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POVZETEK 

Avtistične motnje so dandanes v porastu, pojavljajo se lahko kot samostojna motnja ali 

pa skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Ena izmed pogostih značilnosti oseb z 

avtističnimi motnjami je neustrezno vedenje, ki je tudi posledica nerazumevanja, 

kakšno vedenje je v določeni situaciji primerno. Učenje socialno primernega načina 

vedenja in novih spretnosti poteka na različne načine, tudi preko socialnih zgodb. Le-

te skušajo pojasniti specifično situacijo skozi oči otroka z avtistično motnjo in mu s 

konkretnimi idejami pomagati, kako se odzvati na primeren način.  

V magistrskem delu je bila izvedena študija primera z devet let starim učencem, ki ima 

lažjo motnjo v duševnem razvoju, avtistično motnjo in lažjo gibalno oviranost in se 

izobražuje v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. 

Cilj dela je bilo oblikovati individualiziran program obravnave socialnih zgodb in 

ugotoviti, ali socialne zgodbe pomembno učinkujejo pri učenju novih socialnih in 

komunikacijskih spretnosti. Raziskovala sem tudi, ali bo učenec nove spretnosti po 

končani obravnavi še vedno uporabljal. Ustvarila sem štiri socialne zgodbe, ki so se 

navezovale na problemske situacije, v katerih je deček večkrat izkazal nerazumevanje 

dogodkov. V devetih tednih sem izvedla 14 individualnih obravnav na katerih sem 

učencu preko različnih metod dela predstavila socialne zgodbe in raziskovala, katere 

metode dela so bile za otroka najučinkovitejše 

Rezultati, beleženi s štirimi individualno prilagojenimi ocenjevalnimi lestvicami, so 

pokazali napredek na področju uporabe novih socialnih in komunikacijskih spretnosti. 

Učenec je nove spretnosti uporabljal delno uspešno, tako med kot po zaključeni 

obravnavi socialnih zgodb. Kot najučinkovitejša metoda dela se je izkazala metoda 

razlage v kombinaciji s še eno izmed praktičnih metod dela – igro z lutkami ali igro 

vlog. Rezultate, pridobljene z analizo rezultatov ocenjevalnih lestvic, sem podkrepila 

še z ugotovitvami neposrednega opazovanja ter pogovora z učenčevima učiteljicama 

in starši. V zaključku magistrskega dela sem predstavila prednosti uporabe socialnih 

zgodb, ki sem jih opazila tekom celotne študije primera.  

 

KLJUČNE BESEDE: motnja v duševnem razvoju, avtistična motnja, socialne zgodbe 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Nowadays, the number of cases of autism has increased. They may emerge as an 

autonomous disorder or combined with other developmental disorders. One of the 

most frequent characteristics of people with autism is inappropriate behaviour, which 

originates in the lack of understanding of the social context, i.e. what kind of behaviour 

is acceptable in a particular situation. The teaching of socially acceptable ways of 

behaving and social skills is conducted in various ways, including social stories. The 

purpose of these stories is to explain a specific situation from the point of view of a 

child with autism, offering concrete ideas as to how to react in a proper way. 

For the purposes of the master’s thesis, I conducted a study of a nine-year-old student 

with a mild intellectual disability, autism and a mild physical disability. The student 

attends an adapted education programme with a lower educational standard. 

The main aims were to form an individualised programme of discussing social stories 

and to assess the effect of social stories on the acquisition of new social and 

communication skills. I also monitored whether the student continued to use the newly 

acquired social and communication skills or not. I designed four social stories 

addressing situations, where the boy previously experienced difficulties with 

understanding the events. Fourteen individual lessons stretched over nine weeks. 

During the sessions, parts of the social stories were presented to the student, using 

different methodology in order to establish the most efficient approach. 

Using four individualised assessment scales, the results showed an improvement in 

the use of the new social and communication skills. The student was partly successful 

in using the newly acquired skills both during the lessons and after them. Explanation 

combined with a practical method (using muppets or a role-play) proved to be the most 

effective approach. The results acquired through the analysis of assessment scales 

were additionally strengthened by the findings of direct monitoring and the interviews 

of the student’s teachers and parents. At the end of the thesis, I presented the 

advantages of using social stories that I observed throughout the case study. 

 

KEY WORDS: intellectual disability, autism, social stories 
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1. UVOD 

V okviru prostovoljnega dela in študijske prakse sem imela priložnost delati in spoznati 
otroke z različnimi posebnimi potrebami, tudi otroke z avtističnimi motnjami. Ker me je 
delo s to skupino otrok že od nekdaj zanimalo in predstavljalo poseben izziv, sem preko 
prostovoljnega dela začela delati z učencem, ki ima lažjo motnjo v duševnem razvoju, 
avtistično motnjo in lažjo gibalno oviranost. Čeprav sem mu intenzivno pomagala 
predvsem na področju branja, sem tekom srečanj opazila, da izkazuje različna 
neprimerna socialna vedenja. Velikokrat sem opazila, da ni razumel, kako se druge 
osebe počutijo, če se vede neustrezno. Slednje je tudi ena izmed značilnosti oseb, ki 
imajo avtistično motnjo. Prav v tistem obdobju smo na predavanjih na fakulteti 
obravnavali temo, na kakšne načine lahko vplivamo na spremembo vedenja pri otrocih 
z avtistično motnjo, in med drugimi omenili tudi obravnavo socialnih zgodb. Socialne 
zgodbe je leta 1991 razvila Carol Gray. Gre za kratke zgodbe, ki poleg opisa socialne 
situacije vsebujejo tudi konkretne ideje in smernice, kako se drugače odzvati v določeni 
situaciji. Z uporabo novih spretnosti naj bi vplivale na zmanjšanje specifičnih neželenih 
oblik vedenja. Pristop je individualen in izhaja iz trenutnih otrokovih potreb in 
sposobnosti (Gray, 2015). Ker je imel učenec zelo rad pravljice, sem dobila idejo, da 
bi mu socialno primerne načine vedenja lahko predstavila preko socialnih zgodb in mu 
tako pomagala pri učenju novih socialnih in komunikacijskih spretnosti.  

V teoretičnem delu magistrskega dela najprej opišem, kaj je motnja v duševnem 
razvoju in vzrok njenega nastanka, natančneje pa opredelim lažjo motnjo v duševnem 
razvoju. V nadaljevanju opišem avtistično motnjo, vzrok za nastanek le-te, njene 
splošne značilnosti in predstavim teorije o avtističnih motnjah. Nadaljujem z 
značilnostmi na socialnem področju, področju igre, komunikacijskem področju ter 
področju fleksibilnosti mišljenja in vedenja. Predstavim, kakšen je pristop pri učenju 
socialno primernega načina vedenja in opišem, kako poteka ocenjevanje neželenega 
vedenja, učenje novih spretnosti in program socialnega učenja. Sledi natančen opis 
socialnih zgodb, desetih kriterijev za nastanek le-teh in ugotovitve raziskovalcev o 
učinkovitosti uporabe socialnih zgodb. Nazadnje opišem še prilagoditve pri delu z 
otroki, ki imajo motnjo v duševnem razvoju in avtistično motnjo ter predstavim delo 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri tej skupini otrok. 

V empiričnem delu najprej opišem raziskovalni problem, cilje raziskave, raziskovalna 
vprašanja in uporabljeno metodologijo. Z učencem sem izvedla obravnavo štirih 
socialnih zgodb, s pomočjo katerih sem mu predstavila različne socialne in 
komunikacijske spretnosti. Z beleženjem vedenja preko ocenjevalnih lestvic sem 
ugotavljala uspešnost uporabe novih spretnosti med in po zaključeni obravnavi. V 
nadaljevanju empiričnega dela predstavim individualiziran program obravnave 
socialnih zgodb, sledi predstavitev rezultatov z interperetacijo, kjer odgovorim na 
zastavljena raziskovalna vprašanja. V zaključku magistrskega dela strnem vse 
ugotovitve in v nekaj točkah predstavim prednosti uporabe socialnih zgodb, ki sem jih 
opazila tekom ustvarjanja socialnih zgodb in pri delu z učencem. V prilogah so 
predstavljene vse štiri socialne zgodbe. 

Želim si, da bi z magistrskim delom prispevala k boljšemu razumevanju o načinu dela 

in uporabi socialnih zgodb v pedagoškem delu pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 

in avtistično motnjo, ki izražajo težave na področju primernega odzivanja v različnih 

socialnih situacijah. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnja v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) je nevrološko pogojena razvojna 
motnja. Osebe z MDR imajo pomembne nižje intelektualne sposobnosti in pomembna 
odstopanja v prilagoditvenih spretnostih. Motnja nastopi pred 18. letom starosti (Kriteriji 
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami, 2015). 

Pomembno nižje intelektualne sposobnosti zajemajo znižane sposobnosti učenja, 
sklepanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne 
intelektualne sposobnosti oz. funkcioniranje morajo biti opredeljene z vsaj enim od 
standardiziranih testov, pri katerih dosežek odstopa za več kot dva standardna odklona 
od povprečja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 
otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Prilagoditvene spretnosti vključujejo konceptualne, socialne in praktične spretnosti. Le-
te omogočajo posameznikovo nemoteno delovanje v vsakodnevnem življenju 
(Definition of Intellectual Disability, b. d.). J. Harman (2010, v Kodrič in Stopnik, 2012) 
pravi, da socialne spretnosti obsegajo posameznikovo odgovornost v socialnih 
situacijah, na področju socialnih spretnosti in spretnosti pri prostočasnih aktivnostih. 
Spoznavne, akademske in komunikacijske spretnosti spadajo v skupino konceptualnih 
spretnosti, praktične spretnosti pa so definirane kot spretnosti, ki posamezniku 
omogočajo neodvisnost v vsakodnevnem življenju.  

Harison in Oakland (2008, v Kodrič in Stopnik, 2012) opisujeta, da v skupino 
komunikacijskih prilagoditvenih spretnosti spadajo govorne spretnosti, spretnosti 
poslušanja in jezikovne spretnosti za komuniciranje z drugimi, besednjak, odziv na 
vprašanja, spretnosti pogovarjanja in nebesedna komunikacija. Za področje socialnih 
spretnosti pa navajata spretnosti, potrebne za socialno interakcijo, ki vključujejo 
izražanje in prepoznavanje čustev, sklepanje prijateljstev ipd.  

Otroci z MDR imajo primanjkljaje v prilagoditvenih spretnostih na področju govora in 
komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnosti, učnih in delovnih 
zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnosti, sposobnosti praktičnih znanj in skrbi za 
lastno varnost. Raven prilagoditvenih funkcij se opredeli glede na otrokovo kronološko 
starost, ocenjuje pa se jih s klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi 
psihometričnimi testi (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

2.1.1 VZROKI ZA NASTANEK MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Kadarkoli se zgodi nekaj, kar lahko vpliva na normalen razvoj možganov, torej ves čas 
obstaja tveganje za nastanek MDR (Causes and risk factors for Intellectual disability, 
b.d.) Praviloma je težko določiti točen vzrok MDR, saj se le-ti med seboj povezujejo. 
Vse etiološke dejavnike se lahko razdeli v dve skupini. Prvi se odražajo v vidni organski 
poškodbi možganov, drugi pa so funkcionalni in se kažejo kot posledica različnih 
dejavnikov v okolju (Žagar, 2012).  

MDR lahko povzročajo različni dejavniki. Žagar (2012) navaja fenilketonurijo, virusne 
okužbe, pomanjkanje kisika med porodom, možganske poškodbe, uživanje alkohola 
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ali drog med nosečnostjo, kromosomske nepravilnosti, nedonošenost in prezgodnji 
porod.  

2.1.2 ZNAČILNOSTI OSEB Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Otroci z lažjo MDR imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, 
njihovi miselni procesi potekajo na konkretni ravni. Uporabljajo preprost jezik, pogosto 
se v socialnih okoliščinah obnašajo in odzivajo neprimerno (Kriteriji za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).  

Njihova raven socialnega vključevanja je nizka, dogajanje okrog sebe dojemajo 
počasneje. Težje se prilagajajo spremembam in odložijo svoje potrebe, zato je njihovo 
vedenje pogosto socialno neprimerno (Čubej, 1995, v Colnerič in Zupančič, 2012). So 
naivni, sugestibilni, nezreli in pretirano zaupljivi. Ne razumejo novih ali kompleksnih 
socialnih situacij, težave se pojavljajo pri posploševanju znanja. Socialne in 
komunikacijske spretnosti razvijajo počasi (Thambirajah, 2011). Imajo nižjo 
samopodobo, nizko frustracijsko toleranco, pogosto reagirajo impuzivno (Žagar, 2012), 
neracionalno, nepredvidljivo, lahko pa tudi agresivno (Barič, 2009). 

Imajo težave z vzdrževanjem pozornosti in slabšo sposobnost generalizacije znanja in 
veščin. Izkazujejo tudi probleme na področju motivacije za učenje (Lipec Stopar, 
2011). 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) se otroci z lažjo MDR 
izobražujejo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom. Cilji vzgoje in izobraževanja učencev z lažjimi MDR se navezujejo tudi na 
razvijanje socialnih spretnosti za samostojno življenje, vključevanje v socialno okolje, 
premagovanje neustreznih oblik vedenja in učenje komunikacijskih spretnosti 
(Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. d.) 

2.2 AVTISTIČNE MOTNJE 

Avtistične motnje (v nadaljevanju AM) so skupina vseživljenjskih razvojnih motenj z 
nevrobiološko osnovo. Prepozna se jih po delovanju oz. vedenju osebe. Simptomi se 
kažejo že pred otrokovo dopolnitvijo tretjega leta starosti, odstopanja na več področjih 
so opazna ne glede na posameznikovo razvojno raven ali mentalno starost (Jurišić, 
2016). 

Za skupino otrok s tovrstnimi motnjami se glavne značilnosti kažejo na dveh področjih. 
Prvo je področje socialne komunikacije in socialne interakcije. Težave imajo pri 
verbalni in neverbalni komunikaciji, pri socialno-čustvenih izmenjavah in pri 
vzpostavljanju, razumevanju in vzdrževanju socialnih odnosov. Drugo področje je 
področje vedenja, interesov in aktivnosti, kjer so očitna ponavljajoča in stereotipna 
gibanja, vedno enaka uporaba predmeta, stereotipen govor, rigidnost mišljenja in 
vedenja, nagnjenost k rutinam, preokupiranost z interesnim področjem in neobičajen 
odziv na senzorne dražljaje. Simptomi so prisotni v zgodnjem razvoju, pred otrokovim 
tretjim letom starosti, in vplivajo na posameznikovo zmožnost funkciniranja v 
socialnem, delovnem ali drugem pomembnem področju vsakodnevnega delovanja. 
Socialna komunikacija je pod mejo splošne razvojne ravni. (Kriteriji za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Pri AM 
gre za spekter motenj, saj se simptomi kažejo na raznolike načine, odvisno od 
individualnih značilnosti posameznega otroka (Berložnik idr., 2014). 
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Diagnosticiranje AM je zahteven proces, ki temelji na diagnostičnih kriterijih 
opredeljenih v različnih priročnikih (Macedoni Lukšič idr., 2009). V Sloveniji se 
uporablja priročnik MKB-10 (izdan leta 1996), ki ga izdaja Svetovna zdravstvena 
organizacija. Najnovejši priročnik pa je DSM-5, ki ga je leta 2013 izdalo Ameriško 
psihiatrično združenje, kjer ni več oznake AM ali Aspergerjeva motnja, ampak spekter 
AM, ki označuje vse oblike AM (Jurišić, 2016). To poimenovanje označuje in poudarja 
več motenj, simptomi katerih se kažejo v različni intenziteti in obliki (Vodušek, 2006). 

Otroci z AM so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) od leta 
2011 opredeljeni kot ena izmed skupin otrok s posebnimi potrebami. Ker je skupina 
otrok z AM zelo raznolika, so raznolike tudi njihove sposobnosti, zato ne obstaja 
enotnega programa izobraževanja samo za otroke z AM. Ta se določi v skladu z 
njihovimi sposobnostmi in potrebami. Osnovnošolski otroci z AM se v Sloveniji lahko 
izobražujejo v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom, prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom ali po posebnem programu vzgoje in izobraževanja (Jurišić, 
2013). 

2.2.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI 

AM so veliko časa veljale za redko motnjo, a se je njihova incidenca v zadnjih letih 
povečala. Razlog je v spremenjenih diagnostičnih kriterijih, večja splošna 
ozaveščenost in medijska pozornost (Macedoni Lukšič, 2006). Po zadnjih podatkih ima 
AM eden od 68 otrok, pojavlja pa se ne glede na raso, narodnost ali socialni in 
ekonomski status (National Autism Center, 2015). 

AM ima štirikrat več dečkov kot deklic. Lahko jo spremljajo tudi druga zdravstvena in 
genetska stanja, pogosto pa so ji pridružene motnje, kot npr. alergije, astma, motnje 
hranjenja ali motnje spanja in senzorne posebnosti (Jurišić, 2016). Večina oseb z AM 
ima pridružene motnje v duševnem razvoju (Macedoni Lukšič, 2006). Kognitivne 
sposobnosti oseb z AM so praviloma razvite neenakomerno, nekatere so na visokem 
nivoju, druge pa na nizkem (Berložnik idr., 2014). Nižje rezultate dosegajo predvsem 
pri verbalnih testih in nalogah v povezavi s socialno kompetentnostjo (Žagar, 2012). 

2.2.1 VZROKI ZA NASTANEK AVTISTIČNE MOTNJE 

Vzrok za AM še ni poznan in ga na podlagi medicinskih testov ni mogoče odkriti 
(Jurišić, 2016). Obstaja več različnih razlogov, kaj naj bi bili vzroki za nastanek AM. 
Zadnje raziskave kažejo na nevrorazličnost – drugačno strukturo in delovanje v 
možganih. Nevrološki testi pri večini oseb z AM kažejo drugačne rezultate pri EEG 
raziskavi. AM naj bi imela določeno genetsko osnovo, čeprav še vedno niso odkrili 
enega samega gena, ki bi bil povezan z njo (National Autism Center, 2015). Možen 
vzrok so lahko tudi prirojene metabolične motnje, infekcije pred ali po rojstvu in drugi 
rizični dejavniki, povezani z nosečnostjo ali porodom (npr. nedonošenost) (Žagar, 
2012). 

2.2.3 TEORIJE O AVTISTIČNIH MOTNJAH 

Kognitivne teorije služijo kot pomoč pri razumevanju, kako osebe z AM delujejo in kako 
vidijo svet. Nobena teorija ne pojasni vseh posebnosti AM, saj gre za kompleksen 
primanjkljaj, ki ga ni mogoče pojasniti zgolj z eno teorijo (Jurišić, 2016). V nadaljevanju 
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bom predstavila tri teorije, ki se povezujejo tudi z vedenjem oseb z AM in omogočajo 
lažje razumevanje, zakaj le-te večkrat izkazujejo težave na področju vedenja. 

2.2.3.1 TEORIJA UMA 

Baron-Cohen (1995, v Jurišić, 2016) je teorijo uma ponazoril z nezmožnostjo branja 
misli. Gre za zmožnost, da na podlagi opazovanja vedenja drugega vemo, kaj se 
dogaja v njegovem umu. Je zmožnost, da se postavimo v kožo drugega in vemo, o 
čem razmišlja in kako se počuti. Osebe z AM imajo težave z razbiranjem in 
razumevanjem posameznikovega vedenja in čustvovanja, posledično ne zmorejo 
sklepati, kaj druga oseba bo ali ne bo naredila. S pomočjo teorije uma lažje razumemo, 
zakaj osebe z AM težko lažejo, ne razumejo ironije in ne zmorejo zavajati (Frith, 1989). 

2.2.3.2 TEORIJA O ŠIBKI OSREDNJI USKLAJENOSTI 

U. Frith teorijo o šibki osrednji usklajenosti opisuje kot težave pri osredotočanju na 
stvari, ki so pomembne, in tiste, ki se jih lahko zanemari. Pri osebah z AM gre za 
drugačen način procesiranja informacij. Ta teorija pomaga pri razumevanju, zakaj se 
otroci z AM pogosto osredotočajo le na posamezen del igrače, zakaj zelo natančno 
razločujejo, zakaj zelo dobro pomnijo podrobnosti in zakaj imajo ozek nabor zanimanj 
(Happe, Briskman in Frith, 2001). Osredotočenost na podrobnosti se kaže tudi kot 
vztrajanje pri rutinah, saj so zelo pozorni na še tako majhne spremembe (Jurišić, 2016). 

2.2.3.4 TEORIJA O MOTNJAH IZVRŠILNIH FUNKCIJ  

Med izvršilne funkcije spadajo pobuda, vzdrževanje, prehajanje in prekinitev. Vsi 
našteti elementi so vključeni pri reševanju problemov oz. natančneje pri načrtovanju, 
samokontroli, organizaciji, odločanju, miselni prožnosti in ukrepanju. Učinkovito 
reševanje problemov je možno le, če je tudi delovanje izvršilnih funkcij ustrezno oz. 
učinkovito. Osebe z AM imajo motnje izvršilnih funkcij, zato težko nadzorujejo impulze 
ali predvidevajo možne zaplete. Nezmožni so načrtovati naloge, kjer so soočeni z 
nepričakovanimi spremembami, in niso pripravljeni izvesti enostavne in poznane 
naloge (Ozonoff idr., 1991). 

2.2.4 ZNAČILNOSTI NA SOCIALNEM PODROČJU 

Osebe z AM izkazujejo raznovrstne socialne motnje. Do drugih so lahko popolnoma 
brezbrižni ali pa jih izkoriščajo za zadovoljevanje lastnih potreb. Če so na področju 
socialne interakcije aktivni, se je lotevajo na neprimeren način (Whitaker, 2011). Težko 
prepoznavajo, zaznavajo in razumejo čustva drugih (Žagar, 2012), imajo tudi 
zmanjšano sposobnost empatije (Dobnik Renko, b. d.), zato pogosto narobe razumejo 
vedenje in namere drugih ter se nanje odzivajo neprimerno (Whitaker, 2011). 

Osebe z AM doživljajo čustva in iščejo stik z drugimi, a je opazno pomanjkanje socialne 
percepcije (Frey Škrinjar, 2011). V socialnem vedenju jim primanjkuje predvsem 
fleksibilnosti (Macedoni Lukšič, 2006). Slabo se prilagajajo zahtevam socialnega 
okolja, zato imajo težave pri vključevanju v družbo in na področju samostojnosti 
(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami, 2015). Ne razumejo nenapisanih družbenih pravil (Hannah, 2009) in imajo 
težave pri vzpostavljanju stikov na socialno primeren način (Frey Škrinjar, 2011). 
Zaradi nerazumevanja različnih socialnih situacij izpadejo čudaški, nerodni ali 
nevljudni (Berložnik idr., 2014). Slabše se zavedajo, kakšne so norme vedenja v 



6 
 

šolskem prostoru. Težave imajo z opravičevanjem, držanjem dogovora, sposojanjem 
in vračanjem stvari (Dobnik Renko, b. d.). 

Fizično naklonjenost kažejo na drugačen način, objemajo se takrat, ko to sami želijo. 
Pogosto burno reagirajo, če nekdo vstopi v njihov osebni prostor (Žagar, 2012).  

2.2.5 IGRA OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO 

Otroci z AM redko razvijejo domišljijsko igro. Četudi se naučijo enostavne, ponavljajoče 
se igre, pogosto ne razumejo njenega pomena. Njihova igra je stereotipna in 
usmerjena v specifično interesno področje. Radi imajo konstrukcijske igre, npr. ceste 
in železnice (Dobnik Renko, b. d.). Ukvarjajo se le s posameznimi deli igrač in jih ne 
uporabljajo skladno z njenim namenom (Hannah, 2009). Njihove igrače so pogosto 
materialno in oblikovno drugačne od igrač vrstnikov. Lahko so močno navezani na 
določen predmet in burno reagirajo, če jim je predmet odvzet (Jurišić, 1991). 

Zanje je značilno pomanjkanje socialne igre, saj pri igri skoraj nikoli ne posnemajo 
svojih sovrstnikov. Posnemanje oz. imitacija drugih je pogosto konkretna, brez 
uporabe lastne domišljije (Žagar, 2012). Redkeje se vključujejo v socialne igre ali pa 
so pri njih gospodovalni in vodilni (Jurišić, 2016), družabne igre so jim nerazumljive 
(Frey Škrinjar, 2017). Nezmožnost vključevanja v igro se kaže tudi v neustreznih 
poskusih vključitve, ko k igri pristopijo agresivno ali razdiralno (Dobnik Renko, b. d.).  

2.2.6 ZNAČILNOSTI NA KOMUNIKACIJSKEM PODROČJU 

Osebe z AM imajo različno razvite komunikacijske veščine. Kar 40 % oseb z AM 
govora nikoli ne razvije (Jurišič, 2016). Pri tistih, ki govor razvijejo, pa je le-ta pogosto 
netipičen, s spreminjajočim ritmom, tempom ali tonom. Gre za posledico 
nerazumevanja čustvenega pomena govora. Pri nekaterih se pojavlja mutizem, pogost 
je tudi pojav eholalije, ponavljanja slišanih besed. Tisti, ki imajo dober slušni spomin, 
lahko ponavljajo tudi tisto, kar so slišali v preteklosti, a z zamikom (Žagar, 2012). 
Težave so pri uporabi jezika, predvsem na socialnem področju. Ne izražajo svojih 
potreb, ne povedo, kaj hočejo, in ne znajo prositi za pomoč (Whitaker, 2011). Težko 
začnejo ali nadaljujejo pogovor, govorijo samo o lastnih interesih in imajo težave s 
poslušanjem drugih. Mislijo, da drugi vedo, o čem razmišljajo (Hannah, 2009), kar je 
povezano s Teorijo uma. Radi govorijo le o stvareh, ki so povezane z njihovim 
interesnim področjem (Žagar, 2012). 

