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POVZETEK  

 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami lahko, kljub temu da so povprečno ali nadpovprečno 

inteligentni, zaradi primanjkljajev v poteku nekaterih psihičnih procesov, doživljajo neuspehe 

na posameznih učnih področjih, ki zavoljo pritiskov v okolju (previsoka pričakovanja staršev, 

šole ...) pripomorejo k nizki samopodobi, negativnim čustvenim stanjem ter vedenjskim in 

drugim psihosocialnim problemom. Da do takšnih težav, ki pomembno vplivajo na življenje 

otroka s SUT, ne pride oz. da se pojavljajo v čim manjši možni meri, je treba tem otrokom 

ponuditi pomoč, pri čemer je najprej potrebno prepoznati in razumeti njihove potrebe ter nato 

na podlagi ugotovljenih primanjkljajev načrtovati program pomoči s ciljnimi usmeritvami. V 

empiričnem delu magistrske naloge smo ugotavljali trenutni psihosocialni položaj učencev s 

SUT in izboljšanje le tega z izvedbo različnih socialnih aktivnosti na ravni celotne skupine 

učencev. Vpliv izvedenih dejavnosti smo prikazali z odgovori na zastavljena raziskovalna 

vprašanja in s preverjenimi hipotezami, s katerimi smo želeli preučiti, kako socialne 

aktivnosti pripomorejo k izboljšanju socialne samopodobe, socialne sprejetosti in odnosov 

učencev s SUT z vrstniki. Za raziskovanje, ki smo ga izvedli v tretjem razredu na osnovni šoli 

Vide Pregarc, smo uporabili pristop akcijskega raziskovanja. Za zbiranje podatkov pa smo 

uporabili sociometrični preizkus, vprašalnik o socialni samopodobi, polstrukturirani intervju, 

ocenjevalno lestvico, strukturirano opazovanje in podatke iz strokovne dokumentacije. Cilj 

naše raziskave je bil na podlagi ugotovljenih psihosocialnih primanjkljajev otrok s SUT 

izdelati program socialnih aktivnosti in z njim pozitivno vplivati na razvitost socialnih veščin 

izbranih otrok s SUT. Rezultati kažejo, da je s programom socialnih aktivnosti že v krajšem 

časovnem obdobju mogoče spodbuditi razvoj socialnih veščin pri otrocih s SUT na 

individualni ravni, saj se je po koncu srečanj pri vsakem otroku s SUT pokazal napredek na 

določenih komponentah psihosocialnega položaja. Ugotovili smo tudi, da sta učenca z zmerno 

obliko specifičnih učnih težav bolj napredovala v razvitosti socialnih veščin in zato dosegla 

boljši psihosocialni položaj kot učenca s težjo obliko SUT oz. s PPPU. Kljub napredku v 

razvitosti socialnih veščin pri posameznih učencih s SUT pa po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti na ravni skupine ni prišlo do pomembnih razlik v socialni sprejetosti in 

socialni samopodobi, zaradi česar je mogoče zaključiti, da so bili učinki izvajanja programa 

socialnih aktivnosti na psihosocialni položaj učencev s SUT v krajšem časovnem obdobju 

majhni. Za resnično izboljšanje psihosocialnega položaja obravnavanih otrok bi bilo verjetno 

potrebno sam program izvajati celo šolsko leto in ne zgolj dva meseca.    

 

Ključne besede: 

učenci s specifičnimi učnimi težavami, socialna sprejetost, socialne veščine, socialne igre, 

socialna samopodoba, medosebni odnosi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY  

Due to deficits in some psychological processes children with specific learning disabilities 

can experience failures on different learning areas despite being average or highly intelligent. 

Combined with pressures, arising from the environment (too high expectations from parents, 

school …) those deficits lead to low self-esteem, negative emotional states, behaviour and 

psychosocial issues. In order to avoid or eliminate those issues, which affect a child with SLD 

greatly, we have to offer to those children some help but first of all recognise and understand 

their needs and then, based on discovered deficits, plan a help programme with focus targets. 

In the empirical part we have been dealing with the research problem of establishment of the 

current psychosocial status of children with SLD and improvement of it by implement 

different social activities on the whole group of students. The impact of activities was shown 

with answers on given research questions and tested hypothesis, whose aim was to study the 

impact that social activities have on social self-esteem, social acceptance and relations SLD 

students develop with their peers. In research we used an action survey, performed in 3
rd

 

grade of Vida Pregarc Elementary School. For data gathering we used sociomethrical test, 

social self-esteem questionnaire, half-structured interview, rating scale, structured monitoring 

and specialised documentation data. Research aim was to make a social activities programme 

based on discovered psycho-social deficits of SLD children. With this programme we could 

make a positive impact on social skills developed by selected SLD children. With social 

activity programme the results of the research showed that in short time period it is possible to 

impact the social skill development in individual since at the end of sessions every child with 

SLD showed some improvement on specific components of psychosocial status. We also 

found out that two students with moderate form of SLD improved their social skills more and 

therefore achieved better psychosocial status than two students with severe form of SLD. 

Despite the improvement of social skill development with individuals at the end of the social 

activity programme however showed no statistically important differences in social 

acceptance and social self-esteem as a group. Therefore we can conclude that the effects of 

the programme on psychosocial status in the shorter time period were minimal. In order to 

achieve significant improvement of the psychosocial status of those children the programme 

should be carried out during an entire school year and not only for two months.  

Key words: 

students with specific learning disabilities, social acceptance, social skills, social games, 

social self-concept, interpersonal relationships. 
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I UVOD 

 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju SUT) so raznolika skupina otrok, ki 

ima kljub povprečnim ali celo nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim težave pri 

nekaterih učnih predmetih in v primeru neustreznih spodbud okolja tudi težave na 

psihosocialnem področju. Otroci s SUT so v šoli zaradi svojih težav velikokrat zapostavljeni 

tako s strani učiteljev kot s strani vrstnikov, saj imajo ti nižja pričakovanja do njih. Prav tako 

pogosto predstavljajo zaradi nemirnosti, nihanj v pozornosti in delovni učinkovitosti »trn v 

peti« staršem, ki so zaradi njihovega vedenja velikokrat jezni in razočarani nad njimi. Ker so 

torej otroci s SUT pogosto deležni negativnih odzivov tako doma kot v šoli, se začno 

spraševati, zakaj sami niso takšni kot drugi otroci, zakaj niso uspešni pri usvajanju šolskih 

veščin in zakaj niso tako spretni kot ostali učenci. Ker si ne znajo odgovoriti, sprejmejo in 

ponotranjijo mnenja pomembnih drugih, da imajo težave zgolj zato, ker so leni, poredni, 

nagajivi in ker se ne potrudijo dovolj pri svojem delu. Takšno razmišljanje pa vodi v še večje 

težave tako na učnem kot na psihosocialnem področju, te pa vplivajo na slabšo kakovost 

življenja otrok s SUT (Mikuš Kos, 1991). Da bi se torej izognili izpadu otrok s SUT iz šole, 

mladostniškemu prestopništvu, odvisnosti od alkohola in drog ter posledično nižjemu 

socialno-ekonomskemu statusu, morajo osebe, s katerimi so otroci s SUT v vsakdanjem stiku 

(starši, učitelj, vrstniki), izražati razumevanje za njihove težave in jim nuditi podporo tako na 

učnem kot na socialnem področju.  

Ker ima po ugotovitvah Kavaleja in Fornessa (1996) kar 80 % učencev s SUT tudi slabše 

razvite socialne veščine, mora biti učitelj usposobljen za učenje in urjenje socialnih veščin z 

različnimi strategijami, med katerimi je najbolj poznan trening socialnih veščin. Ustrezno 

usposobljen učitelj lahko sam sestavi program socialnih aktivnosti, pri čemer izhaja iz 

poznavanja psihosocialnih primanjkljajev otrok s SUT. Slednje smo sami storili v okviru naše 

empirične raziskave in nato na koncu izvajanja programa preverjali, v kolikšni meri je prišlo 

do izboljšanja psihosocialnega položaja obravnavanih učencev s SUT.  

Za raziskovanje tega strokovnega področja smo se odločili na osnovi opažanj na praksi, kjer 

so učitelji kot tudi učenci v razredu kazali nizka pričakovanja do učencev s posebnimi 

potrebami in imeli z njimi slabe odnose, kar je prispevalo k slabemu razrednemu vzdušju. Ker 

si sami želimo, da imajo tudi učenci z učnimi težavami priložnost dosegati v šoli uspeh in da 

se v razredni skupnosti počutijo dobro, smo oblikovali program razvijanja socialnih veščin pri 

učencih s SUT, ki ga lahko učitelji uporabijo kot izhodišče pri svojem delu z otroki s 

posebnimi potrebami.     
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II TEORETIČNI DEL 

1 UČNE TEŽAVE 

 

Učne težave so raznolik pojav, ki je zaradi različnih vzrokov navzoč pri heterogeni skupini 

otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi. Kot 

pojav se učne težave razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do 

zapletenih in od kratkotrajnih oz. prehodnih do tistih, ki trajajo dlje časa ali vse življenje. Z 

njimi se sooča 20 % populacije šolskih otrok, ki imajo pri učenju izobraževalnih predmetov, 

vzgojnih vsebin ali na področju socializacije pomembno večje probleme kot vrstniki. Vzroki 

za probleme pri učenju ne izhajajo vedno zgolj iz otroka, pač pa k njihovemu nastanku 

prispevajo tudi okoljski dejavniki (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 

Golobič, 2008; Magajna, Kavkler, Košir, 2011).  

 

1. 1 IZVOR UČNIH TEŽAV 

 

Sodobno interakcijsko pojmovanje učnih težav loči glede na izvor tri osnovne tipe učnih 

težav. Pri prvem tipu učnih težav nastanejo učne težave primarno zaradi določenih 

značilnostih v okolju učenca. Tako lahko, npr. pri otroku tujcu, ki ima težave z 

obvladovanjem jezika, v katerem poteka pouk, nastanejo učne težave zunanjega izvora. Prav 

tako ima lahko nekdo učne težave zaradi drugačnih izobraževalnih vrednot, zaradi česar ga 

domače okolje ne podpira pri učenju. Na nastanek učnih težav vpliva tudi slabo socialno-

ekonomsko stanje v družini (Magajna idr. 2008; Magajna, 2008), kar je mogoče potrditi z 

ameriškimi raziskavami, ki kažejo, da kar 60 % učencev z učnimi težavami izhaja iz družin z 

nizkim socialno-ekonomskim statusom (Kavkler, 1999). Vzroki za nastanek tega tipa težav pa 

so lahko tudi v šolskem okolju, kjer prevladujejo neustrezno poučevanje, neustrezna razredna 

klima, stresni dražljaji in drugi pomembni dejavniki.  

 

Druga vrsta učnih težav izvira iz kombinacije dejavnikov v okolju in v posamezniku. To 

pomeni, da je lahko, npr. otrok zaradi nekaterih notranjih značilnosti ranljivejši in čustveno 

bolj občutljiv, kar privede ob neugodnih okoliščinah do učnih težav.  

 

Tretji tip učnih težav pa primarno izhaja iz posameznika. Nastane lahko kot posledica 

nevroloških motenj, upočasnjenega razvoja, motivacijskih in osebnostnih posebnosti pri 

učencu. Otroci s tem tipom težav imajo na področju učenja negativne posledice še dalj časa, 

zato potrebujejo večje prilagoditve (Peklaj, 2012; Magajna, 2008). 

 

Ne glede na izvor učnih težav mora šola tem učencem za premostitev primanjkljajev in za 

optimalen razvoj potencialov zagotoviti ustrezno učno okolje ter prilagoditve metod in oblik 

dela, ki jim pripadajo po Zakonu o osnovni šoli (2011).  
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1. 2 VRSTE UČNIH TEŽAV 

 

Učne težave se delijo na splošne učne težave, ki jih ima približno 10 % šolskih otrok, in 

specifične učne težave, s katerimi se sooča približno enak odstotek učencev (Kavkler, 2008a, 

str. 32). Pomembno je izpostaviti, da imajo nekateri učenci splošne učne težave, drugi le 

specifične, mnogi pa imajo učne težave obeh vrst (Magajna idr., 2008, str. 10). 

 

1. 2. 1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

Splošne učne težave ima heterogena skupina otrok, za katero so značilne večje težave pri 

usvajanju znanj in spretnosti v primerjavi z vrstniki pri večini predmetov. Narava in 

intenziteta splošnih učnih težav sta odvisni od medsebojnih vplivov in prepletanja zunanjih in 

notranjih dejavnikov. Med zunanje dejavnike, ki ovirajo realizacijo potencialov teh učencev, 

sodijo pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje, večjezičnost, multikulturnost in socio-

ekonomska prikrajšanost, med notranje dejavnike pa podpovprečne ali mejne intelektualne 

sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, slabše razvita samoregulacija, 

pomanjkanje motivacije ter motnje pozornosti in hiperaktivnosti (Kavkler, 1999; Magajna 

idr., 2008; Kavkler in Magajna, 2008; Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

 

Kljub različnim dejavnikom, ki pripomorejo k slabši realizaciji učnih potencialov, je vsem 

učencem s splošnimi učnimi težavami skupno to, da vzroki njihovih težav niso 

nevropsihološke narave (Kavkler, 1999; Magajna idr., 2008; Kavkler in Magajna, 2008; 

Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

 

V šoli se ti učenci lahko soočajo z relativno učno neuspešnostjo, kadar glede na njihovo 

starost ali sposobnosti dosegajo slabše izobraževalne dosežke od pričakovanih, ali pa z 

absolutno učno neuspešnostjo, če so negativno ocenjeni, ponavljajo razred ali zaključijo 

osnovno šolo v nižjem razredu (Kavkler, 1999; Magajna idr., 2008; Kavkler in Magajna, 

2008; Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

 

Da bi ti učenci čim bolje kompenzirali učne težave, jim je potrebno zagotoviti pomoč in 

podporo skladno z Zakonom o osnovni šoli (2011). 

 

1. 2. 2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Danes najširše uporabljena definicija specifičnih učnih težav, ki je bila navedena v 

Ameriškem državnem zakonu o otrocih s specifičnimi učnimi težavami že leta 1969, se glasi: 

»Specifične učne težave pomenijo motnjo v enem ali več osnovnih psiholoških procesih, ki se 

nanašajo na razumevanje ali uporabo jezika, govorjenega ali pisnega, kar se odraža v okrnjeni 

sposobnosti poslušanja, mišljenja, govora, branja, pisanja, pravopisa ali računanja (Rotatori, 

Gerber, Litton in Fox, 1986, str. 100, v Žagar, 2012)«.  
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Specifične učne težave so torej značilne za raznoliko skupino otrok, ki ima kljub povprečnim 

ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim zaradi različnih motenj v delovanju 

centralnega živčnega sistema izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju. Poleg 

težav na učnem področju se pri njih kažejo tudi primanjkljaji pomnjenja, mišljenja, 

pozornosti, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega dozorevanja, 

ki ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vplivajo na kognitivno sposobnost 

sprejemanja, predelovanja in povezovanja besednih in nebesednih informacij (Magajna idr. 

2011). Pri nekaterih učencih se ti primanjkljaji med seboj prekrivajo, medtem ko so pri drugih 

primanjkljaji izrazito izolirani in zato le malo vplivajo na druga področja njihovega življenja. 

Tako npr. učenca izrazite motnje pozornosti in nadzora vedenja ovirajo na mnogih področjih 

njegovega življenja, medtem ko se pri učencu z izrazitimi motnjami v predelovanju glasov pri 

pisnem sporazumevanju te kažejo na ožjih področjih njegovega življenja (Košir in Kavkler, 

2008).  

 

Specifične učne težave so notranje narave, vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali 

motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in neustreznih okoljskih dejavnikov, 

kljub temu da se lahko pojavljajo skupaj z njimi. M. Kavkler in L. Magajna (2008, str. 28) 

navajata, da so »domnevno rezultat subtilnih motenj v delovanju centralnega živčnega 

sistema, ki vplivajo na to, kako možgani predelujejo različne vrste informacij«. Subtilne 

motnje v centralnem živčnem sistemu pa lahko nastopijo zaradi genetske podedovanosti 

(dokazano s študijami dvojčkov), biokemičnih dejavnikov (toksini v okolju, visoka vrednost 

živega srebra, svinca …), dogodkov v pred- in poporodnem obdobju (zloraba alkohola, drog, 

cigaret, nizka porodna teža dojenčka, infekcije …) ali drugih dogodkov (pomanjkljiva 

prehrana, počasnejše razvijanje možganov), ki imajo za posledico nevrološko oviranost 

(Pierangelo in Giuliani, 2008).   

 

Specifične učne težave torej niso primarno odvisne od posameznikove inteligentnosti, 

vlaganja truda in socialno-ekonomskega položaja, zato se lahko pojavijo tudi pri nadarjenih 

učencih (Magajna, 2008; Magajna idr., 2011). Da se z njimi soočajo tudi inteligentni otroci, 

potrjujejo ameriške raziskave, ki kažejo, da ima v ZDA 2–10 % učencev v izobraževalnih 

programih za nadarjene učence SUT. Kar 41 % teh učencev pa ni prepoznanih kot učenci s 

SUT, čeprav kažejo znake SUT (Deisinger, 2004, v Peklaj, 2012).  

 

1. 2. 2. 1 KRITERIJI ZA DOLOČANJE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 

 

Če hočemo prepoznati znake in ugotoviti prisotnost specifičnih učnih težav, je potrebno 

poznati kriterije za njihovo določanje ter izvesti različne diagnostične postopke, ki zahtevajo 

interdisciplinaren pristop in medsebojno sodelovanje različnih strokovnjakov in skrbnikov 

učenca (Magajna, 2002).  
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Da lahko torej pri učencu odkrijemo specifične učne težave, moramo te potrditi s pomočjo 

naslednjih petih kriterijev (Forness in Kavale, 2000, str. 251): 

 1. kriterij: Pri učencu mora biti opazno neskladje med pokazatelji globalnih 

intelektualnih sposobnosti in uspešnostjo na določenih področjih učenja. Učni 

neuspeh ali nižji učni uspeh je torej nujen za prepoznavanje, ni pa zadosten za 

identifikacijo SUT, kakor je bil v preteklosti.  

 

 2. kriterij: Obširne in resne ovire pri branju, pisanju, pravopisu in računanju, ki 

učencu preprečujejo napredovanje pri usvajanju znanja in veščin. 

 

 3. kriterij: Učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih sposobnosti 

organiziranja in strukturiranja učnih nalog ter hitrosti usvajanja in predelovanja 

informacij. 

 

 4. kriterij: Motenost enega ali več osnovnih psiholoških procesov, kot je spomin, 

pozornost, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, zaznavanje in organizacija 

informacij. Med najpomembnejšimi procesi, ki jih je treba preučiti sta spomin in 

pozornost, saj zelo ovirata predelovanje informacij, med katerimi so za učenje 

najpomembnejše: vidno predelovanje, slušno predelovanje, racionalno predelovanje, 

celostno procesiranje in hitrost predelovanja.  

 

 5. kriterij: Izključenost vidnih, slušnih, motoričnih ali čutnih okvar, čustvenih in 

vedenjskih motenj, motenj v duševnem razvoju, kulturne prikrajšanosti ali 

neustreznega poučevanja. Vse te značilnosti se lahko pojavljajo skupaj s 

povzročiteljem SUT, a niso primarni vzrok za njihov nastanek.  

 

Ko pri učencih potrdimo SUT ob upoštevanju vseh petih kriterijev, ugotovimo zgolj to, da 

imajo probleme pri učenju zaradi motenj nevrofiziološke narave. Ne vemo pa, kako intenzivni 

so njihovi problemi pri učenju, ki lahko na različne načine prizadenejo posameznikovo 

življenje. Če hočemo to ugotoviti, se moramo zavedati, da so SUT zelo raznolika oblika 

primanjkljajev, ki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih in od 

kratkotrajnih pa do tistih, ki trajajo vse življenje (Kavkler in Magajna, 2008). Poznati moramo 

tudi kriterije oz. lastnosti za prepoznavanje nižje in višje stopnje težavnosti SUT.  

 

Za nižjo stopnjo težavnosti SUT, ki se kaže pri učencih z blažjimi in zmernimi SUT, je 

značilno (Magajna, 2002; Košir in Kavkler, 2008): 

 dosežki učencev so na večini področij kurikuluma znotraj pričakovanega območja, na 

enem ali več področij (branje, pisanje, računanje) pa so njihovi dosežki nižji od 

pričakovanih; 

 učenčevi dosežki pri temeljnih specifičnih veščinah, kot so branje, pisanje, štetje in 

računanje, dosegajo raven, ki še zadostuje za zadovoljivo delovanje znotraj 

kurikuluma, vendar predstavlja oviro za napredovanje glede na njegove zmožnosti in 

druge dosežke;  
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 učenec kljub uporabi metod dobre poučevalne prakse pri rednem in dopolnilnem 

pouku ne more premostiti težav in izboljšati izvajanja na šibkih področjih; 

 učenec doživlja frustracije pri nalogah, ki zahtevajo rabo šibkih funkcij in se izogiba 

dejavnostim, pri katerih je neuspešen.  

 

Učenci z lažjimi in zmernimi SUT spadajo v skladu z opredelitvami Zakona o osnovni šoli 

(2011) v skupino otrok z učnimi težavami. To pomeni, da so deležni prilagoditev oblik in 

metod dela ter da so vključeni v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči (Magajna, 2002; Zakon o osnovni šoli, 2011). 

 

Za višjo stopnjo težavnosti SUT, ki jo imajo učenci s težjimi oblikami učnih težav, pa je 

značilno (Magajna, 2002, Košir in Kavkler, 2008): 

 učenec zaradi močno izraženih šibkosti v temeljnih spretnostih ne more napredovati na 

širših področjih kurikuluma, saj je njegova pismenost tako slaba, da mu onemogoča 

izvajanje nalog na določenih področjih kurikuluma; 

 učenec kljub skrbno zasnovanim oblikam pomoči ne zmore napredovati na področju 

specifičnih primanjkljajev; 

 frustracija in oškodovana samopodoba sta pri učencu izraženi do te mere, da postane 

neangažiran, nemotiviran za učenje, teži k izogibanju in izostajanju od pouka ter 

postane bolj dovzeten za čustvene in vedenjske motnje; 

 uporaba prilagoditev ter dodatnega in individualnega dela pri učencu ne zadostuje za 

napredovanje znotraj različnih področij kurikuluma, zato potrebuje dodatno specialno 

pomoč.  

 

Učenci s težjimi oblikami SUT pa so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

opredeljeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki gredo v postopek 

usmerjanja v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Da so lahko 

prepoznani kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, jim mora šola najprej 

nuditi pomoč in prilagoditve v skladu s prvimi tremi koraki petstopenjskega modela pomoči 

Odziv na obravnavo in v kolikor te prilagoditve ne zadoščajo za odpravo primanjkljajev, so 

upravičeni do postopka usmerjanja (Magajna idr. 2011).   

 

Pomembno se je zavedati, da lahko otroci s SUT svoje težave uspešno kompenzirajo z dobro 

poučevalno prakso in z aktiviranjem močnih področij do te mere, da so uspešni brez 

usmerjanja in dodatne strokovne pomoči, v kolikor so pravočasno odkriti in deležni ustreznih 

prilagoditev in pomoči (Peklaj, 2012). 

 

Pomembno je poudariti tudi, da obe skupini (nižje in višje težavnosti) učencev s SUT 

dosegata enak izobrazbeni standard kot vrstniki, zato mora šola skupaj s starši in učenci 

zagotoviti usklajevanje vzgojno-izobraževalnega procesa s posebnostmi učencev s SUT in jim 

s tem omogočiti optimalen razvoj glede na njihove zmožnosti (Magajna idr. 2008).  
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1. 2. 2. 2 VRSTE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 

 

Specifične učne  težave je mogoče razdeliti v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo motnje branja 

(disleksija), težave s pravopisom (disortografija) in jezikovne težave (npr. specifične 

motnje pri aritmetiki); 

 specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov, ki sprožajo motnje 

pisanja (disgrafija), težave pri matematiki (diskalkulija), načrtovanju in izvedbi 

praktičnih aktivnosti (dispraksija) in na področju socialnih veščin (Magajna idr., 

2008).  

 

V nadaljevanju bomo predstavili bistvene značilnosti nekaterih prej omenjenih vrst 

specifičnih učnih težav, da bomo lažje razumeli lastnosti in primanjkljaje učencev s SUT, ki 

so bili vključeni v raziskovanje naše teme.  

 

Disleksija je najbolj razširjena motnja med vsemi SUT. Žagar (2012) navaja, da se v različnih 

delih sveta pogostost specifičnih težav pri branju giba med 3 in 10 %. Poleg težav na področju 

branja povzroča tudi težave in zaostanke pri pravopisu in učenju pisanja.    

 

Najpomembnejše značilnosti disleksije, ki jih navajata M. Kavkler in K. Košir (2008, str. 15), 

so: 

 motnje v glasovnem procesiranju (težave prepoznavanja, analiziranja glasov, hitrega 

priklica besed itd.); 

 primanjkljaji v delovnem pomnjenju (težave pri pomnjenju verbalnih informacij, še 

posebej nesmiselnih besed); 

 težave pri določanju barv, simbolov in pri upravljanju z merskimi enotami, kemičnimi 

formulami in pojmoma levo/desno; 

 težave vizualne percepcije (obračanje črk, izpuščanje besed, napačen vrstni red besed, 

napačno branje itd.); 

 težave pri zaznavanju časa; 

 znižane psihomotorične sposobnosti. 

 

Disleksijo imajo pogosto tudi sorodniki učencev z motnjami branja in učenja, saj je  motnja v 

velikem deležu podedovana. Žagar (2012, str. 23) izpostavlja raziskavo Giligerja in 

sodelavcev (1991), s katero so ugotovili, da je kar 40 % možnosti, da bo imel oče, ki ima 

disleksijo, sina z isto motnjo. Podobno navajata tudi Pierangelo in Giuliani (2008), saj 

omenjata, da so raziskovalci odkrili, da ima med 35 % in 45 % sorodnikov otrok s SUT tudi 

učne težave. Raziskava dvojčkov pa je pokazala, da je kar 68 % možnost, da se bodo 

enojajčni dvojčki soočali z isto motnjo in 40 % možnost, da se bodo iste težave razvile pri 

dvojajčnih dvojčkih.  
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Specifične učne težave pri matematiki se nanašajo na oslabljene aritmetične sposobnosti in 

spretnosti, kot so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje. Razdelimo jih lahko na dve 

skupini, in sicer na diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave (Magajna, 2008).  

 

Diskalkulija vključuje zmerne in težke učne težave na področju matematike. Lahko nastane 

kot posledica določene oblike možganske okvare ali je povezana s slabšim konceptualnim, 

deklarativnim in proceduralnim znanjem (Magajna idr., 2008). 

 

Učenci z diskalkulijo se soočajo s težavami pri (Kavkler, 2007, str. 84–85): 

 prepoznavanju številskih simbolov, 

 poznavanju in obvladovanju osnovnih računskih operacij ter pravilni rabi računskih 

znakov, 

 ustrezni izbiri matematičnih znakov, 

 pomnjenju vrstnega reda operacij, ki so potrebne za rešitev matematičnega problema, 

 razumevanju in izražanju matematičnih pojmov in definicij, 

 ugotavljanju pravilnega vrstnega reda številk, 

 razumevanju predstavitve števila s simboli, 

 razvrščanju stvari v skupine po določeni lastnosti (barva, oblika, velikost …), 

 razumevanju pojma konzervacije, 

 pomnjenju in pisanju številk, 

 reševanju besednih problemov,  

 priklicu matematičnih dejstev (geometrijskih pojmov, mer, aritmetičnih dejstev …), 

 preverjanju pravilnosti rešitve, 

 časovni in prostorski orientaciji.  

 

Specifične aritmetične učne težave se pojavljajo pri učencih, ki izkazujejo nižje 

izobraževalne dosežke kot vrstniki in slabše obvladajo osnovne aritmetične spretnosti 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Te težave so povezane z različnimi kognitivnimi 

in nevrološkimi primanjkljaji in se glede na povezanost z njimi delijo na tri podskupine. V 

prvi podskupini so težave povezane s semantičnim spominom, kar se pri učencih s to motnjo 

odraža v težavah s priklicem dejstev in podatkov iz dolgoročnega spomina. V drugi 

podskupini se težave povezujejo z aritmetičnim proceduralnim znanjem. To se pri učencih s 

primanjkljaji te vrste kaže v slabšem znanju postopkov, npr. pri prenašanju desetic pri pisnem 

odštevanju. V tretji skupini pa imajo učenci težave zaradi vizualno prostorskih primanjkljajev, 

kar se odraža v ovirah pri menjavi pojmov zgoraj – spodaj, levo – desno in pri branju števil, 

npr. namesto 28 preberejo 82 (Košir in Kavkler, 2008; Peklaj, 2012).  

 

Ne glede na to, katero vrsto specifičnih učnih težav imajo učenci s SUT, potrebujejo v 

procesu poučevanja in učenja razumevanje, podporo in pripravljenost učitelja, da jim nudi 

kakovostne povratne informacije o njihovem funkcioniranju, jasno opredeljene oblike 

pomoči, veččutno in strukturirano poučevanje, preverjanje razumevanja predznanja in na 

novo pridobljenega znanja (Magajna idr., 2008). Da jim lahko omogoči vse našteto mora 

dobro poznati kognitivne primanjkljaje otrok s SUT in skrbno načrtovati program poučevanja 
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različnih učnih vsebin ter ga izvajati z uporabo številnih interaktivnih dejavnosti, didaktičnih 

pripomočkov, učil in strategij, ki učencem pomagajo kompenzirati njihove težave.     

2 MEDOSEBNI ODNOSI V RAZREDU 

 

Razred je po besedah Malića (1988, str. 45) »stalna delovna skupnost učencev približno enake 

starosti in predznanja, ki pod vodstvom učitelja sistematično pridobiva vzgojo in 

izobraževanje po določenem učnem načrtu in učnem programu«. K. Košir (2013) pa 

izpostavlja, da razred ni zgolj socialni prostor za usvajanje učne snovi, pač pa predstavlja tudi 

socialni kontekst za učenje o sebi, o svojem položaju v skupini, o pomenu sodelovanja, o 

odnosih med učenci in sklepanju prijateljstev.  

 

Ne glede na različna mnenja avtorjev je treba vedeti, da na začetku šolanja niso vsi učenci v 

razredu prijatelji, niti se vsi med seboj ne poznajo. Razrednik jim je dodeljen, sami pa ne 

morejo odločati o tem, kako bo organiziran pouk, kakšne naloge bodo reševali in katere cilje 

dosegali. Razred je torej zaradi teh lastnosti najprej formalna skupina, ki se šele postopoma z 

razvojem demokratičnih odnosov, s sodelovanjem učencev pri uresničevanju skupnih ciljev in 

z medsebojnim povezovanjem preoblikuje v socialno skupino (Marentič Požarnik, 2018). Da 

se torej oblikuje dinamika v skupini, je potrebno začetno predstavljanje, verbalno in 

neverbalno komuniciranje, vživljanje v skupino, medsebojno zaupanje in uresničevanje 

interesov ter potreb znotraj skupine (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1991, str. 8). Tako šele 

postopoma nastane povezana razredna skupnost, v kateri prevladuje močan občutek 

pripadnosti (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998). Za tako oblikovano socialno skupino so 

značilne naslednje lastnosti: sestavljena je iz dveh ali več oseb s skupnimi cilji in nalogami; 

njeni člani se med seboj dobro sporazumevajo in sodelujejo; v njej so določeni tip vodenja, 

vedenjska pravila in posledice kršenja pravil; prisotna je določena delitev statusov in vlog 

(Marentič Požarnik, 1988, str. 127). 

