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POVZETEK 

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo primanjkljaje na področju socialnih veščin, kar jim 
onemogoča, da bi bili v socialnih situacijah enako uspešni kot njihovi vrstniki. Z usmerjenim 
poučevanjem socialnih veščin jim omogočimo razumevanje tega, kar je ostalim samoumevno. 
S tem pomembno prispevamo k izboljšanju kvalitete njihovega življenja. Usmerjeno 
poučevanje socialnih veščin lahko poteka skupinsko, npr. v okviru vrstniških skupin, ali 
individualno, npr. v okviru dodatne strokovne pomoči, ki je namenjena premagovanju 
otrokovih primanjkljajev. Usmerjeno poučevanje predpostavlja predhodno poznavanje stopnje 
razvitosti posameznih veščin in nato pripravo dejavnosti, ki so namenjene izboljšanju 
funkcioniranja otroka pri teh veščinah. Le-to vključuje preverjanje razumevanja in 
spremljanje stopnje usvojitve veščine, ki jo usmerjeno poučujemo. Namen takega poučevanja 
je pridobitev socialnih veščin za uspešno funkcioniranje v različnih socialnih situacijah preko 
v naprej pripravljenih aktivnosti, kot so igre vlog, socialne zgodbe, vživljanje v sogovornika 
itd. Ko usmerjeno poučevanje poteka znotraj skupine, kot je razred, se že z vključitvijo 
sošolcev socialno okolje približa tistemu, v katerem bo učenec z Aspergerjevim sindromom 
moral samostojno funkcionirati. Na ta način mu omogočimo vajo v nadzorovanem socialnem 
okolju, ki ga mora usvojiti in mu s tem povečamo možnosti za uspešno usvojitev obravnavane 
socialne veščine tudi izven njega.    

Namen pričujoče raziskave je bil preizkusiti  program razvijanja socialnih veščin za učenko z 
Aspergerjevim sindromom znotraj razreda in ugotoviti, kakšen vpliv ima ta program na 
sošolce, ki so vanj vključeni. Obravnava oseb z Aspergerjevim sindromom največkrat poteka 
individualno, kar pa za razvoj socialnih veščin ni najbolj optimalno. Izbor naše raziskave kot 
študije primera je zajemal eno učenko 3. razreda osnovne šole, ki je v odločbi o usmeritvi 
opredeljena kot otrok z avtističnimi motnjami –otrok z zmernimi primanjkljaji v socialni 
komunikaciji in socialni interakciji in otrok z zmernimi primanjkljaji na področju vedenja, 
interesov in aktivnosti (Aspergerjev sindrom). Ker socialne veščine po definiciji vključujejo 
socialne interakcije, smo v zastavljeni program vključili celotni 3. razred, skupaj 21 učencev. 
Program je bil zasnovan z upoštevanjem specifičnih značilnosti funkcioniranja otrok z 
Aspergerjevim sindromom in prilagojen nivoju razvoja socialnih veščin vanj vključene 
učenke. V raziskavi so sodelovali še učenkini starši, razredničarka ter specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja, ki izvaja ure dodatne strokovne pomoči z učenko. Pred in po 
izvedbi programa so izpolnili ocenjevalno lestvico funkcionalnih socialnih veščin, kjer so 
opredelili nivo učenkinega obvladovanja posameznih socialnih veščin. S tem smo pridobili 
podatke o področjih socialnih veščin, kjer učenka potrebuje  največ pomoči ter ob koncu 
beležili spremembe v njihovem obvladovanju. Povezanost razreda smo pred in po izvedbi 
programa merili s pomočjo sociometrične metode po dvodimenzionalnem sociometričnem 
klasifikacijskem sistemu z omejeno izbiro. S pomočjo te metode smo pridobili podatke o 
povezanosti med učenci (indeks kohezivnosti) ter o položaju učenke z Aspergerjevim 
sindromom v razredu (socialni status). Program je obsegal 15 srečanj, ki so potekala enkrat 
tedensko v okviru pouka in so vključevala usmerjeno poučevanje socialnih veščin, pri katerih 
učenka z Aspergerjevim sindromom potrebuje največ pomoči. Izvajali smo socialne 
aktivnosti, ki so se v okviru različnih pristopov v preteklosti izkazale za učinkovite za otroke 
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z Aspergerjevim sindromom. Ob koncu programa so ocenjevalci sodelovali še v intervjuju o 
morebitnih opaženih spremembah pri učenki in v razredu (razredničarka). Zbrani podatki so 
bili statistično obdelani. Rezultate pa po hipotezah prikazujemo s pomočjo grafov in tabel. Na 
podlagi dobljenih rezultatov smo izvedenemu programu pripisali določen nivo učinkovitosti, 
vendar o  njegovi nedvoumni učinkovitosti, ki bi pomenila generalizacijo obravnavanih 
socialnih veščin na druga okolja, ne moremo govoriti. Ob koncu izvajanja programa so se pri 
učenki z Aspergerjevim sindromom pokazale pozitivne spremembe na določenih področjih 
socialnih veščin, ki so jih na ocenjevalni lestvici opredelili starši in specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja. Razredničarka  je poročala o opaženih spremembah na področju 
socialnih veščin, tako pri učenki z Aspergerjevim sindromom kot pri njenih sošolcih.  
Poročala je o pozitivnih spremembah v skupinski dinamiki, sodelovanju med učenci in njihovi 
medsebojni povezanosti. S tem smo pokazali, da je vpeljava programa usmerjenega 
poučevanja socialnih veščin v razred smiselna tako za otroke s posebnimi potrebami kot za 
njihove vrstnike. Omogoča namreč pridobivanje veščin v vrstniškem okolju, ki je hkrati 
okolje, v katerem bodo pridobljene veščine uporabljali. Program je učinkovit tudi za otroke, 
ki na področju socialnih veščin sicer nimajo večjih težav, a z vključitvijo vanj pridobijo 
vpogled v funkcioniranje sošolcev, ki te težave imajo. Nadalje lahko svoje funkcioniranje 
regulirajo na način, da so do sošolcev s težavami na področju socialnih veščin bolj strpni in 
razumevajoči.  

 

Ključne besede: inkluzija, učenci s posebnimi potrebami, Aspergerjev sindrom, socialne 
veščine, razvijanje socialnih veščin 
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ABSTRACT 

Children with Asperger syndrome have deficits in social skills, which makes it impossible for 
them to be as successful in social situations as their peers. Targeted teaching of social skills 
help them understand what other children take for granted, which is an important contribution 
to improving the quality of their lives. Targeted teaching of social skills can take place in a 
group, e.g., in peer groups, or individually, e.g., as a part of additional specialist assistance 
aimed at overcoming the child's deficits. Targeted teaching presumes prior knowledge of the 
degree of development of single skills, and is followed by the preparation of activities aimed 
at improving the child's functioning using these skills. Targeted teaching consists of 
examining the understanding, and monitoring the degree of adoption of the skills that are 
taught. The purpose of such teaching is the acquisition of social skills to successfully operate 
in various social situations; the skills are acquired through pre-prepared activities, such as role 
playing, social stories, empathy toward another person, and others. When targeted teaching 
takes place within a group, such as a class, the involvement of classmates is the closest 
imitation of the kind of social environment in which a learner with Asperger syndrome will 
have to function independently. In this manner, the learner is enabled to practice in the social 
environment that needs to be adopted. This increases the possibilities for a successful 
adoption of concerned social skills.   

The purpose of this research was to test the program of developing social skills with a learner 
with Asperger syndrome in her class, and to determine the impact of this program on her 
classmates who also participated in the program. Treating people with Asperger syndrome is 
prevalently done individually, although this does not favor their social skills development. 
The case study of this research included one learner, aged eight, in her third grade of primary 
school. In the statement of special needs, the learner was defined as a child with autism 
spectrum disorders, i.e., a child with moderate deficits in social communication and social 
interaction, and a child with moderate deficits in behavior, interests, and activities (Asperger 
syndrome). By definition, social skills include social interaction, which is the reason why the 
entire third-grade class—a total of 21 pupils—was included in the program. The program was 
planned to take into account specific functioning characteristics of children with Asperger 
syndrome. Moreover, it was adapted to the level of development of the learner's social skills. 
The research also involved the learner's parents, the class teacher, as well as the special and 
rehabilitation teacher who carries out additional specialist assistance lessons with the learner. 
Prior to and after the program, the participants filled in an evaluation scale of functional social 
skills with which they defined the learner's management level of individual social skills. This 
helped acquire data on the social skills that the learner needs most assistance with. It also 
enabled recording changes in their management when the program was finished. The class 
cohesion was measured before and after the program using a sociometric method based on a 
two-dimensional sociometric classification system with limited choice sets. The test helped 
acquire information on the cohesion among learners (cohesion index), and the position of the 
learner with Asperger syndrome in the class (social status). The program encompassed 15 
weekly meetings in the classroom and was based on targeted teaching of those social skills 
that the learner with Asperger syndrome needs most assistance with. The research was carried 
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out on the basis of the social activities that proved to be effective for children with Asperger 
syndrome in the past by means of various approaches. At the end of the program, the 
assessors participated in an interview regarding any changes observed in the learner, and in 
the class (class teacher). The data obtained was statistically processed, and the results are 
presented with graphs and tables on the basis of hypotheses. A certain level of effectiveness 
was then attributed to the implemented program based on the results; however, it is 
impossible to determine that the program is unambiguously effective because this would 
imply that the social skills examined in this case were generalized to other settings. At the end 
of the program, positive changes were observed in the learner with Asperger syndrome in 
certain areas of social skills, and were marked on the scale by her parents and the special 
education teacher. In addition, the class teacher reported changes in social skills both in the 
student with Asperger syndrome and in her classmates. The class teacher also reported 
positive changes in the group dynamics, cooperation among learners, and their cohesion. The 
research has shown that introducing targeted teaching of social skills in class is sensible both 
for children with disabilities as well as for their peers. The program enables acquiring skills in 
a peer environment that is also the environment in which the acquired skills will be used. In 
addition, the program is also effective for children without major problems in social skills 
because their participation gives them insight into classmates who do face these problems. In 
the future, these children can regulate their functioning in such a way that they are more 
tolerant and understanding toward their classmates with problems in social skills.  

 

Keywords: inclusion, learners with disabilities, Asperger syndrome, social skills, 
development of social skills 
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1. UVOD 

V času življenja se srečamo z velikim številom ljudi. Z nekaterimi spletemo tesnejše vezi, z 
drugimi ostanemo bežni znanci. Vsi pa potrebujemo nekaj tistih posebnih oseb, ki nam 
predstavljajo najbližji krog socialnih stikov in s katerimi medsebojno vplivamo drug na 
drugega. Za uspešno sodelovanje mora posameznik razviti cel spekter različnih veščin in 
znanj, ki vsi vključujejo razumevanje socialnega sveta.  

Osebe z Aspergerjevim sindromom se v svojem osnovnem funkcioniranju na tem področju 
razlikujejo od večine s tem, da si socialni svet razlagajo drugače in se posledično na drugačen 
način vključujejo v socialne interakcije. Že v šoli si otroci zgradijo pomembne socialne 
povezave z vrstniki, ko se med njimi tkejo prijateljstva. Z občutkom pripadnosti skupini otrok 
postane uspešnejši pri pouku, saj si je s tem ustvaril varno in spodbudno okolje, kjer je prostor 
tudi za poskuse in napake. Otroci z Aspergerjevim sindromom pogosto delujejo 
samozadostno, kar pa še ne pomeni, da si ne želijo vključevanja v vrstniške dejavnosti in 
druženja s sošolci (Atwood, 2007). Na tem področju imajo namreč primanjkljaj, ki jim 
onemogoča, da bi bili v socialnih situacijah enako suvereni kot njihovi vrstniki.  

Naloga strokovnjakov je, da jim zagotovimo okolje in dejavnosti, s pomočjo katerih bodo 
svoje primanjkljaje uspešno premagovali. Inkluzivno šolo lahko opredelimo kot šolo, ki 
učencem s posebnimi potrebami zagotavlja okolje, v katerem so cenjeni, upoštevani, aktivni 
in soudeleženi člani skupnosti. Taka šola učencem s posebnimi potrebami zagotavlja ustrezno 
podporo za učno, socialno in zunajšolsko uspešnost (McLeskey, Waldron, Spooner in 
Algozzine, 2014). Zato je pomembno, da upoštevamo vse učence v razredu kot posameznike 
z njimi lastnimi značilnostmi in načini funkcioniranja in da z dejavnostmi spodbujamo njihov 
celostni razvoj. V primeru učenca z Aspergerjevim sindromom to pomeni, da mu zagotovimo 
pomoč pri socialnem vključevanju s strategijami, razlago, socialnimi zgodbami, igro vlog in 
drugimi dejavnostmi, ki bi mu lahko pomagale. S tem mu omogočimo, da si bo oblikoval 
socialne mreže izven družine, ki so prav tako pomembne v obdobju odraščanja, kot je tista 
znotraj nje. Na ta način bo pridobil veščine, ki mu bodo pomagale do oblikovanja učinkovitih 
socialnih odnosov tudi pozneje v življenju.  

Upoštevati moramo, da smo si ljudje med seboj različni, osnovne potrebe pa imamo vsi 
enake. Že Maslow pa je opredelil, da sta potreba po varnosti in sprejetosti visoko na hierarhiji 
naših potreb (Maslow's Hierarchy of Needs, 2018).   
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1. Aspergerjev sindrom 

Aspergerjev sindrom je razvojna motnja, ki  je v Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih 
zdravstvenih problemov – MKB 10-AM (2008) opredeljena kot: »Motnja nedoločene 
nozološke veljave, za katero so značilne enake kvalitativne abnormnosti vzajemne socialne 
interakcije, kot so značilne za avtizem, poleg tega pa še utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se 
izbor interesov in aktivnosti. Od avtizma se razlikuje predvsem po dejstvu, da ni splošnega 
zaostanka v govornem izražanju ali kognitivnem razvoju« (str. 286). Po klasifikaciji 
Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj V (DSM V) se od leta 2013 
Aspergerjev sindrom ne opredeljuje s tem imenom, temveč se uvršča v spekter motenj 
avtističnega spektra z opredeljujočimi značilnostmi brez kognitivnega in govornega zaostanka 
ter z manjšo potrebo po podpori (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-
5., 2013). 2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) otroke z 
avtističnimi motnjami opredeljuje kot otroke s posebnimi potrebami. Pri usmerjanju se 
uporablja Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2015), ki otroke z avtističnimi motnjami opredeljuje s primanjkljaji na 
dveh področjih; na področju socialne komunikacije in socialne interakcije ter na področju 
vedenja, interesov in aktivnosti. Otrok je opredeljen kot otrok z avtistično motnjo takrat, ko so 
njegovi primanjkljaji v socialni komunikaciji večji od pričakovanih glede na otrokovo 
trenutno razvojno raven. Primanjkljaji na omenjenih področjih se izražajo v različnih stopnjah 
in kombinacijah izkazanih težav v otrokovem funkcioniranju. Isti pravilnik glede na stopnjo 
primanjkljajev otroke z avtističnimi motnjami razdeli v skupine otrok z lažjimi, zmernimi ali 
težjimi primanjkljaji v socialni interakciji in socialni komunikaciji. Na tri stopnje intenzitete –  
lažjo, zmerno in težjo –, se delijo tudi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in 
aktivnosti. Za potrebe magistrskega dela  bomo uporabljali termin Aspergerjev sindrom (v 
nadaljevanju AS), saj želimo z njim poudariti skupino oseb z motnjami avtističnega spektra (v 
nadaljevanju MAS), ki potrebuje manj specifične podpore zaradi odsotnosti primanjkljajev na 
področju govornega in jezikovnega razvoja.   

Otroci z AS se vključujejo v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem z 
dodatno strokovno pomočjo, v odrasli dobi pa so zaposleni in živijo samostojno življenje.  

2.1.1. Socialna komunikacija in interakcija oseb z Aspergerjevim sindromom 

Klasifikacija Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj V (DSM V) 
Aspergerjevega sindroma ne omenja več s tem terminom, temveč ga opredeljuje s pomočjo 
spektra avtističnih motenj, kjer se AS lahko uvršča med MAS, pri katerih oseba potrebuje 
manjšo stopnjo podpore na področju socialne interakcije in komunikacije ter na področju 
omejenih, ponavljajočih se vedenj (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 
DSM-5., 2013). Primanjkljaji na področju socialne komunikacije in interakcije se pojavljajo v 
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manj resni obliki, a posameznik še vedno potrebuje določeno stopnjo podpore pri usvajanju 
socialnih veščin. Ti primanjkljaji so konstantni in se pojavljajo v več različnih kontekstnih. 
Kažejo se kot primanjkljaji na področju vzpostavljanja vzajemnih socialno-emocionalnih 
odnosov. Osebe imajo tako težave pri navezovanju stikov, odzivanju na socialno pobudo 
druge osebe ali pa kažejo pomanjkanje zanimanja za drugo osebo. V pogovoru z drugimi 
redkeje delijo svoja občutja, interese ali izkažejo naklonjenost drugi osebi. Opazni so tudi 
primanjkljaji na področju neverbalne komunikacije, ki jo lahko v socialni interakciji 
neustrezno uporabijo ali pa je ne uporabijo. Opazna je odsotnost očesnega stika, uporabe 
telesnih gest in obrazne mimike. V obratni smeri pa imajo osebe z AS prav tako težave pri 
prepoznavanju in razumevanju elementov nebesedne komunikacije pri drugih. Na področju 
socialne interakcije in komunikacije imajo osebe z AS primanjkljaje tudi na področju 
vzpostavljanja, ohranjanja in razumevanja medosebnih odnosov. Težje prilagajajo svoje 
vedenje socialnemu kontekstu, težje se vključijo v domišljijsko igro ali oblikujejo 
prijateljstva. Brez ustrezne podpore začnejo osebe z AS s težavo začnejo socialno interakcijo 
ali se na pobudo drugega odzovejo neustrezno (Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders: DSM-5, 2013). Včasih lahko izpade, kot da si ne želijo stikov ali družbe drugih 
ljudi, vendar je pogosto to lahko posledica nerazumevanja odnosov, socialnih iztočnic ali 
zaradi preteklih neuspehov.  B. Jurišić (2016) ugotavlja, da so osebe z AS lahko motivirane za 
druženje in si želijo stikov z drugimi. Vendar pa so njihovi primanjkljaji na področju 
neverbalne komunikacije, socialnih veščin, razumevanja čustev in situacij ter omejena in 
ponavljajoča se vedenja razlog, da potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju v družbo 
ter razumevanju le-te (Jurišić, 2016). Tudi med osebami z AS so razlike v tem, kako se kažejo 
primanjkljaji na področju komunikacije in socialne interakcije. Nekateri se lahko izražajo z 
besedami, čeprav zmorejo govor v stavkih, medtem ko drugi v socialni situaciji govorijo 
preveč. V splošnem manj komunicirajo s kretnjami in obraznim izrazom, slabše prepoznavajo 
tudi  neverbalno komunikacijo. Melodija njihovega glasu pri govoru je enolična; deluje kot 
razlaga ali monolog. Značilno je, da pri tem ne opazijo odzivov sogovornika oz. si le-teh ne 
znajo razložiti (Jurišič, 2016). V otroštvu je opazna nezmožnost interakcije z vrstniki, 
socialno in emocionalno neustrezno vedenje ter težave pri nebesedni komunikaciji. V obdobju 
odraščanja izstopajo težave v razumevanju nepisanih socialnih pravil in z njimi povezano 
neprimerno vedenje v različnih socialnih situacijah. Socialna interakcija in komunikacija sta 
povezani tudi z izražanjem čustev in odzivanjem na čustva drugih. Osebe z AS doživljajo 
čustva in jih prepoznavajo, težave pa imajo s prepoznavanjem kompleksnejših čustvenih 
situacij tako pri sebi, kot pri drugih. Ne uspejo jih prepoznati in razumeti zgolj s pomočjo 
neverbalne komunikacije ali drugih namigov, če se prepoznave ne priučijo sistematično 
(Milačić, 2006).   

2.1.1.1. Teorija uma 

Vzroke za značilnosti komunikacije in socialne interakcije oseb z AS pojasnjuje teorija uma, 
ki predstavlja zmožnost posameznika, da razume lastna in tuja duševna stanja ter ob 
opazovanju predvidi, kaj se dogaja v umu druge osebe, kaj ta razmišlja, kako se počuti - torej 
zmožnost postaviti se v kožo nekoga drugega, razumeti njegov pogled (Milačić, 2006). Osebe 
z AS imajo na tem področju primanjkljaj in zato ne zmorejo predvidevati, kaj bo nekdo 
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naredil ali kako se počuti. Ne gre za pomanjkanje empatije, temveč za nezmožnost zaznavanja 
in razumevanja znakov, s pomočjo katerih presojamo počutje in namere drugih (Milačić, 
2006). I. Milačić (2006) pravi, da: »…so osebe z Aspergerjevim sindromom naklonjene 
druženju, čeprav jim primanjkuje veščin za uspešno vključevanje v socialne odnose« (str. 68). 
Primanjkljaj na področju teorije uma ovira socialno učenje, razvoj govora in izvršilnih 
funkcij. Teorija uma pojasni tudi težave oseb z AS pri vključevanju v domišljijsko igro, saj 
enaki mehanizmi, ki preprečujejo predvidevanje dogajanja v umu druge osebe, preprečujejo 
tudi ločevanje stvarnosti in domišljije, ki je potrebna za igro. Iz istega razloga se lahko zdi, da 
so osebe z AS pretirano iskrene in neposredne, dejanski vzrok pa je njihova nezmožnost 
prepoznavanja zavajanja, laži ter nerazumevanje ironije, ki zahteva zmožnost razumevanja 
mišljenja nekoga drugega (Jurišić, 2016). U. Frith in drugi  so nezmožnost razumevanja 
mišljenja in namer drugega opredelili kot prizadetost temeljne sposobnosti »branja misli« 
(Frith, 1989; Happe, 1994 v Atwood, 2007). Otroci se običajno okoli 4. leta starosti začnejo 
zavedati, da imajo drugi ljudje misli in prepričanja, ki usmerjajo njihovo vedenje. Pri osebah z 
AS to zavedanje pride pozneje, s pomočjo sistematičnega učenja. Ne zavedajo se na primer, 
da njihova pripomba lahko koga užali ali da ima opravičilo možnost izboljšanja počutja druge 
osebe. Šele z učenjem lahko osebe z AS pravilno prepoznajo, kako se nekdo počuti in kako 
razmišlja, a teh znanj ne zmorejo ustrezno uporabiti in povezati z dejanji. Pojavi se 
nezmožnost uvideti bistvo različnih vrst znanj ob problemu, s katerim se je oseba srečala 
(Atwood, 2007). Prilagodljivost v razmišljanju oseb z AS je zato zelo majhna, kljub temu, da 
kognitivni zaostanek pri njih ni prisoten. Prilagodljivost je povezana z zmožnostjo 
razumevanja različnih miselnih in čustvenih stanj pri sebi in drugih ter z zmožnostjo 
odzivanja nanje. Atwood pravi, da je: »Njihovo razmišljanje ponavadi togo in se ne prilagodi 
morebitni spremembi ali neuspehu. Do določenega problema imajo le en pristop in 
potrebujejo pomoč pri iskanju alternativ« (2007, str. 97). Teorija uma torej razloži 
nezmožnost »branja« lastnih misli in misli drugih ter nezmožnost empatije. M. Macedoni–
Lukšič (2006) pa opozarja na to, da se razvojna empatija pojavi sorazmerno pozno v 
običajnem razvoju, zato s teorijo uma ne moremo razložiti zgodnjih primanjkljajev na 
področju intersubjektivnosti, ki se pri otrocih z MAS pojavijo že zelo zgodaj v razvoju, 
ponavadi v prvem letu starosti. Skupni medosebni prostor naj bi se začel graditi takoj po 
rojstvu, najprej s sposobnostjo posnemanja, nato z izmenjavo čustev pri 2–4 mesecih in nato s 
sposobnostjo skupne pozornosti okoli prvega leta starosti. Na omenjenih področjih imajo 
otroci z MAS bistveno večje težave kot vrstniki, kar nakazuje, da je teorija uma ena od razlag 
funkcioniranja oseb z MAS v obdobju razvoja po prvem letu starosti. Obstajajo pa še drugi 
vzroki, ki vplivajo na njihovo delovanje, a natančneje še niso opredeljeni. M. Macedoni-
Lukšič poudarja, da gre v osnovi za motnjo v razvoju osrednjega živčevja, kar pa ne pomeni, 
da: »Z ustrezno terapevtsko obravnavo ne bi bilo mogoče bistveno spremeniti toka delovanja 
osebe z avtizmom na najpomembnejših življenjskih področjih« (2006, str. 121). M. Brecelj-
Kobe (2006) ugotavlja, da se otroci z AS v teoriji uma pojavljajo na spektru od tega, da so na 
tem področju šibki do tega, da so popolnoma nesposobni za čutenje in predstave drugih in da 
imajo torej le delno zmanjšane empatične sposobnosti.  
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2.1.1.2. Teorija o šibki osrednji usklajenosti 

Druga teorija, ki pojasnjuje kognitivno funkcioniranje oseb z MAS in s tem tudi oseb z AS, je 
teorija o šibki osrednji usklajenost ali centralni koherenci. Teorija razlaga, da je pri osebah z 
MAS značilno, da se osredotočijo na majhen del ali podrobnost in imajo zato težave s tem, da 
bi videli celoto. Teorijo lahko razumemo tudi kot iskanje smisla, ko osebe z MAS zaradi 
osredotočenosti na neko majno podrobnost ne zmorejo razumeti delovanja celote in s tem 
dojeti smisel. Pri otrocih z MAS se to kaže kot usmerjenost na detajl igrače, npr. kolo pri 
avtomobilu, namesto na igro s celotnim avtomobilom. Šibka osrednja usklajenost pomeni 
tudi, da se oseba težko osredotoči na to, kaj je pomembno in ne ve, katere informacije lahko 
zanemari kot nepomembne (Jurišić, 2016). Ena od značilnosti funkcioniranja oseb z MAS je 
namreč neravnotežje v procesu združevanja informacij na različnih ravneh. Za običajen način 
obdelave podatkov je značilna težnja po njihovi integraciji na višji ravni. Cilj tega je 
razumevanje pomena v kontekstu oz. določanje t.i. centralne koherence. Osebe z MAS pa si s 
pridobljenimi dražljaji ne morejo pomagati pri tem, da bi izluščili pomen, širšo sliko ali 
pridobili centralno koherenco (Frith, 1991 v Milačić, 2006). Otroci z AS hitro usvojijo znake, 
ki predstavljajo števila in črke ter se tako naučijo branja in računanja. Težave pa jim 
predstavlja razumevanje prebranega kot celote ter razumevanje smisla v besedilu (Atwood, 
2007). Osebe z AS težko razumejo navodila, saj jih jemljejo dobesedno, npr., nove besede v 
tujem jeziku razume kot besede, ki so bile dejansko na novo ustvarjene za to besedilo (Jurišić, 
2016). S pomočjo teorije o šibki osrednji usklajenosti lahko pojasnimo obsesijo oseb z MAS s 
sistemi, kot so orodja in stroji, njihovimi zakonitostmi ter pravili delovanja. Spoznavanja le-
teh se lotevajo z vidika posameznosti (Macedoni-Lukšič, 2006). Ista avtorica navaja, da šibko 
centralno koherenco pri osebah z MAS potrjujejo rezultati študij o značilnostih procesiranja 
informacij, pridobljeni s funkcionalnim magnetoresonančnim slikanjem možganov. Vidno je, 
da je delovanje na nižji ravni procesiranja poudarjeno, integrativno procesiranje na višjih 
ravneh pa znižano (Macedoni-Lukšič, 2006).  

2.1.2. Vedenje, interesi in aktivnosti oseb z Aspergerjevim sindromom 

Za osebe z MAS so značilna izrazito ponavljajoča se vedenja, interesi in aktivnosti. Kažejo se 
lahko kot (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5., 2013): 

- stereotipne ali ponavljajoče se motorične dejavnosti, uporaba predmetov ali govora, 
npr. eholalija; 

- vztrajanje pri rutinah in odklonilen odnos do sprememb, rigidnost v mišljenju, npr. 
težave s prehajanjem med aktivnostmi; 

- močna in zelo omejena zanimanja, ki so usmerjenja na izredno ozko področje in so 
močno intenzivna, npr. močna navezanost na določen predmet;  

- premajhna ali prevelika občutljivost na senzorne dražljaje, npr. neobčutljivost ali 
preobčutljivost na temperaturne spremembe. 