Neverbalna komunikacija je večinoma zelo omejena. Očesni stik pogosto vzpostavijo 
le takrat, ko nekaj potrebujejo, s težavo ga vzdržujejo, predvsem z neznanimi ljudmi. 
Njihov nasmeh je refleksni, ni odziv na določen dražljaj, ki so ga prepoznali. Svoje 
počutje redkeje izražajo z različnimi glasovi (npr. brbljanje, jokanje). Pogosto izražajo 
le ekstremna čustva, pozitivno vzburjenje in neugodje (Žagar, 2012). Težave imajo z 
učenjem kazanja, s kretnjami (Whitaker, 2011) in z razbiranjem govorice telesa 
(Hannah, 2009). Razumevanje gest, mimike obraza in telesne drže je pomanjkljivo 
(Berložnik idr., 2014). Mnogi svoje želje izražajo tako, da vodijo roko odraslega do 
predmeta, ki ga želijo (Jurišić, 1991). 

Področje, ki predstavlja največ težav vsem osebam z AM, pa je razumevanje jezika in 
razumevanje komunikacije drugih. Pogosto dobesedno dojemajo, ne razumejo 
abstraktnih konceptov, sarkazma in fraz s prenesenim pomenom (Whitaker, 2011).  
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2.2.7 ZNAČILNOSTI NA PODROČJU FLEKSIBILNOSTI MIŠLJENJA IN VEDENJA 

Osebe z AM imajo omejena in nenavadna zanimanja (Jurišić, 2016). So hiper- ali 
hiposenzibilni, zato se na različne čutne dražljaje odzovejo nenavadno (Macedoni 
Lukšič, 2006). Pogosto so odvisni od specifičnih fizičnih občutij, predvsem na področju 
senzorike. Pritegnejo jih lahko raznoliki dražljaji na vidnem področju, specifične 
strukture, vonji ali zvoki. Otroci z AM se pogosto vrtijo, mahajo ali udarjajo in si tako 
dražljaje ustvarijo sami. Igra, ki se pojavi kasneje kot pri normativni populaciji, je 
pogosto omejena, nefunkcionalna, neprilagodljiva in se ponavlja. Lahko se 
intenzivneje zanimajo za specifično področje, kar preraste tudi v obsesijo. Ne marajo 
sprememb, temveč vztrajajo v rutini in ritualih. Težave v vedenju se razvijejo zaradi 
težav na socialnem in komunikacijskem področju, na pojav slednjih pa pomembno 
vpliva stopnja učnih težav ali MDR (Whitaker, 2011). Jordan (2001) opisuje, da se 
osebe z AM pogosto poslužujejo vedenja »bežati stran« z namenom izogibanja 
neprijetnim situacijam. Z »bežanjem proti« pa izkazujejo željo, kako priti do določene 
stvari, ki bi jo radi imeli.  

N. Berložnik idr. (2014) opisujejo, da se pri osebah z AM pojavljajo tudi neželeni 
vedenjski vzorci, kot npr. agresije ali stereotipije, Jordan (2011) pa dodaja, da je le-to 
odraz panike, ko nekaj zmoti njihova pričakovanja. Rutine in rituali, ki so 
nefunkcionalni, jim namreč zagotavljajo občutek varnosti (Berložnik idr., 2014). V 
šolskem okolju se pogosto opazi, da otrok z AM moti delo v skupini, je trmast in se 
težko prilagaja spremembam. Ne razume zahtev okolja in ne zna na primeren način 
izraziti svojih potreb (Werdonig idr., 2009). Moteče vedenje osebe z AM uporabljajo 
kot sredstvo komunikacije, saj z njo pogosto nadomeščajo besedne odzive (Jurišić, 
2006). 

2.3.UČENJE SOCIALNO PRIMERNEGA NAČINA VEDENJA 

Otroci, ki imajo AM in MDR, imajo izrazito neobičajne oblike vedenja v medosebnih 
odnosih, predvsem v stikih z odraslimi. Pogosto so prisotne neželene oblike vedenja, 
kot npr. izbruhi besa in agresivnosti (Novljan, 2008, v Izlakar, 2015). S. Paley (2012) 
opisuje, da lahko vedenje oseb z MDR in AM tudi onemogoča pridobivanje socialnih 
in učnih spretnosti, vpliva na njihovo dobro počutje, je socialno in kulturno 
nesprejemljivo in lahko škoduje drugim. 

Vsako vedenje, želeno in neželeno, je naučeno. Neželeno vedenje je lahko posledica 
notranjih ali zunanjih dejavnikov (Blair in Fox, 2011). Med notranje dejavnike spada 
posameznikova osebnost in karakter, zdravstveno stanje, komunikacijske spretnosti in 
psihološko stanje. Zunanji dejavniki pa so kvaliteta posameznikovega fizičnega in 
socialnega okolja, možnost kontrole in odločanja nad lastnim življenjem, način 
komunikacije drugih ljudi z njimi ter pozitivne in negativne izkušnje, ki so posledica 
odziva okolice na njihovo obnašanje (Paley, 2012).  

Z neželenim vedenjem želijo otroci zadovoljiti svojo potrebo ali doseči določen rezultat. 
Vsako vedenje ima določeno funkcijo in predstavlja sredstvo komunikacije. Otroci, ki 
imajo razvojne motnje, pogosteje in dlje časa izkazujejo težave na področju vedenja 
(Blair in Fox, 2011). 

Nekatere izmed strategij za učenje primernega načina vedenja so vedenjske 
intervencije, modeliranje, trening z vrstniki in socialne zgodbe (National Autism Center, 
2015). J. Frey Škrinjar (2011) poudarja pomembnost končnih ciljev katerekoli izbrane 
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metode obravnave za otroka z AM, ki se nanašajo na nudenje primerne podpore z 
zadovoljevanjem specifičnih potreb otroka, omogočanjem kompetentnosti in inkluzije. 
E. Žgur (2013b) pri izbiranju ustrezne intervencije izpostavlja tudi vlogo aktivnega 
učenja usvajanja potrebnih znanj in veščin s področja vsakodnevnih aktivnosti. 
 

2.3.1 OCENJEVANJE NEŽELENEGA VEDENJA IN DOLOČITEV CILJA 

E. Žgur (2013a) opisuje, da je pri učencih z več primanjkljaji nujno načrtno opazovanje 
posameznikovega gibanja, igranja, vedenja, učenja ipd. Dodaja, da je opazovanje 
potrebno izvesti v različnih okoljih in pri vsakodnevnih aktivnostih ter pri tem opazovati 
spretnosti otrokove socialne vključenosti in skrbi zase. Iskanje močnih področij je 
temelj za grajenje učinkovitih učnih programov. 

Ocena neželenega vedenja je bistvena za oblikovanje učinkovitih vedenjskih 
intervencij (Stropnik, 2014). Obstajajo različni načini spoznavanja oz. beleženja 
posameznikovega vedenja. Z uporabo vedenjskega intervjuja s starši, z učitelji ali s 
strokovnimi delavci, ki otroka dobro poznajo, se lahko natančneje oceni neželeno 
vedenje. Opredeli se lahko, kakšno je neželeno vedenje, kaj ga sproži, koliko časa 
traja, kako pogosto do njega pride ipd. Ne sme se pozabiti tudi na ugotavljanje 
otrokovih močnih področij, ki pomagajo pri izbiri primerne oblike pomoči oz. 
intervencije. Z neposrednim opazovanjem lahko opazovalec opazuje in beleži otrokovo 
vednje. Enostavno beleženje vedenja, npr. beleženje pogostosti, trajanja ali 
posameznih korakov rutine, strokovnjakom omogoča nadaljnjo odločitev o izbiri 
primerne intervencije. Dobro je, če je opazovalcev več, saj so zbrani podatki bolj 
natančni in omogočajo boljše razumevanje posameznikovega vedenja (Blair in Fox, 
2011), kar posledično vpliva na spreminjanje le-tega v sprejemljivejše vedenje 
(Whitaker, 2011).  

Po zaključeni opredelitvi neželenega vedenja sledi določitev cilja obravnave in izbira 
najprimernejše metode dela. Cilj mora biti jasen, merljiv, realen in pozitivno 
formaliziran. Na podlagi izbranega cilja se nato izbere način ocenjevanja vedenja, ki 
bo potekal med in po končani obravnavi. Slednji omogoča, da se preveri učinkovitost 
izbrane intervencije (Stropnik, 2014). B. Jurišić (2016) pravi, da se ustrezno 
intervencijo izbere na podlagi notranjih in zunanjih dejavnikov, pri tem pa se ne sme 
pozabiti na nadaljnje merjenje uspešnosti izbrane intervencije.  

2.3.2 UČENJE NOVIH SPRETNOSTI 

Za premagovanje otrokovih primanjkljajev je nujna vključenost močnih področij, saj 
predstavljajo oporo pri učenju novih vsebin (Žgur, 2013a). Whitaker (2011) opozarja, 
da je pri težavnem vedenju pogosta napaka ta, da je v ospredju le to, kaj naj bi otrok 
nehal početi. Potrebno je ugotoviti, kaj se želi otroka naučiti, katere veščine oz. kakšno 
vedenje bo nadomestilo neželeno obliko vedenja. Razmisliti je treba, kaj mora otrok 
razumeti, da se bo drugače vedel in katere veščine mora še razviti. Postopno razvijanje 
veščin in spretnosti omogoča doseganje dolgoročnih ciljev. Avtor poudarja 
pomembnost razvijanja komunikacijskih in socialnih veščin ter učenje odzivanja na 
težave povezane z nefleksibilnostjo razmišljanja in vedenja. Vse usvojene veščine 
dolgoročno zmanjšujejo pojavljanje neželenega vedenja.  
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2.3.2.1 KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI 

Ker so težave v komunikaciji pogosto glavni razlog težavnega vedenja pri osebah z 
AM, je razvoj na tem področju zelo pomemben. Med komunikacijske veščine spadajo 
kazanje, razumevanje slik, uporaba slik in simbolov, pritegnitev pozornosti, deljenje 
fokusa pozornosti, učenje poslušanja, prošnja za pomoč, razumevanje koncepta 
najprej-potem, razumevanje ne-dobesednega jezika, razumevanje urnika, 
samoopazovanje in opredeljevanje občutkov. Razvoj oz. učenje veščin se individualno 
prilagaja sposobnostim in potrebam otroka (Whitaker, 2012). 

2.3.2.2 SOCIALNE SPRETNOSTI 

Razumevanje nenapisanih socialnih pravil otrokom z AM predstavlja ogromno težav. 
Razvijanje socialnih spretnosti otrokom pomaga pri boljšem razumevanju različnih 
socialnih situacij. Med socialne spretnosti spada učenje, kako uživati z ljudmi, 
razvijanje interaktivnih iger, učenje pravil iger, razumevanje drugih ljudi, veščine za 
oblikovanje prijateljstev in razvijanje samonadzora (Whitaker, 2011). 

Izbor in opis problemskih situacij, ki jih je izkazoval učenec, in nove socialne in 
komunikacijske spretnosti, sem natančneje predstavila v empiričnem delu naloge. 

2.3.3 SOCIALNO UČENJE 

Učenci prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom 
imajo od prvega do šestega razreda vsako leto 35 ur specialno-pedagoške dejavnosti, 
tj. socialnega učenja. To zajema različne vrste vedenj, ki jih morajo posamezniki 
poznati, da se lahko učinkovito vključujejo v socialno okolje. Spoznavajo sebe in druge 
ter načine različnih učinkovitih formalnih in neformalnih interakcij. Učijo se tudi 
sobivanja, reagiranja v različnih življenjskih situacijah, razumevanja različnosti, 
reševanja problemov, kritičnega mišljenja, vživljanja v različne vloge, samostojnosti, 
razvijajo nove komunikacijske strategije in spretnosti ipd. Med ključne vrednote 
socialnega učenja spada tudi občutek socialne odgovornosti, spoštovanje drugih in 
sebe. Cilji specialno-pedagoške dejavnosti se nanašajo na pridobivanje pozitivnega 
odnosa do svojega telesa, doživljanje zadovoljstva skozi igro z drugimi, spodbujanje 
izražanja misli, čustev in ustvarjalnosti, učenje prepoznavanja in obvladovanja lastnih 
čustev in čustev drugih, razvijanje medsebojne povezanosti, spoznavanje različnih vrst 
komunikacije, spodbujanje samostojnosti in odgovornega ravnanja in spodbujanje 
močnih področij (Caf, Šah Štrok in Gramc, b. d.). 

2.4 SOCIALNE ZGODBE 

Carol Gray je leta 1991 razvila metodo socialnih zgodb, ki so namenjene otrokom z 
AM. Gre za kratke zgodbe, ki poleg opisa socialne situacije vsebujejo tudi konkretne 
ideje in smernice, kako se v določeni situaciji drugače odzvati. Z uporabo novih 
spretnosti naj bi vplivale na zmanjšanje specifičnih neželenih oblik vedenja. Glavni cilj 
je pomagati otrokom z AM, da postanejo odločnejši, samozavestnejši in kompetentni 
v vsakodnevnih aktivnostih (Gray, 2015).  

Socialne zgodbe so definirane kot proces, katerega rezultat je izdelek za osebo z AM. 
Kot proces se šteje to, da morajo avtorji zgodbe pri opisu situacij in spretnosti 
upoštevati perspektivo otroka z AM. Rezultat pa je socialna zgodba, ki jo določajo 
specifični kriteriji. Opišejo tisto, kar pogosto jemljemo za samoumevno in tako otroku z 
AM pomagajo pri razumevanju različnih, zanj problemskih situacij (Gray, 2006). V 
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socialnih zgodbah se napiše individualna navodila za posameznega otroka. Pomoč se 
mu nudi na tistih področjih, kjer izkazuje težave. Največkrat gre za oblikovanje splošnih 
pravil o socialnem vedenju (Whitaker, 2011). Socialne zgodbe so vedenjski 
intervencijski pristop, ki pripomore k izboljšanju socialnih spretnosti. S povečanjem 
socialnih kompetenc, otroci pridobijo nove sposobnosti komuniciranja in postanejo bolj 
samostojni (O'Hara, 2010). Socialne zgodbe lahko uporabljajo različne osebe – starši, 
sorojenci, učitelji in drugi, ki delajo z otrokom z AM. Uporablja se jih lahko v različnih 
okoljih, tako v šoli kot v domačem okolju (Gray, 2015). 

Obravnava socialnih zgodb naj bi bila najbolj primerna za otroke z visokimi verbalnimi 
sposobnostmi (Gray in Garand, 1993) in tiste, ki imajo razvite sposobnosti branja in 
bralnega razumevanja, čeprav se jih lahko uporabi tudi pri posameznikih z dobrimi 
slušnimi sposobnostmi (National Autism Center, 2015).  
 

2.4.1 DESET KRITERIJEV 

Socialne zgodbe so sestavljene na podlagi desetih kriterijev avtorice, ki določajo in 
vodijo njihov nastanek. Osnova socialnih zgodb je bila skozi leta enaka, vseeno pa je 
avtorica kriterije na podlagi raziskav in izkušenj spreminjala oz. dopolnjevala, prvič leta 
2010 in drugič leta 2014. V nadaljevanju je predstavljena zadnja različica kriterijev iz 
leta 2014 (kriteriji 10.2.) (Gray, 2015). 
 

2.4.1.1 Prvi kriterij: CILJ 

Cilj socialne zgodbe je deliti točne informacije z uporabo vsebine, formata in tona na 
smiseln način, ki je fizično, socialno in emocionalno varen za osebo z AM (Gray, 2015). 
 
Avtorica opozarja, da mora biti avtor pri pisanju zgodbe pozoren na otrokovo varnost 
– fizično, socialno in emocionalno. Najpogostejše napake avtorjev socialnih zgodb so 
vezane na emocionalno raven, ko se z uporabo negativnih stavkov, kjer je opisano 
zgolj neprimerno vedenje, ruši otrokovo čustveno stabilnost (Gray, 2015). 
 

2.4.1.2 Drugi kriterij: RAZKRITJE V DVEH KORAKIH 

Avtor z mislijo na cilj zgodbe zbere informacije z namenom 1) izboljšanja lastnega 
razumevanja otroka z AM v povezavi z določeno situacijo, veščino ali konceptom in/ali 
2) ugotoviti specifične teme in vrste informacij, ki jih bo delil v zgodbi (Gray, 2015). 

Avtor se mora postaviti v vlogo otroka z AM in razmisliti, kako določeno situacijo 
dojema otrok. Pomembno je zbrati raznolike informacije, ki bodo pomagale k 
izboljšanju razumevanja otroka z AM in njegove situacije. Pomembno je tudi, da se 
informacije zbere še pred določitvijo specifične teme. Avtor najprej začne z 
raziskovanjem situacije in šele potem določi, kakšna bo glavna tema socialne zgodbe 
(Gray, 2015).  

Obstaja več virov za pridobivanje informacij, ti so bolj in manj relevantni. Bistvenega 
pomena je pridobiti informacije od staršev ali skrbnikov, saj vidijo otroka v različnih 
situacijah. Lahko nam pomagajo s podatki, ki so bistveni za razumevanje osrednjega 
problema. Zelo pomembno je tudi opazovanje otroka z AM, pri čemer se opazuje 
njegovo percepcijo, kognicijo in osebnost. Poleg timskega posveta so možni tudi drugi 
viri pridobivanja informacij, npr. preko posnetka specifične situacije, z iskanjem 
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informacij na internetu .... Tema socialne zgodbe je pogosto ugotovljena in določena 
šele takrat, ko se zbere dovolj informacij. Temu se reče odkritje teme in predstavlja 
rezultat avtorjevih najboljših ugibanj. Ko je tema ugotovljena, je očitna tudi specifična 
tema, ki se nanaša na otrokovo nerazumevanje, zmedenost ali izziv, povezan z 
določeno situacijo. Pomembno je, da vsaj 50 % socialne zgodbe hvali otrokove 
dosežke oz. to, kar otrok dela pravilno (Gray, 2015).  

2.4.1.3 Tretji kriterij: TRIJE DELI IN NASLOV 

Socialna zgodba ima naslov in uvod, ki jasno napove temo. V jedru so dodane 
podrobnosti, zaključek pa poudarja in povzame predstavljene informacije (Gray, 2015). 

Pisanje uvoda, jedra in zaključka avtorju pomaga učinkovito določiti in opisati 
najpomembnejše informacije v zgodbi. Uvod jasno izpostavi temo, v jedru pa je dodan 
podrobnejši opis oz. razlaga situacije ali vedenja. Zaključek ponovno izpostavi namen 
oz. bistvo zgodbe. Uvod, jedro in zaključek vodijo nastanek socialne zgodbe. Ker imajo 
osebe z AM pogosto težave z razumevanjem bistva zgodb, je pomembno, da se pri 
pisanju socialnih zgodb držimo strukture. Minimalno število stavkov v celotni zgodbi je 
tri, če štejemo še naslov pa štiri (Gray, 2015). 

2.4.1.4 Četrti kriterij: FORMAT  

Format socialne zgodbe je individualno prilagojen posameznikovim sposobnostim, 
zmožnostim koncentracije, učnemu stilu in, kjer je to možno, njegovim talentom oz. 
interesnim področjem (Gray, 2015). 

Oblika socialne zgodbe se navezuje na individualizirano organizacijo in predstavitev 
besedila in ilustracij. Dolžino zgodbe, strukturo stavkov, besedišče, vrsto in velikost 
pisave je potrebno prilagajati vsakemu posamezniku posebej. Bistvo je izbrati takšno 
obliko, ki bo za otroka najbolj učinkovita. Pri tem je potrebna pozornost na naslednjih 
področjih (Gray, 2015): 

- Starost in sposobnosti: Starost in sposobnosti otroka so osrednjega pomena za 
določanje oblike zgodbe. Za mlajšega otroka je dovolj, če zgodba vsebuje od 3 
do 12 kratkih stavkov in je tako časovno krajša. Priporočeno je, da je sestavljena 
iz več krajših stavkov, kot pa daljših, z veliko vejicami. Večji izziv je napisati 
krajše zgodbe, zato je priporočljivo najprej napisati celotno besedilo, šele nato 
pa tekst prilagoditi na primerno dolžino. Včasih je nemogoče temo povzeti v 
kratkem tekstu, zato je priporočeno zgodbo razdeliti na dele oz. na več krajših 
zgodb. Daljše zgodbe, sestavljene iz več kot 12 stavkov, so primernejše za 
starejše otroke. 

- Ponavljanje, ritem in rime: Ponavljanje, ritem in rime so priporočljivi za otroke, 
ki imajo radi predvidljivost in rutino. Nekaterim pa se ti elementi lahko zdijo 
otročji, zato je pomembno, da dobro razmislimo, ali je uporaba naštetih 
elementov primerna za otroka. Nikoli namreč ne smemo tvegati, da ga užalimo. 

- Talenti in interesna področja: Teme s socialnega področja, ki so v takšnih 
zgodbah najpogostejše, so za osebe z AM težke za razumevanje. Karkoli, kar 
informacije naredi bolj zanimive ali zabavne, lahko pomaga k boljši učinkovitosti 
zgodbe. Kljub čim večji kreativnosti pa je potrebna previdnost, da se sporočilo 
zaradi oblike podajanja zgodbe ne izgubi.  

- Ilustracije: Ilustracije imajo ključno vlogo v veliko socialnih zgodbah, saj 
predstavljajo vizualno podporo besedilu. Lahko se uporabijo konkretni predmeti, 
fotografije, ilustracije, PowerPoint prezentacija, figure, tabele ali diagrami. 
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Namen ilustracij je, da izpostavijo ključne informacije in pripomorejo k boljšemu 
razumevanju besedila. llustracije otroka ne smejo zmesti. Uporaba fotografij je 
zelo pogosta, saj so le-te natančnejše kot ilustracije in enostavnejše za 
izdelavo. Če otrok daje velik pomen detajlom, potem fotografije niso najbolj 
primerne, saj bo iskal bistvo v nebistvenih podrobnostih. Fotografije so najboljše 
takrat, ko je objekt jasen, ozadje pa čim bolj navadno. Uporabno je posneti črno-
bele slike, ki zmanjšajo fokus na detajle. Oznaka pomembnejših delov 
fotografije pa lahko otroku z AM pomaga, da se lažje osredotoči na bistveno 
stvar. Preden se odločimo za vrsto ilustracij, se je pomembno vprašati, ali bo 
otrok razumel to vrsto ilustracij, in ali je v preteklosti izkazal zanimanje in 
pozornost za izbrano vrsto ilustracij. 
 

2.4.1.5 Peti kriterij: PET DEJAVNIKOV, KI DEFINIRAJO TON IN BESEDIŠČE 

Socialna zgodba ima potrpežljiv in spodbuden ton in besedišče. To je definirano s 
petimi dejavniki (Gray, 2015):  

- Prvoosebna perspektiva: Zgodbe so lahko zapisane v prvi, tretji ali pa v 
kombinaciji obeh osebnih oblik. Zapis v tretji obliki je primernejši za starejše 
otroke, v prvi obliki pa za mlajše. Z zapisom v prvi obliki se je namreč lažje in 
hitreje poistovetiti. 

- Pozitiven in pomirjajoč način izražanja: V socialnih zgodbah je način pisanja 
pozitiven. Slednje je zelo pomembno pri opisovanju vedenj, kjer avtor 
potrpežljivo deli ideje, kakšen odziv je primeren. Socialne zgodbe gradijo 
otrokovo samozavest, predvsem s podajanjem idej za učenje novih, 
učinkovitejših spretnosti oz. odzivov v specifičnih situacijah.  

- Pretekli, sedanji in/ali prihodnji čas: Povežemo lahko dogodke iz preteklega 
časa in tako podkrepimo temo izbrane socialne zgodbe. Na ta način se 
pripomore h generalizaciji določene teme. 

- Dobeseden pomen: Avtor mora izbrati besede, povedi in stavke, ki so resnični, 
čeprav se jih interpretira dobesedno. Jezik mora biti iskren, takšen, kjer ni 
razlike med pomenom in zapisom. Če stavek, ki je dobesedno interpretiran, 
izgubi prvotni pomen, se ga v socialno zgodbo ne napiše. Edina izjema so 
metafore ali analogije, ki se jih lahko uporabi le, če so za posameznika smiselne. 

- Natančno besedišče: Uporablja se stavke sestavljene iz pozitivnih glagolov 
(npr. »Po hodnikih bom poskušal hodit.« in ne »Po hodnikih ne bom tekel.«). 
Pozorni moramo biti na pravilno izbiro glagolov, saj imajo le-ti med seboj zelo 
majhne razlike, ki pa bistveno spremenijo pomen besedila. Nekateri 
posamezniki se lahko negativno odzovejo na določeno besedišče, npr. na 
besede sprememba, novo, drugačno. V takih primerih se uporabi prilagojeno 
besedišče. 
 

2.4.1.6 Šesti kriterij: ŠEST VPRAŠANJ, KI VODIJO RAZVOJ SOCIALNE ZGODBE 

Socialna zgodba odgovori na vprašanja kje, kdaj, kdo, kaj, kako in zakaj. Ta nas 
spomnijo, katere so bistvene informacije, ki jih moramo vključiti v zgodbo, a jih včasih 
jemljemo za samoumevne. Kje in kdaj se situacija odvija, kdo je vanjo vključen, kako 
si sledijo dogodki in kaj se dogaja. Najpomembnejše pa je odgovoriti na vprašanje 
zakaj, saj je to bistvenega pomena za posameznika z AM. Odgovori na ta vprašanja 
omogočajo dober začetek za pisanje zgodbe in predstavljajo jasno sliko celotne 
situacije (Gray, 2015). 
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2.4.1.7 Sedmi kriterij: STAVKI 

Socialna zgodba je sestavljena iz opisnih stavkov in stavkov, ki vsebujejo navodilia 
(Gray, 2015). 