 

V vsaki skupini je torej mogoče zaslediti delitev članov po priljubljenosti, in sicer 

najpomembnejši je vodja skupine, sledijo pa mu pomočniki vodje in svetovalci za zadolžene 

naloge ter izvajalci nalog. Pogosto so v skupinah prisotni tudi obrobni oz. odklonilni člani 

družbe (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz družin z nizkim SES itd.), ki imajo po mnenju 

skupine negativne lastnosti in se zato znajdejo v vlogi t. i. »grešnega kozla«. Skupina jih 

zaradi njihovih posebnosti odklanja in se jim izogiba, kar pomembno vpliva na psihosocialni 

položaj teh otrok. Prav tako lahko učitelj s svojim neustreznim odnosom njihov položaj še 

poslabša. Iz tega razloga je potrebno, da vsak učitelj dobro pozna razporeditev statusov in 

vlog v razredu ter se izogiba reševanju morebitnih razrednih problemov preko izpostavljenih 

otrok (Marentič Požarnik, 2018).  

 

Učenci v šoli vzpostavljajo z vrstniki različne vrste odnosov, kot so npr. odnosi pri delu v 

razredu, prijateljski odnosi med odmori in odnosi med sodelovanjem v različnih skupinah, ki 

se med seboj razlikujejo po trajanju in kvaliteti (Pečjak in Peklaj, 2015). Ne glede na vrsto so 

medosebni odnosi pomembni za njihov osebnostni razvoj, mišljenje, čustvovanje in 
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socializacijo, saj se otroci skozi interakcije z vrstniki učijo izražati svoja mnenja in ustvarjati 

svoj odnos do življenja in družbe, v kateri živijo (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2007). Tako 

so tisti otroci, ki so z drugimi v dobrih odnosih, zmožni razumeti vrstnike in njihove potrebe 

ter jim ponuditi pomoč. Prav tako imajo dober občutek, kdaj lahko sami nekoga prosijo za 

pomoč ali nasvet. Razumejo tudi besedne in nebesedne informacije, se zavedajo, da njihovo 

vedenje vpliva na odnos drugih do njih, v kolikor pa reagirajo neustrezno, znajo prevzeti 

odgovornost za svoja dejanja. Nasprotno pa otroci, ki imajo težave v odnosih, pogosto 

razumejo sporočila napačno in se nanje odzovejo neprimerno, pri čemer ne znajo pokazati 

svoje negotovosti ali pojasniti svojega razumevanja. Imajo tudi pomanjkljivo sposobnost 

vživljanja v druge in zavedanja, kako njihovo obnašanje vpliva na druge (Schilling, 2000). 

Kljub temu pa tudi ti učenci, tako kot otroci z dobrimi sposobnostmi vzpostavljanja odnosov z 

drugimi, želijo pripadati socialni skupini. Iz tega razloga se, v kolikor mislijo, da tega ne 

zmorejo doseči s svojimi lastnostmi, zatečejo k neprimernemu vedenju, saj si predstavljajo, da 

bodo tako dosegli določen položaj in sprejetost pri vrstnikih (Ayers in Gray, 2002).  

 

Praviloma je mogoče dokaj hitro opaziti, kateri otroci imajo težave pri vzpostavljanju pristnih 

odnosov z vrstniki, zato je pomembno, da učitelj ponudi takšnemu otroku pri navezovanju 

osebnih stikov z drugimi pomoč in podporo (Durjava, 2006).   

 

Medvrstniški odnosi torej pozitivno ali negativno vplivajo na učence, zaradi česar postajajo 

prijatelji vedno bolj podobni drug drugemu. Ali je vpliv vrstniške skupine na posameznika 

pozitiven ali negativen je po Berndtu (1999, v Košir, 2013, str. 39) odvisno od naslednjih 

dejavnikov:  

 značilnosti prijateljev (npr. pozitivna učna naravnanost ugodno vpliva na boljšo šolsko 

prilagojenost učencev);  

 značilnosti, kvalitete in trdnosti prijateljskega odnosa (kvalitetna in trdnejša 

prijateljstva se ohranijo dlje časa, saj odnosi vključujejo veliko pozitivnih interakcij in 

malo konfliktov);  

 interakcij med že izpostavljenima dejavnikoma (npr. kvalitetno in trdno prijateljstvo s 

sošolcem, ki se neprestano neprimerno vede, negativno vpliva na učenca).  

 

Prisotnost izpostavljenih dejavnikov pri vplivanju vrstniške skupine na posameznika 

potrjujejo tudi rezultati Kindermannove raziskave (1993, v Košir, 2013), ki kažejo, da pride 

pri učencih, ki se družijo s prijatelji z visoko šolsko prilagojenostjo, do porasta šolske 

prilagojenosti, pri učencih, ki se družijo s prijatelji z nizko šolsko prilagojenostjo, pa do upada 

šolske prilagojenosti. Prav tako je opazno, da složnejši odnosi med prijatelji predstavljajo 

pomemben vir podpore in zato pripomorejo k boljši socialni in učni prilagojenosti. To potrjuje 

tudi raziskava Ryana (2001, v Košir 2013), saj je v njej jasno razviden vpliv vrstnikov na 

učno motivacijo in dosežke učencev.   

 

Kljub nedvomnim medsebojnim vplivom učenci najpogosteje zanikajo vpliv vrstnikov na 

njihovo šolsko in socialno prilagojenost. To utemeljujejo z neodvisnostjo v mišljenju in 

vedenju, z lastno pozitivno naravnanostjo do šole in z odsotnostjo interesa ter želje po 

vplivanju na druge. Rezultati raziskave Berndta in Kefferja (1992, v Košir, 2013) kažejo, da 
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vrstniki ne zaznavajo medsebojnega vpliva na stališča in vedenje v šoli zato, ker je vplivanje 

drug na drugega le posredno, kar pomeni, da je identifikacija s skupino zunanje manj 

regulirana. Iz tega razloga se torej otroci primerjajo z vrstniki ne da bi se tega zavedali.   

 

Zaradi velikega vpliva medosebnih odnosov v razredu na posamezne učence mora vsak učitelj 

dobro poznati socialno strukturo razreda in se truditi vzpostaviti pozitivno socialno klimo, saj 

prav ta pomembno prispeva k tesnejši medsebojni povezanosti, občutku pripadnosti, 

solidarnosti in dobremu počutju učencev v razredu (Nastran Ule, 1994). Ker pa dobra socialna 

klima ni odvisna samo od odnosov med učenci, pač pa k njej prispevajo tudi odnosi med 

učitelji, učitelji in starši ter med učitelji in učenci, je ključnega pomena, da se tudi učitelj trudi 

z učenci vzpostaviti harmoničen odnos. To najlažje stori tako, da svoj razred vodi na 

demokratičen oz. socialno integrativen način, kar pomeni, da učenci dejavno sodelujejo pri 

načrtovanju učnih ali interesnih dejavnosti, pri sprejemanju pravil za obnašanje, pri 

ocenjevanju ter pri dogovarjanju, razpravljanju in sprejemanju posameznih odločitev 

(Marentič Požarnik, 2018).  

 

Demokratičen učitelj spodbuja učinkovito medsebojno komunikacijo, ki presega enosmernost 

podajanja sporočil in omogoča krožen proces izmenjave informacij med učiteljem in učenci 

(Belak-Ožbolt in Virk-Rode, 1998). Učence tudi opozarja na upoštevanje stališč drugih in na 

podajanje kakovostne povratne informacije ter jih pozorno posluša in se asertivno odziva. 

Vseh teh komunikacijskih spretnosti se mora zavedati tudi pri sebi, saj z njimi soustvarja 

kakovost medosebnih odnosov (Maleševič, 2018). Prav tako je pomembno, da se pri 

pogovoru z učenci trudi biti iskren in jim, če mu kaj ne ustreza, to odkrito pove. Pomembno je 

tudi, da si zna vzeti čas za pogovor o medsebojni komunikaciji in o medsebojnem doživljanju, 

saj učenci po izrazitvi svojih občutij, čutijo manjšo potrebo po manipuliranju, obtoževanju in 

izkoriščanju (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998).  

 

Demokratičen učitelj učence spodbuja tudi k medsebojnemu sodelovanju, saj se zaveda, da to 

krepi občutek skupinske pripadnosti in pomaga pri reševanju morebitnih sporov. Pouk pri 

njem torej ne poteka le frontalno, ampak tudi skupinsko. Demokratičen učitelj učence z 

različnimi metodami in postopki postopno navaja na samostojnost in prevzemanje 

odgovornosti za odločitve, zaradi česar so učenci, ki so deležni takšnega načina vodenja, 

osebno bolj motivirani, imajo več interesov in bolj obvladajo osnovne socialne veščine 

dogovarjanja, usklajevanja mnenj, reševanja konfliktov itd. (Marentič Požarnik, 2018).   

 

Poleg učiteljevega načina vodenja pomembno vplivajo na odnose v razredu tudi učiteljeva 

osebnost, njegovo vedenje in pričakovanja do učencev. Ker predstavlja učitelj učencem vir 

emocionalne opore, mora biti empatičen (pripravljen razumeti perspektivo učenca), pristen 

(biti mu mora mar za učence) in zmožen brezpogojnega sprejemanja otrok, kar pa absolutno 

ne pomeni, da otrokom dopušča vse, ampak jih sprejema ne glede na njihovo medsebojno 

različnost (Košir, 2018). Prav tako mora biti za vzpostavljanje dobrih odnosov prijazen, 

sistematičen in ustvarjalen (Marentič Požarnik, 1988, str. 139). Njegova pričakovanja do 

učencev morajo biti v skladu z zmožnostmi učencev, zato se mora izogibati 

samoizpolnjujočih napovedi (so v začetku neutemeljena pričakovanja, ki ne glede na njihovo 
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neutemeljenost vodijo k vedenju, ki omogoča uresničitev teh pričakovanj) in trajnih 

pričakovanj (so pričakovanja, osnovana na predhodnih izkušnjah učitelja o učenčevem vzorcu 

vedenja, ki otežujejo opažanja učiteljev o spremembah funkcioniranja učenca) ter poučevati 

učence tako, da spodbuja njihovo uspešnost in napredek (Pečjak in Peklaj, 2015).  

 

Z vplivom pričakovanj učiteljev sta se že leta 1968 ukvarjala R. Rosenthal in L. Jacobson (v 

Skalar, 1979), ki sta za potrebe raziskave eno skupino otrok učiteljem predstavila kot bolj 

uspešno, čeprav se od ostalih ni razlikovala po sposobnostih. Rezultati so pokazali, da so 

imeli tisti učenci, do katerih so učitelji gojili višja pričakovanja, na koncu boljši uspeh in so 

bolj napredovali (Skalar, 1979). Prav tako je raziskava že leta 1997 pokazala, da so učiteljeva 

nižja pričakovanja in slabši odnos z učenci pomemben napovednik vedenjskih težav že na 

začetku šolanja (Košir, 2013). To lahko pojasnimo s tem, da učenci že v prvih letih šolanja 

potrebujejo učitelja, ki jih razume, spoštuje in jih obravnava enakovredno z drugimi (Košir, 

2018). S. Pečjak in K. Košir (2015) navajata raziskavo, ki razkriva izvore informacij, na 

podlagi katerih učitelj oblikuje svoja pozitivna ali negativna pričakovanja do posameznega 

učenca. Ti izvori informacij izhajajo iz naslednjih značilnosti učencev: spol, rasa, narodnost, 

socialno-ekonomski status, vedenjski problemi, pretekli dosežki, osebne lastnosti in učne 

težave. Kljub temu da se v praksi še vedno pojavljajo razlike v priljubljenosti med učenci 

zaradi učiteljevega vedenja do njih, se je potrebno zavedati, da so dobri odnosi med učiteljem 

in učenci pomembni zlasti za ranljive skupine učencev, kamor spada tudi naša proučevana 

skupina. Dobri odnosi z učiteljem predstavljajo ranljivim učencem varovalni dejavnik tako za 

reševanje stisk in problemov kakor tudi za večji učni napredek (Maleševič, 2018).  

 

2. 1 SOCIALNE VEŠČINE IN SOCIALNA KOMPETENTNOST 

 

Kakovost medsebojnih odnosov je poleg vrstniškega vpliva in učiteljevih pričakovanj 

pogojena tudi z učinkovitostjo navezovanja stikov, kar se kaže v razvitosti in uporabi 

socialnih veščin oz. v otrokovi socialni kompetentnosti. Odnosi z vrstniki so na eni strani 

odraz razvitosti določenih socialnih veščin otroka, po drugi strani pa se otrok številnih 

pomembnih socialnih veščin, od prevzemanja vlog do nadzora agresivnosti, nauči v 

interakcijah z vrstniki (Košir, 2013). 

 

V literaturi je za pojma socialne veščine in socialna kompetentnost mogoče najti številne 

definicije, ki se med različnimi avtorji precej razlikujejo. Nekateri ju celo enačijo, čeprav 

raziskovalci izrecno poudarjajo, da sta to dva različna pojma (Merrel in Gimpel, 1988, v 

Pečjak in Peklaj, 2015).  

 

J. Božič (2002, str. 65) definira socialne veščine kot »specifično vedenje in kognicije, ki so 

potrebne za ugodne, kvalitetne in uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi«. D. M. 

Mckinnie in Elliot (1994, v Nowicki, 2003, str. 171) pa jih označujeta kot posameznikovo 

primerno vedenje v določenih situacijah, kjer je potrebno izpolniti različne zahtevane naloge, 

kot je npr. sodelovanje, samokontrola, razumevanje potreb drugih, navezovanje in 

vzdrževanje socialnih odnosov itd.  
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Iz definicij lahko razberemo, da se socialne veščine nanašajo na obnašanje, medtem ko se 

socialne kompetence nanašajo na značilnosti (Schmidt, 2001, str. 89), saj so te po mnenju 

Rubina, Bukowskega in Parkerja (1988, v Košir, 2013, str. 40) pojmovane kot »sposobnosti 

organiziranja socialnega vedenja na način, ki privabi pozitivne in odvrne negativne odzive s 

strani drugih v različnih okoljih«. 

 

M. Schmidt (2001) v prispevku izpostavlja, da lahko torej socialne kompetence enačimo z 

ocenami pomembnih drugih o ustrezno ali neustrezno opravljeni socialni nalogi, medtem ko 

se socialne veščine kažejo kot dejanja med opravljanjem določene naloge. To pa pomeni, da 

so socialne veščine pravzaprav predpogoj za socialno kompetentnost posameznika. Ta poleg 

socialnih veščin, ki se pojavljajo na osebni ravni (potrebne so za razvoj samopodobe, 

reševanje problemov ...), ravni odnosov (sodelovanje, sklepanje dogovorov, vzpostavljanje in 

vzdrževanje socialnih mrež) in na ravni širše družbe (občutljivost za soljudi, zavzemanje za 

dobrobit države) (Rozman, 2006, str. 29), po opredelitvah Greshama (1988, v Novak in 

Seršen Fras, 2010, str. 60) zajema še tri dimenzije, in sicer ustrezno socialno kognicijo, dobre 

odnose z drugimi in odsotnost neprilagojenega vedenja.  

 

Socialne veščine obsegajo več korakov, ki so nujno potrebni za primeren socialni odziv. Ti so 

(Božič, 2002): 

(1.) prepoznavanje ključnih socialnih informacij, 

(2.) mentalne predstave in razlage, 

(3.) iskanje ustreznega odziva, 

(4.) odločanje o odzivu, 

(5.) izvedba vedenja. 

 

V kolikor se učenci v določeni socialni situaciji vedejo neustrezno, je to zaradi izkrivljene 

zaznave, razumevanja in razlage ključnih informacij v okolju in zaradi napačno izbranega ter 

izvedenega vedenja (Božič, 2002).  

 

Ker predstavlja otroštvo čas, v katerem otroci šele pridobivajo znanja na različnih področjih, 

se znotraj osnovnošolskega izobraževanja in na ravni odnosov pogosteje kot o socialnih 

kompetencah govori o socialnih veščinah učencev (Pečjak in Košir, 2008). Ti se lahko 

socialnih veščin učijo v različnih okoljih, npr. v družini, vrstniški skupini, pri šolskih in 

izvenšolskih dejavnostih, vendar se velikokrat zgodi, da omenjena okolja otroku ne 

omogočajo razvoja ustreznih socialnih veščin oz. da otroci katerega izmed teh okolij niso 

deležni (Rožman, 2006). Prav tako je mogoče, da nek drugi primanjkljaj, kot je npr. tesnoba, 

onemogoča usvajanje socialnih veščin in njihovo uporabo v različnih situacijah (Kavale in 

Mostert, 2004). Poleg tega pa je mogoče tudi, da imajo učenci doma ali v soseščini socialno 

kompetenten model, ki spodbuja ustrezno vedenje in razvoj socialnih veščin, vendar ga ne 

posnemajo tako kot večina ostalih otrok (McIntrye, 2013). 
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S. Pečjak in K. Košir (2008) navajata, da učenci s težavami na področju socialnih veščin ne 

uporabljajo enakih socialnih veščin kot njihovi sošolci, prav tako pa ne znajo predvideti 

posledic svojega obnašanja in primernosti posameznega vedenja v določenih situacijah. 

Težave imajo lahko tudi pri interpretiranju vedenja drugih, pri čemer jim običajno največ 

preglavic povzroča neverbalna komunikacija, kot je npr. razumevanje in razbiranje obrazne 

mimike drugih ljudi (Johnson in Mycklebust, 1967, v Cartledge, 2005). Pogosto jih ovirajo še 

razumevanje socialnih situacij, nezmožnost izražanja čustev, zaznave lastne nesprejetosti in 

povečano tveganje, da bodo postali tarča nasilja (Hribar, 2002). Da so socialno slabše 

kompetentni otroci slabše socialno sprejeti in posledično bolj dovzetni, da postanejo žrtve 

medvrstniškega nasilja, je mogoče zaslediti tudi v članku S. Luciano in R. Savage (2007). V 

njem je poudarjeno, da socialno izolirani učenci nimajo zaščite s strani vrstnikov, ki bi jih 

ubranila pred nasilništvom. Zaradi svojega pasivnega in podložnega vedenja ter zaradi nizke 

samopodobe so dojeti kot šibki in maščevanja nezmožni otroci, zaradi česar postanejo še bolj 

potencialne tarče za medvrstniško nasilje (Luciano in Savage, 2007).  L. Elksnin in N. Elksnin 

(1995, 1998, 2011, v Elksnin in Elksnin, 2004) izpostavljata tudi, da imajo ti otroci zaradi 

pomanjkljivih socialnih veščin težave v šoli, nekateri jo celo opustijo, zaradi česar se v 

odraslosti soočajo s težko zaposljivostjo ali celo nezaposlenostjo in s težavami duševnega 

zdravja.   

 

Nasprotno pa so socialno bolj kompetentni otroci učno bolj uspešni, boljše sprejeti med 

vrstniki, čustveno bolj stabilni, bolj samozavestni in imajo višjo samopodobo (Elksnin in 

Elksnin, 1995, 1998, 2001, v Elksnin in Elksnin, 2004). Prav tako lažje dosegajo medosebne 

cilje, vzdržujejo pozitivne socialne odnose in bolj konstruktivno rešujejo probleme (Coie in 

Dodge, 1988, Newcomb itd., 1993, v Pečjak in Košir, 2008).   

 

Da sta socialna kompetentnost učencev in učna uspešnost vzajemno povezani, potrjuje tudi 

raziskava M. Vidmar (2011), ki je dokazala, da so učenci, ki so v prvem razredu socialno bolj 

kompetentni, v drugem razredu učno bolj uspešni in obratno. Torej tisti učenci, ki so v prvem 

razredu učno uspešnejši, so v drugem razredu bolj socialno kompetentni. Rezultati so 

pojasnjeni s tem, da socialna kompetentnost otroku omogoča boljše odnose z vrstniki, večjo 

priljubljenost in iznajdljivost v razredu ter boljše počutje, kar vpliva na večjo motiviranost za 

učenje in posledično tudi boljšo učno uspešnost. Obratno pa se učno uspešnejši otroci vedejo 

socialno bolj prilagojeno, so med vrstniki bolje sprejeti in imajo višji ugled, zaradi česar sami 

bolj samozavestno navezujejo stike z vrstniki in tako preko pozitivnih socialnih izkušenj 

nadalje razvijajo socialne veščine.  

 

Ne glede na medsebojno prepletenost dejavnikov socialne kompetentnosti, učne uspešnosti in 

socialne sprejetosti, se je potrebno zavedati, da si otroci s slabše razvitimi socialnimi 

veščinami, ki se svojih šibkosti zavedajo, želijo naučiti in izboljšati le te, saj se, kot 

izpostavljata Pierangelo in Giuliani (2008), želijo izogniti negativnim posledicam 

pomanjkljivih socialnih veščin, kot so osamljenost, izguba službe v obdobju odraslosti, 

občutki sramu in zadrege v šoli ali v službi, ter uživati v njihovih koristih, kot so socialna 

sprejetost, priljubljenost med vrstniki in boljši odnosi nasploh. Pomembno je torej, da se 

učenci zavedajo, zakaj je potrebno učenje socialnih veščin, in tako prispevajo k skupnemu 
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načrtovanju z učiteljem, katere socialne veščine se bodo učili oz. urili z različnimi 

strategijami, ki jih bomo predstavili v enem izmed naslednjih poglavij.  

 

2. 2 SOCIALNA SAMOPODOBA KOT TEMELJNA SESTAVINA SPLOŠNE 

SAMOPODOBE 

 

M. Ule (2004, str. 215) definira splošno samopodobo kot predstavo človeka o sebi, o svojih 

sposobnostih, ciljih in zadolžitvah, ki ga vodi v njegovem vedenju in delovanju v določenih 

situacijah. B. B. Youngs (2000) pa navaja psihologa Nathaniela Brandena (1981), začetnika 

sodobnega pojmovanja samopodobe, ki pojasnjuje, da je samopodoba vsota 

samoučinkovitosti in samospoštovanja. Pri tem navaja samoučinkovitost kot zaupanje v lastne 

zmožnosti razmišljanja, presojanja, izbiranja in odločanja, kar pomeni, da posameznik pozna 

in razume svoje interese in potrebe, se zanaša nase, zaupa vase in je zmožen vzpostaviti 

nadzor nad lastnim življenjem. Samospoštovanje pa opredeljuje kot zaupanje v lastne 

vrednote. Za razliko od izpostavljene definicije samospoštovanja J. Božič (2002, str. 64) 

navaja, da se samospoštovanje nanaša na posameznikovo subjektivno vrednotenje lastnega 

vedenja in vedenja drugih. Številni avtorji (Rosenberg, 1965, Burns, 1979, Lamovec, 1994, v 

Kobal, 2000) pa samospoštovanje pravzaprav vidijo kot vrednostni vidik samopodobe, ki naj 

bi se po predpostavkah Mucchiellija (1992, v Kobal, 2000) razvijalo skladno z razvojem 

osnovnega zaupanja, ki ga gradi otrok v zgodnjem otroštvu z odnosom z materjo. 

 

G. Hauptman (2013) izpostavlja, da naj bi tako na doživljanje kot na vrednotenje samega sebe 

vplivale izkušnje s samim seboj in z okoljem, odnosi in vrednotenje drugih ljudi, ki nam 

besedno in nebesedno sporočajo, kako nas cenijo. To pomeni, da nam posredujejo svoja 

mnenja o tem, koliko nas sprejemajo, opazijo, imajo radi, se družijo in pogovarjajo z nami. 

Vse te lastnosti pa usmerjajo naše vedenje, mišljenje, čustvovanje in ravnanje na podlagi 

našega zaznavanja kakšni smo, koliko in česa smo sposobni ter kako smo pri tem uspešni 

(Juriševič, 1999). Sami pa se odzivamo v skladu s pridobljenimi izkušnjami, ki vplivajo tako 

na razvoj samopodobe kot tudi samospoštovanja. Če imamo torej pozitivne izkušnje z 

okoljem in zaupamo vase, si postavljamo višje cilje v življenju, v nasprotnem primeru pa jih 

znižamo, kar vpliva na kakovost našega življenja (Hauptman, 2013).  

 

Ključno obdobje za oblikovanje samopodobe je otroštvo, saj se otrok v tem času kognitivno 

najbolj intenzivno razvija in je zato pod neposrednim vplivom socialnega okolja na 

doživljanje samega sebe in sveta, ki ga obdaja (Juriševič, 1999). S. Sekušak Galešev (2010) 

meni, da se samozavedanje, zaupanje, čustvena zrelost in socialne veščine začnejo razvijati že 

v najzgodnejših interakcijah s starši, zato je pomembno, kakšen stil vzgoje ti vzpostavijo. Ko 

otrok vstopi v šolo, se vpliv socialnih dejavnikov na njegovo oblikovanje samopodobe 

spremeni, saj se njegovo socialno okolje razširi. Pri tem postanejo poleg staršev, ožjih 

sorodnikov in otrok, s katerimi se je družil v vrtcu, zanje pomembni drugi tudi vrstniki in 

učitelji (Juriševič, 1999). Prav tako pogojujejo spremembe lastnosti šolskega sistema, saj 

predstavljajo področje, znotraj katerega bo otrok deloval in v skladu s svojimi zmožnostmi 

spoznaval samega sebe in vrstnike ter se z njimi tudi primerjal. Proces primerjanja se sicer 
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začne že v zgodnjem otroštvu, vendar takrat zaradi omejenih kognitivnih sposobnosti še nima 

velikega vpliva na predstavo otrok o sebi. Zaradi tega običajno majhni otroci tudi precenjujejo 

svoje zmožnosti in ne ločujejo idealnega jaza od realnega (Harter, 1988; Cuskelly in De Jong, 

1996, v Sekušak Galešev, 2010). V šolskem obdobju pa postanejo socialne primerjave otrok 

pod večjim vplivom šolskega uspeha, zaradi česar se ti opisujejo na podlagi vrednotenja 

šolskih dosežkov in primerjanja lastne kompetentnosti v odnosih z drugimi (Dunn, 1994, v 

Sekušak Galešev, 2010). Nekateri avtorji (Harter, 1985; Burnett, McCrindle, 1997, v Sekušak 

Galešev, 2010) pojasnjujejo socialno primerjanje in šolsko dojemanje sebe kot dvosmeren 

proces, saj so mnenja, da socialno primerjanje vpliva na otrokove predstave o sebi zaradi 

uvida v to, kakšen je njegov izdelek v primerjavi z drugimi, po drugi strani pa lahko otrokova 

predstava o sebi vpliva na to, ali se bo otrok socialno primerjal z drugimi v skladu s 

pričakovano pozitivno ali negativno informacijo. Poleg socialnega primerjanja z vrstniki v 

šoli, otroke na področjih njihovih zmožnosti ocenjuje tudi učitelj in s tem prispeva k 

samozaznavanju in samovrednotenju otroka. Pecrun (1990, v Juriševič, 1999) je ugotovil, da 

starši, vrstniki in učitelji v največji meri vplivajo na oblikovanje samopodobe otrok na 

šolskem področju. Kljub temu pa njegova študija kaže, da odnosi med njimi v smislu 

socialnega vplivanja na samopodobo otroka niso tako enostavni, kot se zdijo na prvi pogled.   

 

Zaradi velikih vplivov otrokovega socialnega okolja na razvoj njegove samopodobe so starši, 

vrstniki in učitelji otroku dolžni ponuditi pomoč pri razvoju naslednjih šestih področij, ki 

pomembno dvigujejo ali nižajo samopodobo (Youngs, 2000, str. 13, 17): 

– fizična varnost: varnost pred fizičnimi poškodbami, 

– čustvena varnost: odsotnost poniževanja, zaničevanja, ustrahovanja in prestrašenosti, 

– identiteta: samopoznavanje, zmožnost odgovoriti na vprašanje: Kdo sem jaz?, 

– pripadnost: sprejetost, povezanost z okolico, 

– kompetentnost: občutek usposobljenosti, uspešnosti, sposobnosti, 

– poslanstvo: občutek, da ima življenje svoj smisel in pot.  

 

Ko otrok uspe primerno razviti vseh šest izpostavljenih področij samopodobe, v sebi lažje vidi 

sposobno, kompetentno, ljubečo, ljubljeno, odgovorno in skrbno osebo. Oblikuje namreč 

pozitivno splošno samopodobo, ki mu omogoča stvarno dojemanje svoje osebnosti, potreb in 

zmožnosti (Youngs, 2000). 

 

Kot smo že izpostavili, se samopodoba pri otroku oblikuje postopoma z izkušnjami, ki jih 

pridobiva v interakcijah s svojim ožjim in širšim socialnim okoljem. Potrebno pa se je 

zavedati, da se samopodoba v času spreminja, saj poteka (Schaffer, 1996, v Juriševič, 1999): 

 

 od spremenljive k čedalje bolj stabilni: v prvih petih letih šolanja je samopodoba pod 

velikim vplivom informacij iz socialnega okolja, zato je spremenljiva, kasneje pa vse 

manj;  

 

 od konkretne k čedalje bolj abstraktni: mlajši otroci večinoma oblikujejo samopodobo 

na podlagi konkretnih zunanjih in telesnih vidikov, po sedmem letu pa navajajo tudi 

svoje psihološke značilnosti, npr. sposobnosti, prepričanja;  
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 od absolutne k čedalje bolj primerjalni: otrok se v predšolskem obdobju pojmuje bolj 

v absolutnem smislu, npr. »Sem hiter, sem priden …«, v obdobju srednjega otroštva 

pa pri samoocenjevanju vse bolj uporablja socialno primerjavo, npr. s svojimi vrstniki; 

  

 od javne k čedalje bolj zasebni: otrok se vse jasneje zaveda meje med zasebnim 

doživljanjem in javnim vedenjem; 

 

 od enostavne k čedalje bolj razčlenjeni: z razvojem otrokova samopodoba na podlagi 

izkušenj zajema vse več sestavin na različnih področjih svojega udejstvovanja.    

 

Samopodoba postaja z razvojem vse bolj razčlenjena in njena področja z zorenjem vse bolj 

številna (Shavelson in Bolus, 1982, v Kobal, 2000). Omenjena avtorja sta pri njenem 

preučevanju poleg vse večje razčlenjenosti ugotovila tudi, da je samopodoba strukturirana in 

hierarhično urejena. Strukturiranost samopodobe pomeni, da posamezniki raznovrstne 

izkušnje razvrščajo v kategorije, ki prestavljajo način organizacije in osmišljanja izkušenj. 

Hierarhičnost pa pomeni, da različne plasti samopodobe oblikujejo hierarhijo od izkušenj v 

specifičnih situacijah do splošne samopodobe na vrhu hierarhije (Shavelson, Hubner, 

Stantom, 1976, v Pečjak in Košir, 2008). Splošna samopodoba na vrhu hierarhične strukture 

(primarna raven), se nadaljnje deli na akademsko in neakademsko samopodobo (sekundarna 

raven). Akademski del zajema naslednja podpodročja: materni jezik, zgodovina, matematika 

in naravoslovje. Neakademski del pa zajema: čustveno, telesno in socialno samopodobo. 

Čustvena samopodoba vključuje posamezna čustvena stanja, telesna pa telesne zmožnosti in 

zunanji videz. Socialna samopodoba pa je povezana z odnosi z vrstniki in s pomembnimi 

drugimi. Na dnu hierarhičnega modela so še tipični odzivi posameznika v različnih trenutnih 

situacijah (Pečjak, 1988, v Pečjak in Košir, 2008). 

 

V nadaljevanju se bomo usmerili na socialno samopodobo, saj bomo to področje vključili v 

naše raziskovanje.   

 

B. Byrne in Shavelson (1996) opredeljujeta socialno samopodobo kot zaznavo lastne socialne 

kompetentnosti v socialnih interakcijah z drugimi, ki izvira iz dejanskega obnašanja 

posameznika v socialnih situacijah in iz ocen drugih o njegovem obnašanju. V svojem članku 

povzemata ugotovitve različnih avtorjev (Hatties, 1992, Song & Hatties, 1984, Youniss, 

1980), ki so ugotovili, da je tudi socialna samopodoba tako kot splošna samopodoba 

strukturirana hierarhično.  

 

Rezultati raziskav številnih avtorjev (Hatties, 1992, Song & Hatties, 1984, Youniss, 1980, v 

Byrne in Shavelson, 1996) kažejo, da je splošno socialno samopodobo mogoče razdeliti 

hierarhično na socialno samopodobo, ki se povezuje s šolskim okoljem in na socialno 

samopodobo, ki se povezuje z družino. Nadalje pa je mogoče na eni strani razdeliti socialno 

samopodobo, ki se povezuje s šolskim okoljem na socialno samopodobo, ki je povezana z 

odnosom z učitelji, in na socialno samopodobo, ki se povezuje z vrstniki, na drugi strani pa se 

socialna samopodoba, ki se povezuje z odnosi v družini, deli na socialno samopodobo, ki se 

povezuje z odnosi z brati in sestrami, in na socialno samopodobo, ki se povezuje s starši. Po 
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tem modelu tudi socialna samopodoba postane z razvojem otroka vedno bolj hierarhično 

strukturirana in večdimenzionalna.  

