna za zdrav razvoj 
otrok. Na razvoj otrokove samopodobe vplivamo na različne načine. In ker so otroci 
že od majhnega vključeni v vzgojno-izobraževalne ustanove in tam preživijo veliko 
časa, smo učitelji, vzgojitelji in starši ključne osebe pri oblikovanju otrokove 
samopodobe. Ker so otroci s posebnimi potrebami večkrat neuspešni na učnem 
področju, je zelo pomembno, da jim omogočimo doživljanje uspeha in spoštujemo 
njihova čustva (Satler, 2015). 
 
Na razvoj samopodobe vplivajo različni procesi, med drugim socialno primerjanje z 
drugimi, vživljanje v različne vloge, stališča, vrednote in prevzemanje teh. 
Posamezniki se poistovetijo z modelom (Adlešič, 1999).  
 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da otroci tudi skozi najrazličnejše socialne igre 
prevzemajo vloge in stališča ter razvijajo svojo samopodobo. Zato je pomembno, da 
smo kot izvajalci dober model, otrokom omogočamo doživljanje uspeha, 
zagotavljanje sprejetosti in jim tako pomagamo graditi samozavest. 
 

1.4. Šola kot socialni sistem 
 
Šola je socialni sistem, na katerega vplivajo različni dejavniki. To so šola, in sicer s 
svojo šolsko kulturo, prilagojenostjo, šolskim oddelkom in njegovimi značilnostmi ter 
učnimi in vzgojnimi cilji. Na ta sistem vplivajo tudi odnosi med učiteljem in 
učencem, odnosi med učenci in odnosi med šolo in starši. Sodelovanje šole in staršev 
je zelo pomembno za učence. Vsi ti dejavniki vplivajo na kakovost učnega okolja in 
blagostanje učenca (Peklaj in Pečjak, 2015). 

1.4.1. Šolska prilagojenost oziroma neprilagojenost 
 
Šolska prilagojenost pomeni, da so učenci sposobni dosegati cilje, ki jih pozitivno 
vrednotijo in jih odobravajo kot veljavne standarde vedenja. Vzpostavljati in ohranjati 
morajo odnose z vrstniki, in sicer na socialno primeren način. Poleg tega morajo 
razviti občutek pripadnosti. Vse to vpliva na njihovo učno uspešnost in višjo 
samopodobo, s tem pa na občutek pripadnosti (Peklaj in Pečjak, 2015). 
 



	 8	

C. Peklaj s sodelavci (2009, v Peklaj in Pečjak, 2015) so v raziskavi na vzorcu 
slovenskih osmošolcev in dijakov tretjega letnika ugotovili, da socialno zaželeno 
vedenje statistično pomembno vpliva na učno uspešnost pri slovenščini in matematiki. 
 
Šolska neprilagojenost se kaže kot prevelika napadalnost, kljubovalnost, vandalizem, 
stalen nemir, sanjarjenje, jecljanje, grizenje nohtov, plašnost, raztresenost in 
pomanjkanje zanimanja za pouk. Te oblike vedenja so po navadi samo simptomi 
veliko večjih konfliktov, ki jih ima učenec v sebi in s katerimi se spopada. S 
kaznovanjem takega vedenja ga odstranimo le začasno ali pa sploh ne, zato je treba 
najti druge načine reševanja omenjenih težav. Odstraniti moramo glavni vzrok za tako 
vedenje in ne samo posledic. Pri nastanku vedenjskih in učnih težav gre vedno za 
interakcijo vzrokov v posamezniku. Ti vzroki se delijo na štiri področja: 
 

- težave, ki so posledica otrokove osebnosti, to so kognitivne sposobnosti, 
telesne posebnosti, različnost v nevrološkem funkcioniranju, nagnjenost k 
nevroticizmu, slabša splošna zrelost itd.; 
 

- težave, ki so posledica vzgojne težavnosti. Gre tako za težave doma kot tudi v 
šoli. Kažejo se kot agresivnost, nizka samozavest, anksioznost, zaprtost vase, 
egocentričnost ipd. Pri teh težavah gre pogosto za začaran krog, kar pomeni, 
da težave doma povzročajo težave v šoli in obratno; 

 
- težave, ki so posledica družinske situacije in vzgoje izven šole. Tukaj gre za 

slabe razmere v družini, kot so alkoholizem, nasilje v družini, smrt 
starša/staršev, ločitev in neprimerna vzgoja (zanemarjanje, previsoka 
pričakovanja, permisivnost); 

 
- težave, povezane s šolo, kot so učiteljeva osebnost in njegov odnos do 

učencev, napačne učne metode, prestroga disciplina, preveč zahtevni učni 
načrti ipd. (Marentič Požarnik, 1980). 

 
B. Marentič Požarnik (1980) pravi, da šola lahko pomaga učencem pri zdravem 
duševnem razvoju tako, da jim zadovolji vsaj nekaj čustvenih potreb, in sicer: 

- potrebo po čustveni varnosti 
- potrebo po priznanju vrstnikov 
- potrebo po priznanju odraslih 
- potrebo po neodvisnosti in samostojnosti 
- potrebo po samospoštovanju 

 
Vse te potrebe lahko razvijamo tudi s socialnimi igrami. Otrokom zagotovimo varno 
okolje, v katerem se lahko izražajo. Z dejavnostim, pri katerih so uspešni, si povečajo 
samospoštovanje in so potrjeni tudi s strani vrstnikov. S primernim vedenjem, ki ga 
spodbujamo v socialnih igrah, pa pridobijo tudi priznanje odraslega. Spodbujamo jih 
k čim večji samostojnosti in jih tega tudi učimo. Navajamo jih na kritično mišljenje in 
argumentiranje povedanega. 

1.4.2. Šolska kultura 
 
Šola ni namenjena samo izobraževanju, ampak tudi vzgajanju. Vsaka šola tako 
oblikuje svoj vrednotni sistem, kar z drugimi besedami imenujemo tudi šolska 
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kultura. Šolska kultura je skupek prevladujočih vrednot in prepričanj, ki se kažejo v 
normah, predsodkih, stereotipih, navadah in drugih načinih vedenja vseh članov. 
Namen tega je, da za sodelujoče posameznike okolje postane dovolj predvidljivo in da 
se v njem počutijo varno. 
Šolska kultura se oblikuje načrtno pa tudi samodejno. Strokovni delavci šole se med 
seboj opazujejo in premerjajo in na ta način razvijejo neki svoj način dela in 
specifično okolje, v katerem to poteka. Šolska kultura je stabilna, ko se prepričanja 
uveljavijo, jih je zelo težko spremeniti. Pogosto je prisotno tudi slabo razlikovanje 
med deklariranimi in dejanskimi vrednotami. Torej med tistimi, ki res veljajo in so jih 
posamezniki ponotranjili, in tistimi, za katere npr. verjame, da veljajo, le ravnatelj, 
drugi pa se ne strinjajo. Za šolsko kulturo je značilna tudi hierarhičnost prepričanj, ki 
pomeni, da so neka prepričanja temeljna, druga pa bolj obrobna. Temeljna prepričanja 
so pogosto tako ponotranjena in samoumevna, da se jih niti ne zavedamo več (Peklaj 
in Pečjak, 2015).  
 
Poznamo več vrst šolske kulture: 
 

- socialna kultura, ki temelji na dobrem počutju, socialni povezanosti in nizki 
storilnosti. Pri tej vrsti šolske kulture učna uspešnost ni najbolj poudarjena, 
veliko večji pomen ima skrb za čustveno, socialno dobrobit učenca; 
 

- tradicionalna kultura, za katero so značilni slabi odnosi in počutje ter visoka 
storilnost. Pri njej so pričakovanja visoka, pomembna sta red in avtoriteta; 

 
- kultura tople grede, pri kateri sta visoki tako skrb za počutje kot tudi storilnost. 

Pri tej vrsti šolske kulture se zaradi velikega pritiska pogosto pojavi 
anksioznost učencev in učiteljev; 

 
- anomična kultura ne poudarja niti dobrih odnosov niti visoke storilnosti. 

 
Na šolah po navadi opazimo kombinacijo prevladujočih kultur. Kot najpomembnejši 
sta izpostavljeni prva in druga kultura, ki si nista nasprotni, ampak le dajeta večji 
poudarek na drugo komponento. Socialna kultura pravi, da bo posameznik uspešen v 
šoli, če se bo dobro počutil. Tradicionalna pa ravno obratno, torej posameznik se bo 
dobro počutil, če bo uspešen v šoli (prav tam).  
 
Glede na sodelovanje med učitelji lahko šolsko kulturo razdelimo še na štiri vrste: 

- individualizirana, pri kateri je vsak učitelj usmerjen na svoj predmet oziroma 
razred in si med seboj ne pomagajo; 

- balkanizirana, v kateri se ustvarjajo manjše podskupine, ki delujejo ena proti 
drugi; 

- izzvana kultura prisilnega sodelovanja, pri kateri gre še vedno za eno od prvih 
dveh, le da je prikrita z nekimi formalnimi določili; 

- sodelovalna kultura, v kateri si posamezniki na vsakodnevni ravni med seboj 
pomagajo in se povezujejo brez dodatne motivacije in spodbude (Peklaj in 
Pečjak, 2015). 
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1.5. Razred 
 
Razred sestavljajo številni posamezniki, ki so si med seboj zelo različni po 
sposobnostih, željah in ciljih. V razredu ob istem času poteka več različnih procesov, 
tako učnih kot vzgojnih, s hitrim tempom in so pogosto nepredvidljivi za učence. Prav 
tako je to dogajanje javno, saj ga lahko vidijo vsi prisotni. Razred ima tudi svojo 
preteklost, zato so prihodna dejanja in vedenja vsaj delno odvisna od minulih. Ker je 
razred umetna skupina, jo je treba vzdrževati. Višja raven povezanosti se lahko 
vzpostavi z vzajemnostjo in interakcijami med člani razreda, s delovanjem za skupne 
cilje, ki jih vsak posameznik sam ne more doseči, in z interakcijami na osnovi 
socialne strukture (Peklaj in Pečjak, 2015). 
V razredu so pomembni tako odnosi med učenci kot tudi odnosi med učenci in 
učiteljem. 

1.5.1. Vrste skupin 
 
Skupine po navadi delimo na formalne in neformalne. Formalna skupina ima 
določena pravila, dolžnosti in pravice posameznika, določen je cilj te skupine, vloge 
pa so razdeljene. Neformalne skupine se po navadi oblikujejo nenačrtovano, nimajo 
zapisanih navodil in razdeljenih vlog. Oblikujejo se tudi v sklopu formalnih skupin, z 
njihovo pomočjo pa posamezniki zadovoljujejo svoje socialne potrebe (Marentič 
Požarnik, 1988, v Virk Rode idr., 1998). M. Nastran Ule (1992, v Virk Rode idr., 
1998) pa poleg prvih dveh skupin opisuje tudi socialne skupine. Socialne skupine so 
skupine, ki imajo skupen in enoten socialni vpliv na posameznike. Mednje spadajo 
skupine, kot so družine, pari, interesne skupnosti, skupine, v katere se posameznik 
vključuje v svojem prostem času, in delovne skupine. 
 
Razred je najprej formalna skupina, saj učenci še ne poznajo učiteljev in razrednikov 
ter jih sami ne morejo izbirati, pravila, cilji in naloge pa so določeni. Poleg tega še 
niso definirani po prijateljskih vezeh, saj na začetku sošolcev sploh še ne poznajo. 
Šele s časom se lahko oblikuje prava razredna skupnost, ki ima lastnosti vseh zgoraj 
naštetih skupin. Pomembno je, da se učitelji tega zavedamo in delamo na tem, da bi 
ustvarili čim bolj povezano razredno skupnost. Tako učenci začnejo na svoj razred 
gledati kot na celoto, v razredu se bolje počutijo, sprejemajo različnost in tudi laže 
sprejmejo predpisana pravila in red (Marentič Požarnik, 1988, v Virk Rode idr., 
1998). 

1.5.2. Odnosi med učenci in učiteljem 
 
Učenci z učitelji preživijo veliko časa, zato so učitelji pomembne osebe, ki vplivajo 
na učenčev nadaljnji razvoj in imajo dolgoročen vpliv nanje. Poučevanje je poklic, v 
katerem osebnostne značilnosti učitelja močno vplivajo na način dela, razumevanje 
učencev in odnosov v razredu. Raziskav, ki bi se ukvarjale s povezanostjo učiteljeve 
osebnosti in odnosov v razredu, je malo. Osebnostne lastnosti, ki se pogosto 
pojavljajo pri učiteljih in bodočih učiteljih ter vplivajo tudi na odnose med učenci in 
učitelji, so: nevroticizem, ekstravertnost, odprtost za novosti, sprejemljivost (večji 
altruizem) in vestnost. Vse te lastnosti vplivajo tudi na pedagoška prepričanja in način 
dela (Peklaj in Pečjak, 2015).  
 
Na odnose med učenci in učitelji pa vplivajo tudi učiteljeva prepričanja, tako o sebi 
kot tudi o učencih. Velik vpliv ima učiteljevo prepričanje o samoučinkovitosti, ki je 
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opredeljena kot posameznikovo prepričanje o njegovih sposobnostih, da lahko 
učinkovito izvede neko dejavnost (prav tam). 
Učiteljevo zaznavanje samoučinkovitosti je zelo pomembno za uspeh v razredu in 
vpliva na dosežke učencev. Učenci učitelje z višjo samoučinkovitostjo zaznavajo kot 
bolj kompetentne in jih bolj spoštujejo ter so bolj motivirani za delo v razredu (Miller, 
Ramirez in Murdock, 2017). 
 
Za odnose v razredu so pomembna tudi učiteljeva pričakovanja, ki napovedujejo 
učenčevo uspešnost. V razredu sta prisotni dve vrsti učiteljevih pričakovanj, in sicer 
samoizpolnjujoča napoved in trajna pričakovanja. Samoizpolnjujoča napoved je na 
začetku neutemeljeno pričakovanje, ker pa se učitelj obnaša v skladu s temi 
pričakovanji, tako omogoči, da se ta izpolnijo. Druga vrsta pričakovanj pa so trajna 
pričakovanja, ki so bolj osnovana na učenčevem predhodnem vedenju. Učitelj zato 
pričakuje, da se bo učenec še naprej vedel v skladu s predhodnimi vzorci vedenja. 
Posledično so spremembe v vedenju res manjše, saj ohranjamo obstoječe vzorce 
vedenja (Peklaj in Pečjak, 2015). 
 
Na odnose med učenci in učitelji pa lahko vplivajo tudi demografske značilnosti 
učitelja. Vplivajo spol, nacionalnost in izkušnje. Učitelji so lažje lahko model 
starejšim učencem kot učiteljice. Če se nacionalnost učitelja in učencev ujema, učenci 
zaznavajo odnose kot pozitivnejše (Peklaj in Pečjak, 2015). 

1.5.3. Odnosi med učenci 
 
Učenci v šoli oblikujejo odnose z vrstniki, predvsem v obliki socialnega pritiska, ki 
pomembno vplivajo nanje. Ti odnosi vplivajo na učenčevo socialno in učno 
prilagojenost (Peklaj in Pečjak, 2015). Učenčeva šolska pripravljenost je odvisna tako 
od učenčevih odnosov s starši, učitelji, pomembnimi drugimi kot tudi vrstniki. Šele z 
ustreznimi odnosi lahko posameznik doseže akedemski napredek ter pridobiva na 
čustveni in socialni kompetentnosti (Mashburn in Pianta, 2006). 
Ryan in Ladd (2012, v Pečjak in Peklaj, 2015) ločita tri vrste odnosov med učenci, in 
sicer prijateljstvo, socialno sprejetost oziroma zavrnjenost in medvrstniško nasilje.  
 