V opisnih stavkih se opiše dejstva o določeni okoliščini, situaciji, aktivnosti ali osebi. 
Opisujejo tudi počutje, misli, znanje, mnenje, prepričanja druge osebe ali skupine ljudi. 
Sporočajo splošna prepričanja, vrednote ali tradicijo določene kulture. Stavki, ki 
vsebujejo navodila, nežno vodijo, usmerjajo oz. predlagajo obliko primernega vedenja. 
Opisujejo, kakšno je pričakovano oz. učinkovito vedenje, lahko pa tudi predlagajo oz. 
opomnijo, kdo ali kaj pri vedenju lahko pomaga. Včasih lahko otrok tudi sam, s pomočjo 
avtorja zgodbe, poda idejo in napiše stavek z navodilom. V obeh vrstah stavkov se 
mora upoštevati vse kriterije za zapis socialne zgodbe (Gray, 2015). 

2.4.1.8 Osmi kriterij: FORMULA (RAZMERJE MED STAVKI) 

Formula zagotovi, da vsaka socialna zgodba bolj opisuje kot pa narekuje dejanja. 
Formula omogoča, da je v zgodbi neomejeno število opisnih stavkov in omejeno število 
stavkov z navodili. Razmerje med opisnimi stavki in stavki z navodili mora biti večje ali 
enako dva (Gray, 2015).  

2.4.1.9 Deveti kriterij: DODELANOST 

Vsaka socialna zgodba mora biti pregledana tolikokrat, dokler ne zadosti vsem 
kriterijem. Pisanje socialne zgodbe ni lahko, zahteva veliko vaje, za njo si je treba vzeti 
čas in o njej dobro razmisliti (Gray, 2015).   

2.4.1.10 Deseti kriterij: DESET SMERNIC ZA IZVAJANJE 

Smernice za izvajanje zagotavljajo, da se socialno zgodbo predstavi otroku na način, 
ki zadostuje kriterijem socialne zgodbe (Gray, 2015): 

- Sporočilnost zgodbe: Avtor še zadnjič pregleda besedilo in ilustracije, pozoren 
je na jasnost podane vsebine. 

- Podpora zgodbi: Avtor se vpraša, ali lahko na kakšen način podpre 
razumevanje obravnavane zgodbe (npr. uporaba PowerPoint projekcije, 
plakata ...). 

- Obravnava zgodbe: Socialna zgodba je vedno obravnavana v prijetnem okolju 
in v pozitivnem tonu. Obravnava ne sme biti prisiljena, prav tako zgodba ne sme 
služiti kot kazen za neprimerno obnašanje. Mora biti tako pogosta, da bo 
učinkovita, hkrati pa ne sme biti prepogosta, da ne pride do pretiranega 
ponavljanja in upada zanimanja. 

- Uvodna motivacija: Avtor lahko prične z obravnavo tako, da otroku pove, da je 
zanj napisal zgodbo. Pri mlajših otrocih je dobro, če avtor med branjem sedi 
zraven otroka ali nekoliko za njim, pozornost pa usmerja na zgodbo. Ključnega 
pomena sta umirjena atmosfera in udobje. 

- Opazovanje: Ko je zgodba predstavljena, je pomembno opazovati otrokovo 
vedenje oz. učinkovitost zgodbe. Pozorni moramo biti na otrokovo morebitno 
drugačno razumevanje besedila in beležiti dejavnike, ki so dobro vplivali na 
učinkovitost sprejemanja zgodbe. 

- Organizacija zgodbe: Pomembno je, da so zgodbe organizirane, shranjene v 
mapah, na računalniku, v obliki knjige ipd. 
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- Povezovanje zgodb: Zgodbe pogosto obravnavajo isto temo ali koncept, a z 
drugega zornega kota, in sicer bolj podrobno ali napredno. Smiselno je, da so 
shranjene skupaj, pod isto temo. 

- Ponavljanje in povezovanje zgodb: Socialno zgodbo se lahko kadarkoli 
ponovno uporabi, lahko pa se jo tudi nadgradi. Slednje pripomore k 
povezovanju med preteklimi in sedanjimi temami. 

- Ponovna uporaba navodil – pohvala: Zgodbe, ki so predstavljale novo 
spretnost, lahko postanejo zgodbe, ki hvalijo otrokovo uporabo naučenih 
spretnosti. 

- Razvoj in spremembe v povezavi s socialnimi zgodbami: Avtorji morajo biti 
pozorni na spremembe povezane z raziskovanjem na temo socialnih zgodb. 
 

2.4.2 RAZISKAVE NA PODROČJU SOCIALNIH ZGODB 

V zadnjih letih je bilo opravljenih veliko raziskav o učinkovitosti socialnih zgodb, 
predvsem na področju razvijanja socialnih spretnosti. Karal in P. Wolf (2018) sta 
preučevala različne raziskave v povezavi s socialnimi zgodbami, ki so bile objavljene 
od leta 1993 do leta 2015. Pri izbiri raziskav sta upoštevala naslednje kriterije:  

- v raziskavo so bili vključeni učenci z AM; 
- naslovi in/ali povzetki so vključevali besedne zveze socialna interakcija, 

komunikacijske veščine, vključevanje v družbo, prosocialno vedenje, socialna 
komunikacija in socialno primerno vedenje; 

- raziskava je bila objavljena v strokovni reviji; 
- raziskava je bila osnovana na podatkih in eksperimentalno usmerjena. 

V nadaljevanju sta izločila vse študije, ki so temeljile na percepciji učiteljev ali staršev 
in tiste, ki so bile še neobjavljene disertacije. Raziskave so morale vključevati tudi 
kriterije, ki jih določa intervencija s socialnimi zgodbami. Izbrala sta 12 raziskav, ki so 
zadostovale danim kriterijem, in jih natančneje preučila.  

V vseh raziskavah so bili vključeni učenci z AM s povprečnimi kognitivnimi zmožnostmi, 
ki so imeli različne sposobnosti branja in različno razvite komunikacijske veščine. 
Večina obravnav je bila izvedenih v šoli, socialne zgodbe pa so bile predstavljene na 
različne načine: s pomočjo računalnika, PowerPoint projekcij, vključujoč video 
modeliranje, zapisane brez slik ali zapisane in podprte s slikami ali fotografijami. 
Socialne zgodbe so posamezniki brali sami, ali pa je branje izvedel učitelj. Vse zgodbe 
so bile obravnavane pred problemsko situacijo, ki je bila tema zgodbe. Tri študije so 
pokazale visoko uspešnost, štiri srednjo uspešnost, preostale štiri intervencije pa so 
bile brez sprememb v vedenju, torej neuspešne. Rezultati nakazujejo, da so socialne 
zgodbe obetavna intervencija, s pozitivnim vplivom predvsem pri izboljšanju socialnih 
interakcij.  

Avtorja opozarjata na nekaj omejitev raziskave, ki je temeljila na majhnem številu 
raziskav, le-te pa so bile večinoma študije primera. Nekateri udeleženci v posameznih 
študijah so bili deležni tudi drugih obravnav, zato ni jasno, ali so imele vpliv na 
učinkovitost izboljšanja spretnosti samo socialne zgodbe. Nenatančni opisi 
udeležencev vplivajo na težje razumevanje, kakšen vpliv imajo socialne zgodbe na 
različno populacijo. Opozarjata tudi na bodoče raziskave, ki naj bi vključevale 
primerjavo z vrstniki. Prihajata do sklepa, da je na podlagi raziskav težko zaključiti, 
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katera komponenta odločilno (ne) vpliva na zmanjšanje opazovanega vedenja, zato so 
na področju učinkovitosti socialnih zgodb še vedno potrebne dodatne raziskave. 

Golzari, Alamdarloo in Moradi (2015) so raziskovali učinkovitost socialnih zgodb pri 
razvijanju socialnih spretnosti pri dečkih z AM. Rezultate eksperimentalne skupine, kjer 
so za učence oblikovali socialne zgodbe, so primerjali s kontrolno skupino, kjer učenci 
niso bili deležni obravnave socialnih zgodb. Ugotovili so, da so učenci, katerim so 
prebirali socialne zgodbe, izboljšali svoje socialne veščine. A. Ventimiglia (2007) je 
preučevala učinkovitost socialnih zgodb pri socialnih interakcijah in vedenju učencev z 
AM. Rezultati so pokazali pozitivne posledice, in sicer manjšo pojavnost neželenega 
vedenja, povečanje želenega vedenja in izboljšanje uporabe socialnih interakcij. 
Strokovni delavci so socialne zgodbe uporabljali na socialnem in vedenjskem področju, 
kot učinkovite pa so se izkazale tudi na področju skrbi zase. Sani Buzkort in Vuran 
(2014) sta na podlagi analize raziskav med leti 1991 in 2011 na področju socialnih 
zgodb prišla do zaključka, da so takšne zgodbe učinkovita metoda poučevanja za 
otroke z AM. Kot bistvene razloge sta navedla, da so socialne zgodbe lahko učinkovito 
vizualno sredstvo, jasno opisujejo misli in dejanja druge osebe ter so preproste za 
uporabo, stroškovno in časovno učinkovite in so uporabne večkrat. 

Večina raziskav se osredotoča na populacijo oseb z AM, nekateri raziskovalci pa so 
že raziskovali uporabo socialnih zgodb na področju drugih posebnih potreb. E. 
Eckelberry (2007) je socialne zgodbe uporabila pri otrocih z različnimi posebnimi 
potrebami: AM, učnimi težavami ter motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Pri vseh 
osebah se je pojavnost neželenega vedenja zmanjšala, najbolj pri otroku z učnimi 
težavami. Gul (2016) je raziskoval uporabo kombinacije videa in socialnih zgodb pri 
učenju socialnih spretnosti pri treh mladostnikih z MDR. Med in po obravnavi so 
uspešno uporabljali naučeno socialno spretnost in jo tudi generalizirali. 

2.5 PRILAGODITVE DELA ZA OTROKE Z MDR IN AM 

Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom lahko 
obiskujejo tudi otroci, ki imajo poleg MDR tudi AM.  

Znotraj različnih skupin otrok s posebnimi potrebami so lahko opaznejši različni 
primanjkljaji, ki segajo izven posameznega področja posebnih potreb. Primanjkljaji na 
več področjih so opazni tudi pri šolski in socialni učinkovitosti. Ker je vsak otrok 
edinstven, je pri posamezniku potrebno najprej ugotoviti njegova močna področja in 
področja primanjkljajev (Žgur, 2013a). Z individualiziranim programom se 
posamezniku prilagaja izobraževalne cilje, poseben poudarek pa je tudi na specifičnih 
področjih primanjkljajev, ki določajo AM (npr. področje komunikacije, socializacije, igre) 
(Berložnik idr., 2014). 

N. Berložnik idr. (2014) so v Navodilih za delo z otroki z avtističnimi motnjami v 
prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom opisali, na katerih področjih 
ta skupina otrok potrebuje še dodatne prilagoditve. 

2.5.1 ORGANIZACIJA DELA 

Strokovnjaki poudarjajo pomembnost organizacije dela, kjer se vnaša čim manj 
sprememb vsakodnevnih rutin. Priporočajo uporabo urnikov z jasno oznako začetka in 
konca aktivnosti. Dobro je, če so besedne informacije kratke in jasne ter podkrepljene 
s slikovnim materialom. Zahtevnejšim nalogam naj sledijo lažje sprostitvene, med 
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aktivnostmi naj bo možnost za odmor in po potrebi tudi odmik v miren kotiček. Če se 
le da, naj bo poudarek na individualnem delu z otrokom (Berložnik idr. 2014). 

2.5.2 PRILAGODITVE PROSTORA 

Prostor se prilagaja individualnim potrebam otroka in je eden izmed glavnih pogojev 
za uspešno poučevanje. Upoštevajoč senzorične posebnosti otroka (občutljivost na 
zvok, svetlobo, vonj, dotik), čim bolj zmanjšamo vpliv različnih motečih dražljajev. 
Prostor čim manj spreminjamo oz. na spremembe vnaprej opozorimo in jih pojasnimo. 
Jasna struktura prostora omogoča, da se v njej otrok lažje znajde. Priporočljivo je 
definiranje prostorov in organizacija različnega materiala z jasnimi, vizualnimi 
oznakami (Berložnik idr. 2014). 

2.5.3 NAČIN KOMUNIKACIJE 

Žiberna idr. (2013, v Berložnik idr., 2014) izpostavljajo pomembnost prilagoditev na 
področju komunikacije. Le-ta naj bo jasna, konkretna, enoznačna in naj vsebuje otroku 
poznane besede. Izogibati se je potrebno prenesenim pomenom in retoričnim 
vprašanjem. Otroku povemo, kaj naj dela, in ne, česa naj ne dela. Ker slabše razumejo 
elemente neverbalne komunikacije (npr. geste, mimiko obraza, ton glasu), morajo biti 
ti čim manj raznoliki. Neverbalno komunikacijo lahko uporabljamo v pomoč pri učenju 
socialnih spretnosti in čustvenega opismenjevanja. Pri mnogih je vizualna podpora 
dobra oblika pomoči pri sprejemanju različnih informacij. Spodbujati je potrebno očesni 
stik in učenje koncepta prej – potem. Učitelj naj daje sprotne povratne informacije in 
sproti razrešuje nesporazume v komunikaciji. 

2.5.4 PRILAGODITVE POUČEVANJA 

Klun (2012) pravi, da je pred začetkom dela z osebami z AM potrebno ugotoviti, katere 
metode dela na otroka delujejo pozitivno (v Berložnik idr., 2014). Med izvajanjem 
različnih dejavnosti, ki vključujejo opazovanje, je potrebno preverjati, ali je otrokova 
pozornost usmerjena na predmet opazovanja. Priporočeno je, da otroku še pred 
začetkom aktivnosti obrazložimo, kaj se bo dogajalo, in jasno povemo, kaj je njegova 
naloga. Pri izvajanju aktivnosti mu nudimo različne oblike pomoči. Fizično vodenje 
uporabimo pri zahtevnejših gibih, verbalno pomoč pri tistih, ki imajo dobro razvito 
slušno pozornost, vizualne pomoči pa se poslužujemo pri otrocih, ki razumejo vizualna 
navodila. Pri kompleksnih ali novih nalogah uporabimo pomoč vzvratnega veriženja, 
kjer večino korakov opravi učitelj, učenec pa izvede le končni del celotne naloge. 
Navajanje na delo v skupini najprej poteka preko dela v paru (Žiberna idr., 2013 v 
Berložnik idr., 2014). Z didaktičnimi pripomočki, ki so povezani z otrokovimi močnimi 
področji, se učencu omogoča čim večjo neodvisnost in samostojnost. Mednje sodijo 
vizualna pomagala, urniki, plakati in navodila, vidne opore, kratka navodila z določenim 
gibom ter uporaba računalnika in drugih tehničnih pripomočkov. 

2.5.5 MOTIVIRANJE ZA DELO 

Pohvala, ploskanje, nasmeh in druge socialne oblike motivacije, so pogosto 
neučinkovite. Priporočeno je, da učencu po uspešno opravljeni aktivnosti omogočimo 
ukvarjanje z dejavnostjo, ki ga zanima in pri kateri je dober (npr. igranje s priljubljeno 
igračo, njegovi posebni interesi). Dober motivator je tudi rutina, in vedenje, kdaj je 
posamezna naloga končana. Obravnavanje določene teme lahko povežemo z 
otrokovimi posebnimi interesi in tako vplivamo na daljše vztrajanje pri aktivnosti. 
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Priporočljivo je tudi spremljanje napredka in hkrati motiviranje preko konkretnih 
simbolnih nagrad (Žiberna idr., 2013 v Berložnik idr., 2014). 

2.5.6 VLOGA SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA PRI 
OBRAVNAVI OTROKA Z MDR IN AM 

V Etičnem kodeksu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009) je  v 3. členu 
zapisano, da je cilj dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (v nadaljevanju 
SRP) »pomagati posamezniku, da razvije svoje potenciale in da se usposobi za čim 
kvalitetnejše in čim bolj neodvisno poklicno in socialno življenje, oziroma da čim bolj 
obvlada in kompenzira primanjkljaje, ovire oziroma motnje«. Pri delu mora upoštevati 
enkratnost posameznika, spoštovati njegovo avtonomnost, prilagajati metode in 
pristope dela in v posameznika tudi verjeti. 

E. Novljan (1992) opisuje, da je naloga SRP tudi izdelava otrokove diagnostične 
ocene, priprava individualiziranega programa, spremljanje posameznikovega 
napredka in analiziranje ter pisanje poročil o  njegovem napredku. Njegova naloga je 
tudi, da svetuje ljudem, ki so v stiku z osebo s posebnimi potrebami, posebej staršem 
in drugim učiteljem oz. vzgojiteljem. 

SRP je pri delu z osebami, ki imajo MDR in AM, še posebej pozoren na razvoj socialnih 
in komunikacijskih spretnosti ter na doseganje funkcionalnih ciljev na kognitivnem 
področju. Izvaja dejavnosti na področju primanjkljajev, hkrati pa odkriva, katera so 
otrokova močna področja in jih tudi krepi. Odkriva, kateri pogoji poučevanja so za 
otroka primerni in nanj delujejo pozitivno. Pri delu poskrbi za primerne pogoje 
poučevanja, npr. strukturirano okolje in prilagojena komunikacija. Preko neposrednega 
dela otroka uči novih veščin in strategij. Pri delu se povezuje z drugimi strokovnjaki 
(Berložnik idr., 2014).  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Razlaga in poučevanje novih spretnosti o primernih načinih vedenja pri otrocih z AM 
učiteljem predstavlja velik izziv (Watts, 2008). B. Jurišić (2011) pravi, da se mora SRP 
vprašati, kaj in kako naj otroka z AM uči, pri tem pa je pomembno, da metodo dela 
prilagodi posameznemu otroku. Eden izmed načinov poučevanja novih spretnosti je 
uporaba socialnih zgodb, ki so bile ustvarjene posebej za otroke z AM (Gray, 2015). 
Večina dosedanjih raziskav se osredotoča na raziskovanje oseb, ki imajo 
diagnosticirano samo AM. Večina raziskovalcev v svojih raziskavah ugotavlja, da je 
intervencija s socialnimi zgodbami pokazala srednjo uspešnost. Mnogo raziskovalcev 
pa opozarja na omejitve raziskav in priporoča nadaljnje raziskave na različnih področjih 
uporabe in učinkovitosti. Kara in Wolf (2018) opozarjata na potrebo po dodatnih 
raziskavah o učinkovitosti socialnih zgodb in poudarjata, da še vedno ni dokazov o 
najučinkovitejšem formatu oz. metodi uporabe socialnih zgodb. G. Reynhout in Carter 
(2006) opozarjata na pomanjkanje podatkov o komunikacijskih in kognitivnih 
sposobnostih posameznikov. Predlagata več raziskav pri osebah, ki imajo tudi druge 
primanjkljaje, ne samo AM. Wright idr. (2016), ki so raziskovali uporabo socialnih 
zgodb v večinskih oblikah izobraževanja, opozarjajo na pomanjkanje raziskav na 
področju specialnega izobraževanja. T. Hutchins (2012) v svojem prispevku ugotavlja, 
da raziskave o osebah z AM zajemajo otroke z različnimi intelektualnimi sposobnostmi, 
a tistih, kjer otroci izkazujejo več primanjkljajev, primanjkuje. Tudi A. Ventimiglia (2007) 
opozarja na bodoče raziskave pri otrocih z različnimi oblikami posebnih potreb, E. 
Eckelbery (2007) pa dodaja potrebo po bodočih raziskavah, ki trajajo vsaj 4 tedne in 
zajemajo otroke različnih starosti. R. Watts (2008) je v svojem delu opozorila na težave 
pri generalizaciji novih znanj pridobljenih preko socialnih zgodb, zato v bodoče 
predlaga raziskave o tem, ali se naučene spretnosti ohranijo tudi po končani obravnavi 
socialnih zgodb. 
 
Na podlagi danih izhodišč želim raziskati, ali socialne zgodbe pomembno vplivajo na 
pridobivanje novih spretnosti pri učencu, ki obiskuje prilagojeni program vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom in ima poleg MDR tudi AM. Glede na 
učenčeve potrebe na področju neželenega vedenja sem napisala štiri socialne zgodbe, 
preko katerih so predstavljene različne socialne in komunikacijske spretnosti. Preko 
individualnega dela z učencem bom na podlagi individualiziranega programa 
obravnave uporabljala različne metode dela in skušala ugotoviti, katera metoda dela 
je za učenca najučinkovitejša. Raziskovala bom tudi, ali se bodo naučene spretnosti 
ohranile tudi po zaključeni obravnavi socialnih zgodb. 
 

3.2 CILJI RAZISKAVE  

Z magistrskim delom želim: 

- Oblikovati individualiziran program obravnave socialnih zgodb za otroka z MDR 
in AM. 

- Ugotoviti, ali socialne zgodbe pomembno učinkujejo pri učenju novih spretnosti 
(komunikacijske veščine, spretnosti socialne interakcije in skrbi zase) v izbranih 
situacijah pri otroku z MDR in AM. 
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- Ugotoviti, ali se nove spretnosti (komunikacijske veščine, spretnosti socialne 
interakcije in skrbi zase) v izbranih situacijah ohranijo tudi po končani obravnavi. 
 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja, na katera želim odgovoriti, so: 

- Katera od izbranih metod obravnave socialnih zgodb (pogovor, igra vlog, 
risanje, uporaba lutk, …) bo za otroka najučinkovitejša? 

- Ali bo učenec v izbranih situacijah uporabljal nove spretnosti (komunikacijske 
veščine, spretnosti socialne interakcije in skrbi zase), ki jih bo spoznal v 
socialnih zgodbah? 

- Ali bo učenec v izbranih situacijah nove spretnosti (komunikacijske veščine, 
spretnosti socialne interakcije in skrbi zase) uporabljal tudi po končani obravnavi 
socialnih zgodb? 
 

3.4 METODOLOGIJA 

3.4.1 METODA DELA 

Uporabljena je bila kvalitativna raziskovalna metoda – študija primera. Raziskava je 
bila izvedena s pomočjo neposrednega dela z učencem, z uporabo avtorsko izdelanih 
socialnih zgodb. Po opazovanju in spoznavanju učenca sem glede na njegove potrebe 
napisala socialne zgodbe, preko katerih je spoznaval nove socialne in komunikacijske 
spretnosti. Obravnave sem načrtovala sproti, upoštevajoč odzivnost učenca na 
različne metode dela. Uspešnost uporabe novih spretnosti je med in po obravnavi 
posamezne zgodbe s pomočjo kvantitativnega raziskovalnega pristopa – ocenjevalne 
lestvice – beležila učenčeva učiteljica. Zapisovala je uspešnost uporabe novih 
spretnosti na treh stopnjah (neuspešno, delno uspešno in uspešno). 

3.4.2 OPIS VZORCA 

V vzorec je bil vključen 9-letni deček z lažjo MDR, AM (zmerni primanjkljaj v socialni 
komunikaciji in socialni interakciji ter zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov 
in aktivnosti) in lažjo gibalno oviranostjo. Po zaključenem 2. razredu v redni osnovni 
šoli se je v šolskem letu 2017/2018 prvo leto izobraževal v prilagojenem programu 
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, obiskoval je 3. razred. 
  
Učenec ima Phelan-McDermidov sindrom, ki je redka genetska kromosomska motnja. 
Zanjo so značilne zdravstvene, intelektualne in vedenjske težave. Sindrom pogosto 
spremlja MDR, zapoznel ali nerazvit govor, hipotonija, zaostanek v motoričnem razvoju 
in epilepsija (Phelan, b. d.). 75 % oseb s Phelan-McDermidovim sindromom ima tudi 
AM (What is Phelan-McDermid Syndrom, b. d.).   
 
Učenec ima težave z razumevanjem in vrednotenjem različnih socialnih situacij, težko 
se vživlja v občutja drugih ljudi. Opazno je odstopnje pri reagiranju v preprostih 
življenjskih situacijah, pogosto je njegova reakcija nepredvidljiva in socialno 
neprimerna. Težave ima z vzdrževanjem komunikacije, svoja občutja, želje in misli 
sporoča redko. Uspešen je pri razumevanju enostavnih in kratkih navodil. Pri šolskem 
delu ima težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti. Pogosto presliši navodila 
ali nanje ne odreagira takoj. Je impulziven, večkrat ga zmotijo nebistveni dražljaji, 
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zanima ga vse, kar se dogaja okrog njega. Njegova koncentracija za delo je najboljša 
v zgodnjih jutranjih urah. Pri reševanju nalog potrebuje individualno pomoč in vodenje, 
potrebuje več odmorov. Verbalno izražanje je zelo dobro – govor je jasen, pogosto pa 
njegov ritem in glasnost govora nista ustrezna. Ima bogato besedišče, povedi so 
ustrezno strukturirane. Pojavlja se veliko govorjenja, ki nima smisla in je moteče za 
okolico. Ima zelo dobro razvito slušno pomnjenje, pogosto si slišane podatke zapomni 
zelo natančno. Slišano zgodbo zna obnoviti skoraj dobesedno, kot je zapisano v knjigi. 
Na področju dolgotrajnega pomnjenja je uspešen, čeprav ima včasih težave s 
priklicem. Zna obnoviti zgodbo, ki jo je slišal že nekaj časa nazaj, dobro si zapomni 
tudi pesmice. Je radoveden, postavlja veliko vprašanj. Veliko težav ima pri branju, 
besede spaja s težavo, poslužuje se črkovanja. Pravilno zapiše in prepozna velike 
tiskane črke. Na področju grobe motorike ima pomanjkljivo ravnotežje in koordinacijo. 
Njegovo gibanje je slabše usklajeno, okornejše. V prostoru se slabše orientira. Zmore 
sestavlljati in prijemati droben material. Stvari rad zazanava s tipom, pogosto se dotika 
predmetov, ljudi, hrane. Občutljivost na vestibularne in proprioceptivne dražljaje je 
premajhna, zato te dražljaje išče preko guganja na stolu, vrtenja, skakanja. Če se 
nečesa razveseli, postane evforičen, pogosto začne skakati. Ko je jezen, se vrže na 
tla, kriči, topota z nogami. Večinoma se igra sam, najpogosteje z lego kockami.  
 