 

Za razumevanje medosebnih odnosov je potrebno vedeti, da socialna samopodoba izhaja iz 

socialnih interakcij in socialnih primerjav z drugimi, kar pomeni, da morajo biti otroci 

sposobni realno dojemati svoje sposobnosti v socialnih odnosih. Ker so mlajši otroci 

večinoma še nezmožni razločevati med splošnimi zaznavami (npr. »Sem dober.«) in med 

zaznavami socialne kompetentnosti, ki se povezujejo z različnimi vidiki njihovega šolskega 

okolja, precenjujejo svoje zmožnosti in imajo zato visoke vse dimenzije samopodobe, ki pa 

niso realne. Zmožnost primerjanja svojih značilnosti z drugimi otroki začnejo razvijati šele v 

srednjem otroštvu (7–12 let), kar se kaže v prehodu od ocenjevanja socialne samopodobe po 

tem, koliko jih imajo vrstniki radi, do tega, kako dobre odnose imajo z vrstniki. Pri tem so 

odnosi z vrstniki istega spola veliko bolj povezani z dobro socialno samopodobo kot odnosi s 

sošolci nasprotnega spola (Byrne in Shavelson, 1996).     

 

2. 3 SOCIALNA SPREJETOST 

 

Asher, Singleton, Tinsley in Himmel (1979, v Pečjak in Peklaj, 2015, str. 225) opredeljujejo 

socialno sprejetost kot »odnosni status, ki ga ima učenec v vrstniški skupini in je določen 

glede na stopnjo priljubljenosti oz. nepriljubljenosti pri drugih članih vrstniške skupine«. 

Nekateri avtorji pojmujejo socialno sprejetost tudi kot komponento socialne kompetentnosti, 

ki poleg te zajema še prilagojeno vedenje in socialne veščine. Prilagojeno vedenje se pri 

takšni opredelitvi nanaša na stopnjo neodvisnega in odgovornega vedenja in je v veliki meri 

razvojno pogojeno (Gresham, 1986, v Pečjak in Košir, 2008). Odnos med socialno 

sprejetostjo in socialnimi veščinami pa je po Merrellovem modelu kompleksen in ne sledi 

enostavnemu načelu, da so socialne veščine pogoj za socialno sprejetost, pač pa gre med 

obema konceptoma za vzajemen vpliv. To pomeni, da tako uporaba socialnih veščin 

pripomore k boljši socialni sprejetosti kot tudi kakovost vrstniških odnosov oz. socialna 

sprejetost vpliva na nadaljnji razvoj socialnih veščin (Merrel, 1999, v Košir, 2013). Da ima 

razvitost socialnih veščin velik vpliv na socialno sprejetost potrjujejo tudi Newcomb, 

Bukowski in L. Pattee (1993), ki poudarjajo, da socialno kompetentni učenci, za katere je 

značilno, da se vedejo bolj prosocialno, prejmejo več pozitivnih izbir, medtem ko so agresivni 

in vedenjsko moteči učenci običajno zavrnjeni s strani vrstnikov. Prav tako so na podlagi 

večjega števila raziskav ugotovili, da imajo priljubljeni učenci veliko socialno zaželenih 

lastnosti na različnih vedenjskih področjih in da so bolj socialno prilagojeni, medtem ko so 

zavrnjeni učenci kazali slabšo socialno prilagojenost, kar se je odražalo v stopnji agresivnosti 

in socialnega umika (Newcomb, Bukowski, Pattee, 1993).   

 

Zavedati se moramo, da je poznavanje sociometričnega položaja v razredu pomembno zaradi 

povezanosti tega položaja s šolsko uspešnostjo, vedenjem v razredu in nekaterimi osebnimi 

značilnostmi (Peklaj in Pečjak, 2015). M. Pergar Kuščer (2003) razlaga, da običajno prihajajo 

otroci, ki se soočajo tako z učnimi težavami kot tudi s slabšimi medosebnimi odnosi, iz 

prikrajšanih okolij, ki jim ne nudijo takšnih možnosti za razvoj komunikacijskih in socialnih 
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veščin kot spodbudna okolja (Pergar Kuščer, 2003). Zato imajo ti učenci pomanjkljive vzorce 

socialnega vedenja, ki jih ovirajo pri učinkoviti vključitvi med vrstnike, kar se kaže v 

nesporazumih, posmehu in nesprejetosti med sošolci, ki izražajo še bolj izrazite težave na 

področju medosebnih odnosov (Smrtnik Vitulič, 2011).  

 

Otroci, ki jih drugi ne sprejemajo, se svoje nepriljubljenosti običajno zavedajo in se 

negativnih socialnih izkušenj spominjajo tudi v kasnejših razvojnih obdobjih. Socialna 

izoliranost ima za učence negativne posledice in napoveduje razvojne in psihosocialne 

probleme, kot so učna neuspešnost, odklonsko vedenje, depresija in alkoholizem v kasnejših 

razvojnih obdobjih (Durkin, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2011). Da so socialno izolirani učenci 

slabše šolsko prilagojeni in bolj dovzetni za opustitev šolanja ter kasnejše mentalne težave, se 

strinja tudi Porter (1996, v Pečjak in Košir, 2008). Prav tako je raziskava Rubina in R. Mills 

(1988, v Pečjak in Košir, 2008), ki sta jo izvedla na vzorcu učencev nižjih razredov osnovne 

šole, pokazala, da socialna izolacija pogosto vodi v ponotranjenje težav (npr. anksioznost, 

osamljenost, depresivnost) in v negativno zaznavanje lastne socialne kompetentnosti. Socialna 

izolacija, ki se povezuje z agresivnim in motečim vedenjem, pa vodi pogosteje v 

eksternalizacijo težav (npr. agresivnost, sovražno vedenje). 

 

Raziskovalci preučujejo socialno sprejetost tudi v odnosu do drugih tipov odnosov, kot je 

prijateljstvo. Za razliko od prijateljstva, ki se ga preučuje na ravni diadnih odnosov, je 

socialna sprejetost opredeljena na nivoju skupine vrstnikov, kar pomeni, da sociometrični 

položaj učenca v razredu daje podatek o tem, v kolikšni meri je posameznik vrstnikom všeč, 

zaradi česar ga ti sprejemajo ali zavračajo (Košir, 2013). Pri prijateljstvu pa gre za 

prostovoljen, intimen in dinamičen odnos, za katerega je značilno vzajemno potrjevanje, 

naklonjenost in pravičnost izmenjave (Rubin idr., 1998, v Košir, 2013). Vedeti moramo, da ta 

dva pojma nikakor nista enaka, čeprav se pogosto prekrivata. Veliko strokovnjakov sicer 

pravi, da imajo običajno dobro sprejeti učenci več prijateljev, vendar pa je možno, da 

priljubljeni učenci kljub dobri sprejetosti nimajo prijateljev ali pa nasprotno, torej da imajo 

zavrnjeni otroci nekaj prijateljskih odnosov (Parker in Asher, 1993, v Košir, 2013). To 

potrjuje tudi raziskava avtorjev Gest, Graham-Bermann in Hartup (2001, v Košir, 2013), ki 

kaže, da ima kar 39 % zavrnjenih učencev vsaj en vzajemen prijateljski odnos in da je 31 % 

priljubljenih učencev brez prijateljev. V kolikor torej uspe zavrnjenim učencem vzpostaviti 

vsaj en prijateljski odnos, se ti v šoli lahko počutijo boljše, saj jim prijateljstvo omogoča 

druženje in emocionalno podporo, kar pa pripomore k zaščiti pred neugodnimi vplivi 

vrstniškega zavračanja oz. izolacije (Howes, 1990, v Schmidt, 2001).  
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2. 3. 1 DEJAVNIKI SOCIALNE SPREJETOSTI 

 

Danes je mogoče najti številne raziskave, ki so proučevale vpliv dejavnikov na sociometrični 

status, zato bomo v nadaljevanju predstavili povezanost določenih spremenljivk s 

sociometričnim položajem posameznika. 

 

1. Povezanost med socialno sprejetostjo in šolskim uspehom  

Petillon (1978, v Pečjak in Košir, 2008) pojasnjuje, da bo učno neuspešen učenec slabše 

sprejet s strani vrstnikov in učiteljev zaradi nižjih pričakovanj, ki jih imajo ti do njega. To 

povzroči pri otroku občutek manjše varnosti in manjših možnosti za uspeh, kar vpliva na 

stopnjo njegovega samovrednotenja, ta pa nadalje na manjšo motivacijo za delo, kar vodi do 

slabšega šolskega uspeha. Slabša učna uspešnost nato potrdi in še okrepi nižja pričakovanja 

učitelja in sošolcev do njega, s čimer pa se vzpostavi začaran krog učnega neuspeha. 

Povezanost med obema spremenljivkama potrjuje tudi Ladd (1990, v Pečjak in Košir, 2008), 

saj je v svoji študiji ugotovil, da so tisti učenci, ki so imeli na začetku šolanja več prijateljev, 

po dveh mesecih šolo dojemali kot bolj pozitivno. Prav tako pa so se pozitivni odnosi med 

sošolci pozitivno povezovali s šolskimi dosežki.  

 

2. Povezanost med socialno sprejetostjo in vedenjem v socialnih situacijah 

 

Socialno nesprejeti oz. izključeni učenci imajo manj možnosti, da se izkažejo v interakcijah z 

vrstniki, saj imajo zaradi izključenosti manj možnosti za sodelovanje s sošolci, za razvoj 

empatije in za spoznanja o konstruktivnem reševanju konfliktov. Iz tega razloga nerealistično 

zaznavajo svoje socialno okolje, v sodelovalnih situacijah z vrstniki se obnašajo kot 

neenakovredni partnerji, rešujejo probleme na neustrezen način in se težje učijo. To vodi k 

temu, da vrstniki razvijejo sovražna stališča do teh učencev, ki jih še okrepijo njihove 

negativne reakcije do njih in vodijo v začaran krog socialne nesprejetosti (Petillon, 1978, v 

Pečjak in Košir, 2008).  

 

3. Povezanost med socialno sprejetostjo in samopodobo 

 

Odklanjanje s strani vrstnikov in njihova negativna pričakovanja povečujejo strah učenca pred 

neuspehom in prispevajo k manjšemu samozaupanju ter samovrednotenju, kar še okrepi 

negativna pričakovanja sošolcev in vodi do nizkega socialnega položaja učenca (Petillon, 

1978, v Pečjak in Košir, 2008). Kljub izpostavljeni vzajemni povezanosti socialne sprejetosti 

in samopodobe, je mogoče najti rezultate različnih raziskav, ki potrjujejo ali zavračajo 

povezanost omenjenih spremenljivk. Tako je raziskava L. Jackson in Bracken (1998, v Pečjak 

in Košir, 2008), v kateri sta preučevala povezanost med različnimi dimenzijami samopodobe 

(učna, socialna, čustvena, družinska, telesna samopodoba, kompetentnost) in socialno 

sprejetostjo, pokazala, da se priljubljeni in zavrnjeni učenci pomembno razlikujejo v vseh 

dimenzijah samopodobe. Največje in najjasnejše razlike med priljubljenimi učenci in ostalimi 

sociometričnimi skupinami po dvodimenzionalnem klasifikacijskem sistemu so se pojavile na 

področju socialne samopodobe. V nasprotju pa so študentje psihologije v okviru njihove 
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raziskave ugotovili, da se tako splošna kot socialna samopodoba ne povezujeta z dobljenim 

številom izbir na sociometrični preizkušnji (Pečjak in Košir, 2008).  

 

4. Vpliv kontekstualnih dejavnikov na socialne odnose v razredu 

 

Na socialni položaj posameznika vplivajo številni dejavniki, ki izhajajo tako iz značilnosti 

učenca kot tudi iz značilnosti kontekstualnih okoliščin, v katerih potekajo socialne interakcije 

(Košir, 2013). Tako imajo poleg značilnosti otroka pomembno vlogo za njegovo socialno 

sprejetost tudi prepričanja sošolcev o tem otroku in učiteljevo vedenje do učenca, ki močno 

vpliva tudi na predstave sošolcev do tega učenca (Hughes, Cavell, Willson, 2001, v Pečjak in 

Peklaj, 2015).  

 

Učiteljevo vedenje in odnos do posameznega učenca predstavlja učencem model, na podlagi 

katerega razvijejo svoje lastne zaznave vrstnikov (Pečjak in Peklaj, 2015). Različni avtorji 

ugotavljajo, da vrstniki bolje sprejemajo učence, ki imajo z učiteljem boljši in manj konflikten 

odnos (Birch in Ladd, 1998, Taylor, 1989, Ladd, Birch in Bush, 1999, v Pečjak in Peklaj, 

2015). Poleg učiteljevega vedenja na socialno sprejetost pomembno vpliva tudi njegov način 

strukturiranja pouka. Pri tistih učiteljih, ki pri vodenju pouka uporabljajo več skupinskega 

dela in bolj spodbujajo interakcijo med učenci se pokažejo bolj fleksibilne socialne strukture 

razreda, stabilnejše vzajemne izbire, ki nakazujejo število prijateljev, in manjše število 

učencev, ki izstopajo po svoji priljubljenosti oz. nepriljubljenosti (Hallinan, 1976, v Pečjak in 

Košir, 2008). 

 

2. 3. 2 MERJENJE SOCIALNE SPREJETOSTI 

 

Informacije o socialni sprejetosti in o socialnih interakcijah med učenci učitelji običajno 

dobijo z opazovanjem. Polega opazovanja pa je za ugotavljanje odnosov in položaja 

posameznika v skupini najbolj poznana in najpogosteje uporabljena sociometrična preizkušnja 

(Pečjak in Peklaj, 2015). 

 

Sociometrično preizkušnjo lahko uporabimo kadar želimo raziskati: sociometrični položaj 

posameznika v skupini, povezanost med člani skupine in stopnjo kohezivnosti celotne skupine 

(Pečjak in Peklaj, 2015).  

 

Jackson in Bracken (1998, v Pečjak in Košir, 2008) navajata, da sta prednosti uporabe 

sociometrične preizkušnje, v primerjavi z opazovanjem, časovna ekonomičnost in bolj 

celosten vtis o socialnih odnosih med učenci, saj vsakemu učencu omogoča, da poda svoje 

izbire učencev.  

 

Kljub temu da je sociometrična preizkušnja najpogosteje uporabljen merski inštrument za 

ugotavljanje položaja posameznika v skupini, se moramo ob njeni uporabi zavedati tudi 

njenih omejitev. Prva je ta, da sociometričen test ni anonimen in lahko zato predstavlja 

problematičnost učenčevega vpogleda v lastne rezultate, zlasti če so ti »slabi«. Kot drugo 
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slabost lahko navedemo možno uporabo hipotetičnih kriterijev, ki kljub temu da imajo 

velikokrat osnovo v realnih odnosih, kažejo podatke o želenem socialnem položaju, ne pa 

nujno tudi o dejanskih vrstniških odnosih (Bukowski in Newcomb, 1984; Williams in 

Gilmour, 1994, v Pečjak in Košir, 2008). Prav tako pa je treba kot enega od problematičnih 

vidikov sociometrije upoštevati spremenljivost rezultatov skozi čas, saj se odnosi v skupini 

ves čas spreminjajo, zato z rezultati preizkušnje, ki je izvedena na začetku šolskega leta, ni 

mogoče zadovoljivo pojasniti odnosov med člani skupine ob koncu šolskega leta (Košir, 

2013). Zavedati se moramo torej, da lahko s sociometričnim položajem posameznika v 

skupini z gotovostjo potrdimo le število učencev, ki se s posameznikom radi družijo ali pa ga 

ne marajo. 

 

Preden v praksi uporabimo sociometrično preizkušnjo je pomembno, da učencem razložimo, 

zakaj zbiramo podatke in kakšne posledice bodo ti imeli nanje (npr. vpliv na oblikovanje 

sedežnega reda, na upoštevanje želja pri skupinskih oblikah dela …) (Pečjak in Košir, 2008). 

Podatke o socialnem položaju otrok lahko zberemo s postopkom imenovanja sošolcev, pri 

katerem učenec navede določeno število sošolcev glede na podan sociometrični kriterij. 

Sociometrični kriterij je vprašanje, ki se ga določi glede na namen preizkušnje. Učitelj se 

odloči, s katero vrsto kriterijev (realni-hipotetični, splošni-specifični, pozitivni-negativni, 

kriterij z omejenim-neomejenim številom izbir) bo zbral podatke glede na namen preizkušnje 

(Pečjak in Peklaj, 2015). Uporaba samo pozitivnega kriterija (npr.: »Naštej tri prijatelje, s 

katerimi se najraje družiš.«) omogoča delitev učencev zgolj na priljubljene in osamljene 

učence, medtem ko uporaba tako pozitivnega kot negativnega kriterija (npr.: »Naštej tri 

učence, s katerimi se najmanj rad družiš.«) omogoča klasifikacijo učencev v pet 

sociometričnih skupin (priljubljeni, kontroverzni, povprečni, prezrti, zavrnjeni učenci).  

 

Ko imamo zbrane podatke za vse učence, lahko za njihovo obdelavo uporabimo tabelarni 

prikaz oz. sociomatiko in/ali grafični prikaz oz. sociogram, ki sta najpogostejša načina 

prikazovanja podatkov. Pri sociomatriki je poleg razporeditve sociometričnih izbir v tabeli 

možno tudi računanje sociometričnega statusa, ki nam pove, koliko je nekdo priljubljen oz. 

nepriljubljen v skupini (Pečjak in Košir, 2008). Torej višji kot je posameznikov sociometrični 

status, bolj je ta priljubljen v skupini (Kajtna, 2008). V kolikor pa se učitelj odloči za grafično 

predstavitev rezultatov preizkušnje, so iz grafa razvidne tudi sociometrične strukture skupine, 

ki kažejo, kolikšna je povezanost med učenci v razredu. Te so npr: par, zvezda, veriga, 

trikotnik, pravokotnik in osamljen učenec (Pečjak in Košir, 2008).  

 

Učitelj mora obdelane rezultate obravnavati zaupno in biti pri njihovi uporabi previden ter 

obziren. To pomeni, da rezultatov ne sme prehitro posploševati in da se mora zavedati njihove 

spremenljivosti skozi čas (Marentič Požarnik, 1988).  
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3  SPODBUJANJE ODNOSOV PRIKRAJŠANIH SKUPIN UČENCEV Z 

VRSTNIKI V RAZREDU 

 

Kot smo že omenili v enem izmed prejšnjih poglavij, je nadvse pomembno, da se učitelj 

zaveda, da s svojim vedenjem do učencev z različnimi učnimi težavami, nizkim socialnim 

statusom in različnimi vedenjskimi značilnostmi vpliva na oblikovanje predstav o teh učencih 

pri njihovih sošolcih (Pečjak in Peklaj, 2015, Pečjak, 2008). Prav tako ne smemo pozabiti, da 

otrokom predstavlja učiteljevo vedenje model, s katerim se v večji ali manjši meri 

identificirajo in na njegovi osnovi oblikujejo svoje vedenje do omenjenih učencev.  

 

Da si učenci ustvarijo pozitivne predstave o ranljivih skupinah sošolcev, kamor sodijo tudi 

učenci s SUT, in z njimi vzpostavijo dobre odnose, je potrebno, da se učitelj poleg 

ozaveščanja svojih predstav in pričakovanj do teh otrok trudi spremeniti tudi predstave 

sošolcev do teh učencev (Pečjak, 2008). To lahko po mnenju M. Košak Babuder (2011) stori 

tako, da vsak dan vsaj enkrat omeni ime zapostavljenih učencev pred celim razredom in o njih 

pove nekaj dobrega. Usmerjen mora biti v njihova močna področja (Kavkler, 2002, Kavkler, 

2006, Pečjak, 2008) in jih pred ostalimi učenci večkrat pohvaliti (Pierangelo in Giuliani, 

2008, Košak Babuder, 2011). Dati mora tudi pohvalo, ki je dosledna, iskrena in zaslužena, saj 

v nasprotnem primeru lahko izgubi zaupanje učencev, kajti ti zelo dobro vedo, kdaj si kdo 

zasluži pohvalo. Po mnenju Youngsa (2000) lahko z neiskreno pohvalo pri zapostavljenih 

učencih vzbudi dvom, zaradi česar pohvala izgubi svojo vrednost pri samovrednotenju in 

vrednotenju s strani drugih. Poleg pohvale pa lahko zapostavljene učence ob izjemnih učnih 

in vedenjskih dosežkih tudi nagradi, saj z nagrado otroka postavi v središče dogajanja in mu 

omogoči resnično zavedanje svojega dosežka, kar pa posledično prispeva k dobri samopodobi 

in samospoštovanju (Youngs, 2000). V kolikor ti učenci s svojim vedenjem pridobijo 

negativno povratno informacijo, je pomembno, da učitelj svoje pripombe usmeri v vedenje, 

nalogo ali izvedbo in ne na učenčevo osebnost, saj s tem v njem vzbudi občutja nesposobnosti 

in manjvrednosti (Viola, 2008). Da bodo sošolci resnično spremenili svoje vedenje do 

zapostavljenega učenca, mu mora učitelj ponuditi pomoč in podporo tudi pri vključevanju v 

razredno skupnost, tako da poišče priložnosti, v katerih se lahko izkaže (npr. zaradi 

nespretnosti pri nogometu mu v športni igri dodeli drugo zanj bolj primerno vlogo sodnika) 

(Kavkler, 2002). Da pa se bo učenec uspešno vključil v razred kljub občasnim zavrnitvam in 

neuspehom, je pri njem potrebno razvijati tudi odpornost, ki ga bo varovala pred začaranim 

krogom obupovanja, zmanjševanja truda in izogibanja (Magajna, 2006). Odpornost 

zapostavljenega učenca se kaže v njegovih pozitivnih pričakovanjih, zaupanju v lastno 

učinkovitost, razvitosti veščin reševanja problemov, sposobnosti empatije, prožnosti in 

zmožnosti premagovanja težav kljub neuspehom, s katerimi se sooča (Magajna, 2006).  

 

Za izboljšanje medosebnih odnosov v razredu je pomembno tudi, da učitelj zmanjšuje 

tekmovalnost in povečuje sodelovanje med učenci z različnimi oblikami sodelovalnega učenja 

(Pettilon, 1980, Portet, 2000 v Pečjak, 2008), ki vplivajo tako na razvoj kognitivnih kot tudi 

socialno-emocionalnih sposobnosti in spretnosti otrok (Kavkler, 2008b). Pri načrtovanju 

sodelovalnega učenja mora biti pozoren, da zapostavljenega učenca vključi v skupino 



24 
 

sošolcev, ki so tolerantni in ga bodo znali podpreti. Prav tako mora jasno strukturirati naloge, 

saj tako ublaži organizacijske težave manj uspešnega učenca in mu omogoči, da lahko 

izkoristi svoje močne sposobnosti (Košak Babuder, 2011). Ker učenci s SUT redko doživljajo 

pozitivne izkušnje pri učenju, je sodelovalno učenje učinkovita metoda za spodbujanje 

motivacije za učenje, saj jim skupina ob opravljanju njihove dodeljene naloge s skupnim 

ciljem nudi čustveno oporo (McMaster, Fuchs in Fuchs, 2002, v Jereb, 2011). Prav tako 

sodelovalno učenje tem učencem omogoča možnost razvijanja socialnih veščin, dokazovanja 

njihovih močnih področij, izboljševanja samopodobe, vedenja in vzpostavljanja socialnih 

stikov. Da sodelovalni način dela vpliva na psihosocialno stanje otrok, kažejo tudi rezultati 

različnih raziskav, ki poudarjajo, da uporaba sodelovalnega učenja izboljša odnose med 

učenci, kar se kaže v večjem sprejemanju drugih, boljšem vzdušju v razredu, večji 

pripravljenosti za medsebojno sodelovanje in v zmanjšanju motečega vedenja (Peklaj, 2001, v 

Pečjak in Peklaj, 2015). Podobne učinke, kot jih ima sodelovalno učenje na psihosocialni 

položaj manj uspešnih učencev, ima na socialno-emocionalnem področju tudi vrstniška 

pomoč, ki jo DuBois in Karcher (2005, v Jereb 2011, str. 95) opredeljujeta kot »obliko 

pomoči vrstnika vrstniku na različnih področjih učenja«. Kljub temu da je osnovni namen 

vrstniške pomoči pomoč pri učenju, lahko učenec, ki nudi pomoč, pomaga zmanjšati 

vrstnikove težave tudi na psihosocialnem področju z vzpostavljanjem prijateljstva, 

komunikacije, podpore, razumevanja, spodbujanjem samostojnosti in prispevanjem k 

pozitivnemu samovrednotenju (Koren, 2006).  

 

Če hoče učitelj pomagati otrokom, ki imajo težave v medosebnih odnosih, jih mora tudi 

spodbujati k uporabi takšnega vedenja, ki omogoča boljšo socialno sprejetost med vrstniki v 

razredu (Smrtnik Vitulić, 2011). Pri tem lahko uporablja pozitivno ojačevanje, ki mora biti za 

učinkovite rezultate pogosto, dosledno, vztrajno in mora učenca motivirati. S starši in 

učencem lahko sklene tudi preventivno pogodbo, ki se nanaša na želeno vedenje in 

opredeljuje dosegljive in časovno določene cilje, kriterije uspeha, nagrade, kazni in postopke 

vrednotenja uspeha. Poleg tega pa lahko učenca z različnimi tehnikami samonadzora  

(uporaba dnevnika, diagrama, štoparice, grafikona) nauči, da prepozna notranje in zunanje 

sprožilce določenega vedenja, kar je prvi korak k sposobnosti samoobvladovanja (Ayers in 

Gray, 2002). Zelo primerna strategija za obvladanje vedenja je tudi »Semafor ali strategija 1, 

2, 3 - uspeh«, pri kateri učitelj s tremi opozorili doseže, da učenec preneha z določenim 

vedenjem in se začne drugače obnašati. Opozorila daje s postopnim dvigovanjem prstov in z 

ustnimi izreki o prvem, drugem in tretjem opozorilu ali pa z dvigovanjem treh kartonov po 

strategiji semaforja. Tako za prvo opozorilo dvigne zelen karton, za drugo oranžen in za tretje 

rdeč karton. Po prejemu treh opozoril ima učenec čas za odmor na posebni odmaknjeni klopi 

ali označenem delu učilnice, ki se uporablja kot kazenski prostor, v katerem učenec opravlja 

kazen, ki mu jo učitelj določi (Phelan in Schonour, 2004, v Košak Babuder, 2011).  

 

Poleg različnih strategij spodbujanja primernega vedenja pri učencih lahko učitelj izboljša 

psihosocialno funkcioniranje otrok v razredu tudi z ustvarjanjem pozitivne razredne klime in 

razpoloženja pri učencih, z uporabo krajših sprostitvenih tehnik, z atribucijskim treningom, s 

katerim želi spremeniti prepričanja o vzrokih za uspeh/neuspeh (Božič, 2002), z oblikovanjem 

priložnosti za doživljanje uspeha v podpornem okolju, z jasno izraženimi pričakovanji 
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(Kavkler, 2006), s spodbujanjem pozitivnih interakcij, z organiziranjem kratkih razrednih 

srečanj, ki so namenjena reševanju razrednih problemov in z načrtnim učenjem socialnih 

veščin (Pierangelo in Giuliani, 2008).   

 

Zaključimo lahko, da spodbujanje medosebnih odnosov ni le ena aktivnost, ki jo izvedemo v 

razredu, pač pa je dolgotrajen proces, ki vključuje različne dejavnosti, ki omogočajo učencem 

možnost za trajnejšo spremembo odnosov (Smrtnik Vitulič, 2011).    

 

3. 1 NAČELA IN METODE ZA UČENJE IN URJENJE SOCIALNIH VEŠČIN  

 

Ker nimajo vsi otroci možnosti spontano razvijati socialnih veščin v svoji družini in okolju, 

jim mora učitelj pomagati z načrtnim in sistemskim učenjem le teh (Žižak, 2009). Pri tem je 

pomembno, da se zlasti razredni učitelj zaveda pomembnosti razvoja socialnih veščin in se je 

pripravljen ustrezno izobraziti za njihovo poučevanje, saj je ravno on tisti, ki se prvi sreča z 

učenci s SUT, za katere velja, da imajo socialne veščine slabo razvite. Zaradi vsakodnevnega 

stika z učenci s SUT ima razredni učitelj največji vpliv pri preprečevanju ali zmanjševanju 

psihosocialnih problemov, ki se lahko razvijejo v primeru neustrezno razvitih socialnih 

veščin. Prav zaradi preprečevanja socialnih težav, povečanja možnosti za razvoj potencialov 

in vzpostavitev pozitivnih odnosov z vrstniki je pomembno, da učitelj začne z načrtnim 

učenjem socialnih veščin čim prej (Košak Babuder, 2011).   

 

Avtorici H. McGrath in S. Francey (1996, str. 1) v svojem priročniku izpostavljata naslednjih 

šest temeljnih načel, ki spremljajo učenje socialnih veščin.  

(1.) Socialne veščine so povezane z vedenjem v šoli. 

Učenci s slabim učnim uspehom šole ne marajo, zato kršijo pravila in se vedejo neustrezno. 

Če jih naučimo socialnih veščin oz. kako naj se bolje sporazumevajo z drugimi, bo to ublažilo 

ali celo odpravilo njihove vedenjske težave in jih pripravilo do tega, da se bodo začeli lepše 

obnašati in več energije posvečati šoli. 

(2.)  Z učenjem socialnih veščin pridobijo vsi otroci in ne le tisti s težavami. 

 

(3.)  Učenci s posebnimi potrebami se bodo z usvojenimi socialnimi veščinami lažje 

vključili v razred. 

 

(4.)  Samozaupanje učencev se razvije, če se sami sprejemajo, če jih drugi sprejemajo in 

če so pripravljeni tvegati.  

Učitelj mora vsem učencem pomagati pri pridobivanju samozaupanja, tako na učnem kot na 

socialnem področju, s krepitvijo njihove samozavesti na podlagi prijetnih izkušenj, ki jim 

bodo kasneje v pomoč pri sposobnosti tveganja in preizkušanja v novih okoliščinah. 

(5.)  Učenje je najbolj efektivno, če ga spremljajo veselje,  sproščenost  in možnost 

praktično preizkusiti naučeno – učenci pri učenju socialnih veščin vedno uživajo. 

 

(6.)  Socialne veščine je možno učiti v razredu, na igrišču in še kje.  
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Učitelj lahko v različnih okoljih uči in utrjuje socialne veščine otrok z raznolikimi metodami, 

kot so sodelovalno učenje, vrstniška pomoč, igra vlog, dramska igra, sistematično učenje 

veščin z modeliranjem in posnemanjem, trening socialnih veščin, socialne igre idr. Kot 

najpogostejši metodi za razvijanje socialnih veščin se v praksi pojavljata trening socialnih 

veščin in socialne igre, zato ju bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.  