Prijateljstvo je prostovoljen odnos med dvema osebama, ki si delita čustveno toplino. 
Razvoj prijateljskih odnosov je povezan z razvojem socialne kognicije, zato lahko 
šele starejši učenci vzpostavijo zaupen odnos, ki mu lahko rečemo pravo prijateljstvo. 
Socialna sprejetost je odvisna od posameznika in dejavnikov okolja. Na učenčevo 
socialno sprejetost tako vplivajo značilnosti učenca, predstave vrstnikov o tem učencu 
in učiteljevo vedenje do učenca (Peklaj in Pečjak, 2015). 
 
Socialna sprejetost vpliva na učenčevo učno uspešnost in na nadaljnje ravnanje v 
socialnih situacijah. Socialno nesprejeti oz. zavrnjeni učenci imajo manj možnosti za 
vključevanje v različne socialne interakcije, kar vpliva tudi na nadaljnje težave v 
vedenju. Različne raziskave so pokazale, da pri socialno izoliranih učencih obstajajo 
večje verjetnosti prezgodnjega zaključka izobraževanja, slabša šolska prilagojenost, 
več psihičnih težav v odraslosti, manj podpore pri stresnih dogodkih in manj znanja 
za iskanje pomoči v takšnih trenutkih (Peklaj in Pečjak, 2015). 
 
Medvrstniško nasilje je namerno agresivno vedenje – fizično, psihično ali verbalno, ki 
se ponavlja dlje časa. Pojavlja se povsod po svetu in ga je težko izmeriti. V zadnjih 
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nekaj letih je zelo pogosta vrsta medvrstniškega nasilja tudi nasilje prek spleta. Fantje 
se večkrat kot dekleta pojavljajo tako v vlogi nasilneža kot vlogi žrtve. Medvrstniško 
nasilje je najpogostejše v poznem otroštvu in zgodnjem mladostništvu, potem pa 
začne upadati (Peklaj in Pečjak, 2015). 
 
Odnose med učenci lahko ugotavljamo na različne načine: 
 

- vprašalnik prijateljstva: 35 postavk, na katere posamezniki odgovarjajo glede 
na to, koliko postavka zanje drži; 

 
- sociometrična preizkušnja; 

 
- tehnika »kdo je kdo«: odgovarjanje na opise vedenj z imeni sošolcev, po 

navadi uporabljena v sklopu sociometrične preizkušnje (primer: Ugani, kdo 
vedno naredi domačo nalogo); 

 
- tehnika »razredna igra«: vedenjski opisi za različne vloge, učenci umeščajo 

svoje sošolce v te vloge glede na opise; 
 

- vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu: meri stopnje osebnih težav, 
ki jih posameznik zaznava pri sebi (Peklaj in Pečjak, 2015). 

 

1.5.4. Vloga učitelja 
 
Učenci si ne sošolcev ne učiteljev ne morejo izbirati. Vsak učitelj lahko svoje metode 
dela, komunikacijo z učenci in odnose z njimi oblikuje po svoje in uporablja svoje 
strategije. Raziskave pa so pokazale, da obstajajo lastnosti, ki so pomembne za 
dobrega učitelja. Te lastnosti so: 

- ekstravertiranost ali odprtost, družabnost, 
- empatičnost oziroma zmožnost vživljanja v druge, 
- osebna zrelost in stabilnost, 
- dobra samopodoba in zaupanje vase, 
- prožnost pri uporabi metod in  
- proaktivnost, ki pomeni povzročanje premikov, sprememb, ne čakanje, da se 

nekaj zgodi samo od sebe (Marentič Požarnik, 2000, str. 226–227). 
 
Na učiteljeve odnose z učenci v veliki meri vplivajo tudi učiteljeva prepričanja in 
pričakovanja. Pomembna je učiteljeva samoučinkovitost, ki se povezuje z njegovim 
vedenjem v razredu in soočanjem s težavami (npr. nemotiviranost učencev, vedenjske 
težave ...). Učitelj z visoko samoučinkovitostjo bolje načrtuje pouk in je odprt za 
preizkušanje novih metod in načinov poučevanja, je manj kritičen do učencev in zna 
pohvaliti (Peklaj in Pečjak, 2015). 
 
Pomemben je tudi stil vodenja razreda. Lahko gre za avtoritarno vodenje ali 
demokratično vodenje. Pri avtoritarnem vodenju učitelj določa pravila in se o tem ne 
posvetuje z učenci. O vsem odloča učitelj, vendar pa zahteve obrazloži učencem. 
Komunikacija poteka predvsem od učitelja k učencem, najpogostejši način dela pa je 
frontalno poučevanje. Pri demokratičnem vodenju pa se cilji in pravila oblikujejo 
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skupaj z učenci, način delovanja je skupinski, učitelj pa je odprt za dogovarjanja 
(Marentič Požarnik, 2000). 
 
Pri delu z učenci so pomembne tudi komunikacijske spretnosti učitelja. Učitelj v 
razredu nastopa v več vlogah, in sicer: 

- kot posredovalec informacij (npr. razlaga, pojasnjevanje), 
- kot spraševalec (sprotno preverjanje razumevanja učencev), 
- kot poslušalec in svetovalec (zanimanje za to, kaj ima učenec za povedati, 

aktivno poslušanje), 
- kot vzdrževalec discipline (preprečevanje nastajanja problemov, dosledno 

upoštevanje pravil) in  
- kot reševalec konfliktov (povezanih z učno snovjo, metodami ali medosebni 

konflikti) (prav tam). 
 

1.6. Socialno učenje 
 
Skozi socialno in čustveno učenje ljudje razvijamo različne spretnosti, kot so 
samoregulacija, samozaznavanje, socialno zaznavanje, odgovorno sprejemanje 
odločitev in učenje o medosebnih odnosih (Kozina, 2017). 
 
Socialno učenje v šoli poteka v varnem, spodbudnem in sodelovalnem okolju, v 
katerem se posamezniki učijo socialnih spretnosti. To nam omogoča, da učence 
nagrajujemo za pozitivne oblike vedenja, kar vodi tudi k večji vključenosti in 
povezanosti s šolo. Na ta način zmanjšamo problematično vedenje in učencem 
omogočimo več priložnosti za učenje in razvoj. Posledično so bolj uspešni v šoli in 
pozneje tudi v življenju (Zins, Bloodworth, Weissberg in Walberg, 2004). 
 
Socialno učenje poteka predvsem, ko opazujemo druge. Opazujemo, kaj drugi počne, 
in se odločamo o tem, katero opaženo vedenje je vredno prevzeti in ga pozneje 
uporabiti v določeni situaciji (Bandura, 1982, v Rozman, 1999). To lastnost lahko 
opazimo, ko otroci med igro zelo pogosto posnemajo starševsko vlogo z vsemi 
gestami in spreminjanjem glasu. To učenje Bandura (1982, v Rozman 1999) imenuje 
učenje po modelu ali imitacija. Po tem lahko sklepamo, da če otrok posnema vedenje 
starša kot pomembne osebe, potem bo posnemal tudi vedenje učiteljev, s katerimi 
preživi veliko časa. Posledično je socialno učenje zelo pomembno tudi v šoli. 
 
Socialno učenje kot specialno pedagoška dejavnost je v dokumentu Specialno 
pedagoška dejavnost socialno učenje (2017) opredeljeno kot učenje, ki zajema 
spoznavanje, razumevanje in usmerjanje sebe ter drugih ljudi in medosebnih 
interakcij v skupinah. Ob tem pa se veliko pozornosti namenja čustveni komponenti. 
Na ta način se učenci in učitelji med seboj bolje spoznajo, se naučijo poslušati drug 
drugega, reševati konflikte v skupini in sprejemati razlike med posamezniki.  
 
Cilji tega predmeta so razvijanje odnosa do svojega telesa, doživljanje uspeha in 
zadovoljstva, izražanje misel, čustev, želja na različne načine, prepoznavanje svojih in 
tujih čustev, vživljanje v čustva drugih, razvijanje medsebojne povezanosti, zaupanja, 
pripadnosti, spoštovanje sogovorca, učenje učinkovite komunikacije, učijo se 
sprejemanja sprememb in novosti, sklepanja kompromisov, v razredu se ustvari 
ugodna klima, učenci pa se učijo tudi timskega reševanja problemov. 
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Da se lahko lotimo takšnega učenja, je najprej treba ustvariti sproščeno ozračje v 
razredu oziroma skupini, ki vsem udeležencem omogoča enakopraven položaj in 
medsebojno spoštovanje.  
 
Socialnemu učenju je v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom namenjeno 35 ur letno od prvega do šestega razreda. V 
zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa predmeta socialno učenje na urniku ni 
več (Specialno pedagoška dejavnost socialno učenje, 2017). 
Kot pa ugotavlja M. Breznar (2012) v svojem diplomskem delu, so tudi v tretjem 
triletju socialne igre v šolah dokaj pogoste. V svoji raziskavi opaža, da učitelji s 
specialno pedagoško izobrazbo socialne igre uporabljajo pogosteje kot ostali 
strokovni delavci. Ni pa ji uspelo potrditi povezanosti med uporabo socialnih iger in 
občutkom kompetentnosti ter leti delovnih izkušenj učiteljev. 
 

1.7. Socialne veščine 
U. Rozman (2006) socialne veščine definira kot veščine, s katerimi posameznik 
uresničuje svoje namene in način, kako zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju. 
So interakcije med posamezniki in drugimi ljudmi. Starejše definicije se večinoma 
nanašajo na sprejemljivo vedenje, novejše pa se osredotočajo na uporabo veščin ob 
pravem času in pravi situaciji, da lahko živimo kakovostno življenje. Gre za veščine, 
ki jih posameznik razvije pri sebi, kažejo pa se v odnosih z drugimi. Dogajajo se na 
treh ravneh: 

1. osebna raven: posameznik jih potrebuje, da lahko rešuje lastne težave, da se 
lahko izraža, da gradi na svoji samozavesti; 

2. raven odnosov: grajenje in vzdrževanje odnosov, sodelovanje, sklepanje 
kompromisov; 

3. širša družba: prispevanje k družbi, občutljivost za druge ljudi (Rozman, 2006). 
 
C. Peklaj in S. Pečjak (2015) definirata socialne veščine kot tiste veščine, ki učencem 
omogočajo boljše funkcioniranje v odnosih z vrstniki in odraslimi. Opisujeta še eno 
klasifikacijo socialnih veščin po Caldarelle in Merell (1997, v Peklaj in Pečjak, 2015). 
Ta socialne veščine deli v: 

1. veščine v odnosih z vrstniki, ki vključujejo spretnosti, kot so nuditi vrstnikom 
podporo, jih pohvaliti, povabiti v igro, dejavnost, empatičnost, občutek za 
humor; 

2. veščine samouravnavanja vedenja vključujejo mirnost, ko se pojavijo težave, 
se nadzorovati, sprejeti kompromis, prenesti kritiko, sodelovati z drugimi ipd.; 

3. učne samoregulacijske veščine, to so samostojnost pri reševanju nalog, 
reševanje nalog po učiteljevih navodilih, kakovostno opravljene naloge, dobra 
časovna in prostorska organiziranost, prosi za pomoč, ko jo potrebuje, ipd.; 

4. sodelovalne veščine so sposobnost posameznika, da deli svoje stvari z 
drugimi, se ustrezno odzove na kritiko, sledi pravilom in navodilom ...; 

5. asertivnost, pri kateri gre za izražanje svojih občutij, vključitev v skupino, 
samozaupanje, sprejemanje pohval ipd. 

 
Na podlagi teh delitev vidimo, da je meja med socialnim in učnim področjem zelo 
zabrisana in lahko z razvijanjem enega vplivamo na drugo in obratno (prav tam). 
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C. Peklaj in S. Pečjak (2015) sta obe klasifikaciji združili in prikazali socialne veščine 
pri posameznikih, nato pa še socialne veščine sodelovanja z drugimi. Ker v šoli 
najbolj do izraza pridejo akademske, bomo z njimi tudi začeli. 
 
Akademske ali učne samoregulacijske veščine so: 

- poslušanje drugih, 
- iskanje pomoči, če jo potrebujemo, 
- zahvaliti se, 
- dokončati zadano nalogo, 
- sodelovati v pogovorih, 
- ponuditi pomoč, ko jo nekdo potrebuje, 
- postaviti si cilje in 
- namenoma spregledati moteče dejavnike. 

 
Druge veščine, ki so tudi pomembne v šoli, so veščine za vzpostavljanje in ohranjanje 
odnosov z vrstniki. Te so: 

- začenjanje in končevanje pogovora, 
- vključevanje v skupino, 
- prositi nekoga, če kaj potrebujemo, 
- ponuditi pomoč sošolcu, vrstniku, 
- znati pohvaliti, 
- delitev z drugimi, 
- opravičilo, 
- poslušanje drugih. 

 
K sodelovalnim veščinam z vrstniki in odraslimi sodijo: 

- pogajanje in po dogovoru tudi upoštevanje tega dogovora, 
- primerno ravnanje v sporih, 
- predlagati in prepričevati drugega z ustreznimi argumenti, 
- znati odločati, ko je to potrebno, 
- upoštevati mnenja drugih, 
- znati deliti svoje stvari, 
- znati vprašati za dovoljenje, 
- znati vključiti druge. 

 
Naslednje so samoregulacijske veščine. Sem spadajo: 

- samonadzor čustev, reakcij ob zmagah in porazih, 
- reševanje problemov, 
- sprejemanje posledic, 
- spopasti se z zavrnitvami, 
- primerno odzivanje v neprijetnih položajih. 

 
Zadnje pa so veščine za oblikovanje povezanosti oddelka kot skupine. To so veščine: 

- za reševanje medosebnih problemov in 
- za oblikovanje povezanosti učencev v oddelku (Peklaj in Pečjak, 2015). 

 
Francey in McGrath (1996) navajata temeljne principe razvijanja in učenja socialnih 
veščin. Prvi princip pravi, da so socialne veščine povezane z vsemi vidiki vedenja v 
šoli. To pomeni, da če so učenci osamljeni, nesprejeti in se ne znajo vključiti v 
skupino, potem svoje energije in motivacije ne morejo usmeriti v učenje. Če jih 
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naučimo, kako se lahko bolje sporazumejo z drugimi, potem se bodo lahko več 
posvečali šolskemu delu. Pravita tudi, da z učenjem socialnih veščin pridobijo vsi 
učenci in ne le tisti s težavami, saj so tisti učenci, ki obvladajo socialne veščine, v šoli 
uspešnejši. Tretji princip pravi, da se lahko učenci s posebnimi potrebami lažje in 
bolje vključijo v razred, če se učijo socialnih veščin. To učenje je zanje popolnoma 
enakega pomena kot akademske veščine. Naslednji princip pravi, da se samozaupanje 
razvije šele, ko se v svoji koži počutimo dobro. Sprejeti moramo sebe in se počutiti 
sprejete od drugih. Peti princip pravi, da je učenje najbolj učinkovito, ko so učenci 
veseli in sproščeni ter lahko naučeno tudi preizkusijo. Kot zadnje pa pravita še, da se 
socialnih veščin lahko učimo v razredu, na igrišču ali kje drugje. 

1.7.1. Trening socialnih veščin 
 
Gre za treniranje že usvojenih socialnih veščin ali za usvajanje in utrjevanje novih 
socialnih veščin. Izvaja se lahko v obliki tabora, delavnic ali kot individualno delo, 
dopolnjeno s skupinskim (Rozman, 2006). V tujini se uporablja na najrazličnejših 
področjih, medtem ko v Sloveniji ne govorimo pogosto o treningu socialnih veščin. 
Vsebina treninga je odvisna glede na starost ciljne skupine, glede na potrebe in 
interese posameznikov in glede na cilje, ki jih želijo doseči. Predvsem pa je cilj 
omogočiti kakovostno socialno integracijo (Metelko Lisec, 2004).  
 