Deček je zelo dobro splošno razgledan in vedoželjen. Rad se veliko pogovarja, rad 
ima pravljice in pesmice, sprehode v naravi in rad se igra z lego kockami. V 
individualnih situacijah je zelo vodljiv. Všeč mu je, ko mu odrasla oseba posveti svoj 
čas in pozornost. 
 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN MERSKI INSTRUMENT 

Postopek zbiranja in pridobivanja podatkov je potekal z uporabo kvalitativnih metod. 
Začetni podatki so bili zbrani s pregledom dokumentarnih virov (osebna mapa, odločba 
o usmeritvi, individualiziran program, strokovno mnenje), z intervjujem s starši in z 
otrokovimi učitelji, s pedagoškim opazovanjem in z neposrednim, individualnim delom 
z otrokom. Oblikovala sem nabor problemskih situacij oz. vedenj pri katerih učenec 
kaže pomanjkljivosti razumevanja in uporabe socialnih in komunikacijskih spretnosti 
(npr. upoštevanje osebnega prostora). Pri izboru tem za zapis socialne zgodbe sem 
upoštevala pogostost problematičnih situacij in intenziteto (motečnost) odziva v 
situacijah zanj in za okolico. Napisala sem štiri socialne zgodbe, ki sledijo desetim 
kriterijem avtorice Carol Gray. Za spremljanje in vrednotenje uspešnosti socialnih 
zgodb sem oblikovala štiri ocenjevalne lestvice. 

Ocenjevanje uporabe novih spretnosti je vsakodnevno izvajala učenčeva učiteljica. 
Primerjala sem rezultate, razlike v učinkovitosti uporabe med in po obravnavi 
posamezne socialne zgodbe. Srečanja sem sproti interpretirala in evalvirala, 
upoštevala sem tudi informacije pridobljene iz okolja (poročanje učiteljice in staršev). 

3.5.1 OPIS OCENJEVALNIH LESTVIC 

Ustvarila sem štiri ocenjevalne lestvice, vsaka lestvica je sestavljena iz treh stopenj 
uspešnosti: neuspešno (vrednost 1), delno uspešno (vrednost 2) in uspešno (vrednost 
3). Kriterije uspešnosti sem na podlagi otrokovih značilnosti in sposobnosti subjektivno, 
individualno prilagodila. Kriteriji se povezujejo s cilji, ki sem jih želela doseči preko 
vsake socialne zgodbe. Z lestvicami sem želela pridobiti podatke o vsakodnevni 
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uspešnosti uporabe novih socialnih in komunikacijskih spretnosti, predstavljenih preko 
socialnih zgodb.  

Prva ocenjevalna lestvica: UPOŠTEVANJE OSEBNEGA PROSTORA 

- NEUSPEŠNO: Učenec pri komuniciranju in igranju ne upošteva osebnega 
prostora druge osebe 

- DELNO USPEŠNO: Učenec pri komuniciranju in igranju vsaj v 50 % primerov 
upošteva osebni prostor druge osebe. 

- USPEŠNO: Učenec pri komuniciranju in igranju vsaj v 90 % primerov upošteva 
osebni prostor druge osebe. 
 

Druga ocenjevalna lestvica: UČENEC NE NAJDE PREDMETA 

- NEUSPEŠNO: Če učenec ne najde predmeta, začne jokati ali cviliti (ali se 
odzove z drugo neprimerno reakcijo). 

- DELNO USPEŠNO: Če učenec ne najde predmeta, gre do učiteljice in ji pove, 
da premeta ne najde. 

- USPEŠNO: Če učenec ne najde predmeta, še enkrat preveri, ali je predmet na 
običajnem mestu. Gre do učiteljice in ji pove, da predmeta ne najde. Prosi jo za 
pomoč pri iskanju predmeta. 
 

Tretja ocenjevalna lestvica: GOVORJENJE S SAMIM SEBOJ 

- NEUSPEŠNO: Učenec ne preneha z govorjenjem s samim seboj, ko učiteljica 
reče »stop«. 

- DELNO USPEŠNO: Učenec v vsaj 50 % primerov preneha z govorjenjem s 
samim seboj, ko učiteljica reče »stop«. 

- USPEŠNO: Učenec v vsaj 90 % primerov preneha z govorjenjem s samim 
seboj, ko učiteljica reče »stop«. 
 

Četrta ocenjevalna lestvica: ŠALJENJE IN NORČEVANJE 

- NEUSPEŠNO: Učenec se samo norčuje (enako pogosto kot je bilo pred 
obravnavo zgodbe). 

- DELNO USPEŠNO: Učenec se včasih šali, včasih norčuje (ampak manj kot 
pred obravnavo zgodbe). 

- USPEŠNO: Učenec se samo šali in ne norčuje. 
 

Z ocenjevalnimi lestvicami sem zagotovila, da so le-te merile uspešnost uporabe novih 
spretnosti, spoznanih preko socialnih zgodb. Objektivnost vrednotenja rezultatov sem 
zagotovila z vnaprej izdelanim kriterijem ocenjevanja, zanesljivost pa z vsakodnevnim 
merjenjem. 

3.5.2 OPIS SREČANJ 

Izvedla sem devettedensko obravnavo, ki je trajala od aprila do junija 2018. Pred 
začetkom izvajanja srečanj, od septembra 2017, sem se z učencem enkrat tedensko 
srečevala v okviru prostovoljnega socialnega dela, kjer sem učencu pomagala 
predvsem na področju branja. Pred začetkom dela sem pridobila soglasje staršev in 
šole. 
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Individualno delo je potekalo enkrat do dvakrat tedensko. Vsak teden sem se sproti 
dogovorila z učiteljico in starši za termine srečanj, le-te sem prilagajala učenčevi 
odsotnosti (zdravniški pregledi, bolezen, počitnice) in predvidenim aktivnostim v šoli 
(ekskurzije, športni in naravoslovni dnevi). Učencu sem ob koncu vsakega srečanja 
povedala, kdaj se vidiva naslednjič. Srečanja so trajala od 30 do 50 minut, največkrat 
45 minut. V devetih tednih sem izvedla 14 srečanj. Napisala sem pet socialnih zgodb, 
izvedla pa obravnavo štirih. Število obravnav za posamezno socialno zgodbo sem 
prilagajala otrokovim potrebam. Za vsako od prvih treh socialnih zgodb sem porabila 
tri srečanja, za četrto pa štiri srečanja. Zadnje, štirinajsto srečanje, je predstavljalo 
zaključek najinih srečanj in je vsebovalo obravnavo vseh spoznanih socialnih zgodb. 

Srečanja so potekala po jutranji malici, v majhnem kabinetu, kjer je bila miza, dva stola, 
omara, blazina in gugalnica. Vsako srečanje je potekalo po enakem zaporedju, saj ima 
učenec potrebo po jasni strukturi ure. Začelo se je s predstavitvijo poteka dela, kar 
sem prikazala tudi na urniku. Sledil je osrednji del ure: socialna zgodba in izbrana 
aktivnost (naloga). Za zaključek je sledilo igranje družabne igre (spomin, štiri v vrsto 
ipd.). Za igranje družabne igre sem se odločila, ker je to na učenca že v okviru ur, ki 
sem jih z njim opravljala preko prostovoljnega dela, delovalo zelo motivirajoče. Želela 
sem tudi ohraniti podobno strukturo dela, kot sem jo imela pri dosedanjih urah.  

Ker je učiteljica pri pouku začela z uvajanjem strukturiranega urnika, sem sledila 
njenemu modelu. Izdelala sem urnik, na katerem so bile po vrsti, z različnimi barvami, 
označene tri aktivnosti: zgodba, naloga in igra. Po vsaki končani aktivnosti je učenec 
premaknil oznako posamezne naloge na polje, ki je označevalo konec aktivnosti. 

Slika 1: Urnik 

VRSTNI RED AKTIVNOST KONEC 

 ZGODBA 1 

2 NALOGA  

3 IGRA  

 

Po vsakem srečanju sem zapisala ugotovitve in evalvirala uspešnost srečanja: 
uporabo različnih metod dela in odziv na socialno zgodbo. 
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3.6 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM OBRAVNAVE SOCIALNIH ZGODB  

3.6.1 IZBOR PROBLEMSKIH SITUACIJ OZ. VEDENJ 

Pri dečku je opaziti več oblik neželenega vedenja oz. neznanja o tem, kako se 
obnašati, odzvati ali kaj narediti v določeni situaciji. Slednje ga ovira v vsakodnevnem 
življenju, pri navezovanju stikov in pri vključevanju v skupino. Vedenja so moteča tudi 
za okolico.  
Za obravnavo socialnih zgodb sem izbrala štiri vedenja oz. situacije, pri katerih deček 
izkazuje večje težave. Za izbor je bil glavni razlog pogostost, motečnost in intenzivnost 
posameznih vedenj oz. situacij. Pomembno je bilo tudi, da sem lahko preko zgodbe 
učencu predstavila novo strategijo, s katero si bo v dani situaciji lahko pomagal. 
Skušala sem izbrati takšne situacije, kjer je bil vzrok problemskega vedenja jasno 
opazen. Za temo zadnje socialne zgodbe je bila načrtovana tema s področja skrbi zase 
(brisanje nosu), a sem se zaradi povečanih težav in intenzivnosti le-teh na drugem 
področju – razlikovanje med šaljenjem in norčevanjem – odločila za obravnavo 
drugega vedenja. 
 

3.6.2 OBLIKOVANJE SOCIALNIH ZGODB 

Pri oblikovanju socialnih zgodb sem upoštevala 10 kriterijev avtorice Carol Gray. Po 
končanem zbiranju podatkov o vedenju učenca in izboru problemskih situacij sem na 
podlagi cilja, ki sem ga želela pri učencu doseči, začela s pisanjem socialnih zgodb. 
Za pisanje vsake zgodbe sem porabila več dni. Le-to sem večkrat prebrala, jo 
dopolnjevala, preoblikovala in ji, ko sem bila z njo dokončno zadovoljna in je zadostila 
vsem kriterijem, dodala še ilustracije. Te so bile preproste in jasne, narisane z 
barvicami na belem ozadju. Pri ustvarjanju socialnih zgodb so mi bile v veliko pomoč 
oz. kot zgled zgodbe, ki jih je avtorica C. Gray predstavila v svojih knjigah.  

Ker deček obožuje pravljice, so bile socialne zgodbe predstavljene v obliki knjige. 
Tiskane so bile enostransko, v velikosti A5 in spiralno vezane. Besedilo je bilo zapisano 
z velikimi tiskanimi črkami, v velikosti 14. Vsaka socialna zgodba je imela drugačno 
barvo ozadja strani, da je lahko deček kljub težavam pri branju, takoj prepoznal za 
katero zgodbo gre. 

3.6.3 PRVA SOCIALNA ZGODBA: UPOŠTEVANJE OSEBNEGA PROSTORA 

OPIS VEDENJA: Učenec ne upošteva osebnega prostora druge osebe, poznane ali 
nepoznane. Pogosto stoji čisto blizu drugega, včasih se ga tudi dotika ali objema. To 
se dogaja pri različnih aktivnostih in situacijah v razredu, npr. pri komuniciranju z 
učiteljico, igranju s sošolci, stanju v koloni, jutranjem krogu ipd. Sošolci se zaradi tega 
velikokrat razjezijo, ga odrinejo, zavračajo in se z njim nočejo igrati. Učiteljica je temo, 
kaj pomeni osebni prostor, že obravnavala v razredu, o tem so se večkrat pogovorili. 
Kljub temu pa deček kaže pomanjkanje razumevanja o tem, kaj pomeni osebni prostor 
druge osebe in ga tudi ne upošteva.  
 
CILJ: Učenec pri komuniciranju in igranju upošteva osebni prostor druge osebe. 
 
NOVE SPRETNOSTI: Učencu bo v socialni zgodbi predstavljeno, kaj pomeni osebni 
prostor in zakaj ga je pomembno upoštevati. Pri določanju osebnega prostora mu bo 
predstavljena naslednja strategija pomoči: učenec najprej iztegne roko proti 
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sogovorniku. Če se ga lahko dotakne, pomeni, da osebnega prostora ne upošteva. Če 
se ga ne dotakne, pomeni, da osebni prostor druge osebe upošteva. S pomočjo 
strartegije bo učenec lahko lažje določil, ali upošteva osebni prostor. 
 
SOCIALNA ZGODBA (priloga 1, str. 69):  
 
Vsak človek ima svoj osebni prostor. Osebni prostor je prostor, v katerega drugi ne 
smejo posegati. To pomeni, da moramo biti drug od drugega oddaljeni približno za 
dolžino roke.  

V šoli srečujem veliko ljudi. Srečujem sošolce, učitelje in druge osebe. Pogosto se z 
njimi pogovarjam ali igram. To pomeni, da stojim ali sedim blizu druge osebe. Včasih 
stojim ali sedim preblizu sošolca. Včasih se sošolca tudi dotikam. Takrat se sošolec 
ne počuti dobro. Lahko se ustraši ali postane jezen. Lahko me odrine, udari ali se 
začne jokati. Lahko gre stran od mene in se z mano noče več igrati.  

Če dajem drugemu dovolj osebnega prostora, lahko preverim. To naredim tako, da 
iztegnem roko proti drugi osebi. Če se je z roko lahko dotaknem, pomeni, da sem 
preblizu. Če se je z roko ne morem dotakniti, pomeni, da ima druga oseba dovolj 
osebnega prostora. To pomeni, da se počuti dobro. 

Želim si, da bi se drugi ob meni počutili dobro. Ko bom stal ali sedel blizu druge osebe, 
se bom potrudil upoštevati njen osebni prostor. 

VSEBINA SREČANJ: 

Zap. št. 
srečanja: 1 

Datum: Petek, 13. 
4. 2018 

Socialna zgodba: 
Upoštevanje osebnega 
prostora 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
1 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec odgovori na vprašanja o socialni zgodbi. 
- Učenec pokaže, kako preveri, če upošteva osebni prostor 

drugega. 

Metoda dela:  RAZGOVOR 

Pripomočki: Socialna zgodba, vprašanja na barvnih listkih, družabna igra, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa se bova o zgodbi pogovorila, 
odgovarjal bo na moja vprašanja. Na koncu sledi igranje družabne 
igre.  

Osrednji del: Učencu povem, da sem zanj napisala zgodbo. Zgodbo 
preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene tako, da lahko vidi 
knjigo in obrača liste. Ko preberem do konca, počakam, na njegov 
odziv. Na urniku premakne nalepko, da je zgodbe konec. Sledi 
naloga, pri kateri učenec odgovarja na vprašanja o zgodbi (Kakšen 
je naslov zgodbe? Kaj je osebni prostor? Kdo mora upoštevati 
osebni prostor druge osebe? Zakaj moramo upoštevati osebni 
prostor druge osebe? Kdaj se upošteva osebni prostor druge 
osebe? Kje se upošteva osebni prostor druge osebe? Kako lahko 
preverimo, če upoštevamo osebni prostor druge osebe?). Vprašanja 
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so zapisana na spetih barvnih listkih, preberem jih jaz. Ko odgovori 
na vsa vprašanja, na urniku premakne nalepko, da je druga naloga 
končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Med igranjem ga vprašam, ali 
sedaj upošteva moj osebni prostor. Ko končava z igro, na urniku 
premakne nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve 
in opažanja: 

- Učenec se ob predstavitvi delov ure ustraši, da bo naloga 
težka. Pomirim ga, naj ne skrbi. 

- Učenec je vesel, ker sem zanj napisala zgodbo. Začne 
skakati in se glasno smejati. 

- Učenec pove, da mu je bila zgodba všeč. Pove, da so se o 
osebnem prostoru pogovarjali tudi v razredu. 

- Na vprašanje, kako se preveri, ali ima druga oseba dovolj 
osebnega prostora, odgovori drugače, kot je zapisano v 
zgodbi. Najprej se usede čisto blizu mene in reče, da je sedaj 
preblizu, potem pa se usede dlje in pove, da sedaj upošteva 
moj osebni prostor. Njegovo razlago pohvalim in še enkrat 
preberem, kaj je zapisano v knjigi. Na vsa vprašanja odgovori 
uspešno. 

- Ko se usedeva za mizo, obrnjena drug proti drugemu, in 
skupaj igrava družabno igro, ga vprašam, če upošteva moj 
osebni prostor. Takrat se stegne naprej proti meni in se me 
dotakne. Povem mu, da mora sedeti tako, kot prej in se ne 
stegovati naprej, ko iztegne roko. Ponovi tako, da sedi nazaj 
in pove, da se me ne more dotakniti in da upošteva moj 
osebni prostor. Pohvalim ga in mu povem, da se sedaj 
počutim dobro. 

Zap. št. 
srečanja: 2 

Datum: 
Ponedeljek, 16. 4. 
2018 

Socialna zgodba: 
Upoštevanje osebnega 
prostora 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
2 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec našteje situacije, pri katerih mora upoštevati osebni 

prostor drugega. 
- Učenec nariše 4 situacije, pri katerih mora upoštevati osebni 

prostor drugega. 

Metoda dela:  RAZGOVOR, RISANJE 

Pripomočki: Socialna zgodba, papir, barvice, flomastri,  lepilo, družabna igra, 
urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa se bova pogovorila, kdaj on 
upošteva osebni prostor drugega in to tudi narisala. Na koncu sledi 
igranje družabne igre.  

Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Učenca vprašam, kdaj mora on 
upoštevati osebni prostor drugega. Našteje nekaj situacij. 
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Premakneva se k mizi, kjer mu podam navodilo, naj si izbere tri prej 
opisane situacije in jih nariše. Ko zaključi z risanjem, risbe prilepi na 
zadnjo stran knjige. Na urniku premakne nalepko, da je druga 
naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Na urniku premakne nalepko, da 
je igre konec. 

Ugotovitve 
in opažanja: 

- Učenec vpraša, ali bo danes enaka zgodba kot zadnjič. Pove, 
da je tudi doma poslušal to zgodbo. 

- Ko preberem, kako se preveri, ali upoštevamo osebni prostor, 
učenec seže z roko proti meni in se me dotakne. Pomakne 
se nekoliko dlje in ponovno seže proti meni. Vpraša me, ali 
se sedaj počutim dobro, ker upošteva moj osebni prostor. 
Pritrdim. 

- Učenec ima težave s priklicem, kdaj mora upoštevati osebni 
prostor. Našteje eno situacijo – igro s sošolci. Druge situacije 
naštejem jaz. 

- Na liste nato nariše naslednje situacije: igro s sošolci, 
umivanje zob, čakanje v vrsti in pogovor z učiteljico. Ko 
zaključi z risanjem, k vsaki sličici po učenčevem nareku 
dopišem, kaj predstavlja slika. Vsako sličico dopolni še z 
zeleno kljukico, da upošteva osebni prostor. Na sliki, kjer 
nariše tri osebe v koloni, se dve med seboj dotikata. Pove, da 
to ni v redu in z rdečo barvo nariše križec. Pohvalim ga, da je 
zelo dobro opazil. Sličice prilepi na zadnji dve strani v knjigi. 
Vesel je, ker je lahko svoje risbe dodal v knjigo.  

 
 

Slika 2: Učenčeve risbe o tem, kdaj se bo trudil upoštevati osebni 
prostor. 
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Zap. št. 
srečanja: 3 

Datum: Petek, 20. 
4. 2018 

Socialna zgodba: 
Upoštevanje osebnega 
prostora 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
3 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec obnovi socialno zgodbo. 
- Učenec z igro vlog zaigra, kako v različnih situacijah upošteva 

osebni prostor.   

Metoda dela:  RAZGOVOR, IGRA VLOG 

Pripomočki: Socialna zgodba, listki z opisom različnih situacij, družabna igra, 
urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bo 
danes on meni najprej obnovil zgodbo, potem pa sledi naloga, ki ga 
čaka na zadnji strani knjige. Na koncu sledi igranje družabne igre.  

Osrednji del: Usedeva se na blazino. Učencu dam knjigo in podam 
navodilo, da mi obnovi zgodbo. Če se česa ne spomni, mu 
pomagam. Na urniku premakne nalepko, da je zgodbe konec. 
Učencu povem, da bova sedaj postala igralca. Na listkih v kuverti na 
zadnji strani so opisi različnih situacij, ki jih morava zaigrati (igra s 
sošolcem, pogovor s sošolcem, pogovor z učiteljico, umivanje zob, 
igra z Majo). Učenec žreba prvo. Pogovoriva se, kako bova to 
zaigrala in to izvedeva. Ob koncu se pogovoriva, ali je pri igranju 
upošteval osebni prostor druge osebe. Enako ponoviva še za 
naslednje situacije. Na urniku premakne nalepko, da je druga naloga 
končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Na urniku premakne nalepko, da 
je igre konec. 

Ugotovitve 
in opažanja: 

- Učenec uspešno obnovi socialno zgodbo. Ker ima težave z 
branjem, prvič pokaže zanimanje za ilustracije. Sprašuje, kaj 
pomeni posamezna ilustracija. Vprašam ga, kaj misli, da 
ilustracija pomeni in pravilno pove, da je, ko sta osebi 
preblizu, narisan križec. 

- Pravilno pove, kaj pomeni osebni prostor in kako se ga 
preveri. Pri igri vlog vedno upošteva osebni prostor.   

- V času igre izkoristim čas in ga vprašam, kaj naredi, če nekdo 
drug posega v njegov osebni prostor. Pove mi, da se razjezi 
in sošolca odrine. Skupaj se pogovoriva, da ni v redu, če 
nekdo ne upošteva njegovega osebnega prostora. 
Pogovoriva se, kako naj odreagira. Sam poda predlog, da 
stopi stran od sošolca in mu pove, da je to njegov osebni 
prostor. Vpraša me, kaj naj naredi, če to ne pomaga. 
Predlagam, da gre do učiteljice in ji to pove. 
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3.6.4 DRUGA SOCIALNA ZGODBA: VČASIH SE ZGODI, DA KAKŠNEGA 

PREDMETA NE NAJDEMO 

OPIS VEDENJA: Učenec se odzove neprimerno, če predmeta ne najde na mestu, 
kjer je običajno pospravljen. V učilnici, kjer ima deček pouk, imajo predmete 
pospravljene na točno določenem mestu. Na predalih in omarah so tudi slike in 
zapisana imena predmetov, ki naj bi bili v določeni omari ali v predalih. Včasih se zgodi, 
da kateri od otrok predmet pospravi na drugo mesto ali pa ga pozabi pospraviti. Deček 
največkrat, ko odpre predal ali omaro, hitro pogleda za iskanim predmetom. Če ga 
takoj ne vidi, začne glasno jokati, topotati in se jeziti. Zraven govori, da je nekdo od 
sošolcev iskan predmet skril zanalašč. Večkrat se zgodi, da je predmet pospravljen na 
pravem mestu, a nekoliko skrit pod drugimi igračami. Do takšnih situacij prihaja večkrat 
tedensko, predvsem takrat, ko učenec v predalih išče različne igrače. Takšne situacije 
motijo tudi druge učence in učiteljici otežujejo začrtan potek učnih ur. 
 
CILJ: Učenec pri iskanju predmeta uporabi novo strategijo (Učenec še enkrat preveri, 
ali je predmet na običajnem mestu. Če ga še vedno ne najde, gre do učiteljice in ji 
pove, da predmeta ne najde ter jo prosi za pomoč pri iskanju.). 

NOVE SPRETNOSTI: V socialni zgodbi bo po korakih predstavljena strategija, kaj naj 
otrok naredi, če določenega predmeta ne najde. Ko učenec ugotovi, da iskanega 
predmeta ne najde, najprej še enkrat preveri, ali je predmet na običajnem mestu. Če 
ga še vedno ne najde, gre do učiteljice in ji pove, da predmeta ne najde. Učenec 
učiteljico prosi za pomoč pri iskanju. Poleg opisa strategije bo podana tudi razlaga, 
zakaj včasih predmeti niso na običajnem mestu.   
 
SOCIALNA ZGODBA (priloga 2, str. 72): 

V učilnici imamo pospravljenih veliko predmetov. Včasih se zgodi, da kakšnega 
predmeta ne najdemo. 

Predmete imamo lahko pospravljene na različnih mestih: v škatlah, torbah, omarah, 
predalih, obešalnikih ali na policah. Vsak predmet je pospravljen na določenem mestu. 
V učilnici imamo različne predmete pospravljene tako: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Iste predmete lahko uporablja več ljudi. To se lahko zgodi v razredu, kjer iste predmete 
uporabljajo vsi učenci. Včasih se zgodi, da kdo predmeta ne pospravi ali pa ga pospravi 
na drugo mesto. Zato včasih predmeta ni tam, kjer je po navadi.  

Včasih se zgodi, da sošolec vzame igračo iz predala in je ne pospravi. To pomeni, da 
je igračo pozabil pospraviti. Če kdo pozabi pospraviti igračo, ni nič hudega. Lahko pa 
se zgodi, da sošolec igračo pospravi na drugo mesto. To pomeni, da se je zmotil. 
Včasih se zgodi, da se kdo zmoti. Tudi to ni nič hudega.  