 

3. 1. 1 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

 

Trening socialnih veščin je najpogostejša metoda, ki se jo uporablja tako za urjenje že 

osvojenih veščin kot tudi za učenje novih (Rozman, 2006). Največkrat se omenjen trening 

osredotoča na učenje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih veščin (Ayers in Gray, 2003), 

na izboljšanje socialne sprejetosti učencev z manj ugodnim sociometričnim statusom (Pečjak 

in Peklaj, 2015) in na zamenjavo neustreznih vzorcev vedenja z bolj prosocialnimi oblikami 

vedenja (Košir, 2013). Posamezniku torej omogoča reflektiranje lastnega vedenja, odgovorno 

ravnanje in prevzemanje odgovornosti nase, upoštevanje mnenj drugih, grajenje in 

vzdrževanje socialnih mrež, sklepanje novih prijateljstev, konstruktivno reševanje konfliktov 

in pridobivanje novih izkušenj ter znanja za neodvisno življenje in boljše delovanje. Najbolj 

ga potrebujejo tisti otroci, ki imajo težave na področju samokontrole in na področju učnega, 

socialnega in čustvenega razvoja (Bloomquist, 1996, Žižak, 2009), med katerimi so tudi 

otroci s SUT. A. Žižak (2009) meni, da se morajo otroci s SUT, ki imajo internalizirane 

motnje, učiti prosocialnih vedenj, ki jim bodo pomagala pri socialni vključitvi med vrstnike, 

otroci z eksternaliziranimi motnjami pa veščin, ki jim bodo omogočala obvladovanje 

socialnih situacij na prosocialen način. K. Košir (2013) pa poudarja, da se je pri poskusih 

spreminjanja vedenja potrebno zavedati, da je nekatere vedenjske vzorce težko spremeniti, saj 

imajo ti močno funkcionalno vrednost. Iz tega razloga morajo za spremembo vedenja učinki 

naučenih socialnih veščin pretehtati posledice vzorcev slabega vedenja (McIntyre, 2006).  

 

A. Žižak (2009) navaja, da je trening socialnih veščin za dosego želenih učinkov priporočljivo 

izvajati dva do tri mesece, pri čemer potekajo srečanja enkrat ali dvakrat na teden, v kolikor je 

program intenzivnejši. V tem času se običajno izvede od 12 do 24 srečanj, pri katerih je 

vsebina odvisna od ciljev in udeležencev programa. Praviloma morajo biti vnaprej 

pripravljene dejavnosti skladne z značilnostmi članov skupine, kar pomeni, da je potrebno 

učenje tistih socialnih veščin, ki jih učenci nimajo razvitih ali so slabše razvite in ki so 

primerne njihovi starosti (Žižak, 2009).  

 

Pred začetkom izvajanja treninga je potrebno ugotoviti, v kolikšni meri učenci poznajo pravila 

v medosebnih odnosih, kakšna sta njihov lokus kontrole in motivacija ter kako zaznavajo 

svojo socialno sprejetost (Porter, 2000 v Pečjak, 2008). Prav tako je potrebno udeležencem 

razložiti, kaj je trening socialnih veščin, kako poteka in kaj je mogoče z njim pridobiti 

(Rozman, 2006). Glede na ugotovljene primanjkljaje na področju socialnih veščin se je nato 

potrebno odločiti, katere socialne veščine bomo razvijali. Treningi socialnih veščin za otroke 

običajno zajemajo naslednje veščine: znati se igrati, pozitivna naravnanost, tvegati, 

sodelovati, biti zanimiv, zavzeti se zase (McGrath in Francey, 1996). Prav tako pa vključujejo 
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tudi naslednje komponente: pogovor o socialnih veščinah in obrazložitev, zakaj se jih je 

potrebno učiti; ugotavljanje ustreznih in neustreznih načinov uporabe posamezne veščine; 

simulacijske vaje za utrjevanje določene socialne veščine, povratne informacije o učenčevem 

vedenju s strani učitelja in vrstnikov; okrepitev za uporabo naučene veščine v naravnem 

okolju (Pečjak in Peklaj, 2015).  

 

Teme posameznih srečanj lahko učitelj predstavi z uporabo različnih metod, kot so npr.: 

vodene fantazije, nedokončane zgodbe, asociacije, risanje, delo v parih, delo z različnimi 

pripomočki in druge. Pogosto se pri učenju socialnih veščin uporablja igra vlog, ki 

udeležencem omogoča, da z igranjem različnih vlog vadijo korak za korakom zapletena 

vedenja neke socialne veščine (Žižak, 2009). Zaradi omogočanja številnih priložnosti za 

simulacijo različnih situacij je igra vlog zelo učinkovita tehnika tudi za dvigovanje otrokove 

motivacije in smisla za humor. Izjemno koristna pa je za učence s SUT, saj jim omogoča 

priložnosti za urjenje primernega pogovora z drugimi  (Pierangelo in Giuliani, 2008). Prav 

tako so za otroke s SUT zelo učinkovite socialne zgodbe, ki opisujejo različne situacije, 

stališča, veščine in koncepte s socialnimi namigi in najpogostejšimi odzivi. Cilj teh socialnih 

zgodb je posredovanje ustrezne informacije na pomirjujoč in potrpežljiv način, ki ga učenec s 

SUT zlahka razume (Košak Babuder, 2011). Poleg vseh izpostavljenih dejavnosti lahko v 

trening socialnih veščin vključimo tudi risbe avtorjev Warden in Christie (2001, str. 49, 50), 

ki predstavljajo različne primere prosocialnega in antisocialnega vedenja in ki so osnova za 

naslednje štiri tipe nalog: 

 naloge, ki spodbujajo otrokovo razmišljanje o pravilih socialnega vedenja (Otroka pri 

teh nalogah vprašamo, npr.: »Zakaj je dobro, če tako ravnamo? Zakaj je slabo, če tega 

ne naredimo?«), 

 naloge, ki spodbujajo otrokovo razumevanje v socialni interakciji (Vprašamo jih 

lahko: »Kaj misliš, zakaj je otrok naredil to? Poznaš koga, ki je tako ravnal?«), 

 naloge, ki se osredotočajo na medosebne občutke in izmenjavo vlog (»So se Juretova 

občutja spremenila? Kako?«), 

 naloge, ki otroke spodbujajo k razmišljanju o posledicah njihovih dejanj (»Kaj bi 

storil/a, če bi se tebi zgodilo, kar se je Maši?«). 

 

Warden in Christie (2001) navajata, da je vse štiri tipe nalog z vključujočimi risbami znotraj 

treninga socialnih veščin priporočljivo uporabljati v pogovoru v skupini/parih ali v igri vlog. 

Poleg zgoraj izpostavljenih dejavnosti lahko trening socialnih veščin izvajamo tudi z uporabo 

socialnih iger, ki jih bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. 

 

Pri načrtovanju vsebine treninga socialnih veščin mora biti učitelj pozoren, da se izbrane 

dejavnosti prilagajajo ciljem srečanja, ki sovpadajo s slabše razvitimi socialnimi veščinami 

otrok s SUT, in ne, da se cilji srečanja prilagajajo izbranim dejavnostim (Rozman, 2006).  

 

Po mnenju K. Košir (2013) se mora učitelj poleg poznavanja poteka samega treninga zavedati 

tudi, da njegov namen resnično dosežemo šele, ko učencem omogočimo priložnosti za 

uporabo naučenih veščin v njihovem naravnem okolju v odnosih z vrstniki. Avtorica omenja 

tudi, da je trening učinkovitejši, če v urjenje socialnih veščin vključimo vrstnike in uvedemo 
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naloge za utrjevanje veščine, ki zahtevajo preizkušnjo naučenih spretnosti v konkretnem 

odnosu z vrstniki.   

 

Študije o učinkovitosti treningov socialnih veščin niso pokazale enoznačnih rezultatov, saj so 

nekateri avtorji (Berner, Fee in Turner, 2001, Elliot, Pring in Bunning, 2002, v Pečjak in 

Peklaj, 2015) ugotovili, da so se socialne veščine pri učencih po izvajanju treninga socialnih 

veščin izboljšale, medtem ko so drugi (Kavale in Mostert, 2004; Fox in Boulton, 2003, Maag, 

2005, v Pečjak in Peklaj, 2015; Moote, Smyth, Wooderski, 1999, Gresham, 1997 v Žižak, 

2009) poročali o omejenih, velikokrat celo nepomembnih učinkih. Razlogi za slabšo 

učinkovitost treningov, ki jih navajajo izpostavljeni avtorji so različni. Moote, Smyth in 

Woderski (1999, v Žižak, 2009) poudarjajo pomembnost večkratnega ocenjevanja učinkov 

treninga, ki presega ocenjevanje zgolj na začetku in koncu izvedbe, potrebo po dopolnjevanju 

treninga socialnih veščin z drugimi strategijami kot so žetoniranje, pozitivno podkrepljevanje 

itd. Izpostavljajo pa tudi potrebo po tem, da se v program pomoči, ki ga vodi učitelj, 

vključujejo tudi starši. Gresham (1997, v Žižak, 2009) opozarja na kratkoročnost rezultatov 

samega treninga in na slabšo generalizacijo naučenih socialnih veščin v realno okolje razreda, 

s katero se strinjajo tudi ostali navedeni avtorji, ki govorijo o nepomembnih učinkih izvajanja 

treningov socialnih veščin. Kavale in Mostert (2004) pa vidita probleme za slabo učinkovitost 

treningov v času trajanja treningov, pri čemer poudarjata, da je za spremembe potrebno dalj 

časa trajajoče izvajanje, v slabši veljavnosti in zanesljivosti inštrumentov ter v sami sestavi 

programa treninga socialnih veščin. Ta mora po mnenju avtorjev Vaugh, Kim, C. V. Morris 

Sloan, Tejero Hugnes, B. Elbaum in D. Sridhar (2003) zajemati tako modeliranje zaželenih 

socialnih veščin, ki ga izvaja učitelj za izboljšanje socialnega funkcioniranja učencev s 

slabimi socialnimi veščinami, kot tudi široke možnosti za vadbo modeliranih socialnih veščin.  

 

3. 1. 2 SOCIALNE IGRE 

 

J. Virk-Rode in J. Belak-Ožbolt (1998, str. 21) opredeljujeta socialne igre kot »tehnike, ki 

pomagajo otrokom in odraslim, da se med seboj spoznavajo ter se učijo poslušati drug 

drugega, razumevati in se vživljati v drugega, sprejemati in reševati konfliktne situacije ter 

graditi odnose sodelovanja in ne tekmovanja«. Otrokom, ki so težko vodljivi, močno 

vzkipljivi, agresivni, plahi ali imajo porušeno zaupanje v ljudi zaradi travm in stresov, kot so 

izguba staršev, ločitev, brezposelnost, stigmatizacija otroka, ponavljajoče se težave doma ali v 

vrstniški skupini, omogočajo lažjo vključitev v razredno skupnost (Čuruvija, 2001). 

Pospešujejo torej socializacijo in osebnostni razvoj otrok. Ob upoštevanju kognitivnih in 

čustvenih značilnosti pa učitelju omogočajo tudi učinkovito realizacijo vzgojnih ciljev na 

psihosocialnem področju (Vopel, 1991). Poleg izboljšanja odnosa do sebe in do drugih ob 

primerni uporabi prispevajo tudi k bolj ozaveščenemu spraševanju in odločanju o tem, kako in 

zakaj tako ravnamo v svojem življenju in v našem svetu (Kobolt, 1990).  

 

Ker se otroci najraje učijo z igro, lahko učitelji za učenje socialnih veščin uporabijo tudi 

socialne igre, saj se, kot pravita J. Virk-Rode in J. Belak-Ožbolt (1991), korist socialnih iger 

za učence kaže v tem, da pridejo v medsebojni stik in se med seboj povežejo. Posledično se 
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med njimi razvijejo solidarnost, medsebojna pomoč in toleriranje različnosti, hkrati pa se 

otroci tudi sprostijo in zmanjšajo svoje bojazni, ker lahko izrazijo čustva in ker vedo, da bodo 

ta med vrstniki sprejeta. Ker imajo učenci s SUT velikokrat poleg učnih primanjkljajev, 

deficite tudi na psihosocialnem področju, so socialne igre in druge socialne aktivnosti 

primerno sredstvo za odpravljanje ali vsaj ublažitev omenjenih motenj, kajti »z njimi 

razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno področje otrokove osebnosti, hkrati pa tudi 

njihovo ustvarjalnost« (Virk-Rode, Belak Ožbolt, 1991, str. 4). 

 

Socialne igre lahko učitelj uporablja tako pri pouku kot tudi pri vzgojno-izobraževalnem delu 

v knjižnici, svetovalnemu delu z manjšimi skupinami, delu s starši in pri različnih interesnih 

dejavnostih (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1991). Socialne igre se običajno izvajajo v obliki 

skupinskega dela in po metodi izkustvenega učenja, pri čemer vključujejo tako verbalne kot 

tudi neverbalne načine izražanja. Med neverbalne načine izražanja sodijo različne oblike 

likovne, glasbene in gibalne formulacije (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998).  

 

Z igrami je mogoče reproducirati strukturo resničnih življenjskih situacij na poenostavljen 

način, pri čemer so udeleženci zavarovani pred neugodnimi posledicami, saj igra ni resnična, 

zato tudi posledice ne morejo biti. Prav zaradi tega imajo torej vsi udeleženci možnost 

enakopravnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo funkcioniranje (Kobolt, 1990).  

 

Izvedba socialnih iger ni strokovno zahtevna, zato jih poleg posebej izobraženih 

strokovnjakov lahko izvaja tudi razredni učitelj ali vodja skupine (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 

1991).  Izpelje jih lahko kot samostojne dejavnosti ali pa jih vključi v trening socialnih veščin, 

v katerem lahko poleg socialnih iger uporabi še druge dejavnosti. Pri vodenju mora biti 

pozoren zlasti na natančno predstavitev pravil in ciljev igre, vključenost vseh otrok v 

skupinsko dogajanje, jasno predstavitev zahtev, spoštovanje identitete otrok in njihovih želja 

ter na velikost, sestavo in potrebe skupine (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998, str. 22). Prav 

tako mora pri skupinskem delu upoštevati naslednje štiri temeljne korake (Schmidt, str. 423).  

(1.)  Analiza razredne situacije – da lahko učitelj izbere socialne igre, ki ustrezajo strukturi 

skupine, mora poznati tako značilnosti skupine kot celote kot tudi značilnosti 

posameznih članov.  

 

(2.)  Uvod v igro – učitelj predstavi igro in razloži pravila, ki morajo biti kratka, jasna in 

jedrnata. Prav tako učence seznani s cilji in potekom igre, pri čemer morajo navodila 

poudarjati prostovoljnost sodelovanja. 

 

(3.)  Izvedba igre – učitelj učence spodbuja pri aktivnemu sodelovanju bodisi v paru, 

skupini ali pri samostojnem delu. Po potrebi posreduje še dodatna pojasnila k igri in 

skrbi, da otroci upoštevajo trajanje igre. Če želi, lahko pri igrah sodeluje tudi sam. Po 

besedah Vopla (1991) je pomembno, da učitelj, zlasti v eksperimentalni fazi socialne 

igre, prepusti svojo usmerjevalno vlogo, ki jo sicer ima pri pouku, strukturi igre, saj 

lahko otroci na tak način v spodbudnem skupinskem okolju pridobijo pomembne 

izkušnje brez pomoči vodje. Učenci so takrat razbremenjeni, saj ne razmišljajo o 

svojih občutjih do vodje in o tem, kako bo vodja na kaj reagiral, pač pa so 
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osredotočeni na svojo odgovornost za uspešno izvedbo igre. V socialnih igrah učenci 

dobijo povratno informacijo takoj brez učiteljeve sodbe o pravilnosti ali napačnosti.  

 

(4.)  Analiza in vrednotenje dogajanja – učitelj vodi pogovor o tem, kako so otroci igro 

doživeli, kaj so se naučili in kako lahko pridobljene izkušnje uporabijo v 

vsakodnevnem življenju.  

 

Med samim izvajanjem socialnih iger je pomembno, da učitelj spremlja in si zapisuje tako 

opažanja vedenja učencev kot tudi lastne reakcije, saj mu bo to omogočilo boljše razumevanje 

dogajanja v skupini in svojih ravnanj, ki jih bo glede na potrebe ustrezno spreminjal (Virk-

Rode in Belak-Ožbolt, 1998). Prav tako mu bosta sprotna izmenjava opažanj in refleksij z 

drugimi sodelujočimi pri izvajanju pomagala pri sprotnem reševanju nejasnosti, ozaveščanju 

reakcij in pri osebnem ter strokovnem napredovanju (Čuruvija, 2001).  

 

Kot vodja mora biti tudi zgled udeležencem v procesu izražanja čustev, občutkov in 

doživljanja ter jim pomagati pri razumevanju lastnega vedenja. Poleg tega mora izražati 

toplino, zanimanje za učence in jih sprejemati takšne, kakršni so. Kazati mora tudi strpnost do 

različnih vrednot, stališč in osebnih prepričanj učencev ter biti optimistično naravnan (Rapuš 

Pavel, 2001).   

 

Pri izbiranju socialnih iger mora učitelj po besedah J. Belak-Ožbolt in J. Virk-Rode (1998) 

upoštevati tudi spoznanja o skupinski strukturi razreda in jih zato uporabiti skladno s fazo 

oblikovanosti odnosov v skupini oz. glede na to, kako potekajo odnosi v skupini. Te faze so: 

 

 faza predstavljanja in spoznavanja; 

za to fazo je značilno, da je uvodna in je zato v vsaki skupini vedno na začetku, medtem ko si 

ostale faze lahko sledijo v poljubnem zaporedju. V njej udeleženci vzpostavijo začetni stik, 

oblikujejo svoja stališča in oblikujejo vlogo v skupini. Drugi cilji socialnih iger v tej fazi so še 

znebiti se zadržanosti in strahu pred javnim nastopanjem, preprečiti nastanek podskupin in 

spodbujati sodelujoče za zavedanje svojih vtisov, čustev in pričakovanj; 

 

 faza komunikacije in oblikovanja skupine; 

namen iger v tej fazi je omogočanje članom skupine urjenje vseh oblik sporazumevanja in 

ugotavljanje, katera oblika je zanje najbolj sprejemljiva. Cilji teh iger so izražanje in 

oblikovanje čustev, spoznavanje pomena govora pri sproščanju potlačenih čustev in 

spoznavanje različnih oblik komunikacije;  

 

 faza opazovanja; 

 z igrami v tej fazi se sodelujoči učijo opazovati svojo verbalno in neverbalno komunikacijo, 

opazovati spremembe v strukturi in odnosih v skupini, nadzorovati oblike komunikacije in jih 

po potrebi spreminjati. Prav tako je pomembno učiteljevo usmerjanje sodelujočih v 

opazovanje lastnih čustev in spremljanje lastnega počutja med igrami;    
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 faza vživljanja in identifikacije; 

v tej fazi se sodelujoči učijo vživljati v osebnost druge osebe in razumeti njen položaj, stališča 

in potrebe, kar omogoča boljše sodelovanje z njo. Kljub razumevanju značilnosti in vloge 

posameznika pa to še ne pomeni, da sodelujoči odobravajo vse aktivnosti te osebe in da jih 

prevzemajo za svoje; 

 

 faza napadalnosti in samoobrambe; 

v tej fazi igre omogočajo sodelujočim učenje samoobrambe in oblikovanje konstruktivne 

napadalnosti, ki posamezniku pomagajo oblikovati in realizirati njegove lastne potrebe v 

odnosu do drugih, za razliko od destruktivne napadalnosti, ki se izraža kot povzročanje škode. 

Cilji iger v tej fazi so usmerjeni v to, da se člani skupine zavedajo konfliktov v skupini in jih 

poskušajo rešiti na konstruktiven način.  

 

Zaključimo lahko torej, da socialne igre niso navadne otroške igre, saj je za njihovo izvedbo 

kljub prostovoljnemu vključevanju vanje potrebno skrbno načrtovanje njihovega poteka. 

Otrokom omogočajo razvijanje socialnih veščin na igriv in spontan način.  

4  PSIHOSOCIALNE TEŽAVE OTROK S SPECIFIČNIMI UČNIMI 

TEŽAVAMI 

 

Pri učencih s SUT se zaradi kognitivnih primanjkljajev pojavljajo težave tako na področju 

nekaterih učnih predmetov kot tudi na psihosocialnem področju.  

 

Številne avtorice (Božič, 2002, Mikuš Kos, 1979, 2002, Backenson idr., 2015) navajajo, da 

otroci tako z lažjo in zmerno kot s tudi težjo obliko SUT zaradi specifičnih kognitivnih 

sposobnosti ne morejo slediti standardnim metodam poučevanja, kar vodi v šolsko 

neuspešnost ali slabšo šolsko uspešnost od pričakovane. Ponavljajoči se učni neuspeh pa se 

najprej odraža v slabši motiviranosti za učenje, kar pomeni, da učenci s SUT ne vlagajo 

ustreznega napora pri učenju novih vsebin, ampak se temu izogibajo, saj do njega ali celo do 

šole čutijo odpor. To povzroči, da ti učenci ne dobijo pozitivnih izkušenj o učenju in ne 

razvijejo strategij za uspešno reševanje nalog. Da imajo učenci s SUT zaradi slabega učnega 

uspeha težave z motivacijo, so z raziskavo potrdili tudi Gadeyne, Ghesquiere in Ohghnena 

(2004). 

 

Slabši učni dosežek in nemotiviranost za učenje velikokrat poleg učenca s SUT prizadeneta 

tudi starše, ki postanejo zelo zaskrbljeni in nezadovoljni z otrokom. Ker si želijo, da bi se 

otrok bolj trudil pri šolskem delu, ga pogosteje kaznujejo in primerjajo z, po njihovem 

mnenju, bolj pridnim sorojencem (Strojin, 1991). Tako se obnašajo zlasti, če ne vedo za 

otrokova nihanja v pozornosti, umirjenosti in delovni učinkovitosti ter zato pogosto napačno 

sklepajo, da je otrok samo len in da lahko, kadar se mu ljubi, svoje šolsko delo dobro opravlja. 

Do takšnega mišljenja lahko pride tudi pri učiteljih, če ti niso dobro seznanjeni z lastnostmi, 

ki spremljajo SUT (Mikuš Kos, 1991). Po navedbah Rourkerja (1988) starši, učitelji in tudi 
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vrstniki pogosto zaznavajo otroke s SUT kot manj prijetne in manj zaželene, zato z njimi tudi 

vzdržujejo bolj negativno komunikacijo. Prav tako so s strani učiteljev ti otroci prezrti ali celo 

zavrnjeni, s strani staršev pa pogosto obravnavani na zaničljiv in podcenjevalen način 

(Rourke, 1988). Ker se otrok zaveda svoje drugačnosti, je prizadet, zbegan in ne more 

razumeti, zakaj ne more biti miren in se učiti tako kot ostali otroci. Sčasoma sprejme mnenje 

okolja, da je sam kriv za svojo neuspešnost zaradi lenobe, porednosti, površnosti in 

pomanjkanja sposobnosti. Posledično se začne tudi obnašati v skladu z negativno vlogo, ki 

mu jo je podelilo okolje (Mikuš Kos, 1979). To pa pomeni, da se pravzaprav začne čutiti 

nemočnega, nezmožnega in manjvrednega ter pričakuje slabši uspeh oz. neuspeh (sprva na 

učnem, kasneje tudi na socialnem področju), saj se mu uspeh zdi nedosegljiv cilj ne glede na 

to, kako močno se ga trudi doseči (Pierangelo in Giuliani, 2008, Durrant, Cunningham, 

Voekler, 1990, Mikuš Kos, 1979). Ko pa mu uspe doseči dobre rezultate, le te pripiše sreči ali 

naklonjenosti učitelja (zunanjim vzrokom) in ne lastnim sposobnostim ter trudu, ki ga je 

vložil za dober rezultat (notranjim vzrokom) (Božič, 2002).  

 

4. 1 TEŽAVE OTROK S SUT NA PODROČJU SAMOPODOBE 

 

Otroci s SUT zaradi neizpolnjenih pričakovanj do staršev in pritiskov s strani učiteljev ter 

vrstnikov pogosto razvijejo slabšo učno samopodobo. Da so specifične učne težave povezane 

s slabšo učno samopodobo potrjujejo tudi raziskave različnih avtorjev (Gans, Kenny, Ghany, 

2003, Minke 1996, Bear itd., 1991, v Gans, Kenny, Ghany, 2003, Wiener in Tardif, 2004, v 

Horvat in Košir, 2013), ki poleg slednjega kažejo tudi, da druge dimenzije samopodobe 

(socialna, čustvena in telesna) zaradi učnih primanjkljajev niso močno oškodovane. Dobljeni 

rezultati raziskav o vplivu učnih težav na druge dimenzije samopodobe niso skladni s 

spoznanji avtorjev Gadeyne, Ghesquiere in Onghena (2004), saj so ti ugotovili, da imajo 

učenci s SUT slabšo socialno samopodobo. Zeleke (2004, v Wei in Marder, 2012) pa je v 

metaanalizi preučil 29 študij socialne samopodobe otrok s SUT in njihovih vrstnikov ter 

zaključil, da je kar 21 študij pokazalo, da se otroci s SUT ne razlikujejo v socialni 

samopodobi od otrok brez učnih težav. V šestih študijah je bilo ugotovljeno, da imajo otroci s 

SUT slabšo socialno samopodobo kot otroci brez primanjkljajev, v dveh pa, da imajo celo 

višjo socialno samopodobo kot vrstniki brez težav. Neskladne ugotovitve je mogoče razložiti 

z ugotovitvami J. Durrant in sodelavcev (1990), ki kažejo, da je socialna samopodoba bolj 

povezana z vedenjem otrok s SUT kot pa s kognitivnimi primanjkljaji ter učnimi dosežki. Iz 

tega lahko sklepamo, da so psihosocialne težave, kamor sodijo tudi socialna samopodoba in 

vedenjske motnje, posledica različnih socialnih klim, ki jih ustvarjajo učitelji, starši, vrstniki 

in drugi, s katerimi so otroci s SUT v stiku, in ne značilnosti specifičnih učnih težav, ki 

spremljajo vsakega otroka (Pierangelo in Giuliani, 2008, Larry in Silver, 1992). Če torej starši 

in učitelji ukrepajo pri začetnih neuspehih otrok s SUT, ki vodijo v slabše zaznavanje učne 

kompetentnosti in v nižja pričakovanja otroka za uspeh, tako da jim pomagajo ublažiti njihove 

težave, bodo otroci manj verjetno razvili psihosocialne težave na področju motivacije, 

vedenja, socialnih odnosov, samopodobe in samospoštovanja (Durrant idr.,1990). Kljub temu 

da nimajo vsi otroci s SUT socialno-emocionalnih težav, pa v literaturi pogosto zasledimo, da 
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so v primerjavi z vrstniki bolj dovzetni za njihov nastanek (Pierangelo in Giuliani, 2008, 

Gadeyne, Ghesquire, Onghena, 2004) zaradi primarnih specifičnih primanjkljajev, ki ovirajo 

socialno komunikacijo in slabo vplivajo na celoten socialni razvoj (Božič, 2002).  

 

Stopnja neskladnosti lastnosti otrok s SUT z lastnostmi, zahtevami in pričakovanji okolja se 

poleg na področju učne samopodobe odraža tudi v samoregulaciji, samozavesti in 

samospoštovanju otroka s slabšimi intelektualnimi sposobnostmi, kar pa po mnenju 

Ghesquiereja (2002) in J. Božič (2002) vpliva na nivo njegove socialne kompetentnosti in 

posledično na pojav težav na čustveno-vedenjskem področju ter na stopnjo prilagojenega 

vedenja v socialnih situacijah. 

4. 2 TEŽAVE OTROK S SUT NA PODROČJU SOCIALNE 

KOMPETENTNOSTI 

 

S preučevanjem socialne kompetentnosti in socialnih veščin otrok s SUT so se raziskovalci 

začeli podrobneje ukvarjati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pri čemer so skušali 

podrobneje analizirati probleme otrok s SUT na socialnem področju (Božič, 2002). Ti otroci 

so bili že takrat prikazani kot otroci, ki imajo probleme s socialno kompetentnostjo, kar se 

kaže v pomanjkljivo razvitih socialnih veščinah (Kavale in Forness, 1996). Kavale in Forness 

(1996) sta v meta študiji različnih raziskav te teme ugotovila, da se kar 75 % otrok s SUT 

sooča s primanjkljaji na področju socialnih veščin in posledično s slabšo socialno 

kompetentnostjo. Pierangelo in Giuliani (2008) pa v svojem prispevku izpostavljata 

raziskavo, ki kaže, da pomanjkljivo razvite socialne veščine otrok s SUT obsegajo naslednje 

lastnosti:  

 slabša socialna kompetentnost,  

 slabša šolska prilagodljivost, 

 občutek zavrnjenosti s strani vrstnikov,  

  težave pri iskanju prijateljev,   

 odvisnost od vrstnikov,  

 slabše vodstvene sposobnosti, 

 slabše soočanje s frustracijami,  

 neustrezni načini reševanja konfliktov,  

 slabše vključevanje v pogovore in v druge igralne aktivnosti,  

 nepozorno poslušanje,  

 slabše sodelovanje v skupini,  

 težje vzdrževanje prijateljskih odnosov, 

 manjša empatičnost. 

 

Da imajo otroci s SUT večje težave pri razumevanju drugih oz. da so bolj egocentrični, navaja 

tudi J. Božič (2002). Številni avtorji (Larry in Silver, 1991, McIntyre, 2003, Elksnin in 

Elksnin, 2004, Cartledge, 2005, Bidaux, 2012) pa so si enotni v tem, da imajo otroci s SUT 

težave z identifikacijo čustev na osnovi obrazne mimike, z branjem in razumevanjem izrazov 
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na obrazu, tonov glasu, telesne govorice in drugih neverbalnih informacij ter s planiranjem in 

kontroliranjem, kaj delajo in na kakšen način rešujejo probleme. 

 

Otroci s SUT zaradi težav v razumevanju moralnih in socialnih norm velikokrat sprejmejo 

pritiske vrstnikov, ki jih silijo v antisocialna dejanja, in se zato nagibajo h kršenju socialnih 

pravil. Prav tako imajo težave s sklepanjem o prednostih, namenih in posledicah določene 

socialne aktivnosti. V okviru iskanja možnih vedenjskih reakcij na prepoznano situacijo so 

manj vešči pri uporabi kakovostnih strategij, ki so potrebne za reševanje socialnih situacij v 

odnosih z vrstniki. Več težav imajo tudi pri oblikovanju alternativnih rešitev in pri 

razumevanju kontekstov, v katerih so primerne določene reakcije. Tako se velikokrat zgodi, 

da pri odločanju o odzivu na neko socialno situacijo izberejo ravno tisto socialno strategijo, ki 

so jo sami predhodno zaznali kot neustrezno. Na to najbrž vplivajo aktualna čustvena stanja, 

atribucije o želenem uspehu v socialni situaciji in socialni položaj. Manj spretni so tudi v 

različnih sposobnostih komunikacije zaradi težav v komunikacijskih veščinah in v jezikovnih 

primanjkljajih. To se kaže pri sporočanju slabih novic, saj so bolj direktni in ne znajo ublažiti 

slabih novic. Prav tako se to vidi v slabših zmožnostih prepričevanja drugih, da bi sprejeli 

njihovo odločitev. Slabo razvite komunikacijske veščine se pri njih opazijo tudi v 

pogostejšem strinjanju kot pa v nasprotovanju z nekom, v težkem argumentiranju ter 

zagovarjanju lastnih mnenj in stališč, v manjši iznajdljivosti v pomembnih komunikacijskih 

nalogah in v manjšem obsegu postavljenih vprašanj odprtega tipa. Največ težav pri 

prepoznavanju socialnih informacij naj bi imeli otroci z neverbalnimi SUT, saj imajo poleg 

slabših socialnih zaznav in ocen socialne interakcije, probleme tudi s senzomotorično 

koordinacijo, taktilno zaznavo, prilagajanjem novim situacijam in z oblikovanjem strategij pri 

aritmetiki (Božič, 2002).  

 

Izpostavljenih težav na področju socialnih veščin se učenci s SUT večinoma zavedajo, zato se 

dojemajo kot slabše kompetentne v primerjavi z vrstniki brez SUT (Dalley, 1992, v Bryan, 

1998). To so potrdile tudi raziskave socialne kompetentnosti otrok s SUT iz devetdesetih let, 

ki so pokazale, da se otroci s SUT ocenjujejo negativno, so bolj nezadovoljni s samim seboj, 

pričakujejo nižje dosežke in doživljajo več negativnih čustev (visoko stopnjo anksioznosti in 

depresivnosti, nagnjenost k samomorilnosti ipd.), kar pogosteje privede do motenj vedenja in 

posledično do socialne izolacije (Božič, 2002).  