Pri osebah z AS so ta vedenja izražena v tolikšni meri, da pri vključevanju v vsakodnevne 
dejavnosti na socialnem področju potrebujejo podporo, ki pa ni obsežna. Nefleksibilnost v 
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njihovem vedenju pomembno vpliva na funkcioniranje oseb z AS na enem ali več področjih. 
Težave z organizacijo in načrtovanjem namreč ovirajo doseganje večje samostojnosti 
(Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5., 2013). Zanje je značilno, da 
sogovorniku pogosto povedo vse podrobnosti o temi, ki jih zanima, in ne opazijo, da 
sogovornika to morda ne zanima. Njihov govor je formalen in izbran, težave imajo z uporabo 
govora v različnih socialnih kontekstih, zato večkrat uporabijo govor v stereotipni obliki, npr. 
eholalija, ki se kaže kot postavljanje vprašanj na temo, ki jim je blizu, četudi ni v kontekstu 
pogovora (Atwood, 2007). Prav tako se v ponavljajočih se vzorcih pojavljajo motorična 
dejanja, kot so kroženje ali mahanje z rokami, vrtenje z glavo, poskoki itd. Za osebe z AS je 
običajno značilna motorična nespretnost, ki se najprej pokaže s tem, da shodijo nekaj mesecev 
kasneje, kot je sicer pričakovano. Pri nekaterih se kasneje pojavi nespretnost pri igrah z žogo, 
zavezovanju vezalk ali pisanju, lahko pa tudi obrazni tiki, hitro mežikanje in občasne grimase. 
Vendar pa se motorična nespretnost pojavlja tudi pri vrsti drugih razvojnih motenj, zato ni ena 
od glavnih kriterijev za določanje prisotnosti AS pri osebi (Atwood, 2007). Uporaba 
predmetov je pri osebah z AS povezana z njihovim odnosom do tega predmeta, bodisi zanj ne 
pokažejo zanimanja, bodisi so nanj močno navezani. Predmeta, na katerega so se navezali, 
prav tako ne želijo deliti z nikomer ali pa ga drugim vsiljujejo. V povezavi s tem se lahko 
razvijejo vedenja, kot sta agresivnost in negativizem, kar lahko pojasnimo z visoko stopnjo 
egocentričnosti in omejenimi interesi (Milačić, 2006). Zanimanja so pri njih namreč izrazito 
ozka:  otroka na primer zanimajo vlaki ali žuželke, ne kaže pa nobenega zanimanja za ostale 
vrste prevoznih sredstev ali živali. O temi njihovega zanimanja pridobivajo enciklopedično 
znanje, vseskozi iščejo nove informacije in postavljajo vprašanja, povezana z izbrano temo 
zanimanja. V srednjem otroštvu se zanimanje lahko prenese na lik človeka, na domišljijski lik 
ali na žival. Otroci z AS se nato pretvarjajo, da so ta oseba ali žival v resničnem življenju in 
tudi od drugih pričakujejo, da jih tako obravnavajo. Tovrstno pretvarjanje je intenzivno, a 
traja krajši čas. V obdobju pubertete se lahko pojavi romantično (in ne intelektualno) 
zanimanje za resnično osebo, ki je podobno najstniški zagledanosti. O osebi, ki je predmet 
njenega zanimanja, oseba z AS pridobi vse možne informacije in kaže tudi željo po 
navezovanju stikov. Če občudovana oseba stori kaj, kar ni v skladu s prepričanji osebe z AS, 
pa se od nje lahko hitro odvrne in svoje zanimanje usmeri na drugo osebo (Atwood, 2007). 
»Predmet interesa se z leti lahko spremeni, ostane pa njegov osnovni slog, ki je ekstremen, 
izključuje večino drugih dejavnosti, je ponavljajoč se in se nanaša predvsem na mehanski 
spomin brez dojemanja globljega pomena« (Brecelj-Kobe, 2006, str. 129). V povezavi z 
zanimanji in aktivnostmi osebe z AS se v njegovem življenju kmalu oblikujejo rutine. Te so 
osebam z AS izredno pomembne, saj je tako njihovo življenje bolj predvidljivo in bolj 
urejeno, kar za osebo z AS predstavlja varnost (Atwood, 2007). Rutino  izoblikujejo na vseh 
področjih, tudi pri igri, kjer se otroci z AS zmeraj igrajo na enak način ali v istem vrstnem 
redu. Upirajo se spremembam v neposredni okolici (Milačić, 2006). Težave s fleksibilnostjo 
mišljenja se kažejo tudi na področju vedenja, med drugim s potrebo po istosti, kamor spadajo 
že omenjeni rituali in rutine. Njihovi intenzivni in ozki interesi ter ponavljajoča se dejanja so 
lahko način, s katerim blokirajo zahteve okolja po  soočenju s spremembami, ki so sicer del 
vsakdana (Whitaker, 2011). M. Brecelj-Kobe (2006) ugotavlja, da omejeni, ponavljajoči se in 
stereotipni vzorci vedenja, interesov in aktivnosti pri osebah z AS redkeje vključujejo 
motorične manirizme ali preokupacije z deli predmetov kot pri osebah z avtizmom. Pri vseh 
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osebah z AS se tako: »Pojavijo dokazljive abnormnosti na vsaj dveh od naslednjih šestih 
področij: 

- intenzivna prezaposlenost s stereotipnimi in omejenimi vzorci interesov, 
- specifična navezanost na nenavadne predmete,  
- kompulzivna navezanost na specifične, nefunkcionalne rutine in obrede, 
- stereotipni in ponavljajoči se motorični manerizmi, ki vključujejo mahanje z rokami 

ali zvijanje prstov, ali pa zapletene nekoordinirane gibe telesa v celoti, 
- pretirano ukvarjanje z deli predmetov ali nefunkcionalnimi elementi igrač (npr. z 

njihovim vonjem, otipom ali zvokom ali tresenjem, ki ga oddajajo), 
- stiska ob majhnih, nepomembnih spremembah v okolju« (2006, str. 130).  

Ena splošno bolj poznanih značilnosti vedenja oseb z AS je njihova hiper- ali hiposenzibilnost 
na čutne dražljaje. Zaradi preobčutljivosti si oseba zakrije oči, ušesa, se umakne, zavrača 
določeno obliko stika, hrane, pijače (Milačić, 2006). Razlog je v tem, da je procesiranje 
dražljajev iz enega ali več čutil prizadeto. Posameznik z AS zato povsem običajne občutke 
preko tega čutila doživlja kot neznosno močne. Preobčutljivost se najpogosteje nanaša na 
zvok in dotik, lahko pa tudi na okus, svetlobo, barvo in vonj. Njegova reakcija je umik 
povzročitelju dražljaja, če to ni možno, pa je oseba v velikem stresu in občuti anksioznost ali 
paniko. Enake občutke lahko vzbudi že samo pričakovanje nekega občutja. Preobčutljivost pri 
večini oseb z AS v poznem otroštvu postopoma izgine, pri nekaterih posameznikih pa ostaja 
celo življenje (Atwood, 2007). Če pa je posameznik hiposenzibilen, s svojimi dejanji išče 
dražljaje, ki bi mu omogočili dovolj intenzivno zaznavo občutka, da bi mu ta bil zanimiv. To 
se kaže v povišanem pragu bolečine, nagnjenosti h glasnim zvokom, intenzivnim vonjem. V 
vedenju oseb z AS je to opazno predvsem, ko oseba povoha predmete, proizvaja ali posluša 
glasne zvoke itd. Zelo pogosto se pri osebah z AS pojavlja nenormalna občutljivost na 
bolečino in dotik. Prag bolečine imajo največkrat zvišan, dotik pa jih moti, z izjemo grobega 
pritiska (Macedoni-Lukšič, 2006).  

2.1.2.1. Teorija o izvršilnih funkcijah 

Tretja teorija, ki pojasnjuje funkcioniranje oseb z AS, je teorija o izvršilnih funkcijah. Ta 
pojasnjuje predvsem področje vedenja, aktivnosti in interesov, ni pa neodvisna od področja 
socialne komunikacije in interakcije. K izvršilnim funkcijam spadajo sposobnosti, ki jih 
posameznik potrebuje za pripravo in izvedbo zapletenejših nalog in oblik vedenja. Sem 
uvrščamo usmerjanje in vzdrževanje pozornosti, obvladovanje impulzov, načrtovanje 
dejavnosti, uporabo povratnih informacij pri reševanju problemov ter mentalno 
prilagodljivost. Osebe z AS so pri testnih nalogah, ki preverjajo izvršilne funkcije, počasnejše 
in delajo perseverativne napake ter ne zmorejo integrirati celote (Brecelj-Kobe, 2006). Teorijo 
nekateri avtorji imenujejo tudi teorija o disfunkciji izvršilnih funkcij in se povezuje z motnjo 
v procesiranju informacij, ki izvira v čelnem režnju možganov (Macedoni-Lukšič, 2006). 
Ustrezno razvite in usmerjene izvršilne funkcije posamezniku omogočajo učinkovito 
vključevanje in nadzor nad vsakodnevnim življenjem v različni pričakovanih in 
nepričakovanih situacijah. Pri osebah z AS so na tem področju odkrili dokaze frontalne 
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okvare, ki se kaže kot pomanjkanje načrta za reševanje problemov, težave pri učenju iz 
izkušenj, nezmožnost uporabe povratne informacije, nefleksibilnost in pomanjkanje testiranja 
hipotez. Prav tako ne zmorejo ustrezno razčleniti kompleksnejše naloge na manjše dele, kar bi 
jim omogočilo ustreznejše soočanje z njo. Njihove reakcije so impulzivne, pozornost usmerijo 
v manjši fragment, težave pa imajo tudi pri perservaciji informacij, ki jih potrebujejo v 
soočanju z neko nalogo ali trenutno situacijo (Milačić, 2006). Izvršilne funkcije vključujejo 
tudi predvidevanje možnih zapletov v neki situaciji ali načinu reševanja določenega problema, 
kar je za večino ljudi samoumevno. Osebe z AS takega predvidevanja samostojno ne zmorejo, 
kar vpliva na vsakodnevne aktivnosti, kot so pospravljanje, nakupovanje, kuhanje itd. (Jurišić, 
2016). 

2.2. Socialni razvoj 

2.2.1. Socialni razvoj dojenčka in malčka 

Novorojenček kmalu po rojstvu s svojim vedenjem pokaže, da je socialno bitje. Pokaže, da 
mu je ljubši dražljaj, ki prihaja od človeka, na primer glas, od tistega, ki prihaja od drugod, na 
primer zvok dvigala. Zmore prepoznati nekaj temeljnih čustvenih izrazov in na podlagi 
razločevanja globalnih značilnosti obraza loči materin obraz od ostalih. Z mimičnim 
posnemanjem, ko dojenček posnema karkoli zmore, neodvisno od namere, začenja dojenček 
raziskovati socialni svet in vzpostavljati socialne stike z ljudmi. Spontani socialni nasmeh se 
pojavi med četrtim in šestim tednom starosti in se sproži kot odziv na človekov obraz. 
Socialni razvoj se nadaljuje na podlagi spremljanja obraza osebe, ki je dojenčku blizu 
(Zupančič, 2004). 

V drugem mesecu starosti se dojenček začne aktivneje vključevati v interakcijo s tem, ko 
zanesljivo vzpostavlja očesni stik, svoje odzive na komunikacijskega partnerja pa izmenjuje 
ritmično, zaporedno. Odzivi vključujejo predgovorno vedenje, kot je premikanje ustnic in 
jezika, odpiranje ust, gibe rok, vokalizacijo in nasmeh (Trevarthen, 1995 v Zupančič, 2004). 
V tem obdobju začne dojenček neposredno posnemati še gibe drugih delov telesa razen glave, 
obrazne izraze pa je sposoben posnemati s časovnim zamikom. 

Med tretjim in četrtim mesecem starosti se dojenček začenja zavedati pozornosti, ki je 
namenjena njemu, kar pokaže z začasnim pozitivnim umikom iz interakcije. Začenja se 
pojavljati komunikacija z vrstniki, v kateri se dojenček navadno odziva z vzburjenjem. V 
primerjavi s komunikacijo z odraslim, se komunikacija z vrstnikov razvojno pojavi kasneje, 
saj je vodenje interakcije običajno na odraslem, saj dojenček teh veščin še nima. Socialni 
razvoj se nadaljuje s tem, da se dojenček začenja zavedati samega sebe in poveže svojo 
dejavnost s tisto, ki jo vidi v ogledalu. Sočasno se začenja vključevati v sodelovalne igrice s 
partnerjem, kot je na primer skrivanje. Njegova komunikacija ostaja dvosmerna, socialne 
komunikacije pa ne zmore še povezovati s partnerjem ali vključiti predmet, na primer igračo 
(Zupančič, 2004).  
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Šestmesečni dojenček začenja aktivno komunikacijo z vrstniki, se jim nasmeje, jih gleda, 
vokalizira in se jih dotika. Pristnost igrač v interakciji je v tem obdobju še vedno moteča, saj 
dojenček še ne zmore usklajevati pozornosti na predmetu s socialno pozornostjo na vrstniku 
(Zupančič, 2004).  

Med sedmim in osmim mesecem starosti začne dojenček v komunikaciji uporabljati predmete 
in pokaže zmožnost aktivnega vključevanja v igrice tipa »dam - daš«. Pozornost 
komunikacijskega partnerja skušajo dojenčki te starosti usmeriti na svoja dejanja in ne več le 
nase. Neposredno začnejo posnemati dejanja drugih s predmeti, njihovo posnemanje pa je 
usmerjeno v določen cilj (Zupančič, 2004).  

Največji preskok v socialnem razvoju dojenčka se zgodi v devetem mesecu starosti, ko se 
pojavi niz obnašanj, kot so skupna vezana pozornost, razumevanje sebe in drugih kot 
intencionalnih bitij in posnemanje namere v dejanjih (Zupančič, 2004). 

2.2.1.1. Skupna vezana pozornost 

»Skupna vezana pozornost  je triadno vedenje, ki se kaže v referenčnem trikotniku med 
otrokom, odraslim in predmetom oz. dogodkom, s katerim si otrok in odrasli delita pozornost 
do istega predmeta/ dogodka (pozornost skupaj vežeta nanj).« (Kodrič, 2006, str. 141) 

Skupna vezana pozornost se pri dojenčku razvije v treh korakih. V prvem koraku dojenček 
preverja, če je njegov partner pozoren na isti predmet, kot on sam. Predmet lahko tudi pokaže 
partnerju, ga pogleda v oči in tako preveri, ali je ta nanj pozoren. Ta korak se razvojno pojavi 
v devetem mesecu starosti. Okoli enajstega meseca se tej pozornosti pridružijo vedenja, s 
katerimi dojenček sledi pozornosti, ki jo partner usmerja na zunanje predmete, na primer s 
kazanjem ali pogledom. V istem obdobju se pojavi še socialno sklicevanje. Dojenčki si 
določenih situacij ne zmorejo sami razložiti, zato se s pogledom in pozornostjo usmerijo na 
partnerja. Pri njih poiščejo dodatne informacije in se nanje sklicujejo. Socialno sklicevanje 
dojenčku predstavlja vodilo vedenja. Po prvem letu starosti skupna vezana pozornost doseže 
najvišjo stopnjo razvoja, kar pomeni da malček sam usmerja partnerjevo pozornost na zunanje 
predmete. S svojim vedenjem pokaže, da si od njega ne želi zgolj, da bi partner zanj nekaj 
storil, temveč da si želi skupaj deliti pozornost do določenega predmeta ali dogodka 
(Zupančič, 2004). 

2.2.1.2. Socialni razvoj v drugem in tretjem letu starosti 

V tem obdobju socialni razvoj malčka napreduje na prepoznavanje sebe kot samostojne 
osebe: malček zmore podobo, ki jo vidi v ogledalu uskladiti in jo preko propriorecepcije 
povezati s tem kar počne. Sredi drugega leta starosti se malček prepozna na podlagi lastnih 
vidnih potez in značilnosti ter začne uporabljati svoje ime in zaimek, ki se nanj nanaša. S 
svojim vedenjem malček v drugem in tretjem letu starosti izraža posesivnost do predmetov in 
oseb, za katere meni, da so njegove, kar pa ne izraža/kaže sebičnosti, temveč  poskuša tako 
vzpostaviti jasne meje med seboj in drugimi. Prvič je pojavi težnja po uveljavljanju lastnih 
potreb in s tem prva nestrinjanja z odraslimi. Malček potrebuje skozi te korake jasno 
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usmerjanje, saj se skoznje uči prosocialnega vedenja in empatije. V starosti dveh let in pol je 
malček čustveno prilagojen na socialno okolje v treh glavnih bipolarnih dimenzijah; veselje-
potrtost, zaupljivost-anksioznost, strpnost-jeza. Z izražanjem čustev na teh treh dimenzijah 
malček izraža svoje splošno razpoloženje v določenem socialnem okolju, kako varnega se tam 
počuti, in kako se sooča z izzivi oziroma frustracijami v socialni skupini. V skupini z vrstniki 
se malček samostojno vključuje v interakcijo z vrstniki, je socialno dejaven in zadovoljen v 
družbi vrstnikov. Do določene mere že zmore upoštevati potrebe in želje drugega v skupini, je 
občutljiv na njihova čustvena stanja. Uči se sprejemati, da ni vedno sam v središču pozornosti 
(Zupančič, 2004). 

V obdobju malčka se še pojavlja najpreprostejša oblika igre, tj. funkcijska igra, kjer otrok 
neposredno upravlja s predmeti in jih raziskuje. V drugem letu starosti jo postopno nadomesti 
konstrukcijska igra, pri kateri malček povezuje in sestavlja posamezne prvine igrače v 
konstrukcijo. Konstrukcijska igra skladno z otrokovim razvojem postaja vse kompleksnejša in 
pri otroku spodbuja zgodnji spoznavni, jezikovni in socialni razvoj. Sredi drugega leta starosti 
se ob konstrukcijski igri pojavlja tudi simbolna, v kateri otrok predstavlja neko dejanje, osebo 
ali predmet iz domišljijskega sveta. V obdobju malčka simbolna igra doživi največji razmah, 
saj se od enostavnih oblik dodeljevanja človeških lastnosti igračam razvije do razdelane 
domišljijske situacije z več vključenimi osebami, dogodki in predmeti. Pojavi se tudi 
dojemalna igra, v kateri otrok izraža svoje razumevanje odnosov med ljudmi, predmeti in 
simboli. V vrstniški skupini se otroci zaigrajo v sodelovalni igri, ki ima zanje skupen cilj. 
Običajno eden ali dva otroka vodita potek igre in določata, kdo bo vanjo vključen. Socialna 
igra je značilna za obdobje zgodnjega otroštva, a se tudi v obdobju malčka že pojavljajo 
zametki in predhodne oblike socialne igre, kot so opazovalna, vzporedna in asociativna igra 
(Kavčič, 2004).   

2.2.2. Socialni razvoj v zgodnjem otroštvu 

V zgodnjem otroštvu otroci vse več časa preživijo z vrstniki in manj z odraslimi, spreminja se 
tudi kakovost njihovih medosebnih odnosov. Otroci vrstnikom večkrat izkažejo naklonjenost 
in z njimi pogosteje soglašajo. Socialni napredek se kaže v razvoju sposobnosti 
komuniciranja, empatije in zmožnosti skupnega reševanja problemov. Otroci več 
komunicirajo med sabo z uporabo govora in tako usklajujejo svoje potrebe. V tem obdobju 
presežejo razvojno fazo egocentrizma, kar se kaže v razvoju čustvene in socialne empatije, 
razumevanju sebe in drugih ter v razvoju teorije uma. V zgodnjem otroštvu otroci že zmorejo 
predvidevati, kaj sogovornik misli oz. sporoča s svojim vedenjem, govorom in neverbalno 
komunikacijo. Prisotna je prava empatija, ki se nanaša na večje število čustev, vključno s 
sestavljenimi čustvi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b). 

V zgodnjem otroštvu se nadaljuje čustveni razvoj in s tem prepoznavanje in razumevanje tako 
temeljnih kot tudi sestavljenih čustev. Glavni razvojni preskok se kaže na področju nadzora 
lastnih čustev ter na področju njihovega izražanja, ki postaja vse bolj uravnoteženo in 
socialno sprejemljivo. Otroci se v tem obdobju na resne in trivialne situacije odzivajo 
podobno intenzivno in se učijo razlik med njihovimi vplivi. Prehodi med izražanjem različnih 
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čustev so hitri, a se daljšajo z več pridobljenimi izkušnjami. Med otroki so opazne vse večje 
razlike v čustvenem odzivanju, ki so posledica učenja in razvoja (Kavčič in Fekonja, 2004).  

Po tretjem letu starosti začenjajo otroci prijateljstvo razumeti kot nekaj trajnega in ne več kot 
trenutno situacijo, v kateri si z nekom delijo igrače. Razumejo ga kot proces, v katerem imajo 
z nekom skupne cilje, okoli petega leta starosti pa se pojavita še vzajemna lojalnost in 
zaupanje. Preko socialnih situacij v urejenem okolju otrok pridobiva informacije o tem, kaj je 
prav in kaj narobe ter se preko konkretnih situacij uči moralnih pravil, ki jih nato vpeljuje v 
svoje delovanje in odnose z drugimi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b).  

Igra otroka v zgodnjem otroštvu vse pogosteje zajema značilnosti simbolne igre in igre s 
pravili, še vedno pa se lahko pojavljajo elementi funkcionalne oz. funkcijske igre, ki je 
značilna za obdobje dojenčka in malčka. Igra s pravili je otrokom okoli tretjega leta starosti še 
v precejšen izziv, saj od njih zahteva razumevanje in podrejanje zunanjim, v naprej določenim 
pravilom. Starejši predšolski otroci, ki imajo z njo več izkušenj, se je zato poslužujejo 
večkrat, prav tako pa v svojih igrah začnejo sami drug drugemu postavljati pravila. V tem 
obdobju začenjajo naraščati tudi višje oblike simbolne igre, kot je igra vlog, v kateri otrok 
prevzame določeno vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug. Za vključitev v tako obliko igre je 
predpogoj razvita teorija uma in razumevanje socialnih situacij. V začetku obdobja zgodnjega 
otroštva je samostojna igra vse redkejša, vse pogosteje se pojavljata opazovalna in vzporedna 
igra, ki otroku omogočita vključitev v igro s sovrstniki (Fekonja, 2004). 

2.2.3. Socialni razvoj v srednjem in poznem otroštvu 

Vrstniški stiki in odnosi v srednjem otroštvu pridobijo še več veljave za otroke, začnejo se 
tudi kvalitativno spreminjati na osnovi razvojno bolj celovitih kriterijev, kot so na primer 
osebnostni in psihološki kriteriji. Vrstniške skupine postanejo večje, otroci si znotraj njih 
oblikujejo položaje in popularnost. Druženje z vrstniki se odmika iz  nadzora odraslih,  
staršev in učitelja, v večji meri poteka med odmori, na poti v šolo in iz nje, izven šole. Otroci 
v srednjem in poznem otroštvu občutijo močno željo po socialni udeležbi in stremijo k temu, 
da bi aktivno prevzeli nadzor nad svojim življenjem v socialnih skupinah. Predvsem v 
poznem otroštvu je vpliv vrstnikov izrazito večji od vpliva odraslih in določa področja, kot so 
oblačenje, glasba, izbira prijateljev, knjig, filmov. V tem obdobju se prvič pojavi nasilje in 
šikaniranje kot ena od oblik socialne interakcije in je izredno ozko usmerjeno v določenega 
otroka ali otroka v določeni situaciji. Tovrstno vedenje izraža le manjše število otrok, za 
katere je ponavadi značilno, da imajo šibek nadzor nad lastnimi čustvi. Pri otrocih, ki so žrtve 
takega vedenja, pa se pojavijo nagnjenja k anksioznosti, pomanjkanje samozavesti in 
prosocialnih spretnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a). 

Prijateljstva, oblikovana v srednjem in poznem otroštvu, so kakovostno drugačna od tistih, ki 
se oblikujejo v zgodnjem otroštvu. Prijatelji drug od drugega pričakujejo strpnost in vdanost. 
Otrokovo razumevanje prijateljstva je odvisno od njegovega razumevanja medosebnih 
odnosov in družbenih norm, z zmožnostjo zavzemanja perspektive drugega ter razvojem 
empatije. 
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Otroci okoli osmega leta starosti usvojijo stopnjo reflektivnega in recipročno zavzemanje 
perspektive, kar pomembno vpliva na njihove odnose z drugimi ter na vrednotenje sebe 
znotraj teh odnosov. Otroci se zmorejo postaviti v vlogo drugega in vrednotiti sebe, svoje 
misli in dejanja skozi prizmo drugega, skozi njegov način razmišljanja. Zmorejo tako 
razmišljanje o drugi osebi, ki ga nato lahko prenesejo na tretjo. Ne zmorejo pa še vzporedne 
menjave perspektive z več kot eno osebo. S tem so povezane igre, ki so v srednjem in poznem 
otroštvu simbolne, npr. igranje vlog, kar zmorejo tudi že mlajši otroci, a ne s tolikšnim 
vpogledom v soigralca, kot na tej stopnji. Otroci kažejo interes za igre s pravili in tekmovanje, 
kot so skrivanje, človek ne jezi se, med dvema ognjema itd. Sodelovanje v takih igrah zahteva 
razumevanje in recipročno zavedanje odnosov, kar otroci v tem obdobju pridobivajo. Še 
vedno pa med otroki veljajo individualne razlike v socialnem razvoju, zato se v različne 
oblike iger in socialne interakcije vključujejo po svojih zmožnostih in interesih. Večkrat se 
znajdejo v moralnih dilemah, saj so prvič soočeni s tem, da ločijo osebno pravilo od 
socialnega pravila. Njihovo ravnanje je odvisno od sposobnosti samonadzora, ki se pri otrocih 
v srednjem otroštvu še razvija. Samonadzor predstavlja sposobnost inhibicije impulzov, ki bi 
otroka vodili do tega, da bi storil nekaj, kar meni, da je moralno neustrezno ali pa je v 
nasprotju s pravili (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a). 

V srednjem in poznem otroštvu otroci svoja čustva izražajo v enakem razponu kot v prejšnjih 
obdobjih, razpon pa se postopoma širi. V povezavi z razvojem socialnih in spoznavnih 
sposobnosti prihaja do postopnega napredka. Čustva postajajo kompleksnejša, njihovo 
razumevanje boljše, izražanje bolj nadzorovano. Prepoznavanje čustev ne poteka več zgolj na 
podlagi zunanjih, vidnih znakov, temveč tudi na osnovi razumevanja psiholoških razlik med 
posamezniki, ki niso vidne navzven. V tem razvojnem obdobju otroci zmorejo sami sebi reči, 
da tisto, česar se bojijo, ni resnično, kar v zgodnjem otroštvu še ne zmorejo (Fekonja in 
Kavčič, 2004). 

2.2.4. Stopnja socialnega razvoja pri otroku z Aspergerjevim sindromom v 
srednjem otroštvu 

Pri otrocih z AS socialni razvoj v zgodnjem otroštvu ni nujno sumljivo nenavaden ali 
nenavaden do te mere, da bi starši pomislili na možnost razvojne motnje, kot je AS. Strokovni 
delavec, ki se v šoli dnevno srečuje z razvojnimi mejniki otrok, pa postane pozoren na 
določene značilnosti, ki lahko namigujejo v to smer. V nasprotju z vrstniki, se otrok z AS v 
obdobju zgodnjega otroštva izmika socialni igri in ima težave pri vključevanju v dejavnosti, 
ki predvidevajo razumevanje nepisanih pravil vedenja v razredu. Njegova domišljija je 
nenavadna, interesi ozko usmerjeni v temo, ki za otroke v tem obdobju ponavadi ni zanimiva. 
Posledično so tudi njegovi pogovori z vrstniki nenavadni, k čemur botruje še nenavadna 
komunikacija, značilna za otroke z AS. Otrok se lahko obnaša agresivno ali moteče, ko mora 
na kaj počakati ali ko je postavljen pred neposredni stik z vrstniki. Za igro z njimi ni 
motiviran ali pa mu situacija predstavlja tolikšen izziv, da se vanjo ne vključuje. S svojim 
vedenjem v razredu deluje samozadostno. Potrebuje pomoč pri razlagi in interpretaciji 
nenapisanih pravil socialnega vedenja, saj brez njih nenamerno dela ali govori stvari, ki lahko 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Polona Pirš, magistrsko delo 

13 
 

druge užalijo. Ko pravila spozna in razume, se jih bo otrok z AS dosledno držal in ne bo 
zmogel fleksibilnosti v njihovem upoštevanju, četudi bi bila ta v situaciji potrebna (Atwood, 
2007). Učitelji pri otrocih z AS v šoli opazijo tudi neenakomerno porazdeljene sposobnosti, 
kot je na primer izredno dober dolgoročni spomin in hkrati nezmožnost usmeritve pozornosti 
na trenutno obravnavano temo. Kognitivno so otroci z AS lahko na enakem ali višjem nivoju 
od sošolcev, na socialnem področju pa imajo težave pri razumevanju najenostavnejših situacij 
ali socialnih namigov. Šola je zanje zato lahko zelo stresno okolje, če niso deležni ustreznega 
pristopa in podpore, s katero se učijo veščin, ki jim niso samoumevne. Zagotovitev podpore je 
nujna tudi z vidika čustvenega razvoja, saj je za otroke z AS značilno, da se zelo bojijo 
doživeti neuspeh, pokazati nepopolnost ali prejeti kritiko (Vilčnik, 2015).  