Če predmeta ne najdem na običajnem mestu, ni nič narobe. Takrat najprej še enkrat 
dobro pogledam, ali je predmet na običajnem mestu. Če predmeta še vedno ne 
najdem, grem do učiteljice. Povem ji, da predmeta ne najdem. Učiteljico prosim za 
pomoč pri iskanju predmeta.   

Tudi jaz bom skušal narediti enako, če česa ne bom našel.  
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VSEBINA SREČANJ: 

Zap. št. 
srečanja: 4  

Datum: 
Ponedeljek, 23. 
4. 2018 
 

Socialna zgodba: 
Včasih se zgodi, da 
kakšnega predmeta ne 
najdemo 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
1 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec odgovori na vprašanja o socialni zgodbi. 

Metoda dela:  RAZGOVOR 

Pripomočki: Socialna zgodba, družabna igra, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa se bova o njej pogovorila in jo 
dopolnila. Na koncu sledi igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Učencu povem, da sem zanj napisala novo zgodbo. 
Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene tako, da 
lahko vidi knjigo in obrača liste. Ko preberem do konca, počakam, 
na njegov odziv. Na urniku premakne nalepko, da je zgodbe konec. 
Sledi naloga, pri kateri učenec odgovarja na vprašanja o zgodbi 
(Kakšen je naslov zgodbe? Kje so lahko pospravljeni predmeti? 
Kako so v učilnici pospravljeni predmeti? Kdo uporablja iste 
predmete v razredu? Kdaj predmeti niso tam, kjer so po navadi? 
Zakaj včasih predmeti niso tam, kjer so po navadi? Kaj naredim, če 
predmeta ne najdem na običajnem mestu?). Pri vprašanju »Kako 
imate v učilnici pospravljene predmete?« knjigo dopolniva in vanjo 
zapiševa odgovore. Ko odgovori na vsa vprašanja, na urniku 
premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava, na urniku premakne 
nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učenec se zelo razveseli nove zgodbe. 
- Med branjem me pozorno posluša, opazuje ilustracije in 

pomaga pri obračanju strani. 
- Na vprašanje »Kaj naredim, če predmeta ne najdem na 

običajnem mestu?« odgovori, da ne sme cvilit in jokat (to mu 
pogosto reče učiteljica). Zopet odprem knjigo in še enkrat 
preberem, kaj piše notri.  

- S priklicem oz. naštevanjem različnih predmetov v učilnici 
ima težave. Ko pa jih imenujem jaz (npr. torbe, zvezki, 
peresnica) uspešno pove, kje so pospravljeni. Želi, da 
zapolniva vse črte na strani (prostor za zapis, kje so 
pospravljeni predmeti v učilnici), kar tudi narediva. Učenec 
našteje: torbe na polici, zvezki v predalih, igrače v predalih, 
brisače na obešalnikih, robčki na okenski polici, zobne 
ščetke v lončkih, beležke v košari, pladenj z malico na mizi, 
peresnice v predalih. 

- Na druga vprašanja odgovori uspešno. 
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Zap. št. 
srečanja: 5 

Datum: Četrtek, 
26. 4. 2018 

Socialna zgodba: 
Včasih se zgodi, da 
kakšnega predmeta ne 
najdemo 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
2 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec z igro vlog z lutko zaigra, kakšen je primeren odziv, 

če nekega predmeta ne najde (še enkrat preveri, ali je 
predmet na običajnem mestu, gre do učiteljice in jo vpraša 
za pomoč pri iskanju predmeta). 

Metoda dela:  RAZGOVOR, IGRA VLOG Z LUTKAMI 

Pripomočki: Socialna zgodba, naprstne lutke, pripomočki za igro z lutko (majhen 
predalnik, škatla, lonček, tri v vrsto, svinčnik, papirnati robčki, 
kozarec), listki z opisom situacij, družabna igra, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa bova postala lutkarja in se igrala 
z lutkami. Na koncu sledi igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Nato se presedeva k mizi, kjer mu 
podam navodilo, da bova različne situacije, ko nekdo predmeta ne 
najde, zaigrala z lutko. On bo učenec, jaz pa učiteljica. Na listkih v 
kuverti na zadnji strani knjige so opisi različnih situacij, ki jih morava 
zaigrati (lutka ne najde igre v predalu, lutka na najde papirnatih 
robčkov v škatli, lutka ne najde kozarca, lutka ne najde svinčnika). 
Učenec izžreba prvo situacijo. Pogovoriva se, kako bova to zaigrala 
z lutko in to izvedeva. Ob koncu se pogovoriva, kako se je lutka 
odzvala (Ali je lutka še enkrat dobro pogledala, če je predmet na 
običajnem mestu? Ali je lutka šla do učiteljice? Ali je lutka prosila 
učiteljico za pomoč?). Enako ponoviva še za naslednje situacije. Na 
urniku premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava, na urniku premakne 
nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učenec je ob mojem prihodu nekoliko vznemirjen, ker je 
mislil, da me danes ne bo. Preden začneva opazim, da je 
nekoliko nemiren, zato mu ponudim, da gre za nekaj časa na 
gugalnico. Učenec se guga in mi vmes razlaga, kaj je počel 
prejšnji dan. Ko ima dovolj, gre sam dol z gugalnice in pove, 
da bi rad slišal zgodbo, 

- Razveseli se igre z lutkami. Lutko si natakne na prst, pri vseh 
igrah pa je bolj aktiven on, na lutko skorajda pozabi. Pri 
nalogah je uspešen in upošteva, da še enkrat pogleda, kje je 
predmet, in šele nato pristopi do učiteljice. Ker pri prvih dveh 
igrah učiteljice ne prosi za pomoč, se o tem pogovoriva. 
Povem, da je prav, da gre do učiteljice in ji pove, da predmeta 
ne najde, ampak je lepo, da jo prosi tudi za pomoč pri iskanju. 
Pri tretji nalogi to upošteva, pri četrti ne, zato ga na to 
šepetaje spomnim.  
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- Pove mi, da mu je bila igra z lutko všeč in me vpraša, če bova 
naslednjič delala isto. Takoj doda, da bi rad naslednjič delal 
nekaj drugega. Predvidevam, da so mu všeč raznolike 
naloge. 

- Med tem ko pospravljava družabno igro, mu povem, da lahko 
učiteljici verjame, če reče, da pridem. Spomnim ga, da mu 
vsakič tudi jaz povem, kdaj se vidiva naslednjič. Dodam, da 
bo v primeru, ko me ne bo, za to izvedel. 

Zap. št. 
srečanja: 6  

Datum: 
Ponedeljek, 7. 5. 
2018 

Socialna zgodba: 
Včasih se zgodi, da 
kakšnega predmeta ne 
najdemo 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
3 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec opiše, kakšen je primeren odziv, če nekega 

predmeta ne najde (še enkrat preveri, ali je predmet na 
običajnem mestu, gre do učiteljice, vpraša jo za pomoč pri 
iskanju predmeta). 

Metoda dela:  RAZGOVOR 

Pripomočki: Socialna zgodba, družabna igra, urnik, pismo, pisalo, papir 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa sledi naloga in na koncu igranje 
družabne igre.  
 
Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Povem, da sem dobila pismo od 
učenca iz Ljubljane, ki je naslovljeno nanj. V pismu piše: »Dragi 
(učenčevo ime)! Moje ime je Žiga. Imam 9 let in sem doma v 
Ljubljani. Hodim v 3. razred. Živim z mamico, očijem in sestrico 
Katarino. Maja mi je povedala veliko o tebi. Rekla je, da si prijazen 
fant in da ti lahko pišem. Pišem ti, ker potrebujem pomoč. Rad 
imam, da so predmeti pospravljeni in vedno na istem mestu.V 
razredu imam 4 sošolce: Janeza, Niko, Simona in Špelo. Janez in 
Špela velikokrat za seboj pozabita pospraviti igrače. Tako velikokrat 
ne najdem igrače s katero se želim igrati. Simon in Nika pa včasih 
zvezke pospravita v drug predal kot po navadi. Zato včasih ne 
najdem zvezka, ki ga iščem. Vse to mi ni všeč. Ampak vem, da tega 
ne delajo zanalašč. Učiteljica mi je povedala, da ni nič hudega, če 
se učenci kdaj zmotijo ali pozabijo. Še vedno ne vem, kaj naj 
naredim, če kakšnega predmeta ne najdem. Ali mi lahko pomagaš? 
Kaj naj naredim, če kakšnega predmeta ne najdem? Prepričan sem, 
da mi boš lahko pomagal. Lepo te pozdravljam, Žiga.« 
Učenec odpre kuverto s pismom, jaz ga preberem. Počakam na 
njegov odziv in morebitna vprašanja. Podam navodilo, da morava 
sedaj odpisati in pomagati učencu iz Ljubljane. Učenec narekuje 
odgovor, kakšen je primeren odziv, jaz pišem. Na urniku premakne 
nalepko, da je druga naloga končana. 
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Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava, na urniku premakne 
nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učenec se zelo razveseli  pisma, podrobneje ga zanima, kdo 
je Žiga in kako ga poznam. Na pismo odgovori zelo uspešno. 
Narekuje mi tako: »Žiga. Najprej še enkrat dobro poglej. Če 
predmeta res ne najdeš, greš do učiteljice. Učiteljici rečeš, 
da predmeta ne najdeš. Učiteljica ti pomaga pri iskanju 
predmeta.«  

- Edina stvar, ki je ne našteje, je ta, da učiteljico tudi prosi za 
pomoč in ne samo pove, da predmeta ne najde. Vprašam 
ga, kaj je še lepo, da učiteljico prosi. Pove mi, da je to, da jo 
prosiš za pomoč, že mislil pri besedah »učiteljici rečeš, da 
predmeta ne najdeš«.  

- Učiteljica mi je ob začetku ure povedala, da je učenec 
pretekli teden sicer strategijo dobro uporabljal, ampak je 
zraven še vedno pripomnil, da je nekdo predmet skril 
zanalašč. Izkoristim priložnost in pri obnovi pisma poudarim 
vprašanje, ali so se Žigovi sošolci zanalašč zmotili. Pove, da 
ne. Poudarim, da se tudi njegovi sošolci lahko kdaj zmotijo. 

 

3.6.5 TRETJA SOCIALNA ZGODBA: KO SE Z DRUGIMI NE POGOVARJAMO, 

SMO TIHO 

OPIS MOTEČEGA VEDENJA: Učenec pogosto govori sam s seboj, govori 
nepovezane in nesmiselne stvari. Nekatere besede so izmišljene in nimajo pomena, 
druge pa so kontekstualno nesmiselne in neprimerne. Govorjenje s samim seboj se 
najpogosteje dogaja pri igri in šolskem delu, ko naj bi učenci delali v tišini. Zaradi tega 
je mogoče opaziti nezbranost, počasnost ter večje število napak pri zapisovanju in 
prepisovanju. Z govorjenjem pri delu moti tudi svoje sošolce, ki se nanj razjezijo in mu 
večkrat rečejo, naj bo tiho. Vse kaže na to, kot da se deček svojega govorjenja večino 
časa ne zaveda. Vedno pogosteje se dogaja, da učenec z govorjenjem nadaljuje tudi 
po tem, ko ga učiteljica na to opozori. Med srečanji sem tudi sama opazila, da vedno 
več govori sam s seboj.  
 
CILJ: Učenec preneha z govorjenjem, ko učiteljica dvigne roko in reče »stop«. 

NOVE SPRETNOSTI: Ker se učenec svojega govorjenja s samim seboj ne zaveda, 
mu bova z učiteljico ponudili oporo. V socialni zgodbi bo predstavljena strategija 
pomoči. Ko bo učenec začel govoriti sam s seboj, bo učiteljica dvignila desno roko, z 
dlanjo obrnjeno proti učencu. Jasno bo rekla »stop«. V socialni zgodbi bo poleg nove 
strategije podana tudi razlaga, zakaj je glasno govorjenje moteče zanj in za sošolce. 

SOCIALNA ZGODBA (priloga 3, str. 76 ): 

Ljudje se drug z drugim veliko pogovarjamo. Ko se z drugimi ne pogovarjamo, smo 
tiho. 

Vsak dan se pogovarjamo z veliko ljudmi. Pogovarjamo se s starši, brati in sestrami, 
sošolci, prijatelji, učitelji in drugimi. Ko se z drugimi ne pogovarjamo, smo tiho.  
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Včasih govorim tudi, ko se z drugimi ne pogovarjam. Na primer, ko se pačim, ko 
ponavljam iste besede in ko se na glas smejem. Če glasno govorim sam s seboj, ne 
morem slediti pouku in početi tistega, kar bi moral. Na primer: če se pačim, ne morem 
zraven pisati, brati ali računati.  

Tudi sošolce, ki so takrat blizu mene, moje glasno govorjenje s samim seboj moti. Tudi 
oni ne morejo pisati, brati ali računati. Zato lahko postanejo slabe volje ali se razjezijo.  

Če bo učiteljica opazila, da govorim sam s seboj, mi bo pomagala. Dvignila bo roko 
proti meni in rekla »stop«. Takrat se bom spomnil, da je čas za tišino. 

Ko se z drugimi ne bom pogovarjal, se bom trudil biti tiho.  

VSEBINA SREČANJ: 

Zap. št. 
srečanja: 7  

Datum: Torek, 8. 5. 
2018 

Socialna zgodba: Ko 
se ne pogovarjamo, 
smo tiho 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
1 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec odgovori na vprašanja o socialni zgodbi. 

Metoda 
dela:  

RAZGOVOR 

Pripomočki: Socialna zgodba, vprašanja na barvnih listkih, družabna igra, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa se bova o njej pogovorila, 
odgovarjal bo na vprašanja, ki so zapisana na listkih. Na koncu sledi 
igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Učencu povem, da sem zanj napisala novo zgodbo. 
Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene tako, da lahko 
vidi knjigo in obrača liste. Ko preberem do konca, počakam, na 
njegov odziv. Na urniku premakne nalepko, da je zgodbe konec. 
Sledi naloga, kjer učenec odgovarja na vprašanja o zgodbi (Kakšen 
je naslov zgodbe? S kom se pogovarjamo vsak dan? Kdaj smo tiho? 
Kaj pomeni, če govorim sam s seboj? Česa ne morem početi, če 
glasno govorim sam s seboj? Kako se počutijo sošolci, če se glasno 
pogovarjam sam s seboj? Kdo mi bo pomagal, če se bom na glas 
pogovarjal sam s seboj? Kako mi bo učiteljica pomagala? Kaj se 
bom trudil narediti, ko bo učiteljica dvignila roko in rekla stop?). 
Vprašanja so zapisana na listkih, ki jih po vrsti razporedim na tla. Ko 
odgovori na posamezno vprašanje, listek pospravi v škatlico. Ko 
odgovori na vsa vprašanja, na urniku premakne nalepko, da je druga 
naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava, na urniku premakne 
nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve 
in opažanja: 

- Učenec zgodbo posluša mirno in z zanimanjem.  
- Na vprašanje »S kom se pogovarjamo vsak dan?« odgovori, 

da z otroki iz šole. Dopolnim ga še z drugimi odgovori, ki so 
podani v zgodbi.  
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- Uspešno pove, da smo tiho takrat, ko se ne pogovarjamo.  
- Ne zna razložiti, kaj pomeni, če glasno govori sam s seboj, 

zato podam odgovor jaz. Na ostala vprašanja odgovori 
uspešno in natančno.  

- Pri igri štiri v vrsto se vmes začne pogovarjati sam s seboj. 
Takrat mu rečem »stop«. Povem, da če se pogovarja sam s 
seboj, ne more razmišljati, kam bo postavil žeton. Pogleda me 
in prekine z govorjenjem. 

Zap. št. 
srečanja: 8 

Datum: Ponedeljek, 
14. 5. 2018 

Socialna zgodba: Ko 
se ne pogovarjamo, 
smo tiho 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
2 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec našteje situacije, pri katerih se bo trudil biti tiho. 
- Učenec nariše 4 situacije, pri katerih se bo trudil biti tiho. 

Metoda 
dela:  

RAZGOVOR, RISANJE 

Pripomočki: Socialna zgodba, papir, barvice, flomastri, lepilo, družabna igra, 
urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa se bova pogovorila, kdaj se bo 
trudil biti tiho in bova to tudi narisala. Sledi igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Učenca vprašam, kdaj se bo trudil biti 
tiho. Našteje nekaj situacij. Premakneva se k mizi, kjer mu podam 
navodilo, naj si izbere štiri prej opisane situacije in jih nariše. Ko 
zaključi z risanjem, risbe prilepi na zadnjo stran knjige. Na urniku 
premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Na urniku premakne nalepko, da 
je igre konec. 

Ugotovitve 
in opažanja: 

- Učiteljica pred začetkom srečanja pove, da je učenec zadnji 
teden zelo raztresen in preizkuša meje. Zanalašč stvari ne 
naredi pravilno in nato sprašuje, ali je kaj naredil narobe. Ob 
tem se glasno smeje. 

- Učenec mi na začetku ure sam pove, da bi se rad še malo 
gugal. Nekaj časa se guga, večkrat ga zavrtim, potem 
pričneva.  

- Med tem ko prebiram del, kaj pomeni pogovarjati se sam s 
seboj, se začne glasno smejati.  

- Po koncu ga vprašam, kdaj se bo on trudil biti tiho. Odgovori, 
da takrat, ko se ne bo pogovarjal. Pohvalim ga in dam primer 
prve situacije, med malico. Odgovarja nesmiselne besede, ki 
jih večkrat sliši od učiteljice, da ne bo jokal in cvilil. Prekinem 
ga, in ga vodim skozi dan v šoli. Kljub temu ima težave z 
naštevanjem situacij. Sama dodam še jutranji krog, učenec 
pa umivanje zob in pouk.  
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- Med risanjem je precej nemiren, veliko govori, zato ga 
prekinem s »stop«. Zraven povem, da se sedaj ne 
pogovarjava, ampak imava nalogo, zato je čas za tišino. 
Učenec preneha z govorjenjem in do konca ure odgovarja na 
moja vprašanja, kljub temu pa deluje precej raztreseno in 
zmedeno.  

- Ob vsaki sličici zraven dopišem opis situacije. Listke zalepiva 
na zadnjo stran knjige in ob koncu še enkrat ponoviva, kdaj 
se bo trudil biti tiho.  

- Ob koncu ure ga vprašam, ali se spomni, kako mu bo 
učiteljica pomagala, če ga bo slišala govoriti s samim seboj. 
Pove, da bo dvignila roko in rekla »stop«. 
 

Slika 3: Učenčeve risbe o tem, kdaj se bo trudil biti tiho. 

 
 

Zap. št. 
srečanja: 9  

Datum: Četrtek, 17. 
5. 2018 

Socialna zgodba: Ko 
se ne pogovarjamo, 
smo tiho 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
3 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo. 

- Učenec pravilno izbere ilustracijo, ki prikazuje izbrane povedi 
iz socialne zgodbe. 

Metoda 
dela:  

RAZGOVOR, REŠEVANJE DELOVNEGA LISTA 

Pripomočki: Socialna zgodba, delovni list, urnik, družabna igra 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa sledi naloga. Na koncu sledi 
igranje družabne igre.  
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Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Presedeva se k mizi. Učencu podam 
navodilo, da ima pred seboj delovni list. Pri nalogah mora izbrati tisto 
ilustracijo, ki ustreza prebranim povedim. Povedi so enake kot v 
socialni zgodbi. Preberem jih in počakam, da učenec izbere 
ilustracijo. Pri vsaki posamezni odločitvi ga vprašam, zakaj se je tako 
odločil. Na urniku premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava, na urniku premakne 
nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve 
in opažanja: 

- Učiteljica pred začetkom ure poroča, da učenec še vedno 
velikokrat preizkuša meje in stvari namenoma naredi narobe, 
kar ga zelo zabava. 

- Pred začetkom ure učenec pove, da se želi malo gugati. 
Medtem mi pove, da mu je tudi mama prebrala isto zgodbo, 
kot sva jo tukaj.  

- Na koncu knjige, kjer so ilustracije o tem, kdaj se bo trudil biti 
tiho ga vprašam, če se še spomni, kaj je narisal. Vseh 
ilustracij se uspešno spomni.  

- Navodilo za reševanje delovnega lista razume. Jaz preberem 
povedi, on pa uspešno obkroži pravilno rešitev. Uspešno tudi 
pove, zakaj je izbral posamezno ilustracijo. Včasih me vpraša, 
zakaj je druga ilustracija napačna. Takrat mu ilustracijo 
opišem in ga vprašam, ali je tako opisano tudi v povedih, ki 
sem mu jih prebrala.  

- Med reševanjem samo enkrat zanalašč želi obkrožiti napačno 
in reče: »Kaj pa če obkrožim tole, ki je napačna?«. Takrat mu 
povem, da ni v redu, če obkroži napačno rešitev.  

- Tudi pri igranju družabne igre (štiri v vrsto) se velikokrat 
»pošali« in reče, da ne bo več igral.  

- Ob koncu ure reče, da se bo malo pošalil in urnik prepognil 
(uničil). Rečem, naj preneha, da to ni lepo. Povem, da sem se 
zelo potrudila, da sem urnik naredila, saj sem morala najprej 
vse natipkati na računalnik, potem skopirati, izrezati, oblepiti 
s folijo, itd. Povem, da sem žalostna, če se tako šali. Takrat 
se mi samoiniciativno opraviči in urnik zopet poravna. Pove, 
da mu je žal. 

 

3.6.6 ČETRTA SOCIALNA ZGODBA: HECATI SE POMENI, DA SE OBE OSEBI 

SMEJETA IN STA SREČNI 

OPIS VEDENJA: Učenec se je tekom obravnav socialnih zgodb začel veliko 
norčevati, stvari je namenoma delal narobe. Ponavljal je za učiteljico in delal ravno 
nasprotno od tega, kar mu je naročila. Veliko je oporekal, ugovarjal in ni upošteval 
navodil. Sam si je to interpretiral kot hecanje in se ob tem glasno smejal. Ko je nekaj 
naredil narobe, se je začel smejati in čakal na odziv sogovornika. Četudi mu je 
sogovornik, največkrat učiteljica, dal jasno vedeti, da njegovo vedenje ni smešno, ni 
bilo opaznega obžalovanja in spremembe vedenja. Učiteljica se je na njegovo vedenje 
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odzvala tako, da mu je pojasnila, zakaj nekaj ni smešno. Kljub temu je bilo pri učencu 
še vedno opaziti nerazumevanje med šaljenjem in norčevanjem. 

CILJ: Učenec se samo šali, preneha pa z norčevanjem. Učenec se drugemu, če se iz 
njega norčuje, opraviči. 

NOVE SPRETNOSTI: V socialni zgodbi bo predstavljena strategija, ki mu bo pomagala 
razlikovati med norčevanjem in šaljenjem. Preden se učenec začne šaliti pomisli, ali 
se bo drugi osebi njegovo šaljenje zdelo smešno. Razmisli, ali bo druga oseba zaradi 
njegovega šaljenja postala žalostna ali jezna. Če ugotovi, da ja, ostane tiho. Ker je ta 
strategija precej kompleksna in abstraktna, saj mora učenec, še preden kaj izreče, 
ugotoviti, ali gre za šalo ali norčevanje, sem dodala še eno strategijo, in sicer,če se 
učenec začne šaliti in opazi, da se drugi osebi šaljenje ne zdi smešno, se drugi osebi 
opraviči. Poleg nove strategije je v socialni zgodbi dodana tudi razlaga, kakšna je 
razlika med šaljenjem in norčevanjem ter kako se ljudje ob tem počutijo. 

V socialni zgodbi je uporabljena pogovorna beseda hecanje, ki je učencu bolj poznana, 
zato sem to besedo uporabljala tudi pri oblikovanju ciljev, pri načrtovanju obravnav in 
na srečanjih. 

SOCIALNA ZGODBA (priloga 4, str. 80): 

Z drugimi se rad zabavam in smejem. To pomeni, da se včasih z drugimi tudi hecam. 
Hecati se pomeni, da se obe osebi smejeta in sta srečni. 

Rad se zabavam s  sošolci, prijatelji, starši, bratom in sestro, učitelji in drugimi. Z njimi 
se rad pogovarjam in igram. Z njimi se rad tudi hecam. Všeč mi je, ko se skupaj 
smejemo. 

Hecati se pomeni, da se obe osebi smejeta in sta srečni. Obe osebi mislita, da je hec 
smešen. Obe osebi se počutita dobro in sta veseli.  

Norčevati se pomeni, da se druga oseba zaradi mojih besed ali dejanj počuti slabo. 
Drugi osebi se moj hec ne zdi smešen, zato lahko postane jezna ali žalostna. Tudi jaz 
postanem jezen ali žalosten, če se druga oseba iz mene norčuje. 

Ko sem z drugimi, si želim, da se imamo vsi lepo. Prepričati se želim, da je hec dober. 
To lahko naredim tako: preden se začnem hecati, pomislim, ali se bo drugi osebi moj 
hec zdel smešen. Pomislim, kako bi se jaz počutil, če bi se nekdo na tak način hecal z 
mano. Če ugotovim, da bo druga oseba zaradi mojega heca postala žalostna ali jezna, 
raje ostanem tiho. 

Če se vseeno začnem hecati in vidim, da se oseba ne smeje, pomeni, da ji hec ni 
smešen. To pomeni, da se ne hecam, ampak norčujem. Takrat se preneham norčevati 
in se drugi osebi opravičim. 

Želim si, da bi se z drugimi imel lepo. Trudil si bom zapomniti, da je hecanje dobro, če 
se obe osebi smejeta in sta srečni.  
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VSEBINA SREČANJ: 

Zap. št. 
srečanja: 10  

Datum: Četrtek, 
24. 5. 2018 

Socialna zgodba: 
Hecati se pomeni, da se 
obe osebi smejeta in sta 
srečni 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
1 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec odgovori na vprašanja o socialni zgodbi. 