Tako so treningi socialnih veščin razdeljeni glede na starost in so namenjeni otrokom, 
pri katerih gre najpogosteje za trening pravil obnašanja, poslušanja, spraševanja, 
zahvaljevanja itd. Namenjeni so tudi mladostnikom, in sicer kot treningi grajenja 
lastne identitete, učenja življenjskih veščin ... Namenjeni so tudi odraslim, ki se učijo 
in trenirajo veščine s področja osebnih odnosov, dela, zaposlovanja, organizacije ... 
Prav tako pa so lahko namenjeni tudi starejšim osebam, ki se učijo, kako se spopasti z 
upokojitvijo in staranjem (prav tam). 
 
Poleg delitve po starosti se treningi socialnih veščin lahko delijo tudi glede na 
lastnosti neke ciljne skupine, ki potrebuje specifične treninge. To so: 

- gibalno ovirani, ki zaradi svoje drugačnosti potrebujejo specifičen trening 
socialnih veščin, da se laže spopadajo s svojo drugačnostjo in se naučijo, kako 
se vključevati v socialno okolje (prav tam). V tretjem izobraževalnem obdobju 
prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za gibalno ovirane učence predmetnik vključuje 
tudi specialno pedagoško dejavnost socialne veščine. Cilj te specialno 
pedagoške dejavnosti je, da se bo učenec v času šolanja in pozneje v življenju 
uspešno soočal z življenjskimi zahtevami in skladno z možnostmi prispeval k 
razvoju družbe (Specialno pedagoška dejavnost socialne veščine, 2017); 

- osebe z duševnimi boleznimi, ki trenirajo veščine, potrebne za spopadanje z 
anksioznostjo, depresijo; 

- storilci kaznivih dejanj, ki morajo preoblikovati svojo samopodobo, 
ponotranjiti družbeno sprejete vrednote, se učiti prevzemanja krivde itd. 
(Metelko Lisec, 2004). 

 
Pogoste so tudi delitve glede na neke zaključene skupine posameznikov, kot so 
menedžerji, delavci v vzgoji in izobraževanju ter podobno (prav tam). 
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Vsak trening socialnih veščin poteka v treh fazah. Prva je faza priprave, sledita faza 
izvedbe in na koncu faza evalvacije. Vse tri faze so enako pomembne, zato nobene ne 
smemo izpustiti (Rozman, 2006). 
 
V fazi priprave je zelo pomembno, da imamo teoretično znanje o treningu socialnih 
veščin. V tej fazi določimo, kakšna bo vsebina treninga in na kakšen način bomo 
trening izvedli. Najprej potekajo priprave izvedbenega tima, ki določi cilje za trening. 
Nato potekajo priprave z udeleženci. Na ta način z udeleženci že pred začetkom 
treninga vzpostavimo odnos, jim približamo delo v skupini in jih dejavno 
vključujemo (prav tam). 
 
V fazi izvedbe izvedemo trening socialnih veščin. Lahko ga izvajamo v obliki 
delavnic, tabora, skupinskega dela ali individualnega dela, ki je kombinirano s 
skupinskim. Skupina ne sme biti prevelika, zato da je v njej mogoče dejavno 
sodelovanje vseh udeležencev. Na začetku poteka spoznavanje udeležncev, nato 
moramo ugotoviti pričakovanja udeležencev in tudi njihove strahove. Prek iger 
določimo pravila v skupini. Ta pravila so zaupnost (vse, kar se pogovarjamo, ostane v 
skupini), spoštovanje, možnost umika, sodelovanje, poslušanje drugega ipd. Po tem 
delu lahko razdelimo naloge udeležencem. Delavnice lahko zajemajo različne teme, 
ki so udeležencem blizu. Te delavnice ne ponujajo receptov za reševanje problemov, 
so le okolje, v katerem se lahko išče najbolj primerne rešitve (prav tam). 
 
Faza evalvacije poteka v dveh delih. Prvi del je evalvacija z udeleženci, drugi del je 
evalvacija izvajalskega tima. Udeleženci evalvirajo sebe, svoje počutje, svoj 
prispevek in predlagajo spremembe. Izvajalski tim evalvira svoje delovanje, dosego 
zastavljenih ciljev in definira možne izboljšave (prav tam). 
 
Kot pri vseh treningih se poraja vprašanje, zakaj je to sploh potrebno. Socialne 
veščine so nekaj, kar potrebujemo za uspešno premagovanje osebnih težav v 
življenju. S pomočjo treninga socialnih veščin pridobimo orodja, ki nam to 
omogočajo. Ti treningi so namenjeni vključevanju in opolnomočenju ljudi, učijo 
teorijo in prakso ter nam omogočajo različne izkušnje. Cilji treninga socialnih veščin 
so sprejemanje drugačnosti, učenje komunikacije, strpnosti, tolerantnosti, 
samoevalvacije, prevzemanja odgovornosti, soočanja s krizami, konstruktivno 
reševanje konfliktov, skrb zase, uporaba veščin za boljše delovanje in še bi lahko 
naštevali (Rozman, 2006). 
 
V Sloveniji se socialni trening dogaja predvsem na neformalnem področju 
izobraževanja. Sem vključujemo različne dejavnosti v prostem času, kot so krožki, 
tabori, različne interesne skupine, npr. društva, klubi, različni tečaji ipd. V srednji šoli 
se je socialni trening učencev okrepil z uvedbo obveznih izbirnih vsebin, saj se je tako 
ozko intelektualno področje razširilo na socialne in življenjske tematike. Še vedno pa 
je tega učenja malo in ni strukturirano. Šola bi kot edina formalna izobraževalna 
ustanova lahko socialne vsebine poučevala strukturirano in s tem zagotovila boljšo 
socialno opremljenost mladih (Metelko Lisec, 2004). 
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1.8. Socialne igre 
 

1.8.1. Definicije 
 
»Socialne igre so usmerjene v socialno učenje, razvijanje socialnih odnosov in 
oblikovanje vrednotnega sistema. Pri teh igrah v ospredju ni izobraževanje, temveč 
poudarek na osebni rasti ter pridobivanju in izboljšanju določenih socialnih 
spretnosti« (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013, str. 37). 
 
M. Schmidt (1992) pravi, da socialne igre pripomorejo k razumevanju sebe in drugih, 
spoštovanju individualnosti, različnosti, k izboljšanju komunikacije in samozavesti. 
Poudarja tudi pomembne strukturne elemente socialne igre. To so pravila in določen 
postopek izvajanja iger, simulacija realnosti, omogočanje zavarovanja in varnosti za 
vse in vsem udeležencem dajejo možnost enakovrednega sodelovanja. 
 
Socialne igre so se razvile za preizkušanje in ponazoritev vsakodnevnih situacij. 
Temeljijo na skupinskem in izkustvenem učenju. So tehnike, ki pomagajo 
posameznikom, da se med seboj bolje spoznajo, naučijo vživljati drug v drugega, 
medsebojno poslušati, konstruktivno reševati probleme in graditi sodelovalno kulturo 
namesto tekmovalne. Socialne igre so koristne tako za učitelje kot tudi učence. 
Učitelji s pomočjo socialnih iger izgubljajo predsodke in z vživljanjem v učenca 
spremenijo odnos do njega. Učenci pa se bolj povežejo s sošolci. Tisti, ki so bolj 
izločeni iz skupine, tako dobijo priložnost, da se spoznavajo in pogovarjajo z ostalimi 
učenci, tisti bolj popularni pa so omejeni s pravili iger, in zato ne prevladujejo v 
skupini. Na ta način se učenci sprostijo, lahko izražajo svoje misli in razvijajo 
ustvarjalnost. S tem se zmanjšajo tudi določeni strahovi, kot so strah pred sošolci, 
strah pred javnim nastopanjem itd. (Virk Rode idr., 1998). 
 
V štiridesetih letih dvajsetega stoletja so se najprej uporabljale pri izobraževanju 
poslovnežev. Če pogledamo zgodovino navadnih iger, lahko ugotovimo, da je igra 
človekova potreba, ki je tesno povezana z učenjem novega. Socialne igre se lahko 
uporabljajo tudi kot družabne igre. To pomeni, da se pred in po igri o njej ne 
pogovarjamo. Šele ko se o igrah pred in po izvajanju pogovorimo, dosežemo cilj 
socialnih iger. Pogosto je ta pogovor bolj usmerjenj k prepoznavanju svojega 
doživljanja in ne toliko k verbaliziranju občutkov posameznika. Sodelujočih nikoli ne 
silimo v verbalno izražanje občutkov pred drugimi, saj je to preveč stresno. Prav tako 
se vsak posameznik v igro mora vključiti prostovoljno in ne pod prisilo (Virk Rode, 
Belak Ožbolt, 1990). 
 
Socialnih iger ne smemo uporabljati kot popestritev programa, ampak kot učno 
izkušnjo, drugače svojega namena ne dosežejo. Socialne igre, ki jih vodje izberemo, 
moramo znati ovrednotiti in jih prenesti v resnično življenje. S temi igrami urejamo 
odnose znotraj skupine, člani pa se učijo boljšega funkcioniranja v skupini, kar lahko 
prenesejo tudi v druge skupine, v katerih so člani (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 
2013). 

1.8.2. Pomen 
 
Socialne igre so pripomoček pri socialnem učenju v šolah in vrtcih. Pomembne so pri 
oblikovanju lastne identitete, spoznavanju samega sebe, učenju primerne 
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komunikacije s sabo in drugimi. S socialnimi igrami razvijamo čustveno, 
intelektualno in socialno komponento pa tudi ustvarjalnost, saj se učijo raznovrstnega 
in inovativnega reševanja vsakdanjih težav (Virk Rode, Belak Ožbolt, 1990). 
 
N. Turnšek (2005) meni, da s socialnimi igrami vplivamo na potek socialnega učenja 
pri otrocih. Vplivamo na razvoj socialnih spretnosti in otrokovo samopodobo. S 
pomočjo socialnih iger skušamo izboljšati medvrstniške odnose, vplivamo na 
dinamiko komunikacije in položaj otroka med vrstniki. S pomočjo socialnih iger 
otroci razvijajo pozitiven odnos do drugih in tudi drugačnih, spodbujamo pozitivno 
vrednotenje različnosti in raznovrstnosti. 
 
Smisel socialnih iger je razmislek o dogajanju med igranjem. Učiteljem te igre 
pomagajo vzpostaviti boljše stike z učenci, učencem pa pomagajo krepiti osebnostne 
odnose. Učenci vidijo več različnih rešitev problema, več pogledov na dogajanje in 
tako širijo obzorja, se učijo spoznavanja in sprejemanja drugačnosti. S tem tudi 
povečajo svojo objektivnost, saj se naučijo na problem gledati iz več različnih zornih 
kotov (Virk Rode idr., 1998). 
 
S socialnimi igrami v šoli učencem lahko vsaj malo pomagamo pri navezovanju 
stikov, uspostavljanju dobrih odnosov z drugimi in jim damo občutek varnosti. Z 
vsem tem pa lahko zmanjšamo tudi število otrok s psihosocialnimi motnjami v šolah 
(Virk Rode idr., 1998). 

1.8.3. Potek socialnih iger 
 
Socialne igre lahko v razredu izvajajo učitelji ali svetovalni delavci. Priporočljivo je, 
da so ti pozorni na odnose v razredu, ki jih opazujejo in analizirajo. Pomembno je, da 
si izdelajo načrt – kje, kdaj in kako bodo izvajali socialne igre, treba pa je tudi 
analizirati dogajanje med igranjem. Med igranjem moramo poudariti čustva in 
doživljanje, ne pa storilnostne naravnanosti (Virk Rode idr., 1998). 
 
Socialne igre potekajo po petih fazah, od katerih je prva vedno na prvem mestu, ostale 
pa lahko potekajo v drugem zaporedju, odvisno od skupine. Te faze so: 

- predstavljanje in spoznavanje, 
- komunikacija in oblikovanje skupine, 
- opazovanje in spoznavanje, 
- vživljanje in identifikacija, 
- napadalnost in samoobramba (Haus Schwabach, 1967, v Virk Rode, 1998). 

 
V nadaljevanju si bomo faze ogledali bolj podrobno in podali nekaj primerov za 
dejavnosti igre v vsaki od faz. 
 
Prva faza: Predstavljanje in spoznavanje 
 
V prvi fazi se oblikuje posameznikova vloga v skupini. Na začetku je treba 
vzpostaviti začetni stik med sodelujočimi, izgubiti strah pred sodelovanjem in 
spodbuditi posameznike, da se poskušajo zavedati svojih čustev in doživljanja med 
igranjem (Haus Schwabach, 1967, v Virk Rode, 1998). Pri fazi spoznavanja ne gre le 
za to, da se sodelujoči spoznajo po imenih, ampak da povedo kaj več o sebi. 
Spoznavne igre omogočajo, da se posamezniki laže vključijo v skupino in najdejo 
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svojo vlogo v skupini. S temi igrami preprečujemo nastajanje podskupin znotraj 
skupine. Na začetku, ko se skupina še ne pozna dobro, uporabljamo sproščene igre, 
kjer se posamezniki ne izpostavljajo, netekmovalne igre in igre, ki ne zahtevajo veliko 
telesnega stika. Spoznavne igre pa lahko uporabimo tudi v skupinah, kjer se člani med 
seboj ne poznajo. V tem primeru so namenjene bolj poglobljenemu spoznavanju 
članov med seboj (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013). 
 
Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabimo v tej fazi: 
 

1. razvrščanje imen 
 

Učence prosimo, da postavijo stole v krog in stopijo nanje. Nato jim dajemo naloge, 
ki jih morajo izvesti, ne da bi kdor koli stopil na tla. Npr.: Razvrstite se po abecednem 
redu, po velikosti, po rojstnem datumu ... Pogovarjanje med njimi ni dovoljeno 
(Socialne igre, 2017). 
 

2. križanka imen 
 
Na steno obesimo plakat z mrežo. Naloga vsakega posameznika je, da na plakat vpiše 
svoje ime, skupni cilj pa, da bi porabili čim manj prostora na plakatu (Merhar Mrak, 
Vidmar, Umek, 2013). 
 

3. skrivnostni papir 
 

Učenci sedijo v krogu. Vodja drži toaletni papir in gre od učenca do učenca. Vsakega 
vpraša, koliko listkov papirja naj mu da, ne da mu pove, čemu je papir namenjen. Ko 
imajo vsi v rokah papir, jim naroči, naj vsak pove o sebi toliko povedi, kolikor ima 
listkov papirja v rokah (Mlakar, 2017). 
 
 
 
Druga faza: Komunikacija in oblikovanje skupine 
 
V tej fazi posamezniki preizkušajo različne oblike komuniciranja in ugotavljajo, 
katera oblika je zanje najbolj primerna in sprejemljiva (Haus Schwabach, 1967, v 
Virk Rode, 1998). V tej fazi posamezniki izražajo svoja čustva, se učijo, kakšen 
pomen imajo pogovor, besedna in nebesedna komunikacija. Igre na tej stopnji 
pomagajo v fazi oblikovanja skupine pa tudi pri reševanju konfliktov, nerazumevanju 
med člani ali le kot vaje boljše komunikacije (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013). 
 
Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabimo v tej fazi: 
 

1. vodenje slepega  
 

Udeležence naključno razdelimo v pare. Eden od njiju dobi prevezo za oči, drugi pa 
ga vodi po učilnici, nato po šoli. Preizkušajo lahko različne tehnike vodenja, npr. z 
roko, besedami, prstom. Nato zamenjajo vloge. Po koncu se pogovorimo, kako so se 
počutili (Socialne igre, 2017). 
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2. jaz sporočam, ti razumeš 
 
Vodja pripravi sporočila z navodili, npr.: 

- z obrazom izrazi (strah, veselje, sreča ...), 
- z držo telesa izrazi (utrujenost, avtoriteta ...), 
- z rokami sporoči (povabilo na večerjo ...), 
- prišepni sporočilo 
- ipd. 