Najopaznejše socialne deficite otroka z AS v srednjem in poznem otroštvu lahko opredelimo 
kot (Dobnik Renko, 2010 v Vilčnik, 2015): 

• težave pri vključevanju v vrstniško skupino ali neustrezni pristopi k vključevanju,  

• težave pri razumevanju socialnih pravil in šolskih norm, ki vodijo v neustrezne oblike 
vedenja, 

• hitra dekompenzacija ob socialnih in drugih stimulacijah,  

• preveč ali premalo navezanosti v odnosih z odraslimi (prevelika intenzivnost ali 
indiferentnost), 

• ekstremne reakcije ob vstopu druge osebe v njihov osebni prostor,  

• odpornost na opozorila, da morajo pohiteti. 

V obdobju srednjega otroštva otroci navezujejo prijateljske vezi tako, da si med seboj 
pomagajo, si izpolnijo praktične želje, na primer prinesejo igračo, posodijo šilček. Ti odnosi 
temeljijo na vzajemnosti, pomembne postanejo osebnostne lastnosti. Otroci z AS  tega 
samoiniciativno ne počnejo, saj ne vidijo smisla v takih dejanjih in povezanosti teh dejanj z 
vzpostavljanjem prijateljstva. Naučiti se morajo deliti komplimente vrstnikom, kazati skrb in 
prizadevnost ter pomagati drugim pri praktičnih stvareh. Tej stopnji prijateljstva okoli osmega 
do devetega leta starosti sledi prijateljstvo, ki temelji na skupnih značilnostih, zanimanjih in 
medsebojni podpori. Otroku z AS moramo omogočiti, da spozna vrstnike s podobnimi 
zanimanji, ga naučiti, kako drugim zaupati svoja čustva in kako prepoznavati ter se odzivati 
na čustva drugih (Atwood, 2007). 

Tukaj ponovno pride v ospredje teorija uma, ki otrokom z AS otežuje, da bi enako učinkovito 
izražali, prepoznavali in se odzivali v različnih situacijah. Nerazumevanje čustev drugih ljudi 
povzroči oblike vedenja, ki so v dani situaciji neustrezne. Otroci z AS tako zaradi 
nerazumevanja čustev drugih koga razžalijo, ne da bi se tega zavedali, imajo težave pri 
sklepanju in ohranjanju odnosov z drugimi, ne vedo, kako se odzivati na videna čustva in zato 
delujejo egocentrično ali brezčutno. Poleg nerazumevanja čustev drugih ljudi, otroci z AS 
prav tako ne razumejo odzivov, ki jih ljudje oblikujejo v različnih situacijah. Nerazumevanje 
odzivov ustvari težavo na področju razumevanja namer, dojemanja sporočil in neizrečenega o 
tem, kako se vesti (Whitaker, 2011).  
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V srednjem otroštvu otroci z AS doživijo veliko spremembo s tem, ko se vključijo v šolski 
sistem, spoznajo sošolce in učitelje ter sodelujejo v neštetih situacijah, ki od njih pričakujejo 
prilagojeno socialno vedenje, razumevanje vedenja in čustvovanja drugih ter ustrezno 
odzivanje v socialnih situacijah. Zaradi zgoraj omenjenih težav delujejo, kot da so manj 
sposobni ali celo manj inteligentni, a dejansko potrebujejo le strukturirano poučevanje veščin 
socialnega področja, ki so jim tuje zaradi specifik njihovega funkcioniranja.  

2.2.5. Usmerjeno razvijanje socialnih veščin pri osebah z Aspergerjevim sindromom 

Cilj usmerjenega razvijanja socialnih veščin je socialna kompetenca, ki bo posamezniku 
omogočila uspešno funkcioniranje v družbi in ga pripravila na različne situacije, s katerimi se 
bo moral soočiti tekom svojega življenja. »Socialna kompetenca od posameznika zahteva 
zdravo mero občutka lastne vrednosti in zaupanja vase, lastne vrednost in samodiscipline. V 
odnosu z drugimi se kaže kot pozornost in empatija, torej sočutje oz. sposobnost vživljanja, 
zmožnost tako kompromisa kot konflikta, poznavanje ljudi, zmožnost kritike, spoštovanje in 
toleranca ter sposobnost vse skupaj verbalno izraziti, torej sposobnost jezikovne 
kompetence.« (Adler, 2012, str. 18)  

V preteklosti so se socialne kompetence in socialne veščine nedvoumno razločevale, danes pa 
se ločevanje med obojimi zabrisuje. Kompetence so se namreč v preteklosti povezovale s 
poklicnim usposabljanjem, medtem ko danes  s pojmom socialnih kompetenc označujemo 
sposobnost učinkovitega funkcioniranja na področju različnih socialnih situacij. Pomembne 
so za uspešno sodelovanje posameznikov v katerikoli skupnosti in se nanašajo na 
posameznikovo sposobnost, da vzpostavlja in vzdržuje odnose z drugimi ljudmi v zasebnem 
in poklicnem življenju. Med socialne kompetence lahko štejemo komunikacijo, jezikovne 
spretnosti, timsko delo ter zavedanje in spoštovanje drugih kultur in tradicij (Rozman, 2006).  

Pojem socialnih veščin se do določene mere prekriva s socialnimi kompetencami, lahko ga 
razumemo kot podrobneje razdelan pojem socialnih kompetenc. Socialne veščine so torej 
veščine, s katerimi posameznik uresničuje svoje namene in mu pomagajo, da lahko zadovolji 
svoje potrebe v socialnem okolju. Omogočajo mu, da sodeluje v učinkoviti interakciji z 
drugimi v določenih okoljih. Socialne veščine so potrebne tudi znotraj vrstniških skupin in 
predstavljajo tista vedenja, ki posamezniku omogočajo, da je med vrstniki sprejet in 
priljubljen, da predvidi mnenja njemu pomembnih drugih o določenem vedenju in da svoje 
vedenje usmerja tako, da je ustrezno za vrstniško skupino ter mu omogoča vključevanje 
vanjo. Vse te socialne veščine se dogajajo na treh ravneh: na osebnem nivoju, na nivoju 
odnosov in na nivoju širše družbe. Prve posameznik potrebuje za ustvarjanje ustrezne 
samopodobe, za reševanje težav in izražanje svojih mnenj ter idej. Veščine na nivoju odnosov 
vključujejo pogajanje in sodelovanje z drugimi, sklepanje kompromisov in tvorjenje socialnih 
stikov ter mrež. Najbolj abstraktne so socialne veščine na nivoju širše družbe, ki 
predpostavljajo, da posameznik razvije občutljivost za sočloveka na širšem nivoju, npr. na 
nivoju družbenih problemov ter prispevanje k dobrobiti države (Rozman, 2006). 
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Razvijanje socialnih veščin pri otroku v veliki meri poteka ob opazovanju odnosov, stikov in 
vedenja ljudi okoli njega. Otrok videno ponotranji in umesti v že poznane stvari o socialnih 
stikih. Tako svoja znanja postopno nadgrajuje in jih vključuje v svoje vedenje. Gre za proces 
vseživljenjskega učenja. Otrok, ki je imel določeno socialno veščino priložnost videti 
uresničeno v svoji družini, pri učiteljih, vzgojiteljih, sovrstnikih in tujcih, bo to veščino 
usvojil spontano in nezavedno. Nekdo, ki teh priložnosti v svojem primarnem in sekundarnem 
okolju ni imel, pa potrebuje usmerjeno in sistematično učenje socialnih veščin (Metelko 
Lisec, 2004). Enako velja za nekoga, ki je imel uresničeno socialno veščino v svojem okolju 
priložnost videti; ker pa njene funkcije, poteka in pomena ni razumel, veščine ne usvoji. Pri 
otrocih z AS poteka zaradi njihovih specifik funkcioniranja, predvsem zaradi nezmožnosti 
vživljanja v druge, učenje socialnih veščin drugače. Sami ne zmorejo ponotranjiti socialnih 
pravil in vedenja preko modela, ampak potrebujejo usmerjeno poučevanje socialnih veščin, ki 
vključuje razlago, demonstracijo in konkretne načine uporabe posamezne veščine. I. Milačić 
pravi, da: » …so osebe z Aspergerjevim sindromom naklonjene druženju, čeprav jim 
primanjkuje veščin za uspešno vključevanje v socialne odnose« (2006, str. 68). Zato 
potrebujejo bolj sistematičen pristop poučevanja, ki jim bo omogočil to, kar drugi otroci 
usvojijo sproti.  

Kljub raziskavam, ki nakazujejo na potrebo po vpeljavi usmerjenega poučevanja socialnih 
veščin v kurikulum, se te v šoli še vedno poučujejo posredno. V nekaterih državah so sicer že 
vpeljevali različne oblike poučevanja v pouk, a pri nas tega še ni. Raziskovalke B. Combres, 
M. Chang, J. Austin in D. Hayes (2016) z ameriških univerz so ugotovile, da je usmerjeno 
razvijanje socialnih veščin oseb z MAS na ameriških šolah premalo razširjeno. Izvajajo ga 
šolski psihologi, oseba ga je deležna največ dve uri mesečno, kar je glede na raziskave pri 
osebah z MAS premalo za dosego trajnih izboljšanj. Omenjene avtorice zato s svojim delom 
spodbujajo idejo o sistemski ureditvi vpeljave programov razvijanja socialnih veščin oseb z 
MAS v osnovne šole. Glede na to, da podobne raziskave v Sloveniji ni, je potreba po vpeljavi 
in ureditvi takega programa nujna. Vpeljava programa usmerjenega poučevanja socialnih 
veščin bi osebam z AS omogočila spoznavanje le-teh v strukturiranih pogojih, kjer bi jih imeli 
moč spoznati brez možnosti neuspeha v realni situaciji. Raziskovalci s Hammillovega 
inštituta (Hammill Institute on Disabilities) so ugotavljali učinke programa razvijanja 
socialnih veščin na socialno vključevanje oseb z MAS v  vrstniškem okolju. Poročajo, da so 
učinki izvedenega programa lahko generalizirani na nestrukturirana okolja (Radley, Blake 
Ford, Battaglia in McHugh, 2014). Omenjene raziskave izhajajo s tujih področij in potrjujejo 
potrebo po usmerjenem razvijanju socialnih veščin pri osebah z MAS, ki bi potekalo znotraj 
skupine vrstnikov. Na slovenskem področju raziskav na to temo ni, zato je področje 
perspektivno za nadaljnji razvoj. T. Metelko Lisec (2004) ugotavlja, da se v Sloveniji učenje 
socialnih veščin odvija večinoma na neformalnem področju ter predlaga vpeljevanje vsebin 
tudi v formalno izobraževanje. Strokovnjaki se pri svojem delu lahko oprejo na Navodila za 
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
devetletno osnovno šolo (2003), kjer ena od postavk vključuje tudi pripravo ustrezne klime na 
šoli in oddelku. Učence in strokovne delavce je potrebno pripraviti na vključitev učenca s 
posebnimi potrebami in spodbujati odprt dialog o tej temi. Prav tako je za vključenega učenca 
s posebnimi potrebami pomembno, da je ozaveščen o morebitnih izzivih, ki mu jih njegove 
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posebne potrebe predstavljajo, ter da pozna načine soočenja z njimi. Nekateri učenci z MAS 
so vključeni v prilagojen vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 
kjer je poučevanje socialnih veščin del kurikuluma. Od prvega do šestega razreda imajo 
učenci enkrat tedensko na urniku socialno učenje, pri katerem obravnavajo teme socialnega 
vključevanja in se soočajo s sprotno socialno problematiko (Prilagojeni izobraževalni 
program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2012). Učenci z MAS pa 
se lahko vključijo še v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program osnovne šole z 
enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami. Termin je 
uporabljen v uradnem nazivu programa, zato ga uporabljamo tudi v tem delu ob opisu 
programa. V tem programu imajo učenci v okviru pouka od prvega do devetega razreda ure 
komunikacijskih in ure socialnih veščin, kjer se sistematično srečujejo s področji, na katerih 
imajo zaradi svojega načina funkcioniranja največ težav (Prilagojeni program osnovne šole z 
enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami, 2014). Otroci z 
AS  so pri nas še vedno najpogosteje vključeni v vzgojno-izobraževalni program, kjer so v 
razredu z vrstniki z značilnim razvojem in zato potrebujejo obravnavo področij socialnih 
veščin znotraj vrstniških skupin.   

2.2.5.1. Trening socialnih veščin 

Raziskovalci so treninge socialnih veščin razvili z namenom, da bi zmanjšali primanjkljaje na 
področju socialne kompetentnosti pri otrocih ter, da bi preprečili škodljive posledice 
njihovega pomanjkanja. Njihov namen je poučevanje specifičnih socialnih veščin in s tem 
izboljšanje socialnega razvoja in zmanjševanje (ali preprečevanje) vedenjskih težav (Ferlič in 
Naglič, 2011). Bolj kot za učenje pravil in družbenih norm, gre pri treningu socialnih veščin 
za razvijanje sposobnosti reflektiranja lastnega vedenja, za upoštevanje drugega ter za 
odgovorno ravnanje. V širšem smislu trening socialnih veščin posamezniku omogoči 
prevzemanje odgovornosti zase in za svoja dejanja ter ga uči neodvisnega življenja s tem, ko 
mu omogoči izkušnjo grajenja in vzdrževanja socialnih mrež (Rozman, 2006).  

»Cilji treninga socialnih veščin so: 

• cilji, povezani z odnosi: sprejemanje drugačnosti, komunikacije, širitev mreže, učenje 
v skupnosti, učenje tolerantnosti, sprejemanje različnih mnenj…, 

• cilji, povezani s krepitvijo sebe: samoevalvacija, soočanje s seboj, prevzemanje 
odgovornosti, soočanje s krizami in drugo, 

• cilji, povezani s spoznavanjem konkretnih veščin in tem: pogovori o različnih temah, 
uporaba veščin za boljše delovanje, preprečevanje težav, konstruktivno reševanje 
konfliktov, opremljanje s konkretnimi veščinami: kuhanje, skrb zase.« (Rozman, 
2006) 

Trening socialnih veščin poteka v obliki strukturiranih srečanj, ki vključujejo navodila in 
demonstracije, praktične vaje in povratne informacije (Ferlič in Naglič, 2011). Usvajanje 
socialne veščine preko treninga socialnih veščin poteka v treh korakih; usvajanje veščine, 
spodbujanje uporabe, vadba veščine in omogočanje posploševanja veščine na druge socialne 
okoliščine (Žižak, 2009). Skupina je oblikovana glede na starost udeležencev, na primer 
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otroci, mladostniki, odrasli ali starostniki, lahko pa se oblikuje tudi glede na specifično 
značilnost članov, na primer storilci kaznivih dejanj, osebe z duševno motnjo itd. Delitve 
izhajajo iz izhodišča, da je za učinkovitost treninga socialnih veščin pomembno, da imajo 
vključeni člani podobna življenjska znanja in veščine ali pa neko skupno točko oziroma 
izkušnjo, iz katere trening izhaja (Metelko Lisec, 2004).  

Center za strokovni razvoj na področju motenj avtističnega spektra iz Severne Karoline v 
ZDA (The National Professional Developpment Center on Autism Spectrum Disorder) je v 
letu 2014 objavil poročilo o z dokazi podprtih intervencijah za otroke, mladostnike in mlade 
odrasle z MAS. Kot eno od njih je opredelil trening socialnih veščin, glavne značilnosti 
katerega so, da oseba z MAS sledi navodilom, ki jo vodijo, da izvede nalogo, s pomočjo 
katere se uči primerne interakcije z vrstniki in odraslimi, igre in komunikacije (Wong idr., 
2014).  

Trening socialnih veščin je kot strategija primeren za učence z AS, ker velja za enega 
najuspešnejših pristopov za delo z učenci s težavami v vrstniških odnosih. Hkrati je trening 
socialnih veščin najpogosteje uporabljena oblika pomoči učencem z neustreznimi vedenjskimi 
vzorci v socialnih situacijah. Ko je trening namenjen učencu s takimi težavami, je potrebno 
pri načrtovanju upoštevati sledeče smernice (Košir, 2013): 

1. Trening socialnih veščin naj se osredotoči na konkretna vedenja, ki jih pri učencu 
opredeljujemo kot neustrezna. Usmeri naj se rajši na manj konkretnih vedenj, kot na 
skupino več posplošenih.  

2. Smiselno je v trening socialnih veščin vključiti tudi vrstnike, saj so taki treningi 
učinkovitejši, vrstniki pa pomagajo ustvariti realnejšo situacijo.  

3. Če učenec izkazuje agresivna vedenja, je treningu socialnih veščin potrebno dodati še 
druge pristope reševanja ter sankcioniranje agresivnega vedenja. 

4. Ob oblikovanju treninga socialnih veščin si je potrebno zastaviti realna pričakovanja, 
saj gre za proces spreminjana ali učenja vedenja, ki je dolgotrajen in ne nujno vedno 
učinkovit. Učinki treninga socialnih veščin so običajno zmerni.  

Trening socialnih veščin je v praksi ena od najbolj razširjenih metod. V raziskovalni literaturi 
obstajajo poročila o uspehu metode pri razvijanju socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih 
z AS. Atwood je leta 2000 objavil pregledni članek več raziskav na to temo in povzel svoja 
dognanja. Na podlagi pregledanih raziskav razume vrednost usmerjenega razvijanja socialnih 
veščin v skupini v tem, da ta metoda otroku z AS omogoča, da se teoretično nauči načina in 
pomena uporabe določene veščine, nato pa jo ima priložnost preizkusiti z vrstniki ob uporabi 
učenja po modelu, igranja vlog, video posnetkov in konstruktivnih povratnih informacij. V 
raziskavah, ki jih je avtor vključil v svoj pregled, so se izvajalci osredotočali predvsem na 
komunikacijske veščine, razumevanje in uporabo neverbalne komunikacije, razumevanje 
perspektive drugega in veščine prijateljstva. Atwood meni, da je zelo težko opredeliti, ali 
usmerjeno razvijanje socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih z AS učinkuje na dolgi rok 
in omogoča prenos v naravno okolje. Rezultati raziskav, ki jih je pregledal, namreč kažejo 
kvalitativne izboljšave po zaključku izvajanja, ne omogočajo pa vpogleda v to, ali so 
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udeleženci usvojene socialne veščine uspešno prenesli v vsakdanje življenje oz. naravno 
okolje.  

Safran (2001) je ugotovil, da obstaja več treningov socialnih veščin za osebe z MAS, medtem 
ko za osebe z AS ustrezno prilagojenega treninga še ni. Zato se je osredotočil na razvoj 
treninga za osebe z AS, ki bi predstavljal kombinacijo tradicionalnega treninga socialnih 
veščin in podrobnih navodil za razvoj teorije uma. Vanj je vključil 5 oseb z AS, ki so 
predstavljale eksperimentalno skupino in sodelovale na 14 srečanjih. Prvi del programa se je 
osredotočal na medosebno interakcijo in komunikacijske veščine, drugi del pa na veščine 
zavzemanja perspektive drugega in teorijo uma. Ob koncu programa je zabeležil mešane 
rezultate; opazen je bil napredek na področju teorije uma, ni pa opazil generalizacije socialnih 
veščin na naravno oz. domače okolje vključenih oseb.  

Podroben zapis možnih vrst obravnave otrok z AS na področju socialnih veščin so Elder, 
Caterino, Chao, Shacknai in De Simone (2006) podkrepili z raziskavo učinkovitosti različnih 
že izvedenih treningov socialnih veščin. Osredotočili so se na predhodna spoznanja avtorjev, 
ki so nakazovala na spremembo v razvitosti socialnih veščin pri otrocih z AS po izvedbi 
treninga socialnih veščin in dejstvo, da je le malo raziskav potrdilo prenos veščin v naravno 
okolje. Ugotovili so, da so bili vsi zastavljeni programi začasni in ne del splošnega učnega 
procesa; nekateri sicer dolgoročnejši od drugih. Velika večina programov je ob koncu beležila 
določen napredek na področju socialnih veščin, največkrat na področju veščin vstopanja v 
interakcije ter na področju prepoznavanja čustev. Malo izmed njih pa je podalo informacije o 
dolgoročnosti pozitivnih učinkov ali prenosu učinkov v vsakodnevno življenje oz. naravno 
okolje otroka. Generalizacija še naprej ostaja največji izziv treninga socialnih veščin za otroke 
z AS.   

Leta 2007 so ameriški strokovnjaki Rao, Beidel in Murray z Medicinskega centra Hershey 
(Hershey Medical Centre) na podlagi dolgoletnega raziskovanja in pregleda že obstoječe 
literature objavili smernice za razvoj socialnih veščin pri otrocih z AS. Ugotovili so, da je 
trening socialnih veščin klinično pogosto uporabljen pristop, empirično pa njegovi učinki niso 
ustrezno podprti. Kot največji problem treninga socialnih veščin so avtorji navedli že 
omenjeno težavo v prenosu usvojenih veščin v vsakodnevne dejavnosti. Predlagajo, da se na 
koncu programa doda nekaj srečanj, ki so usmerjena zgolj v generalizacijo veščin in so 
oblikovana tako, da predstavljajo prehod med strukturiranim okoljem in domačo situacijo, na 
primer druženje v mladinskem centru. V istem letu so Tse, Strulovitch, Tagalakis, Meng in 
Fombonne (2007) ugotavljali učinkovitost treninga socialnih veščin za mladostnike z AS ali 
visoko funkcionalnim avtizmom. 46 mladostnikov, v skupinah po 7 ali 8 članov, je sodelovalo 
v programu z 12-imi srečanji in je temeljil predvsem na učenju socialnih veščin preko igre 
vlog. Starši in mladostniki so pred in po zaključku programa izpolnili vprašalnike o stopnji 
razvoja socialnih veščin pri sebi ali svojem otroku. Rezultati kažejo, da je trening socialnih 
veščin učinkovita metoda za spodbujanje samozavesti ob socialnih interakcijah pri 
mladostnikih z AS in visoko funkcionalnim avtizmom. Starši so poročali o spremembi 
vedenja v nekaterih socialnih situacijah v domačem okolju, kar nakazuje na prenos veščin v 
naravno okolje. Mladostniki sami so kot največjo spremembo pri sebi opazili povečan interes 
za vključevanje v socialne interakcije. V splošnem študija beleži zmeren napredek na 
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področju socialnih veščin pri mladostnikih, kot prva taka študija pa poroča o vsaj delnem 
prenosu veščin v domače okolje, kar nakazuje na perspektivo prav takega prenosa pri otrocih 
z AS.  

2.2.5.2. Posamezne strategije, ki so se izkazale za uspešne pri razvijanju socialnih veščin 

otrok z Aspergerjevim sindromom 

 

• Zagotavljanje priložnosti interakcije z vrstniki in spodbujanje prijateljstva 

Atwood (2000) v svojem preglednem članku navaja strategije, ki so se v različnih raziskavah 
izkazale za učinkovite pri razvoju socialne integracije otrok z AS. Strategije so bile 
uporabljene v šolskem okolju. Posebej izpostavlja ustvarjanje možnosti, da otroci z AS 
komunicirajo z vrstniki, pri tem pa jim učitelji zagotavljajo varno okolje in možnost 
predhodnega opazovanja interakcij med vrstniki. Elder idr. (2006) ugotavljajo, da imajo za 
otroke z AS enako vrednost usmerjene priložnosti interakcije med poukom in odmorom. Prve 
vključujejo veščino sodelovanja ob doseganju skupnega cilja, druge pa zmožnost navezovanja 
stikov prijateljstva in s tem tvorjenja socialne mreže. Cilj spodbujanja interakcij je, da se 
otrok z AS nauči ustreznega pristopa pri navezovanju stikov, uspešnega načina reševanja 
konfliktov in s tem možnost bolj gotovega tvorjenja in ohranjanja pozitivnih odnosov z 
drugimi. V šolskem okolju je cilj usmerjen še na zmožnost sodelovanja in timskega dela. Pri 
poučevanju veščin prijateljstva je izhodišče ocena nivoja teh veščin pri posamezniku, ki mu 
sledi poučevanje veščine. Otrok se z usmerjenim poučevanjem priuči ustreznih iztočnic, 
pomoči sošolcu, vstopa v igro itd., a obenem ni nujno, da usvojeno veščino razume. Glede na 
svoje specifike potrebuje otrok z AS  razlago povezave veščine z razlago čustev in 
perspektive drugega. Prav tako se je izkazalo za učinkovito, da otrok z AS pozna pomen 
svojih specialnih interesov v navezovanju stikov. Nekateri vrstniki se namreč lahko zanimajo 
za podobna področja, kar olajša postopek povezave. Prav tako pa se mora otrok z AS 
zavedati, da marsikomu  področje, ki ga zanima morda ne bo všeč in se naučiti prepoznati tudi 
tovrstne situacije. V raziskavah ni nakazanih razlik med poučevanjem veščin prijateljstva na 
individualnem nivoju ali v skupini, vpeljava priučene veščine pa v vsakem primeru 
predpostavlja vključitev vsaj enega vrstnika (Atwood, 2000). 

Zagotavljanje priložnosti interakcije lahko poteka tudi v naprej predvideni skupinski 
dejavnosti, kot je skupina za razvoj socialnih veščin. Ta lahko deluje po principih treninga, 
kot je opisano zgoraj, ali pa bolj prosto, na način usmerjenega razvijanja, vendar ne v obliki 
treninga. Priporočljivo je, da skupino sestavljajo otroci z AS in njihovi vrstniki, saj je to 
ustrezen približek situacijam v vsakodnevnem življenju. Za vsakega otroka, ki je ciljno 
vključen v tako skupino, pred izvedbo programa pripravimo profil sposobnosti, ki nas nato 
usmerja pri pripravi dejavnosti in nam omogoča spremljanje napredka. Profil vključuje 
mnenja oseb, ki so z otrokom pogosto v stiku in ga dobro poznajo, npr. učitelji in starši 
(Atwood, 2007). 

• Usmerjeno poučevanje veščin teorije uma 
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Po informiranju o naravi AS je usmerjeno poučevanje veščin teorije uma logičen naslednji 
korak. Atwood (2000) je med več raziskavami o poučevanju veščin teorije uma izbral tiste, ki 
so se izkazale za učinkovite: npr. poučevanje ob slikah in s pomočjo risanja, izražanje s 
pisanjem ter individualno ali skupinsko spoznavanje s posameznimi mentalnimi koncepti v 
teoriji. Poučevanje veščin teorije uma poteka postopno in se začne s prepoznavanjem 
osnovnih čustev, kot so jeza, strah, veselje in žalost na fotografijah. Sledi prepoznavanje na 
shematskih slikah in nato predvidevanje čustva ob opisu situacije ali ob situaciji na sliki. Ko 
otrok usvoji ta korak, preide na predvidevanje reakcij. Pri otrocih z AS to poteka počasi in v 
majhnih korakih. Razumevanje situacije in vedenja sogovornika  je priučeno po določenih 
ključih, ki jih je otrok usvojil tekom seznanjanja s temo.  

Kot predpogoj ali  korak pri poučevanju veščin teorije uma poteka razvijanje čustvene 
inteligentnosti s strategijami, ki lahko nastopajo samostojno ali pa so vključene v proces 
pouka. Vključujejo vse, od zagotavljanja spodbudnega okolja za učenje, do uporabe ustreznih 
čustev, vzpostavljanja odnosov, vrednotenja občutkov in vlivanja moči s povratnimi 
informacijami. Gre za uporabo teorije o čustveni inteligentnosti v praksi, katere cilj je 
integracija čustvenega in intelektualnega učenja pri učencih. Razvijanje veščin teorije uma se 
tako mestoma prekriva z razvijanjem čustvene inteligentnosti, skupen cilj pa je posameznik, 
ki ustrezno regulira svoja čustva v dani situaciji, prepozna čustva drugega in njegovo 
perspektivo ter se nanj situaciji primerno odzove (Panju, 2010).   

• Socialne zgodbe 

Uporaba socialnih zgodb je ena najpogosteje uporabljenih strategij pri poučevanju otrok z 
različnimi težavami na področju vedenja in čustvovanja. Pri otrocih z AS so socialne zgodbe 
učinkovite, saj so napisane z namenom, da otroku omogočijo vpogled v to, kaj ljudje v 
določeni situaciji običajno delajo, čutijo, mislijo in kako se nanjo odzivajo. Ob tem so 
natančno opredeljeni socialni namigi in iztočnice ter primerni načini odzivanja nanje, ki so za 
lažje razumevanje podrobno razdelani. Vključujejo kdaj, zakaj in kako se oseba lahko 
ustrezno odziva v dani situaciji. Lahko pa vključujejo tudi informacije o tem, kakšen odziv bi 
bil neprimeren, kar ponazorijo z vključitvijo nove osebe, ki tako reagira. To omogoči 
primerjavo posledic ustreznega in neustreznega odzivanja. Socialne zgodbe so se izkazale za 
učinkovite pri poučevanju otrok z AS, saj jim predstavljajo vodnik po teritoriju, ki jim je 
neznan – vedenju drugih glede na njihove notranje procese čustvovanja in kognicije (Atwood, 
2000). Socialne zgodbe pridejo v poštev, ko je otroku potrebno razložiti določeno situacijo,  
kjer aplikacija splošnega socialnega pravila sicer ni mogoča. S pomočjo socialne zgodbe pa 
otroku  lahko razložimo dejavnike, ki so vodili v določeno situacijo, njihove posledice in 
možne načine reagiranja. Pristop temelji na podrobnem opazovanju težavne situacije in 
predpostavlja dobro poznavanje otrokovega funkcioniranja na socialnem področju (Whitaker, 
2011).  