Metoda dela:  RAZGOVOR 

Pripomočki: Socialna zgodba, vprašanja v majhni knjižici, družabna igra, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa se bova o njej pogovorila, 
odgovarjal bo na vprašanja, ki so zapisana na listkih. Na koncu sledi 
igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Učencu povem, da sem zanj napisala novo zgodbo. 
Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene tako, da 
lahko vidi knjigo in obrača liste. Ko preberem do konca, počakam, 
na njegov odziv. Na urniku premakne nalepko, da je zgodbe konec. 
Sledi naloga, kjer učenec odgovarja na vprašanja o zgodbi (Kakšen 
je naslov zgodbe? Kaj rad počnem z drugimi? Kaj pomeni »hecati 
se« ? Kdaj se obe osebi dobro počutita in sta srečni? Kaj pomeni 
norčevati se? Zakaj norčevanje ni dobro? Kako se druga oseba 
počuti, če se norčujem? Kako se jaz počutim, če se nekdo norčuje 
iz mene? Kako se lahko prepričam, ali je hec dober? Kdo si želi, da 
bi se z drugimi imel lepo? Kaj si bom trudil zapomniti?). Vprašanja 
so zapisana v majhni knjižici (speti listi). Ko učenec odgovori na 
posamezno vprašanje, sam obrne stran v knjižici in preide k 
naslednjemu vprašanju. Ko odgovori na vsa vprašanja, na urniku 
premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava, na urniku premakne 
nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učiteljica mi pove, da je učenec že ves dan zelo nemiren, 
zato mu na začetku ure predlagam, da gre v gugalnik. 
Učenec me zavrne in reče, da želi takoj slišati zgodbo. 

- Ko učencu povem, da bo danes slišal novo zgodbo, vzame 
urnik in vse številke pri aktivnostih postavi na konec, kjer 
piše, da je aktivnost zaključena. Vpraša me, če bom šla 
sedaj kar domov. Ker se šali mu povem, da bo današnja 
zgodba govorila prav o hecanju.  

- Med zgodbo me prekine in še enkrat vpraša, kaj pomeni, da 
se nekdo heca. Še enkrat mu preberem del o hecu in 
nadaljujem. Ko končam z branjem, mi pove, da mu je zgodba 
všeč.  

- Pri odgovarjanju na vprašanja, je delno uspešen. Še enkrat 
preberem del, kjer je opisano, kaj je hec in kaj norčevanje. 
To podkrepim tudi s primerom s prejšnje ure, ko je zvil urnik.  
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- Med igranjem štiri v vrsto učenec veliko govori sam s seboj. 
Takrat rečem »stop« in mu razložim, da težje razmišlja o igri, 
če se pogovarja sam s seboj. In res, ko je tiho, me premaga. 
Takrat ga pohvalim in povem, da je lahko bolje razmišljal, ker 
je bil tiho.  

- Ob koncu ure zopet pomeša vse številke na urniku in se 
smeje. Takrat ga vprašam, ali se jaz smejem. Reče, da ne. 
Spomnim ga, o čem sva se pogovarjala v socialni zgodbi in 
povem, da je hec dober, če se obe osebi smejeta in sta 
srečni. Opišem še, kaj je norčevanje. Učenec ugotovi, da se 
je norčeval. Takrat preneha in številke zloži nazaj na svoje 
mesto. Menim, da mu razlika o tem, kaj je hecanje in kaj 
norčevanje, še ni čisto jasna, zato potrebuje več konkretnih 
primerov. 

Zap. št. 
srečanja: 11  

Datum: 
Ponedeljek, 28. 
5. 2018 
 

Socialna zgodba: 
Hecati se pomeni, da se 
obe osebi smejeta in sta 
srečni 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
2 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo.  
- Učenec pravilno razvrsti, ali je zapisana situacija hecanje ali 

norčevanje. 

Metoda dela:  RAZGOVOR 

Pripomočki: Socialna zgodba, kuverta z listki, lepilo, družabna igra, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa ga čaka kuverta z nalogo. Na 
koncu sledi igranje družabne igre. 
 
Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Presedeva se k mizi. Povem, da ima 
v kuverti na listkih zapisanih več različnih situacij. Določiti mora, ali 
zapisana situacija spada pod hecanje ali norčevanje. Zapisane 
situacije so tudi takšne, ki opisujejo dejansko vedenje učenca pri 
pouku. To so: 

 Učenec ponavlja za učiteljico, govori iste besede kot ona.  

 Učenec namenoma zvije učiteljičin urnik.  

 Učenec namenoma narobe reši nalogo na delovnem listu. 

 Učenec vzame igračo, s katero se že igra sošolec. 

 Učenec pove sošolcu, kaj se mu je smešnega zgodilo. 

 Učenec sošolcu pokaže smešno sliko kužka. 

 Učenec sošolcem pove smešno šalo. 

 Učenec se s sošolci igra skrivalnice. 

Učenec mi podaja listke, jaz jih preberem. Ko se odloči, ali zapisano 
spada pod hecanje ali norčevanje, ga vprašam, zakaj je tako izbral. 
Če ne ve, ga vodim do pravilnega odgovora s pomočjo podvprašanj 
in razlage. Listke sproti razvršča pod napis hecanje ali norčevanje. 
Situacije, kjer je opisano norčevanje, vrževa v smeti. To pospremim 
z razlago, da vrževa v smeti zato, ker se ni lepo norčevati in si želiva 
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zapomniti, kaj pomeni hecati se. Situacije, kjer je opisano hecanje 
nalepi na zadnjo stran knjige. Še enkrat preberem vse zapisane 
situacije. Na urniku premakne nalepko, da je druga naloga 
končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Na urniku premakne nalepko, da 
je igre konec. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učenec me vpraša, ali bo danes ista zgodba kot zadnjič. 
Potrdim mu in ga vprašam, ali se spomni, o čem je govorila. 
Pove, da o hecanju.  

- Pri nalogi je učenec neuspešen samo pri primeru »Učenec 
vzame igračo s katero se že igra sošolec«. Takrat ga 
vprašam, kako bi se počutil on, če bi mu nekdo vzel kartice 
od igre spomin. Pove, da slabo in zato to spada pod 
norčevanje. Vse druge primere razvrsti pravilno in dobro 
utemelji, zakaj spadajo pod hecanje ali norčevanje.  

- Ko mu povem, da bova strgala listke z norčevanjem in jih 
vrgla v smeti, me takoj vpraša zakaj. Strgane delce dava v 
kuverto, ki jo učenec v razredu vrže v smeti. Ostale listke 
prilepiva v knjigo. Zopet me vpraša, zakaj sva izbrane listke 
prilepila, ostalih pa ne. Razložim, da si želiva zapomniti samo 
to, kako se je dobro hecati, norčevanje pa želiva pozabiti. 

Zap. št. 
srečanja: 12 

Datum: Četrtek, 
31. 5. 2018 

Socialna zgodba: 
Hecati se pomeni, da se 
obe osebi smejeta in sta 
srečni 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
3 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo. 
- Učenec pravilno ugotovi, ali je prikazana situacija, zaigrana 

z lutkami, hecanje ali norčevanje. 
- Učenec z igro vlog z lutkami zaigra vsaj dva prizora, kjer se 

lutka heca. 

Metoda dela:  RAZGOVOR, IGRA VLOG Z LUTKAMI 

Pripomočki: Socialna zgodba, naprstne lutke, pripomočki za sceno (igračka, 
smešna slika kužka), urnik, družabna igra 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa bom najprej postala lutkar jaz, in 
nato še on. Na koncu sledi igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Na urniku premakne 
nalepko, da je zgodbe konec. Prsedeva se k mizi. Učencu povem, 
da mu bom z lutkami zaigrala različne prizore, on pa bo moral 
povedati, ali se lutka norčuje ali heca. Pri igri govorim na glas tudi 
to, kaj si lutka misli. Več prizorov je tistih, ko se lutka heca. Pri 
prizorih norčevanja, odigram tudi, kako se lutka drugi lutki opraviči. 
To naredim po tem, ko učenec že določi, da gre za prizor 
norčevanja. Prizori so: 

 Učenec ponavlja za učiteljico, govori iste besede kot ona.  

 Učenec vzame igračo, s katero se že igra sošolec. 
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 Učenec pove sošolcu, kaj se mu je smešnega zgodilo. 

 Učenec sošolcu pokaže smešno sliko kužka. 

 Učenec se s sošolcem igra skrivalnice. 
Vsakič ga vprašam, zakaj se je odločil za odgovor norčevanje oz. 
hecanje. Na koncu ga spodbudim, da pove kakšen primer, ko se je 
on hecal. Pogovoriva se, kako bi to lahko zaigral z lutkami, sledi 
izvedba. Na urniku premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Ko končava z igro, na urniku 
premakne nalepko, da je igre konec. Ob koncu ure učencu povem, 
da je naslednje srečanje zadnje. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učenec je bil prepričan, da me danes ne bo. Zopet se skupaj 
z učiteljico pogovorimo, da mu bomo vedno povedali, če 
slučajno ne bom utegnila priti. 

- Učenec me na začetku vpraša, ali bova danes imela 
matematično nalogo. Vprašam ga, ali sva že kdaj imela 
matematično nalogo. Reče, da ne. Povem mu, da so vse 
naloge povezano z zgodbico. Pritrdi.  

- Pričnem z branjem zgodbe. Vmes nekajkrat utihnem, da 
učenec dokonča stavek. Vsakič ga dokonča pravilno. 
Medtem ko prebiram, je učenec zelo nasmejan. Pri opisu 
norčevanja me prekine in pokaže na sliko, kjer se ena oseba 
smeje, druga pa joče. Takrat še enkrat ponovim, da fant na 
sliki misli, da se heca, v resnici  pa se norčuje. 

- Ko povem, da se bova danes igrala z lutkami, je zelo vesel. 
Med prikazovanjem prizorov hecanja, se učenec zelo smeje. 
Med prizori norčevanja, pa je resen. Za vse prizore pravilno 
ugotovi, ali predstavljajo hec ali norčevanje. Navdušen je, da 
bo sedaj tudi on meni zaigral. Predlaga, da tokrat jaz ugibam, 
ali gre za norčevanje ali hec. Strinjam se. Učenec ponovi dva 
ista prizora, kot sem jih zaigrala jaz. 

- Pri igri zelo uživa in je zelo vesel. Še si želi igrati in prikazati, 
kako se nekdo norčuje. Čeprav rečem, naj raje prikaže 
hecanje, začne z uprizarjanjem norčevanja, ko lutka drugi 
lutki reče »Ti si bedak!«. Ker učenec to pove tudi kdaj med 
poukom izkoristim priložnost in zelo resno povem, da to ni 
hec, ampak norčevanje. Pospravim lutke postanem še bolj 
resna, da učenec začuti, kako zelo grdo je, če nekomu reče, 
da je bedak. Pove, da tega ne bo več govoril in da želi 
uprizoriti še en hec. Strinjam se in ga sprašujem, kdaj se on 
heca oz. kako se on heca. Ker nima nobene ideje, ga 
usmerjam, ali se kdaj heca tudi takrat, ko se igrajo. Ob tem 
si na prste natakne vse lutke in te se lovijo med sabo. Tudi 
jaz imam svojo lutko in sodelujem pri igri. Pohvalim ga, da je 
bilo to hecanje, saj so se lutke druga z drugo igrale in se pri 
tem zabavale. Za tem hitro uprizori še eno igro, v kateri prva 
lutka drugi pove smešno zgodbo. Zopet ga pohvalim.  
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Zap. št. 
srečanja: 13  

Datum: Petek, 1. 
6. 2018 
 

Socialna zgodba: 
Hecati se pomeni, da se 
obe osebi smejita in sta 
srečni 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
4 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša socialno zgodbo. 
- Učenec pove, kdaj se živali v risanki hecajo in kdaj norčujejo. 
- Učenec opiše, kako se je prejšnji teden hecal. 

Metoda dela:  RAZGOVOR, OGLED RISANKE 

Pripomočki: Socialna zgodba, mobitel, urnik, družabna igra 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov. To 
pokažem tudi na urniku, kjer je zapisan potek ure. Povem, da bom 
najprej prebrala zgodbo, potem pa si bova ogledala risanko. Na 
koncu sledi igranje družabne igre.  
 
Osrednji del: Zgodbo preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi knjigo in obrača liste. Po branju na urniku 
premakne nalepko, da je zgodbe konec. Učencu povem, da si bova 
v nadaljevanju ogledala risanko (Medvedek Uhec: Čudna očala). 
Opozorim ga, naj bo pozoren na to, kdaj se živali hecajo in kdaj 
norčujejo. Vprašam ga, kako bo vedel, ali se živali hecajo ali 
norčujejo. Ogledava si risanko. Vprašam ga, kdaj so se živali hecale 
(živali si podajajo žogo, se lovijo in se zraven smejejo) in kdaj se je 
zajček norčeval (zajček se smeje kužku, ker ga je zadela žoga). 
Nato na urniku premakne nalepko, da je druga naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje družabne igre. Med igranjem ga mimogrede 
vprašam, kako se je prejšnji teden hecal. Ko končava z igro, na 
urniku premakne nalepko, da je igre konec. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Na začetku ure ima učenec ogromno vprašanj. Zanima ga, 
kaj bova počela danes, kdaj pridem naslednjič ipd.  

- Že po nekaj prebranih besedah iz knjige se učenec nasloni 
na mojo ramo. Objamem ga in nadaljujem z branjem. 
Medtem je tiho in pozorno posluša. Včasih ne dokončam 
povedi in počakam, da jo dokonča on, kar vedno opravi 
pravilno in je vesel, da me lahko dopolni. Po prebrani zgodbi 
prebereva še zadnjo, dodano stran, kjer so zapisani primeri 
heca.  

- Učenec je navdušen, ker si bova pogledala risanko. Sediva 
na blazini, on pa se še bolj privije k meni. Na začetku me 
nenehno sprašuje, ali je pravkar videno hecanje ali 
norčevanje, zato ga prekinem in rečem, naj samo pozorno 
spremlja risanko, o hecu in norčevanju pa se bova pogovorila 
kasneje.  

- Po koncu risanke zavrtim tri krajše prizore, v katerih je jasno 
videno ali gre za hec ali norčevanje. Za vse prizore  pravilno 
ugotovi, za kaj gre. Učenca zelo pohvalim, da že dobro ve, 
kaj je hec in kaj je norčevanje. Pri igri ga vprašam, kako se 
je imel prejšnji teden, kaj vse je počel in ali se je kaj pohecal. 
Pove, da se je hecal pri igranju igre monopoly. 
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- Ob koncu ure mu povem, da sva tokrat zadnjič obravnavala 
zgodbico, naslednjič se pridem samo še poslovit. 
Predlagam, da se celo uro igrava. Učenec žalostno vpraša, 
zakaj ne bova brala zgodbice. Nato predlaga, da bi se igrala 
z lutkami in bi jaz ugibala, ali je zaigral hec ali norčevanje. 
Idejo dopolnim in ga vprašam, ali se strinja, da prebereva 
vse zgodbice, ki jih je slišal, on pa mi bo zaigral eno od 
zgodbic. Jaz bom morala ugotoviti, katero zgodbo mi je 
zaigral. Ker želi ohraniti strukturo ure (zgodba, naloga, igra) 
izrazi željo, da se na koncu igrava z lutkami. Strinjam se, saj 
menim, da je to super zaključek najinih srečanj. 

Zap. št. 
srečanja: 14 

Datum: 
Ponedeljek, 11. 
6. 2018 

Socialna zgodba: Vse 
socialne zgodbe 

Zap. št. 
obravnave 
socialne zgodbe: 
/ 

Cilji 
srečanja: 

- Učenec posluša vse socialne zgodbe. 
- Učenec z lutkami zaigra eno izmed obravnavanih socialnih 

zgodb. 

Metoda dela:  RAZGOVOR, IGRA Z LUTKAMI 

Pripomočki: Socialna zgodba, lutke, urnik 

Aktivnosti in 
potek dela: 

Uvod: Učencu povem, da bo ura sestavljena iz treh delov, kot 
običajno. Spomnim ga, kaj sva se zadnjič dogovorila. Povem, da 
bom najprej prebrala vse zgodbe, potem mi bo eno od zgodb 
zaigral, jaz pa bom ugibala, katera je. Na koncu sledi igra z lutkami.  
 
Osrednji del: Zgodbe preberem na blazini. Učenec sedi poleg mene 
tako, da lahko vidi posamezno knjigo in obrača liste. Na urniku 
premakne nalepko, da je zgodbe konec. Učencu naročim, naj si 
sedaj izbere eno zgodbo in jo zaigra z lutko, jaz pa bom ugibala, za 
katero zgodbo gre. Na urniku premakne nalepko, da je druga 
naloga končana. 
 
Zaključek: Igranje z lutkami, kjer si skupaj izmisliva zgodbo. Ko 
končava, na urniku premakne nalepko, da je igre konec. Od učenca 
se poslovim in mu zaželim lepe počitnice. 

Ugotovitve in 
opažanja: 

- Učenec me takoj na začetku ure spomni, kaj bova delala.  
- Po vrsti, kot sva  zgodbe obravnavala, jih prebereva. Učencu 

z namenom puščam, da dokonča stavke v zgodbah. Pri vseh 
je uspešen.  

- Pove mi, da so mu bile vse zgodbe všeč, najbolj pa zadnja 
(Hecati se pomeni, da se obe osebi smejeta in sta srečni). 

- Učenec se odloči, da mi bo zaigral vse zgodbe. Njegova igra 
temelji le na enem prizoru iz zgodbe, zato mu z vprašanji in 
vodenjem pomagam, da postane bolj zanimiva.  

- Ob koncu ure si pri igri  vse lutke natakneva na prste in se 
pogovarjava o poletju. Pri tem se oba zelo zabavava in 
smejeva. 
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3.6.7 SODELOVANJE S STARŠI 

S starši učenca sem se srečala pred začetkom obravnav, ko so tudi podpisali soglasje 
za obravnavo njihovega otroka v magistrski nalogi. Tekom obravnav sem bila z njimi v 
stiku po elektronski pošti, redno sem jih seznanjala z delom na posameznih srečanjih 
in jih obveščala o svojih ugotovitvah in opažanjih. Dogovorili smo se, da jim socialne 
zgodbe pošiljam sproti, le-te so učencu brali tudi doma. 

3.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatki in ugotovitve o posameznih obravnavah so izhajali iz nestrukturiranega 
pedagoškega opazovanja otroka in bili sproti zabeleženi. Srečanja sem ves čas 
interpretirala in evalvirala, upoštevala sem tudi informacije, pridobljene iz okolja 
(poročanje učiteljic, staršev). Podatki o uspešnosti uporabe novih spretnosti v 
določenih situacijah so bili pridobljeni z učiteljičinim vsakodnevnim beleženjem 
otrokovega vedenja v razredu. Beležili sta ga dve učiteljici. Prva učiteljica je vedenje 
ocenjevala do 11. 5., nato pa je zaradi daljše odsotnosti razred začela poučevati druga 
učiteljica in z beleženjem nadaljevala do konca šolskega leta. Ob zaključku srečanj oz. 
ob koncu šolskega leta sem primerjala napredovanje usvojenosti novih socialnih in 
komunikacijskih spretnosti preko socialnih zgodb. 

Rezultati so predstavljeni z diskriptivno metodo na podlagi kvalitativne analize. 
Uporabila sem tudi grafični in tabelarni prikaz rezultatov – uspešnost uporabe novih 
socialnih in komunikacijskih spretnosti. 

Zapise ugotovitev, ki sem jih med obravnavo in po njej pridobila v pogovoru z 
učiteljicama in starši, sem uporabila za podkrepitev rezultatov. 

3.8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.8.1 NAJUČINKOVITEJŠA METODA DELA OBRAVNAVE SOCIALNIH ZGODB 

Odgovorim lahko na prvo raziskovalno vprašanje: Katera od izbranih metod obravnave 
socialnih zgodb (pogovor, igra vlog, risanje, uporaba lutk, …) bo za otroka 
najučinkovitejša? 

Pred obravnavo sem na podlagi opazovanja in pogovora z učiteljico skušala ugotoviti, 
katera metoda dela na dečka vpliva najbolj pozitivno. Pri vseh aktivnostih v razredu je 
bilo opazno, da je pri učencu najpogosteje uporabljena metoda razgovora, saj ima 
nenehno potrebo po dodatni verbalni razlagi. Tekom dneva velikokrat postavi 
vprašanje, ki se začne z zakaj. Opazila sem tudi, da ima deček rad raznolike aktivnosti, 
zato sem pri obravnavah kombinirala različne načine dela in vsakič skušala vnesti 
nekaj novega in drugačnega.   

Učenec je izkazal zanimanje za delo pri vseh uporabljenih metodah dela. Na vsakem 
srečanju je naloge povezane z obravnavano socialno zgodbo, opravil vsaj delno 
uspešno, večinoma pa zelo uspešno. Za najučinkovitejšo metodo dela se je izkazala 
metoda razgovora, in sicer v kombinaciji s še eno izmed praktičnih metod dela (npr. 
igra z lutkami, igra vlog). Učenec je zelo radoveden, zato je med vsako aktivnostjo 
veliko spraševal in se rad pogovarjal. Če mu kaj ni bilo najbolj jasno ali ga je kaj 
natančneje zanimalo, je prosil za dodatno razlago. Zaradi tega sem metodo razgovora 
vključevala v vsako obravnavo in vse aktivnosti podkrepila z govorom. Le-ta je bil jasen 
in nekompleksen. Z metodo igre vlog in igranjem z lutkami je učenec lahko naučeno 
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utrdil na praktičen način. Na začetku je imel pri igri z lutkami kar nekaj težav, potreboval 
je veliko vodenja pri tem, kako se lutko uporablja. Njegova igra je bila monotona, 
pogosto je posnemal mojo igro in ponavljal ene in iste prizore. Takrat sem ga 
spodbudila, da zaigra še kaj drugega in mu pomagala pri naboru idej. Kljub naštetim 
težavam je učenec s pomočjo lutke uspešno obnovil spretnosti, ki so mu bile 
predstavljene v socialnih zgodbah. Pogosto me je vprašal, ali se bova igrala z lutkami, 
na zadnjem srečanju pa mi je povedal, da mu je bila taka vrsta igre najbolj všeč. To 
aktivnost je tudi samoiniciativno izbral za najino zadnje srečanje. Pri igri vlog je tako 
kot pri igri z lutkami pogosto kazal pomanjkanje spontanosti. Z dodatnim vodenjem, 
pogovorom in razlago, je čez čas postal bolj samostojen in odločen. Veliko zanimanja, 
predvsem pa veselja, je pokazal tudi pri uri, ko je gledal risanko na računalniku.  

Najmanj zanimanja je kazal pri nalogah, kjer je moral risati ali reševati delovni list. 
Risanje ni učenčeva najljubša aktivnost, ampak se je je vseeno razveselil, predvsem 
takrat, ko sem mu povedala, da bo svoje sličice lahko prilepil na konec knjige in tako 
tudi on prispeval k zgodbi. Med risanjem sva se veliko pogovarjala, kar je narisal, je 
vsakič podkrepil z razlago. Reševanje delovnega lista je učenca asociralo na negativne 
stvari. Najprej je pomislil na to, da bo moral brati, kar mu povzroča veliko težav. 
Reševanje delovnega lista pa je povezoval tudi s težkimi nalogami, ki jih dobijo pri 
pouku (učenčeve besede). Reševanje delovnega lista sem tako prilagodila in mu sama 
prebrala vse besedilo, učenec pa je le izbral pravilne rešitve. Med reševanjem je zopet 
veliko spraševal in prosil za dodatna pojasnila.  

Kombinacija različnih metod dela pri obravnavi vsake socialne zgodbe je bila pri 
učencu dobro sprejeta. Na ta način je isto temo preizkusil ali utrdil na različne načine. 
Kot dober način dela se je izkazalo tudi to, da sem, kljub jasni strukturi delov ure, 
vnašala veliko elementov presenečenja. Zgodbo sva najprej prebrala na blazinah, nato 
je sledila aktivnost, ki sva jo vsakič vsaj začela reševati pri mizi. Ko sva vse 
potrebščine, povezane z nalogo, pospravila, je pri mizi sledilo igranje družabne igre.  

Učenec je vedel, da po prebiranju socialne zgodbe sledi naloga, nato pa igra. Ni pa 
natančno vedel, kakšno nalogo bo dobil, kar je vedno pričakoval z navdušenjem in 
pred tem ugibal, kaj ga čaka. Všeč mu je bilo, da je pri vseh aktivnostih lahko sodeloval. 
Že pri branju zgodbe mi je pomagal z obračanjem strani in nato knjigico pospravil v 
torbo. Pri aktivnostih je sodeloval na različne načine, povezane z dano metodo dela, 
pri igri pa sem vedno izbrala takšne igre, kjer se učenec ne igra sam, ampak moram 
pri igri sodelovati tudi jaz. Ves čas je s seboj nosil urnik in samostojno označeval konec 
posameznih aktivnosti.  

Da so bile izbrane aktivnosti uspešno zastavljene in hkrati zanimive za učenca, priča 
tudi poročanje staršev. Povedali so, da je učenec vsakič, ko je prišel domov, z 
navdušenjem začel razlagati, katero zgodbo je slišal, kakšne naloge je reševal in 
katere igre se je igral skupaj z mano. Tudi doma je rad znova poslušal zgodbe. 