 
Vsak udeleženec izvleče list z navodilom, razdelijo se v skupine po tri in nato eden 
sporoča, drugi prejme sporočilo, tretji opazuje. Ko pridejo vsi na vrsto, si povedo, kaj 
so drug pri drugem opazili (Merhar Mrak, Vidmar, Umek). 
 
Tretja faza: Opazovanje in zaznavanje 
 
Cilj te faze je, da posamezniki ugotavljajo, kaj se v določeni situaciji spreminja, in 
sicer tako na čustveni in doživljajski ravni kot tudi na vizualni. Opazovati morajo tudi 
lastna čustva in doživljanje (Haus Schwabach, 1967, v Virk Rode, 1998). Opazovati 
morajo gibe in gibanje telesa pri neverbalni komunikaciji ter intenzivnost, ton in 
hitrost glasu pri verbalni komunikaciji. Najpomembneje je, da procese v skupini 
opazujejo, se o njih pogovarjajo in tudi spreminjajo, če je to potrebno. Ker pa je vsako 
opazovanje subjektivno, je na koncu potrebno skupinsko vrednotenje skupaj z vodjo 
skupine (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013).  
 
Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabimo v tej fazi: 
 

1. igra z ruto 
 

Učenci sedijo v krogu in enemu od njih prevežemo oči z ruto. Vsi učenci mirno sedijo 
in imajo roke ob telesu. Učenec s prevezanimi očmi se ne dotika ničesar. Vodja ga 
pripelje pred nekoga in ta oseba se učenca z ruto dotakne – ga poboža, potreplja, 
prime za roko. Igra traja, dokler učenec z ruto ne prepozna vsaj enega v skupini (Haus 
Schwabach, 1967, v Virk Rode, 1998). 
 

2. pripovedovanje zgodbe 
 
V igri potrebujemo vsaj 3 prostovoljce, ki zapustijo prostor. Vodja ostalim pove, da 
bodo prostovoljci drug drugemu pripovedovali isto zgodbo pred vso skupino. Znotraj 
skupine določi vsaj 3 opazovalce, ki bodo sledili spremembam v zgodbi med prvo in 
zadnjo pripovedjo. Skupina izbere tudi kratko zgodbo z veliko podatki, ki je 
udeležencem neznana, in prvega pripovedovalca. Nato vodja v prostor pokliče prvega 
prostovoljca, ki mu prvi pripovedovalec pove ali prebere zgodbo. Naloga prvega 
prostovoljca je, da zgodbo, ki jo je slišal, po svojem spominu pove drugemu 
prostovoljcu. Drugi prostovoljec se tako pridruži skupini in posluša zgodbo, nato pa 
jo pove tretjemu prostovoljcu. Zadnji pove zgodbo vsem udeležencem. Po njegovem 
pripovedovanju se pogovorimo o prvih občutkih prostovoljcev in poslušalcev ter o 
počutju med odzivi skupine na pripovedovanje zgodbe. 
Opazovalci opišejo potek sprememb vsebine zgodbe med pripovedovanjem, nato še 
enkrat preberemo originalno zgodbo. Pogovor lahko napeljemo na realnost, kaj se 
dogaja s prenašanjem informacij v realnosti (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013). 
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Četrta faza: Vživljanje in identifikacija 
 
Empatija je sposobnost zaznavanja in vživljanja v čustva drugih. To pa še ne pomeni, 
da z njim delimo tudi stališča, ali se zato z njim popolnoma strinjamo. Omogoča nam 
razumeti druge in z njimi bolje sodelovati. S temi igrami se učenci naučijo bolje 
razumeti samega sebe, učijo se gledati stvari z vidika drugih, večata se ustvarjalnost 
in kreativnost (Virk Rode, 1998). Pri identifikaciji gre lahko za identifikacijo s 
skupino, pri kateri se posameznik primerja z drugimi člani, tako kmalu postane 
deležen ugleda te skupine. Lahko pa gre tudi za identifikacijo s cilji skupine in ni 
vezana na ostale člane (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013). 
 
Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabimo v tej fazi: 
 

1. kako me vidijo drugi 
 

Vsakemu učencu na hrbet prilepim list papirja. Vsak od učencev vzame pisalo, nato 
krožijo po učilnici in vsakemu napišejo pozitivno lastnost, ki jo opažajo pri njem, mu 
posvetijo misel, zapišejo skupni spomin ... Ko ima vsak učenec vsaj en zapis od 
vsakega člana, si sname list in ga prebere. Na list napišemo datum, in če učenci želijo, 
jih lahko obesimo v šoli/razredu ali pa jih vzamejo domov in shranijo za spomin 
(Levec, 2000). 
 

2. gremo na izlet 
 
Tisti od igralcev, ki »gre na izlet«, zapusti sobo. Ostali mu pripravijo namišljeno 
prtljago z različnimi predmeti in lastnostmi (zvrhan koš veselja, kuharsko knjigo, 
vrečo modrosti ... ). Na list vsak od ostalih članov zapiše eno od teh stvari, lastnosti. 
Nato popotnika povabijo nazaj v sobo in mu preberejo seznam, on pa poskuša 
ugotoviti, kdo mu je to napisal (Virk Rode, Belak Ožbolt, 1990). 
 
Peta faza: Napadalnost in samoobramba  
 
Pri tej fazi želimo skupini omogočiti čim več možnosti za debato o konfliktnih 
situacijah in spodbujati člane, da iščejo rešitve. Cilj je, da se konfliktov zavedajo in 
jih poskušajo na različne načine rešiti. Prek teh iger lahko sodelujoči izražajo svojo 
napetost in opazujejo reakcije drugih v določenih situacijah in se na ta način učijo 
(Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013). 
Poznamo dve vrsti napadalnosti, in sicer konstruktivno in destruktivno. Destruktivna 
je iracionalna, pri kateri se posameznik ne more nadzorovati. Konstruktivna 
napadalnost pa posamezniku pomaga ugotoviti potrebe v nekem odnosu in jih tudi 
uresničiti. Tukaj govorimo o konstruktivni napadalnosti (Haus Schwabach, 1967, v 
Virk Rode, 1998). 
 
Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabimo v tej fazi: 
 

1. vaja soočenja, ki služi za iskanje podobnosti in razlik, spoznavanju in 
vpeljevanju v delo 
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Člane skupine se izzove s provokativno izjavo, idejo, sugestijo. Vsak se more v nekaj 
sekundah odločiti, če se s to izjavo strinja ali ne, in se postaviti pod znak DA ali NE. 
Sledi soočenje. Udeleženci imajo na voljo dve minuti, da pri sebi zavzamejo stališče 
oz. da razmislijo in se postavijo na določeno stran. Nato imajo na voljo šest minut, da 
argumentirajo svoje stališče in skušajo prepričati tiste na »drugi strani«. Če koga 
argumenti prepričajo, lahko kadar koli zamenja stran. Nato imajo na voljo še eno 
minuto, da se dokončno odločijo in izberejo stran. 
 
Možne tematike soočenja: 

- dekleta ne potrebujejo izobrazbe, saj morajo le skrbeti za dom 
- ljudje s kožo druge barve ali druge kulture so v Evropi sumljivi 
- nekateri ljudje imajo več denarja, boljše službe, drugi ne, tega ni mogoče 

spremeniti (Socialne igre, 2017) 
 

2. samoobramba 
 
Vsi razen enega stojijo v krogu, se objamejo in tako oblikujejo trden krog. 
Prostovoljec stoji v sredini in se skuša rešiti iz obroča, ostali mu to poskušajo 
preprečiti. Po tem ko se prostovoljec reši ali obupa, sledi pogovor o občutkih.  
Povedano prenesejo še na realno situacijo (Merhar Mrak, Vidmar, Umek, 2013). 
 

3. Premikanje drug drugega 
 
Dva člana se postavita drug proti drugemu in se primeta za roke s prepletenimi prsti. 
Na znak poskušata eden drugega prestaviti in ga pripraviti do tega, da se premakne s 
svojega prostora. Z bojem lahko prenehata, kadar koli želita (Virk Rode, Belak 
Ožbolt, 1990). 
 

1.9. Sociometrična preizkušnja 
 
Že avtor Moreno je to tehniko leta 1934 predstavil v svoji knjigi Who shall survive. S 
to tehniko lahko ugotavljamo socialno sprejetost posameznika v skupini, povezanost 
med posameznimi člani skupine in kohezivnost celotne skupine. Omogoča nam 
vpogled v celotno strukturo razreda (Kajtna, 2009). Moreno je menil, da mrežo 
odnosov, ki deluje znotraj skupine, lahko prepoznamo samo s pomočjo konkretnih 
raziskovalnih instrumentov (Pečjak in Košir, 2002).  
 
Ključni pojmi za razumevanje preizkušnje so: 

- sociometrični status: je pokazatelj posameznikovega položaja v skupini; 
- sociometrični kriterij: so vprašanja, postavljena v sociometrični preizkušnji. 

Kriteriji so lahko realni ali hipotetični, splošni ali specifični in pozitivni ali 
negativni. Če uporabimo samo pozitiven kriterij (npr. S kom bi rad sedel v 
razredu?), lahko razdelimo učence na priljubljene in nepriljubljene. Uporaba 
pozitivnega in negativnega kriterija (dodamo še: S kom ne bi rad sedel?) pa 
omogoča klasifikacijo v skupine glede na socialno preferenčnost 
(priljubljenost) in socialni vpliv (socialna opaznost). Poznamo tudi kriterij z 
omejenim in neomejenim številom izbir. Pri prvem je število sošolcev oziroma 
ostalih članov iz skupine, ki jih lahko navedejo, omejeno, v drugem pa jih 
lahko navedejo, kolikor jih želijo; 



	 24	

- sociometrična struktura: kaže povezanost med člani skupine. To lahko 
vidimo, ko rezultate zapišemo v grafični obliki, torej v sociogramu. Tu lahko 
vidimo nekatere tipične sociometrične strukture, kot so par, zvezda, veriga, 
trikotnik, osamljeni učenci (Peklaj in Pečjak, 2015). 

  
Učitelj mora dobro poznati socialno strukturo razreda, da lahko stremi k tesnejši 
povezanosti razreda in poskuša vključiti tudi socialno izločene učence. Poleg 
opazovanja mu lahko pomaga tudi sociometrična preizkušnja. Vendar pa rezultatov 
sociometrične preizkušnje ne moremo prehitro posplošiti, saj se rezultati ves čas 
spreminjajo. Zato mora biti sociometrija le eno od sredstev za ugotavljanje ter 
ustvarjanje prijetnega in prijateljskega ozračja v razredu (Marentič Požarnik, 1980).  
 
Podatke, ki jih dobimo s sociometrično preizkušnjo, grafično predstavimo s 
sociogramom. Posamezniki so prikazani kot krožci ali trikotniki, njihove povezave pa 
s puščicami (IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 18.0 User Guide, 2017). 
 
Omejitve sociometrične preizkušnje so spremenljivosti rezultatov v času, saj se 
odnosi skozi čas razvijajo in propadajo. Veljavnost rezultatov je omejena tudi s 
kriterijem, ki ga določimo. Tako bi bili lahko rezultati drugačni, če je naš kriterij 
»Napiši, s kom bi rad odšel na izlet« ali »Napiši, s kom bi rad odšel v gledališče«, saj 
z različnimi prijatelji počnemo različne stvari, tudi glede na njihove preference. 
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EMPIRIČNI DEL 
1.10. Raziskovalni problem 

 
Konec osnovne šole je čas, ko je socialni razvoj za učence še posebej pomemben. 
Večina raziskav o vplivu socialnih iger in njeni uporabi ne namenja pozornosti 
osnovnim šolam, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom. Tiste, ki se nanašajo na te šole, se večinoma omejujejo le 
na prvi dve vzgojno-izobraževalni obdobji osnovne šole. Za učence z motnjami v 
duševnem razvoju socialno učenje in sklepanje odnosov nista nič manj pomembna kot 
za ostale učence. Mogoče še bolj, saj so pogosto izločeni iz okolja. To se v večini 
primerov začne že v šoli in nato razširi na ostale socialne odnose izven nje. V 
zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole se učenci iz prilagojenega 
programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom tudi bolj 
začnejo zavedati svoje drugačnosti. Zato je pomembno, da jim že v osnovni šoli 
pomagamo pri sprejemanju sebe in drugih, pri sklepanju prijateljstev in grajenju na 
osebnih odnosih s treningi socialnih veščin. 
Pri izvajanju socialnih iger v tretjem obdobju osnovne šole se moramo zavedati, da 
delamo z mladostniki, ne več z otroki, in temu primerno prilagoditi tudi igre. Iz vseh 
teh razlogov bi v tej raziskavi radi ugotovili, če bi več treningov socialnih veščin v 
tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pripomoglo k večji povezanosti razredov in 
ugodnejšemu počutju ter vedenju posameznikov v razredu. 

1.11. Hipoteze 
 
Glede na zastavljen raziskovalni problem smo postavili naslednje hipoteze: 
H1: Socialne igre povečajo kohezivnost oziroma povezanost razreda. 
H2: Po izvedbi socialnih iger se število izločenih učencev zmanjša. 
H3: Socialne igre povečajo število vzajemnih izbir med učenci, kar pomeni, da se 
učenca med seboj vzajemno izbereta kot sošolca, s katerim bi pri pouku rada sedela. 
H4: Po izvedbi socialnih iger se pri učencih pojavlja več zaželenega vedenja v 
socialnih situacijah. 
H5: Sociometrični status posameznika se izboljša po izvedbi socialnih iger. 

1.12. Metoda in raziskovalni pristop 
 
V raziskavi je bil uporabljen kvantitativen pristop. Metoda raziskovanja je bila 
deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna.  

1.12.1. Vzorec 
 
Vzorec je bil namenski, in sicer učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v tretjem 
obdobju osnovne šole prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom. Vključeni so bili trije razredi tretjega obdobja osnovne šole 
iz treh šol s prilagojenim programom vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom, in sicer en 7. razred (8 učencev), ena kombinacija 8. in 9. razreda (10 
učencev) ter ena kombinacija 7., 8. in 9. razreda (5 učencev). Skupno je bilo v 
raziskavo vključenih 23 učencev.  
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Graf 1: Struktura vzorca glede na spol. 

Z Grafa 1 je razvidno, da je bilo od 23 učencev 5 (21,74 %) deklet in 18 (78,26 %) 
fantov. 
 

 
Graf 2: Struktura vzorca glede na razred, v katerega so bili vključeni. 

Z zgornjega tortnega diagrama je razvidno, da je od vključenih učencev 10 (43 %) 
učencev obiskovalo 7. razred, 8 (35 %) jih je obiskovalo 8. razred in 5 (22 %) jih je 
obiskovalo 9. razred. 

1.12.2. Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Tehnika zbiranja podatkov je bila sociometrični preizkus. Z njim smo želeli izmeriti 
socialne odnose skupine, ugotoviti, kakšna je povezanost med posamezniki, kdo je v 
skupini priljubljen in kdo izločen, ter stopnjo kohezivnosti celotne skupine (Kajtna, 
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2009).  
Na osmih srečanjih smo izvajali socialne igre, pred prvim in po zadnjem izvajanju pa 
smo izvedli sociometrijo. 
Poleg sociometrije smo uporabili še sistematično opazovanje in s pomočjo kontrolne 
liste ocenili vedenje posameznikov. Po vsakem drugem srečanju, ko se že lahko opazi 
razlika, smo za vsakega učenca na kontrolni listi označili prisotnost oziroma 
odsotnost določenega vedenja. Sodelovanje učencev v socialnih igrah je bilo 
prostovoljno, saj je za doseganje ciljev pomembno, da k temu nikogar ne slimo. 

1.12.3. Merski instrumenti 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili kontrolno listo zaželenega vedenja, prevedeno in 
prirejeno po Illinois Learning Project, ki je v angleščini dostopna na spletu. Uporabili 
smo tudi enodimenzionalni sociometrični klasifikacijski sistem, pri katerem se 
uporabi samo pozitivni kriterij. 
 