 

4. 3 TEŽAVE OTROK S SUT NA VEDENJSKEM PODROČJU 

 

Vedenjski problemi so pri otrocih s SUT najpogosteje reakcija na dolgotrajnejši šolski 

neuspeh (Božič, 2002), slabe izkušnje z okoljem, slabo samopodobo in čustveno prizadetost 

(Mikuš Kos, 1991, 2002). Vedenjsko težavni otroci s SUT povzročajo tako v šoli kot tudi 

doma več hujših problemov in posledično več nezadovoljstva pri starših, učiteljih in vrstnikih, 

zaradi česar doživljajo strani staršev, učiteljev in vrstnikov tudi več pritiskov in več 

odklonilnih ter kaznovalnih reakcij (Mikuš Kos, 2002). Nekateri učenci s SUT, ki se soočajo z 

vedenjskimi motnjami, imajo poleg nevrofiziološko pogojenih težav z učenjem tudi 

nevrološko pogojene vedenjske in odzivne značilnosti, zaradi katerih se težje prilagajajo 
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vedenjskim zahtevam družinskega in šolskega okolja ter posledično živijo manj kakovostno 

življenje. Najbolj pogoste vedenjske in odzivne značilnosti so: nemirnost, pretirana aktivnost 

oz. hiperaktivnost, hitra naveličanost, razdražljivost, razburljivost, nestrpnost, 

nepremišljenost, impulzivnost, površnost, nezrelost, čustvena labilnost in nihanje 

razpoloženja (Mikuš Kos, 1979, 1991, 2002). Otroci s SUT, ki imajo poleg učnih težav še 

vedenjske in odzivne posebnosti, kažejo nepredvidene spremembe v svojem vedenju, od svoje 

starosti primernega obnašanja pa do izbruhov jeze, ihtavosti in jokavosti. Prav tako taki otroci 

skorajda niso sposobni predvidevati in načrtovati posledic svojega ravnanja. Nagrade in kazni 

ter dobre in slabe izkušnje slabo vplivajo na njihovo učenje in ojačitev primernega vedenja. 

Poleg naštetega jih je tudi težko za dalj časa zadovoljiti, osrečiti in jim ustreči, saj so 

»nenasitni« za pozitivne stvari, kot so npr. pozornost in želja po vedno novih užitkih ter 

nevsakdanjih dogodkih (Mikuš Kos, 1991).  

  

Da so SUT povezane z motnjami vedenja potrjujejo številne raziskave. Po ameriških podatkih 

ima kar 60 % mladostnikov moškega spola in 48 % mladostnikov ženskega spola z disleksijo 

vedenjske motnje. Po ugotovitvah angleških raziskav pa ima kar 30 % otrok s hujšimi SUT 

motnje vedenja in kar 45 % otrok z motnjami vedenja tudi specifične motnje branja, zaradi 

česar se ti otroci kasneje težje vključijo v izobraževanje (Božič, 2002). V strokovni literaturi 

zasledimo, da so pri otrocih s težavami pri branju motnje vedenja kar štirikrat bolj pogoste kot 

pri otrocih brez bralnih motenj. J. Božič (2002) navaja avstralsko metaraziskavo, v kateri so 

ugotavljali povezanost med specifičnimi motnjami pri pisanju, specifičnimi motnjami pri 

matematiki in pri kombinaciji obeh motenj z vedenjskimi in čustvenimi problemi, kot so 

motnja pozornosti in hiperaktivnosti, opozicionalna motnja, anksioznost, fobije in 

depresivnost. Rezultati omenjene študije so pokazali, da ima kar 20 % do 30 % otrok v vseh 

treh skupinah SUT težave na dveh do štirih naštetih vedenjskih področjih (Božič, 2002).  

 

Raziskovalci so preučevali tudi povezanost SUT z internaliziranimi (anksioznost, fobije, 

depresivnost) in eksternaliziranimi motnjami (ADHD, vedenjske motnje, agresivnost in 

opozicionalnost), pri čemer so ugotovili, da se pri otrocih s specifično motnjo pisanja v enaki 

meri pojavljajo tako internalizirane kot eksternalizirane motnje, pri otrocih z motnjo pri 

matematiki pa se bolj pojavljajo internalizirane kot eksternalizirane motnje, pri otrocih s 

kombinirano motnjo pa bolj eksternalizirane in manj internalizirane motnje. Kljub temu da se 

SUT veliko bolj povezujejo z eksternaliziranimi motnjami, so prav rezultati omenjene 

raziskave opozorili na nevarnost razvoja internaliziranih motenj pri otrocih s SUT, med 

katerimi so najpogostejše anksiozne motnje. Da se pri otrocih s SUT pogosto pojavljajo 

internalizirane motnje, kot so tesnoba, depresija, nizko samospoštovanje, frustriranost in 

dolgočasje potrjujejo tudi številni avtorji (Vidmar, 2011; Gans idr. 2003; Arnold itd. 2005, 

Dahle in Knivsberg, 2013, Ingresson, 2007, Willcutt in Pennington, 2000, vse v Bonifacci, 

Storti, Tobia, Suardi, 2016). Izpostavljena negativna čustvena stanja in vedenjske motnje 

lahko pri otrocih s SUT povzročijo telesne probleme, umik, neiniciativnost, izostajanja iz šole 

in izolacijo, kar pa vpliva na njihovo socializacijo, življenjske aktivnosti, izobrazbo in poklic 

(Mikuš Kos, 1979, Božič, 2002).  
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4. 4 TEŽAVE OTROK S SUT NA PODROČJU SOCIALNIH STIKOV  

 

Otroci s SUT izražajo svojo notranjo stisko na več načinov, in sicer lahko se vedejo 

agresivno, lahko prevzamejo vlogo »razrednega klovna«, lahko se obnašajo preveč zrelo ali 

pa se preprosto umaknejo iz situacij, ki jim povzročajo težave, kar pa se seveda odraža na 

socialnem področju (Larry in Silver, 1991). Vse izpostavljene čustvene reakcije in vedenjske 

težave vplivajo na kakovost socialnih odnosov otrok s SUT z vrstniki. Da so otroci s SUT 

slabše sprejeti med vrstniki izpostavljata Gresham in Elliot (1989, v Schmidt, 2001), saj 

menita, da imajo tako zaradi učnih težav kot tudi zaradi vedenjskih problemov manj možnosti 

za pridobitev socialnih izkušenj iz različnih socialnih interakcij, ki pa so osnova dobrih 

medosebnih odnosov. J. Božič (2002) pa poudarja, da imajo otroci s SUT zaradi pomanjkanja 

socialnih izkušenj in tudi zaradi nevroloških primanjkljajev slabše razvite socialne veščine, ki 

so po mnenju številnih avtorjev (Bryan, 1994; Gresham, MacMillan, Bocian, 1996; Kuhne, 

Wiener, 2000; Margalit, 1988, Wiener in Haris, 1997, Wiesel in Seger, 1988, v Elksnin in 

Elksnin, 2004) razlog za slabšo socialno sprejetost. Da imajo otroci s SUT večje primanjkljaje 

na področju socialnih veščin v primerjavi z vrstniki in posledično nižji sociometrični status, 

zaznavajo tudi učiteljice, ki otroke s SUT v primerjavi z ostalimi vrstniki slabše ocenjujejo na 

področju razvitosti socialnih veščin. Njihove ocene pa vplivajo na to, da jih tudi vrstniki 

slabše ocenjujejo na področju socialnih odnosov (Nowicki, 2003). Prav tako sami otroci s 

SUT menijo, da slabše socialno funkcionirajo zaradi pomanjkljive kompetentnosti v 

neverbalni komunikaciji in zaradi težav z reševanjem socialnih problemov (Kavale in 

Forness, 1996). Pomanjkljive socialne izkušnje, socialne veščine in težave v neverbalni 

komunikaciji torej pripomorejo k temu, da otroci v različnih socialnih situacijah razmišljajo 

ozko in zelo konkretno, zaradi česar so neprilagodljivi in v večjih konfliktih z vrstniki 

(Bidaux, 2012). Posledično se zaradi slabih socialnih interakcij izogibajo sodelovanju z 

vrstniki v različnih igralnih aktivnostih in težijo k igranju z mlajšimi otroki (Larry in Silver, 

1991). Prav tako pa zaradi manj pozitivnih odgovorov na poskuse vključevanja v socialne 

interakcije izražajo manj zanimanja za vrstnike, kar jih vodi v še večjo socialno izolacijo 

(McConnel in Odom, 1999, v Horvat in Košir, 2013).  

 

Kljub različnim izkušnjam na socialnem področju zaznave socialne kompetentnosti in 

socialne sprejetosti s strani otrok s SUT velikokrat niso enake dejanski socialni 

kompetentnosti in socialni sprejetosti, saj sta ti dve področji povezani s samopodobo (Bakker, 

idr., 2007). Če imajo torej otroci visoko samopodobo, je njihova zaznava socialne 

kompetentnosti in socialne sprejetosti višja kot je dejanska, če pa je njihova samopodoba 

nizka, zaznavajo socialno kompetentnost in socialno sprejetost nižje kot sta v resnici, kar 

povzroči več izogibanja različnim socialnim situacijam.  

 

V strokovni literaturi je mogoče zaslediti tudi izsledke številnih raziskav (Baydik in 

Bakkaloglu, 2009 v Horvat in Košir, 2013; Kavale in Forness, 1996; Valas, 1999, v Gans, 

Kenny, Ghany, 2003; Bryan 1974, v Bakker idr., 2007; Ochoa in Olivers, 1995, v  Nowicki, 

2003, Haeberlin idr. (1991), v Schmidt, 2001; Kuhne in Wiener, 2000; Pijl in Frostad, 2010), 

ki kažejo, da so učenci s SUT v primerjavi z vrstniki brez težav slabše socialno sprejeti. Po 

mnenju avtorja Nowicki (2003) so učenci s SUT zaradi slabše socialne sprejetosti v 
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primerjavi z učenci brez težav pod večjim tveganjem za socialno izoliranost in za razvoj 

negativnega samospoštovanja, kar po besedah S. Luciano in Savageja (2007) pripelje do 

pasivnega in podredljivega obnašanja teh otrok, zaradi česar so bolj dovzetni za izvajanje 

medvrstniškega nasilja nad njimi, kar so potrdili tudi rezultati raziskave omenjenih avtorjev. 

Prav tako sta S. Luciano in Savage (2007) z raziskavo ugotovila, da otroci s SUT izražajo 

določene značilnosti, ki jih naredijo še bolj ranljive za socialno zavrnitev in posledično za 

vrstniško nasilje. K socialni zavrnitvi in izvajanju vrstniškega nasilja nad njimi poleg nizkega 

samospoštovanja in nagnjenosti k socialni izoliranosti prispevajo še slabi učni dosežki, 

jezikovne težave, manjša asertivnost, neodločnost, slaba socialna kompetentnost in moteče 

vedenje, saj vodijo v internalizirane motnje, ki so povezane s socialno nesprejetostjo (Luciano 

in Savage, 2007).  

 

Kljub številnim raziskavam, ki so pokazale, da so otroci s SUT slabše socialno sprejeti, imajo 

mnogi vsaj enega prijatelja, kar je mogoče dokazati tudi z raziskavama Juvonena in Beara 

(1992, v Horvat in Košir, 2013) ter M. Horvat in K. Košir (2013), ki potrjujeta, da ima dve 

tretjini učencev s SUT vsaj en prijateljski odnos oz. da ima kar 81 % otrok s PPPU vsaj eno 

vzajemno izbiro znotraj razreda in da jih več kot polovica oblikuje prijateljski odnos s 

sošolcem brez težav. Prav tako je mogoče najti raziskave (Vaughn idr., 1996 v Schmidt, 2001; 

Sabornie, 1990 v Horvat in Košir, 2013; Wiener, Harris in Shirer, 1990 v Košir, 2013; Bakker 

idr., 2007), ki ne kažejo razlik v socialni sprejetosti učencev s SUT in njihovih vrstnikov. 

Dudley-Marling in Edmiaston (1985, v Horvat in Košir, 2013) sta celo ugotovila, da so 

nekateri učenci s SUT priljubljeni in da učne težave ne pomenijo nujno tudi slabše sprejetosti, 

pač pa predstavljajo zgolj dejavnik tveganja za socialno zavračanje, saj se zaradi njih lahko 

pojavijo vedenjske težave, posledica katerih pa je socialna nesprejetost. Kljub temu da med 

nekaterimi avtorji (Bakker, Denessenm, Bosman, 2005 v Bakker idr., 2007) velja prepričanje, 

da so tisti otroci s SUT, ki imajo vedenjske težave, slabše sprejeti med vrstniki brez težav, se 

je potrebno zavedati, da so lahko tudi nemirni otroci s SUT zaradi neposrednosti, prisrčnosti, 

junaštva in pripravljenosti se izpostaviti zelo dobro sprejeti v skupini vrstnikov.  

 

K hitremu navezovanju pristnih socialnih stikov in posledično k dobri socialni sprejetosti 

pripomorejo tudi pozitivne socialne lastnosti otrok s SUT, kot so neposrednost, prisrčnost, 

čustvena odzivnost in toplina (Mikuš Kos, 1991).  

 

Pomembno je torej, da se zavedamo, da se lahko veliko otrok s SUT ob ustrezni strokovni 

obravnavi oz. pomoči odraslih nauči kompenzirati svoje primanjkljaje, zaradi česar lahko 

postanejo uspešni učenci, ki oblikujejo primerne socialne odnose.  
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III EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Številni avtorji (Backenson, idr. 2015; Božič, 2002; Budnar, idr. 1979; Horvat in Košir, 2013; 

Mikuš Kos, 1991) izpostavljajo, da imajo otroci s SUT zaradi primanjkljajev v osnovnih 

psihičnih procesih težave tako na nekaterih učnih področjih kot tudi na področju 

psihosocialnega funkcioniranja. J. Božič (2002), M. Horvat in K. Košir (2013) navajajo, da se 

SUT začnejo izraziteje kazati ob vstopu v šolo, ki pa so v primeru neustrezne strokovne 

obravnave pospremljene z upadom motivacije, učne in socialne samopodobe, pozitivnih 

čustvenih stanj ter posledično z različnimi oblikami težavnega vedenja, ki vodijo v slabše 

medosebne odnose oz. slabšo socialno sprejetost. Da imajo učenci s SUT nižjo samopodobo 

in slabše razvite socialne veščine, ki so odraz socialne nesprejetosti, potrjujejo tudi nekatere 

empirične raziskave (Wiener in Tardif, 2004, v Horvat in Košir, 2013, Gans idr., 2003, 

Graham in Elliot, 1989, v Schmidt, 2001). V nasprotju z izpostavljenimi raziskavami pa 

Bakker s sodelavci (2007) in N. Satler (2015) ugotavljajo, da učenci s SUT niso slabše 

socialno sprejeti in nimajo nizke samopodobe, kajti učne težave same po sebi niso razlog za 

socialno nesprejetost in posledično nižjo samopodobo, pač pa so za to predvsem pri učencih 

nižjih razrednih stopenj krivi vedenjski problemi, ki spremljajo učne težave. V okviru naše 

raziskave smo želeli torej ugotoviti, v kolikšni meri se pri učencih s SUT pojavlja slabša 

socialna samopodoba, socialna nesprejetost in slabši odnosi z vrstniki, ter na podlagi 

ugotovitev izboljšati njihov psihosocialni položaj z izvajanjem različnih socialnih aktivnosti 

na osnovi spoznanj o izvajanju različnih treningov socialnih veščin. S sistematičnim in 

načrtnim izvajanjem socialnih aktivnosti smo želeli izboljšati začetno psihosocialno stanje v 

raziskavo zajetih učencev s SUT in spodbuditi učitelje k ozaveščanju pomembnosti izvajanja 

socialnih aktivnosti kot primerne metode za razvijanje socialnih veščin.  

6 CILJI RAZISKOVANJA 

 

1. Sestaviti in izpeljati program socialnih aktivnosti na podlagi ugotovljenih 

psihosocialnih primanjkljajev učencev s SUT. 

2. Ugotoviti, kako izvedene socialne aktivnosti v kratkem časovnem obdobju prispevajo 

k izboljšanju psihosocialnega položaja otrok s SUT. 

3. Ovrednotiti učinkovitost izpeljanega programa socialnih aktivnosti s primerjanjem 

rezultatov na izbranih inštrumentih pred in po koncu izvajanja socialnih aktivnosti. 
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. V kolikšni meri lahko z izvajanjem socialnih aktivnosti izboljšamo socialno 

samopodobo učencev s SUT? 

2.  V kolikšni meri lahko z izvajanjem socialnih aktivnosti izboljšamo socialno sprejetost 

učencev s SUT? 

3. V kolikšni meri lahko z izvajanjem socialnih aktivnosti izboljšamo odnose učencev s 

SUT z vrstniki, kar se kaže v njihovem sodelovanju, vedenju in komunikaciji? 

Znotraj prvih dveh raziskovalnih vprašanj smo si postavili tudi naslednji statistični hipotezi: 

H1: Učenci s SUT po koncu izvajanja socialnih aktivnosti izkazujejo statistično pomembno 

boljšo socialno sprejetost kot pred izvedbo programa.  

H2: Učenci s SUT po koncu izvajanja socialnih aktivnosti izkazujejo statistično pomembno 

boljšo socialno samopodobo kot pred izvedbo programa.  

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Izvedli smo akcijsko raziskavo, v kateri smo uporabili tako kvalitativni kot kvantitativni 

pristop k raziskovanju. Metoda je bila deskriptivna, temeljila je na multipli študiji primera.  

8. 1 VZOREC 

 

Uporabili smo namenski izbor oseb, saj smo v raziskavo vključili otroke s SUT, ki so zaradi 

določenih težav v psihosocialnem razvoju bistveni za naše raziskovanje. Raziskava je 

potekala v tretjem razredu OŠ Vide Pregarc, v katerem so štirje učenci s SUT, ki smo jim 

zaradi varstva osebnih podatkov nadeli izmišljena imena.  

8. 2 PRIPOMOČKI 

 

Podatke o psihosocialnem stanju učencev s SUT smo pred začetkom in po koncu izvajanja 

vseh v program zajetih socialnih aktivnosti zbrali z naslednjimi merskimi pripomočki: 

 sociometrični test 

smo izvedli z zapisovanjem imen na list papirja, pri čemer je bilo število izbir omejeno na tri. 

Vsak učenec je torej napisal tri pozitivne izbire glede na naslednji kriterij: »Napiši tri 

sošolce/sošolke, s katerimi se najraje družiš«. S sociometričnim testom smo zbrali podatke o 

socialni sprejetosti vseh učencev;  

 

 vprašalnik o socialni samopodobi, 

s katerim smo ugotavljali socialno samopodobo vseh otrok, predvsem pa otrok s SUT, smo 

povzeli po Musek Lešniku (2008); 
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 ocenjevalna lestvica in polstrukturirani intervju, 

ki smo ju sestavili sami, sta bila uporabljena za preverjanje sodelovanja, vedenja in drugih 

elementov medosebnih odnosov.  

 

Med izvajanjem programa pa smo podatke o psihosocialnem položaju otrok s SUT pridobili s 

strukturiranim opazovanjem na osnovi opazovalne sheme, ki smo jo sestavili sami. Vsa 

opažanja o sodelovanju, vedenju in komunikaciji učencev na posameznem srečanju smo 

zapisali tudi v obliki refleksij. 

 

8. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pred začetkom izvajanja programa smo najprej pridobili soglasje staršev, da lahko učenci 

sodelujejo v raziskavi. Za poglobljen vpogled v vrsto težav otrok s SUT smo podatke o 

funkcioniranju otrok s SUT pridobili iz strokovne dokumentacije otrok s SUT. Prav tako smo 

pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti tri šolske ure opazovali medosebne 

odnose (sodelovanje, vedenje, komunikacija) vseh učencev v razredu.  

 

S pomočjo na začetku zbranih podatkov o psihosocialnem položaju učencev s SUT s 

sociometričnim testom, vprašalnikom o socialni samopodobi, polstrukturiranim intervjujem, 

ocenjevalno lestvico in z zapisi v strokovni dokumentaciji ter na osnovi spoznanj o izvajanju 

različnih treningov socialnih veščin smo oblikovali program izbranih socialnih aktivnosti. 

Vanj smo uvrstili tiste socialne igre in druge aktivnosti, s katerimi smo krepili manj razvite 

socialne veščine učencev v konkretnem razredu, zlasti pa otrok s SUT. Osredotočili smo se 

predvsem na takšne igre in socialne aktivnosti, ki so učence spodbudile k pozitivnem 

zaznavanju sebe in drugih, sprejemanju in vključevanju drugih, učenju, kako se postaviti zase, 

kako ravnati v konfliktnih situacijah in kako pozorno poslušati ter upoštevati mnenja drugih. 

Cilji, ki smo jih skušali pri tem doseči, so: izboljšati sodelovanje učencev s SUT z ostalimi 

učenci; vključiti učence s SUT v aktivnosti skupine; povečati medsebojno komunikacijo 

učencev; izboljšati njihov način reševanja konfliktov. 

 

S triangulacijo tehnik in virov smo zagotovili celovitejši vpogled v obravnavano tematiko.  

 

Na začetku prvega srečanja smo se najprej pogovorili o poteku in namenu srečanja ter o 

pravilih, ki so veljala na vseh nadaljnjih srečanjih. Ostala srečanja pa smo začeli s 

preverjanjem domače naloge in s hitro ponovitvijo uporabe socialne veščine, ki smo jo 

razvijali na predhodnem srečanju. Med samimi srečanji smo izvajali različne socialne 

aktivnosti, med katerimi smo s pomočjo opazovalne sheme opazovali funkcioniranje otrok s 

SUT. Ob koncu vsakega srečanja pa smo izvedli razgovor, v katerem smo izpostavili počutje 

v posameznih aktivnostih in novo pridobljeno znanje, ter določili nalogo do naslednjega 

srečanja, s katero so učenci v vsakodnevnem učnem okolju utrjevali naučeno socialno veščino 

na določenem srečanju. Po vsakem končanem srečanju smo zapisali tudi refleksijo srečanja, v 

kateri smo povzeli dogajanje med uro in na kratko opisali funkcioniranje vsakega otroka s 
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SUT. Zaradi vpliva celotne skupine na psihosocialni status učencev s SUT smo v izvajanje 

programa socialnih aktivnosti vključili ves razred (28 otrok).  

 

Zbiranje podatkov pred izvajanjem programa, izvajanje programa ter zbiranje podatkov med 

in po izvedenem programu je skupno trajalo dva meseca, pri čemer smo sam program izvajali 

šest tednov (dva tedna v aprilu in štiri tedne v maju), in sicer dvakrat tedensko po eno šolsko 

uro.  

 

8. 4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke o psihosocialnem statusu otrok s SUT, zbrane s prej navedenimi inštrumenti, smo 

primerjali pred in po izvedenem programu socialnih aktivnosti in tako ugotovili, v kolikšni 

meri so socialne aktivnosti prispevale k boljši socialni samopodobi, socialni sprejetosti in 

posameznim elementom odnosov učencev s SUT z vrstniki.  

Podatke, zbrane s sociometričnim testom, smo vnesli v sociometrično tabelo, jih ovrednotili z 

izračunom sociometričnega statusa za vsakega učenca posebej in jih nato še statistično 

obdelali z Mann-Whitney in Wilcoxon testom.  

Podatke, pridobljene z lestvico socialne samopodobe, smo točkovali po vnaprej določenih 

kriterijih in rezultate interpretirali v skladu z obstoječimi opredelitvami socialne samopodobe 

po avtorju Musek Lešniku (2008) ter tudi te obdelali s prej omenjenima testoma.  

Podatke, ki smo jih dobili s polstrukturiranim intervjujem z učenci s SUT, smo obdelali z 

metodo analize vsebine.  

Podatke, ki smo jih zbrali z ocenjevalno lestvico, pa smo obdelali z Wilcoxon testom in jih 

primerjali pred začetkom in po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti.  

Opažanja, ki smo jih pridobili s strukturiranim opazovanjem na vsakem srečanju pa so nam 

bila v pomoč pri predstavitvi in interpretaciji rezultatov.  

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve o funkcioniranju učencev s SUT, ki smo jih 

pridobili iz strokovne dokumentacije in z opazovanjem medosebnih odnosov med odmori pri 

prosti igri, ter program socialnih aktivnosti, ki smo ga sestavili na osnovi predhodnega 

poznavanja težav otrok s SUT.  
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Dobljene empirične rezultate bomo prikazali v treh vsebinskih sklopih v skladu z zaporedjem 

raziskovalnih vprašanj. Ti sklopi so naslednji:  

1. socialna sprejetost učencev s SUT pred začetkom in po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti,  

2. socialna samopodoba učencev s SUT pred začetkom in po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti,  

3. odnosi učencev s SUT z vrstniki pred začetkom in po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti. 

 

9. 1 PODATKI O UČENCIH S SUT IZ STROKOVNE DOKUMENTACIJE 

 

Podatke o učencih s SUT smo pridobili iz enega ali več naslednjih dokumentov: 

 poročilo strokovnih delavcev šole o otroku z učnimi težavami in o individualnemu 

načrtu pomoči za prve tri stopnje po petstopenjskem modelu Odziv na obravnavo, 

 poročilo o že opravljenih psiholoških in specialnopedagoških obravnavah,  

 odločba,  

 globalna ocena. 

 

Ker so nekateri dokumenti vsebovali zelo malo pomembnih informacij o težavah otrok, smo 

se o njih pogovorili tudi z učiteljico in si sproti delali zapiske.  

 

Vsi pridobljeni podatki so nam bili v pomoč pri načrtovanju socialnih aktivnostih, ki so imele 

značilnosti treninga socialnih veščin. Z njimi smo želeli izboljšati psihosocialni položaj vseh 

otrok v razredu, predvsem pa otrok s SUT, ki smo jih zaradi varovanja osebnih podatkov 

poimenovali z izmišljenimi imeni – Bojan, Barbara, Milan in Darjan. Iz istega razloga so z 

izmišljenimi imeni poimenovani tudi ostali učenci, ki so sodelovali v raziskavi.  

 

Deček Bojan 

Bojan živi po besedah učiteljice v družini, ki ga pri šolskem delu spodbuja in mu pomaga 

odpravljati težave. Težave ima zlasti na področju branja in pisanja, ki se po pisnih navedbah 

strokovnih delavcev šole odražajo tudi v pasivnosti, pomanjkanju vztrajnosti in slabši 

koncentraciji.  

 

Na specialnopedagoškem diagnostičnem pregledu v svetovalnem centru je bilo ugotovljeno, 

da njegovo dekodiranje pri branju še ni avtomatizirano, saj uporablja strategijo črkovanja.  

Pogosto tudi izpušča in dodaja črke ter ugiba besede. Zaradi obremenjenosti z bralno tehniko 

vsebini prebranega ne more slediti in je v celoti samostojno obnoviti. Omenjene težave ga 

ovirajo tudi pri reševanju matematičnih besedilnih nalog, kjer ima težave z izbiranjem 

ustreznih strategij reševanja. Pri pisanju pa ima težave z izpuščanjem in zamenjavo podobnih 

črk ter s fonetičnim zapisom. Zaradi okorne grafomotorike in nekoliko povečanega pritiska na 

podlago piše v počasnem tempu, prisoten pa je tudi droben motorični nemir. 
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Opravljen psihološki diagnostični pregled v svetovalnem centru pa je pokazal, da Bojanovo 

mišljenje poteka na abstraktni ravni in da so njegove splošne intelektualne sposobnosti 

povprečne, pri čemer so besedne sposobnosti malce višje kot nebesedne. Zelo je uspešen pri 

razumevanju, analizi in sintezi enostavnih ustnih verbalnih in neverbalnih sporočil ter pri 

izražanju le teh. Dobro razume tudi praktične socialne situacije, vendar je v njih občasno 

sramežljiv in nezaupljiv do drugih.  

 

Na psihološkem pregledu so zaznali tudi, da ima na učnem področju težave z reproduciranjem 

vizualnih dražljajev in s hitrim neposrednim pomnjenjem, medtem ko je dolgoročno 

pomnjenje ustrezno. Na njegovo učinkovitost pri šolskem delu vplivajo težave s pozornostjo. 

Identificirali so tudi, da je njegova splošna samopodoba ustrezna, učna pa nekoliko znižana. 

 

Po navedbah učiteljice Bojan kaže interes za področju športa in risanja. Prav tako se rad druži 

s sošolci in z njimi igra nogomet, rad ponudi pomoč drugim ter izraža spoštljivost in vljudnost 

do učiteljev. Kljub temu v konfliktnih situacijah pogosto odreagira impulzivno.  

 

Pri Bojanu so bili z odločbo potrjeni izraziti specifični primanjkljaji na področju branja in 

pisanja ter težave na področju pozornosti. Ker se niso njegove težave zmanjšale kljub 

zagotavljanju pomoči učencu po petstopenjskem modelu (dopolnilni pouk, individualna in 

skupinska pomoč, obravnava v zunanjih inštitucijah), so starši podali pisno zahtevo za 

usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

ki je bila s strani Zavoda RS za šolstvo odobrena. Podana je bila odločba, v skladu s katero 

pripadajo Bojanu tri ure dodatne strokovne pomoči na teden. Prav tako so potrebne 

metodično-didaktične prilagoditve (pomoč pri usmerjanju in vzdrževanju pozornosti, 

ponovitev pravil ali pomoč pri njihovem branju, izpostavljanje z glasnim branjem le, če sam 

želi) ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (napovedano, dogovorjeno in z 

možnostjo prilagojenega časa, poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja, 

toleranca specifičnih napak, oblikovno prilagojeni testi, učenje samokontrole). Zaželena pa je 

tudi pomoč pri pisanju domačih nalog in pri učenju organizacijskih strategij.   

 

Deček Milan  

 

Milan živi po besedah učiteljice v spodbudnem družinskem okolju, ki dobro sodeluje s šolo. 

Rodil se je s shizo, pri kateri gre za razcep ustnice, neba in čeljustnega grebena. Že pred 

vstopom v šolo je obiskoval logopeda zaradi težav z govorom in jecljanjem. Jecljanje je ob 

vstopu v šolo izzvenelo, ima pa kljub temu še vedno težave s pravilno artikulacijo in zaradi 

nosljavega govora občasne probleme z razumljivostjo govora.  

 

V globalni oceni lahko preberemo, da so pri njem opažene nizke besedno intelektualne 

sposobnosti in mejna hitrost grafomotorične obdelave podatkov. Na učnem področju ima 

težave zlasti pri matematiki, kjer mu predstavljajo problem slabe matematične predstave in 

uporaba ustreznih strategij reševanja besedilnih nalog. Zaradi slabših matematičnih predstav 

in znanja postopkov ima izrazite težave pri računskih operacijah seštevanja in odštevanja. 

Poleg opisanih primanjkljajev ima tudi izrazito kratkotrajno usmerjeno pozornost, ki ga ovira 
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pri delu. Pri dečku je prisoten tudi motoričen nemir, ki pride do izraza zlasti pri bolj umirjenih 

strukturiranih dejavnostih (povzeto iz globalne ocene v individualiziranem programu).  

 

V pogovoru z učiteljico smo izvedeli, da pri pouku velikokrat slabo sodeluje, ne upošteva 

pravil, svoje delo pa opravlja hitro in površno, saj se ga hitro naveliča in nima veselja do 

njega. Tudi v globalni oceni je zapisano, da se med poukom oglaša, vstaja, se premika na 

stolu in leži na mizi. Obvezno mora imeti vedno nekaj v roki, kar pripomore k neurejeni mizi 

s polno pripomočki. Velikokrat ga zmoti, ko česa ne zmore povedati, ali če ga drugi ne 

razumejo, kar izraža s kljubovalnim vedenjem. V zdravilišču Rakitna so med obravnavo 

njegovega vedenja in pozornosti ugotovili, da kljubovalno vedenje večkrat uporablja za 

doseganje svoje volje ali za to, da se postavi zase. Tudi v globalni oceni lahko preberemo, da 

ima težave pri reševanju konfliktov, saj jih običajno rešuje zelo impulzivno. Slabo se tudi 

vživlja v druge in sprejema njihova mnenja, zaradi česar sošolce velikokrat žali.  

 

Iz globalne ocene je mogoče ugotoviti tudi, da je Milan zelo radoveden in vedoželjen. Na 

šolskem področju kaže velik interes za šport in likovno umetnost. Razume in sledi enostavnim 

navodilom ter uporablja slovnično pravilne večbesedne stavke. Izkazuje tudi povprečne 

nebesedne sposobnosti. 