M. Lipec Stopar (2011) opisuje, da je neposredno učenje strategij dober način za 
pridobivanje novih spretnosti. Pri tem opozarja, da je potrebno uporabljati in kombinirati 
različne metode dela, ki se jih prilagaja značilnostim posameznika. Tudi Žagar (2012) 
pravi, da so za uspeh pri osebah z AM bistvene prilagojene učne metode, s pomočjo 
katerih se kompenzira otrokov primanjkljaj. N. Berložnik idr. (2014) priporočajo, da 
imajo ure socializacijskega učenja jasno strukturo in so čim bolj konkretne. Pri delu je 
pomembno pritegniti posameznikovo pozornost (Žagar, 2012) in informacije podajati 
preko različnih čutnih kanalov (Berložnik idr., 2014). Upoštevati je potrebno specifične 
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potrebe in značilnosti otrok z AM ter spoštovati posameznikov način mišljenja in učenja 
(Frey Škrinjar, 2011).  

Whitaker (2011) opozarja, da je pri preoblikovanju vedenja pomembna uporaba 
ustreznega jezika. Ključno je spoznanje, kakšen način komuniciranja je za otroka 
najboljši in, kakšne informacije najbolje razume. Temu se prilagaja zahtevnost jezika 
ter strukturo in obseg navodil. J. Frey Škrinjar (2017) pravi, da je učenje novih socialnih 
spretnosti dobro predstaviti v individualni situaciji, ena na ena. 

N. Berložnik idr. (2014) pravijo, da se mora otrokom z AM prostor prilagajati njihovim 
senzoričnim posebnostim in pri tem upoštevati potrebo po stalnosti, kar zadovoljuje 
posameznikovo potrebo po varnosti. Ker se lažje znajdejo v strukturiranem prostoru, 
je priporočljivo definirati prostor po področjih oz. funkcijah Jasno mora biti označen 
začetek in konec aktivnosti.  

Osebe z lažjo MDR potrebujejo veliko vzpodbud (Barič, 2009), zato sem učenca med 
obravnavami veliko spodbujala, opogumljala, izrekala pohvale, mu dala petko ali s 
stiskom roke čestitala za različne uspehe. 

3.8.2 USPEŠNOST UPORABE NOVIH SPRETNOSTI SPOZNANIH V SOCIALNIH 

ZGODBAH 

Odgovorim lahko na drugo raziskovalno vprašanje: Ali bo otrok v izbranih situacijah 
uporabljal nove spretnosti (komunikacijske veščine, spretnosti socialne interakcije in 
skrbi zase), ki jih bo spoznal v socialnih zgodbah? 

PRVA SOCIALNA ZGODBA: 

V tabeli 1 so predstavljeni učenčevi rezultati uspešnosti uporabe novih spretnosti pri 
prvi socialni zgodbi (Upoštevanja osebnega prostora). 

Tabela 1: Merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti pri prvi socialni zgodbi 

Zap. dan 
merjenja 

Datumi Uspešno 
Učenec pri 

komuniciranju in 
igranju vsaj v 90 % 
primerov upošteva 

osebni prostor 
druge osebe. 

Delno uspešno 
Učenec pri 

komuniciranju in 
igranju vsaj v 50 % 
primerov upošteva 

osebni prostor 
druge osebe. 

Neuspešno 
Učenec pri 

komuniciranju in 
igranju ne 
upošteva 
osebnega 

prostora druge 
osebe 

1. 13. 4  x  

2. 16. 4.  x  

3. 17. 4. x   

4. 19. 4.  x  

5. 20. 4.  x  

6. 23. 4.  x  

7. 24. 4.  x  

8. 25. 4.  x  

9. 26. 4.  x  

10. 3. 5.  x  

11. 4. 5.  x  

12. 7. 5.  x  
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13. 8. 5.  X  

14.  9. 5.  X  

15. 10. 5.  X  

16. 14. 5.  X  

17. 15. 5.  X  

18. 16. 5.   x 

19. 17. 5.  x  

20. 18. 5.   x 

21. 21. 5.  x  

22. 22. 5. x   

23. 23. 5.  x  

24. 24. 5.   x 

25. 25. 5.   x 

26. 28. 5.  x  

27. 29. 5.  x  

28. 30. 5.   x 

29. 31. 5.  x  

30. 1. 6.  x  

31. 11. 6.   x 

32. 12. 6.   x 

33. 13. 6.  x  

34.  14. 6.  x  

35. 15. 6.  x  

36. 18. 6.  x  

37.  19. 6.  x  

38. 20. 6.  x  

39. 21. 6.  x  

Merjenje uspešnosti uporabe novih strategij je potekalo od začetka obravnave socialne 
zgodbe, 13. 4. 2018, do konca šolskega leta, 22. 6. 2018. Učiteljica je merjenje izvajala 
vsak dan, ko je bil učenec prisoten v šoli. V tem času je bil odsoten 3 posamezne dni 
in 5 dni skupaj. Merjenje je potekalo 39 dni. 

Graf 1: Grafični prikaz uspešnosti uporabe novih spretnosti pri prvi socialni zgodbi 

 

Graf 1 prikazuje, da je učenec nove spretnosti uporabljal uspešno 2 dni (5,13 %), delno 
uspešno 30 dni (76,92 %), neuspešno pa 7 dni (17,95 %). Uspešnost uporabe novih 
spretnosti v povezavi z upoštevanjem osebnega prostora druge osebe je bila v 
povprečju delno uspešna. 

5,13 %

76,95 %

17,95 %

Uspešno Delno uspešno Neuspešno
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Graf 2: Grafični prikaz uspešnosti uporabe novih spretnosti pri prvi socialni zgodbi 

 

Z grafa 2 je razvidno, da je bila uspešnost uporabe novih spretnosti nekonstantna. Ob 
začetku merjenja je učenec strategijo v povprečju uporabljal delno uspešno, v drugi 
polovici pa so se izmenjavali dnevi, ko je učenec strategijo uporabljal delno uspešno 
in neuspešno. Po poročanju učiteljice je bilo pri učencu opaziti napredek predvsem v 
tem, da se je na osebni prostor spomnil večkrat, kot pred samo obravnavo socialne 
zgodbe. To pomeni, da je pojem »osebni prostor« večkrat omenjal in na upoštevanje 
le-tega opozarjal tudi svoje sošolce. Osebni prostor druge osebe je pri komuniciranju 
z učitelji in pri igri s sošolci upošteval pogosteje kot pred obravnavo socialne zgodbe. 
Najpogosteje so bile težave še vedno opazne pri stanju v koloni, kjer je učenec stal 
preblizu druge osebe in se je je včasih tudi dotikal. Predstavljeno strategijo pomoči, 
kako ugotoviti, ali upošteva osebni prostor drugega, je uporabljal samo prvi teden 
obravnave. V nadaljevanju se na strategijo ni več spomnil. Starši poročajo, da so pri 
otroku opazili napredek pri upoštevanju osebnega prostora. Tudi sama sem opazila, 
da se je učenec na osebni prostor spomnil tudi pri obravnavi drugih socialnih zgodb. 

DRUGA SOCIALNA ZGODBA: 

V tabeli 2 so predstavljeni učenčevi rezultati uspešnosti uporabe novih spretnosti pri 
drugi socialni zgodbi (Včasih se zgodi, da kakšnega predmeta ne najdemo). 

Tabela 2: Merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti pri drugi socialni zgodbi 

Zap. dan 
merjenja 

Datum Uspešno 
Če učenec ne najde 
predmeta, še enkrat 

preveri, ali je predmet 
na običajnem mestu. 
Gre do učiteljice in ji 

pove, da predmeta ne 
najde. Prosi jo za 
pomoč pri iskanju 

predmeta. 

Delno 
uspešno 

Če učenec 
ne najde 

predmeta, 
gre do 

učiteljice in 
ji pove, da 
premeta ne 

najde. 

Neuspešno 
Če učenec 
ne najde 

predmeta, 
začne jokati 
ali cviliti (ali 

druga 
neprimerna 
reakcija). 

Do 
izbrane 
situacije 
ni prišlo 

1. 23. 4. x    

2. 24. 4. x    

3. 25. 4.    X 

4. 26. 4.    X 
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5. 3. 5. x    

6. 4. 5.    X 

7. 7. 5. x    

8. 8. 5. x    

9. 9. 5.    X 

10. 10. 5.  x   

11. 14. 5. x    

12. 15. 5.    X 

13. 16. 5.    X 

14. 17. 5. x    

15. 18. 5.  x   

16. 21. 5.  x   

17. 22. 5. x    

18. 23. 5.  x   

19. 24. 5.  x   

20. 25. 5. x    

21. 28. 5.    X 

22. 29. 5.    X 

23. 30. 5.  x   

24. 31. 5. x    

25. 1. 6.  x   

26. 11. 6.   x  

27. 12. 6.   x  

28. 13. 6.   x  

29. 14. 6.  x   

30. 15. 6.  x   

31. 18. 6.  x   

32. 19. 6.  x   

33. 20. 6.  x   

34. 21. 6.  x   

 

Merjenje uspešnosti uporabe novih strategij je potekalo od začetka obravnave socialne 
zgodbe, 23. 4. 2018, do konca šolskega leta, 22. 6. 2018. Učiteljica je merjenje izvajala 
vsak dan, ko je bil učenec prisoten v šoli. V tem času je bil odsoten 2 posamezna 
dneva in 5 dni skupaj. Merjenje je potekalo 34 dni, do izbrane situacije pa je prišlo 26- 
krat.  

Graf 3: Uspešnost uporabe novih spretnosti pri drugi socialni zgodbi 

 

38,46 %

50,00 %

11,54 %

Uspešno Delno uspešno Neuspešno
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Graf 3 prikazuje, da je učenec nove spretnosti uporabljal uspešno 10 dni (38,46 %), 
delno uspešno 13 dni (50,00 %), neuspešno pa 3 dni (11,54 %). Uspešnost uporabe 
novih spretnosti v povezavi z vedenjem, kaj narediti, če česa ne najdem, je bila v 
povprečju delno uspešna. 

Graf 4: Grafični prikaz uspešnosti uporabe novih spretnosti pri drugi socialni zgodbi 

 

Z grafa 4 lahko razberemo, da je bila uspešnost uporabe novih spretnosti 
nekonstantna. Prvih 17 dni je učenec nove spretnosti uporabljal uspešno in delno 
uspešno, zadnjih 9 dni pa delno uspešno in neuspešno. Po poročanju učiteljice je 
deček pokazal velik napredek, saj je bilo situacij, ko je prišlo do joka in jeze, zelo malo. 
Le-te so se zgodile samo 3-krat, in sicer takrat, ko je imel učenec splošno gledano 
slabše dneve. Še vedno se je zgodilo, da je učenec za nenajden predmet obtožil svoje 
sošolce. Rekel jim je, da so mu predmet namerno skrili. Takrat je učiteljica učenca 
spomnila na vsebino socialne zgodbe, ki razlaga, da včasih sošolci predmete pozabijo 
pospraviti. V mesecu maju in juniju je bilo situacij, ko učenec ni našel določenega 
predmeta, več kot v aprilu. Pogosto ni vedel, kam je odložil šolske potrebščine, šolsko 
torbo ali igrače. Strategijo je uporabljal delno uspešno. Uspešno je izpolnil prva dva 
koraka strategije: natančneje pregledal omaro ali predal in prišel do učiteljice ter ji 
povedal, česa ne najde. Pozabil pa je prositi za pomoč. Na ta korak ga je spomnila 
učiteljica. Do večjih vedenjskih izbruhov, ki so bili prisotni pred obravnavo socialne 
zgodbe, ni več prihajalo.  

TRETJA SOCIALNA ZGODBA: 

V tabeli 3 so predstavljeni učenčevi rezultati uspešnosti uporabe novih spretnosti pri 
tretji socialni zgodbi (Ko se ne pogovarjamo, smo tiho). 
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Tabela 3: Merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti pri tretji socialni zgodbi 

Zap. dan merjenja Datum Uspešno 
Učenec v vsaj 
90 % primerov 

preneha z 
govorjenjem s 
samim seboj, 
ko učiteljica 
reče »stop«. 

Delno 
uspešno 

Učenec v vsaj 
50 % primerov 

preneha z 
govorjenjem s 
samim seboj, 
ko učiteljica 
reče »stop«. 

Neuspešno 
Učenec ne 
preneha z 

govorjenjem s 
samim seboj, 
ko učiteljica 
reče »stop«. 

1.  8. 5.  x  

2. 9. 5.  x  

3. 10. 5.   x 

4. 14. 5.  x  

5. 15. 5.  x  

6.  16. 5.   x 

7. 17. 5.  x  

8.  18. 5.   x 

9.  21. 5.   x 

10. 22. 5.  x  

11.  23. 5.   x 

12. 24. 5.  x  

13.  25. 5. x   

14. 28. 5.  x  

15.  29. 5.  x  

16. 30. 5.   x 

17. 31. 5.  x  

18. 1. 6.  x  

19. 11. 6.   x 

20. 12. 6.   x 

21. 13. 6.  x  

22. 14. 6.  x  

23. 15. 6. x   

24. 18. 6. x   

25. 19. 6.  x  

26. 20. 6. x   

27. 21. 6. x   

 
Merjenje uspešnosti uporabe novih strategij je potekalo od začetka obravnave socialne 
zgodbe, 8. 5. 2018, do konca šolskega leta, 22. 6. 2018. V tem času je bil učenec 
odsoten 2 posamezna dneva in 5 dni skupaj. Učiteljica je merjenje izvajala vsak dan, 
ko je bil učenec prisoten v šoli. Merjenje je potekalo 27 dni.  
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Graf 5: Uspešnost uporabe novih spretnosti pri tretji socialni zgodbi 

 

Graf 5 prikazuje, da je učenec nove spretnosti uporabljal uspešno 5 dni (18,52 %), 
delno uspešno 14 dni (51,85 %), neuspešno pa 8 dni (29,63 %). Uspešnost uporabe 
novih spretnosti v povezavi z vedenjem, kdaj se lahko pogovarjamo, je bila v povprečju 
delno uspešna. 

Graf 6: Grafični prikaz uspešnosti uporabe novih spretnosti pri tretji socialni zgodbi 

 

Z grafa 6 lahko razberemo, da je bila uspešnost uporabe novih spretnosti 
nekonstantna. Prvih 11 dni je učenec nove spretnosti uporabljal delno uspešno in 
neuspešno, 12. dan je bil uspešen in nato 9 dni zopet neuspešen oz. delno uspešen. 
Od 21. dneva pa je spretnosti uporabljal delno uspešno in uspešno. Na začetku 
velikega napredka ni bilo opaziti, saj je učenec v tem obdobju namenoma delal stvari 
narobe in še naprej oporekal učiteljci. Ta je poročala, da je učenec kljub znaku stop 
pogosto še naprej nadaljeval z govorjenjem in se ob tem tudi hihital. Proti koncu 
merjenja pa je opaziti večji napredek, kar je lahko povezano tudi z obravnavo četrte 
socialne zgodbe, kjer je bila obravnavana razlika med šaljenjem in norčevanjem.  

ČETRTA SOCIALNA ZGODBA: 

V tabeli 4 so predstavljeni učenčevi rezultati uspešnosti uporabe novih spretnosti pri 
tretji socialni zgodbi (Hecati se pomeni, da se obe osebi smejeta in sta srečni). 
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Tabela 4: Merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti pri četrti socialni zgodbi 

Zap. dan 
merjenja 

Datum Uspešno 
Učenec se 

samo šali in 
ne norčuje. 

Delno uspešno 
Učenec se včasih 

šali, včasih norčuje 
(ampak manj kot 
pred obravnavo 

zgodbe). 

Neuspešno 
Učenec se samo 
norčuje (enako 

pogosto, kot je bilo 
pred obravnavo 

zgodbe). 
 

1. 24. 5.  x  

2. 25. 5.  x  

3. 28. 5. x   

4. 29. 5. x   

5.  30. 5.  x  

6.  31. 5. x   

7.  1. 6.  x  

8.  11. 6.  x  

9. 12. 6.  x  

10. 13. 6.  x  

11. 14. 6.  x  

12. 15. 6.  x  

13.  18. 6.  x  

14.  19. 6. x   

15. 20. 6. x   

16. 21. 6. x   

 

Merjenje uspešnosti uporabe novih strategij je potekalo od začetka obravnave socialne 
zgodbe, 24. 5. 2018, do konca šolskega leta, 22. 6. 2018. V tem času je bil odsoten en 
posamezen dan in 5 dni skupaj. Učiteljica je merjenje izvajala vsak dan, ko je bil 
učenec prisoten v šoli. Merjenje je potekalo 16 dni. 

Graf 7: Uspešnost uporabe novih spretnosti pri četrti socialni zgodbi 

 

Graf 7 prikazuje, da je učenec nove spretnosti uporabljal uspešno 6 dni (37,50 %), 
delno uspešno 10 dni (62,50 %), neuspešno pa nikoli. Uspešnost uporabe novih 
spretnosti v povezavi z razlikovanjem med šaljenjem in norčevanjem je bila v povprečju 
delno uspešna.  
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Graf 8: Grafični prikaz uspešnosti uporabe novih spretnosti pri četrti socialni zgodbi 

 

Z grafa 8 lahko razberemo, da je učenec prvih 7 dni nove spretnosti izmenjaje 
uporabljal delno uspešno in uspešno. Naslednjih 7 dni je nove spretnosti uporabljal 
delno uspešno, zadnje 3 dni pa uspešno. Uspešnost se je sčasoma zviševala. Po 
poročanju učiteljice je bilo v razredu veliko manj situacij, ko se je učenec norčeval. 
Največkrat se je zgodilo, da ni sledil navodilom učiteljice temveč je za njo ponavljal 
besede. Zadnjih nekaj dni se učenec ni niti norčeval niti šalil. Če je prišlo do 
norčevanja, se samoiniciativno ni opravičil. Do opravičila sošolcu ga je z vprašanji in 
spominjanjem na socialno zgodbo vodila učiteljica. 

SKUPNE UGOTOVITVE ZA VSE ŠTIRI SOCIALNE ZGODBE: 

Učinkovitost uporabe novih spretnosti pri vseh štirih socialnih zgodbah je bila delno 
uspešna. Do zaključka, da metoda uporabe socialnih zgodb kaže srednjo učinkovitost, 
sta pri analizi učinkovitosti socialnih zgodb pri osebah z AM prišla tudi raziskovalca 
Karal in P. Wolf (2018).  

Učenec je na področju socialnih in komunikacijskih spretnosti pokazal napredek. Po 
poročanju učiteljic je izkazal napredek pri reagiranju v različnih socialnih situacijah, 
obravnavanih preko socialnih zgodb. Pogosteje je upošteval osebni prostor drugega, 
pri iskanju predmeta je delno uspešno uporabljal novo strategijo pomoči, manj je bilo 
samogovora in manj norčevanja oz. več šaljenja. Opaziti je bilo tudi spremembe na 
področju neželenega vedenja, manj je bilo burnih vedenjskih izbruhov jeze in jokanja. 
J. Frey Škrinjar (2011) izpostavlja, da je otroku z AM s pomočjo izbrane obravnave 
bistveno nuditi primerno podporo in vplivati na področju kompetentnosti, samostojnosti 
in zadovoljstva. Razvoj veščin za vključevanje v socialne interakcije je ključnega 
pomena za uspešno vključevanje v socialno okolje. 

Pri učencu je bilo med obravnavo in po njej pogosto opazno nihanje uspešnosti 
uporabe novih strategij. O boljših in slabših obdobjih poročajo tako starši kot učiteljica. 
V slabših obdobjih pri dečku opažajo nemir, vznemirjenje, slabše počutje, večjo 
raztresenost, večje število napak pri šolskem delu in pogostejše izražanje neprimernih 
oblik vedenja. Slednje bi lahko bil razlog, da je učenec nove strategije v slabših 
obdobjih uporabljal manj uspešno. Slabšo uspešnost uporabe novih spretnosti je bilo 
opaziti tudi po učenčevi strnjeni 5-dnevni odsotnosti.  

Med socialne spretnosti spada tudi učenje igranja interaktivnih iger, pravil iger in učenje 
uživanja z drugimi (Whitaker, 2011). Čeprav področje razvoja igre ni bil primaren cilj 
magistrskega dela, je bilo na tem področju opaziti velik napredek. Pred obravnavo 
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socialnih zgodb se je učenec velikokrat igral sam, najraje z lego kockami. V času 
obravnav je lahko izbiral med različnimi družabnimi igrami: spomin, štiri v vrsto, tri v 
vrsto, človek ne jezi se, brainbox, postavljanje stolpa ipd.  Vedno je imel možnost 
izbiranja med dvema ali tremi različnimi igrami. Najraje je imel igro spomin, katero sem 
imela zanj pripravljeno v dveh različnih oblikah. Na začetnih srečanjih se učenec 
pogosto ni držal pravil, prehiteval je vrstni red igranja, goljufal in se tudi razjezil, če ni 
zmagal. Sčasoma je pri igrah dosledneje upošteval pravila, me nanje opozarjal in mi 
dal prednost pri začetku igranja. Če sem pri igri zmagala, mi je tudi segel v roke in mi 
čestital. Učiteljica je poročala, da je med in po končani obravnavi socialnih zgodb 
učenec pogosteje izbiral različne igre in sodeloval pri igri v paru ali v skupini. Whitaker 
(2011) pravi, da je pomembno razvijati otrokove igralne veščine, saj le-te omogočajo 
širjenje njegovih interesov (Whitaker, 2011). 

Raziskovalci Golzari, Alamdarloo in Moradi (2015) so raziskovali učinkovitost socialnih 
zgodb pri razvijanju socialnih spretnosti pri dečkih z AM. Ugotovili so, da so učenci, ki 
so jim prebirali socialne zgodbe, izboljšali svoje socialne veščine. A. Ventimiglia (2007) 
je pri učencih z AM pri obravnavi socialnih zgodb ugotovila manjšo pojavnost 
neželenega vedenja, povečanje želenega vedenja in izboljšanje uporabe socialnih 
interakcij.  

E. Eckelberry (2007) je socialne zgodbe uporabila pri otrocih z različnimi posebnimi 
potrebami (AM, učne težave in motnje pozornosti in hiperaktivnosti) in pri vseh 
poročala, da se je neželeno vedenje zmanjšalo. Gul (2016), ki je raziskoval uporabo 
kombinacije videa in socialnih zgodb pri učenju socialnih spretnosti pri treh 
mladostnikih z MDR, je prišel do ugotovitve, da so učenci začeli uspešno uporabljati 
socialne spretnosti.  

V Sloveniji sta bili v zadnjih letih objavljeni dve magistrski deli na temo socialnih zgodb. 
B. Barkovič (2017) je v svojem magistrskem delu raziskovala učenje socialnih veščin 
po modelu socialnih zgodb. Strokovne delavke iz različnih pedagoških področij, ki so 
ustvarile različne socialne zgodbe in jih vpeljale v prakso, poročajo o pozitivni 
spremembi vedenja otrok. Pri tem pa imajo vseeno pomislek, ali je do sprememb prišlo 
samo zaradi uporabe socialnih zgodb. B. Friškovec (2018) je v svoji študiji primera, 
kjer je uporabljala socialne zgodbe pri učencu z AM, prišla do ugotovitve, da je učenec 
napredoval na vseh področjih razvoja. Lažje je sledil pouku, hitreje pripravil šolske 
potrebščine, naučil se je dvigovati roko, ko je nekaj želel povedati, se začel zahvaljevati 
in kontrolirati svojo jezo. 

3.8.3 USPEŠNOST UPORABE NOVIH SPRETNOSTI PO KONČANI OBRAVNAVI 

SOCIALNIH ZGODB 

 

Odgovorimo lahko na tretje raziskovalno vprašanje: Ali bo otrok v izbranih situacijah 
nove spretnosti (komunikacijske veščine, spretnosti socialne interakcije in skrbi zase) 
uporabljal tudi po končani obravnavi socialnih zgodb? 

PRVA SOCIALNA ZGODBA: 

Obravnava prve socialne zgodbe je potekala od 13. 4. 2018 do 20. 4 . 2018 (5 dni), 
merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti po končani obravnavi pa je potekalo od 
23. 4. 2018 do 21. 6.  2018 (34 dni) (glej tabelo na str. 46). 
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Graf 9: Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi prve socialne 
zgodbe 

 

Graf 9 prikazuje, da je učenec po končani obravnavi socialne zgodbe nove spretnosti 
uspešno uporabljal 1 dan (2,94 %), delno uspešno 26 dni (76,47 %), neuspešno pa 7 
dni (20,59 %). Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi prve socialne 
zgodbe je bila v povprečju gledano delno uspešna. 

Graf 10: Primerjava uspešnosti uporabe novih spretnosti med in po obravnavi prve 
socialne zgodbe 

 

Z grafa 10 lahko razberemo, da je učenec nove spretnosti uspešneje uporabljal med 
obravnavo socialne zgodbe. V teh dneh jih je uspešno uporabljal 1 dan (20,00 %), 
delno uspešno 4 dni (80,00 %), neuspešno pa nikoli. Po končani obravnavi je delež 
uspešnosti padel, več je bilo dni, ko je nove spretnosti uporabljal neuspešno. Učiteljica 
je poročala, da se je pogostost omenjanja pojma osebnega prostora skozi čas 
zmanjševala. Kljub temu pa je učenec osebni prostor upošteval pogosteje kot pred 
samo obravnavo zgodbe, zato je bil napredek vseeno opazen. 