- kontrolna lista zaželenega vedenja 
 

Kontrolna lista je sestavljena iz šestnajstih postavk. Postavke so zapisane tako, da 
označujemo zaželena vedenja. Če je vedenje prisotno, je to pozitivno za tega učenca. 
Kontrolno listo smo za vsakega učenca izpolnili po vsakem drugem srečanju, to 
pomeni štirikrat za posameznega učenca. Pod opombe se vpisuje izredne dogodke, ki 
so namenjeni predvsem interpretaciji rezultatov. 
 

- enodimenzionalni sociometrični klasifikacijski sistem 
 

S sociometrijo pridobimo podatek, koliko je nekdo družaben in kakšne so socialne 
značilnosti neke skupine. Na ta način ugotovimo kdo je v skupini priljubljen in kdo 
izločen. S sociometričnim preizkusom ugotavljamo, kakšna je socialna struktura 
skupine, rezultate, ki jih pridobimo, pa prikažemo v sociometrični tabeli in v grafični 
obliki, ki jo imenujemo sociogram. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko 
izračunamo tudi sociometrični status posameznikov in indeks kohezivnosti skupine 
(Kajtna, 2009). 
 
Za izvedbo sociometrične tehnike smo upoabili enodimezionalni sistem, kar pomeni, 
da je prisoten samo pozitiven kriterij. V tem primeru so učenci zapisali enega sošolca, 
s katerim bi se najraje družili. To so izpolnili pred začetkom socialnih iger in na 
koncu osmega srečanja.  
 
Napiši eno osebo iz razreda, s kateroi bi se najraje družil/a: 
1._________________________________________ 
 
Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? ______ 

1.12.4. Spremenljivke 
Neodvisne spremenljivke: 

- spol 
- razred, v katerega so vključeni učenci 

 
Odvisne spremenljivke: 

- indeks kohezivnosti 
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- sociometrični status 
- vzajemne izbire med učenci 
- izločenost, osamljenost učencev 
- zaželeno vedenje 

 

1.12.5. Postopki obdelave podatkov 
 
Iz pridobljenih podatkov smo naredili sociometrične tabele in pred izvajanjem 
programa (izvajanje socialnih iger osem tednov 1-krat na teden) narisali sociogram za 
vsak razred s pomočjo programa GroupDynamics. Izračunali smo sociometrični status 
posameznika po formuli: 
 

 
 
in indeks kohezivnosti razredov po formuli: 
 

 
 
Hipoteze H1, H2 in H3 smo preverili z izračunom relativnih razlik iz podatkov pred 
in po izvedbi socialnih iger. Za hipotezi H4 in H5 smo uporabili program IBM SPSS 
Statistics. Hipotezi H4 smo preverili z Wilcoxonovim testom za odvisne vzorce in 
Friedmanovim testom. Hipotezo H5 smo preverili z Wilcoxonovim testom za odvisne 
vzorce. 
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1.13. Rezultati z interpretacijo 
 
V prvem delu predstavitve rezultatov so najprej predstavljeni sociometrične tabele in 
sociogrami za posamezne razrede pred in po izvedbi socialnih iger ter njihova 
interpretacija.  
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati glede na zastavljene hipoteze. 
 

1.13.1. Rezultati sociometrije za 7. razred pred izvedbo socialnih iger 
 

Tabela 1: Sociometrična tabela 7. razreda pred izvedbo socialnih iger. 

		 		 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 SSn	 Ik	

N	 1	 	    1	 	  	 0,88	 0,500	

M	 2	 	  1	 	    	 1,00	

EM	 3	 	 1	 	     	 1,25	

EN	 4	 	     1	 	 	 1,13	

D2	 5	 	   1	 	   	 1,00	

L	 6	 	   1	 	   	 1,00	

IM	 7	 	  1	 	    	 0,88	

D1	 8	 	 	 1	 	 	 	 	 	 0,88	

Vsota	
izbir	

0	 1	 3	 2	 1	 1	 0	 0	 /	 	

Vsota	
vzajemnih	
izbir	

0	 1	 1	 1	 0	 1	 0	 0	 4	 	

Št.	oseb,	
pripisanih	
sebi		

0	 4	 1	 0	 0	 0	 3	 4	 /	 	

 
V 7. razredu pred izvedbo socialnih iger ima le en posameznik visok sociometrični 
status, pod takega štejemo sociometrični status višji od 1,19 (SSn > 1,19). 
Posameznik z visokim sociometričnim statusom je učenec EM (SSn = 1,25). Kar trije 
posamezniki imajo nizek sociometrični status (SSn = 0,88) in jih nihče ni izbral kot 
osebo, s katero bi se rad družil. Za nizek sociometrični status štejemo rezultat, nižji od 
0,9 (SSn < 0,9). Ostali učenci imajo srednje visok sociometrični status, in sicer med 
0,9 in 1,19 ( 0,90 ≤ SSn	 ≥ 1,19). Indeks kohezivnosti te skupine je 0,50 (Ik = 0,50), 
kar kaže na srednjo povezanost skupine.  
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Problem te skupine se kaže v visokem številu izločenih učenev, to so kar trije od 
osmih učencev. Ker so vezi med učenci že zelo utrjene, je odnose teže spreminjati.  
  

	

Graf 3: Sociogram 7. razreda pred izvedbo socialnih iger. 

Zgornji sociogram predstavlja odnose v 7. razredu prilagojenega programa vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom pred izvajanjem socialnih iger.  
 
Modri trikotniki predstavljajo dečke, rdeči krožci pa dekleta. Črke znotraj krožcev in 
trikotnikov predstavljajo prvo črko imena; če se imena več učencev začnejo z isto 
črko, smo uporabili še drugo črko imena. Če se isto ime ponovi, smo k prvi črki 
imena dodali še številko. Posamezne pušče označujejo izbiro sošolca, s katerim bi se 
določen posameznik rad družil. Tja, kamor je obrnjena glava puščice, tistega sošolca 
je izbrala oseba. Primer: Deček D1 je izbral dečka EM, saj je glava puščice usmerjena 
k dečku EM. Če ima puščica dve glavi, usmerjeni vsako k svoji osebi, pomeni, da je 
bila izbira med učencema vzajemna. Isto velja za vse sociograme v magistrski nalogi. 
 
V tem sociogramu je zajetih osem učencev, ki so vključeni v 7. razred. Od tega je v 
razredu šest dečkov (75 %) in dve deklici (25 %). Med dvema paroma učencev so 
prisotne vzajemne izbire, vse druge izbire pa so enosmerne. Glede na sociogram in 
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Graf 4 lahko opazimo, da sta najbolj priljubljena učenca EM (tri izbire) in EN (dve 
izbiri). Opažamo pa tri izločene oziroma osamljene učence, in sicer učenec D1, 
učenka N in učenec IM. Ostali učenci, L, D2 in M, so bili izbrani vsak po enkrat. Te 
podatke lahko bolj pregledno razberemo iz Grafa 4. 
 

 
Graf 4: Število, kolikokrat je bil posamezen učenec zbran s strani sošolcev. 

1.13.2. Rezultati sociometrije za 7., 8., 9. razred pred izvedbo socialnih 
iger 

 

Tabela 2: Sociometrična tabela 7., 8., 9. razreda pred izvedbo socialnih iger. 

		 		 1	 2	 3	 4	 5	 SSn	 Ik	

M	 1	 	 1	 	 	 	 1,00	 0,800	

L	 2	 1	 	   	 1,00	

D	 3	 	 	  1	 	 1,00	

G	 4	 	 	 1	 	 	 1,25	

P	 5	 	 	 	 1	 	 0,75	

Vsota	izbir	 1	 1	 1	 2	 0	 /	 	

Vsota	vzajemnih	
izbir	

1	 1	 1	 1	 0	 4	 	

Št.	oseb,	
pripisanih	sebi		

4	 1	 5	 5	 2	 /	 	

 
V 7., 8. in 9. razredu je sociometrični status bolj enakomeren. Le eden od učencev ni 
prejel nobene izbire in posledično je njegov sociometrični status nizek (SSn = 0,75). 
Prav tako je le eden od učencev prejel dva glasova, zato je njegov sociometrični status 
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visok (SSn = 1,25). Ostali učenci so prejeli vsak po eno izbiro in imajo srednje visok 
sociometrični status (SSn = 1,00). Tudi število vzajemnih izbir v tem razredu je 
visoko glede na število posameznikov v razredu. Kar štiri izbire od petih so vzajemne. 
Indeks kohezivnosti te skupine je visok, saj znaša 0,800 (Ik = 0,800). To pomeni, da 
je skupina zelo povezana. 

 
Graf 5: Sociogram 7., 8., 9. razreda pred izvedbo socialnih iger. 

Zgornji sociogram predstavlja odnose v kombinaciji 7., 8. in 9. razreda pred 
izvajanjem socialnih iger.  
 
V tem sociogramu je zajetih 5 učencev, vključenih v ta razred. Od tega so v razredu 
štirje dečki (80 %) in ena deklica (20 %). Dva učenca (40 %), in sicer L in M, sta 
vključena v 7. razred, en učenec P (20 %) v 8. razred in dva učenca (40 %) (D in G) v 
9. razred. Med dvema paroma učencev so prisotne vzajemne izbire, preostala izbira pa 
je enosmerna. Glede na sociogram in Graf 6 opazimo, da je najbolj priljubljen učenec 
G, učenec P pa je osamljen.  
 
Opazimo lahko, da so vzajemne izbire prisotne med pripadnikom istih razredov, torej 
med učencema 7. razreda in med učencema 9. razreda. Učenec P, ki je edini pripadnik 
8. razreda, pa je osamljen. Prav to pomanjkanje pripadnosti k ostalim učencem bi 
lahko bil razlog za osamljenost. 
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Graf 6: Število, kolikokrat je bil posamezen učenec zbran s strani sošolcev. 
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1.13.3. Rezultati sociometrije za 8., 9. razred pred izvedbo socialnih 
iger 

 

Tabela 3: Sociometrična tabela za 8., 9. razred pred izvedbo socialnih iger. 

		 		 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 SSn	 Ik	

B	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 0,89	 0,600	

T	 2	 	 	 1	 	       1,00	

P	 3	 	 1	 	        1,11	

A1	 4	 	 	       1	 	 0,89	

A2	 5	 	 	     1	 	   1,00	

F	 6	 	 	       1	 	 0,89	

M	 7	 	 	   1	 	     1,00	

A	 8	 	 	       1	 	 0,89	

L	 9	 	 	        1	 1,33	

K	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 1,00	

Vsota	
izbir	

0	 1	 2	 0	 1	 0	 1	 0	 4	 1	 	 	

Vsota	
vzajemnih	
izbir	

0	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 6	 	

Št.	oseb,	
pripisanih	
sebi		

0	 2	 3	 2	 1	 2	 1	 3	 3	 0	 	 	

 

Pred izvedbo socialnih iger ima eden od učencev najvišji dosežen sociometrični status 
v celotni raziskavi (SSn =1,33). Kar štirje učenci pa imajo nizek sociometrični status 
(SSn = 0,89) in niso prejeli nobene izbire. Vsi ostali učenci imajo sociometrični status 
srednje visok ( 0,90 ≤ 𝑆𝑆𝑛	 ≥ 1,19). Indeks kohezivnosti te skupine je 0,60 (Ik = 
0,6), kar pomeni, da gre za srednje povezano skupino. 	
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Graf	7:	Sociogram	za	8.,	9.	razred	pred	izvedbo	socialnih	iger.	

Zgornji sociogram predstavlja odnose v kombinaciji 8. in 9. razreda pred izvedbo 
socialnih iger. V tem sociogramu je zajetih deset učencev, vključenih v ta razred. Od 
tega je v razredu osem dečkov (80 %) in dve deklici (20 %). Od desetih učencev jih je 
sedem (70 %) vključenih v 8. razred, trije (30 %) pa v 9. razred. 
 
Učenec L je najbolj priljubljen v tem razredu. Izbran je bil štirikrat. To se bolj 
nazorno vidi v Grafu 8. Med osamljenimi učenci so kar štirje učenci, in sicer učenci 
B, A1, A in F. Po enkrat so bili izbrani še učenci M, T, K in A2. 
 
Med učenci lahko najdemo šest vzajemnih izbir, ostale štiri pa so enosmerne. 
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Graf 8: Število, kolikokrat je bil posamezen učenec zbran s strani sošolcev. 

 

1.13.4. Rezultati sociometrije za 7. razred po izvedbi socialnih iger 
 

Tabela 4: Sociometrična tabela za 7. razred po izvedbi socialnih iger. 

		 		 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 SSn	 Ik	

N	 1	 	    1	 	  	 0,88	 0,500	

M	 2	 	  1	 	    	 0,88	

EM	 3	 	       1	 1,25	

EN	 4	 	     1	 	 	 1,00	

D2	 5	 	       1	 1,00	

L	 6	 	   1	 	   	 1,00	

IM	 7	 	  1	 	    	 0,88	

D1	 8	 	 	 1	 	 	 	 	 	 1,13	

Vsota	
izbir	

0	 0	 3	 1	 1	 1	 0	 2	 /	 	

Vsota	
vzajemnih	
izbir	

0	 0	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 4	 	

Št.	oseb,	
pripisanih	
sebi		

0	 5	 2	 1	 2	 1	 5	 4	 /	 	
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Rezultati se tudi po izvedbi socialnih iger za to skupino niso pretirano spremenili. 
Izbire med učenci so se nekoliko spremenile, tako je učenka D2 po izvedbi socialnih 
iger izbrala učenca D1 in ne več učenca EN. Tudi učenec EM je izbral učenca D1 in 
ne učenca M, tako kot pred izvedbo socialnih iger. Ostale izbire med učenci so ostale 
enake. Sociometrični status se je spremenil pri učencu M, pri katerem se je vrednost 
znižala (SSn = 0,88), kar velja za nizek sociometrični status, in pri učencu EN (SSn = 
1,00), kar pa še vedno velja za srednje visok sociometrični status. Sociometrični status 
se je zvišal učencu EN (SSn = 1,13), kar velja za srednji sociometrični status. Indeks 
kohezivnost je ostal enak (Ik = 0,500), torej gre za srednje povezano skupino.  
 
Odnosi v skupini se niso močno spremenili. Razlog za to lahko iščemo v tem, da je 
spreminjanje odnosov počasen proces. Tudi razredi so maloštevilčni, zato nekateri 
učenci ne morejo najti sošolca, s katerim bi lahko zadovoljevali vsaj kakšno od svojih 
socialno-čustvenih potreb, in posledično so nekateri učenci osamljeni. 
 
Socialna klima v razredu je odvisna od različnih dejavnosti. Šele ko je v skupini 
prisotna pozitivna socialna klima, lahko skupina postane trdna. Razredi se med seboj 
ločijo po tem, koliko so si učenci voljni pomagati med seboj, kako močne so vezi med 
njimi in kakšno pripadnost čutijo do razreda. Učitelj je pomemben dejavnik pri 
vzpostavitvi dobre klime, prisotni pa so tudi še drugi dejavniki, kot so velikost, 
struktura in učinkovitost skupine. Šele ko so učenci zadovoljni in lahko v skupini 
zadovoljujejo svoje socialno-čustvene potrebe, lahko govorimo o pozitivni socialni 
klimi (Virk Rode idr., 1998). 
 
Da bi dosegli cilj izboljšanja pozitivne klime in povezanosti v razredu, bi morali 
socialne igre v oddelkih izvajati dlje časa, vključiti tudi učitelje teh učencev in 
njihove starše. 
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Graf 9: Sociogram za 7.razred po izvedbi socialnih iger. 

Zgornji sociogram predstavlja odnose v 7. razredu po izvajanju socialnih iger.  
 