• Kognitivno-vedenjske intervencije  

Kot enega od učinkovitih pristopov za razvoj socialnih veščin avtorji omenjajo kognitivno-
vedenjski pristop, ki temelji na integraciji socialnih kognitivnih procesov in socialnega 
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vedenja. Predvsem pri starejših otrocih in mladostnikih z AS je intervencija, ki povezuje 
notranje in zunanje procese, povezana z višjo stopnjo ohranjanja pridobljenih veščin ter z 
zmožnostjo generaliziranja na različne situacije. Intervencija namreč vpliva na 
posameznikove vzorce mišljenja in ga uči uporabe metakognitivnih strategij ter strategij 
samoopazovanja in samoregulacije v socialnih situacijah. Izziv kognitivno-vedenjskih 
intervencij je v potrebi po zadostni kognitivni stopnji razvoja pri udeležencu, zato je 
posledično primerna za starejše otroke (Stichter idr., 2010).  

2.2.6. Merjenje socialnih veščin 

Raziskave, ki ocenjujejo socialne veščine, naj bi po Greshamovih priporočilih vključevale 
informacije iz različnih virov (starši, učitelji, udeleženci sami, vrstniki), uporabo različnih 
metod in merjenje v različnih socialnih sredinah (doma, v šoli, v vrstniški skupini) (Gresham, 
1988 v Ferlič in Naglič, 2011). Najpogosteje uporabljeni metodi sta mere sociometričnega 
statusa in opazovanje vedenja v različnih situacijah, kot so igra, pouk, reševanje problema. 
Prav tako pogosta je uporaba vprašalnikov in lestvic, ki so lahko samoocenjevalni ali pa 
namenjeni izpolnjevanju s strani tretje osebe. Evalvacija socialnih veščin običajno poteka 
pred in po izvedbi njihovega usmerjenega razvijanja, lahko pa še po preteku daljšega 
časovnega obdobja po izvedbi (Ferlič in Naglič, 2011).  

2.2.6.1. Ocenjevalna lestvica Ocena funkcionalnih socialnih veščin 

S. Sheridan in D. Bahme (2013) sta razvili program poučevanja socialnih veščin za otroke s 
klasičnim avtizmom v naravnem okolju. Program je s svojimi dejavnostmi prilagojen 
otrokom, ki spadajo v omenjeno kategorijo, torej otrokom z MAS, ki imajo kognitivni in 
govorni zaostanek. Kljub temu pa je ocenjevalna lestvica, ki sta jo avtorici oblikovali z 
namenom priprave otrokovega vizualnega profila socialnih veščin in kot merilo napredka, z 
nekaj prilagoditvami primerna za uporabo pri otroku z AS (The functional Social Skills 

Assesment – FSSA v Sheridan in Bahme, 2013).  

V raziskavi uporabljamo prirejeno obliko te ocenjevalne lestvice. V svojih postavkah zajema 
področja primanjkljajev, ki so značilna za AS, in jih ustrezno opredeli. Vključuje 8 področij, 
ki so podrobneje razdelana. Ocenjevalec otrokovo vedenje oz. stopnjo razvoja veščine pri 
vsaki postavki opredeli na 4-stopenjski lestvici in po potrebi doda svoj komentar. Lestvica 
omogoča pripravo vizualnega profila socialnih veščin, s katerim izvajalec pridobi vpogled v 
veščine in področja, ki potrebujejo posebno obravnavo oz. usmerjeno razvijanje. Postavke so 
pripravljene tako, da nanje lahko odgovori oseba, ki otroka dobro pozna, obenem pa se ne 
omejujejo na zgolj eno okolje, npr. šolo ali dom.  

2.2.6.2. Sociometrična metoda 

Sociometrična metoda je preizkušnja, s katero ugotavljamo položaj posameznika in odnose v 
skupini. Omogoča nam podrobno opredelitev sociometričnega položaja oz. socialne 
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sprejetosti posameznika v skupini, povezanost med posameznimi člani skupine in stopnjo 
povezanosti (kohezivnosti) celotne skupine. S pomočjo sociometrične metode učence lahko 
razporedimo glede na različne kriterije. Najpogosteje uporabljen kriterij je pozitivni–negativni 
kriterij, ki ob kombinirani uporabi omogoča klasifikacijo učencev v sociometrične skupine 
glede na stopnjo njihove priljubljenosti in opaznosti v razredu. Pridobivanje podatkov lahko 
poteka na različne načine, najpogostejši je postopek imenovanja sošolcev, ki od vseh učencev 
v razredu zahteva, da pri odgovoru na zastavljeno vprašanje sami navedejo zahtevano število 
sošolcev, npr.: »S katerimi tremi sošolci se najrajši družiš?« Pri izbiri učence lahko omejimo z 
določenim številom ali pa jim pustimo neomejeno izbiro. Za skupine v velikosti 15-30 članov 
je priporočljiva uporaba omejenega kriterija s tremi izbirami. Uporaba dvodimenzionalnega 
sociometričnega klasifikacijskega sistema omogoča določitev socialne preferenčnosti in 
socialnega vpliva vsakega učenca. Te nato lahko razdelimo v pet sociometričnih skupin 
(Pečjak in Košir, 2002):  

• priljubljeni učenci,  

• zavrnjeni učenci,  

• prezrti učenci, 

• kontroverzni učenci, 

• povprečni učenci.  

Rezultate sociometrične preizkušnje lahko prikažemo grafično (sociogram) ali tabelarično 
(sociomatrika). V sociomatriki s tabelo prikažemo izbire, ki jih je posamezni učenec oddal in 
prejel ter posebej označimo vzajemne izbire, ki jih seštejemo. Ob uporabi pozitivnega in 
negativnega kriterija lahko izdelamo dve posamezni sociomatriki: sociomatriko pozitivnih in 
sociomatriko negativnih izbir. Po klasifikacijskem sistemu Coiea in Dodga  (1988 v Pečjak in 
Košir, 2002) učence nato umestimo v zgoraj omenjene sociometrične skupine, pri čimer si 
pomagamo z računanjem vrednosti socialne preferenčnosti in socialnega vpliva. 

Sociometrična metoda omogoča tudi računanje različnih indeksov, kot sta indeks kohezivnosti 
celotne skupine in sociometrični status posameznika znotraj te skupine. Ob uporabi 
pozitivnega in negativnega kriterija izračunamo indekse za vsak kriterij posebej, saj s tem 
pridobimo izbirni in odklonilni indeks za učenca (Pečjak in Košir, 2002).  

2.2.6.3. Intervju 

»Znanstveni razgovor (intervju) je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo. 
Glede na cilj in tehniko se razlikuje od razgovora v vsakdanjem življenju ali razgovora s 
psihoterapevtom.« (Flere, 2000, str. 113) 

Intervju je kot raziskovalna metoda smiseln takrat, ko je intervjuvanec kvalificiran kot 
opazovalec nekega pojava in lahko o njem poda informacije kot odgovoren in zanesljiv 
opazovalec. To velja v manjši meri, kadar intervjuvanec podaja tudi svoja stališča do pojava, 
a pri tem še vedno velja, da gre za neke vrste opazovanja, saj intervjuvanec z zaznavo 
»opazuje« lastna stališča do tega pojava. V vsakem primeru  moramo pri intervjuju zagotoviti 
najvišjo stopnjo iskrenosti in resničnosti pri intervjuvancu. Znanstveni intervju se od drugih 
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razlikuje v tem, da je načrten, sistematičen in metodičen, kar pomeni, da je del splošnejše 
raziskovalne zastavitve, zato se moramo zavedati njegovih omejitev in predhodno pripraviti 
načrt razgovora (Flere, 2000).  

Obstajata dve vrsti intervjuja: strukturirani (tudi standardizirani, vezani, zaprti) in 
nestrukturirani (tudi nestandarizirani, globinski, nevezani, odprti). Pri strukturiranem 
intervjuju je proces pridobivanja podatkov poenoten pri vseh intervjuvancih. Poenotenje 
pomeni razlago navodil oz. dodatnih pojasnil k vprašanjem ter usklajen/enovit vidik 
registriranja podatkov: proces pridobivanja podatkov, vprašanja, navodila ali pojasnila k njim. 
S standardizacijo dosežemo, da so odgovori različnih intervjuvancev na isto vprašanje 
primerljivi in nam omogočajo nadaljnje raziskovanje. Strukturirani intervju ima zato obliko in 
vsebino, ki izhajata iz vprašalnika, intervju pa poteka na način, ki je določen z vprašalnikom. 
Tak intervju mora biti omejen, da vsebinsko in časovno ne presega 45 minut, saj pride v 
nasprotnem primeru do demotivacije in dekoncentracije intervjuvanca. Nestrukturirani 
intervju pa vključuje vprašanja, ki niso v naprej strogo določena, določene pa so teme 
razgovorov. Intervjuvancu v takem intervjuju omogočimo, da pogovor poteka v skladu z 
njegovo notranjo logiko in skladno s tem, kako se vrstijo vprašanja. Pustimo jim, da o izbrani 
temi povedo vse, kar se jim zdi pomembno, in jih skozi intervju vodimo z okvirnimi 
vprašanji. Nestrukturirani intervju nam omogoči posameznikov poglobljeni pogled na 
določeno temo, ne omogoča pa primerjave vprašanj med intervjuvanci s kvantitativno 
obravnavo. Tak intervju lahko traja dlje in ni omejen s časovnim okvirjem (Flere, 2000).  

2.3. Vzgojno-izobraževalna inkluzija oseb z Aspergerjevim sindromom 

Inkluzija predstavlja idejo za razvoj vzgoje in izobraževanja ter družbe v izobraževanju vseh 
otrok v eni šoli. Inkluzija predpostavlja, da se otroke s posebnimi potrebami vključi v 
vrstniške skupine otrok, ki teh potreb nimajo. Ne gre zgolj za sobivanje, temveč za 
vključenost, ki pomeni združenje, priključitev, kombinacijo, sprejetost. Z inkluzijo odpremo 
možnost za ustvarjanje bolj humanega in demokratičnega šolskega sistema (Demšar Pečak, 
2000). V inkluzivni šoli so učenci s posebnimi potrebami cenjeni, upoštevani in aktivno 
soustvarjajo razredno ter šolsko skupnost. Zagotovljena jim je podpora, ki jo potrebujejo, da 
so uspešni na učnem, socialnem in zunajšolskem področju. Eden glavnih ciljev vključevanja 
učencev s posebnimi potrebami, torej tudi učencev z AS, v večinske oblike vzgoje in 
izobraževanja je namreč tudi njihova socialna uspešnost oz. vključenost. Vključenost pa 
zajema tudi samostojnost in vpetost v socialne odnose v skupnosti – razredu (McLeskey, 
Waldron, Spooner in Algozzine, 2014). Inkluzija v vzgoji in izobraževanju omogoča, da vsak 
posameznik sodeluje toliko, kolikor zmore in ne postavlja doseganja povprečnih dosežkov za 
temeljni pogoj za vključitev v šolsko okolje. Prav tako spodbuja strokovne delavce v šoli k 
razmišljanju o pristopih k poučevanju, uporabi različnih oblik pomoči in o načinih odzivanja 
na potrebe vseh otrok. Poleg angažiranosti strokovnih delavcev je za učinkovito izvajanje 
inkluzivne prakse potrebno zagotoviti zadostne vire šolam v obliki učne pomoči in gmotnih 
sredstev. Zato se mora inkluzija razvijati kot eden od pristopov na ravni celotnega šolskega 
sistema, ki tako odpravlja izključevanje otrok. Njen vpliv se širi v širše okolje, saj inkluzivna 
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vzgoja in izobraževanje pomenita kasnejšo inkluzivno družbo. Kot predpogoj za ustvarjanje 
inkluzivnega šolskega okolja, kjer torej odstranimo ovire za otrokovo vključevanje, pomeni 
temeljno sprememba stališč vseh vpletenih (Kavkler, 2008a). 

Odbor za rehabilitacijo in integracijo invalidov pri Svetu Evrope je leta 2003 ustanovil Odbor 
strokovnjakov za izobraževanje in vključevanje otrok z avtizmom v družbo. Njegova naloga 
je bila izmenjava nacionalnih podatkov in izkušenj pri obravnavi otrok z avtizmom ter 
priprava priporočil vladam za pospeševanje izobraževanja in vključevanja otrok z avtizmom v 
družbo. Odbor strokovnjakov za izobraževanje in vključevanje otrok z avtizmom v družbo je 
leta 2006 predstavil svoje poročilo o izobraževanju in vključevanju otrok in mladostnikov z 
SAM v družbo (P-SG(2005)3.5, z dne 6.11.2006). Za temeljna načela svojega dela je odbor 
sprejel naslednja načela, ki naj bi jih upoštevale članice Sveta Evrope, kamor spada tudi 
Slovenija (Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami, 2009, str. 17, 
18): 

1. »Spektroavtistične motnje so biološko utemeljene razvojne motnje, ki se kažejo v 
različno težkih oblikah in lahko pomeni hudo oviranost za prizadete posameznike 
pri njihovem vključevanju v družbo in hudo breme za njihove družine. 

2. Pričakuje se, da bodo članice Sveta Evrope poskrbele za zakonodajo, usmeritve in 
ustanove, ki bodo ublažile učinke te motnje in omogočile boljše vključevanje v 
družbo in boljše rezultate posameznikov s SAM, za njihovo blaginjo, razvoj in 
samostojnost. 

3. Po pričakovanjih bodo države članice v skladu z dokumenti Sveta Evrope in 
konvencije OZN poskrbele, da pri politiki na področju izobraževanja in socialne 
pomoči in pri drugih oblikah javne politike ne bo razlikovanja pri tej skupini, ampak 
ji bodo zagotovljene enake možnosti, tudi z ustreznimi posegi v izobraževanje.«  

Pri opredeljevanju nalog odbora in njihovih smernic za delo z otroki z MAS uporabljamo 
termina »otroci z avtizmom« in »spektroavtistične motnje«, ker sta termina uporabljena v 
navedeni literaturi.  

Otroci z AS se uvrščajo v spekter motenj avtističnega spektra z opredeljujočimi značilnostmi, 
brez kognitivnega in govornega zaostanka ter z manjšo potrebo po podpori (Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders: DSM-5., 2013). 2. člen Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami 2011 otroke z avtističnimi motnjami opredeljuje kot otroke s posebnimi 
potrebami, torej so tudi otroci z AS vključeni v skupino otrok s posebnimi potrebami in 
»potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje 
in izobraževanja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). Ker je za osebe z 
AS značilna odsotnost kognitivnega primanjkljaja, se vključujejo v vzgojno-izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. S tem so otroci z AS 
vključeni v razredna okolja z vrstniki značilnega razvoja, s pomočjo dodatne strokovne 
pomoči pa se v te skupnosti čim učinkoviteje vključujejo. Primanjkljaji, ki jih imajo otroci z 
AS, postanejo očitnejši šele v šolskem obdobju, zato se navadno ta diagnoza postavlja okoli 
sedmega leta. Velik del diagnostike vključuje opise, ki jih posredujejo strokovnjaki iz 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Polona Pirš, magistrsko delo 

25 
 

ustanov, ki jih otrok že obiskuje ali jih je obiskoval, npr. šola ali vrtec (Žemva, 2006). Kot za 
druge otroke s posebnimi potrebami tudi za učenca z AS tim strokovnjakov v sodelovanju s 
starši pripravi individualizirani program, kjer je natančno opredeljeno otrokovo 
funkcioniranje po področjih ter cilji, h katerim bodo strokovnjaki s svojim delom stremeli. B. 
Jurišić (2006) izpostavlja, da je za otroka z MAS nujna vključitev ciljev iz obeh triad 
primanjkljajev, ki so zanj značilni: primanjkljaji v socialni komunikaciji in interakciji ter 
primanjkljaji na področju vedenja in ozko usmerjenih interesov. S tem lahko izboljšamo 
prakso izobraževanja otrok z MAS na način, da v okviru svojih zmožnosti dosežejo 
minimalne standarde znanja za čim bolj samostojno življenje in delo, namesto da dosegajo 
zgolj formalne minimalne standarde akademskega programa. Ista avtorica navaja, da: »Otroci 
s SAM, ki imajo povprečne intelektualne sposobnosti večinoma ne dosegajo enake ravni 
izobrazbe in učnih dosežkov kot njihovi vrstniki« (Jurišič, 2006, str. 176). Razlog je lahko v 
tem, da izobraževalni sistem večji poudarek daje na akademskih veščinah in obenem 
predpostavlja, da imajo veščine, ki so del primanjkljajev oseb z MAS, otroci že usvojene. 
Tako bi bilo ustrezneje, da je kazalec ravni, do katere je oseba zmožna uresničiti svoj 
potencial, tudi adaptivno vedenje, in ne zgolj rezultati na testih intelektualnih sposobnosti. 
Adaptivno vedenje predstavlja zmožnost osebe za osebno in socialno neodvisnost v 
vsakodnevnem življenju, zmožnost prilagajanja zahtevam okolja. Ob usmerjanju otrok z MAS 
je zato nujno, da stopnja adaptivnega vedenja igra enega od ključnih dejavnikov pri izbiri 
izobraževalnega programa. Prav tako je bistveno, da cilji v individualiziranem programu 
vključujejo in določujejo to področje kot ključno in da strokovnjaki otroku nudijo podporo ter 
sistematično učenje veščin (Jurišić, 2006). Na ta način otroku omogočimo optimalno okolje 
za razvoj njegovih potencialov in sledimo načelom inkluzije.  

Otroci z AS so po načelih inkluzije vključeni v osnovne šole in se izobražujejo v skupini 
vrstnikov, ki so v večini brez posebnih potreb. Pri vključevanju jim pomaga dodatna 
strokovna pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, psihologa ali drugega 
strokovnjaka, ki večinoma poteka v obliki individualnih ur, lahko pa poteka tudi skupinsko, 
znotraj razreda ali izven njega. Dodatna strokovna pomoč je namenjena premagovanju 
primanjkljajev, svetovanju in učni pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
2011). Posamezniki z AS se zaradi nekaterih svojih posebnosti v stikih z drugimi hitreje 
znajdejo v sporih z vrstniki, ti jih večkrat zbadajo ali se jim posmehujejo. Zato potrebujejo 
veliko podpore in vodenje skozi vključevanje v vrstniško družbo (Jurišič, 2016). Primanjkljaji 
na teh področjih se v šolskem sistemu opredeljujejo kot posebne potrebe pri socialni 
integraciji in so posebno izrazite pri otrocih z motnjo čustvovanja in vedenja, pri otrocih z 
avtizmom ter tistimi z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Po načelih inkluzije učenci 
potrebujejo največjo podporo na področju njihovih posebnih potreb, kar pri učencih z AS 
predstavlja skupino posebnih potreb pri socialni integraciji (Kavkler, 2008b). Podporo pri teh 
dejavnostih pa jim najučinkoviteje zagotovimo ravno v situacijah, kjer se vrstniški stiki 
dogajajo, torej znotraj razreda. Smiseln pristop k premagovanju primanjkljajev otrok z AS je 
po potrebi vključitev strokovnjaka v razred in sistematično poučevanje veščin v konkretnih 
situacijah. S tem sledimo zastavljenim ciljem v individualiziranem programu, razvijamo 
adaptivno vedenje in sledimo načelom inkluzije. S. Pulec Lah (2008) pri inkluziji oseb z 
motnjami avtističnega spektra kot izredno pomemben element izpostavlja okolje in fizične 
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elemente okolja v razredu. Otroci z MAS so namreč zaradi svojih specifik funkcioniranja bolj 
občutljivi na posamezne elemente okolja, kot so hrup, urejenost, svetloba itd. Enako kot 
fizično okolje  je za otroka z MAS velikega pomena varno učno, socialno in čustveno okolje 
razreda. Varnost učitelj gradi načrtno s svojim delovanjem, modelom in spodbujanjem 
učencev k odnosom, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, sprejemanju in prepoznavanju 
edinstvenosti vseh. Konkretne strategije, ki jih ista avtorica predlaga za ustvarjanje takega 
učnega okolja, so jasna organizacija in pravila v razredu, dodeljevanje »prostora« vsakemu 
učencu, razvijanje pozitivnega samovrednotenja, uporaba tehnik za medsebojno spoznavanje, 
obravnava napak kot možnosti za učenje, poučevanje tehnik, kako prositi za pomoč idr.   

Z omenjenimi pristopi in strategijami stremimo k spremembi ali korenitemu premiku  
razumevanja pojma inkluzija, ki od 20. stoletja naprej pomeni premik k spoštovanju 
temeljnih, univerzalnih človekovih pravic. Naloge inkluzije oseb s posebnimi potrebami, ki so 
vezane na ta premik, vključujejo (Rutar, 2017, str. 95): 

1. Varovanje oziroma uresničevanje socialnih pravic otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami;  

2. spodbujanje življenja v skupnosti in primernega zaposlovanja v odrasli dobi; 
3. skrb za inovativne oblike dela. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Osebe z AS imajo izrazite primanjkljaje na področju socialne komunikacije in socialne 
interakcije, kar jim otežuje učinkovito vključevanje med vrstnike. V strukturiranem okolju so 
se s pomočjo njim prilagojenih aktivnosti socialnih veščin sposobni naučiti in jih postopoma 
prenesti v vsakodnevno življenje. Z usmerjenim poučevanjem socialnih veščin se lahko 
naučijo ustreznega reagiranja v socialnih situacijah, kar bi jim omogočilo večjo vključenost v 
skupino ter manj negativnih izkušenj zaradi nerazumevanja socialnih znakov. Program znotraj 
razreda omogoča dejavnik vključenosti vrstnikov v že znani skupini, kar zmanjša stopnjo 
stresa pri usvajanju socialnih veščin.  

Empirično bomo pokazali pomen sodelovanja vrstnikov pri vključevanju otrok z AS v 
vrstniško skupnost. Preverjali smo, v kolikšni meri je mogoče s takim programom izboljšati 
učenkine socialne veščine na področjih socialnih veščin, ki so potrebne za učinkovito 
funkcioniranje v razredni skupnosti. Tak način dela sledi načelom inkluzije, saj je v razvijanje 
socialnih veščin vključen celotni razred. Uporabili smo pristop, zasnovan na metodi treninga 
socialnih veščin, ki ga je Center za strokovni razvoj na področju motenj avtističnega spektra 
iz Severne Karoline v ZDA (The National Professional Development Center on Autism 
Spectrum Disorder) opredelil, kot enega od z dokazi podprtih intervencij za otroke, 
mladostnike in mlade odrasle z MAS (Wong idr., 2014). Ker literature o vpeljavi takega 
programa v inkluzivno okolje razredne skupnosti nismo zasledili, bodo rezultati empiričnega 
dela prispevali k ugotavljanju smiselnosti vpeljave podobnega programa.  

3.1. Cilji raziskave 

Cilj magistrskega dela je priprava, izvedba in preizkušnja programa usmerjenega razvijanja 
socialnih veščin učenke z AS znotraj razreda. Pripravili smo program, ki je prilagojen osebi z 
AS na področjih, kjer potrebuje dodatno podporo, hkrati pa je zastavljen tako, da je koristen 
za vse učence. 

3.2. Raziskovalne hipoteze 

Hipoteza 1: Učenkini rezultati na prirejeni obliki ocenjevalne lestvice Ocena funkcionalnih 
socialnih veščin (The functional Social Skills Assesment – FSSA v Sheridan, Bahme, 2013) 
bodo ob koncu izvajanja programa višji kot pred začetkom izvajanja. 

Hipoteza 2: Indeks kohezivnosti skupine, pridobljen s pomočjo sociograma po 
dvodimenzionalnem sociometričnem klasifikacijskem sistemu z omejeno izbiro,  bo pokazal 
večjo povezanost razredne skupnosti po koncu razvijanja socialnih veščin, kot je bila pred 
začetkom izvajanja. 
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Hipoteza 3: Učenkini starši bodo  po koncu programa razvijanja socialnih veščin v intervjuju 
navedli konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke v različnih socialnih situacijah. Te 
spremembe bodo povezane s temami, s katerimi smo se na srečanjih eksplicitno ukvarjali.  

Hipoteza 4: Specialna in rehabilitacijska pedagoginja bo po koncu programa razvijanja 
socialnih veščin v intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke v 
različnih socialnih situacijah. Te spremembe bodo povezane s temami, s katerimi smo se na 
srečanjih eksplicitno ukvarjali. 

Hipoteza 5: Razredničarka bo po koncu programa razvijanja socialnih veščin v intervjuju 
navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke in njenih sošolcev v različnih 
socialnih situacijah. Te spremembe bodo povezane s temami, s katerimi smo se na srečanjih 
eksplicitno ukvarjali. 

3.3. Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabljen pristop pri raziskavi je bil kvalitativni – študija primera. Dopolnjeval jo je 
kvantitativni pristop z uporabo prirejene lestvice Ocena funkcionalnih socialnih veščin (The 

functional Social Skills Assesment – FSSA v Sheridan, Bahme, 2013). Raziskovalni pristop je 
vključeval pripravo in izvedbo programa razvijanja socialnih veščin za učenko z AS in njene 
sošolce. Program je bil prilagojen specifikam funkcioniranja učenke z AS, namenjen pa 
izvajanju v skupini – razredu. Uporabno vrednost izvedenega programa za učenko z AS in 
njene sošolce  smo merili s prej omenjenim kvalitativnim in kvantitativnim pristopom.  

3.3.1. Izbor vključenih oseb v raziskavo 

Študija primera zajema 1 učenko 3. razreda osnovne šole, ki je v odločbi o usmeritvi 
opredeljena kot otrok z avtističnimi motnjami – otrok z zmernimi primanjkljaji v socialni 
komunikaciji in socialni interakciji in otrok z zmernimi primanjkljaji na področju vedenja, 
interesov in aktivnosti (Aspergerjev sindrom). V program razvijanja socialnih veščin je bilo 
poleg nje vključenih njenih 20 sošolcev. 2 sošolca sta bila v času izvajanja programa dlje časa 
odsotna, zato vanj nista bila vključena. Preverjali smo  povezanost celotnega razreda. Pri 
merjenju vpliva programa na razvoj socialnih veščin učenke so sodelovali še učenkini starši, 
razredničarka ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. 

3.3.2. Merski instrumentarij 

Za potrebo magistrskega dela smo priredili lestvico Ocena funkcionalnih socialnih veščin 
(The functional Social Skills Assesment – FSSA v Sheridan, Bahme, 2013). Vključili smo 8 
področij socialnih veščin, ki so opredeljena s posameznimi veščinami. Izpolnjevalci so bili 
razredničarka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in učenkini starši. Za vsako veščino 
so opredelili stopnjo učenkinega obvladovanja le-te na 4-stopenjskem kriteriju. Z dobljenimi 
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rezultati smo pridobili informacije o razvitosti posameznih področij socialnih veščin pri 
učenki. Lestvico so izpolnili pred in po izvajanju programa razvijanja socialnih veščin.  

Poleg lestvice smo uporabili še sociometrično metodo, pri kateri so sodelujoči učenci 
odgovorili na vprašanja za pripravo sociomatrike po dvodimenzionalnem sociometričnem 
klasifikacijskem sistemu z omejeno izbiro. Z njim smo ugotavljali njihovo povezanost znotraj 
razredne skupnosti ter položaj učenke znotraj razreda. Na vprašanja so odgovarjali pred in po 
izvajanju programa socialnih veščin.  

Po koncu izvajanja programa smo z razredničarko, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo 
in učenkinimi starši izvedli še intervju, v katerem so s pomočjo vprašanj opisali morebitne 
spremembe, ki so jih opazili pri socialnih veščinah učenke. Razredničarka je sodelovala še v 
dodatnem intervjuju, v katerem je odgovarjala na vprašanja o morebitnih splošnih 
spremembah socialnih veščin učencev v razredu. 