 

Zaradi omenjenih primanjkljajev ima odločbo, s katero je usmerjen kot otrok z zmernimi 

govorno jezikovnimi motnjami in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Vključen 

je v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Pripadajo mu štiri ure dodatne strokovne pomoči na teden, pri čemer je ena namenjena 

svetovalnim storitvam, tri pa premagovanju primanjkljajev. Za ublažitev težav mora učiteljica 

Milanu omogočiti več sodelovalnega učenja v parih in majhnih skupinah, ustvariti 

organizirano in strukturirano okolje, organizirati pouk s časovnimi prilagoditvami zanj, ga 

spodbujati pri sledenju navodilom in vztrajati, da vsako nalogo dokonča. Omogočiti mu mora 

napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja. Poskrbeti mora tudi za urjenje grafomotoričnih 

spretnosti z različnimi vajami za izboljšanje koordinacije in prostorskih predstav. Milan se 

mora naučiti tudi ustreznih načinov reagiranja v različnih situacijah in drugih socialnih veščin, 

ki jih ima slabše razvite.  

 

Deklica Barbara 

 

Barbara živi po besedah učiteljice v spodbudnem družinskem okolju. Ker jo družina podpira 

pri premagovanju primanjkljajev, je motivirana za učenje in izraža velik interes za šolsko 

delo. Njena močna področja so, glede na zapisano v poročilu o otroku z učnimi težavami in o 

individualnem načrtu pomoči, likovna in glasbena umetnost ter nastopanje. Med vrstniki je 

tudi zelo priljubljena in ima veliko prijateljev, saj je empatična, prijazna in vedno pripravljena 

ponuditi pomoč tistemu, ki jo potrebuje. Kljub temu pa ima težave s konstruktivnim 

reagiranjem v konfliktnih situacijah, saj se velikokrat ob sporih umakne iz družbe ter sama 

preživi ostanek dneva (povzeto iz poročila o otroku z učnimi težavami in o individualnem 

načrtu pomoči).  
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Po besedah učiteljice ima težave zlasti na področju matematike, saj se pri njej pojem večjih 

števil še vedno razvija, kar pa prispeva k težavam s priklicem števil in posledično k slabšemu 

seštevanju in odštevanju. Poleg težav pri matematiki ima tudi specifične primanjkljaje na 

področju jezika, ki se kažejo v skromnejšem besedišču in posledično v slabšem govornem in 

pisnem izražanju ter slabšem razumevanju prebranega besedila. Večkrat ima težave tudi z 

razumevanjem navodil in zahtevnih tekstnih nalog. Pri besednem izražanju ima največ težav s 

postavljanjem besed v pravilen sklon in z načinom kombiniranja besed v daljše povedi. Njene 

jezikovne sposobnosti so nekoliko znižane, medtem ko so njene neverbalne sposobnosti 

ustrezno razvite.    

 

V šoli je obravnavana kot učenka z zmernimi specifičnimi učnimi težavami. Pri pouku se 

zanjo upoštevajo prilagoditve, ki veljajo za tretjo stopnjo pomoči po petstopenjskem modelu. 

Učiteljica ji mora torej omogočiti večje časovne prilagoditve (do 20 min), prilagoditve 

vsebine in oblike gradiva, dodatno razlago z dodatnimi ponazoritvami, različne nivoje bralne 

ali pisne zahtevnosti gradiva in več ustnega preverjanja znanja. Poleg izpostavljenega mora 

tudi še vedno izvajati prilagoditve na prvi stopnji, ki zajemajo razdelitev nalog na dele, branje 

navodil, krajši podaljšek časa (5–10 min) pri reševanju nalog, obarvane in podčrtane ključne 

informacije, preverjanje razumevanja navodil in dodatno ponovitev le teh (povzeto iz poročila 

o otroku z učnimi težavami in o individualnem načrtu pomoči).  

 

Deček Darjan 

  

Darjan živi po besedah učiteljice v nespodbudnem družinskem okolju. Pri šolskem delu ga 

doma slabo spodbujajo, kar se odraža v njegovem pomanjkljivem prizadevanju za šolsko delo 

in v vedenju.  

 

Učiteljica je povedala tudi, da ima Darjan težave zlasti na področju branja in pisanja. Njegova 

bralna tehnika še ni avtomatizirana, kar se kaže v počasnem in zatikajočem branju. Lažje 

besede sicer še zmore pravilno prebrati, pri težjih besedah pa se mu začne močno zatikati, 

zato si velikokrat težke besede kar izmisli ali pa jih obrne tako, da najprej prebere tisti zlog, ki 

mu ga uspe dekodirati, šele nato ostali del besede. Težave ima tudi z določanjem glasov v 

težjih besedah, zaradi česar besedo napačno prebere. Zaradi omenjenih težav slabše razume 

prebrano vsebino besedila. Slabo razume tudi daljša navodila, zato pri individualnem delu 

težko ostaja skoncentriran. Poleg bralnih težav ima blage težave tudi pri pisanju. Piše zelo 

počasi, saj mora zraven razmišljati o vrstnem redu črk v besedi. Težje besede velikokrat 

napiše napačno, pri čemer izpusti ali doda kakšno črko. Zaradi slabo avtomatizirane bralne 

tehnike ima težave tudi pri matematiki, in sicer pri reševanju besedilnih nalog, saj zaradi 

slabšega razumevanja vsebine, velikokrat izbere napačen postopek reševanja.   

 

Med poukom je velikokrat manj motiviran za delo ali pa se ga celo ni pripravljen lotiti, kar 

izraža s kljubovalnim vedenjem in z namernim motenjem učencev v razredu. Težave ima tudi 

s pozornim poslušanjem (povzeto iz poročila o otroku u učnimi težavami in o individualnem 

načrtu pomoči).   
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Učiteljica zaznava, da je med prosto igro pogosto impulziven, pristopa do sošolcev na 

neprimeren način in ne upošteva njihovih mnenj, zato se pogosto znajde v konfliktih, ki jih 

običajno rešuje z agresivnostjo. 

 

Velik interes pa ima za šport in vse dejavnosti, ki so povezane z gibanjem. Na učnem 

področju je zelo uspešen pri reševanju matematičnih računov in drugih nalog, ki niso 

povezane z branjem besedila. Prav tako dobro razume in analizira neverbalno gradivo ter 

različne socialne situacije (povzeto iz poročila o otroku z učnimi težavami in o individualnem 

načrtu pomoči).    

 

V šoli je obravnavan kot učenec z zmernimi specifičnimi učnimi težavami. Pri pouku je po 

petstopenjskemu modelu pomoči deležen prilagoditev na tretji stopnji. Pomoč mu nudi tako 

učiteljica pri pouku kot tudi učiteljica v podaljšanem bivanju. Obiskuje tudi dopolnilni pouk 

ter individualno in skupinsko pomoč. Glede na njegove težave je zanj potrebno prilagoditi 

vsebino besedil ali pa mu omogočiti različne nivoje bralne zahtevnosti besedila. Prilagoditi 

mu je treba čas ter oblike gradiva (npr. dodan primer načina reševanja, razlage pojmov, več 

ilustracij itd.). Potrebuje tudi veliko spodbud učitelja ter sprotno preverjanje razumevanja in 

znanja (povzeto iz poročila o otroku in o individualnem načrtu pomoči).  

 

V nadaljevanju prikazujemo zbrane ugotovitve o učencih s SUT v tabelarni obliki zaradi 

boljše preglednosti in nazornosti podatkov o celotnem funkcioniranju učencev, predvsem pa o 

njihovih pomanjkljivih socialnih veščinah, na osnovi katerih smo sestavili program za učenje 

in urjenje socialnih veščin. Rdeče obarvano besedilo v tabeli označuje tiste pomanjkljivosti 

pri učencih s SUT, ki so nam bile vodilo pri načrtovanju samega programa. 

 

Tabela 1: Podatki o učencih s SUT iz strokovne dokumentacije  
 BOJAN MILAN BARBARA DARJAN 

Družinsko 

okolje: 

spodbudno spodbudno spodbudno nespodbudno 

Težave pri 

branju: 

dekodiranje ni 

avtomatizirano, 

izpuščanje, 

dodajanje črk, 

ugibanje besed, 

nezmožnost 

sledenja in obnove 

prebrane vsebine. 

 

/ slabše razumevanje 

prebranega 

besedila. 

bralna tehnika ni 

avtomatizirana, 

počasno, zatikajoče 

branje, lažje besede 

prebere pravilno, težje 

si izmisli, obrača črke, 

težave pri določanju 

glasov v težjih 

besedah. 

Težave pri 

pisanju: 

izpuščanje in 

zamenjava 

podobnih črk, 

fonetičen zapis. 

/ slabše pisno 

izražanje. 

spuščanje in dodajanje 

črk, počasno pisanje.  

Samopodoba: splošna 

samopodoba 

ustrezna, učna 

nekoliko znižana. 

 

ni podatka. ni podatka. ni podatka. 
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Težave pri 

matematiki: 

težave z izborom 

ustreznih strategij 

reševanja 

matematičnih 

besedilnih nalog. 

slabe matematične 

predstave,  slabša 

uporaba strategij pri 

reševanju 

besedilnih nalog, 

težave tudi pri 

računskih 

operacijah 

seštevanja in 

odštevanja. 

pojem števila se še 

razvija, težave pri 

seštevanju in 

odštevanju.  

težave pri reševanju 

besedilnih nalog zaradi 

slabšega razumevanja 

vsebine – napačna 

izbira postopkov 

reševanja. 

Intelektualne 

sposobnosti: 

povprečne, besedne 

sposobnosti višje od 

nebesednih. 

nizke besedno 

intelektualne 

sposobnosti, 

povprečne 

nebesedne 

sposobnosti. 

jezikovne 

sposobnosti 

znižane, neverbalne 

povprečne. 

ni podatka. 

Močna 

področja: 

razumevanje, 

analiza, sinteza 

enostavnih 

verbalnih in 

neverbalnih 

sporočil, izražanje 

le teh; razumevanje 

praktičnih socialnih 

situacij, šport, 

risanje, nudenje 

pomoči drugim, 

spoštljivost, 

vljudnost. 

vedoželjnost, šport, 

likovna umetnost, 

razumevanje in 

sledenje 

enostavnim 

navodilom, uporaba 

slovnično pravilnih 

stavkov. 

motiviranost za 

učenje, 

sodelovanje, 

likovna umetnost, 

glasbena umetnost, 

nastopanje. 

šport, matematične 

naloge, ki niso 

povezane z branjem, 

dobro razumevanje in 

analiza neverbalnih 

sporočil in socialnih 

situacij. 

Druga šibka 

področja: 

reproduciranje 

vizualnih 

dražljajev,  težave z 

hitrim neposrednim 

pomnjenjem, 

upočasnjena 

grafomotorična 

storilnost, droben 

motorični nemir, 

pasivnost, 

pomanjkanje 

vztrajnosti, slabša 

koncentracija. 

pravilna 

artikulacija, mejna 

hitrost 

grafomotorične 

obdelave podatkov, 

motoričen nemir, 

hitro in površno 

opravljanje dela, 

slabša motiviranost 

za sodelovanje. 

ni podatka. težave z razumevanjem 

navodil, manj 

motiviran za delo, 

namerno motenje 

učencev.   

Težave na 

področju 

jezika: 

ni podatka.  

 

 

 

ni podatka. 

 

 

skromno besedišče, 

tež. z razum. 

navod., zahtevn. 

nalog, sklanjanjem, 

tvorjenjem povedi. 

 

 

 

 

 

ni podatka. 



48 
 

Socialne 

veščine: 

reševanje 

konfliktov z 

impulzivnostjo, 

kratkotrajna 

pozornost, 

sramežljivost, 

nezaupljivost. 

 

Slabše razumljiv 

govor, kratkotrajna 

pozornost, 

neupoštevanje 

pravil, kljubovalno 

vedenje, slabša 

empatija, reševanje 

konfliktov z 

agresijo. 

priljubljenost, 

empatičnost, 

prijaznost, 

pripravljenost 

nuditi pomoč 

drugim, težave s 

konstruktivnim 

reagiranjem v 

konfliktih. 

kratkotrajna pozornost, 

kljubovalno vedenje, 

neprimeren pristop do 

sošolcev, 

neupoštevanje mnenj 

drugih, reševanje 

konfliktov z 

agresivnostjo. 

Usmeritev: učenec s PPPU in s 

težavami s 

pozornostjo. 

uč. s PPPU in z 

zmernimi govor. 

jezikov. motnjami. 

učenka z zmernimi 

SUT. 

učenec z zmernimi 

SUT. 

Prilagoditve: tri ure strokovne 

pomoči na teden, 

metodično-

didaktične 

prilagoditve, 

prilagoditve pri 

ocenjevanju in 

preverjanju znanja, 

pomoč pri pisanju 

domačih nalog, pri 

učenju 

organizacijskih 

strategij.  

 

štiri ure strokovne 

pomoči, 

sodelovalno učenje, 

organizirano in 

strukturirano učno 

okolje, časovne 

prilagoditve, 

prilagoditve pri 

preverjanju in 

ocenjevanju, urjenje 

grafomotoričnih in 

socialnih veščin. 

prilagoditve za 

tretjo stopnjo 

pomoči – časovne 

in vsebinske 

prilagoditve, 

dodatna razlaga, 

več ponazoritev,  

različni nivoji 

zahtevnosti, 

prilagoditve pri 

ocenjevanju.  

Prilagoditve za tretjo 

stopnjo pomoči – 

vsebinske in časovne 

prilagoditve, 

prilagoditve 

zahtevnosti  prebranega 

besedila, sprotno 

preverjanje, 

razumevanje, veliko 

spodbud. 

 

 

9. 2 REZULTATI OPAZOVANJA MED POUKOM IN MED PROSTO IGRO 

PRED ZAČETKOM IZVAJANJA SOCIALNIH AKTIVOSTI 

 

Preden smo začeli z izvajanjem socialnih aktivnosti, smo tri ure opazovali medsebojne odnose 

v razredu, od tega smo eno uro preživeli z učenci pri učni uri in dve uri v podaljšanem 

bivanju, med prosto igro.  

 

Splošne ugotovitve  

Pri učni uri smo zaznali, da so bili otroci v splošnem dobro motivirani za sodelovanje, saj jih 

je veliko med obravnavo učne snovi o preteklosti pozorno poslušalo učiteljičino razlago in 

dvignilo roko, da bi povedali odgovor na vprašanje ali svoje mnenje o snovi. Prav tako so v 

večini sprejemali mnenje in mišljenje drugih otrok. Kljub temu so se nekateri učenci med 

pogovorom o obravnavani temi v krogu začeli dolgočasiti in zato gledali okrog po učilnici, se 

smejali, vstajali s svojega mesta v krogu in s prsti delali očala ter jih kazali drug drugemu. 

Učiteljica je nemirne posameznike najprej opozorila, nato pa nekatere izmed njih poslala 

sedeti na stol in jim naročila, naj od tam pozorno poslušajo zgodbo ter spremljajo pogovor o 

njej. Ti učenci so se, namesto da bi sodelovali s stola, igrali z različnimi pripomočki, vstajali, 

čečkali po platnicah zvezkov in ležali na mizi. Darjan, ki je bil napoten v klop zaradi motenja 

drugih otrok, je nadaljeval s svojim početjem, saj se je neprestano obračal proti zadnjemu delu 
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učilnice, kjer so sedeli drugi moteči sošolci, in se jim smejal. Prav tako se je neprestano igral s 

pisali in si zraven nekaj mrmral. Ostali trije učenci s SUT so med uro aktivno sodelovali, kar 

se je kazalo v pozornem poslušanju zgodbe, razpravljanju o razlikah pri življenju nekoč in 

danes in v motiviranosti za reševanje nalog v učbeniku na obravnavano temo. Med branjem 

zgodbe je bil pri Milanu in Bojanu opazen motoričen nemir, saj sta se neprestano premikala 

na svojem mestu iz ležečega v sedeči položaj in obratno ter tresla z nogami. Kljub temu pa sta 

zgodbo pozorno poslušala in kasneje tudi aktivno sodelovala pri nalogah, ki so se navezovale 

nanjo.   

 

Težave, ki smo jih zaznali pri učencih s SUT med opazovanjem učne ure in ki smo jih 

upoštevali pri načrtovanju programa, so naslednje: moteče in kljubovalno vedenje, 

nemotiviranost za sodelovanje, nepozorno poslušanje (Darjan), motoričen nemir (Milan, 

Darjan).  

 

V podaljšanem bivanju pa smo opazili, da se učenci tretjega razreda med odmori oz. med 

prosto igro večinoma družijo v manjših skupinah. Tako smo prvo uro, ko smo opazovali 

medosebne odnose otrok, opazili, da so se Barbara, Milan in še trije učenci brez učnih težav 

igrali lovljenje. Pri igri je imel glavno vlogo Milan, saj je večinoma sam določal potek igre in 

opozarjal udeležence na upoštevanje njenih pravil. Hkrati pa jih je tudi sam kršil. Ker se 

soigralec ni strinjal s tem, da je bil ulovljen, je začel nanj vpiti, da naj upošteva pravila in ga 

začel žaliti, zaradi česar bi se kmalu stepla, če mu ne bi Barbara rekla, da naj odneha in sama 

nadaljevala z lovljenjem. Ko je do njega pristopil drug sošolec in ga vprašal, če se lahko lovi z 

njimi, ga je sprva sprejel v igro, čez čas pa mu je, ko ga je začel opozarjati, da tudi on krši 

pravila, začel nasprotovati, nanj vpiti in ga zato izključil iz igre. Učiteljica se v nastali konflikt 

ni vmešala, saj ga ni niti opazila. Bojan se je med prosto igro igral na kombiniranem igralu s 

stolpom, gugalnico in plezali skupaj s še štirimi sošolci brez učnih težav. Med njimi pri igri ni 

prišlo do nikakršnih konfliktov. Darjan pa se je igral s sošolcem z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju ob robu igrišča z lesenimi palicami. Opazili smo, da sta se med igro večkrat prerekala 

in tudi brcala, dokler ju učiteljica ni ločila in ju poslala vsakega na svojo stan. Učiteljica je 

med odmorom morala iz igre izločiti tudi Davorja, saj je sošolce pri nogometu zmerjal, nanje 

kričal in enemu celo nalašč brcnil žogo v obraz. Od njega je zahtevala, da se ostalim igralcem 

opraviči in ga za kazen poslala sedeti na klop. Ostale punce so se igrale po skupinicah, in sicer 

nekatere v »hiški«, kjer so vadile za namišljen pevski nastop, nekatere so na travi delale 

kolesa, druge pa so se pogovarjale na gugalnicah. Med puncami ni prišlo v nobeni skupini do 

prepira.    

Ko smo drugo uro opazovali medosebne odnose učencev v razredu so se Barbara, Darjan in 

Milan skupaj z učenko brez učnih težav in z učencem z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

igrali na kombiniranem igralu s stolpom, gugalnico in plezali. Tudi tokrat je Milan skupaj z 

Darjanom prevzel vlogo vodje in določal, kateri učenci se lahko spustijo po toboganu. Z 

Darjanom nista na tobogan spustila dveh učencev, zato so se začeli med seboj prerekati. Med 

kreganjem je Darjan začel vpiti in žaliti oba sošolca. Milan in Darjan sta menila, da sta s ta 

dva učenca sama kriva, ker pri zadnji skupni igri nista upoštevala pravil. Ta dva učenca sta se 
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potem, ko sta videla, da ju Darjan in Milan ne bosta spustila na tobogan, umaknila in se odšla 

gugat na previsno gugalnico.  

Bojan se je med odmorom večino časa igral skupaj s petimi sošolci brez učnih težav na 

kombiniranem igralu. Ko ga je eden izmed sošolcev porinil po deski igrala in je padel, je 

postal jezen in ga začel loviti, da bi ga udaril. Ker ga ni mogel dohiteti, je prenehal z 

lovljenjem in se odšel igrat stran. Ta sošolec je takrat začel ščuvati Bojanovega prijatelja proti 

njemu, zato je Bojan postal še bolj jezen, kar se je dobro videlo po njegovem namrščenem 

obrazu. Bojanov prijatelj ščuvanja proti Bojanu ni poslušal, pač pa se takoj umaknil stran od 

tega učenca in šel povedat učiteljici, kaj se je zgodilo. Učiteljica je sošolca, ki je Bojana 

porinil po deski, kaznovala s sedenjem. Opaziti je bilo mogoče tudi, da je bil Davor zelo 

agresiven pri lovljenju, saj je vse tiste sošolce, ki so mu prišli na pot med lovljenjem z vso silo 

porinil stran. Ko je učiteljica opazila njegovo agresivnost, mu je ukazala, naj se opraviči 

sošolcem in ga odstranila iz igre. Za kazen je moral ves odmor sedeti na klopci. Deklice so se 

tudi to uro v podobnih skupinah kot zadnjič lepo igrale, ne da bi se med seboj kregale.    

Med opazovanjem medosebnih odnosov smo torej opazili, da pride med sošolci, zlasti med 

fanti velikokrat do konfliktov, ki jih rešujejo na neustrezen način. Med opazovanjem 

funkcioniranja učencev je prišlo do konfliktov predvsem zaradi dejanskega kršenja pravil in 

zaradi prepričanja, da drugi ne upoštevajo pravil. V konfliktih na igrišču so se pri obeh urah 

opazovanja znašli Darjan, Milan in Davor, ki so konflikte poskušali rešiti z nasiljem. V 

skupinah, v katerih niso bili udeleženi ti trije učenci, do sporov ni prišlo. Želja po rešitvi 

konflikta z agresivnostjo se je pokazala tudi pri Bojanu, ki je bil pravzaprav sam žrtev nasilja. 

Zaznati je bilo mogoče tudi, da učiteljica večinoma posreduje pri konfliktih, pri katerih je 

prisotno fizično nasilje. Prav tako se odzove na pritožbe učencev, in sicer tako, da od tistih 

učencev, ki nagajajo, zahteva opravičilo in jih kaznuje s sedenjem na klopi. Iz ugotovitev je 

mogoče razbrati, da učenci v razredu ne znajo reševati konfliktov s pogovorom in v njih 

izražati asertivnost. Ne zavedajo se tudi, zakaj je potrebno upoštevati pravila igre in zakaj je 

treba učence sprejeti v igro. Da bi učenci v razredu izpostavljene pomanjkljive socialne 

veščine, izboljšali, smo jih vključili v program učenja in urjenja socialnih veščin, v katerem 

ciljno naravnane dejavnosti izhajajo iz dobrega poznavanja potreb otrok, ki so bile 

ugotovljene z vpogledom v strokovno dokumentacijo in z opazovanjem.    

 

9. 3 PROGRAM ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN  

 

Program za učenje in utrjevanje socialnih veščin smo sestavili po načelih o poteku treninga 

socialnih veščin in v skladu s pridobljenimi podatki o značilnostih in težavah obravnavanih 

otrok s SUT. Zasnovali smo ga kot dvanajst srečanj tako, da je z učenci mogoče vsako uro 

utrjevati eno socialno veščino. Iz naslova srečanja je razvidno, katera veščina se utrjuje na 

določenem srečanju.  
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Socialne dejavnosti, s katerimi smo utrjevali slabo razvite socialne veščine otrok s SUT, smo 

vzeli iz strokovne literature (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998; Brodnjak, Hojnik, Otrin, idr. 

2017; Vtič, 2018 idr.), vprašanja za razgovor po izvedenih aktivnostih in naloge za utrjevanje 

socialnih veščin pa smo sestavili sami. 

 

Naloge za utrjevanje socialnih veščin izven delavnic so bile sestavljene za vsako srečanje, saj 

je naučene socialne veščine zelo pomembno utrjevati tudi izven delavnic, v vsakodnevnem 

življenju otrok. Pri nekaterih nalogah za utrjevanje so učenci oddajali kartice kot dokaz za 

opravljeno nalogo. Število oddanih kartic in drugih pisnih izdelkov smo si beležili skozi vsa 

srečanja. Na koncu izvajanja programa pa smo učencem podelili nagrado glede na število 

opravljenih domačih nalog. Nagrada je dobro motivacijsko sredstvo, da učenci resnično 

opravijo nalogo in s tem utrjujejo obravnavano socialno veščino na delavnicah.   

 

Delavnice so potekale po naslednjem vrstnem redu.  

 

1. SREČANJE : PREDSTAVITEV POTEKA SREČANJ, SPOZNAVANJE  

Na začetku učencem predstavim potek in namen srečanj ter določim pravila, ki jih bomo 

upoštevali. 

Potek in namen srečanj 

Učencem povem, da bo delo na srečanjih potekalo s pomočjo izbranih iger in aktivnosti, s 

katerimi bodo bolje spoznali sebe in druge, se naučili pozorno poslušati, spoštovati mnenja 

drugih, ustrezno reagirati v konfliktnih situacijah in se postaviti zase. Na vsakem srečanju 

bomo izvedli nekaj iger, ki bodo povezane z vsebino srečanja. 

Pravila srečanja  

Vsak, ki želi kaj povedati, dvigne roko; tistega, ki govori, vsi poslušamo; kar si povemo v 

skupini, ostane zaupno; če kdo ne želi izraziti mnenja/povedati odgovora/sodelovati, 

spoštujemo njegovo odločitev; osredotočamo se na pozitivne lastnosti in zmožnosti 

posameznika, se ne žalimo in posmehujemo drugim, si med seboj pomagamo … 

Po uvodni predstavitvi dela in oblikovanju pravil nadaljujemo s spoznavnimi igrami, ki nam 

pomagajo, da se med seboj bolje spoznamo, in hkrati dajo učencem tudi povratno informacijo, 

kako dobro se v resnici že poznajo. Namen prvega srečanja je poleg boljšega medsebojnega 

poznavanja ustvariti tudi zaupno in sproščeno vzdušje, zato najprej izvedemo igro Prijateljski 

pozdrav. 
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Prijateljski pozdrav (Rapuš-Pavel, 2003) 

Cilj 

Razvijati občutek pripadnosti skupini. 

Postopek 

Učenci sedijo v krogu. Učiteljica pozdravi svojega desnega soseda: »Dober dan, želim ti lep 

dan,« pri čemer mu stisne roko, ga pogleda v oči in ga pozdravi z omenjenimi besedami. 

Učenec na njeni desni strani na enak način prenese pozdrav naslednjemu. Igra traja toliko 

časa, dokler ne pride pozdrav nazaj do učiteljice, ki se zadnjemu učencu zahvali za topel 

prijateljski pozdrav.  

Opomba 

Nekateri učenci morda ne bodo želeli sodelovati pri igri. Pomembno je, da njihovo odločitev 

sprejmemo. V tem primeru se pozdrav prenese na naslednjega učenca.  

Ko si vsi voščimo dober dan, nadaljujemo še z dvema igrama za spoznavanje.  

Klicanje imena v krogu (Virk-Rode idr., 1998) 

Cilj 

Spoznati se po barvi glasu. 

Potek 

Učenci sedijo v krogu, nekdo pa stopi v sredo in zapre oči. Določimo nekoga, ki učenca v 

sredini pokliče po imenu. Če učenec v sredini ugotovi, kdo ga je poklical, se usede nazaj v 

krog, tisti, ki ga je poklical, pa gre v sredino.  

Opomba 

Učence opozorimo, da morajo učenca v sredini kroga poklicati s svojim običajnim glasom in 

ne s popačenim, saj v tem primeru igra izgubi smisel. 

 

Srečanje sosedov (vir: Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik, idr. 2017) 

Cilja 

Spoznati se, zmanjšati predsodke o bližini in interesih v skupini. 

Potek 

Udeležence razdelimo v dve skupini, ki se postavita vsaka na svojo stran prostora. Na tla na 

sredo med skupinama položimo vrv. Nato voditelj prebere trditev (npr. »Rad imam pico.«, 

»Znam drsati.« …). Če trditev za udeleženca drži, pristopi k črti, če pa ne, ostane na svojem 

mestu.  

V zaključnem delu ure z učenci izvedem še razgovor in določim nalogo za utrjevanje 

socialnih veščin. 



53 
 

 

Razgovor v zaključnem delu ure: 

 Ali so vam bile izvedene igre všeč? 

 Katera igra vam je bila najmanj všeč? Zakaj? 

 Kako ste se počutili, ko ste svojim sošolcem voščili dober dan in jim zaželeli lep dan? 

 Ali je bilo težko prepoznati sošolca po glasu? 

 Ali menite, da se med seboj dobro poznate? 

 Ali je kdo izvedel kaj novega o katerem svojem sošolcu? Kaj? 

 V čem ste si med seboj podobni?  

 V čem pa mislite, da ste drugačni od ostalih? 

 Kako se obnašamo do ljudi, ki so drugačni od nas? 

 

Naloga do naslednjega srečanja 

Na majhne lističe napišem imena učencev in jih dam v vrečko. Vsak učenec izžreba en listič. 

V kolikor je na njem napisano njegovo ime, ga vrne v vrečko in ponovno izvleče drug listič. 

Vsak učenec dobi tudi kartico s svojim imenom. Naloga vsakega učenca je, da tistega učenca, 

čigar ime je dobil na lističu, do naslednjega srečanja pozdravi s prijateljskim pozdravom na 

enak način, kot smo to storili med uro. Ko to stori, svojemu izžrebancu, odda kartico s svojim 

imenom kot dokaz opravljene naloge.  

 

2. SREČANJE: BITI POZITIVEN DO SEBE IN DRUGIH 

Na začetku se osredotočimo na nalogo, ki so jo morali učenci opraviti do tega srečanja. 

Učenci oddajo kartice svojih sošolcev, ki so jim jih podelili ob izreki prijateljskega pozdrava. 

Zastavim jim tudi vprašanje: »Ali vam je bilo tokrat lažje svojemu sošolcu izreči prijateljski 

pozdrav? Zakaj da/ne?« 

Nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi  se želimo naučiti pozitivne naravnanosti.  

Smejoča žoga (povzeto po: Francey in McGrath, 1996) 

Cilj 

Osredotočiti se na pozitivne stvari. 

Potek 

Na mehko žogo narišemo smejoči obraz (oči in usta). Učenci sedijo v krogu in čakajo, da 

bodo v roke dobili smejočo žogo. Tisti, ki jo prejme, glasno pove dobro stvar, ki jo je naredil 

ali opazil v zadnjih dneh. Žogo nato poda izbranemu sošolcu, ki ga vpraša: »Katero dobro 

stvar si pa ti naredil ali opazil v zadnjih dneh?« Učenci si med seboj podajajo žogo, vse dokler 

vsi ne povedo, kaj dobrega so naredili oz. opazili v zadnjih dneh.  
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Pozitivne lastnosti (vir: Virk-Rode idr., 1998) 

Cilj 

Razmišljati o lastnostih drugega in pri njemu poiskati vsaj eno dobro lastnost. 

Potek 

Vsak udeleženec napiše na listek imena vseh ostalih v skupini. Nato ob vsako ime pripiše 

vsaj eno dobro lastnost. Ob koncu vsi preberejo, kaj so napisali. Vsak lahko komentira 

lastnosti, ki so mu jih pripisali ostali člani skupine. 

Opomba  

Izkušnje kažejo, da posameznikom različni člani skupine pripišejo podobne ali enake 

lastnosti. Igra tako lahko pripomore h krepitvi samozavesti zlasti manj odločnih in odrinjenih 

članov skupine. O nekaterih ljudeh v vsakdanjem življenju mislimo samo slabo. Ta igra nam 

daje možnost, da se vanje bolj poglobimo in skušamo najti pri njih tudi nekaj dobrega.  

 

Po koncu izvedene dejavnosti vprašam: 

»Ali mislite, da je pomembno opaziti dobre stvari, ki jih počenemo sami ali drugi?« 

Po prejetih odgovorih na vprašanje povzamem, da je pomembno opaziti dobre stvari tako pri 

sebi kot pri drugih, saj so ljudje, ki opazijo in prepoznajo pozitivne stvari bolj veseli, 

zadovoljni sami s seboj ter s stvarmi, ki jih počnejo. Takšni ljudje poskušajo najti tudi v slabih 

stvareh vsaj kanček dobrega. Zaradi vseh teh lastnosti vzbujajo tudi pri drugih pozitivne 

občutke in imajo veliko prijateljev, saj je drugim prijetno v njihovi družbi.  