V primerjavi s prvim sociogramom istega razreda pred izvajanjem socialnih iger 
lahko opazimo nekaj sprememb. Učenec D1 je iz položaja osamljenega učenca prešel 
med bolj priljubljene, in sicer sta ga izbrala dva sošolca. Bolj negativno se je 
spremenil položaj učenca M, ki je postal osamljen in ni prejel nobene izbire. Učenec 
M je imel veliko čustvenih in vedenjskih težav med časom izvajanja socialnih iger. Za 
nekaj dni je odšel tudi v Vzgojni zavod Planina. Nekoliko se je zmanjšala tudi 
priljubljenost učenca EN, ki je prejel le eno izbiro, pred izvedbo socialnih iger pa je 
prejel dve izbiri. 
 
Iz Grafa 10 lahko razberemo, da se položaji ostalih učencev niso pretirano spremenili. 
Še vedno je najbolj priljubljen učenec EM. Po eno izbiro sta poleg EN prejela še D2 
in L. Med osamljenimi učenci so ostali IM, N, pridružil pa se je še M. 
 
Razloge, zakaj se odnosi med učenci niso pretirano spremenili, lahko iščemo tudi v 
njihovi samopodobi. Učenci s posebnimi potrebami pogosto ne doživljajo občutkov 
uspešnosti, kar močno načne njihovo samopodo. Oseba, ki ima nizko samopodobo, se 
ne ceni in si ne zaupa. Posledično težko sodeluje z drugimi, jih sprejema ali ima 
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prijatelje. Pred težavami se umika in za svoja dejanja potrebuje odobravanje drugih. 
Prav tako ne sprejema sebe ter ne zna primerno izražati in uravnavati svojih čustev 
(Tacol, 2010). 
Za večje spremebe v odnosih med učenci v razredu bi bilo treba spremeniti tudi 
pogled učencev na sebe. Ker imajo tako močno zakoreninjeno v sebi, da ne zmorejo, 
ne znajo, je to zelo težko spremeniti. Potrebnih bi bilo ogromno vaj, pogovorov in 
razmišljanja o sebi. 
 
 
 

 
	 Graf 10: Število, kolikokrat je bil posamezen učenec zbran s strani sošolcev. 

 

1.13.5. Rezultati sociometrije za 7., 8., 9. razred po izvedbi socialnih 
iger 

 
Rezultati se pri tem razredu pred in po izvedbi socialnih iger niso spremenili. 
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1.13.6. Rezultati sociometrije za 8., 9. razred po izvedbi socialnih iger 
 

Tabela 5: Sociometrična tabela 8., 9.razreda po izvedbi socialnih iger. 

		 		 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 SSn	 Ik	

B	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 0,89	 0,600	

T	 2	 	 	 1	 	       1,00	

P	
	

3	 	 1	 	        1,11	

A1	 4	 	 	     1	 	 1	 	 0,89	

A2	 5	 	 	     1	    1,00	

F	 6	 	 	       1	 	 1,00	

M	 7	 	 	   1	 	     1,00	

A	 8	 	 	       1	 	 1,00	

L	 9	 	 	    1	 	    1,22	

K	 10	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 	 0,89	

Vsota	izbir	 0	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 1	 3	 0	 /	 	

Vsota	
vzajemnih	
izbir	

0	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 0	 6	 	

Št.	oseb,	
pripisanih	
sebi		

8	 1	 3	 1	 1	 0	 2	 3	 3	 0	 /	 	

 

Pri kombinaciji 8. in 9. razreda lahko iz sociometrične tabele razberemo, da se je 
število učencev z nizkim sociometričnim statusom zmanjšalo, in sicer so ostali trije 
(SSn = 0,89). Učenec L ima še vedno edini v skupini visok sociometrični status (SSn 
= 1,22), pa vendar se je njegov status nekoliko zmanjšal v primerjavi z začetkom 
raziskave. Ostali posamezniki imajo še vedno srednji sociometrični status (0,90 ≤
𝑆𝑆𝑛	 ≥ 1,19). Tudi indeks kohezivnosti te skupine se ni spremenil in še vedno znaša 
0,600 (Ik = 0,60), kar kaže na srednjo povezanost skupine. 
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Graf 11: Sociogram 8., 9.razreda po izvedbi socialnih iger. 

Zgornji sociogram predstavlja odnose v kombinaciji 8. in 9. razreda po izvedbi 
socialnih iger.  
 
Šest izbir med učenci je vzajemnih, ostale izbire pa so enosmerne. Glede na 
sociogram in Graf 12 lahko opazimo, da je učenec L najbolj priljubljen med vsemi. 
Dobil je kar tri izbire, od teh je izbira med učencema L in F vzajemna. Tudi učenka P 
je dobila dve izbiri, ena izmed njih je vzajemna. Pet učencev (M, A, T, A2, F) je 
dobilo po eno izbiro, trije učenci pa so osamljeni, kar pomeni, da niso bili izbrani od 
nikogar (B, A1, K). 
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	 Graf 12: Število, kolikokrat je bil posamezen učenec zbran s strani sošolcev. 

 

1.13.7. Preverjanje hipoteze H1 
 
Glede na zastavljen raziskovalni problem smo postavili hipotezo H1: Socialne igre 
povečajo kohezivnost oziroma povezanost razreda. 
 
Glede na dobljene rezultate je kohezivnost razreda pri vseh skupinah ostala enaka in 
so relativne razlike za vse razrede enake nič (Dj/o% = 0). Zato te hipoteze ne moremo 
potrditi. 
 
Razlog za take rezultate lahko iščemo v premajhnem vzorcu in prekratkem obdobju 
izvajanja socialnih iger. Kljub dobljenim rezultatom pa smo še vedno mnenja, da 
socialne igre lahko zvišajo povezanost med učenci v razredu. 
Kot pravita Francey in McGrath (1996), se lahko učenci s posebnimi potrebami laže 
in bolje vključijo v razred, če se učijo socialnih veščin in je taka vrsta učenja zanje 
enako pomembna kot akademsko učenje.  
 

1.13.8. Preverjanje hipoteze H2 
 
Glede na zastavljen raziskovalni problem smo postavili hipotezo H2: Po izvedbi 
socialnih iger se število izločenih učencev zmanjša. 
 
Število izločenih učencev se je zmanjšalo le v kombinaciji 8. in 9. razreda. Relativna 
razlika znaša 33,33 % (Dj/o% = 33,33). Pri ostalih dveh skupinah se število izločenih 
oziroma osamljenih učencev ni zmanjšalo. Posledično lahko hipotezo potrdimo le za 
kombinacijo 8. in 9. razreda. 
 
Kot že omenjeno, so oddelki otrok s posebnimi potrebami manjši, v tretjem 
izobraževalnem obdobju je v en oddelek vključenih do 12 učencev. Precej laže 
posameznik najde drugo osebo v razredu, ki mu odgovarja, če je v razredu 25 
učencev, kot pa, če je v razredu od 5 do 12 učencev. 
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Včasih se že v večjih skupinah zgodi, da kdo od posameznikov ne najde nikogar v 
skupini, s katerim bi lahko zadovoljil vsaj kakšno od svojih socialno-čustvenih potreb. 
Takšni posamezniki so v skupini osamljeni in niso zadovoljni (Virk Rode idr., 1998). 
 
To hipotezo smo potrdili le za kombinacijo 8. in 9. razreda, ki je v naši raziskavi 
najbolj številčen oddelek z 10 učenci. Tudi to kaže na to, da več, kot je učencev, laže 
je najti prijatelja oziroma osebo, s katero se razumejo. 
 

1.13.9. Preverjanje hipoteze H3 
 
Glede na zastavljen raziskovalni problem smo postavili hipotezo H3: Socialne igre 
povečajo število vzajemnih izbir med učenci, kar pomeni, da se učenca med seboj 
vzajemno izbereta kot sošolca, s katerim bi pri pouku rada sedela. 
 
Število vzajemnih izbir se pred in po izvedbi socialnih iger ni spremenilo, relativne 
razlike so za vse skupine enake nič (Dj/o% = 0). Posledično lahko to hipotezo ovržemo 
za vse skupine. 
 
Vzajemne izbire med učenci pri sociometrični preizkušnji kažejo na to, da je odnos 
med osebama obojestranski, kar že lahko nakazuje prijateljstvo. Prijateljstvo je odnos 
med dvema osebema, ki se drug ob drugem dobro počutita in rada počneta stvari 
skupaj.  
Selman (1980, v Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) opisuje 5 stopenj 
prijateljstva. Ničelna stopnja, pri kateri gre za trenutno tovarištvo za igro, traja od 3. 
do 7. leta starosti. Prva stopnja, pri kateri gre za enosmerno pomoč, traja od 4. do 9. 
leta. Druga stopnja, pri kateri gre za dvosmerno sodelovanje, vendar je še vedno v 
središču posameznik, traja od 6. do 12. leta. Tretja stopnja poteka v starosti med 9 in 
15 let, ko posameznik že zmore sočasno upoštevati dva vidika. Četrta stopnja, od 12. 
leta, je stopnja, ko posameznik že lahko v svoje mišljenje umesti pogled drugih. 
 
Posamezniki, vključeni v prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom, imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, kar pomeni, da 
tudi skozi faze razvoja prijateljstva prehajajo počasneje. Zato se proti koncu osnovne 
šole ti učenci šele učijo sprejemati pogled drugega in zmožnost postavljanja v kožo 
drugega. V tem lahko iščemo razloge, zakaj se učenci med seboj redko izberejo 
vzajemno, saj pogosto na sošolce gledajo z vidika koristi v tistem trenutku in 
sodelujejo samo v dobrih časih, ko nimajo težav v svojem odnosu z drugim.  
 

1.13.10. Preverjanje hipoteze H4 
 
Glede na zastavljen raziskovalni problem smo postavili hipotezo H4: Po izvedbi 
socialnih iger se pri učencih pojavlja več zaželenega vedenja v socialnih 
situacijah. 
 
Za preverjanje hipoteze H4 smo uporabili Wilcoxonov test za odvisne vzorce in 
Friedmanov test. S tema testoma smo želeli preveriti ali obstajajo statistično 
pomembne razlike v zaželenem vedenju učencev pred in po izvajanju socialnih iger 
na osmih srečanjih. 
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Zaželeno vedenje posameznikov smo spremljali s kontrolno listo, ki je sestavljena iz 
šestnajstih postavk. Postavke so zapisane pozitivno, kar pomeni, da jo označimo, če 
se pri učencu pojavlja neko pozitivno vedenje. Primerjali smo rezultate, pridobljene 
po 2. srečanju in po 8., zadnjem srečanju. 

 

 

Graf 13: Aritmetična sredina označenih postavk na kontrolni listi. 

Za preverjanje hipoteze H4 smo uporabili neparametrični Wilcoxonov test za odvisne 
vzorce. Preverjali smo statistično pomembne razlike v povprečjih pojavljanja 
zaželenega vedenja. Izračunali smo povprečje pojavljanja zaželenega vedenja po 2. 
srečanju in povprečje pojavljanja zaželenega vedenja po 8. srečanju, torej po koncu 
izvajanja socialnih iger. 
 
Na Grafu 13 lahko opazimo razlike v povprečjih pojavljanja zaželenega vedenja po 2. 
srečanju in po 8. srečanju. V 7. razredu se je zaželeno vedenje pri vsakem 
posamezniku v povprečju zvišalo za 0,6 postavke. Enak rezultat smo dobili v 
kombinaciji 8. in 9. razreda. V kombinaciji 7., 8. in 9. razreda pa se je zaželeno 
vedenje zvišalo za povprečno 0,5 postavke na učenca. Ker nas je zanimalo, ali so te 
razlike statistično pomembne, smo to izračunali s pomočjo zgoraj omenjenega testa. 
Test smo izvedli na dva načina. Pri prvem smo preverjali ali se statistično pomembne 
razlike pojavljajo znotraj razreda. V drugem smo razlike preverili glede na celoten 
vzorec. 
  

3.8

5.3

2.6

4.4

5.9

3.1

0

1

2

3

4

5

6

7

7.	razred 8.	in	9.	razred 7.,8.	in	9.	razred

Socialne	igre	(povprečje)

2.	srečanje 8.	srečanje



	 45	

 

Tabela 6:Wilcoxonov test:Primerjava pogostosti pojavljanja zaželenega vedenja pred in po izvedbi socialnih iger 
po posameznih razredih. 

Razred 
(N) 

M1  
(pred 
izvedbo 
socialnih 
iger) 

 SD1  
(pred 
izvedbo 
socialnih 
iger) 

M2  
(po 
izvedbi 
socialnih 
iger) 

SD2  
(po 
izvedbi 
socialnih 
iger) 

Z -
vrednost 

2p – vrednost 
(statistična 
pomembnost) 

7. 
razred 
(8) 

3,75 3,07 4,44 3,08 -2,810 0,005 

8., 9. 
razred 
(10) 

5,25 4,31 5,94 3,82 -2,232 0,026 

7., 8., 9. 
razred 
(5) 

2,63 2,33 3,06 2,02 -1,633 0,102 

 
V Tabeli 6 nam aritmetična sredina 1 (M1) pove, koliko postavkam s kontrolne liste 
so v povprečju ustrezali posamezniki pred izvedbo socialnih iger. Na primer: M1 za 7. 
razred znaša 3,75, kar pomeni, da smo za vsakega posameznika iz 7. razreda 
obkljukali povprečno 3,75 postavke od 16 postavk. M2 nam kaže podatke po izvedbi 
socialnih iger. Z – vrednost je vrednost testa, parameter pa uporabljamo za izračun p – 
vrednosti. 
 
2p – vrednost je nižja oziroma enaka 0,05 le pri 7. razredu (2p = 0,005). To pomeni, 
da se statistično pomembna razlika glede zaželenega vedenja v socialnih situacijah 
pojavlja le v 7. razredu, in sicer na ravni 5-odstotnega tveganja. To pomeni, da je 5 % 
možnosti, da smo do razlik pri našem vzorcu prišli po naključju. Za ta razred lahko 
hipotezo potrdimo, za ostale pa na podlagi testa ne. 
 
Primerjavo smo izvedli tudi glede na celoten vzorec in dobili naslednje rezultate: 

 

Tabela 7: Wilcoxonov test: Primerjava pogostosti pojavljanja zaželenega vedenja pred in po izvedbi socialnih iger 
glede na celoten vzorec. 

N M1  
(pred 
izvedbo 
socialnih 
iger) 

 SD1  
(pred 
izvedbo 
socialnih 
iger) 

M2  
(po 
izvedbi 
socialnih 
iger) 

SD2  
(po 
izvedbi 
socialnih 
iger) 

Z -
vrednost 

2p – vrednost 
(statistična 
pomembnost) 

23 11,62 9,61 13,44 8,70 -2,988 0,003 
 
V Tabeli 7 aritmetična sredina 1 (M1) predstavlja, koliko posameznikov je v 
povprečju ustrezalo posamezni postavki (M1 = 11,62), kar pomeni, da smo pred 
izvedbo socialnih iger vsako postavko obkljukali za 11,62 učenca od 23 učencev.  
Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je 2p – vrednost nižja od 0,005 (2p = 0,003) za 
celoten vzorec. Na podlagi tega sklepamo, da so razlike v pogostosti pojavljanja 
zaželenega vedenja pred in po izvedbi socialnih iger statistično pomembne. 
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Ker na podlagi zgornjih testov nismo mogli zagotovo potrditi ali ovreči hipoteze, smo 
opravili še Friedmanov test. Ta test smo uporabili, da smo preverili razlike med vsemi 
štririmi meritvami znotraj iste skupine, ki smo jih opravili po vsakem drugem 
srečanju.  
 

Tabela 8: Friedmanov test: Primerjava pogostosti pojavljanja zaželenega vedenja pred in po izvedbi socialnih 
iger glede na vse štiri opravljene meritve. 