3.3.3. Postopek zbiranja podatkov 

S starši učenke z AS smo se dogovorili za sodelovanje za potrebe magistrskega dela. 
Razredničarka tega razreda se je strinjala z izvedbo programa razvijanja socialnih veščin s 
celotnim razredom. Dogovorili smo se za anonimnost izvedbe, prav tako učencem 
vključenega razreda nismo pojasnili celotnega namena naših srečanj. Obveščeni so bili o tem, 
da so srečanja namenjena medsebojnemu spoznavanju, povezovanju in družabnim vsebinam. 
Izpolnjevalci so pred začetkom izvajanja prejeli lestvico Ocena funkcionalnih socialnih veščin 
v fizični obliki, ki so jo izpolnjeno vrnili pred začetkom izvajanja. Na podlagi rezultatov smo 
oblikovali vidne profile socialnih veščin, prirejene po istem viru (The functional Social Skills 

Assesment – FSSA v Sheridan, Bahme, 2013). S pomočjo srednjih vrednosti smo ugotovili 
področja veščin, kjer učenka potrebuje največ podpore. S tem smo določili poudarke v 
programu razvijanja socialnih veščin ter posamezne veščine, ki smo se jim v okviru srečanj 
podrobneje posvetili.  

Učenci 3. razreda so pred začetkom izvajanja programa anonimno izpolnili vprašalnike za 
pripravo sociomatrike po dvodimenzionalnem sociometričnem klasifikacijskem sistemu z 
omejeno izbiro. Odgovorili so na vprašanji o tem, s kom se v razredu najraje družijo in s kom 
se najmanj radi družijo. Pri obeh so navedli 3 sošolce oz. sošolke. Zagotovili smo jim, da 
bodo odgovori poznani zgolj meni in ne bodo vplivali na  srečanja. S pomočjo rezultatov smo 
ugotovili stopnjo povezanosti razreda in položaj učenke z AS znotraj razreda.  

Po pridobljenih začetnih informacijah smo pripravili program razvijanja socialnih veščin 
učenke z AS znotraj razreda. Izvajanje programa je trajalo 3 mesece. Izvedli smo 15 srečanj, 
pri katerih so bili vsi vključeni učenci prisotni vsaj 13-krat. Učenka z AS je bila prisotna na 
vseh 15-ih srečanjih. Vsako srečanje je trajalo 45 minut in je vključevalo uvodno socialno 
igro, aktiviranje predznanja o obravnavani temi, obravnavo glavne teme ter prenos teme v 
vsakdanje življenje preko domače naloge. V glavnem delu srečanja, pri obravnavi nove teme, 
smo uporabili raznolike socialne aktivnosti, kot so igre vlog, socialne zgodbe, slikovni prikazi 
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čustev itd. Obravnavane teme so vključevale komunikacijo, čustva, potrebo po pomoči, 
vživljanje v položaj drugega, nadzorovanje lastnih impulzov, strategije reševanja problemov, 
igralne spretnosti, samozagovorniške veščine itd. Natančno zaporedje vsebine posameznih 
srečanj je predstavljeno v Prilogi 4.    
 
Po koncu izvajanja programa so isti izpolnjevalci ponovno prejeli lestvico Ocena 
funkcionalnih socialnih veščin v fizični obliki, ki so jo izpolnjeno vrnili. Ponovno smo 
oblikovali vidne profile socialnih veščin učenke ter s pomočjo srednjih vrednosti ugotavljali 
morebitne spremembe. Izpolnjevalci so po koncu programa sodelovali še v intervjuju, v 
katerem so s pomočjo vprašanj opisali morebitne spremembe, ki so jih opazili pri socialnih 
veščinah učenke. Razredničarka je sodelovala še v dodatnem intervjuju, v katerem je 
odgovarjala na vprašanja o morebitnih splošnih spremembah socialnih veščin učencev v 
razredu. 

Učenci 3. razreda so po koncu izvajanja programa ponovno anonimno izpolnili enake 
vprašalnike za pripravo sociograma po dvodimenzionalnem sociometričnem klasifikacijskem 
sistemu z omejeno izbiro. Na podlagi njihovih odgovorov smo ugotavljali spremembe v 
povezanosti razreda in položaju učenke znotraj razreda. 

3.3.4. Obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene s pomočjo prirejene lestvice socialnih veščin, smo obdelali s pomočjo 
navodil za vrednotenje v istem viru. S pomočjo le-tega smo izdelali tudi vidne profile 
socialnih veščin učenke z AS. S programom Exel smo pripravili matriko podatkov, pridobili 
povprečne vrednosti in standardne odklone za posamezne veščine ter izpolnjevalce. Primerjali 
smo vrednosti pred in po izvajanju programa.  

Podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnikov po sociometrični tehniki, smo razporedili v 
sociomatriko in izračunali indeks kohezivnosti razreda ter opredelili položaj učenke z AS 
znotraj njega pred in po izvajanju. 

Intervjuje smo obdelali kvalitativno. Odgovore na vprašanja smo razvrstili v dve kategoriji 
glede na prisotnost ali odsotnost opaženih sprememb. Skupino opaženih sprememb smo po 
opisnikih razvrstili v podkategorije vrste opaženih sprememb in jih povezali z  vzroki, ki so 
jih zanje navajali intervjuvanci. Odgovor razredničarke na vprašanje v intervjuju, ki se nanaša 
na morebitne spremembe pri celotni razredni skupnosti, smo prav tako razvrstili v kategoriji 
prisotnosti ali odsotnosti sprememb, podkategorije vrste sprememb ter jih povezali z naštetimi 
vzroki.  
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3.4. Rezultati in interpretacija 

Rezultate v nadaljevanju predstavljamo po raziskovalnih hipotezah, kjer bodo najprej 
prikazani rezultati in nato njihova interpretacija. Na ta način želimo dobljene rezultate 
razložiti in umestiti v že obstoječa spoznanja o temi.  

3.4.1. Hipoteza 1 

Hipoteza 1: Učenkini rezultati  na prirejeni obliki ocenjevalne lestvice Ocena 
funkcionalnih socialnih veščin (The functional Social Skills Assesment – FSSA v 
Sheridan in Bahme, 2013) bodo ob koncu izvajanja programa višji kot pred začetkom 
izvajanja. 

Rezultati 

To hipotezo smo preverjali s pomočjo povprečnih vrednosti rezultatov za vsako področje 
socialnih veščin, vključeno v lestvico, in s pomočjo priprave vizualnih profilov socialnih 
veščin, prirejenih po istem viru. Vidne profile po posameznih ocenjevalcih v nadaljevanju 
predstavljamo s pomočjo kolobarnih diagramov, povprečne vrednosti rezultatov pa v skupni 
tabeli.  
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Graf 1: Vidni profil socialnih veščin učenke z AS pred izvajanjem programa, izpolnjevalec: 

razredničarka, prirejen po Visual social skills profile (Sheridan in Bahme, 2013, str. 31) 

                   1     2    3    4    5    6     7    8     9 

1 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z vrstnikom 
2 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z odraslim 
3 Razumevanje koncepta prijateljstva 
4 Nadzorovanje lastnih impulzov (vzgibov) 
5 Strategije reševanja problemov 
6 Igralne spretnosti 
7 Razumevanje, interpretiranje in odzivanje na socialne iztočnice, namige 
8 Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive 
9 Samozagovorniške veščine 
 
Legenda:  
Rdeča barva = 0 – pridobivanje veščine 
Oranžna barva = 1 – spretnost, tekočnost v veščini 
Rumena barva = 2 – ohranjanje, vzdrževanje veščine 
Zelena barva = 3 – posplošitev veščine 
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Graf 2: Vidni profil socialnih veščin učenke z AS po izvajanju programa, izpolnjevalec: 

razredničarka; prirejen po Visual social skills profile (Sheridan in Bahme, 2013, str. 31) 

                    1    2    3    4    5    6     7    8     9 

 
1 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z vrstnikom 
2 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z odraslim 
3 Razumevanje koncepta prijateljstva 
4 Nadzorovanje lastnih impulzov (vzgibov) 
5 Strategije reševanja problemov 
6 Igralne spretnosti 
7 Razumevanje, interpretiranje in odzivanje na socialne iztočnice, namige 
8 Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive 
9 Samozagovorniške veščine 
 
Legenda:  
Rdeča barva = 0 – pridobivanje veščine 
Oranžna barva = 1 – spretnost, tekočnost v veščini 
Rumena barva = 2 – ohranjanje, vzdrževanje veščine 
Zelena barva = 3 – posplošitev veščine 
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Iz grafov 1 in 2 je razvidno, da je razredničarka večino postavk socialnih veščin pri učenki z 
AS na lestvici opredelila z 0 ali 1, kar ponazarja pridobivanje veščine ali pa spretnost v 
veščini, ne pa njenega ohranjevanja ali posplošitve. V vidnem profilu zato prevladujeta rdeča 
in oranžna barva, ki sta pokazatelj veščin, kjer učenka potrebuje največ podpore. Po mnenju 
razredničarke učenka potrebuje največ podpore na področju zmožnosti učinkovitega 
komuniciranja, tako z odraslim kot tudi z vrstnikom, in na področjih razumevanja koncepta 
prijateljstva ter strategij reševanja problemov. To je postavilo smernice za oblikovanje 
programa razvijanja socialnih veščin.  

Enak barvni vzorec se je pojavil tudi po izvajanju programa. Po izvajanju programa je celo 
več postavk, ki so bile pred izvajanjem označene z rumeno, označenih z oranžno, kar je vidno 
na vizualnem profilu.  

V splošnem razredničarka učenkino funkcioniranje na področju socialnih veščin pred in po 
izvedbi programa uvršča v območje med pridobivanjem veščin in tekočnost v veščini, kar je 
razvidno iz vidnega profila pretežno v oranžni in rdeči barvi.    
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Graf 3: Vidni profil socialnih veščin učenke z AS pred izvajanjem programa, izpolnjevalec: 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja; prirejen po Visual social skills profile (Sheridan in 

Bahme, 2013, str. 31) 

                   1    2    3    4    5    6     7    8     9 

1 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z vrstnikom 
2 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z odraslim 
3 Razumevanje koncepta prijateljstva 
4 Nadzorovanje lastnih impulzov (vzgibov) 
5 Strategije reševanja problemov 
6 Igralne spretnosti 
7 Razumevanje, interpretiranje in odzivanje na socialne iztočnice, namige 
8 Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive 
9 Samozagovorniške veščine 
 
Legenda:  
Rdeča barva = 0 – pridobivanje veščine 
Oranžna barva = 1 – spretnost, tekočnost v veščini 
Rumena barva = 2 – ohranjanje, vzdrževanje veščine 
Zelena barva = 3 – posplošitev veščine 
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Graf 4: Vidni profil socialnih veščin učenke z AS po izvajanju programa, izpolnjevalec: 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja; prirejen po Visual social skills profile (Sheridan in 

Bahme, 2013, str. 31) 

                    1    2    3    4    5    6     7    8     9 

1 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z vrstnikom 
2 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z odraslim 
3 Razumevanje koncepta prijateljstva 
4 Nadzorovanje lastnih impulzov (vzgibov) 
5 Strategije reševanja problemov 
6 Igralne spretnosti 
7 Razumevanje, interpretiranje in odzivanje na socialne iztočnice, namige 
8 Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive 
9 Samozagovorniške veščine 
 
Legenda:  
Rdeča barva = 0 – pridobivanje veščine 
Oranžna barva = 1 – spretnost, tekočnost v veščini 
Rumena barva = 2 – ohranjanje, vzdrževanje veščine 
Zelena barva = 3 – posplošitev veščine 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13 1

23

4

1

2

3

4

5

6

7

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

1

2

3

4

5

6

7 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

1819
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

1819
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Polona Pirš, magistrsko delo 

37 
 

 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je v primerjavi z razredničarko manjši delež postavk 
označila kot pridobivanje veščine, kar prikazujejo rdeče postavke. Enako kot razredničarka je 
tudi ona večino veščin označila na stopnji pridobivanja pri zmožnosti učinkovitega 
komuniciranja z odraslim in vrstnikom ter na področju strategij reševanja problemov. Kot 
dodatno področje, kjer učenka potrebuje več podpore  se pojavi še področje igralnih 
spretnosti. Ta področja so predstavljala smernice za pripravo programa. Razvidno je, da 
specialna in rehabilitacijska pedagoginja učenkino funkcioniranje na področju socialnih 
veščin ocenjuje na višjem nivoju kot razredničarka, saj je v vidnem profilu več postavk 
obarvanih tudi z rumeno in z zeleno barvo.   

Po izvajanju programa je opazen porast postavk, obarvanih z zeleno in sprememba barvne 
sheme v prevladujočo rumeno in zeleno, kar nakazuje na napredek.  

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je v splošnem učenkino funkcioniranje na področju 
socialnih veščin umestila nekje med tekočnost v veščinah ter ohranjanje veščin, kar prikazuje 
enakomerna porazdelitev barvnih oznak med štirimi barvami.   
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Graf 5: Vidni profil socialnih veščin učenke z AS pred izvajanjem programa, izpolnjevalec: 

starši; prirejen po Visual social skills profile (Sheridan in Bahme, 2013, str. 31) 

 

                    1    2    3    4    5    6     7    8     9 
 
1 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z vrstnikom 
2 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z odraslim 
3 Razumevanje koncepta prijateljstva 
4 Nadzorovanje lastnih impulzov (vzgibov) 
5 Strategije reševanja problemov 
6 Igralne spretnosti 
7 Razumevanje, interpretiranje in odzivanje na socialne iztočnice, namige 
8 Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive 
9 Samozagovorniške veščine 
 
Legenda:  
Rdeča barva = 0 – pridobivanje veščine 
Oranžna barva = 1 – spretnost, tekočnost v veščini 
Rumena barva = 2 – ohranjanje, vzdrževanje veščine 
Zelena barva = 3 – posplošitev veščine 
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Graf 6: Vidni profil socialnih veščin učenke z AS po izvajanju programa, izpolnjevalec: 

starši; prirejen po Visual social skills profile (Sheridan in Bahme, 2013, str. 31) 

                    1    2    3    4    5    6     7    8     9 

1 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z vrstnikom 
2 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s sogovornikom - z odraslim 
3 Razumevanje koncepta prijateljstva 
4 Nadzorovanje lastnih impulzov (vzgibov) 
5 Strategije reševanja problemov 
6 Igralne spretnosti 
7 Razumevanje, interpretiranje in odzivanje na socialne iztočnice, namige 
8 Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive 
9 Samozagovorniške veščine 
 
Legenda:  
Rdeča barva = 0 – pridobivanje veščine 
Oranžna barva = 1 – spretnost, tekočnost v veščini 
Rumena barva = 2 – ohranjanje, vzdrževanje veščine 
Zelena barva = 3 – posplošitev veščine 
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Starši so učenkino funkcioniranje na področju socialnih veščin ocenili najvišje, kar se vidi v 
prevladovanju zelene barve na vizualnem profilu tako pred kot tudi po izvajanju programa. 
Na stopnjo pridobivanja veščin so umestili zgolj majhen delež postavk, ki se v večji meri 
uvrščajo na področje zmožnosti učinkovite komunikacije s sogovornikom, odraslim in 
vrstnikom ter na področje razumevanja koncepta prijateljstva. To so bile smernice za 
oblikovanje programa.  

Po izvedbi programa se v vizualnem profilu pojavi še več zelenih oznak ter spremembe 
oranžnih v rumene, kar kaže na napredek na določenih področjih socialnega funkcioniranja.  

V splošnem so starši učenkino funkcioniranje na področju socialnih veščin ocenili kot najbolj 
pozitivno, nekje med ohranjanje in posplošitev veščin.  

 

 

Pri vseh treh ocenjevalcih so vidni profili pred začetkom izvajanja programa pokazali potrebo 
po podpori učenki na področju zmožnosti učinkovite komunikacije s sogovornikom, tako z 
odraslim kot z vrstnikom. Prav tako se je pokazala potreba po razvijanju veščin razumevanja 
koncepta prijateljstva, strategij reševanja problemov ter igralnih spretnosti.  

Po izvajanju programa se na teh področjih v vizualnih profilih pokažejo manjše spremembe 
pri posameznih veščinah igralnih spretnosti in strategijah reševanja problemov. To je vidno 
pri vseh treh ocenjevalcih.  

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Polona Pirš, magistrsko delo 

41 
 

O
ce

nj
ev

al
ec

 
Čas 
ocenjevan
ja:   
PRED/P
O 
Izvajanju 
programa 
razvijanja 
socialnih 
veščin 

 

Z
m

ož
no

st
 u
č
in

ko
vi

te
ga

 
ko

m
un

ic
ir

an
ja

 s
 

so
go

vo
rn

ik
om

 -
 z

 
vr

st
ni

ko
m

 

Z
m

ož
no

st
 u
č
in

ko
vi

te
ga

 
ko

m
un

ic
ir

an
ja

 s
 

so
go

vo
rn

ik
om

 -
 z

 
od

ra
sl

im
 

R
az

um
ev

an
je

 k
on

ce
pt

a 
pr

ij
at

el
js

tv
a 

N
ad

zo
ro

va
nj

e 
la

st
ni

h 
im

pu
lz

ov
 (

vz
gi

bo
v 

S
tr

at
eg

ij
e 

re
še

va
nj

a 
pr

ob
le

m
ov

 

Ig
ra

ln
e 

sp
re

tn
os

ti 

R
az

um
ev

an
je

, 
in

te
rp

re
ti

ra
nj

e 
in

 
od

zi
va

nj
e 

na
 s

oc
ia

ln
e 

iz
to
č
ni

ce
 (

na
m

ig
e)

 

O
dz

iv
i n

a 
ne

pr
im

er
ne

 
pr

ed
lo

ge
, z

ah
te

ve
, i

zz
iv

e 

S
am

oz
ag

ov
or

ni
šk

e 
ve

šč
in

e 

R
ez

ul
ta

t z
a 

ce
lo

tn
o 

le
st

vi
co

 

R
az

re
dn

ič
ar

ka
 

PRED 
M 1,000 1,333 0,176 0,600 0,143 0,684 0,857 0,500 1,154 0,882 

SD 0,756 0,717 0,393 0,548 0,378 0,671 0,900 0,577 0,801 0,780 

PO 
M 0,583 0,667 0,647 0,600 0,429 0,737 0,857 0,500 0,769 0,653 

SD 0,649 0,632 0,606 0,548 0,535 0,562 0,378 0,577 0,439 0,583 

S
pe

c.
 in

 r
eh

. 
pe

da
go

gi
nj

a PRED 
M 1,528 1,639 1,588 0,800 0,429 1,789 1,571 0,500 1,846 1,521 

SD 0,910 0,762 1,004 0,447 0,535 1,134 0,976 0,577 0,689 0,923 

PO 
M 1,611 1,694 1,588 1,000 1,000 1,895 1,571 0,500 2,000 1,618 

SD 0,964 0,856 1,004 0,707 0,816 1,100 0,976 0,577 0,816 0,953 

S
ta

rš
i 

PRED 
M 2,278 2,250 2,353 2,000 1,143 2,316 2,714 1,500 2,769 2,264 

SD 0,944 0,937 1,115 1,000 0,900 0,885 0,488 1,000 0,439 0,946 

PO 
M 2,333 2,278 2,353 2,200 1,714 2,368 2,714 1,500 2,769 2,326 

SD 0,956 0,944 1,057 0,837 1,113 0,895 0,488 1,000 0,439 0,922 

Tabela 1: Povprečne vrednosti učenkinih rezultatov po področjih na prirejeni obliki ocenjevalne lestvice Ocena funkcionalnih socialnih veščin 
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Aritmetična sredina učenkinih rezultatov na prirejeni obliki ocenjevalne lestvice Ocena 
funkcionalnih socialnih veščin je pri dveh ocenjevalcih (specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja in starši) ob koncu izvajanja programa višja kot pred začetkom izvajanja 
programa. Pri enem od ocenjevalcev je ob koncu nižja (razredničarka). Razredničarka je 
učenkino funkcioniranje na področju socialnih veščin pred izvajanjem v povprečju ocenila z 
0,882 (SD = 0,780), po izvajanju pa z 0,653 (SD = 0,583). Specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja ga je pred izvajanjem v povprečju ocenila z 1,521 (SD = 0,923), po izvajanju pa 
z 1,618 (SD = 0,953). Starši so ga pred izvajanjem v povprečju ocenili z 2,264 (SD = 0,946), 
po izvajanju pa z 2,326 (SD = 0,922).  

Vsi trije ocenjevalci so po koncu izvajanja programa v povprečju boljše ocenili učenkino 
funkcioniranje na področjih strategij reševanja problemov in igralnih spretnosti.  

Hipotezo 1, ki pravi, da bodo učenkini rezultati  na prirejeni obliki ocenjevalne lestvice 
Ocena funkcionalnih socialnih veščin (The functional Social Skills Assesment – FSSA v 
Sheridan in Bahme, 2013) ob koncu izvajanja programa višji kot pred začetkom izvajanja 
lahko delno potrdimo, saj je povprečje njenih rezultatov pri dveh ocenjevalcih ob koncu 
izvajanja višje, kot pred začetkom izvajanja. Ker je povprečje njenih rezultatov po koncu 
izvajanja pri ocenjevanju razredničarke nižje kot pred začetkom, hipoteze ne moremo v celoti 
potrditi.  

Interpretacija 

Med ocenjevalci se kažejo precejšnje razlike v dojemanju razvoja socialnih veščin učenke z 
AS. Starši so njeno funkcioniranje ocenili opazno višje kot razredničarka in specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja. To lahko pripišemo več dejavnikom. Eden od njih je dejstvo, da 
jo starši  slabše poznajo v vrstniških situacijah, kjer mora uporabiti svoje socialne veščine v 
novih izzivih, prepoznavati socialne namige s strani več različnih komunikacijskih partnerjev 
in se pogosteje znajde pred novimi zahtevami. Za družine z otroki z AS je namreč pogosto 
značilno, da razvijejo svoj specifičen način funkcioniranja, ki je prilagojen posebnostim 
otroka z AS do te mere, da se otrok v njem uspešno znajde. Pogosto se cela družina zavedno 
ali nezavedno prilagodi posebnostim otroka zato, da lahko uspešno funkcionirajo in se 
izognejo čustvenim in vedenjskim izpadom, ki jih pri otroku z AS lahko povzroči stiska v 
socialnih situacijah (Atwood, 2007). Zato je mogoče, da je učenka v socialnih situacijah, ki so 
jim starši priča, dejansko učinkovitejša kot v tistih, v katerih se znajde v šoli. Domače 
situacije in ljudje, ki v njih sodelujejo, so ji namreč že prilagojeni oz. se odzivajo tako, kot je 
zanjo ustrezno. Posledično starši njeno funkcioniranje v teh situacijah lahko ocenijo z višjo 
oceno. Vzrok za razliko v oceni učenkinega funkcioniranja lahko iščemo tudi v dejstvu, da so 
starši ocenjevali njeno funkcioniranje v drugih situacijah kot razredničarka in specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja. Starši so se pri ocenjevanju opirali na socialne situacije, ki so 
jim priča v domačem okolju in okolju izven šole, razredničarka in specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja pa ocenjujeta njeno funkcioniranje v situacijah znotraj šolske in razredne 
skupnosti. Menimo, da je okolje pomemben faktor za uspešnost v socialnih stikih, saj 
vključuje tako fizične dejavnike, kot so prostor, število oseb kot tudi osebnostne dejavnike, 
kot je npr. motivacija vključenih oseb za vključevanje učenke z AS. Predvidevamo, da so 
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starši motivirani in zainteresirani za to, da se učenka vključuje v čim več socialnih interakcij 
in so ji posledično pripravljeni spregledati napačen pristop ali odziv ter ji pomagati pri 
nerazumevanju situacije in vključevanju vanjo. Vrstniki pa v nasprotju s starši niso sami po 
sebi enako motivirani, da bi ji omogočili socialno vključenost oz. ji samoiniciativno pomagali 
pri vključevanju. V situacijah, kjer ni staršev, se mora učenka v večji meri zanesti nase, zato 
so te morda boljše merilo dejanske stopnje njenega socialnega funkcioniranja. To je dobro 
vidno v razliki med ocenami, saj se ocena staršev precej razlikuje od ocen, ki sta ju podali 
razredničarka in specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Njuni oceni kažeta, da učenkino 
funkcioniranje vidita podobno in opazno nižje kot njeni starši. Starši so po izvedbi programa 
vseeno opazili določen napredek, kar se vidi tako v aritmetični sredini odgovorov kot v 
učenkinem vidnem profilu, kjer prevladuje zelena barva. Starši menijo, da učenka po izvedbi 
programa večino socialnih veščin obvladuje na nivoju posplošitve, kar lahko zopet povežemo 
s specifičnostjo socialnih situacij, ki so jim starši priča v domačem okolju. Izboljšanje na 
področju socialnega funkcioniranja je pri učenki opazila tudi specialna in rehabilitacijska  
pedagoginja, vendar so njene opredelitve obvladovanja socialnih veščin precej nižje od tistih, 
ki jih navajajo starši. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je stopnjo obvladovanja 
socialnih veščin pri učenki enakomerno porazdelila med usvajanje in obvladovanje. Kljub 
temu pa je ob koncu več socialnih veščin opredelila na nivoju posplošitve kot v začetku. Nižje 
opredeljevanje socialnih veščin kot pri starših lahko povežemo s tem, da je specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja tista, ki se z učenko srečuje v situacijah, ko ta potrebuje pomoč in 
usmerjanje. Je tudi tista oseba, ki je učenko vodila pri pridobivanju določenih veščin, ki so ji 
pomagale pri vstopu v šolo in spremembah, ki jih ta prinaša. Prisotna je bila pri vseh kriznih 
situacijah in stiskah, ki so se v treh letih šolanja pokazale kot del učenkinega procesa 
vključevanja. Zato jo zelo dobro pozna, hkrati pa je lahko objektivno kritična do njenega 
funkcioniranja v socialnih situacijah, saj je njeno delo tudi opredeljevanje učenkinih 
primanjkljajev in pomoč ravno na teh področjih. Razredničarka je v povprečju učenkino 
funkcioniranje opredelila najnižje in je tudi edina ocenjevalka, pri kateri je povprečje 
rezultatov ob koncu izvajanja nižje kot pred začetkom izvajanja. Menimo, da je ta upad v 
oceni povezan s tem, da je bila razredničarka prisotna na naših srečanjih kot opazovalka in je 
lahko spremljala proces pridobivanja veščin pri učenki in njenih sošolcih. Zato je dobila dober 
vpogled v različne stopnje obvladovanja socialne veščine pri različnih učencih in je lahko 
podala bolj objektivno oceno učenkinega funkcioniranja. Tudi na vidnem profilu prevladujeta 
rdeča in oranžna barva, ki pomenita pridobivanje in spretnost v veščini, ni pa vidnega 
obvladovanja ali posplošitve. Razlog je lahko v tem, da je razredničarka prisotna v vseh 
socialnih situacijah, v katere je učenka vključena v strukturiranem in nestrukturiranem okolju. 
Za primerjavo ima njene sošolce, ki se v istih situacijah znajdejo na stopnji obvladovanja in 
posplošitve, kar razredničarki lahko predstavlja merilo za oceno obvladovanja veščine učenke 
z AS. Prav tako učenko pozna in vsakodnevno opazuje v situacijah pri pouku in med odmori v 
interakciji s sošolci, kar ji omogoča dober vpogled v njeno funkcioniranje. Razliko v 
rezultatih zato lahko pripišemo dvema glavnima dejavnikoma, torej poznavanju učenke v 
največ različnih socialnih situacijah ter obstoju merila – sošolcev, ki v istih situacijah 
funkcionirajo na spektru od usvajanja do posplošitve veščine. Učenko tako razredničarka 
umesti glede na poznavanje situacij in primerjavo s funkcioniranjem vrstnikov. Menimo, da bi 
si bile ocene med seboj bolj podobne, če bi starši, razredničarka in specialna in 
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rehabilitacijska pedagoginja ocenjevali učenkino funkcioniranje v istih situacijah, npr. z 
opazovanjem in ocenjevanjem na ček-listi. Vseeno pa je ocenjevanje različnih situacij 
omogočilo, da smo pridobili bolj splošen in poglobljen vpogled v učenkino funkcioniranje 
tudi izven šole. 

Vsi ocenjevalci so po koncu izvajanja programa v povprečju boljše ocenili učenkino 
funkcioniranje na področjih strategij reševanja problemov in igralnih spretnosti, kar kaže na 
učinkovitost programa na teh področjih. Področji sta bili ob začetku izvajanja opredeljeni kot 
eni od področij, kjer ima učenka največ težav, zato sta predstavljali pomemben del srečanj. 
Napredek na teh področjih lahko pripišemo dejavnostim, ki so bile izvedene in so učencem 
predstavljale izziv ali pa so jim bile posebej ljube in so se jim zato posvetili z več vneme. 
Dejavnosti za razvijanje igralnih spretnosti so bile namreč zasnovane tako, da so vključevale 
igre, ki so učenki ljube ali jo zanimajo zaradi njihove vsebine. Učenci so bili veseli »igre med 
poukom«, učenka z AS pa je bila zelo motivirana za vključevanje in je postopoma pristopila k 
igri po korakih, ki smo jih predhodno obravnavali. Na srečanjih se je dobro videlo, da 
učenkina izključenost iz igre ni povezana s pomanjkanjem motivacije, temveč z 
nepoznavanjem strategij vključevanja. Tudi njeni vrstniki so po več srečanjih bolj učinkovito 
sodelovali v skupinskih igrah in ponotranjili nekatere načine sodelovanja v igri, kot je npr. 
rotacija vlog, čestitanje zmagovalcu itd. Strategije reševanja problemov pa so področje, kjer je 
učenka vajena različnih pristopov in postopkov, ki ji lahko pomagajo, saj se je različnih 
strategij (tehnika umiritve, pristopa po korakih itd.) učila pri specialni in rehabilitacijski 
pedagoginji. Zato je bila vajena dela na ta način in je aktivno sodelovala pri nalogah. 
Napredek na omenjenih področjih zato lahko pripišemo kombinaciji notranjih dejavnikov, kot 
so motivacija in predhodne izkušnje, ter zunanjih dejavnikov, kot je ustrezno zastavljen 
program razvijanja teh veščin.  