Nadaljujemo s sledečimi aktivnostmi. 

Kaj znam in kaj imam (vir: Vopel, 1991) 

Cilj 

Zavedati se pozitivnih osebnih vrlin. 

Potek 

Udeleženci sedijo v krogu. Vsak po vrsti pove, katere vrline ima. K tem vrlinam lahko spada 

vse mogoče – recimo kaj takega, kar je v zvezi s telesom (npr. »Imam lepe dolge lase.«), kaj 

takega, kar znamo posebej dobro delati (npr. »Znam dobro računati.«). Tako ima vsak 

možnost, da pove, kaj mu je pri sebi zares všeč. Začne lahko vodja skupine, tako da reče npr. 

»Sem dober vodja skupine.«, nato pa nadaljuje njegov desni sosed, pri čemer lahko pove, kaj 

mu pri sebi najbolj ugaja, kaj dobro zna ali kaj dobrega ima. Pri tem pa mora paziti, da se 

trditev nanaša nanj kot na osebnost, se pravi, da ne more reči npr.: »Imam lep avto«.  

Opomba 

Če se kakšen otrok ne more ničesar spomniti, ga ne smemo preskočiti, ampak je potrebno 

prositi druge otroke za pomoč.  
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Razgovor v zaključnem delu ure: 

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Ali ste se težko spomnili, kaj dobro znate ali kaj dobrega imate? 

 Kako ste se počutili, ko ste glasno povedali, kaj znate oz. imate? 

 Ali se o sebi izvedeli kaj novega? 

 Ali vam je bilo težko sošolcem določiti pozitivne lastnosti?  

 Ali je kdo izvedel kaj novega o katerem svojem sošolcu? Kaj? 

 Ali mislite, da se boste sedaj, ko poznate vaše pozitivne lastnosti, bolje razumeli med 

seboj? Zakaj? 

 Kaj smo se naučili na današnjem srečanju s pomočjo izvedenih aktivnosti? 

 Zakaj je pomembno, da opazimo pozitivne stvari pri sebi in drugih? 

 

Naloga do naslednjega srečanja 

Vsak učenec izžreba listič z imenom enega sošolca, ki mu mora do naslednjega srečanja 

narediti eno dobro oz. pozitivno stvar (npr. mu pomagati, ga pohvaliti …) ter mu kot dokaz 

opravljene naloge izročiti kartonček.  
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3. SREČANJE: POVEZANOST SKUPINE, VKLJUČEVANJE DRUGIH 

Na začetku ure preverim, ali so vsi učenci naredili dodeljeno nalogo, in jih vprašam, kako so 

se počutili, ko so delali dobro stvar za izbranega sošolca. Prav tako jih vprašam, če so se z 

izbranim sošolcem kaj zbližali po tem, ko so zanj naredili nekaj dobrega.  

Po uvodni dejavnosti nadaljujemo z igrami, ki imajo cilj okrepiti povezanost skupine in 

vključiti druge medse.   

Veliko skupnega (Vir: Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik, Veber, 2017) 

Cilj 

Poiskati skupne lastnosti učencev v skupini. 

Potek  

Voditelj razdeli udeležence v manjše skupine. Skupine imajo nalogo, da napišejo na list vse, 

kar jim je skupnega, pri čemer velja, da ne smejo pisati očitnih dejstev (npr. smo ljudje …). 

Vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve.  

Opomba  

V primeru, da učenci navajajo splošne skupne lastnosti (npr. smo učenci 3. razreda …), jih 

voditelj usmeri, da naj razmislijo o potrebah, željah, interesih, kot so npr. skupni hobiji, 

najljubša hrana, kraj, šolski predmet … 

 

Po zaključeni igri Veliko skupnega izvedemo igro Vključevanje, s katero želimo preveriti, ali 

bo navajanje skupnih lastnosti vplivalo na izbiro učenčevega mesta v skupini. 

 

Vključevanje (vir: Kobolt, 1992) 

Cilj 

Poiskati svoje mesto v skupini. 

Potek 

Vsi igralci čakajo zunaj učilnice. Vstopajo eden po eden in si v popolni tišini skušajo najti 

sebi ustrezno mesto. To je lahko prostor, ki se jim zdi dovolj udoben ali pa je blizu nekoga, ki 

jim je simpatičen. Če se zgodi, da se zraven znajde igralec, ki se nekomu zdi nesimpatičen, se 

ta lahko odstrani in si poišče drugo mesto. Igra se nadaljuje toliko časa, dokler niso ustvarjene 

različne skupine. Med igro ni dovoljeno govoriti.  

 

Ko učenci ustvarijo različne skupine, jim na čela nalepim barvne pike in pričnemo z igranjem 

igre »Poiščite tiste, ki jim pripadate« (Kultura aktivne strpnosti, 2006). 
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»Poiščite tiste, ki jim pripadate« (Kultura aktivne strpnosti, 2006) 

Cilj 

Krepiti medsebojno povezanost in pripadnost v skupini, doživeti izkušnjo pripadnosti in 

izključenosti v skupini. 

Potek 

Vsi člani skupine zaprejo oči in čakajo, da jim vodja na čelo nalepi določeno barvno piko, ki 

jo je pred tem narisal na list papirja. Naloga igralcev je, da brez besed poiščejo skupino, ki ji 

pripadajo glede na barvo pike. Voditelj dodeli nekaj učencem tudi barvne pike, ki ne sodijo v 

nobeno skupino. Ob začetku voditelj igralcem da navodilo, naj ob zvoku sirene, ki ga 

ponazori s piščalko, odprejo oči, brez besed poiščejo svojo skupino in skupaj najdejo svoje 

zaklonišče, ki jih bo varovalo pred nevarnostjo. Pri tem lahko uporabljajo le mimiko, geste in 

druge elemente neverbalne komunikacije. 

Opomba 

Barvne pike, ki ne sodijo v nobeno skupino, naj učitelj dodeli bolj samozavestnim otrokom  z 

boljšim položajem v skupini. 

 

Razgovor v zaključnem delu ure: 

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Ali je bilo težko določiti skupne lastnosti? Zakaj? 

 Kje v prostoru so bili pri igri Vključevanje postavljeni učenci, s katerimi ste ugotovili, 

da imate skupne lastnosti? Blizu ali daleč? Se je komu zgodilo, da se je sošolec, s 

katerim imata skupne lastnosti odstranil potem, ko ste se mu približali? 

 Kako ste se počutili, ko si je sošolec poiskal drugo mesto v prostoru, ko ste se mu 

približali? 

Poudarim, da mesta posameznikov v skupini, ki so se pokazala pri igri Vključevanje, niso 

stalna, saj vsak posameznik v različnih trenutkih občuti različna čustva in simpatije. Vprašam 

še: 

 Kako ste se pri igri Poiščite tiste, ki jim pripadate počutili tisti, ki so vas sošolci 

sprejeli v skupino? 

 Kako pa ste se počutili tisti, ki vas ni nihče hotel sprejeti? 

 Ali je vendarle katera skupina sprejela tiste, ki niso imeli ustrezne pike? 

 Kakšno povezavo ima igra s tem, kar se nam dogaja v vsakodnevnem življenju? Ali 

vedno vse otroke vključimo medse? 

 Na podlagi katerih znakov prepoznamo, da bi se nekdo želel vključiti v našo igro? 

 Kako lahko spremenimo igro, tako da je mogoče vključiti še enega ali več sošolcev? 
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Naloga do naslednjega srečanja  

Vsak učenec iz vrečke izžreba listič z imenom sošolca, ki ga mora vključiti v svojo družbo oz. 

mu ponuditi možnost, da z njim počne določeno stvar. Kot dokaz, da sta se družila, mu odda 

kartico s svojim imenom. Ker se učenci družijo ločeno po spolih, lahko pripravimo žreb 

posebej za dekleta in posebej za dečke.  

 

4. SREČANJE: NAUČITI SE SODELOVATI  

Na začetku ure učenci poročajo o težavnosti in občutjih ob opravljanju naloge, ki so jo morali 

narediti. Pri tem jim zastavljam naslednja vprašanja: »Kako so se odzvali učenci, ko ste jih 

povabili v svojo družbo, so se vam pridružili ali so zavrnili ponudbo? Kako je potekalo vaše 

druženje, ali ste med seboj sodelovali in upoštevali drug drugega ali ste se sprli?« 

Zatem učencem pokažem sliko letenja divjih gosi (vir: Vtič, 2018) in jih vprašam: 

 

– Kako bi lahko sliko povezali s sodelovanjem? 

– Kaj mislite, zakaj divje gosi letijo v obliki črke V? 

Razložim jim, da tudi gosi med seboj sodelujejo, ko se selijo v južne kraje. To storijo tako, da 

oblikujejo značilno obliko črke V. Takšna oblika jim omogoča veliko hitrejše letenje, kot če 

bi letela vsaka sama, zaradi manjše moči vetra, ki piha nanje iz vseh strani. Največjo moč 

vetra občuti vodilna gos, zato jo gosi iz ozadja glasno spodbujajo, da lahko ohranijo svojo 

hitrost. Ko pa se vodilna gos utrudi, spusti naprej drugo gos, ki je močnejša in ima več 

energije. V jati torej gos ne skrbi sama zase, temveč si med seboj pomagajo. Če gos zboli ali 

se rani in mora zato pristati, jo spremljata dve drugi gosi in ji pomagata pristati. Z njo ostaneta 

toliko časa, dokler ni sposobna leteti ali pa ne umre (vir: Vtič, 2018).  

Nadaljujem z vprašanji: 

 Ali je tudi vam mar za vsakega posameznika in se zato trudite sodelovati z njim? 

 Zakaj je pomembno, da sodelujemo tudi z manj prijetnimi ljudmi? 

 Kako znate vi sodelovati? Kaj vam gre in kaj ne? 

 

Po zaključku pogovora učencem povem, da bodo pri naslednjih igrah tudi oni, kot divje gosi, 

med seboj sodelovali, se spodbujali in si po potrebi pomagali.  
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Sestavljanje stavkov (vir: Kobolt, 1992) 

Cilji 

Razvijati skupinsko aktivnost, oblikovati skupno sporočilo, upoštevati izrečene besede drugih. 

Potek 

Skupina sede v krog in oblikuje stavke. Prvi igralec pove besedo, njegov levi sosed doda 

svojo, in tako se stavek dopolnjuje vse do konca.  

Opomba  

Voditelj naj opazuje vključenost učencev in kakšne vrste stavkov oblikuje skupina. 

 

Gordijski vozel (vir: Brodnjak, Hojnik, Otrin, idr. 2017) 

Cilji  

Sodelovati med seboj, vključiti druge, fizično se povezati. 

Potek 

Udeleženci se postavijo v krog drug ob drugega, zamižijo in stegnejo roke v krog. Vsak prime 

za roko nekoga, ki  ne stoji ob njem. Ko se vsi držijo za roke, odprejo oči in poskusijo 

odvozlati »gordijski vozel«, ne da bi pri tem kdorkoli kogarkoli izpustil. Pri tem lahko nastane 

krog, osmica, dva ali več krogov. 

Opomba  

Da se izognemo temu, da kakšen učenec ostane nepovezan z ostalimi, učenci dajo najprej eno 

roko v krog, se med seboj prepletejo, nato pa dajo še drugo. 

V zaključnem delu opravimo še razgovor in določimo domačo nalogo. 

Razgovor: 

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Ali je bilo težko tvoriti poved s skupnimi močmi? 

 Kako ste sodelovali med reševanjem gordijskega vozla? 

 Kaj vam je bilo pri tej igri težko? 

 Kaj bi spremenili pri sodelovanju? 

 Kaj bi se zgodilo, če med seboj ne bi sodelovali? Zakaj je torej pomembno, da v 

vsakodnevnem življenju med seboj sodelujemo? 

 Kaj ste se novega naučili na današnjem srečanju? 
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Naloga do naslednjega srečanja  

Vsak učenec mora razmisliti o eni konkretni aktivnosti v šoli, ki jo je počel skupaj s sošolci in 

na list zapisati, kako je pri njej sodeloval (ali je dajal sam pobude, je upošteval mnenja drugih, 

je pozorno poslušal …) in kako se je pri tem počutil. 

 

5. SREČANJE: NAUČITI SE ODLOČATI V SKUPINI IN UPOŠTEVATI MNENJA 

DRUGIH 

Na začetku preverim nalogo tako, da tisti učenci, ki želijo, preberejo svoj zapis sodelovanja v 

konkretni situaciji. O prebranih primerih se tudi pogovorimo in izpostavimo, da je za dobro 

sodelovanje potrebno znati upoštevati mnenja drugih, deliti stvari z drugimi, pozorno 

poslušati želje ostalih in se skupinsko odločiti za neko stvar brez ukazovanja. Učencem 

povem, da bomo danes utrjevali veščino sodelovanja, pri čemer se bomo bolj osredotočili na 

upoštevanje mnenja drugih in skupno odločanje v skupini.  

Učence s pomočjo barvnih kartončkov ali koščkov sestavljenke razdelim v 4 enakovredne 

skupine in vsaki skupini dam svojo situacijo, ki zahteva skupno odločitev za neko stvar. Za 

reševanje vsake aktivnosti imajo učenci na voljo 5 minut. Po izteku omenjenega časa en 

učenec napiše odločitev za konkretno situacijo na list in pri tem nič ne razlaga ostalim 

skupinam, kako so se z ostalimi člani odločili. Poročanje odločitev sledi na koncu, ko vsaka 

skupina sprejme skupno odločitev za vse štiri skupinske aktivnosti.   

Pred začetkom skupinskih aktivnosti učencem še razložim, da je pri odločanju v skupini 

bistveno, da se prepričamo, da ima vsak član priložnost povedati svoje mnenje, in da pred 

sprejemom končne odločitve preverimo strinjanje vseh članov. Če se ostali člani s predlogom, 

ki ga je podal nekdo v skupini, ne strinjajo, je pomembno, da poiščejo vsaj del predloga, s 

katerim se strinjajo in ta del tudi najprej povedo. Šele nato povedo, kaj je tisto, s čimer se ne 

strinjajo (npr. »Strinjam se z Branetom, da se igramo na izločanje, mislim pa, da moramo pri 

igri sodelovati vsi.«). V kolikor pa se ne morejo strinjati z ničimer v predlogu, naj s prijaznim 

glasom povedo, da so drugačnega mnenja. Pri tem se nikakor ne smejo norčevati iz mnenj 

drugih, npr. da so neumna, in se osredotočati zgolj na tisto, kar zavračajo.  

 

1. skupinska aktivnost: Radodarnost (prirejeno po: Francey in McGrath, 1996)  

Cilja 

Naučiti se odločati v skupini in upoštevati mnenja drugih. 

Potek  

Vaša skupina je od starejše gospe dobila 20 € v zahvalo, ker ste ji pomagali pri čiščenju 

stanovanja. Skupaj se morate odločiti, kaj si boste kupili s tem denarjem. 
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 2. skupinska aktivnost: Kaj rešiti? (prirejeno po: Francey in McGrath, 1996) 

Cilja 

Naučiti se odločati v skupini in upoštevati mnenja drugih. 

Potek  

Reka, ki teče skozi mesto, kjer živite, je zelo narasla. Pred tem ni nič kazalo, da bo poplavila. 

Vaša hiša je zelo blizu narasle reke in dežurne ekipe so odredile, da se morate izseliti. To 

morate storiti v prihodnjih petih minutah, kajti hiši grozi poplava. Nekaj hiš v vaši bližini je 

že do strehe pod vodo.  

Čeprav le pet minut, je to še vedno dovolj časa, da rešite nekaj najpomembnejših stvari. 

Skupaj se morate odločiti, katere štiri od navedenih predmetov boste vzeli s seboj, preden 

boste zapustili hišo. Dogovoriti se morate tudi za vrstni red, od 1 do 4, za vsak primer, če vam 

bo zmanjkalo časa, da bi rešili vse štiri predmete.  

Na voljo imate: 

–  zbirko računalniških igric, 

– vsa vaša oblačila, 

– TV sprejemnik, 

– 10 albumov vaših fotografij, 

– zlatnino vseh članov skupine, 

– pribor in posodo, 

– dragoceno sliko,  

– najljubši kos pohištva, 

– sef z denarjem, ki ste ga varčevali, 

– posteljnino, 

– mačko in njene mladičke, 

– vse vaše enciklopedije, 

– najljubšo igračo, 

– vse osebne dokumente (osebna izkaznica, potni list …).  
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3. skupinska aktivnost: Brodolom (vir: Francey in McGrath, 1996) 

Cilja  

Naučiti se odločati v skupini in upoštevati mnenja drugih. 

Potek 

Po brodolomu ste se znašli na samotnem peščenem otoku skupaj s peščico ljudi. Imate srečo, 

da ste uspeli rešiti skrivno zalogo hrane. Odločili ste se, da je ne boste obdržali zase, ampak jo 

boste delili z drugimi. 

S kom izmed naštetih bi delili hrano? (Hrane imate dovolj le za 3 ljudi.) 

– S svojim najboljšim prijateljem; 

– starčkom, starim 72 let, ki je ves premražen, vendar se prav nič ne pritožuje; 

– mlado nosečo žensko; 

– mladim močnim moškim z ranjeno nogo; 

– 20-letnim moškim, ki naokoli divja z nožem in grozi z njim; 

– tri letno deklico, katere mama se ni uspela rešiti. 

 

4. skupinska aktivnost: Zaključni izlet (vir: A. P.) 

Cilj  

Naučiti se odločati v skupini in  upoštevati mnenja drugih. 

Potek  

Učiteljica je na govorilnih urah povedala, da letos žal ne boste mogli iti na zaključni izlet, saj 

je v šolskem skladu premalo denarja. Vaša skupina se je odločila, da bo sama zbrala denar za 

zaključni izlet, zato se morate skupaj odločiti, na kakšen način boste zbrali denar. 

Ko vse skupine opravijo vse štiri aktivnosti, sledi poročanje o njihovih odločitvah.  

Razgovor v zaključnem delu: 

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Kako ste se počutili ob iskanju skupnih odločitev za posamezne situacije? 

 Ali vam je bilo težko sprejeti skupno odločitev?  

 Kako ste sodelovali med seboj? 

 Kakšen mora biti sodelovalen oz. pošten igralec, če hočete dobro opraviti nalogo? 

 Kako ste rešili nesoglasja? 

 Kaj ste se novega naučili na današnjem srečanju? 

 

Naloga do naslednjega srečanja  

Učenci morajo v parih sprejeti skupno odločitev, kako bi poimenovali kuščarja, ki ga je 

učiteljica kupila za v šolski terarij. Pare oblikujemo tako, da vsak učenec iz vrečke izvleče 

košček slike, ki je sicer razrezana na dva enaka dela, in poišče svoj par. Ko učenca določita 

kuščarju ime, ga povesta učiteljici in ji kot dokaz, da sta opravila nalogo oddata svoji kartici.  
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6. SREČANJE: POZORNO POSLUŠATI IN UPOŠTEVATI PRAVILA 

Na začetku srečanja učence povprašam po imenih, ki so jih nadeli kuščarju, ter pogovor 

usmerim na počutje učencev pri iskanju skupne odločitve.  

Zastavim jim naslednja vprašanja: 

 Ali vam je sedaj kaj lažje sprejeti skupno odločitev kot prej, preden ste se izvajali 

skupinske aktivnosti? 

 Kaj vse ste morali storiti, da ste uspešno opravili nalogo?  

 

Učencem povem, da se bomo na današnjem srečanju usmerili v zmožnost pozornega 

poslušanja in upoštevanja pravil, saj sta tudi ti dve sposobnosti nujno potrebni, če hočemo 

med seboj dobro sodelovati in komunicirati.  

Začnemo z igro Vodena risba (vir: Petelin, 2003) 

Cilji  

Pozorno poslušati, upoštevati navodila, uriti orientacijo. 

Potek  

Vsakemu učencu razdelimo A4 list in svinčnik ter razložimo navodila, pri čemer je 

najpomembnejše to, da rišejo po nareku. Ko je risba narisana, lahko tisti učenci, ki želijo, 

svojo risbo pokažejo svojim sošolcem, nato pa mi jo oddajo. O počutju med aktivnostjo se 

pogovorimo v zaključnem delu ure. 

Navodila za risanje risbe: List postavite vodoravno. V desni zgornji kot narišite sonce, ki se 

smehlja. V levi zgornji kot pa narišite tri oblake. Med soncem in oblaki na sredino narišite 

letalo, ki leti v desno smer proti soncu. V levi spodnji kot narišite hišo, ki ima dimnik, ena 

vrata in štiri okna. Zraven hiše narišite avtomobil. V desni spodnji kot pa narišite dečka, ki se 

igra z žogo.  

Opomba 

 Učencem navodila posredujemo jasno in počasi. 

 

Po končani aktivnosti učence razdelim v pare, pri čemer sem zaradi vsebine igre pozorna, da 

ne tvorijo para učenci, ki se med seboj ne razumejo. Povem pravila naslednje igre. 
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 Aktivno poslušanje (prirejeno po: Brodnjak, Hojnik, Otrin, idr. 2017) 

Cilja  

Pozorno poslušati, upoštevati sogovornika. 

Potek  

Udeleženci v parih pripovedujejo, kaj so počeli med vikendom (npr. šli na obisk k babici in 

dedku, se igrali s prijatelji …), in sicer tako, da eden v paru pripoveduje, drugi pa ga pri tem 

ne posluša (gleda stran, ga prekinja, sprašuje stvari, ki nimajo nobene povezave z vsebino …). 

Nato vlogi pripovedovalca na znak voditelja zamenjata, pri čemer govorec pripoveduje, kaj je 

počel med vikendom, tokratni poslušalec pa ga mora pozorno poslušati. Po izteku časa za igro 

si sošolca v paru povesta, kako sta se počutila v vlogi poslušalca.  

 

Razgovor v zaključnem delu ure:  

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Ali vam je bilo težko risati po nareku? Zakaj?  

 Kaj bi se zgodilo, če ne bi pozorno poslušali navodil? Kaj se torej zgodi, če ne 

poslušamo sogovornika pozorno, ko nam nekaj govori? (Ga napačno razumemo, kar 

lahko vodi v konflikte.)  

 Kako ste se počutili tisti, ki vas poslušalec med pripovedovanjem ni poslušal? 

 Kako pa tisti, ki vas je poslušalec poslušal? 

 Po čem ste vedeli, da vas poslušalec posluša? (očesni stik, kimanje z glavo, 

postavljanje s temo povezanih vprašanj, nasmeh, obrnjenost h govorcu) 

 Zakaj je pomembno, da sogovornika pozorno poslušamo? 

 Zakaj je pomembno, da upoštevamo pravila? 

 

Naloga do naslednjega srečanja  

Vsak učenec dobi delček slike, ki je sicer razrezana na dva dela, in poišče svoj par z drugim 

delom slike. Njuna naloga je, da drug drugemu pripovedujeta o svoji najljubši igrači in se pri 

tem pozorno poslušata. Kot dokaz o opravljeni nalogi si zamenjata kartončke.  

 

7. SREČANJE: NAUČITI SE DOBRO KOMUNICIRATI Z BESEDAMI IN BREZ 

NJIH 

Na začetku preverim, ali so učenci resnično opravili nalogo, tako da nekaj učencev pove, 

katera je najljubša igrača sošolca, s katerim so bili v paru. Zastavim jim tudi naslednja 

vprašanja:   

 Kako ste se počutili, ko ste pripovedovali sošolcu o svoji najljubši igrači? 

 Ali vas je vaš sogovornik poslušal? Kako ste to vedeli?  

 Ali je pomembno na kakšen način nekaj povemo, da nas sogovornik posluša in si 

zapomni, kar smo pripovedovali? (Ali se spomnite, na kaj ste bili pozorni pri prejšnji 

delavnici tisti, ki ste imeli nalogo pozornega poslušalca, ko je vaš par pripovedoval o 

njegovem vikendu?) 
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Napovem, da bomo danes poskušali med seboj komunicirati na čim bolj jasen način, tako z 

besedami kot brez njih. Začnemo z izvajanjem prve igre. 

Vodenje slepca (prirejeno po: Virk-Rode idr., 1998) 

Cilja  

Verbalno in neverbalno komunicirati in si med seboj zaupati. 

Potek  

Udeleženci se razdelijo v pare. Prvi v paru ima zaprte oči, drugi ga prime za ramena in ga 

varno vodi po razredu brez besed. Po minuti voditelj slepca spusti in ga usmerja samo 

glasovno. Nato vlogi zamenjata.  

Opomba  

V skupinah, kjer se člani med seboj dobro poznajo, se v to igro zelo vživijo in se navadno 

dobro počutijo. Izkušnje kažejo, da vodenje zelo dobro poteka med člani, ki so med seboj 

prijatelji ali so si že sicer blizu. Za dober potek igre je nujna tišina. 

 

Po koncu igre se usedemo v krog in pogovorimo o njihovih počutjih. Zastavim jim naslednja 

vprašanja:  

 Kako ste se počutili v vlogi slepca in kako v vlogi voditelja? 

 Kdaj se je bilo težje premikati naprej; ko vas je voditelj usmerjal z besedami ali samo 

z dotikom? Zakaj? 

 Kaj torej mislite, ali se je težje sporazumevati z besedami ali brez besed? 

 Do česa lahko pride pri komunikaciji brez besed? 

 Na kaj je moral paziti voditelj pri komunikaciji, ko vas je usmerjal glasovno? (Da je 

jasno, razločno in dovolj hitro govoril.) 

 

Po koncu razgovora napovem igro Verižna zgodba, s katero želimo učencem predstaviti, da se 

lahko kljub jasnemu, zanimivemu in razločnemu govorjenju sporočilo pri prenosu informacije 

popači.  

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

 Verižna zgodba (vir: Virk-Rode idr., 1998). 

Cilj  

Opazovanje vzrokov, zaradi katerih se lahko neka informacija popači.  

Potek  

Skupina se zbere v krogu. Trije do pet članov skupine zapusti prostor. Nekdo od tistih, ki so 

ostali v prostoru, pove ali prebere kratko zgodbo. Nato pokliče prvega od učencev, ki so 

zunaj. Temu nekdo od tistih v prostoru pove zgodbo, ki si jo je zapomnil. On jo pove 

naslednjemu, ki vstopi. To traja toliko časa, dokler ne pridejo vsi člani nazaj v skupino. 

Končno različico zgodbe nato primerjajo z izvirnikom.  

Opomba  

Končna različica zgodbe je navadno popačena. Skupina naj se skuša pogovoriti o vzrokih za 

to. Ti so lahko subjektivna interpretacija, nepozorno poslušanje, nerazumevanje besedila.  

Primer verižne zgodbe (pridobljeno: http://www.andros.si/doc/sanjelovec.pdf): »Pajek je tiho 

pletel mrežo v svojem kotu. Pletel jo je v šotoru, v prostoru za spanje babice Angelce. Vsak 

dan, ko je legla, je babica opazovala, kako pajek tiho plete svojo mrežo. Nekega dne, ko je 

spet legla in opazovala pajka, je v njen šotor prišel vnuk in prestrašeno zakričal. Vznemirjen 

je pokazal na pajka, hitro sezul svojo copato in ga skušal ubiti. Takrat je babica šepetajoče 

rekla,  naj ga ne ubije. Deček je babico začudeno pogledal in jo vprašal, zakaj varuje tega 

pajka. Babica se mu je blago nasmehnila, a odgovorila mu ni. Ko je vnuk odšel, se je pajek 

spustil do starke in se ji zahvalil, ker mu je rešila življenje. Rekel ji je: "Že mnogo dni 

opazuješ moj trud in občuduješ mojo mrežo. Vem, da zelo ceniš moje delo. Ker si mi rešila 

življenje, ti bom dal darilo!" Zasmejal se je s svojim posebnim pajkovim smehom in odšel 

nazaj do svoje mreže. Še isto noč je spredel čarobno srebrno pajčevino, ki lovi slabe sanje in 

babici omogočil, da se bo od današnje noči naprej spominjala samo dobrih sanj.  

 

Po koncu igre zopet opravimo razgovor: 

 Ali vam je bila igra všeč? 

 Kako ste se počutili gledalci med igro? Kako pa pripovedovalci? 

 Na kaj pa ste bili osredotočeni, ko ste pripovedovali zgodbo naslednjemu sošolcu? 

 Kaj mislite, zakaj se je od prvega do zadnjega pripovedovalca zgodba popačila, kljub 

temu da je ta pripovedoval jasno in razločno? 

 Ali se vam je v vsakodnevnem življenju že zgodilo, da je nekdo, kljub temu da ste vi 

nekaj jasno in razločno povedali, podal naprej drugačno ali pa spremenjeno zgodbo? 

Kdaj? Ali je zaradi tega prišlo do konflikta? 
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Zgodba Dva ovna na brvi  

Na ozki brvi se srečata dva ovna. 

Prvi reče: »Umakni se mi.« 

Drugi reče: »Umakni se mi.« 

Prvi reče: »Jaz sem bil prvi na brvi.« 

Drugi reče: »Ne, nisi bil ti, jaz sem bil prvi.« 

Prvi reče: »Jaz vsak dan hodim po tej brvi in imam več pravice do nje.« 

Drugi reče: »Prek te brvi so prečkali reko že moji predniki, to je moja brv.« 

»Zdaj boš pa videl«, zakriči prvi. 

»Zdaj boš pa videl«, zakriči drugi.  

Zatem se oba ovna zaletita drug proti drugemu, močno trčita z rogovi in oba padeta v hladen 

potok.  

 

Naloga do naslednjega srečanja  

a) Vsak učenec se mora med pogovorom o neki konkretni stvari s sošolcem osredotočiti na to, 

ali njegov sogovornik pripoveduje jasno, zanimivo in razločno, sam pa se trudi, da upošteva 

znake pozornega poslušanja. Kot dokaz, da je opravil nalogo, poroča učiteljici o svojih 

opažanjih in ji odda kartico s svojim imenom.  

b) Vsak učenec dobi list, na katerega nariše nek prizor, ki zanj pomeni konflikt. Na 

naslednjem srečanju predstavi, kaj je narisal, zakaj je prišlo do konflikta. 

 

8. SREČANJE: NAUČITI SE REŠEVATI KONFLIKTE Z DRUGIMI BREZ NASILJA 

Na začetku preverimo nalogo tako, da učenci povedo svoja opažanja med pogovorom s 

sogovornikom. Vprašam jih tudi: 

 Ali ste svojega sogovornika pohvalili, če ste opazili, da vam je pripovedoval jasno, 

zanimivo in razločno? 

 Ali ste svojemu sogovorniku v primeru, da ga niste dobro razumeli, o čem točno 

pripoveduje, svetovali naj poskusi povedati bolj jasno in razločno? Na kakšen način 

ste to storili? 

 Zakaj je pomembno, da se trudimo naše sogovornike razumeti in jih pozorno 

poslušati? (Da lahko normalno komuniciramo, da se počutijo sprejeti, da ne pride do 

nesporazumov in konfliktov …) 

Učencem povem, da se bomo na današnjem srečanju osredotočili na reševanje konfliktov, saj 

se velikokrat zgodi, da med ljudmi pride do nesporazumov, nestrinjanj in celo konfliktov, ki 

jih je dobro znati rešiti tako, da so na koncu vsi zadovoljni. 

Začnemo z dejavnostjo, ki se imenuje Spor ali sporazum (vir: Kultura aktivne strpnosti, 

2006). Učencem preberem dve zgodbi, s katerimi želimo prikazati razliko v načinu reševanja 

konfliktov. 
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 Zgodba Dva osla in seno 

Dva osla sta privezana s skupno vrvjo. Ob vsakem oslu je majhen kupček sena. Vsak osel 

poskuša doseči svoje seno, vendar je vrv prekratka, da bi lahko oba hkrati jedla. To ju strašno 

razjezi, zato začneta močno vleči vsak na svojo stran. Skačeta, ritata in vlečeta, vendar brez 

uspeha. Nato utrujena sedeta, da bi se malo spočila in razmislila o vsem. Naenkrat pa se 

spogledata in obema pade na pamet rešitev. Dogovorita se, da bosta šla skupaj do prvega 

kupčka sena in ga skupaj pojedla ter nato še do drugega kupčka, ki ga bosta tudi skupaj 

pojedla.  