Zaporedna 
številka 
srečanja 

M 
 

 SD 
 

Minimum Maksimum χ2 
 

Df P – 
vrednost 

2. 8,09 2,26 2 10 42,84 3 0,000 
4. 8,57 2,06 3 11 

6. 9,09 2,07 3 11 
8. 9,35 2,12 4 12 
 
Zaporedne številke v Tabeli 8 predstavljajo merjenja zaželenega vedenja, ki smo jih 
izvedli. Kontrolno listo smo za vse učence izpolnili po drugem, četrtem, šestem in 
osmem srečanju. M v tabeli označuje aritmetično sredino obkljukanih postavk pri 
vsakem posamezniku. Na primer, pri srečanju številka 2 je aritmetična sredina 8,09 
(M = 8,09), kar pomeni, da smo za posameznega učenca pri tem merjenju obljukali 
povprečno 8,09 postavke od 16 postavk na kontrolni listi. SD v tabeli prikazuje 
standardni odklon pri posameznem merjenju. Minimum nam pove, kolikšno je bilo 
najnižje število obkljukanih postavk v našem vzorcu glede na posamezno merjenje. 
Maksimum pa nam pove najvišje število obkljukanih postavk pri posamezniku glede 
na določeno merjenje. χ2 ali hi – kvadrat je vrednost testa, df pa so stopinje prostosti. 
S pomočjo teh dveh podatkov iz Sagadinovih tabel (Sagadin, 1929) razberemo p – 
vrednost. 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da je p – vrednost pri tem testu nižja od 0,05 (p = 0,005), zato 
lahko iz tega sklepamo, da je razlika med pojavljanjem zaželenega vedenja pred in po 
izvedbi socialnih iger statistično pomembna. 
 
Na podlagi rezultatov vseh izvedenih testov lahko za celoten vzorec potrdimo 
hipotezo, da se je po izvedbi socialnih iger začelo pojavljati več zaželenega vedenja 
med učenci. 

1.13.11. Preverjanje hipoteze H5 
 
Glede na zastavljen raziskovalni problem smo postavili hipotezo H5: Sociometrični 
status posameznika se izboljša po izvedbi socialnih iger. 
 
Za preverjanje hipoteze H5 smo uporabili Wilcoxonov test za odvisne vzorce, s 
katerim smo preverjali statistično pomembnost razlik med začetnimi in končnimi 
sociometričnimi statusi. 
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Tabela 9: Wilcoxonov test: Primerjava sociometričnih statusov pred in po izvedbi socialnih iger. 

N M1  
(pred 
izvedbo 
socialnih 
iger) 

 SD1  
(pred 
izvedbo 
socialnih 
iger) 

M2  
(po 
izvedbi 
socialnih 
iger) 

SD2  
(po 
izvedbi 
socialnih 
iger) 

Z -
vrednost 

2p – vrednost 
(statistična 
pomembnost) 

23 1,00 0,138 1,01 0,135 -0,284 0,777 
 
V Tabeli 9 vidimo, da je bil povprečen sociometrični status pred izvedbo socialnih 
iger 1,00 (M1 = 1,00). Takšen sociometrični status velja za srednje visokega. Po 
izvedbi se socialni status v povprečju ni bistveno spremenil (M2 = 1,01). Tudi test je 
potrdil, da razlika med sociometričnimi statusi pred in po izvedbi socialnih iger ni 
statistično pomembna, saj je vrednost parametra 2p višja od 0,05 (2p = 0,777). 
 
Na podlagi rezultatov lahko to hipotezo ovržemo. Razlog za tak rezultat lahko iščemo 
v maloštevilčnosti razredov, kjer so odnosi med učenci že zelo utrjeni. Posledično 
smo v osmih srečanjih lahko komaj začeli spreminjati položaj določenega 
posameznika in s tem njegovo priljubljenost. 
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1.14. Pregled zastavljenih hipotez 
V Tabeli 10 so prikazane vse hipoteze in podatki o tem ali smo hipotezo potrdili, 
delno potrdili ali zavrgli. 

Tabela 10: Pregled hipotez 

HIPOTEZA POTRJENA DELNO 
POTRJENA 

ZAVRNJENA 

H1: Socialne igre 
povečajo 
kohezivnost 
oziroma 
povezanost razreda. 

  x 

H2: Po izvedbi 
socialnih iger se 
število izločenih 
učencev zmanjša. 

 x  

H3: Socialne igre 
povečajo število 
vzajemnih izbir 
med učenci, kar 
pomeni, da se 
učenca med seboj 
vzajemno izbereta 
kot sošolca, s 
katerim bi pri 
pouku rada sedela. 

  x 

H4: Po izvedbi 
socialnih iger se pri 
učencih pojavlja 
več zaželenega 
vedenja v socialnih 
situacijah. 
 

x   

H5: Sociometrični 
status posameznika 
se izboljša po 
izvedbi socialnih 
iger. 

  x 
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SKLEP 
 
Z raziskavo smo ugotavljali ali bi več izvajanja socialnih iger v tretjem 
izobraževalnem obdobju v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom vplivalo na večjo povezanost razredov in posledično na 
primernejše vedenje posameznikov ter njihovo počutje v razredu. S preučevanje 
pridobljenih podatkov s sociometrično preizkušnjo smo želeli ugotoviti vpliv na 
položaj posameznika v razredu, njegove odnose z ostalimi in povezanost celotnega 
razreda. S kontrolno listo vedenja smo želeli ugotoviti, kako izvajanje socialnih iger 
vpliva na zaželeno vedenje posameznika. 
 
H1: Socialne igre povečajo kohezivnost oziroma povezanost razreda. To hipotezo 
smo na podlagi rezultatov ovrgli. Ugotovitve raziskave so pokazale, da se indeks 
kohezivnosti pri nobenem od razredov ni spremnil. Spremenile so se nekatere izbire 
med učenci, povezanost razreda pa je ostala enaka. Kot pravita Pečjak in Peklaj 
(2015), ima razred svojo preteklost, zato so prihodna dejanja in vedenja vsaj delno 
odvisna od minulih. Višja raven povezanosti se lahko vzpostavi z vzajemnostjo in 
interakcijami med člani razreda ter z delovanjem za skupne cilje, ki jih vsak 
posameznik sam ne bi mogel doseči. Za tako delovanje bi bilo treba dlje časa in bolj 
pogosto izvajati socialne igre. V začetnih srečanjih smo precej časa porabili za 
medsebojno spoznavanje, zato smo se šele v zadnjih nekaj srečanjih lahko posvetili 
skupinskim dejavnostim in doseganju skupnih ciljev. Menim, da bi se ob nadaljevanju 
izvajanja socialnih iger vseeno pokazale večje spremembe v povezanosti razredov. 
Kljub temu smo zadovoljni, da so povezanosti razredov srednje do visoke, kar 
pomeni, da so posamezniki medsebojno kar dobro povezani. 
 
H2: Po izvedbi socialnih iger se število izločenih učencev zmanjša. To hipotezo smo 
potrdili le delno, in sicer za enega od treh oddelkov, vključenih v raziskavo. 
Zadovoljivi rezultati so, da se je vsaj enemu od treh vključenih oddelkov statistično 
pomembno zmanjšalo število izločenih učencev. Kot pravita Francey in McGrath 
(1996), če je učenec osamljen in izločen iz skupine, potem svoje energije in 
motivacije ne more usmeriti v učenje. Če njih in ostale naučimo, kako se bolje 
sporazumejo z drugimi, potem se lahko več posvečajo šolskemu delu.  
Tudi Peklaj in Pečjak (2015) navajata posledice izoliranosti in osamljenosti v razredu. 
Pravita, da pri socialno izoliranih učencih obstaja večja verjetnost prezgodnjega 
zaključka izobraževanja, slabša šolska prilagojenost, več psihičnih težav v odraslosti, 
manj podpore pri stresnih dogodkih in manj znanja za iskanje pomoči v takšnih 
trenutkih. 
Prav tako osamljenost učencev močno načne njihovo samopodobo, ki je v življenju 
zelo pomembna, saj vpliva na naše razmišljanje o sebi in svetu, čustvovanje in odnose 
do sebe in drugih. Pozitivna samopodoba v veliki meri določa posameznikovo 
zadovoljstvo z življenjem (Tacol, 2010). 
 
H3: Socialne igre povečajo število vzajemnih izbir med učenci, kar pomeni, da se 
učenca med seboj vzajemno izbereta kot sošolca, s katerim bi pri pouku rada sedela. 
To hipotezo smo ovrgli, saj se število vzajemnih izbir pred in po izvedbi socialnih 
iger ni spremenilo. Kljub rezultatom je bilo število vzajemnih izbir relativno visoko 
že od začetka. V razredu, kjer je bilo 8 učencev, so bile prisotne 4 vzajemne izbire. 
Prav tako so bile 4 vzajemne izbire prisotne v razredu 5 učencev in 6 vzajemnih izbir 
v razredu 10 učencev. Vse te vzajemne izbire, sploh tiste, ki se pred in po izvajanju 
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socialnih iger niso spremenile, nakazujejo na prijateljski odnos med vzajemno 
izbranima osebama. Kot pravi Marentič Požarnik (1980), so v času adolescence 
vrstniki zelo pomembni. Oblikujejo se že tesna prijateljstva in razvijejo prve ljubezni. 
Marjanovič Umek in Zupančič (2004) navajata, da je prijatelj za mladostnika nekdo, s 
komer se lahko odkrito pogovorijo, oseba ki ji lahko zaupajo, jim je v oporo, jih 
posluša in z njim lahko delijo svoje mnenje. Ker je za mladostnike pomembno, da se 
začnejo osamosvajati od staršev, v šoli pa preživijo zelo veliko svojega časa, je dobro 
zanje, če lahko znotraj svojega razreda razvijejo pravi prijateljski odnos. 
 
H4: Po izvedbi socialnih iger se pri učencih pojavlja več zaželenega vedenja v 
socialnih situacijah. To hipotezo smo potrdili, saj smo dokazali, da je prisotna 
statistično pomembna razlika v količini zaželenega vedenja pred in po izvedbi 
socialnih iger. Pri osebah z LMDR se pogosto pojavi, da pozornost iščejo na 
neprimeren način, saj ne vedo, kaj je primerno in kaj ne. Zato je zanje nujno potrebno 
načrtno učenje socialnih spretnosti (Rosenberg idr., 2008).  
Veseli nas, da smo tudi v naši raziskavi ugotovili vpliv socialnih iger na povečanje 
zaželenega vedenja, kar je za učence zelo pomembno. S tem lahko zmanjšamo 
vedenjske težave v šoli, kar učiteljem omogoči več dela na akademskih in ostalih 
področjih in manj reševanja vedenjske problematike.  
 
H5: Sociometrični status posameznika se izboljša po izvedbi socialnih iger. To 
hipotezo smo ovrgli, saj se ni pokazala statistično pomembna razlika med statusi pred 
in po izvedbi socialnih iger. Večina učencev je imela srednje visok sociometrični 
status, nekaj jih je imelo visok sociometrični status, tisti, ki niso prejeli nobene izbire 
s strani drugih učencev, pa so imeli nizek sociometrični status. Taki učenci so 
osamljeni oziroma izločeni. V tem primeru gre lahko za dve skupini učencev. Lahko 
so to učenci, ki težijo k umiku, ali pa učenci, nagnjeni k agresivnosti. Zavrnjeni 
učenci so manj urejeni in pogosto fizično manj privlačni (Pečjak in Košir, 2002). Ker 
to močno vpliva na samopodobo učencev, njihovo anksioznost in učno uspešnost, bi 
bilo treba ugotoviti, kako zvišati sociometrični status takšnih učencev in jih vključiti v 
skupino. 
 

1.15. Pomanjkljivosti raziskave 
 
Največji pomanjkljivosti raziskave sta bili predvsem majhen vzorec in kratko obdobje 
izvajanja socialnih iger. Oddelki, v katerih se izvaja prilagojen program vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, so maloštevilčni. Zelo pogoste so 
kombinacije več razredov, kar je bilo prisotno tudi v našem vzorcu. Posledično so 
učenci znotraj razreda že razdeljeni na podskupine, npr. na 8. in 9. razred, kar vpliva 
na njihove medsebojne odnose. Tudi šole, ki izvajajo tovrstni program, niso tako 
pogoste, zato je teže pridobiti večji vzorec. Veliko šol in njihovih strokovnih delavcev 
že izvaja neke vrste socialnih iger, zato pogosto ne želijo še ene osebe, ki bi izvajala 
podobne igre, saj učencem zmanjka ur za ostalo šolsko delo. 
 
Obdobje izvajanja je bilo omejeno na 8 tednov, kar glede na rezultate ni bilo dovolj 
dolgo. Predvidevamo, da bi lahko dobili več statistično pomembnih razlik znotraj 
skupin, če bi podaljšali obdobje testiranja in izvajanja socialnih iger ter povečali 
vzorec. 
 



	 51	

1.16. Uporabna vrednost raziskave 
 
Kljub nekaterim pomanjkljivostim ima raziskava številne uporabne vrednosti. 
Vsebuje pregled literature na temo socialnih veščin, socialnih iger in treninga 
socialnih veščin. Opisani so različni prepoznani učinki socialnih iger na posameznika 
in njihova uporaba v šoli ter izven nje. Povezuje področje učenja socialnih veščin s 
področjem posebnih potreb. Na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike 
nam raziskava kaže, da vključevanje socialnih iger prinaša pozitivne učinke, 
predvsem na področju zaželenega vedenja učencev in njihovega počutja v razredu. 
 
Želimo si, da bi razskava ostale strokovnjake pri delu z osebami s posebnimi 
potrebami v šoli spodbudila, da bi socialne igre tudi v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju uporabljali v čim večji meri. Želimo si, da bi bile socialne 
igre in učenje socialnih veščin prisotni vsaj na razrednih urah, dnevih dejavnosti in 
ostalih dejavnostih, ki se jih učenci udeležujejo poleg pouka. 
 

1.17. Predlogi za nadaljne raziskave 
 
V nadaljnem raziskovanju bi lahko podaljšali obdobje izvajanja socialnih iger in 
merjenja učinkov. Menimo, da bi na ta način dobili še bolj zanesljive podatke o 
vplivu socialnih iger na povezanost razredov in posameznike. Raziskali bi lahko tudi, 
kako še bolj spodbuditi izločene učence, da bi se vključili v skupino, in na kakšen 
način spodbuditi ostale, da bi jih sprejeli. V nadaljevanju bi se lahko bolj posvetili 
tudi raziskavi tega, kako na čim bolj sistematičen način vključiti socialne igre v pouk, 
da bi kar najbolj pripomogli k razvoju socialnih veščin pri posameznikih. 
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6. PRILOGE 
 
PRILOGA 1 – Kontrolna lista 
 
POSTAVKA PRISOTNO OPOMBE 
Učenec/-ka se je z zanimanjem vključil/-
a v igre. 

  

Pokazal/-a je zanimanje za druge.   
Sočustvuje z drugimi.   
Neverbalno komunicira z drugimi (npr. Z 
nasmehi, mimiko, gestami). 

  

Svoja pričakovanja in želje zna jasno 
izraziti. 

  

V socialni situaciji se ne prestraši zlahka.   
Primerno pokaže svoje nestrinjanje in ni 
nasilen/-na. 

  

Se zna vključiti v pogovor in diskusijo 
brez dodatnega spodbujanja. 

  

Ima pozitiven odnos vsaj z enim ali 
dvema sošolcema (pokaže skrb zanj/-o ali 
ga/jo pogreša ko je ta oseba odsotna) 

  

Z vrstniki se pogaja in sprejme 
kompromis. 

  

Tudi po prepiru ali nestrinjanju je 
sposoben/-na ohraniti prijateljstvo s 
sošolcem. 

  

Pozornost išče na primeren način.   
Sprejema drugačne ljudi od sebe (npr. 
Sošolce/-ke druge narodnosti ali etnične 
skupine). 

  

V večini primerov je učenec sprejet s 
strani sošolcev. 