Delno potrjena hipoteza 1 nakazuje na ustrezno smer raziskovanja in potencial za razvoj 
socialnih veščin učencev z AS znotraj razreda, saj je ob koncu izvajanja programa viden 
določen napredek. Vseeno pa program potrebuje nekaj sprememb, s katerimi bi lahko bil še 
učinkovitejši. Zgolj delno potrditev hipoteze lahko pripišemo kratkotrajnejšemu izvajanju 
programa, ki bi lahko bil tudi celoletni, a je v našem primeru potekal 15 tednov. Učenci z AS 
namreč potrebujejo kontinuiran proces z manjšimi konkretnimi koraki, ki jim pomagajo 
osmisliti dejavnosti in veščine, ki jih z njimi pridobivajo (Brecelj Kobe, 2006). V naši situaciji 
pa tako izvajanje ni bilo možno, saj so srečanja potekala med poukom in bi bilo za celoten 
učni proces preveč neugodno, da bi trajala celo leto. S tem  nakazujemo na potrebo po 
spremembi zastavljenega učnega načrta in vključitvi takih vsebin v sklop pouka in obstoječih 
ciljev.  

3.4.2. Hipoteza 2  

Hipoteza 2: Indeks kohezivnosti skupine, pridobljen s pomočjo sociograma po 
dvodimenzionalnem sociometričnem klasifikacijskem sistemu z omejeno izbiro bo 
pokazal večjo povezanost razredne skupnosti po koncu razvijanja socialnih veščin, kot 
je bila pred začetkom izvajanja. 
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Rezultati 

To hipotezo smo preverjali s pripravo sociomatrike odgovorov 21-ih učencev, vključno z 
učenko z AS. Učenci so zaradi anonimnosti v sociomatriki opredeljeni zgolj z začetnicami, 
učenka z AS pa je poudarjena z vijolično barvo. Na vprašanja o tem, s kom v razredu se 
najraje in s kom najmanj radi družijo, so učenci odgovarjali pred začetkom izvajanja 
programa in po koncu izvedbe. Iz sociomatrike smo obakrat izračunali indeks kohezivnosti 
razredne skupnosti in ju primerjali. Rezultate prikazujemo spodaj. Za potrebo dodatne analize 
dodajamo sociometrični status učenke z AS znotraj razreda pred in po izvedbi programa.  
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. Z
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V
sota izbir 

 Zap. 
št. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

V. A. 1  +  - + -  +          -     
E. B. 2 +  + -  -  +          -     
A. H. 3  +     + +   -       -  -   
I. H. 4  + +   -   +      -    -    
S. K. 5 + + -    - + -              
S. R. L. S. 6  +  -    + + -           -  
S. Š. 7   + - + -  +          -     
M. Š. 8   + -  -     +         - +  
K. Z. 9    -  +  +   - -   +        
J. B. 10    -  - -    +        +  +  
T. C. 11   - -  -       +       + +  
V. Č. 12 -   -  -        +     + +   
J. F. 13    - - -        + +    +    
A. G. 14  -  -  -      + +      +    
V. H. 15    -  -    -       + + +    
D. I. 16    -  -       +    + -   +  
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N. L. Z. 17    -  -  +       + +  -     
G. S. 18    -  -  -     +  +    +    
N. T. 19    -  - -   +  + +          
M. T. 20   - -  -     + +         +  
M. Z. 21    -  - -   + +  +          
Dobljeni 
glasovi + 

 2 5 4 0 2 1 1 8 2 2 4 3 6 2 4 1 2 1 6 2 5  

Dobljeni 
glasovi - 

 1 1 3 18 1 17 4 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 6 1 2 1  

Skupaj 
 

 3 6 7 18 3 18 5 9 3 4 6 4 6 2 5 1 2 7 7 4 6  

Vzajemne 
izbire + 

 2 2 3 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 36 

Vzajemne 
izbire - 

 0 0 2 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 13 

Skupaj 
 

 2 2 5 3 1 4 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 2 1 4 3 2 49 

Tabela 2: Sociomatrika odgovorov pred izvedbo programa 
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V
sota izbir 

 Zap. 
št. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

V. A. 1  +  - + -  +          -     
E. B. 2 +  + -  -  +          -     
A. H. 3  +  -  - + +          -     
I. H. 4  +      + +      -  - -     
S. K. 5 + +  -  -  +          -     
S. R. L. S. 6  +  -    + + -           -  
S. Š. 7  + + -  -  +          -     
M. Š. 8  + + -  -              - +  
K. Z. 9   - -  +      -   +  +      
J. B. 10    -  - -      +      +  +  
T. C. 11    -  -       +  -    +  +  
V. Č. 12 -   -  -        +     + +   
J. F. 13 -     -    +  +      - +    
A. G. 14    -  -      + +     - +    
V. H. 15    -  -    -       + + +    
D. I. 16 -   -  -       +    +    +  
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N. L. Z. 17    -  -  +       + +  -     
G. S. 18    -  -  -       + + +      
N. T. 19    -  - -   +  + +          
M. T. 20    -  -     + +      - +    
M. Z. 21    -  -    + +  +     -     
Dobljeni 
glasovi + 

 2 7 3 0 1 1 1 8 2 3 2 4 6 1 3 2 4 1 7 1 4  

Dobljeni 
glasovi - 

 3 0 1 19 0 18 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 11 0 1 1  

Skupaj 
 

 5 7 4 19 1 19 3 9 2 5 2 5 6 1 5 2 6 12 7 2 5  

Vzajemne 
izbire + 

 2 3 3 0 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 36 

Vzajemne 
izbire - 

 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9 

Skupaj 
 

 2 3 3 3 1 3 1 2 1 4 1 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 45 

Tabela 3: Sociomatrika odgovorov po izvedbi programa 
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Indeks kohezivnosti skupine pred izvedbo pri upoštevanju vzajemnih pozitivnih izbir 

�� = 	
Σ	��

Σ	���
 

Σ	�� = ��	
�	�������ℎ	����� = 36,0 

Σ	��� = ��	
�	�	ž��ℎ	�������ℎ	����� = 31,5 

Σ	��� = 	
� ∗ �

2
 

	�� = 	
36,0

31,5
= 1,143 

��	 > 0,60		 → ���	��	#	�����	�
	��$#��� 

 

Indeks kohezivnosti skupine pred izvedbo pri upoštevanju vzajemnih negativnih izbir 

�� = 	
Σ	��

Σ	���
 

Σ	�� = ��	
�	�������ℎ	����� = 13,0 

Σ	��� = ��	
�	�	ž��ℎ	�������ℎ	����� = 31,5 

Σ	��� = 	
� ∗ �

2
 

	�� = 	
13,0

31,5
= 0,413 
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Indeks kohezivnosti skupine po izvedbi pri upoštevanju vzajemnih pozitivnih izbir  
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31,5
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��	 > 0,60		 → ���	��	#	�����	�
	��$#��� 
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Indeks kohezivnosti skupine po izvedbi pri upoštevanju vzajemnih negativnih izbir 

�� = 	
Σ	��

Σ	���
 

Σ	�� = ��	
�	�������ℎ	����� = 13,0 

Σ	��� = ��	
�	�	ž��ℎ	�������ℎ	����� = 31,5 

Σ	��� = 	
� ∗ �

2
 

	�� = 	
9,0

31,5
= 0,286 

��	 < 	0,40		 → š����	#	�����	�
	��$#��� 

 

Indeks kohezivnosti razredne skupnosti pred začetkom izvajanja programa je enak tistemu ob 
koncu (IK = 1,143), kar nakazuje na visoko povezanost skupine. Pri tem smo kot merilo 
upoštevali vzajemne pozitivne izbire učencev. To kaže na enako stopnjo povezanosti učencev 
v razredni skupnosti pred in po začetku izvajanja programa. Ko smo kot merilo upoštevali 
vzajemne negativne izbire učencev,  je bil indeks kohezivnosti pred izvedbo (IK = 0,413), kar 
kaže na srednjo povezanost skupine. Po izvedbi programa  je bil indeks ob enakem merilu 
nižji, in sicer (IK = 0,286), kar kaže na šibko povezanost skupine. Znižanje indeksa 
kohezivnosti skupine ob upoštevanju vzajemnih negativnih izbir prikazuje pozitivno 
spremembo v razredni skupnosti in pomeni, da so učenci vzajemno manjkrat izrazili, s kom se 
ne želijo družiti. To pomeni, da se je zmanjšalo število vzajemnih nesoglasij med dvema ali 
več učenci.  

Za boljše razumevanje sprememb znotraj razreda smo izračunali še sociometični status 
učenke z AS znotraj razreda pred in po izvedbi programa ter ju primerjali med seboj. Prav 
tako smo učenko umestili v sociometrične skupine po Coieu in Dodgu (1988 v Pečjak Košir, 
2002) pred in po izvedbo.  

Sociometrični status učenke z AS pred izvedbo pri upoštevanju pozitivnih izbir 

++, = 1 +	
Σ	����� − �	�����

� − 1
 

++, = 0,9 

0,9	 ≤ 	 ++, 	≤ 1,19		 →  srednji sociometrični status 

Sociometrični status učenke z AS pred izvedbo pri upoštevanju negativnih izbir 
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++, = 1 +	
Σ	����� − �	�����

� − 1
 

++, = 1,7 

1,19	 < 	 ++, 	→  visok sociometrični status 

Sociometrični status učenke z AS po izvedbi pri upoštevanju pozitivnih izbir 

++, = 1 +	
Σ	����� − �	�����

� − 1
 

++, = 0,9 

0,9	 ≤ 	 ++, 	≤ 1,19		 →  srednji sociometrični status 

Sociometrični status učenke z AS po izvedbi pri upoštevanju negativnih izbir 

++, = 1 +	
Σ	����� − �	�����

� − 1
 

++, = 1,5 

1,19	 < 	 ++, 	→  visok sociometrični status 

 

Socialna preferenčnost učenke z AS pred izvedbo (Coie in Dodge, 1988 v Pečjak in Košir, 
2002) 

�0 −	�,		 = 1 − 17 = 	−16 

−16	 < 	−1.0		 →   Sociometrična skupina: zavrnjeni učenci 

Socialni vpliv učenke z AS pred izvedbo (Coie in Dodge, 1988 v Pečjak in Košir, 2002) 

�0 +	�, = 1 + 17 = 18 

18	 > 1.0	 →  Sociometrična skupina: kontroverzni učenci 

Socialna preferenčnost učenke z AS po izvedbi (Coie in Dodge, 1988 v Pečjak in Košir, 2002) 

�0 −	�,		 = 1 − 18 = 	−17 

−17	 < 	−1.0		 →   Sociometrična skupina: zavrnjeni učenci 

Socialni vpliv učenke z AS po izvedbi (Coie in Dodge,1988 v Pečjak in Košir, 2002) 

�0 +	�, = 1 + 18 = 19 

19	 > 1.0	 →  Sociometrična skupina: kontroverzni učenci 
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Sociometrični status učenke je bil ob upoštevanju pozitivnih izbir pred izvedbo in po izvedbi 
enak (++, = 0,9), kar se uvršča v srednji sociometrični status. Ob upoštevanju negativnih 
izbir pa je bil učenkin sociometrični status visok tako pred izvedbo (++, = 1,7), kot tudi po 
njej (++, = 1,5). Sicer je ob koncu opazno znižanje, a je učenka še vedno prejela toliko 
negativnih glasov, da je njen status ob upoštevanju negativnih izbir izrazito visok. Tako pred 
kot po izvedbi se učenka po socialni preferenčnosti uvršča v sociometrično skupino 
zavrnjenih učencev, po socialnem vplivu pa v sociometrično skupino kontroverznih učencev.  

Hipotezo 2, ki pravi, da bo indeks kohezivnosti skupine, pridobljen s pomočjo sociograma po 
dvodimenzionalnem sociometričnem klasifikacijskem sistemu z omejeno izbiro pokazal večjo 
povezanost razredne skupnosti po koncu razvijanja socialnih veščin, kot je le-ta bila pred 
začetkom izvajanja, lahko zavrnemo, saj je indeks kohezivnosti ob upoštevanju vzajemnih 
pozitivnih izbir ostal nespremenjen.  

Kljub temu pa so bile v razredni skupnosti opazne spremembe, ki so vidne ob upoštevanju 
indeksa kohezivnosti, kjer so merilo vzajemne negativne izbire. Ta se je po izvedbi znižal, kar 
nakazuje na manj vzajemnih nesoglasij med učenci znotraj razreda. Prav tako je napredek 
viden pri socialnem statusu učenke z AS, ki se je ob upoštevanju negativnih izbir nekoliko 
znižal. To pomeni, da jo je po izvedbi programa manj učencev navedlo kot eno od sošolk, s 
katero se ne želijo družiti.  

Interpretacija 

Indeks kohezivnosti skupine ob koncu izvajanja programa kaže, da v povezanosti skupine ni 
sprememb, saj indeks ostaja enak. To lahko pripišemo dejstvu, da bi bila za spremembo 
vrednosti indeksa potrebna velika sprememba v izbirah med učenci, ki bi lahko bila dosežena 
v daljšem časovnem obdobju. Glede na višino indeksa (IK = 1,143) pa dosežen rezultat ni 
zaskrbljujoč, saj je razred visoko povezan med seboj. Kot pozitivno spremembo lahko 
upoštevamo spremembo v indeksu povezanosti pri upoštevanju negativnih izbir. Ta se je po 
izvedbi namreč zmanjšal, kar kaže na to, da so učenci vzajemno manjkrat izbrali, s kom se ne 
želijo družiti. To pomeni, da je bilo po koncu izvajanja programa manj vzajemnih nesoglasij 
med učenci in da so ti rešili določena trenja ali nestrinjanja med seboj. Rezultat lahko 
povežemo s tem, da so v tem obdobju prvič, odkar so sošolci, tedensko sodelovali v vajah 
povezovanja in socialnih nalogah, ki so od njih zahtevale upoštevanje perspektive drugega. 
Teorija uma, ki je bila velik del srečanj, je namreč tudi sošolcem učenke z AS omogočila, da 
so se zavestno usmerili na to, kaj mislijo, želijo in nameravajo njihovi sošolci, ter kako se ob 
tem počutijo. Otroci, ki s teorijo uma nimajo težav, namreč naloge, ki jih le-ta omogoča, 
izvajajo podzavestno in instinktivno v nasprotju z učenci z AS, ki se morajo reševanja takih 
nalog zavedno priučiti (Atwood, 2007). Za spremembo indeksa kohezivnosti bi bila potrebna 
izrazita sprememba v medsebojnih izbirah med učenci. Kljub temu menimo, da je bil na tem 
področju dosežen določen napredek, ki je bil opazen na samih srečanjih. Učenci so proti 
koncu srečanj namreč delovali bolj složno, pojavljalo se je manj konfliktov v skupinskih 
dejavnostih, večkrat so se uspeli sami dogovoriti o rešitvi problema ali naloge. Ravno ta 
napredek, ki smo ga opazili, poraja vprašanje o možnostih nadaljnjega raziskovanja v tej 
smeri. Glede na to, da je bil napredek v skupinski dinamiki opazen že po 15-ih srečanjih, 
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menimo, da obstaja velik potencial za dosego še več pozitivnih sprememb po daljšem 
časovnem obdobju izvajanja podobnega programa.  

Kot zanimivost pri dodatni analizi smo izračunali še sociometrični status učenke z AS znotraj 
razreda pred in po izvajanju programa. Ob upoštevanju pozitivnih izbir je bil njen status pred 
in po izvedbi uvrščen v srednji sociometrični status. Imela je vzajemne izbire s sošolci, s 
katerimi se rada druži, in tiste, s katerimi se ne želi. Tak rezultat nakazuje na povprečen status 
v razredu, vseeno pa je iz sociomatrike razvidno, da je učenka ena od tistih, ki so najpogosteje 
izbrani kot sošolci, s katerimi se večina ne želi družiti. Razlog vidimo ravno v pomanjkljivem 
obvladovanju socialnih veščin, ki bi učenki omogočile, da bi se s sošolci lahko povezala v 
interesih, vključila v pogovor in sodelovala pri igri. Učenka namreč kaže interes za druženje, 
a je zaradi svojega pristopa pri tem občasno neuspešna. Med samimi srečanji, ko se je v igro 
vključevala ob upoštevanju naučenih postopkov, je bila v svojem pristopu učinkovita in je 
izkazovala veselje, ko se je uspešno priključila igri ali nalogi. Zato menimo, da učenka s 
strani sošolcev ni namerno zavrnjena zaradi nje same, temveč zgolj zaradi njenega pristopa, ki  
ga je z usmerjenim poučevanjem sicer moč spremeniti. Ko so učenci skupaj sodelovali v igri 
ali nalogi, so sošolci izkazovali popolno sprejemanje in niso izkazovali nobenega 
odklonilnega vedenja do nje. Ob upoštevanju negativnih izbir pa je učenkin status ostal visok 
tako pred kot po izvajanju programa, kar kaže na že omenjeno dejstvo, da se sošolci ne želijo 
družiti z njo. Razlog bi lahko bil v tem, da so si v letih, odkar so sošolci, ustvarili mnenje o 
njej na podlagi njenih pristopov in dejanj v različnih socialnih situacijah. Njenih vedenj 
morda ne razumejo povsem ali pa ne razumejo, kako ona ne razume njih, kar vodi v 
odklonilen odnos. Odgovor je medsebojno spoznavanje in vključevanje v dejavnosti, kjer 
učenka z AS spozna, kako razmišljajo sošolci, oni pa spoznajo, kako in zakaj ona funkcionira 
drugače. Na srečanjih so se ob primerni spodbudi med njimi razvile sodelovalne aktivnosti, v 
katerih so bili učenci med seboj povezani in so stremeli k istemu cilju. Predpogoj je bil, da so 
vsi točno vedeli, kakšna sta njihova naloga in cilj in kaj morajo narediti, da bodo ta cilj 
dosegli. Tako se je tudi učenka z AS lahko učinkovito vključila v skupino, saj so ji bile 
socialne situacije predstavljene po korakih, z razlago in navodili, kaj se od nje pričakuje. Ker 
pa v šoli ni možno pričakovati, da bodo dejavnosti, kot sta igre in druženje, vedno v naprej 
načrtovane in usmerjane na način, ki bi učenki z AS omogočil najlažjo vključevanje, vidimo 
dobro alternativo temu v poučevanju učenke in njenih vrstnikov o teh temah. S tem ko bodo 
oboji seznanjeni z medsebojnim načinom funkcioniranja in razlikami v le-tem, bodo tudi v 
neusmerjenih situacijah vedeli, kako postopati in s tem zagotoviti sprejemajoče okolje za vse.  
Podoben program razvijanja socialnih veščin ima torej potencial v naprej preprečiti določene 
neugodne situacije in stanja v razredu, ki bi privedla do konfliktov ali občutka 
neobvladovanja pri učencih, ki imajo težave na področju socialnih stikov.  

Glede na socialno preferenčnost se je učenka pred in po izvajanju uvrstila v skupino 
zavrnjenih učencev. Zanje naj bi bila značilna agresivnost na področju fizičnega vedenja, 
moteči izbruhi in podobne  negativne oblike vedenja. Prav tako velja, da zavrnjeni učenci 
nimajo socialnih spretnosti, s katerimi bi uravnovesili svoje agresivno vedenje. Poleg tega je 
zanje značilno še, da imajo nižje kognitivne sposobnosti, izražajo višjo stopnjo anksioznosti 
in depresivnosti, imajo nižjo samopodobo ter da pogosto reagirajo impulzivno (Pečjak in 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Polona Pirš, magistrsko delo 

55 
 

Košir, 2002). Za učenko z AS držijo določene značilnosti tega opisa, druge pa se z njenim 
funkcioniranjem ne ujemajo. Učenka nima usvojenih ustreznih socialnih spretnosti, da bi se 
lahko povsem učinkovito vključevala v razredno skupnost, kar pogosto vodi v impulziven 
odziv ali neustrezno obliko vedenja, kot je vpitje. Vendar pa je na akademskem področju 
izredno uspešna in ima ustrezno samopodobo. Razlog za uvrstitev v skupino zavrnjenih 
učencev zato vidimo predvsem v vedenju, ki je za sošolce najbolj opazno moteče, to je vpitje. 
Učenka se namreč še uči ustreznih odzivov na stresne ali njej nepoznane situacije in občasno 
še neustrezno reagira, ko se znajde v taki situaciji. Tekom programa se je izkazalo, da je 
razlog za neustrezno odzivanje v enaki meri nerazumevanje situacij in nerazumevanje 
perspektive drugega. Učenka je namreč pri socialnih zgodbah in igri vlog večkrat z 
zanimanjem postavljala vprašanja, zakaj je kdo nekaj naredil ali rekel in bila presenečena nad 
odzivi nastopajočih v zgodbi. To je zopet povezano s teorijo uma in kaže na potrebo po 
vpeljavi takih vsebin v kurikulum za pomoč učencem s posebnimi potrebami in njihovim 
vrstnikom. Prav tako  so tudi njeni sošolci preko aktivnosti spoznali, da njeno vpitje 
predstavlja stisko, in ne odpora ali jeze do njih. Ko so se v socialni situaciji odzvali 
vključujoče namesto z odklonom, je tudi vpitje pri učenki hitreje prenehalo in se proti koncu 
skoraj ni več pojavljalo. Menimo, da je to ena od glavnih prednosti sodelovanja vrstnikov 
takem programu, saj gre za medsebojno spoznavanje in učenje veščin, kar pozitivno vpliva na 
celotno razredno skupnost.  

Glede na socialni vpliv  je bila učenka pred in po izvajanju opredeljena v skupino 
kontroverznih učencev, za katere je značilna visoka stopnja agresivnosti, a tudi višja stopnja 
sociabilnosti. Takšni učenci naj bi imeli višje socialne spretnosti in višje kognitivne spretnosti 
kot zavrnjeni učenci (Pečjak in Košir, 2002). Naša učenka tudi temu opisu ustreza le delno, 
saj njene socialne spretnosti niso visoke, medtem ko obenem dosega višji nivo kognitivnih 
sposobnosti. Za spremembo socialnega vpliva bi potrebovali daljše časovno obdobje, v 
katerem bi učenka imela možnost pokazati svoje pozitivne lastnosti v interakciji s sošolci. Na 
ta način bi lahko postopno razvijala področja, na katerih ima več težav, ne da bi to vplivalo na 
njene odnose in položaj v razredu. Možnost zopet vidimo v daljšem časovnem obdobju 
razvijanja socialnih veščin, ki bi bil prilagojen njenemu funkcioniranju.  

3.4.3. Hipoteza 3 

Hipoteza 3: Učenkini starši bodo po koncu programa razvijanja socialnih veščin v 
intervjuju navedli konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke v različnih 
socialnih situacijah. Te spremembe bodo povezane s temami, s katerimi smo se na 
srečanjih eksplicitno ukvarjali. 

Rezultati 

Učenkini starši so po koncu izvedbe programa odgovorili na vprašanje o njihovih opažanjih 
morebitnih sprememb pri učenki z AS. Odgovor je prikazan v spodnji tabeli.  
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Intervjuvanec Kategorija 1:  
Opažene spremembe 

Kategorija 2:  
Ni opaženih sprememb 

Starši / »Nič posebnega, pri njej se stvari 
stalno spreminjajo, ne bi mogla rečt, 
da so prav zdaj kakšne posebne 
spremembe.« 

Tabela 4: Spremembe pri učenki z AS, ki so jih v intervjuju navedli starši 

Starši po koncu programa razvijanja socialnih veščin pri učenki niso opazili sprememb na 
področju funkcioniranja v socialnih situacijah. Nadaljnja vprašanja o vzrokih zato niso bila 
postavljena. Transkript intervjuja je priložen v prilogah. 

Hipotezo 3, ki pravi, da bodo učenkini starši po koncu programa razvijanja socialnih veščin v 
intervjuju navedli konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke v različnih socialnih 
situacijah ter da bodo te spremembe povezane s temami, s katerimi smo se na srečanjih 
eksplicitno ukvarjali, lahko zavrnemo. Starši sprememb po koncu programa namreč ne 
opažajo.  

Interpretacija 

Učenkini starši so v intervjuju omenili, da se njeno stanje stalno spreminja, vendar ne 
navajajo posebnih sprememb ravno v tem obdobju. Odgovor lahko povežemo z že omenjenim 
dejstvom, da oni učenko (njihovo hči) poznajo v domačem okolju in socialnih situacijah, ki so 
zanj značilne. Njenemu funkcioniranju so se prilagodili, ona pa se je prilagodila njim. Prav 
tako se med seboj dobro poznajo in do določene mere lahko napovedo njeno funkcioniranje 
ter posledično vnaprej odstranijo elemente, ki bi zanjo lahko bili moteči in ji pomagajo v 
situacijah, za katere vedo, da ji predstavljajo izziv. To je prvi razlog, ki ga lahko povežemo z 
odsotnostjo opaženih sprememb s strani staršev. Drugi razlog je v generalizaciji veščin na 
domače okolje. Avtorji predhodnih raziskav s tega področja so si edini, da je generalizacija 
pridobljenih veščin v domače (naravno, vsakodnevno) okolje največji izziv različnih 
programov razvijanja socialnih veščin pri otrocih z AS. Za posplošitev mora otrok najprej 
veščino usvojiti na nivoju avtomatizacije in jo ohraniti daljše časovno obdobje. Generalizacija 
predstavlja še nadgradnjo tega. Za pridobitev tako visoke stopnje obvladovanja bi bilo 
program potrebno izvajati dlje časa, kar bi omogočilo urjenje veščine do te mere, da bi ta bila 
povsem avtomatizirana. Potrebno bi bilo izvesti več srečanj, na katerih bi učenci veščino 
spoznavali z različnih zornih kotov, nato pa bi jo urili z različnimi aktivnostmi, ki bi 
ponazarjale morebitne situacije, s katerimi se potencialno srečujejo v domačem okolju. 
Najbolj optimalno bi bilo, da se tak program izvaja v okviru pouka, saj bi izvajalec (učitelj, 
specialni in rehabilitacijski pedagog, psiholog) lahko načrtoval srečanja glede na trenutno 
funkcioniranje učencev, specifike učencev s posebnimi potrebami in bi ob tem upoštevali 
morebitne trenutne težave, ki učencem onemogočajo uspešno socialno vključevanje.  
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3.4.4. Hipoteza 4 

Hipoteza 4: Specialna in rehabilitacijska pedagoginja bo po koncu programa razvijanja 
socialnih veščin v intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke 
v različnih socialnih situacijah. Te spremembe bodo povezane s temami, s katerimi smo 
se na srečanjih eksplicitno ukvarjali. 

Rezultati 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je po koncu izvedbe programa odgovorila na 
vprašanje o njenih opažanjih morebitnih sprememb pri učenki z AS. Odgovor je prikazan v 
spodnji tabeli.  

 

Intervjuvanec Kategorija 1:  
Opažene spremembe 

Kategorija 2:  
Ni opaženih sprememb 

Specialna in 
rehabilitacijska 
pedagoginja 

/ »Ne, pri individualnih urah ni nekih 
razlik…« 

Tabela 5: Spremembe pri učenki z AS, ki jih je v intervjuju navedla specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja 

 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki učenko z AS obravnava v okviru ur dodatne 
strokovne pomoči, je po koncu izvajanja programa navedla, da pri njej ne opaža sprememb. 
Meni pa, da individualne ure niso povsem realen pokazatelj dejanske situacije v razredu. Prav 
tako meni, da so aktivnosti za razvijanje socialnih veščin koristne tako za otroke s posebnimi 
potrebami kot tudi ostale in da bi program lahko trajal dlje. Nadaljnja vprašanja o morebitnih 
vzrokih zaradi odsotnosti opaženih sprememb niso bila postavljena. Transkript intervjuja je 
priložen v prilogah.  

Hipotezo 4, ki pravi, da bo specialna in rehabilitacijska pedagoginja po koncu programa 
razvijanja socialnih veščin v intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju 
učenke v različnih socialnih situacijah in da bodo te spremembe povezane s temami, s 
katerimi smo se na srečanjih eksplicitno ukvarjali, lahko zavrnemo. Specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja teh sprememb po koncu programa ne opaža.  