DRUGA SOCIALNA ZGODBA: 

Obravnava druge socialne zgodbe je potekala od 23. 4. 2018 do 7. 5. 2018 (7 dni, do 
izbrane situacije je prišlo 4-krat), merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti po 
končani obravnavi pa je potekalo od 23. 4. 2018 do 21. 6. 2018 (27 dni, do izbrane 
situacije je prišlo 22-krat) (glej tabelo na str. 48). 
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Graf 11: Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi druge socialne 
zgodbe 

 

Graf 11 prikazuje, da je učenec nove spretnosti po končani obravnavi uspešno 
uporabljal  6 dni (27,27 %), delno uspešno 13 dni (59,10 %), neuspešno pa 3 dni (13,64 
%). Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi druge socialne zgodbe 
je bila v povprečju gledano delno uspešna. 

Graf 12: Primerjava uspešnosti uporabe novih spretnosti med in po obravnavi druge 
socialne zgodbe 

 

Z grafa 12 lahko razberemo, da je učenec nove spretnosti uspešnejše uporabljal med 
obravnavo socialne zgodbe. V teh dneh je novo strategijo uporabljal s 100 % 
uspešnostjo. Učiteljica je poročala, da se je pogostost situacij, ko učenec ni našel 
določenega predmeta, sčasoma povečevala, pogosteje se je zgodilo, da ga je morala 
ona spomniti na strategijo iskanja predmeta. Nove spretnosti je po obravnavi v 
povprečju uporabljal delno uspešno. 

TRETJA SOCIALNA ZGODBA:   

Obravnava tretje socialne zgodbe je potekala od 8. 5. 2018 do 23. 5. 2018 (11 dni), 
merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti po končani obravnavi pa je potekala od 
24. 5. 2018 do 21. 6. 2018 (16 dni) (glej tabelo na str. 51). 
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Graf 13: Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi tretje socialne 
zgodbe 

 

Graf 13 prikazuje, da je učenec nove spretnosti uporabljal uspešno 5 dni (31,25 %), 
delno uspešno 8 dni (50,00 %), neuspešno pa 3 dni (18,75 %). Uspešnost uporabe 
novih spretnosti po končani obravnavi tretje socialne zgodbe je bila v povprečju 
gledano delno uspešna. 

Graf 14: Primerjava uspešnosti uporabe novih spretnosti med in po obravnavi tretje 
socialne zgodbe 

 

Z grafa 14 lahko razberemo, da je učenec nove spretnosti uspešneje uporabljal po 
zaključeni obravnavi socialne zgodbe. Med obravnavo je nove spretnosti delno 
uspešno uporabljal 6 dni (54,55 %), neuspešno pa 5 dni (45,45 %). Po zaključeni 
obravnavi se je uspešnost iz dneva v dan povečevala. Učiteljica je poročala, da se je 
delež neprimernega vedenja zmanjševal, posledično je tudi učenec pogosteje 
upošteval učiteljičino pomoč (znak stop za prenehanje govorjenja). Na splošno je bilo 
v zadnjih dneh beleženja vedenja opaziti več mirnosti in posledično manj samogovora. 
Učiteljica je učenca vedno redkeje opozarjala na tišino. 

ČETRTA SOCIALNA ZGODBA:   

Obravnava četrte socialne zgodbe je potekala od 24. 5. 2018 do 1. 6. 2018 (7 dni), 
merjenje uspešnosti obravnave novih spretnosti po končani obravnavi socialne zgodbe 
pa je potekalo od 11. 6. 2018 do 22. 6. 2018 (9 dni) (glej tabelo na str. 53). 
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Graf 15: Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi četrte socialne 
zgodbe 

 

Graf 15 prikazuje, da je učenec nove spretnosti po končani obravnavi uspešno 
uporabljal 3 dni (33,33 %), delno uspešno 6 dni (66,67 %), neuspešno pa nikoli. 
Uspešnost uporabe novih spretnosti po končani obravnavi četrte socialne zgodbe je 
bila v povprečju gledano delno uspešna. 

Graf 16: Primerjava uspešnosti uporabe novih spretnosti med in po obravnavi četrte 
socialne zgodbe 

 

Z grafa 16 lahko razberemo, da je učenec po končani obravnavi socialnih zgodb nove 
strategije uporabljal uspešneje kot prej. Med obravnavo je strategijo uspešno 
uporabljal 3 dni (42,86 %), delno uspešno 4 dni (57,14 %), neuspešno pa nikoli. 
Učiteljica je poročala, da se je učenec sčasoma vedno bolj zavedal, kaj je norčevanje 
in kaj šaljenje. Veliko manj je bilo situacij, ko se je učenec norčeval.  

SKUPNE UGOTOVITVE ZA VSE ŠTIRI SOCIALNE ZGODBE: 

Učenec je pri vseh socialnih zgodbah tudi po končani obravnavi zgodb nadaljeval z 
uporabo novih socialnih spretnosti. Te je pri vseh socialnih zgodbah v povprečju 
uporabljal delno uspešno. Uspešnost uporabe pa se je med posameznimi zgodbami 
tekom časa spreminjala. 
 
Učenec je pri prvih dveh socialnih zgodbah strategije uspešneje uporabljal med 
obravnavo. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bilo spremljanje vedenja prvih dveh 
socialnih zgodb beleženo največ časa, in sicer prve 39 dni, druge pa 34 dni. Prva 
socialna zgodba je obravnavala tematiko upoštevanja osebnega prostora. Ker je 
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učenec vsakodnevno večkrat v interakciji z drugimi, je do danih situacij prišlo 
najpogosteje. To pomeni, da je bilo tudi ohranjanje uspešnosti vzdrževanja osebnega 
prostora najtežje. Rezultati merjenja uspešnosti pri drugi socialni zgodbi so pokazali, 
da je do situacij, ko učenec ni našel iskanega predmeta, pogosteje prihajalo po 
obravnavi socialne zgodbe. To je lahko povezano tudi z opažanjem večje raztresenosti 
in nemirnosti oz. pogostejšim obdobjem slabših dni, ki so se pojavljali po zaključeni 
obravnavi socialne zgodbe.  
 
Beleženje uspešnosti uporabe novih spretnosti tretje socialne zgodbe je potekalo 27 
dni, zadnje pa 16 dni. Vpliv na uspešnejšo uporabo novih spretnosti pri zadnjih dveh 
socialnih zgodbah je lahko to, da sta bili obravnavani kot zadnji in sta zato učencu bolj 
ostali v spominu. Tretja in četrta socialna zgodba sta se med seboj tudi tematsko 
povezovali, saj je razlaga razlikovanja med šaljenjem in norčevanjem lahko vplivala na 
uspešnejše upoštevanje učiteljičinega znaka za prenehanje govorjenja s samim seboj.  

Osebe z AM imajo težavo z generalizacijo znanja, kar je povezano s slabšo 
sposobnostjo opazovanja in imitacije drugih ljudi. Otrok, ki se socialnih veščin uči v 
individualnih situacijah, ima lahko težave s prenosom znanja v socialno situacijo 
(Rudy, 2018). Učiteljici sta učenca ob situacijah, ki so bile obravnavane v socialnih 
zgodbah, opominjali na vsebino socialnih zgodb in s tem skušali vplivati na 
posploševanje spretnosti v različnih okoljih.  

Večina raziskovalcev (Eckelbery, 2007; Karal in Wolf, 2018; Karkhanek idr., 2010; Sani 
Bozkurt in Vuran, 2012; Watts, 2008) opozarja, da primanjkuje podatkov o 
generalizaciji uspešnosti uporabe novih spretnosti, pridobljenih preko socialnih zgodb.  

Raziskovalci so prišli do različnih rezultatov, povezanih z uporabo novih spretnosti po 
zaključeni obravnavi socialnih zgodb. Karkhanek idr. (2010) so analizirali več raziskav 
o učinkovitosti socialnih zgodb pri osebah z AM in ugotovili, da je večina študij pokazala 
napredek na socialnem področju. Naučene veščine oseb z AM so se ohranile v strogo 
strukturiranem okolju, o generalizaciji veščin v manj strukturiranem okolju pa 
primanjkuje podatkov. K. Watts (2008) je v svoji disertaciji, v kateri je pri otrocih z AM 
raziskovala vpliv socialnih zgodb na moteče vednje, prišla do ugotovitve, da se 
neželeno vedenje otrok z AM tudi po intervenciji s socialnimi zgodbami ni zmanjšalo. 
Gul (2016), ki je raziskoval uporabo kombinacije videa in socialnih zgodb pri učenju 
socialnih spretnost, pa je v svoji raziskavi ugotovil, da so mladostniki z MDR tudi po 
zaključeni obravnavi socialnih zgodb uspešno uporabljali naučene socialne spretnosti. 
K. Watts (2008) opozarja, da ima lahko vpliv na boljšo ali slabšo generalizacijo 
pridobljenega znanja tudi sočasna uporaba drugih intervencij, ki jih je deležen 
posamezen otrok. Zato je težko reči in z gotovostjo trditi, da je boljša ali slabša uporaba 
spretnosti posledica zgolj obravne socialnih zgodb.  
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4. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem predstavila individualiziran program obravnave štirih socialnih 
zgodb za učenca, ki ima poleg MDR tudi AM. Predstavila sem rezultate uspešnosti 
uporabe novih socialnih in komunikacijskih spretnosti, med in po obravnavi. Namen 
raziskave je bil z uporabo socialnih zgodb izboljšati učenčevo razumevanje različnih 
socialnih situacij in mu predstaviti nove socialne in komunikacijske spretnosti. Za 
analizo napredka sem sestavila štiri različne ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih 
sta učiteljici vsakodnevno beležili uspešnost uporabe novih spretnosti. Dobljenim 
rezultatom sem dodala tud ugotovitve na podlagi lastnega opazovanja, pogovora z 
učenčevima učiteljicama in pogovora s starši. 

S pregledom različnih dokumentarnih virov, z intervjujem s starši in z otrokovimi učitelji, 
s pedagoškim opazovanjem in z neposrednim, individualnim delom z otrokom, sem 
izbrala štiri problemske situacije, pri katerih učenec kaže pomanjkljivosti razumevanja 
in uporabe socialnih in komunikacijskih spretnosti. Izbrala sem temo upoštevanja 
osebnega prostora, kaj narediti, če ne najdemo predmeta, kdaj lahko govorimo in 
kakšna je razlika med šaljenjem in norčevanjem. Socialne zgodbe, ki so bile ustvarjene 
na podlagi desetih kriterijev avtorice Carol Gray, sem učencu predstavila preko 
individualiziranega programa obravnave.  

Pri urah obravnave sem uporabljala različne metode dela in na podlagi opazovanja in 
evalvacije pri srečanjih lahko odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje o 
najučinkovitejši metodi dela. Ugotovila sem, da je bila za učenca najučinkovitejša 
metoda dela metoda razgovora v kombinaciji s še eno izmed praktičnih metod dela – 
igro z lutkami ali igro vlog. Pri obeh praktičnih metodah dela je tekom srečanj 
napredoval in bil bolj samostojen kot na začetku obravnav. Ugotovila sem tudi, da je 
na otroka zelo motivirajoče delovalo menjavanje metod dela med obravnavami 
posamezne socialne zgodbe.   

Na drugo raziskovalno vprašanje, ali bo učenec uporabljal nove komunikacijske in 
socialne spretnosti pridobljene preko socialnih zgodb, sem lahko odgovorila na podlagi 
analize rezultatov ocenjevalnih lestvic. Pozitivni učinki obravnave so se pokazali na 
vsakem izmed izbranih tematskih področij. Po večmesečni obravnavi je deček nove 
socialne in komunikacijske spretnosti uporabljal delno uspešno. Po poročanju učiteljic 
je pogosteje upošteval osebni prostor drugega, pri iskanju predmeta je delno uspešno 
uporabljal novo strategijo pomoči, manj je govoril sam s seboj in se manj norčeval oz. 
več šalil. Lahko zaključim, da se je uporaba socialnih zgodb izkazala kot delno uspešna 
intervencija pri pridobivanju novih spretnosti. 

Merjenje uspešnosti uporabe novih spretnosti je potekalo tudi po končani obravnavi 
socialnih zgodb. Na podlagi analize rezultatov ocenjevalnih lestvic sem lahko 
odgovorila na tretje raziskovalno vprašanje, in sicer, ali bo učenec nove spretnosti 
uporabljal tudi po zaključeni obravnavi socialnih zgodb. Rezultati so pokazali, da je 
učenec nove spretnosti uporabljal tudi po končani obravnavi socialnih zgodb. Pri prvih 
dveh zgodbah je nove spretnosti uspešnejše uporabljal med obravnavo, pri zadnjih 
dveh pa po zaključeni obravnavi. 

Izvedena raziskava ima nekaj omejitev. Ker sem izvedla študijo primera, rezultati 
veljajo samo za vključenega učenca in jih ne morem posploševati. Druga je ta, da je 
beleženje uspešnosti za vsako zgodbo potekalo različno dolgo, kar je lahko vplivalo 
na oblikovanje končnih ugotovitev. Če bi se ponovno lotila raziskave, bi z njo začela 
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na začetku šolskega leta in z ocenjevanjem vedenja zaključila ob koncu šolskega leta. 
Na ta način bi merjenje potekalo dlje časa in bi lažje govorili o generalizaciji naučenih 
spretnosti. Zanimivo bi bilo tudi, če bi kakšno socialno zgodbo napisala na temo 
problemskih situacij, ki se pogosteje kažejo tudi v domačem okolju. Tako bi lahko 
naredila primerjavo uspešnosti uporabe novih spretnosti med šolskim in domačim 
okoljem. Smiselno bi bilo ustvariti še kakšno socialno zgodbo s področja skrbi zase in 
meriti uspešnost uporabe spretnosti tudi na tem področju.  

V slovenskem prostoru je uporaba socialnih zgodb redka. Prav tako primanjkuje 
raziskav o uporabi socialnih zgodb, zato izvedena študija primera omogoča boljše 
razumevanje metode dela. Prednosti uporabe socialnih zgodb, ki sem jih ugotovila 
med študijem literature in z individualnim delom z učencem, vidim v naslednjih točkah: 

- Natančno opazovanje učenca, ki je ključnega pomena za nastanek socialnih 
zgodb, omogoča boljše razumevanje posameznika in načrtno iskanje njegovih 
močnih področij. 

- Socialne zgodbe se lahko prilagajajo specifičnim, trenutnim potrebam vsakega 
posameznika. 

- Omogočajo pisanje o različnih temah in področjih, na katerih učenec izkazuje 
pomanjkanje razumevanja. 

- Učencu se jih lahko predstavi na različne načine, z uporabo raznolikih metod in 
aktivnosti, v raznolikih okoliščinah in preko različnih oblik dela. 

- V socialnih zgodbah se učencu predstavi nove spretnosti, ki jih potrebuje za 
uspešnejše soočanje z različnimi situacijami. 

- Zapisane so v pozitivnem tonu, učenca bodrijo, spodbujajo in hvalijo. 
- S socialnimi zgodbami se skuša vplivati na učenčevo izboljšanje samozavesti 

in večjo samostojnost. 
- Lahko se jih uporabi večkrat in se jih po potrebi tudi nadgrajuje ali povezuje z 

drugimi zgodbami.  
- Socialne zgodbe se lahko uporablja pri otrocih z različnimi motnjami oz. 

posebnimi potrebami. 
- Lahko se jih uporabi kot samostojno intervencijo, lahko pa se jih kombinira tudi 

z drugimi intervencijami. 
 

Magistrsko delo predstavlja praktični doprinos na področju specialne in rehabilitacijske 
pedagogike, predvsem na področju boljšega razumevanja uporabe raznolikih metod 
in načinov dela pri uporabi socialnih zgodb pri osebah z MDR in AM. Želim si, da bi 
raziskava pripomogla k pogostejši uporabi socialnih zgodb v praksi, saj nudijo dobro 
oporo in razlago pri razumevanju različnih socialnih situacij, s katerimi se vsakodnevno 
soočajo vsi otroci s posebnimi potrebami, še posebej pa otroci z AM in MDR. 
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6. PRILOGE 

6.1 PRVA SOCIALNA ZGODBA: Upoštevanje osebnega prostora 

6.2 DRUGA SOCIALNA ZGODBA: Včasih se zgodi, da kakšnega predmeta ne 
najdemo  

6.3 TRETJA SOCIALNA ZGODBA: Ko se z drugimi ne pogovarjamo, smo tiho 

6.4 ČETRTA SOCIALNA ZGODBA: Hecati se pomeni, da se obe osebi smejeta 
in sta srečni 
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UPOŠTEVANJE 

OSEBNEGA 

PROSTORA 

 

 

 

VSAK ČLOVEK IMA SVOJ OSEBNI PROSTOR. OSEBNI 

PROSTOR JE PROSTOR, V KATEREGA DRUGI NE SMEJO 

POSEGATI. TO POMENI, DA MORAMO BITI DRUG OD 

DRUGEGA ODDALJENI PRIBLIŽNO ZA DOLŽINO ROKE.  

 

 

 

 

 



70 
 

V ŠOLI SREČUJEM VELIKO LJUDI. SREČUJEM SOŠOLCE, 

UČITELJE IN DRUGE OSEBE. POGOSTO SE Z NJIMI 

POGOVARJAM ALI IGRAM. TO POMENI, DA STOJIM ALI 

SEDIM BLIZU DRUGE OSEBE.  

 

 

 

 

 

VČASIH STOJIM ALI SEDIM PREBLIZU SOŠOLCA. VČASIH SE 

SOŠOLCA TUDI DOTIKAM. TAKRAT SE SOŠOLEC NE POČUTI 

DOBRO. LAHKO SE USTRAŠI ALI POSTANE JEZEN. LAHKO ME 

ODRINE, UDARI ALI SE ZAČNE JOKATI. LAHKO GRE STRAN 

OD MENE IN SE Z MANO NOČE VEČ IGRATI.  
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ČE DAJEM DRUGEMU DOVOLJ OSEBNEGA PROSTORA, 

LAHKO PREVERIM. TO NAREDIM TAKO, DA IZTEGNEM 

ROKO PROTI DRUGI OSEBI. ČE SE JE Z ROKO LAHKO 

DOTAKNEM, POMENI, DA SEM PREBLIZU. ČE SE JE Z ROKO 

NE MOREM DOTAKNITI, POMENI, DA IMA DRUGA OSEBA 

DOVOLJ OSEBNEGA PROSTORA. TO POMENI, DA SE POČUTI 

DOBRO. 

 

ŽELIM SI, DA BI SE DRUGI OB MENI POČUTILI DOBRO. KO 

BOM STAL ALI SEDEL BLIZU DRUGE OSEBE, SE BOM 

POTRUDIL UPOŠTEVATI NJEN OSEBNI PROSTOR. 
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VČASIH SE ZGODI, 

DA KAKŠNEGA 

PREDMETA NE 

NAJDEMO 

 

 

 

V UČILNICI IMAMO POSPRAVLJENIH VELIKO PREDMETOV. 

VČASIH SE ZGODI, DA KAKŠNEGA PREDMETA NE 

NAJDEMO. 
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PREDMETE IMAMO LAHKO POSPRAVLJENE NA RAZLIČNIH 

MESTIH: V ŠKATLAH, TORBAH, OMARAH, PREDALIH, 

OBEŠALNIKIH ALI NA POLICAH. VSAK PREDMET JE 

POSPRAVLJEN NA DOLOČENEM MESTU. V UČILNICI 

IMAMO RAZLIČNE PREDMETE POSPRAVLJENE TAKO: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

ISTE PREDMETE LAHKO UPORABLJA VEČ LJUDI. TO SE 

LAHKO ZGODI V RAZREDU, KJER ISTE PREDMETE 

UPORABLJAJO VSI UČENCI. VČASIH SE ZGODI, DA KDO 

PREDMETA NE POSPRAVI ALI PA GA POSPRAVI NA DRUGO 

MESTO. ZATO VČASIH PREDMETA NI TAM, KJER JE PO 

NAVADI.  
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VČASIH SE ZGODI, DA SOŠOLEC VZAME IGRAČO IZ PREDALA 

IN JE NE POSPRAVI. TO POMENI, DA JE IGRAČO POZABIL 

POSPRAVITI. ČE KDO POZABI POSPRAVITI IGRAČO, NI NIČ 

HUDEGA. LAHKO PA SE ZGODI, DA SOŠOLEC IGRAČO 

POSPRAVI NA DRUGO MESTO. TO POMENI, DA SE JE 

ZMOTIL. VČASIH SE ZGODI, DA SE KDO ZMOTI. TUDI TO NI 

NIČ HUDEGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČE PREDMETA NE NAJDEM NA OBIČAJNEM MESTU, NI NIČ 

NAROBE. TAKRAT NAJPREJ ŠE ENKRAT DOBRO POGLEDAM, 

ALI JE PREDMET NA OBIČAJNEM MESTU. ČE PREDMETA ŠE 

VEDNO NE NAJDEM, GREM DO UČITELJICE. POVEM JI, DA 

PREDMETA NE NAJDEM. UČITELJICO PROSIM ZA POMOČ 

PRI ISKANJU PREDMETA.  
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TUDI JAZ BOM SKUŠAL NAREDITI ENAKO, ČE ČESA NE BOM 

NAŠEL.  
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KO SE Z DRUGIMI 

NE POGOVARJAMO, 

SMO TIHO 

 

 

 

 
 

LJUDJE SE DRUG Z DRUGIM VELIKO POGOVARJAMO. KO SE 

Z DRUGIMI NE POGOVARJAMO, SMO TIHO. 
 

  



77 
 

VSAK DAN SE POGOVARJAMO Z VELIKO LJUDMI. 

POGOVARJAMO SE S STARŠI, BRATI IN SESTRAMI, SOŠOLCI, 

PRIJATELJI, UČITELJI IN DRUGIMI. KO SE Z DRUGIMI NE 

POGOVARJAMO, SMO TIHO.  

 

 

 

 

VČASIH GOVORIM TUDI, KO SE Z DRUGIMI NE 

POGOVARJAM. NA PRIMER, KO SE PAČIM,  KO PONAVLJAM 

ISTE BESEDE IN KO SE NA GLAS SMEJEM. ČE GLASNO 

GOVORIM SAM S SEBOJ, NE MOREM SLEDITI POUKU IN 

POČETI TISTEGA, KAR BI MORAL. NA PRIMER: ČE SE PAČIM, 

NE MOREM ZRAVEN PISATI, BRATI ALI RAČUNATI.  
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TUDI SOŠOLCE, KI SO TAKRAT BLIZU MENE, MOJE GLASNO 

GOVORJENJE S SAMIM SEBOJ MOTI. TUDI ONI NE MOREJO 

PISATI, BRATI ALI RAČUNATI. ZATO LAHKO POSTANEJO 

SLABE VOLJE ALI SE RAZJEZIJO.  

 

 

 

 

 

 

ČE BO UČITELJICA OPAZILA, DA GOVORIM SAM S SEBOJ, MI 

BO POMAGALA. DVIGNILA BO ROKO PROTI MENI IN REKLA 

»STOP«. TAKRAT SE BOM SPOMNIL, DA JE ČAS ZA TIŠINO. 
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KO SE NE BOM POGOVARJAL Z DRUGIMI, SE BOM TRUDIL 

BITI TIHO.  
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HECATI SE POMENI, 

DA SE OBE OSEBI 

SMEJETA IN STA 

SREČNI 

 

 
 

 

Z DRUGIMI SE RAD ZABAVAM IN SMEJEM. TO POMENI, DA 

SE VČASIH Z DRUGIMI TUDI HECAM. HECATI SE POMENI, 

DA SE OBE OSEBI SMEJETA IN STA SREČNI. 
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RAD SE ZABAVAM S  SOŠOLCI, PRIJATELJI, STARŠI, BRATOM 

IN SESTRO, UČITELJI IN DRUGIMI. Z NJIMI SE RAD 

POGOVARJAM IN IGRAM. Z NJIMI SE RAD TUDI HECAM. 

VŠEČ MI JE, KO SE SKUPAJ SMEJEMO. 

HECATI SE POMENI, DA SE OBE OSEBI SMEJETA IN STA 

SREČNI. OBE OSEBI MISLITA, DA JE HEC SMEŠEN. OBE 

OSEBI SE POČUTITA DOBRO IN STA VESELI.   
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NORČEVATI SE POMENI, DA SE DRUGA OSEBA ZARADI 

MOJIH BESED ALI DEJANJ POČUTI SLABO. DRUGI OSEBI SE 

MOJ HEC NE ZDI SMEŠEN, ZATO LAHKO POSTANE JEZNA ALI 

ŽALOSTNA. TUDI JAZ POSTANEM JEZEN ALI ŽALOSTEN, ČE 

SE DRUGA OSEBA IZ MENE NORČUJE. 

 

 

KO SEM Z DRUGIMI, SI ŽELIM, DA SE IMAMO VSI LEPO. 

PREPRIČATI SE ŽELIM, DA JE HEC DOBER. TO LAHKO 

NAREDIM TAKO: PREDEN SE ZAČNEM HECATI, POMISLIM, 

ALI SE BO DRUGI OSEBI MOJ HEC ZDEL SMEŠEN. POMISLIM, 

KAKO BI SE JAZ POČUTIL, ČE BI SE NEKDO NA TAK NAČIN 

HECAL Z MANO. ČE UGOTOVIM, DA BO DRUGA OSEBA 

ZARADI MOJEGA HECA POSTALA ŽALOSTNA ALI JEZNA, 

RAJE OSTANEM TIHO. 

ČE SE VSEENO ZAČNEM HECATI IN VIDIM, DA SE OSEBA NE 

SMEJE, POMENI, DA JI HEC NI SMEŠEN. TO POMENI, DA SE 

NE HECAM, AMPAK NORČUJEM. TAKRAT SE PRENEHAM 

NORČEVATI IN SE DRUGI OSEBI OPRAVIČIM. 
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ŽELIM SI, DA BI SE Z DRUGIMI IMEL LEPO. TRUDIL SI BOM 

ZAPOMNITI, DA JE HECANJE DOBRO, ČE SE OBE OSEBI 

SMEJETA IN STA SREČNI.  

 