  

Sošolci se ga/je ne bojijo.   
Ni pretirano odvisen od odraslih.   
 
 

Prirejeno po Illinois Early Learning Project (2005). Pridobljeno s 
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets/checklist.htm, dne 30. 3. 2017. 
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PRILOGA 2 – Potek srečanj 
 

1. SREČANJE 
Spoznavanje. Predstavim se učencem, jim povem kaj bomo počeli naslednja dva 
meseca, nato nekaj o sebi povedo tudi oni. Ne začnem takoj s socialno igro, saj želim 
najprej dobiti podatke za izris sociograma pred kakeršnimi koli socialnimi igrami. 
Nato izpolnijo vsak po en listek s pomočjo katerega bom naredila sociograme. 
Napiši tri osebe iz razreda, s katerimi bi se najraje družil/a: 
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3._________________________________________ 
 
Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? ______ 
Potem začnemo s spoznavnimi socialnimi igrami, katere izvajamo do konca šolske 
ure. 
 
RAZVRŠČANJE IMEN (5 minut) 
Učence prosim, da postavijo stole v krog in stopijo nanje. Nato jim dajem naloge, ki 
jih morajo izvesti ne da bi kdorkoli stopil na tla. Npr. Razvrstite se po abesednem 
redu, po velikosti, po rojstnem datumu, itd. Pogovarjanje med njimi pa ni dovoljeno. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 
IZBERI FOTOGRAFIJO, KI POVE NEKAJ IZVIRNEGA O TEBI (15 minut) 
Z učenci se posedemo v krog. Na sredino kroga razporedim različne fotografije 
izrezane iz časopisov in revij. Vsak od učencev izbere eno sliko, ki nekaj pove o 
njem, ga označuje. Nato prosim vsakega od učencev, da nam pokaže fotografijo, ki jo 
je izbral in pove tudi zakaj jo je izbral. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 

2. SREČANJE 
Tudi na drugem srečanju bomo še nekaj časa namenili spoznavanju. 
 
LISTKI Z IMENI (15 minut) 
Učence razdelim v naključne pare. Vsak v paru ima nekaj minut časa, da se predstavi 
drugemu. Lahko si pomagajo z vprašanji. Nato vsak vzame list papirja, nanj napiše 
ime svojega partnerja in ga opiše ali nariše nekaj kar ga opisuje. Nato te listke 
predstavijo tudi sošolcem (vsak za svojega partnerja). 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
  
OBRAZI NA BALONIH (20 minut) 
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Nadaljujemo v parih iz prejšnje igre. Vsak učenec napihne balon in nanj nariše obraz 
svojega partnerja. Z vrvico na balon pritdi listek, ki so ga naredili pri prejšnji igri. 
Balone vržemo v zrak, vsak ujame en balon in tistemu, od kogar je balon, napiše 
sporočilo ali željo. Vsak zase potem prebere ta sporočila. Nato z učenci te balone 
obesimo po učilnici. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 
DISKUSIJA – občutki učencev, vtisi... 
 

3. SREČANJE 
Po igrah spoznavanja se bomo posvetili skupinskemu delovanju in povezanosti. 
 
GORDIJSKI VOZELJ (10 minut)  
Učenci stojijo v krogu z ramo ob rami in z zaprtimi očmi. Roke iztegnejo proti sredini 
kroga in poiščejo prosti roki (poskušajo se izogniti rokam njihovih sosedov in rokama 
ene in iste osebe). Nato odprejo oči in se poskušajo razvozlati, ne da bi se spuščali. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 
POŠTAR (10-15 minut) 
Stole razporedim v krog na sredino učilnice, tako da je stolov eden manj kot učencev. 
Vsi se vsedejo na stole, tisti, ki ostane brez sedeža, pa je poštar. Poštar raznaša pošto 
in reče: “Jaz imam pošto za vse, ki imajo radi pico.”, “Jaz imam pošto za vse, ki imajo 
sestro.”.... Vsi, ki ustrezajo kriteriju, morajo vstati in poiskati drugi stol. Ne smejo pa 
se vrniti na svoje mesto. Med tem časom mora tudi poštar poiskati svoj prostor. 
Oseba, ki ostane brez stola, postane poštar. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 
PAJKOVA MREŽA (15 min) 
Med dvema objektoma v učilnici napeljemo volno, ki izgleda kot pajkova mreža. 
Odprtine morja biti dovolj velike, da gredo lahko učenci skozi. Cilj je, da vsi pridejo z 
ene strani na drugo, brez da bi se dodatknili mreže in brez da bi dve osebi uporabili 
isto odprtino. Učenci, ki mreže še niso prečkali pomagajo tistemu, ki jo bo prečkal, 
prav tako pomagajo tudi učenci, ki so jo že prečkali. 
 
DISKUSIJA – občutki učencev, vtisi... 
 

4. SREČANJE 
Po krajših igrah na prejšnjih treh srečanjih, se sedaj posvetmo daljši, bolj kompleksni 
igri, ki trajaja celo šolsko uro. 
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SKUPINSKO SLIKANJE (45 min) - s to igro razvijamo neverbalno komunikacijo in 
skupinsko integracijo. 
 
Velik papir postavimo na sredino učilnice. Pripravimo barvice ali flomastre. Učencem 
določim temo risanja na papir. Temo določim glede na izkušnje pri prejšnjih igrah, – 
ko že nekoliko poznam sposobnosti učencev. Povem jim, da se risanje ne ocenjuje in 
da ni važno kako narišejo. Če ne želijo narisati lahko tudi napišejo z eno besedo. 
Učenci se med risanje ne smejo pogovarjati med seboj. Vsak se sam odloči, kako in 
koliko želi prispevati k skupinski sliki. 
 
Primeri tem: 

- kakšen svet vidim v prihodnosti 
- preberem zgodbo brez konca, učenci pa morajo narisati nadaljevanje oz. konec 

te zgodbe 
 
DISKUSIJA 

- Kdo je začel? 
- Kdo se vam zdi, da je vodil? 
- Kdo ni želel risati? 
- Kako ste se odločili da ste končali, če se niste smeli pogovarjati? 
- Kako ste se počutili med ustvajanjem? 
- Kako je potekala komunikacija brez, da ste se pogovarjali? 

 
Vir: Socialne igre (2017) 
 

5. SREČANJE 
VAJA SOOČENJA (45 min) -  služi za iskanje podobnosti in razlik, spoznavanju in 
vpeljevanju v delo. 
 
Člane skupine se izzove s provokativno izjavo, idejo, sugestijo. Vsak se more v nekaj 
sekundah odločiti, če se s to izjavo strinja ali ne in se postaviti pod znak DA ali NE. 
Sledi soočenje. Udeleženci imajo na voljo dve minuti, da pri sebi zavzamejo stališče 
oz. da razmislijo in se postavijo na določeno stran. Nato imajo na voljo šest minut, da 
argumentirajo svoje stališče in skušajo prepričati tiste na “drugi strani”. Če koga 
argumenti prepričajo, lahko kadarkoli zamenja stran. Nato pa imajo na voljo še eno 
minuto, da se dokončno odločijo in izberejo stran. 
 
Možne tematike soočenja: 

- dekleta ne potrebujejo izobrazbe, saj morajo le skrbeti za dom 
- ljudje s kožo druge barve ali druge kulture so v evropi sumljiv 
- nekateri ljudje imajo več denarja, boljše službe, drugi ne, tega ni mogoče 

spremeniti 
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DISKUSIJA 
- Kakšne imate občutke po tej vaji? 
- So se vaša stališča kaj spremenila? 
- Je težko ohraniti svoje mnenje o določeni trditvi? 

 
Vir: Socialne igre (2017) 

 
6. SREČANJE 

Na tem srečanju se posvetimo igram zaupanja svojim sošolcem. 
 
VODENJE SLEPEGA (15 min) 
Udeležence naključno razdelim v pare. Eden od njiju dobi prevezo za oči, drugi pa ga 
vodi po učilnici, nato po šoli. Preizkušajo lahko različne tehnike vodenja, npr. Z roko, 
z besedami, s prstom, itd. Nato zamenjajo vloge. Po koncu se pogovorimo kako so se 
počutili. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 
PROSTI PAD: (25 min) 
Eno mizo odnesemo na sredino učilnice. Zraven na tla postavimo blazino. Vse učence 
razen enega prosim, da se postavijo v pare, eden nasproti drugega in se primejo za 
roke. Učenec, ki je brez para, pa stopi na mizo in je s hrbtom obrnjen proti ostalim 
učencem. Roke prekriža na svojih prsih in se spusti nazaj, tako da ga sošolci ujamejo. 
Spodbudim jih, da vsi poskusijo, če kdo ne želi, jih ne silim. 
 
KROG ZAUPANJA (10 min) 
Vsi stojijmo v krogu. Nekdo stopi v krog in zamiži. Z nogami na mestu si ga ostali 
nežno podajajo. 
 
Vir: Socialne igre (2017) 
 
DISKUSIJA – kako se so počutili, jih je bilo kaj strah, jim je bilo neprijetno.. 
 

7. SREČANJE 
Za predzadnje srečanje sem izbrala igre, ki spodbujajo timsko delovanje skupine, 
medsebojno pomoč in razlike med ljudmi. 
 
GNEZDO ZA JAJCE (10 min) 
Učence razdelim v dve skipini. Vsaki od skupin dam enako časopisnega papirja in 
lepilnega traku. Povem jim, da je njihova naloga, da v 2 minutah zgradijo gnezdo, ki 
bo ujelo čokoladno jajce (Kinder jajce), da se le to ne bo razbilo. 
Ko ekipe končajo, vzamemo jajce v roko in ga dvignemo 1,5 m visoko. Skupina 
potem postavi svojo stvaritev pod jajce. Jajce spustimo in preverimo kvaliteto. 
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Vir: Socialne igre (2017) 
 
SNEŽINKE (20 min) 
Udeleženci se usedejo v krog, tako da so s hrbtom obrnjeni drug proti drugemu. Vsak 
dobi list papirja. Povem jim, da naj ne gledajo drugih in naj le sledijo navodilom, ki 
jim jih bom dala. Povem jim tudi, da naj ne sprašujejo kako je prav, ampak naredijo 
tako kot se jim zdi prav. 
 
Navodila za delo: 

- Vzemi kos papirja. 
- Prepogni ga na pol. 
- Odtrgaj gornji desni vogal. 
- Prepogni papir spet na pol. 
- Odtrgaj gornji desni vogal. 
- List ponovno prepogni. 
- Odtrgaj gornji desni vogal. 
- Razgrni list papirja. 
- Poglej naokrog, kako različno so oblikovani listi drugih članov skupine. 

 
DISKUSIJA: 

- Kaj mislite je kdo narobe trgal papir, da so tako različni? 
- Zakaj pa so bili natrgani tako različno? 
- Je narobe, da imamo tako različno natrgane liste?  
- Kakšen bi bl svet, če bi vsi videli stvari na enak način?  
- Zakaj je svet bolj zanimiv, ker stavri vidimorazlično? 

 
Vajo zaključimo z mislijo:  
“Jaz imam svoj način.  
In ti imaš svoj način. 
Kajti najboljši, 
pravi ali edini način 
ne obstaja.”  
 - Friedrich Nietzsche -  
 
Vir: Levec, 2000, str. 51  
 

8. SREČANJE 
Na zadnjem srečanju izvedemo še nekaj vaj za izražanje občutkov, mnenja o drugih 
osebah in dajanje povratnih informacij. 

KAKO ME VIDIJO DRUGI (15 min) 
Vsakemu učencu na hrbet prilepim list papirja. Vsak od učencev vzame pisalo, nato 
krožijo po učilnici in vsakemu napišejo pozitivno lastnost, ki jo opažajo pri njem, mu 
posvetijo misel, zapišejo skupni spomin...Ko ima vsak učenec vsaj en zapis od 
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vsakega člana, si snamejo list in ga preberejo. Na list napišemo datum in če učenci 
želijo lih lahko obesimo v šoli/razredu ali pa jih vzamejo domov in shranijo za 
spomin. 

Vir: Prirejeno po Levec, 2000, str. 59.  

KO SMO BILI SKUPAJ (10 min) 
Posedemo se v krog. V sredino polžim kartice z napisi. Prvi učenec vzame kartico , 
prebere napis na njej in ga čim bolj iskreno dokonča. Kartice se nanašajo na čas, ki 
smo ga preživeli skupaj. Če komu od skupine ni jasno, kaj je sošolec mislil s svojim 
stavkom, mu lahko postavlajajo dodatna vprašanja. 

Napisi na karticah:  

- Najbolj mi je bilo zanimivo... 
- Največ sem se naučil... 
- Najmanj mi je bilo všeč... 
- Najbolj si bom zapomnil... 
- Všeč mi je bilo, ko... 
- Še enkrat bi... 
- Če bi lahko kaj spremenil, ni... 
- Najraje bi ponovil... 

Vir: Levec, 2000, str. 89  

Po končanih vajah ponovno prosim učence, da izpolnijo lističe za sociogram. 

Napiši tri osebe iz razreda, s katerimi bi se najraje družil/a: 
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3._________________________________________ 
 
Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? ______ 
 
Na koncu jih vprašam, če ima kdo še kakšno vprašanje, pripombo, mnenje.  
 
VIRI: 

Levec, A. (2000). To smo mi, priročnik za učenje socialnih veščin. Ljubljana: 
Centerkontura.  

Socialne igre. Pridobljeno s cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-igre.docx, 
dne 20. 2. 2017. 
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PRILOGA 3 – Sociometrična preizkušnja za 7. razred pred izvedbo 
socialnih iger 
 
Tvoje ime: L 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EN 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: D2 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EN 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 4 

 

Tvoje ime: M 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EM 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: IM 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EM 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: EM 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

M 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: EN 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 
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Tvoje ime: N 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

D2 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: D1 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EM 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 4 
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PRILOGA 4 – Sociometrična preizkušnja za 7., 8. in 9. razred pred 
izvedbo socialnih iger 
 

Tvoje ime: M 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 4 

 

Tvoje ime: L 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

M 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: G 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

D 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 5 

 

Tvoje ime: D 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

G 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 5 

 

Tvoje ime: P 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

G 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 
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PRILOGA 5 – Sociometrična preizkušnja za 8. in 9. razred pred 
izvedbo socialnih iger 
 
Tvoje ime: L 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

K 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: A 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: A1 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 

 

Tvoje ime: P 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

T 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: T 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

P 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 

 

Tvoje ime: F 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 

 

Tvoje ime: M 
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Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

A2 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: K 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: A2 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

M 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: B 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

P 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 
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PRILOGA 6 – Sociometrična preizkušnja za 7. razred po izvedbi 
socialnih iger 
 
Tvoje ime: L 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EN 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: D2 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

D1 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 5 

 

Tvoje ime: M 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EM 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 

 

Tvoje ime: IM 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EM 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: EM 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

D1 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 

 

Tvoje ime: EN 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: N 
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Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

D2 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 5 

 

Tvoje ime: D1 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

EM 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 4 
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PRILOGA 7 – Sociometrična preizkušnja za 7., 8. in 9. razred po 
izvedbi socialnih iger 
 
Tvoje ime: M 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 4 

 

Tvoje ime: L 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

M 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: G 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

D 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 5 

 

Tvoje ime: D 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

G 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: P 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

G 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 
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PRILOGA 8 – Sociometrična preizkušnja za 8. in 9. razred po 
izvedbi socialnih iger 
 
Tvoje ime: L 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

F 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: A 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: A1 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: P 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

T 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 3 

 

Tvoje ime: T 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

P 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: F 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

L 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: M 
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Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

A2 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 2 

 

Tvoje ime: K 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

A 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 0 

 

Tvoje ime: A2 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

M 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 1 

 

Tvoje ime: B 

Napiši eno osebo iz razreda, s katero bi se najraje družil/a: 

P 

Kaj meniš, koliko članov tvojega razreda bo izbralo tebe? 8 

 
 
 
 
 