Interpretacija 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja v intervjuju ne navaja sprememb, ki bi jih pri učenki 
opazila po izvedbi programa. Že sama omeni razloge, ki bi lahko botrovali k temu, predvsem 
prekratek čas izvajanja programa in s tem nezmožnost generalizacije na okolje, ki ni razredno. 
V svojem odgovoru se je osredotočila na individualne ure, ki jih pri njej učenka obiskuje. Za 
te ure je značilno, da je situacija v primerjavi z razredno bistveno drugačna. Otroci z AS so 
pogosto uspešnejši v socialnih stikih z odraslimi, saj je njihov način govora bolj kot 
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vrstniškemu podoben predavateljskemu. Odrasli se jim v pogovoru lažje prilagodijo in z njimi 
komunicirajo na način, ki jim je razumljiv in poznan. Po drugi strani pa jih ostali otroci težje 
razumejo in se jim zato rajši umaknejo, kot da bi se trudili z vzpostavljanjem odnosa in 
razumevanjem situacije (Milačić, 2006). To je morebitni razlog, da je učenka z AS v 
individualnih situacijah s specialno in rehabilitacijska pedagoginjo že v osnovi uspešneje 
vzpostavljala in ohranjala socialne stike, saj se ji je specialna in rehabilitacijska pedagoginja s 
svojim znanjem in razumevanjem njenih težav lahko prilagodila. Drugi morebitni razlog  je 
ponovno generalizacija pridobljenih veščin oz. odsotnost le-te. Verjetno je, da učenka 
pridobljenih veščin v obdobju izvajanja programa še ni avtomatizirala do te mere, da bi jih 
lahko prenesla na komunikacijo z odraslim v individualni obravnavi, kjer že ima ustaljene 
vzorce delovanja in socialnega obnašanja. Menimo, da bi po daljšem časovnem obdobju 
izvajanja programa postopno opazili spremembe tudi v drugih okoljih, in ne zgolj na samih 
srečanjih, prav tako  bi se lahko prilagajali in ravnali po trenutnih stanjih oz. situacijah v 
razredu. Na ta način bi učenki in vrstnikom omogočili kar najbolj naravno okolje za učenje 
socialnih veščin in tako posredovali veščine, kako ravnati v konkretni situaciji. Hkrati bi 
reševali morebitne trenutne krize, konflikte ali trenja v razredu.  

3.4.5. Hipoteza 5 

Hipoteza 5: Razredničarka bo po koncu programa razvijanja socialnih veščin v 
intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke in njenih sošolcev 
v različnih socialnih situacijah. Te spremembe bodo povezane s temami, s katerimi smo 
se na srečanjih eksplicitno ukvarjali. 

Rezultati 

Razredničarka je po koncu izvedbe programa odgovorila na vprašanja o njenih opažanjih 
morebitnih sprememb pri učenki z AS ter njenih sošolcih. Odgovori so prikazani v spodnjih 
tabelah. Transkript intervjuja je priložen v prilogah.  
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Intervjuvanec Kategorija 1:  
Opažene spremembe 

Kategorija 2:  
Ni opaženih sprememb 

Razredničarka »… se ves čas dogajajo neke 
spremembe, pri njej še posebej.« 
»… razlike v tem, kako je 
pristopala k dejavnostim in igram, 
ki si jih pripravila.« 
»… se je proti koncu že kar sama 
vključila, kaj vprašala, prej pa 
samo bolj gledala sošolce, ni 
vedela, kako naj pride zraven.« 
»… na koncu se je vključevala, 
bila aktivnejša tudi sama.« 
»Večkrat te je prosila, da greš z 
njo do neke igre, ko si ji pokazala, 
kako se vključiti, pa je šlo. Tega 
prej ni naredila.« 
»Potem je dobila uvid, ko je 
spoznala, kako poteka. Potem je 
pristopila.« 

/ 

Tabela 6: Spremembe pri učenki z AS, ki jih je v intervjuju navedla razredničarka 

 

 

Intervjuvanec Kategorija 1: Igralne 
spretnosti 

Kategorija 2: 
Reševanje problemov 

Kategorija 3:Lastna 
motivacija za 
vključevanje 

Razredničarka »… razlike v tem, 
kako je pristopala k 
dejavnostim in igram, 
ki si jih pripravila.« 
 
»… se je proti koncu 
že kar sama vključila, 
kaj vprašala, prej pa 
samo bolj gledala 
sošolce, ni vedela, 
kako naj pride 
zraven.« 

»Večkrat te je prosila, 
da greš z njo do neke 
igre, ko si ji pokazala, 
kako se vključiti, pa je 
šlo. Tega prej ni 
naredila.« 

»Potem je dobila uvid, 
ko je spoznala, kako 
poteka. Potem je 
pristopila.« 
 
»… na koncu se je 
vključevala, bila 
aktivnejša tudi sama.« 
 

Tabela 7: Opažene spremembe pri učenki z AS po kategorijah 
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Intervjuvanec Vzrok 1: Odraščanje Vzrok 2: Program razvijanja 
socialnih veščin znotraj razreda 

Razredničarka »Več stvarem, tudi odraščanju.« »Je pa imela pri teh vajah 
možnost, da se je navadila. Imela je 
čas, nisi je silila.«  
 
»Sprva se izogiba manj znanega, 
potrebuje čas.« 

Tabela 8: Vzroki za spremembe pri učenki z AS, kot jih je navedla razredničarka 

 

 

Intervjuvanec 
 

Kategorija 1:  
Opažene spremembe 

Kategorija 2: 
Ni opaženih sprememb 
 

Razredničarka 
 

»…je zelo dobrodošlo, kar si delala 
z njimi,…« 
»Kot skupina so se začutili, bolj so 
sodelovali, zelo so bili aktivni.« 
»Jim je bilo blizu, kar so delali in 
so se zato sproti učili.« 
»So se veselili ur.« 
»Ure so pa imele namen in cilj.« 
»Lažje so se organizirali, ko so bili 
v skupini, so se malo bolj 
spoznavali, to kako kdo 
funkcionira, kaj pričakovat.« 
»…vsem zelo prav pride.« 
 

/ 

Tabela 9: Spremembe v vedenju učencev v razredu 
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Intervjuvanec Kategorija 1: 
Sodelovanje in 
povezanost skupine  
 

Kategorija 2:  
Nova znanja, veščine 

Kategorija 3:  
Zabava 

Razredničarka »Kot skupina so se 
začutili, bolj so 
sodelovali, zelo so 
bili aktivni.« 
 
»… so se malo bolj 
spoznavali, to kako 
kdo funkcionira, kaj 
pričakovat.« 
 
 

»Jim je bilo blizu, kar 
so delali in so se zato 
sproti učili.« 
 
 »Lažje so se 
organizirali, ko so 
bili v skupini,…« 

»So se veselili ur.« 

Tabela 10: Spremembe v vedenju učencev v razredu po kategorijah 

 

 

Intervjuvanec Vzrok 1: Program razvijanja socialnih veščin znotraj razreda 

Razredničarka »Bilo je zelo dobrodošlo, kar si delala z njimi,…« 
 
»Ure so pa imele namen in cilj.« 
 
»…morali bi kaj takega imeti v okviru pouka. Ne samo zaradi učencev 
z odločbami, vsem zelo prav pride.« 

Tabela 11: Vzroki za spremembe v vedenju učencev v razredu, kot jih je navedla 

razredničarka 

 

Razredničarka je v intervjuju navedla, da opaža spremembe v vedenju učenke z AS po izvedbi 
programa. Spremembe po opisnikih spadajo v tri kategorije; igralne spretnosti, reševanje 
problemov in lastna motivacija za vključevanje. Opisala je postopnost sprememb, ki jih je 
opazila pri učenki in izpostavila časovni dejavnik učenkinega spoznavanja načina dela na 
srečanjih, nato pa se začela vse bolj vključevati v dejavnosti. Opažene spremembe opisuje kot 
pozitivne, pripisuje pa jih dvema glavnima vzrokoma; odraščanju in izvedenemu programu 
razvijanja socialnih veščin znotraj razreda.  
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Razredničarka prav tako navaja pozitivne spremembe v vedenju učencev v razredu, ki jih po 
opisnikih lahko uvrstimo v tri kategorije: sodelovanje in povezanost skupine, nova znanja in 
veščine ter zabava. Opisala je, kako so se učenci bolj povezali med seboj ter učinkovitejše 
sodelovali. Kot edini vzrok navaja izveden program.  

Hipotezo 5, ki pravi, da bo razredničarka po koncu programa razvijanja socialnih veščin v 
intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke in njenih sošolcev v 
različnih socialnih situacijah ter da bodo te spremembe povezane s temami, s katerimi smo se 
na srečanjih eksplicitno ukvarjali, lahko potrdimo. Razredničarka je namreč navedla 
konkretne pozitivne spremembe tako pri učenki kot pri njenih sošolcih in te spremembe 
povezala z izvedenim programom, torej s temami, ki smo jih obravnavali na srečanjih.  

Interpretacija 

Razredničarka je bila prisotna na srečanjih kot opazovalka in je tako imela priložnost 
spremljati napredek učencev od začetka do konca izvajanja srečanj. V končnem intervjuju je 
navedla spremembe, ki jih opaža. Pri učenki z AS je poudarila postopnost sprememb, ki so se 
začele z njeno vedno večjo motivacijo za vključevanje v dejavnosti in vodile v aktivno 
sodelovanje preko poznavanja dejavnosti, sistema dela in korakov, ki jih potrebuje za uspešno 
vključevanje. Razlog za spremembe pri učenki vidi v programu, ki je bil izveden in prilagojen 
njenemu funkcioniranju. Iz tega sklepamo, da je program razvijanja socialnih veščin učinkovit 
za otroke z AS, v kolikor je prilagojen njihovim specifikam in jim omogoča postopno 
vključevanje v dejavnosti. Otroci z AS namreč niso vajeni tega, da so v socialnih situacijah 
vodeni z ustreznimi postopki in imajo v veliki meri negativne izkušnje iz lastnih poskusov 
vključevanja. Opažene spremembe pri učenki še niso dovolj izrazite, da bi spremenile rezultat 
na ocenjevalni lestvici, vseeno pa so v času srečanj postajale opaznejše in bolj otipljive ob 
primerjavi zadnjega srečanja s prvim. Razredničarka opisuje večjo motivacijo za 
vključevanje, lastno iniciativo, kazanje zanimanja za načine, kako k določeni socialni situaciji 
pristopiti. Te elemente vidimo kot začetek sprememb, ki bi jih lahko dosegli z dolgotrajnim 
izvajanjem takega programa, saj sta notranja motivacija in lastna aktivnost predpogoja za 
uspešno sodelovanje na srečanjih. Z dolgotrajnejšim izvajanjem bi učenka ohranila  
motivacijo in jo nadgradila s konkretnimi znanji in veščinami, ki bi jih nato lahko urila v 
različnih dejavnostih ter morda posplošila izven šolskega okolja. Napredek je viden tudi na 
področju igralnih spretnosti, kar zopet povezujemo z motivacijo, saj je igra dejavnost, ki je 
otrokom zanimiva in privlačna. Zato se je učenka kmalu želela vključiti in se je bila 
pripravljena priučiti socialnih pravil, ki so bila potrebna za sodelovanje v igri. Naučila se je 
tudi, da obstaja nekdo, ki ji bo povedal in pokazal, kako se vključiti - enako kot ji nekdo 
pokaže matematični postopek. Po skupni obravnavi veščine so imeli učenci namreč vedno 
možnost, da izvajalko ali učiteljico ponovno povprašajo o postopku ali nalogi po korakih. Za 
učenko je bilo to ključnega pomena, saj so ji bile socialne veščine predstavljene kot nekaj, 
česar se lahko priuči in ne kot nekaj, kar naj bi bilo samoumevno; medtem ko so sošolci na 
tem področju delovali relativno brez problema,  je ona na tem področju doživlja neuspehe. S 
podanim postopkom vključevanja smo ji zagotovili občutek varnosti na področju, ki ji 
predstavlja velik izziv in s tem omogočili, da je k dejavnosti pristopila lažje. Opisane 
spremembe lahko razumemo kot potrditev, da je program razvijanja socialnih veščin znotraj 
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razreda za učence z AS učinkovit način pridobivanja veščin, zato bi ga potrebovali  kot nekaj 
stalnega in ne kot občasno dejavnost.  

Razredničarka po izvedbi programa tudi v vedenju ostalih učencev v razredu opaža pozitivne 
spremembe in jih povezuje z njim. Njeno mnenje, da je tako razvijanje socialnih veščin 
koristno za vse učence, potrjuje potrebo po usmerjenjem poučevanju socialnih veščin. Tudi 
mnogi raziskovalci pričajo o učinkovitih programih, kot so trening socialnih veščin in druge 
oblike razvijanja socialnih veščin (Rozman, 2006). Najpomembnejše sporočilo naših 
rezultatov pa je, da je program, ki je prilagojen funkcioniranju učenca z AS, učinkovit tudi pri 
njegovih vrstnikih. Razredničarka je namreč navedla spremembe v povezanosti in 
sodelovanju skupine, organiziranosti učencev pri skupinskem delu, medsebojnem poznavanju. 
Meni, da so pridobili nova znanja, saj so bile ure zastavljene tako, da so imele namen in cilj, 
učenci pa so se jih veselili. To kaže na potrebo povezovanja med učenci, s čimer ustvarjamo 
tudi vzpodbudno učno okolje, v katerem se učenci počutijo varne, četudi storijo napako. To 
velja tako za učenko z AS kot za njene vrstnike, saj razredničarka navaja pozitivne 
spremembe tudi v njihovem primeru. Menimo, da bi bilo za otroke s posebnimi potrebami 
vključevanje v socialne situacije lažje, če bi bili tudi vrstniki v takih situacijah bolj poučeni o 
ustreznih načinih funkcioniranja. Tudi oni se namreč včasih ne znajdejo ali reagirajo 
neustrezno, v primeru razumevanja socialnih situacij in odzivov pa se sčasoma vseeno uspejo 
prilagoditi in vključiti. Po drugi strani pa za učence s posebnimi potrebami, predvsem tiste z 
AS, to ni samoumevno. Neustrezno reagiranje s strani vrstnikov jim pošlje sporočilo o 
socialni situaciji, ki je neskladno s tem, kako se oni učijo reagirati, kar povzroči veliko zmedo. 
Zato menimo, da je socialne veščine smiselno poučevati znotraj skupine, saj so učenci 
vključeni v enake postopke, spoznavajo enake socialne veščine, obenem pa spoznavajo 
funkcioniranje in specifike drug drugega. S tem se lažje prilagajajo en drugemu in so strpnejši 
do drugačnosti vrstnikov s posebnimi potrebami, saj jih razumejo tudi z njihove perspektive.   

Razredničarkini odgovori na intervjuju nakazujejo, da je program zastavljen v pravi smeri; za 
doseganje opaznejših sprememb na dolgi rok pa potrebuje prilagoditve v času izvajanja ter 
vključitev na šolski ravni, ne zgolj na ravni občasne dejavnosti.  
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4. SKLEP 

Cilj raziskave je bila priprava, izvedba in preizkušanje programa usmerjenega razvijanja 
socialnih veščin učenke z AS znotraj razreda. Za otroke z AS so značilni primanjkljaji na 
področju socialne interakcije in komunikacije ter na področju vedenja, interesov in aktivnosti; 
nimajo pa govornega in kognitivnega zaostanka. Za uspešno funkcioniranje potrebujejo otroci 
z AS manj podpore v primerjavi z drugimi otroki na spektru MAS (Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders: DSM-5., 2013). Pri vključevanju in splošnem funkcioniranju v 
šolskem okolju jim pomagajo strokovnjaki v okviru dodatne strokovne pomoči, saj so učenci 
z MAS po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljeni kot otroci s 
posebnimi potrebami. Zaradi svojih posebnih potreb  so učenci z AS pogosto manj vključeni v 
razredno skupnost, se redkeje povezujejo z vrstniki v prijateljske odnose in so znotraj razreda 
manj priljubljeni. Različni že izvedeni programi treningov socialnih veščin nakazujejo 
perspektivo za razvoj socialnih veščin pri otrocih z MAS ob izvajanju njim prilagojenih 
programov, trening socialnih veščin pa je bil prav tako opredeljen kot z dokazi podprta 
intervencija za otroke, mladostnike in mlade odrasle z MAS s strani Centra za strokovni 
razvoj na področju motenj avtističnega spektra iz Severne Karoline v ZDA (The National 
Professional Developpment Center on Autism Spectrum Disorder) (Wong idr., 2014).  

V naši raziskavi smo tako pripravili, izvedli in preizkusili program razvijanja socialnih veščin, 
ki je bil prilagojen specifikam funkcioniranja izbrane učenke z AS in je potekal znotraj 
razreda, torej z vključevanjem njenih sošolcev. Izvedli smo 15 srečanj, ki so potekala v času 
pouka in so vključevala celoten razred. Pred izvajanjem so učenci po sociometrični metodi 
odgovorili na dve vprašanji, in sicer s kom od sošolcev se najraje in najmanj radi družijo. 
Razredničarka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter učenkini starši so pred in po 
izvajanju izpolnili lestvico Ocena funkcionalnih socialnih veščin, prilagojeno po The 

functional Social Skills Assesment – FSSA v Sheridan in Bahme (2013). Z njeno pomočjo smo 
pridobili podatke za pripravo vizualnih profilov učenke in s tem informacije o področjih 
socialnih veščin, kjer potrebuje največ podpore. Na podlagi tega smo pripravili program s 
petnajstimi srečanji, ki so bila namenjena razvijanju omenjenih področij socialnih veščin. Ob 
koncu so učenci ponovno odgovorili na vprašanji po sociometrični metodi, izpolnjevalci 
lestvice pa so le-to ponovno izpolnili. Isti izpolnjevalci so sodelovali še v intervjuju o 
morebitnih opaženih spremembah na področju socialnih veščin učenke in njenih vrstnikov. 
Podatke smo obdelali in z njihovo pomočjo potrdili eno hipotezo, eno hipotezo delno potrdili 
in tri hipoteze zavrnili.  

Hipotezo 1, ki pravi, da bodo učenkini rezultati na prirejeni obliki ocenjevalne lestvice Ocena 
funkcionalnih socialnih veščin (The functional Social Skills Assesment – FSSA v Sheridan in 
Bahme, 2013) ob koncu izvajanja programa višji kot pred začetkom izvajanja, smo delno 
potrdili, saj je povprečje njenih rezultatov pri dveh ocenjevalcih ob koncu izvajanja višje kot 
pred začetkom izvajanja. Ker je povprečje njenih rezultatov po koncu izvajanja pri 
ocenjevanju razredničarke nižje kot pred začetkom, hipoteze nismo mogli v celoti potrditi. S 
tem ugotavljamo, da je bilo razvijanje socialnih veščin znotraj razreda do določene mere 
učinkovito, a je za spremembo usvajanja in utrjevanja veščine potrebno več časa in urjenja kot 
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zgolj 15 srečanj. Na lestvicah smo pri dveh ocenjevalcih zabeležili napredek, kar pomeni, da 
je učenka v času izvajanja programa izboljšala funkcioniranje na določenih področjih 
socialnih veščin, a to izboljšanje ni tolikšno, da bi ga opazili vsi ocenjevalci, ki učenko 
poznajo v različnih situacijah. Program zato razumemo kot pokazatelj možnosti za nadaljnje 
raziskovanje z implementacijo podobnega načina dela v redni učni proces.  

Hipotezo 2, ki pravi, da bo indeks kohezivnosti skupine, pridobljen s pomočjo sociograma po 
dvodimenzionalnem sociometričnem klasifikacijskem sistemu z omejeno izbiro, pokazal 
večjo povezanost razredne skupnosti po koncu razvijanja socialnih veščin, kot je bila pred 
začetkom izvajanja, smo zavrnili, saj je indeks kohezivnosti ob upoštevanju vzajemnih 
pozitivnih izbir ostal nespremenjen. S tem smo ugotovili, da se tekom 15-ih srečanj 
povezanost med učenci v razredu ni spremenila. Ta je bila sicer že pred začetkom visoka (IK 
= 1,143), zato skupina nima težav z medsebojnim povezovanjem. Omeniti moramo, da je 
razredničarka v končnem intervjuju omenila, da opaža spremembe v učinkovitosti 
sodelovanja med učenci in v njihovi medsebojni povezanosti. Zavrnitev hipoteze zato lahko 
upoštevamo tudi z vidika majhnosti sprememb v času: te so bile očitno tolikšne, da jih je 
opazila razredničarka, ki je s skupino dobro seznanjena, a niso bile dovolj velike, da bi jih 
zaznali s sociometrično metodo.  

Hipotezo 3, ki pravi, da bodo učenkini starši po koncu programa razvijanja socialnih veščin v 
intervjuju navedli konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke v različnih socialnih 
situacijah in da bodo te spremembe povezane s temami, s katerimi smo se na srečanjih 
eksplicitno ukvarjali, smo zavrnili, saj starši niso navedli opaženih sprememb po koncu 
programa. Kot največji problem moramo v tem primeru izpostaviti problem generalizacije 
usvojenih veščin, ki predstavlja končni cilj razvijanja socialnih veščin. Za to, da bi učenka na 
novo pridobljene veščine avtomatizirala in prenesla v domače okolje, bi potrebovali 
kontinuiran proces izvajanja srečanj z možnostjo utrjevanja in urjenja veščine do njenega 
obvladovanja.  

Hipotezo 4, ki pravi, da bo specialna in rehabilitacijska pedagoginja po koncu programa 
razvijanja socialnih veščin v intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju 
učenke v različnih socialnih situacijah in da bodo te spremembe povezane s temami, s 
katerimi smo se na srečanjih eksplicitno ukvarjali, smo zavrnili. Specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja pri učenki teh sprememb po koncu programa ni opazila, kar prav tako 
pripisujemo nižji stopnji obvladovanja novo pridobljenih socialnih veščin, ki še ne omogoča 
prenosa v nove socialne situacije. Rešitev zopet vidimo v daljšem časovnem obdobju 
izvajanja programa razvijanja socialnih veščin.  

Hipotezo 5, ki pravi, da bo razredničarka po koncu programa razvijanja socialnih veščin v 
intervjuju navedla konkretne pozitivne spremembe v vedenju učenke in njenih sošolcev v 
različnih socialnih situacijah in da bodo te spremembe povezane s temami, s katerimi smo se 
na srečanjih eksplicitno ukvarjali, smo potrdili. Razredničarka je navedla konkretne pozitivne 
spremembe tako pri učenki kot pri njenih sošolcih in jih povezala z izvedenim programom, 
torej s temami, ki smo jih obravnavali na srečanjih. Razredničarka je bila na srečanjih prisotna 
in je spremembe lahko opazovala iz prve roke. Prav tako učence v socialnih situacijah zelo 
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dobro pozna in zato lahko učinkovito presodi o njihovem morebitnem napredku ali 
spremembi. S tem ugotavljamo, da je bil program ustrezno zastavljen, saj so se pozitivne 
spremembe začele pojavljati, a bi za dosego končnega cilja – generalizacije, potrebovali več 
srečanj.  

Cilj raziskave je bil dosežen, saj smo z oblikovanim in izvedenim programom pokazali, da je 
pristop z vključitvijo vrstnikov učinkovit tako za učence z AS kot za njihove vrstnike. 
Opažene spremembe so bile sicer manjše in opazne zgolj razredničarki, ki je bila prisotna v 
situacijah, kjer so se najlažje pojavljale. Za dosego višje stopnje obvladovanja veščin bi 
potrebovali več srečanj in daljše časovno obdobje njihovega izvajanja, prav tako pa možnost 
urjenja v različnih socialnih situacijah.  

4.1. Pomanjkljivosti raziskave 

Največja pomanjkljivost raziskave je bila njena časovna omejenost. Ker so srečanja potekala 
znotraj razreda med poukom, so zaradi potrebe po ne motenem procesu dela lahko trajala le 
krajše časovno obdobje. 15 srečanj se je izkazalo kot dovolj, da smo se podrobneje posvetili 
tistim socialnim veščinam, s katerimi je učenka z AS imela največ težav glede na predhodno 
pridobljene podatke. Z drugimi veščinami smo se lahko spoznali bolj splošno, kar pa ni dovolj 
za njihovo obvladovanje na nivoju, ki bi omogočal prenos veščin v druga socialna okolja. To 
pomanjkljivost bi lahko odpravili na nivoju šole z vpeljavo ur socialnega učenja v čas pouka. 
Naša raziskava nakazuje, da so take dejavnosti smiselne tako za otroke s posebnimi potrebami 
kot za povezanost in sodelovalno naravnanost celotne skupine.  

4.2. Uporabna vrednost raziskave 

Kljub nekaterim pomanjkljivostim, ima raziskava svoje uporabne vrednosti. Predstavlja opis 
trenutne situacije podpore pri vključevanju otrok z AS med vrstnike in prikazuje možen način 
podpore pri tem vključevanju. Uporabno vrednost raziskave vidimo v tem, da s svojimi 
ugotovitvami podpira inkluzivno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v razrede in 
predstavlja možnost za učinkovito obliko pomoči pri vključevanju, tako za učenca s 
posebnimi potrebami kot za njegove vrstnike. Opažene spremembe namreč kažejo na 
pozitivni vpliv pri učencih v razredu kot tudi v skupinski dinamiki, kar lahko pripišemo 
vključitvi vseh učencev v program razvijanja socialnih veščin. Prav tako je raziskava 
pokazala, da že 15 usmerjenih srečanj razvijanja socialnih veščin pri otroku z AS privede do 
določenih pozitivnih sprememb na področju socialnega funkcioniranja. Te spremembe so 
majhne in se dogajajo postopoma, a dokazujejo, da je tak način dela učinkovit za razvijanje 
področja, kjer imajo otroci z AS največ primanjkljajev in da je smiselno, da se to dogaja 
znotraj razreda. Raziskava s svojimi ugotovitvami odpira možnosti za nadaljnje preučevanje 
in vpeljavo podobnih programov na različnih nivojih izobraževanja.  

Želimo si, da bi strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja tak način podpore sprejeli v 
čim večji meri in ga morda vpeljali v svoj način dela kot redno prakso.  
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4.3. Predlogi za nadaljnje raziskave 

Smiselno nadaljevanje naše raziskave bi bilo v smeri razširjanja programa razvijanja socialnih 
veščin za AS znotraj razreda na daljše časovno obdobje. V dogovoru s šolo in starši 
vključenih učencev bi se lahko del razrednih ur skozi celo šolsko leto namenilo socialnemu 
učenju. Druga možnost bi bila vpeljava programa kot interesne dejavnosti, saj s tem program 
ne bi vplival na potek ali časovno razporeditev pouka. Raziskali bi lahko tudi, v kolikšni meri 
so se opažene spremembe pri učenki z AS in njenih sošolcih ohranile po določenem 
časovnem obdobju. 
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6. PRILOGE 

Priloga 1: Transkript intervjujev 

INTERVJU Z RAZREDNIČARKO OB KONCU IZVAJANJA PROGRAMA RAZVIJANJA 
SOCIALNIH VEŠČIN 

Ali ste pri učenki od začetka izvajanja programa do danes opazili kakšne spremembe na 
področju vedenja v različnih socialnih situacijah?  

To je zelo težko rečt, saj se ves čas dogajajo neke spremembe, pri njej še posebej. Tok je že 

napredovala. Vsako leto se bolj vidi. Če pa pomislim samo na čas, odkar si bla ti z nami, pa 

lahko rečem, da opazim predvsem razlike v tem, kako je pristopala k dejavnostim in igram, ki 

si jih pripravla. Saj si sama vidla, kako se je proti koncu že kar sama vključla, kaj vprašala, 

prej pa je samo bolj gledala sošolce, ni vedela, kako naj pride zraven.  

Kakšne so spremembe, ki jih opažate? 

Na začetku je skupinske naloge ignorirala, se ni vključla. Sama je selekcionirala, kdaj se bi 

vključila in koliko časa. Sledila je bolj slušno. Na koncu se je vključevala, bila aktivnejša tudi 

sama. Večkrat te je prosila, da greš z njo do igre, ko si ji pokazala, kako se vključiti, pa je šlo. 

Tega prej ni naredila.  

Čemu pripisujete opažene spremembe? 

Več stvarem, tudi odraščanju. Je pa imela pri teh vajah možnost, da se je navadla. Imela je 

čas, nisi je silila. Potem je dobila uvid, ko je spoznala, kako poteka. Potem je pristopila. 

Sprva se izogiba manj znanega, potrebuje čas. Drugače je Sara res zelo pametna deklica, 

samo rabi malo drugače stvari predstavljene.  

Ali ste pri učencih v vaši razredni skupnosti opazili kakšne spremembe na področju 
vedenja v različnih socialnih situacijah?  

Bilo je zelo dobrodošlo, kar si delala z njimi, pravi cilj pa bi dosegli, če bi to trajalo celo leto 

ali pa kar ves čas šolanja, kot npr. neka razredna ura. Kot skupina so se začutili, bolj so 

sodelovali, zelo so bili aktivni. Jim je bilo blizu, kar so delali in so se zato sproti učili. So se 

veselili ur. Ure so pa imele namen in cilj. Lažje so se organizirali, ko so bili v skupini, so se 

malo bolj spoznavali, to kako kdo funkcionira, kaj pričakovat.  

Nekaj sprememb in njihovih vzrokov ste opisali že v prejšnjem odgovoru. Bi jih želeli še 
kaj dodati, jih čemu pripisati? 

Zdi se mi super ideja tak program, morali bi kaj takega imeti v okviru pouka. Ne samo zaradi 

učencev z odločbami, vsem zelo prav pride.  
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INTERVJU S SPECIALNO PEDAGOGINJO OB KONCU IZVAJANJA PROGRAMA 
RAZVIJANJA SOCIALNIH VEŠČIN 

Ali ste pri učenki od začetka izvajanja programa do danes opazili kakšne spremembe na 
področju vedenja v različnih socialnih situacijah?  

Ne, pri individualnih urah ni nekih razlik, samo to ni realno o tem, kako je ona v razredu. Pri 

najinih urah je situacija druga. Take vaje so super za Saro in tudi za ostale, moralo bi trajati 

dlje, celo leto.  

Če ste opazili spremembe, kakšne so te spremembe in čemu jih pripisujete?  

Vprašanja zaradi odsotnosti sprememb nismo postavili. 

 

INTERVJU S STARŠI OB KONCU IZVAJANJA PROGRAMA RAZVIJANJA 
SOCIALNIH VEŠČIN 

Ali ste pri vašem otroku od začetka izvajanja programa do danes opazili kakšne 
spremembe na področju vedenja v različnih socialnih situacijah?  

Nič posebnega, pri njej se stvari stalno spreminjajo, ne bi mogla rečt, da so prav zdaj kakšne 

posebne spremembe. 

Če ste opazili spremembe, kakšne so te spremembe in čemu jih pripisujete?  

Vprašanja zaradi odsotnosti sprememb nismo postavili. 
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Priloga 2: Ocena funkcionalnih socialnih veščin 

OCENA FUNKCIONALNIH SOCIALNIH VEŠČIN  

(prirejeno po: Functional Social Skills Assessment – FSSA v Sheridan in Bahme, 2013) 

 

Prirejena Ocena funkcionalnih socialnih veščin sestoji iz 8 področij, ki se delijo na posamezne veščine. 

Pri vsaki veščini označite otrokovo trenutno stopnjo poznavanja oz. obvladovanja te veščine. Izbrano 

stopnjo obvladovanja določene veščine označite s kljukico v ustreznem okvirčku (0 – 1 – 2 – 3).  

 

Izbirate lahko med štirimi stopnjami obvladovanja veščine: 

• 0 = ta veščina pri otroku še ni bila opažena; njena izvedba zahteva veliko spodbud, 

podkrepitev in časa za demonstracijo - pridobivanje veščine 

• 1 = ta veščina se pojavlja; zahteva manj spodbud, podkrepitev je potrebna, ko se veščina 

izvaja v točno določenem času - spretnost, tekočnost v veščini 

• 2 = ta veščina se pojavlja neodvisno, brez potrebe po spodbudi ali podkrepitvi – ohranjanje, 

vzdrževanje veščine 

• 3 = ta veščina se pojavlja neodvisno v različnih okoljih, z različnimi ljudmi, materiali in navodili 

- posplošitev veščine 

 

 

Pred začetkom izpolnjevanja izpolnite še sledeče podatke o otroku: 

• Starost otroka (leta, meseci): ___________________________ 

• Obkrožite:     Sem otrokov       

• starš 

• učitelj razrednik 

• specialni  in rehabilitacijski pedagog 
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 Zmožnost učinkovitega komuniciranja s 
sogovornikom 
 
*Med komuniciranjem z odraslo osebo 
in vrstnikom največkrat obstaja opazna 
razlika, zato se vsaka komunikacijska 
veščina v tem sklopu ocenjuje posebej 
za odrasle in vrstnike. 
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1 
Odzove se, ko je poklican 
po imenu. 

z odraslim 
 

  
   

z vrstnikom 
 

  
  

2 
Odzove se na pozdrave 
ob prihodu in odhodu. 

z odraslim 
 

  
   

z vrstnikom 
 

  
  

3 Ob odhodu prvi pozdravi.  

z odraslim 
 

  
   

z vrstnikom 
 

  
  

4 
Pozornost drugega 
pridobi na socialno 
sprejemljiv način. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

5 
Ko komunicira, je obrnjen 
proti sogovorniku.  

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

6 
Ko začenja komunikacijo, 
vzpostavi očesni stik.  

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

7 
Ton glasu prilagodi 
komunikacijski situaciji. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

8 
Izraz na obrazu prilagodi 
komunikacijski situaciji. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

9 
Odzove se, ko je vprašan 
po tem kaj izbere. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

10 
Pove kaj želi, ko se ga 
vpraša po tem. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

11 
Samostojno pove, ko kaj 
želi. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom     
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12 
Ob prihodu pozdravi 
ostale. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

13 
Izrazi potrebo po pomoči 
ali odmoru.  

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

14 Sledi navodilom. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

15 
Uporablja izraze, kot so 
prosim, hvala, oprostite 
itd. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

16 
Začenja socialno 
interakcijo. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

17 
Izrazi željo po pridružitvi 
neki aktivnosti. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

18 
Ko je vprašan, izmenjuje 
informacije ali izkušnje. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

19 
Izbira ustrezne besede 
glede na osebo, s katero 
komunicira. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

20 
Vpraša, ko si želi kaj 
izposoditi. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

21 
Predno odide, počaka, da 
oseba preneha z 
govorjenjem. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

22 
Sogovornika kaj povpraša 
ali komentira povedano.  

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

23 

Pridruži se pogovoru s 
tem, da komentira ali 
povpraša po nečem, kar 
pripada drugi osebi. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

24 
Sodeluje v pogovoru o 
temah, ki so jih drugi 

z odraslim 
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izbrali. z vrstnikom 
 

    

25 
Predno spregovori, 
počaka, da sogovornik 
preneha z govorjenjem. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

26 

Preneha s pogovorom, ko 
sliši temu namenjen izraz, 
npr.: »Lepo se je bilo 
pogovoriti s teboj.« 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

27 

Za zaključek pogovora 
uporabi socialno 
sprejemljiv način, npr. 
pomaha, se nasmehne, 
reče: »Se vidiva.« 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

28 
Jakost glasu prilagodi 
bližini sogovornika. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

29 
Bližino sogovorniku 
prilagodi njunemu 
odnosu. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

30 
Videz sogovornika 
komentira na socialno 
sprejemljiv način. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

31 
Uporablja besede, ki so 
običajne za njegovo 
razvojno stopnjo. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

32 

Teme pogovora uporabi 
za pogovor o aktualnih 
dogodkih, namesto 
vztrajanja pri 
nepovezanih temah. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

33 
Jezo, frustracijo, 
razočaranje izrazi na 
neagresiven način. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

34 

V pogovoru sodeluje z 
odzivanjem na že 
povedano, razlaganjem 
povedanega, 
komentiranjem. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

35 
Izrazi pozitiven vidik 
situacije. 

z odraslim 
 

     

z vrstnikom 
 

    

36 Predstavi se drugim. 
z odraslim 
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z vrstnikom 
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Razumevanje koncepta prijateljstva 
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1 Eno ali več oseb imenuje za prijatelja.     
 

2 Odzove se na komplimente.     
 

3 
Pove zakaj je določena oseba njegov 
prijatelj, npr. skupni interesi, aktivnosti. 

    
 

4 Vzdrži se zbadanja drugih.     
 

5 
Poda komplimente, primerne njegovi 
razvojni stopnji in komunikacijskim 
veščinam. 

    
 

6 
Prepozna značilnosti ali dejanja osebe, 
ki ni njegov prijatelj.  

    
 

7 

Nagovori osebe ob pomembnih 
dogodkih v življenju drugih z uporabo 
ustreznih socialnih sporočil, npr. »Vse 
najboljše,« »Čestitam,« itd.  

     

8 
Poda predloge glede na to, kaj je všeč 
drugi osebi, npr. predlaga igro, ki je 
ljubša sogovorniku. 

     

9 
Pokaže razumevanje do potreb drugih z 
verbalnim ali neverbalnim izkazom 
skrbi, ko je oseba v stiski. 

     

10 
Pokaže razumevanje do potreb drugih  s 
tem, da ponudi pomoč. 

     

11 
Pokaže razumevanje do potreb drugih  s 
tem, da ponudi tolažbo. 

     

12 
Poda besedne primere načinov, kako 
ljudje lahko navežemo prijateljstva. 

     

13 
Pokaže, da je prijateljstvo pozitiven 
dvosmerni odnos, tako da npr. deli 
igračo z nekom, ki jo večkrat deli z njim. 

     

14 
Spremeni dejavnost, besedo ali ton 
govora z namenom, da ne bi prizadel 
drugega. 
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15 
Sprejme ideje, mnenja, predloge in 
prioritete nekoga drugega, ki se 
razlikujejo od njegovih. 

     

16 
Pokaže, da prepir ne pomeni konca 
prijateljstva s tem, da stopi v ustrezno 
interakcijo z osebo po prepiru. 

     

17 
Razlikuje značilnosti in dejanja 
prijateljstva od zgolj vljudnosti.   
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Nadzorovanje lastnih impulzov 
(vzgibov) 

0 1 2 3  
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1 

Ko želi določeno igračo, aktivnost ali 
osebo, na to počaka določen čas, ki je 
bil predhodno določen s strani 
odraslega.  

    

 

2 
Sledi pravilom namesto odzivanja na 
lasten impulz, npr. med jedjo ostane za 
mizo, vzdrži se dotikanja drugih itd. 

    
 

3 

Na dogodkih kot so zabave, plesi, 
športni dogodki, shodi pokaže socialno 
vedenje, ki je v skladu z njegovo 
razvojno stopnjo.  

    

 

4 
Odzive na neprijetne čutne izkušnje 
(zvoke, svetlobne učinke, teksture) 
obvlada na nemoteč način.  

    
 

5 Razočaranje sprejme na nemoteč način.      
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Strategije reševanja problemov 
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1 Predlaga izmenjevanje (npr. pri igri).     
 

2 
Opazuje početje drugih in sledi 
njihovemu zgledu, ko je to primerno. 

    
 

3 
Sodeluje in sprejme skupinske 
odločitve.  

    
 

4 
Prepozna, kaj oseba želi in zamenja 
predmet ali aktivnost z namenom, da 
pridobi želeni predmet ali aktivnost. 

    
 

5 
V težavnih situacijah se spomni 
ustreznega pravila ravnanja in ga 
uporabi.  

    
 

6 Naredi kompromis.  
     

7 
Za mnenje prosi nevpleteno, tretjo 
osebo.  
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Igralne spretnosti 
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1 Osredotoči se na lastno aktivnost.     
 

2 
Pokaže zavedanje igre drugih in pogleda 
kaj počno. 

    
 

3 
Igra se neodvisno, a v bližini drugih 
otrok. 

    
 

4 
Pokaže zavedanje igre drugih in 
povpraša o nečem v zvezi z igro. 

    
 

5 Sledi modelu (vzoru).     
 

6 Dokonča kratko aktivnost.     
 

7 Pospravi po aktivnosti.  
     

8 
Vpraša druge, če se jim lahko pridruži 
pri igri.  

     

9 
Izmenjuje se, npr. počaka na vrsto, 
igračo.  

     

10 Sledi preprostim pravilom igre. 
     

11 
Brez pritoževanja sprejme čas 
pospravljanja kot zaključek igranja. 

     

12 
Dovoli vrstniku, da se mu pridruži pri 
njemu priljubljeni aktivnosti.   

     

13 
Povabi vrstnika, da se mu pridruži pri 
igri.  

     

14 Pri igri sodeluje z nepoznanimi otroki.  
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15 Pomaga drugim. 
     

16 Spodbuja druge.  
     

17 Da pobudo za njemu poznano igro.  
     

18 
Pokaže športno vedenje po zmagi pri 
igri. 

     

19 
Po porazu pri igri na ne moteč in način 
izrazi razočaranje. 
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Razumevanje, interpretiranje in 
odzivanje na socialne iztočnice 
(namige)  
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1 
Pokaže, da je zaznal prisotnost druge 
osebe.  

    
 

2 
Ponovi aktivnost kot odgovor na 
pozitiven odziv. 

    
 

3 
Preneha z aktivnostjo kot odgovor na 
negativen odziv.  

    
 

4 
Odziva se s socialno pričakovanimi 
odgovori, npr: »Kako si?« »Dobro, 
hvala. Pa ti?«  

    
 

5 
Povpraša po fizičnem stanju druge 
osebe, npr.: »Kaj si si naredil na roki?« 

    
 

6 
Povpraša po počutju druge osebe glede 
na obrazni izraz.  

     

7 
Povpraša po razlogih za počutje ali 
čustva druge osebe, npr. »Zakaj si 
žalosten?« 
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Odzivi na neprimerne predloge, 
zahteve, izzive  

0 1 2 3  
 
Komentar  
 
 
*izpolnite, če želite ob svoji oceni kaj 
dodati, sporočiti P

ri
d

o
b

iv
an

je
 

Te
ko

čn
o

st
 

O
h

ra
n

ja
n

je
 

P
o

sp
lo

ši
te

v 

1 
Prepozna značilnosti in dejanja 
ustrahovanje ali druge oblike 
izkoriščanja. 

    
 

2 
Uporabi načrtovane, primerne odzive 
na izzivanje, norčevanje, zbadanje, 
neprimerne zahteve ali predloge. 

    
 

3 

Na način, ki je skladen z njegovo 
razvojno stopnjo in komunikacijskimi 
veščinami, odrasli osebi pove ali pokaže 
razumevanje neprimernih zahtev spolne 
narave s strani vrstnikov ali odraslih. 

    

 

4 

Uporablja proaktivne strategije v izogib 
potencialno nevarnim ali neprijetnim 
situacijam, npr. ostane ob prijatelju, se 
umakne iz nevarne situacije itd. 
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Samozagovorniške veščine 
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1 Izrazi željo, preferenco.     
 

2 Prosi za več  oz. še (npr. pri jedi).      
 

3 Prosi za pomoč.     
 

4 
Ko je poškodovan ali prizadet,  to pove 
ustreznim ljudem. 

    
 

5 
Zavrnitev poda na socialno ustrezen 
način. 

    
 

6 
Na socialno ustrezen način pove, da je 
on na vrsti. 

    
 

7 
Prosi za dovoljenje, ko želi početi kaj po 
svoje.   

     

8 
Na vljuden način prosi osebo, da se 
umakne. 

     

9 
Ko je na kaj ponosen, to pove ali 
pokaže. 

     

10 
Ustrezni osebi pove, ko ima problem, 
npr. postregli so mu napačno hrano, 
nek predmet je zlomljen itd. 

     

11 Vpraša za informacije. 
     

12 
Ko ga sogovorec narobe razume, ga na 
to opozori.  

     

13 
Na kritiko se odzove tako, da prosi za 
pojasnilo ali pomoč, se opraviči.  
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Priloga 3: Vprašanja za sociometrično preizkušnjo 

Dragi učenec/učenka! 

Pred teboj je krajši vprašalnik, na katerega te prosim, da odgovoriš. Pozorno 

preberi vsako vprašanje in nanj samostojno odgovori. Odgovori so samo tvoji in 

jih ne bomo pokazali sošolcem ali učiteljem.  

1. Na spodnjo črto napiši svoje ime in priimek. 

• __________________________________ 

 

2. Naštej 3 sošolce/sošolke iz razreda, s katerimi se najraje družiš. 

 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

 

 

3. Naštej 3 sošolce/sošolke iz razreda, s katerimi se najmanj rad družiš. 

 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

 

Če si odgovoril/a na obe vprašanji, list prepogni in ga odnesi v škatlo na 

učiteljičini mizi.  

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 4: Teme  in struktura srečanj 

1. srečanje: Spoznavanje – predstavitev programa in sodelujočih  
2. srečanje: Komunikacija – navezovanje in ohranjanje stikov z vrstnikom, odraslim 
3. srečanje: Neverbalna komunikacija – prepoznavanje in odzivanje 
4. srečanje: Čustva – prepoznavanje in izražanje čustev 
5. srečanje: Prepoznavanje potrebe po pomoči pri sebi in iskanje pomoči 
6. srečanje: Vživljanje v položaj drugega, nudenje pomoči 
7. srečanje: Nadzorovanje lastnih impulzov in nadomestne možnosti reagiranja 
8. srečanje: Strategije reševanja problemov – primeri konfliktov 
9. srečanje: Igralne spretnosti – različne oblike igre  
10. srečanje: Koncept prijateljstva – pomen in vzpostavljanje prijateljskih odnosov 
11. srečanje: Socialne iztočnice – prepoznavanje, razumevanje, odzivanje 
12. srečanje: Odzivi na neprimerne predloge, zahteve, izzive – »bullying«  
13. srečanje: Samozagovorniške veščine 
14. srečanje: Različnost, enakopravnost 
15. srečanje: Diskusija o naučenem, ponovitev naučenega, izpostavitev 

najpomembnejšega 

 
Struktura srečanja:  
 

1. Socialna igra (5 min) 
2. Aktiviranje predznanja o temi (5  min) 
3. Obravnava glavne teme: delo v skupinah, igra vlog, socialne igre, delo s tekstom, 

ustvarjanje, pogovor, deljenje lastnih izkušenj itd. (30 min) 
4. Prenos v vsakdanje življenje s pomočjo enostavne DN – zapis na tablo (5 min) 
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Priloga 5: Primera priprav na srečanje 

1. SREČANJE: SPOZNAVANJE 

Vsebina: predstavitev poteka programa in skupnih pravil, medsebojno spoznavanje 

Cilj srečanja: Učenci spoznajo namen in potek programa ter se podrobneje predstavijo. 

Opomba: Pred začetkom srečanja bodo učenci izpolnili vprašalnik, ki je namenjen pripravi 
sociograma. 

Potek srečanja:  

 
AKTIVNOST POTEK AKTIVNOSTI 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

U
V

O
D

N
I 

D
E

L
 

Predstavitev 
programa 

 
5 min 

V začetku se učencem na kratko predstavim in 
povem, da se bomo v nadaljevanju ure bolje spoznali. 
Nato jim okvirno predstavim program in povem, da 
se bomo v času 15ih srečanj spoznavali z različnimi 
dejavnostmi, s katerimi bomo bolje spoznali sebe in 
druge, se učili ustreznih načinov sodelovanja, 
pogovarjanja in obnašanja do drugih. Vse to bomo 
počeli preko iger, zgodb, igre vlog in drugih 
aktivnosti, ki bodo potekale v skupinah, parih ali 
posamezno.  

Spoznajo potek in 
namen programa.  

O
SR

E
D

N
JI

 D
E

L
 

Predstavitev s 
pomočjo klobke 
volne 

 
10 min 

Posedemo se v krog. V naročju držim klobko volne 
in povem, da se bomo z njeno pomočjo predstavili 
drug drugemu. Učenec, ki drži klobko, pove svoje 
ime in nekaj, za kar si želi, da bi drugi vedeli, npr. da 
rad igra nogomet, dobro riše, ima 2 brata… Naročim 
jim, da naj dobro poslušajo, saj bo v obratni smeri 
vsak  povedal tisto, kar je povedal sošolec pred njim. 
Začnem z vajo, se predstavim in klobko vržem 
enemu od učencev. Učenci se predstavijo. 

Predstavijo se in 
povedo o sebi 
nekaj, za kar si 
želijo, da bi 
sošolci vedeli. 

Priprava 
skupnih pravil 

 
5 min 

Povem, da bomo pri nadaljnjih aktivnostih za 
uspešno sodelovanje potrebovali skupna pravila, ki se 
jih bomo držali. Povprašam jih po tem, kaj se jim zdi 
pomembno, da upoštevamo, ko se pogovarjamo, si 
izmenjujemo izkušnje, sodelujemo itd. Vodim 
pogovor in jih usmerjam, da naštejejo pravila, kot so: 
poslušam tistega, ki govori; spoštujem to, da smo si 
različni in imamo različna mnenja; sodelujem po 
svojih močeh; ne žalim in se ne posmehujem drugim. 
Pravila zapišemo na plakat, ki ga obesimo na vidno 
mestu v prostoru. 

Spoznajo pravila 
sodelovanja v 
skupini 
programa.  

Nekaj o meni – 
predstavitev v 
kvadratih 

 
15 min 

Učenci dobijo vsak svoj list, ki je razdeljen na 
predele. V vsakem predelu je napisano kaj morajo 
vanj napisati ali narisati: kaj rad počnem, kaj rad jem, 
kaj mi dobro gre, kaj bi si želel spremeniti. Na voljo 
imajo nekaj minut. Ko zaključijo, sama začnem s 
poročanjem in jim dam možnost, da mi postavijo 
dodatna vprašanja, če želijo. Izberem učenca, ki 
poroča naslednji in mu vržem žogico, nato on stori 

Razmislijo o sebi 
in svojih 
lastnostih ter le-te 
predstavijo 
drugim. 
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enako. 
Z

A
K

L
JU
Č

N
I 

D
E

L
 

Naj se presede 
tisti, ki… 
 
5 min 

Pri igri v krogu z učenci sedimo na stolih. Eden od 
učencev stoji v krogu in reče: »Presedejo na se vsi 
tisti, ki imajo radi…« Ob tem upošteva značilnosti, 
priljubljeno hrano, lastnosti itd.  

Sodelujejo v 
socialni igri. 

Povzetek 
srečanja in 
naloga do 
naslednjič 
 
5 min 

Učencem povzamem namen srečanja in glavne 
elemente, za katere želim, da si jih zapomnijo. 
Izpostavim predvsem pomen različnosti med nami, 
kar nas dela edinstvene in neponovljive. Zato je 
nujno, da to spoštujemo, da spoštujemo sebe in svoje 
sošolce ter jim to tudi pokažemo. Usmerim jih na 
pripravljena pravila, s katerimi si lahko pomagajo 
tudi v času, ko ni srečanj.  
 
Naloga do naslednjič 
Vsak od učencev izžreba ime sošolca, ki ga do 
naslednjega srečanja skuša bolje spoznati. Spozna naj 
kaj sošolca veseli in kaj mu dobro gre, v čem je 
uspešen. Pomaga si lahko z vprašanji in z 
opazovanjem. Na naslednjem srečanju sledi 
poročanje.  

Spoznajo, da je 
vsak od njih 
edinstven. 
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4. SREČANJE: ČUSTVA 

Vsebina: prepoznavanje in izražanje čustev 

Cilji srečanja:  

• Učenci spoznajo vlogo čustev.  

• Učenci ob več primerih prepoznavajo izražanje čustev na obrazu drugih oseb. 

• Učenci razmislijo o lastnem čustvovanju in izražanju osnovnih čustev.  

Potek srečanja:  

 
AKTIVNOST POTEK AKTIVNOSTI 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

U
V

O
D

N
I 

D
E

L
 

Poročanje o 
zadani nalogi  
 
 
 
 
 
 
Ponovitev 
spoznanega o 
neverbalni 
komunikaciji 

 
10 min 

Učence pozdravim in jih povprašam po tem kakšna 
se jim je zdela naloga, ki so jo dobili na preteklem 
srečanju. Povprašam jih po tem v kolikšni meri jim je 
uspelo ugotoviti počutje sošolca v opisanem 
dogodku. Nekaj učencev pozivam, da povedo kako se 
je omenjeni sošolec takrat počutil. Poročajo tisti 
učenci, ki se za to javijo.  
 
Ob poročanju učencev ponovimo elemente 
nebesedne komunikacije, pri čemer posebej poudarim 
obrazni izraz, ki nam pokaže počutje sogovornika. 
Povem, da se bomo to uro posvetili počutju oz. 
čustvom ter temu kako jih prepoznamo in kako 
izražamo.  
 

Poroča o 
uspešnosti 
ugotavljanja 
počutja sošolca 
pri opisovanju 
dogodka.  
 

O
SR

E
D

N
JI

 D
E

L
 

Dokončaj stavke 
– situacije 
doživljanja 
čustev 
 
5 min 

Učenci dobijo liste z začetki stavkov o čustvih v prvi 
osebi, npr.: »Najbolj vesel sem, ko…«, »Jezen sem, 
kadar…«, »Zelo sem bil žalosten, ko…«, »Strah me 
je, kadar…«. Vsak zase stavke dokonča s situacijami 
iz lastnega življenja.  
 

Dokonča stavke o 
tem kdaj je vesel, 
žalosten, jezen in 
kdaj ga je strah.   

Power Point: 
Čustva, 
prepoznavanje 
in situacije  

 
10 min 

Učencem pokažem predstavitev, kjer najprej 
definiram čustva, njihov pomen in vlogo. Ogledajo si 
izraze več oseb, ki izražajo posamezno čustvo 
(veselje, jezo, žalost, strah), obraz opišejo in skušajo 
povezati z ustreznim čustvom. Nato tisti učenci, ki to 
želijo, delijo napisane situacije kdaj občutijo katerega 
od čustev. Nabor dopolnim še z drugimi možnostmi.  
 

Ogleda si obrazni 
izraz ob različnih 
čustvih in ga 
opiše.  

Dokončaj stavke 
– izražanje 
čustev 
 
5 min 

Učenci dobijo liste z začetki stavkov o čustvih v prvi 
osebi. Stavki se v tem delu nanašajo na izražanje 
čustev oz. na dejanja, ki jih storijo, ko občutijo enega 
od omenjenih čustev, npr.: »Ko sem vesel, …«. Vsak 
zase dokonča stavke.  
 

Dokonča stavke o 
izražanju čustev.  

Power Point: 
Ustrezni načini 
izražanja čustev 

 
10 min 

Učencem pokažem predstavitev, kjer si ogledajo 
izraze več oseb, ki izražajo posamezno čustvo 
(veselje, jezo, žalost, strah). Ob vsakem od čustev 
učenci, ki to želijo, povedo kaj v taki situaciji storijo. 
Nato povsod dodam ustrezne načine izražanja in 

Ogleda si obrazni 
izraz ob različnih 
čustvih in 
imenuje ustrezen 
način izražanja 
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soočanja s čustvi.   
 

takega čustva.   

Povzetek 
srečanja in 
naloga do 
naslednjič 
 
5 min 

Učencem povzamem namen srečanja in glavne 
elemente, za katere želim, da si jih zapomnijo. 
Ponovno preletimo izraze čustev na PPT predstavitvi 
in ustrezne načine reagiranja.  
 
Naloga do naslednjič 
Učenec dobi predlogo z dvema praznima obrazoma. 
Njegova naloga je, da v času do naslednjega srečanja 
v ogledalu opazuje svoj obraz, ko bo jezen, vesel, 
žalosten ali prestrašen in izraz nariše v prazna izraza 
na listu. Zraven dopiše kakšna je bila situacija in 
kako se je na čustvo odzval.  
 

Ponovijo ustrezne 
načine izražanja 
osnovnih čustev.  
 
 
Opazuje svoj 
obraz ob enem od 
osnovnih čustev 
in ga nariše.  
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Priloga 6: Primeri gradiv za srečanje 

BINGO: POIŠČI SOŠOLCA  ☺☺☺☺ 

Poišči sošolca, ki spada k trditvi. V vsak kvadratek napišeš enega sošolca.  

Enega sošolca lahko napišeš samo enkrat. Ko končaš, rečeš BINGO! 

 

Rad plava. 
 
 
 

Ima psa. Ima skodrane 
lase. 

Obiskal je vsaj 3 
tuje države. 

Dobro govori 
angleško. 
 
 
 

Njegova 
najljubša hrana 
je pica. 

Živi na kmetiji. Ima vsaj 3 
brate/sestre. 

Igra košarko. Rad bere. Bil je na visoki 
gori. 

Rojstni dan ima 
v Juniju. 
 
 

Všeč so mu 
strašni filmi. 
 

Njegov najljubši 
predmet je 
likovna vzgoja. 
 

Zna rolkati. Igra nogomet. 

Je že letel z 
letalom. 

Govori še en 
tuji jezik, ki ni 
angleščina. 
 
 

Rad ima kisle 
kumarice. 

Igra inštrument 
s tipkami. 
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LAHKO REŠIM SAM NE MOREM REŠITI SAM, 
POTREBUJEM POMOČ 

• Pozabil sem jopico v šoli. 

• Žejen sem. 

• Igranje na klavir mi gre slabše, kot včasih.  

• Ura je 5 popoldne, jaz pa se ne spomnim katero 
nalogo moram rešiti pri matematiki. 

• Učenec iz 7. razreda me je spotaknil na 
hodniku. 

• Že 2 dni me močno boli trebuh.  

 
 
 
 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Polona Pirš, magistrsko delo 

97 
 

 

STOJIM ZA DOLŽINO ENE ROKE 

STRAN OD SOGOVORNIKA. 