 Po obeh prebranih zgodbah se z učenci pogovorim, pri čemer jim zastavim naslednja 

vprašanja: 

 Kateri zaključek zgodbe vam je bil bolj všeč? Zakaj? 

 Zakaj sta se ovna znašla v konfliktu? 

 Ali sta konflikt rešila? (Ne.) S čim sta ga  poskušala rešiti? (Z nasiljem.)  

 Ali je bila ta rešitev ustrezna? Kako bi lahko konflikt rešila še drugače? 

 Zakaj sta se  osla znašla v konfliktu? 

 Kako sta rešila konflikt? 

 Ali je bila njuna rešitev bolj ustrezna kot ovnova? Zakaj? 

 Zaradi česa se  vi običajno sprete s sošolci?  

 Kako se počutite, ko ste z nekom v konfliktu?  

 Kako rešite konflikt? 

 Ali si ga prizadevati rešiti tako, da ste na koncu vsi zadovoljni z rešitvijo? Na kakšen 

način? 

Z učenci se pogovorimo o primernih načinih reševanja konfliktov.   

Konflikt rešimo dobro tako, da ostanemo mirni, sogovornika gledamo v oči in se brez 

zmerjanja ter žaljivih besed pogovorimo o problemu. Sogovorniku povemo, kaj nas moti in 

kako se pri tem počutimo ter predlagamo rešitev konflikta. Nato pa damo sogovorniku čas, da 

razmisli o tem, kar smo mu povedali, in tudi on izrazi svoje mnenje o problemu, pri čemer ga 

mi pozorno poslušamo. Ko vsak pove svoje mnenje, se skupaj pogovorimo, na kakšen način 

lahko rešimo konflikt. V kolikor pa se zgodi, da postanemo preveč jezni in se ne moremo več 

nadzorovati, da ne bi zašli v pretep, se raje dogovorimo, da bomo konflikt rešili kasneje, ko se 

ohladimo (McGrath in Francey, 1996).  

Za tem učence s pomočjo razrezanih koščkov slike razdelim v pare. Vsak par dobi listek s 

konfliktno situacijo, za katero se mora dogovoriti na kakšen način bi jo rešil. V kolikor ostane 

čas, v paru odigrajo tudi igro vlog za svojo konfliktno situacijo, drugače pa samo poročajo 

svoje rešitve.  
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  Primeri konfliktnih situacij: 

 Mama vstopi v tvojo sobo in se nate jezi, ker imaš razmetano. Kako rešiš konflikt? 

 Z bratom/sestro se prepirata, kdo bo zvečer igral igrice na računalniku. Kako rešiš 

konflikt? 

 Bratu si zvečer posodil/a svojo najljubšo igračo, ker ga je bilo strah in ni mogel 

zaspati. Ko si ga danes prosil/a naj ti jo vrne, je začel vpiti, da je sedaj njegova. Kako 

rešiš konflikt? 

 S prijateljem igrata šah. Ko si ti na vrsti za premik figure, te on prehiti in premakne 

ravno tisto figuro, ki bi jo lahko v naslednji potezi izgubil. Kako rešiš konflikt? 

 Tvoji prijatelji hočejo med odmorom igrati nogomet, ti pa bi raje igral košarko. Ker se 

nočeš igrati njihove igre te začnejo zmerjati. Kako rešiš konflikt? 

 Brat ti je obljubil, da bo šel s teboj popoldan na sprehod, če mu daš kos svoje 

čokolade. Ko je čas za odhod, noče iti, reče pa ti, da si mu bil/bila dolžna dati 

čokolado, ker mu včeraj nisi napisal/a njegove domače naloge. Kako rešiš konflikt? 

 S prijatelji se zmenite, da boste med odmorom igrali odbojko. Ker vas je lahko največ 

12 na igrišču, eden od prijateljev začne vpiti na sošolca, ki se vam želi pridružiti pri 

igri, ker ne vidi da ni prostora zanj. Kako rešiš konflikt? 

 Prijatelju si zaupal svojo skrivnost, on pa jo je povedal naprej sošolcu, ki se sedaj 

norčuje iz tebe. Kaj narediš? 

 Učiteljica je tebe in sošolca poslala po malico. Ko prideta v jedilnico, on hitro pograbi 

košaro s sadjem, vse ostalo pa pusti tebi, da odneseš sam. Kaj narediš? 

 Učiteljica vama je s prijateljem ukazala po pouku pospraviti učilnico, ker sta med 

odmorom brcala sošolca. Ker želiš hitro oditi na kosilo, začneš takoj z delom, tvoj 

prijatelj pa se usede na stol in se igra z avtomobilčkom. Kako rešiš konflikt?  

 Med poukom si je sošolec sposodil rdečo barvico, da bi napisal naslov. Ko ga prosiš 

naj ti jo vrne, ker jo potrebuješ, odvrne, da ti jo bo dal med odmorom. Kaj storiš? 

 Mama vama z bratom/sestro doma na zelenici postavi šotor. Oba hočeta noč prespati v 

njem, vendar je prostora le za enega. Kako se dogovorita? 

 Na ulici srečaš prijatelja, ki sedi na klopci. Prosiš ga, naj se ti malo umakne, da se še ti 

usedeš, ker si utrujen, on pa ti odvrne, da si poišči drugo, saj je ta njegova. Kaj storiš? 

 Z bratom/sestro gresta z mamo v knjižnico. Na polici zagledaš knjigo o živalih in jo 

takoj vzameš v roke. Brat/sestra ti jo v trenutku izpuli iz rok in reče, da si bo to knjigo 

sposodil on, saj ima raje živali kot ti. Kaj storiš?  

 

Razgovor v zaključnem delu ure:   

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Ali se je bilo težko dogovoriti za rešitev vaše konfliktne situacije? 

 Ali bi lahko kakšno konfliktno situacijo rešili še kako drugače? Kako? 

 Kakšne občutke doživljate, ko ste v konfliktu? Kako jih skušate premagati? 

 Kaj ste se naučili novega na današnjem srečanju? 
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Naloga do naslednjega srečanja  

Učence s pomočjo razrezanih delov slike razdelim v pare. Vsak par dobi na listku zapisano 

konfliktno situacijo, za katero mora razmisliti, kako bi jo rešil oz. kaj bi storil na mestu dečka 

z močnejšo postavo. To učenca v paru tudi zapišeta na list. Kot dokaz, da sta rešila nalogo, si 

izmenjata kartončka s svojima imenoma.  

Primer konfliktne situacije  

Učenec močnejše postave glasno vpraša učiteljico, ali lahko vzame dodatek pri malici, na kar 

se oglasi vajin sošolec in mu reče: »Bajsek, a nimaš še dovolj? Boš pojedel še moj kos?« ter 

se pri tem začne glasno smejati. 

 

9. SREČANJE: NAUČITI SE POSTAVITI ZASE 

Na začetku preverimo nalogo tako, da nekaj parov pove, kako bi oni rešili takšen konflikt oz. 

kaj bi storili na dečkovem mestu. 

Glede na pričakovane odgovore jim zastavim tudi naslednja vprašanja: 

 Na kakšne načine bi se torej deček lahko odzval na žaljivke sošolca? (Z nasiljem, 

umikom ali pogovorom.) 

 Kateri od teh načinov mislite, da je najboljši? (Pogovor). 

 Zakaj mislite, da ne umik? (Ker potem damo napadalcu vedeti, da se ne upamo 

postaviti zase in bo naslednjič nadaljeval s še hujšimi žaljivkami.)  

 Kdo je torej zmagovalec konflikta, če žrtev zanika konflikt ali se umakne? 

(Napadalec.) 

 Kako pa se počutimo, če nas neprestano nekdo žali, zmerja ali izsiljuje? (Slabo, 

žalostno, si ne zaupamo.) 

 

Učencem povem, da je zelo pomembno, da osebi, ki nas žali, povemo, naj preneha. To 

storimo na miren način, tako da jo gledamo v oči in ji rečemo »Nehaj.« ali »Dovolj.«. Če ne 

neha, povemo še glasneje, in če tudi tokrat ne zaleže, se mirno umaknemo stran in jo 

spregledamo. V kolikor pa mislimo, da smo v nevarnosti, prosimo odraslega ali prijatelja za 

pomoč.  

 

Učencem povem, da bomo sedaj preizkusili, kako se v različnih situacijah postaviti zase. 

Razdelim jih v pet skupin in vsaki skupini dam listič s konfliktno situacijo, ki zahteva 

postavitev zase. Naloga vsake skupine je, da razmisli, kako bi rešila napisan problem in kako 

ga bo zaigrala pred sošolci. Po izteku časa svojo rešitev konflikta predstavijo pred sošolci. 
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Primeri konfliktnih situacij:  

1. Učiteljica je med odmorom pozabila zapreti »e-asistenta«, kamor vnaša ocene. 

Skupina sošolcev razmišlja, da bi si lahko vpisali petice, vendar si sami ne upajo. 

Tedaj te Nik začne priganjati, da vsakemu eno petico vpiši ti. Ti tega nočeš storiti. 

Kako se postaviš zase? 

2. S sošolci greste v trgovino. Ko pridete do police s sladkarijami, si Jure vzame 

čokolado s police in jo skrije za pulover. Drugi ga posnemajo. Tebi Jure pomoli 

vrečko z bomboni in te sili, da jo pospraviš v torbo. Sam tega nočeš, nimaš pa dovolj 

denarja, da bi bombone kupil. Kako se postaviš zase?  

3. Na poti v šolo srečaš skupino starejših otrok, ki sedijo na klopci. Eden izmed njih se ti 

približa in te izsiljuje, da mu daj svoj denar. Ti tega nočeš. Kako se postaviš zase? 

4. Predstavljaj si, da imaš oranžne lase in obraz poln pegic. S sošolci igrate na igrišču 

nogomet. Eden izmed sošolcev brcne žogo tako visoko, da zleti na drugo stran mreže. 

Ker se mu je ne ljubi iti iskat, ti reče: »Ej, ti pegast mandarin, pojdi po žogo na drugo 

stran mreže.« Ti tega nočeš, ker se norčuje iz tebe. Kako se postaviš zase? 

5. Ko zazvoni šolski zvonec, s prijateljem hitro stečeta ven na gugalnico. Tedaj prideta 

do vaju dva starejša učenca in ti rečeta, da se umaknita, saj imata onadva prednost pri 

guganju, ker sta starejša. Sam se želiš gugati. Kako se postaviš zase? 

 

Razgovor v zaključnem delu ure: 

 Ali so vam bile všeč aktivnosti? 

 Ali se je bilo težko dogovoriti, kako se boste postavili zase? 

 Kako ste se počutili med igranjem vlog? 

 V katero vlogo ste se najtežje vživeli? Zakaj? 

 Kaj ste se naučili novega na današnjem srečanju? Kako se postavimo zase? 

 Ali se boste po današnjem srečanju zmogli postaviti zase in ne dopustiti, da se drugi iz 

vas norčujejo? 

 

Naloga do naslednjega srečanja 

Vsak učenec dobi list, na katerega zapiše konkretno situacijo, ko ga je nekdo žalil, ustrahoval 

ali silil v nekaj, kar sam ni želel, ter razmisli, kako se je takrat počutil. Zapisati mora tudi, 

kako se je v tisti situaciji postavil zase in ali so se po tem, ko se je postavil zase, njegova 

občutja kaj spremenila.  
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10. SREČANJE: RAZVITI EMPATIČNO VŽIVLJANJE V OBČUTKE DRUGIH 

Na začetku preverimo nalogo tako, da tisti učenci, ki želijo, preberejo svoj zapis konfliktne 

situacije. V kolikor noče nobeden glasno prebrati, poberem lističe vseh učencev in sama 

preberem nekaj zapisov brez izpostavljanja njihovih imen. Nato se pogovorimo o občutjih, ki 

jih doživljamo v konfliktnih oz. neprijetnih situacijah. 

Ta občutja skušam vzbuditi pri učencih tudi z igro, ki se imenuje Premikanje drug drugega 

(vir: Virk Rode in Belak Ožbolt, 1998). 

Cilj 

Spoznati občutja, ki nastanejo na obeh straneh v konfliktnih situacijah. 

Potek  

Dva člana skupine se postavita drug proti drugemu, zategneta roki in se primeta tako, da so 

prsti prepleteni. Na dan znak skuša vsak s pritiskom rok premakniti drugega in ga pripraviti 

do tega, da prestopi s svojega mesta. Z bojem lahko prenehata kadar hočeta. 

Pripomba  

Za igro potrebujemo veliko prostora, upoštevati pa moramo tudi, da je precej fizično naporna. 

Vodja mora paziti, da člani upoštevajo navodila, da ne pride do nepotrebnih agresivnih reakcij 

(močno stiskanje rok in ruvanje). 

 

Po koncu igre vprašam: 

 Kakšne občutke ste doživljali tisti, ki vam je uspelo sošolca premakniti s svojega 

mesta? 

 Kakšne občutke pa ste doživljali tisti, ki ste bili premaknjeni s svojega mesta? 

 Ali ste na koncu igre, tisti, ki vam je uspelo sošolca premakniti s svojega mesta, pri 

sošolcu zaznali kakšne občutke? Po čem ste sklepali, da se res tako počutijo (npr. 

jezni, nemočni, žalostni …)? 

 

Povzamem, da »poraženci« in žrtve v konfliktu vedno doživljajo negativna čustva, kot so 

strah, jeza, nemoč, notranja stiska ipd, zato je pomembno, da ta čustva pri njih prepoznamo in 

jim ponudimo pomoč. To lahko storimo tako, da se z njimi o njihovih doživljanjih 

pogovorimo, jim ponudimo možnost, da nam zaupajo in jim damo občutek, da se lahko 

obrnejo na nas, ko se bodo spet znašli v konfliktu.  

Nato vsakemu učencu razdelim risbe, ki prikazujejo prosocialno in antisocialno vedenje otrok, 

ter jim naročim, naj razvrstijo risbe, ki prikazujejo »lepo« vedenje, v eno vrstico, risbe, ki 

prikazujejo »grdo« vedenje, pa v drugo vrstico.  
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Primeri risb antisocialnega vedenja (vir: Christie in Warden, 2001). 

 

 

Primeri risb prosocialnega vedenja (vir: Christie in Warden, 2001). 
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Ko učenci razvrstijo risbe, preverim njihovo ustreznost in jim zastavim naslednja vprašanja: 

 Na katerih risbah je prikazano neprimerno vedenje?  

 Na katerih risbah je prikazano primerno vedenje? 

 Zakaj mislite, da prav ta dejanja, ki ste jih izbrali, označujejo primerno vedenje? 

Poudarim, da med neprimerna vedenja sodijo izsiljevanje, izločitev iz družbe, posmehovanje 

ter verbalno in  fizično nasilje. Med primerna vedenja pa štejemo pomoč drugim, vključevanje 

v družbo, skrb za druge in deljenje stvari z drugimi.  

Za pogovor o občutjih, ki spremljajo prosocialno in antisocialno vedenje, prikazano z risbami, 

učenem postavim vprašanja, ki zahtevajo vživljanje v konkretno situacijo. 

Primeri vprašanj za pogovor o posameznem vedenju na slikah: 

 Kako se je po vašem mnenju počutila Jana, ko je Gregor grdo govoril o njeni družini? 

 Kako bi se vi počutili, če bi nekdo tako grdo govoril o vaši družini? 

 Kako se je po vašem mnenju počutil Gregor, ko je Jani grdo govoril o njegovi družini? 

 Kako bi se vi počutili, če bi vrstniku rekli kaj tako grdega? 

 Kaj bi vi storili, če bi se znašli v takšni situaciji in bi vam neko storil nekaj podobnega, 

kot je Gregor Jani? 

 Kako se je po vašem mnenju počutil Robi, ko mu je Andrej rekel, da ne more iti z 

njimi v park igrat nogomet? 

 Kako bi se vi počutili, če bi vam nekdo rekel, da ne morete iti z njim igrat nogomet? 

 Kako se je po vašem mnenju počutil Andrej, ko je Robiju rekel, da ne more iti z njimi 

igrat nogomet? 

 Kako se je po vašem mnenju počutil preden je to rekel Robiju? 

 O čem je razmišljal in zakaj je to storil? 

 Kako bi se vi počutili, če bi vrstniku rekli kaj tako grdega? 

 Kaj bi vi storili, če bi se znašli v takšni situaciji in bi vam nekdo storil nekaj 

podobnega, kot je Andrej Robiju? 

 Kako se je po vašem mnenju počutil Matevž, ko mu je Žiga skušal pomagati pri šolski 

nalogi? 

 Kako bi se bi počutili, če bi vam nekdo skušal pomagati pri šolski nalogi? 

 Kako se je po vašem mnenju počutil Žiga, ko je Matevžu skušal pomagati pri šolski 

nalogi? 

 Kako bi se vi počutili, če bi vrstniku pomagali narediti nekaj podobnega? 

 Kaj bi vi storili, če bi se znašli v takšni situaciji in bi vam nekdo pomagal nekaj 

podobnega, kot je Žiga Matevžu? 

 

Po končanem razgovoru poudarim, da se je za prepoznavanje občutij drugih v neki situaciji 

potrebno znati vživeti v drugega in ob tem pomisliti, kako bi se mi počutili v isti situaciji. Z 

učenci pospravimo risbe in se, v kolikor ostane čas, poglobimo še v trenutna občutja in 

razpoloženje učencev tako, da izvedemo igro Drevo (vir: Virk-Rode in Belak- Ožbolt, 1991). 
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 Drevo (vir: Virk-Rode in Belak- Ožbolt, 1991) 

Cilji  

Preko faze opazovanja preiti v vživljanje in identifikacijo na verbalnem ali neverbalnem 

nivoju. Igra lahko poleg tega vključuje krepitev likovne in literarne ustvarjalnosti. 

Potek  

Vsak udeleženec ima pred seboj svoj list. Vsi imajo na razpolago enake barve. Vsak se 

poglobi v svoje trenutno razpoloženje in glede na to naslika drevo. Vsak udeleženec svoje 

drevo pokloni nekomu v skupini. Vsi se skušajo vživeti v razpoloženje, ki ga prikazuje prejeta 

slika. Igro lahko s tem zaključimo, lahko pa nadaljujemo, tako da na zadnjo stran slike 

udeleženci napišejo razpoloženje, za katerega mislijo, da slika prikazuje. To lahko tudi 

preberejo celotni skupini. 

Opomba 

Namesto drevesa lahko izberemo karkoli drugega, kar lahko zaradi svoje raznolikosti dobro 

ponazori razpoloženje.  

Naloga do naslednjega srečanja 

Učence s pomočjo razrezanih koščkov slike razdelim v pare. Vsak par dobi sliko, na kateri je 

prikazano izsiljevanje. Njihova naloga je, da razmislijo, o svojih občutjih, ki bi jih spremljala 

v takšni situaciji, in kako bi se iz nje rešili. Pomembno je, da razmislijo tudi, ali bi komu 

zaupali, kaj se jim je zgodilo. Kot dokaz za opravljeno nalogo v paru drug drugemu oddajo 

kartico s svojim imenom. 

11. SREČANJE: ZAUPATI SKUPINI 

Na začetku preverimo nalogo tako, da nekaj učencev pove, kako bi se rešili iz dane situacije 

in ali bi komu zaupali, kaj se jim je zgodilo. Pogovorimo se tudi o pomenu zaupanja drugim. 

Zastavim jim sledeča vprašanja: 

 Ali si sošolci med seboj zaupate? 

 Kaj si zaupate? Kdaj neko stvar zaupate drugemu? 

 Kako se počutite, ko nekomu nekaj zaupate? Zakaj? 

 

Da bi si učenci v skupini začeli še bolj zaupati, jim naročim, naj vsak razmisli, kaj je tisto, kar 

bi v danem trenutku rad zaupal skupini. Po izteku časa za premislek vsak učenec nekaj zaupa 

skupini.   

Zatem preidemo na izvajanje sledečih socialnih iger, s katerimi želimo okrepiti zaupanje 

učencev. 
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Kip (vir: Kobolt, 1992) 

Cilj 

Zaupati partnerju. 

Potek 

Skupino razdelimo v dvojice. Eden od partnerjev stoji popolnoma sproščen, z zaprtimi očmi, 

medtem ko ga drugi oblikuje v nek kip ali spomenik. Govorjenje je med igro prepovedano. 

Nato partnerja zamenjata vlogi. 

 

Krog zaupanja (vir: Kolar, 46; Petelin, 90) 

Cilj  

Zaupati skupini. 

Potek  

Učenci se postavijo v krog, eden od njih pa se s tesno stisnjenimi stopali postavi na sredino. 

Učenci v krogu morajo paziti, da so vsi enako oddaljeni od tistega, ki je v sredini, tako da se 

ga z rahlo upognjenimi rokami lahko dotaknejo. Učenec v sredini ima na začetku odprte oči, 

kasneje pa jih lahko zapre. Počasi se nagne in začne padati, drugi učenci v krogu ga ujamejo 

in ga previdno pomikajo sem ter tja ter pazijo, da ne pade na tla. Po približno eni minuti igro 

prekinemo in na vrsto pride drug učenec. 

Opomba  

Pri tej igri otrok na sredini ugotovi, koliko zaupanja ima do drugih otrok, ali je prepričan, da 

ga bodo drugi ujeli, ali pa ga je malo strah in se želi sam zavarovati pred padcem. Pomembno 

je, da drugi otroci v krogu previdno in enakomerno premikajo otroka na sredini, tako da ta 

dobi zaupanje, da je v dobrih rokah. 

 

Kača (vir: Kobolt, 1992) 

Cilja  

Doseči zaupanje v drugega in prevzeti odgovornost za nekoga drugega. 

Potek 

Igralci naredijo kačo, in sicer tako da se držijo za ramena, ali pa se povežejo z rokami. Vsi 

zaprejo oči, razen tistega, ki je prvi. Ta jih vodi in si izmišlja resnične ali neresnične ovire, 

npr. treba se je povzpeti po stopnicah, iti okrog ali skozi razne ovire, se pod čim plaziti, iti po 

prstih, čepe itd. Signali se prenašajo z dotikom. 

V kolikor nam ostane čas, izvedemo še igro Kip (vir: Kobolt, 1992).  
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Razgovor v zaključnem delu ure:  

 Ali so vam bile aktivnosti všeč? 

 Kako ste počutili tisti učenci, ki ste bili pri igri Krog zaupanja v sredini, ko so si vas 

učenci podajali? Ali ste jim zaupali? 

 Ali ste se učenci v krogu trudili pazljivo odrivati vašega sošolca v sredini in s tem 

ohraniti njegovo zaupanje? 

 Kako so se odrezali kiparji pri igri Kip? Ali so bili pri svojem delu grobi, nežni, 

skrbni, ste jim zaupali? So izvajali hitre ali počasne gibe? 

 Ali so bili kiparji pri oblikovanju dovolj jasni, ste vedeli, kaj hočejo od vas? Ali je 

običajno kip sposoben razumeti, kaj hoče kipar od njega? 

 Kaj mislite, da lahko s to igro poleg zaupanja še urimo? (Ali ste med seboj na kakšen 

način tudi komunicirali?) 

 Kako ste se počutili tisti učenci, ki ste sestavljali trup kače? Ali ste se počutili varne, 

ko vas je vaš vodja vodil po prostoru? Zakaj da/ne? 

 Kako ste se na zaupanje/nezaupanje voditelju odzvali z vašim telesom? (Bili smo 

napeti, trdi/sproščeni.) 

 Zakaj mislite, da je pomembno, da si med seboj zaupamo? 

 

Naloga do naslednjega srečanja  

Vsak učenec razmisli, kakšne lastnosti bi moral imeti njegov prijatelj, da bi mu lahko zaupal 

vse svoje skrivnosti. Svoja razmišljanja napiše na list, ki ga prinese s seboj na naslednje 

srečanje.  

 

12. SREČANJE: KAKO POSTATI DOBER PRIJATELJ 

Na začetku preverimo nalogo tako, da vsak učenec prebere lastnosti prijatelja, ki bi jih ta 

moral imeti, da bi bil vreden zaupanja. 

Ko vsi učenci poročajo, jim postavim naslednja vprašanja: 

 Ali vam je bilo težko določiti lastnosti, ki jih mora imeti prijatelj, da mu lahko 

zaupate? 

 Ali bi vašemu prijatelju zaupali tudi, če katero od teh lastnosti ne bi imel? 

 Kaj po vašem mnenju sploh je prijateljstvo?   

 

Z učenci izvedem dejavnost Semafor (Vtič, 2018), ki poteka tako, da najprej vsakemu učencu 

razdelim listič zelene, oranžne in rdeče barve. Nato preberem posamezne trditve na temo 

prijateljstva, za katere učenci izrazijo svoje mnenje z dvigom lističa ustrezne barve. Pri vsaki 

trditvi pokličem nekaj učencev, ki imajo možnost pojasniti svoje mnenje.  
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Semafor (Vtič, 2018) 

Cilja  

Znajo presoditi, kako ravna pravi prijatelj, bolje razumejo, kaj je odgovorno prijateljstvo.  

Primeri trditev: 

– Vsi si želimo dobrega prijatelja. 

– Dobrega prijatelja spoznaš, ko si v težavah in ti je hudo.  

– Z dobrim prijateljem se nikoli ne prepiraš. 

– Denarja se prijatelju ne posoja. 

– Če te prijatelj enkrat razočara, ne bo nikoli več tvoj prijatelj.  

– Med fantom in dekletom ne more biti prijateljstva. 

– Dobro je imeti čim več prijateljev.  

– Prijatelja moraš vedno ubogati, če hočeš z njim ostati v dobrih odnosih. 

– Prijatelj ti mora biti podoben v obnašanju in interesih.  

– Tvoj prijatelj je nekdo, ki te podpira tudi, ko ravnaš napačno.  

 

Po koncu dejavnosti učence vprašam: 

 Kaj vam je pri prijateljstvu najpomembnejše? (Ali vam je bolj pomemben videz, 

narodnost ali njegove lastnosti, hobiji?) 

 Kako postati z nekom prijatelj? 

 Ali nas lahko nekdo prisili, da smo z nekom prijatelji? 

 Ali mislite, da ste sami dobri prijatelji? Po čem to sklepate? 

 Kdaj se prijateljstvo lahko konča? 

 Kako bi nekomu pomagali, da si pridobi prijatelja? 

  

Učencem zatem preberem zgodbo, ki ima naslov Dašine preizkušnje (vir: Schilling, 2000). 

Njihova naloga je, da razmislijo, kako bi pomagali Daši pridobiti prijateljice.  

Dašine preizkušnje (vir: Schilling, 2000) 

Cilj  

Spodbuditi razumevanje za potrebe ljudi, ki so drugačni od njih, in jim nuditi pomoč. 

Zgodba: »Devetletna Daša se je v šoli, ki jo je obiskovala, skušala s kom spoprijateljiti. Toda 

druge deklice so se ji posmehovale, ker je imela na sebi ponošena oblačila in ker je nosila 

šolske knjige v stari oguljeni torbi. Daša je živela z mamo in dvema mlajšima bratoma v stari, 

razpadajoči hiši. Zaradi bolezni mama ni mogla več opravljati svojega dela, denarna podpora, 

ki so jo dobivali, pa je komaj zadostovala za hrano in kurjavo. Daša je imela doma vsak dan 

veliko dela, saj je morala pomagati mami in skrbeti za brata, ki sta bila še majhna. Zato je bila 

velikokrat preutrujena in je včasih zaspala kar med poukom. Nekoč so ji otroci spet nagajali 

in ji govorili »uboga sirota«. »Nisem sirota. Živim z mamico, ki mi reče princesa,« je odvrnila 

Daša. Nazadnje je ena od starejših deklet, ki je slišala zmerjanje, zavpila: »Dajte mir, nehajte 

dražiti Dašo! Najboljša risarka na šoli je, videla sem njene risbe na razstavnem panoju!« 
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Učence vprašam: 

 Kako mislite, da se je Daša počutila, ko so jo ostali otroci dražili? 

 Kako bi pomagali Daši, da ji sošolke ne bi več nagajale in da bi se lahko spoprijateljila 

z njimi? 

 Ali se je v vašem razredu tudi že kdaj zgodil takšen primer nasilja? Kako ste 

odreagirali? 

 Ali ste kdaj že pomagali sošolcu spoprijateljiti se s tistimi otroki, ki so ga zavračali? 

 Ali menite, da se sedaj med seboj bolje razumete, kot ste se pred začetkom izvajanja 

delavnic? 

 Kako bi vaše medosebne odnose lahko še izboljšali? 

 

Na koncu učencem postavim še nekaj vprašanj in nalog v zvezi s socialnimi veščinami, ki 

smo jih utrjevali: 

 Kako bi z vašim sošolcem rešili konflikt, ki je nastal, ker se je vrinil pred vami v 

kolono? 

 Naštejte tri pozitivne lastnosti pri sebi in jih povejte vašemu sosedu. 

 Naštejte tri pozitivne lastnosti vašega prijatelja. 

 Kako bi se postavili zase, če bi starejši učenec od vas zahteval denar? 

 Prijatelj se vrne s počitnic in vam začne pripovedovati o svojih doživetjih. Kaj 

naredite? 

 Kaj bi storili, če vam prijatelji ne bi dovolili, da se igrate z njimi? 

 Spomnite se naših srečanj in razmislite, kaj od tega, kar smo se naučili, mora imeti 

dober prijatelj. 

 Naštejte tri pozitivne lastnosti vašega prijatelja.  

  

 

Na koncu sledi še podelitev nagrad, ki jih prejmejo učenci za vestno opravljanje domačih 

nalog.  
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9. 4 REZULTATI SOCIALNE SPREJETOSTI UČENCEV S SUT PRED IN PO 

IZVAJANJU PROGRAMA SOCIALNIH AKTIVNOSTI 

 

Socialno sprejetost vseh otrok v razredu smo pred začetkom in po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti ugotavljali s sociometrično preizkušnjo. Ker so za našo raziskavo bistveni 

le rezultati sociometrične preizkušnje pri posameznem učencu s SUT, bomo v nadaljevanju 

najprej podrobneje primerjali njihov sociometrični status, ki kaže na stopnjo posameznikove 

priljubljenosti oz. nepriljubljenosti (Pečjak in Košir, 2008). Pri razvrščanju rezultatov v 

kategorije nizkega, srednjega in visokega sociometričnega statusa smo upoštevali delitev 

sociometričnega statusa T. Kajtna (2016), ki poteka po naslednji formuli: 

 

SSn < 0,90 ……………….nizek sociometrični status 

0,90  SSn  1,19 ……… srednji sociometrični status 

SSn  1, 19 ……………....visok sociometrični status 

 

Po predstavitvi posameznih rezultatov socialne sprejetosti učencev s SUT pa bomo predstavili 

tudi, ali so se pred in po izvajanju programa socialnih aktivnosti pokazale statistično 

pomembne razlike v socialni sprejetosti otrok s SUT/v primerjavi z ostalimi učenci v razredu.  

 

Tabela 2: Primerjava rezultatov socialne sprejetosti vseh otrok v razredu pred začetkom in po 

koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti  

Sociometrični status/ 

učenci v razredu 

SSn1  SSn2  Sociometrični status/ 

učenci v razredu 

SSn1 SSn2 

Darjan 1,07 1,11 Eneja 0,96 0,93 

Milan 1 0,93 Metka 1 1,04 

Davor 0,96 0,93 Tom 0,96 0,89 

Enej 1 0,93 Nastja 1,04 1 

Bojan 1,04 1,04 Lina 1 1,04 

Jure 1,15 1,11 Lucija 0,93 1,04 

Lukas 1,04 1,04 Tanja 0,89 0,93 

Andrej 0,89 0,89 Barbara 1 1,26 

Deni 1 0,96 Aron 1,07 1,15 

Anton 0,93 0,93 Nace 0,93 0,96 

Inaj 0,89 0,93 Nina 1,19 1,11 

Darja 1 0,96 Tatjana 1,04 0,96 

Domen 1,04 1,04 Blažka 1,11 1,07 

Eva 0,93 0,89 Elena 0,96 0,93 

Opomba: SSn1 = sociometrični status pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti, SSn2 = 

sociometrični status po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti, rumena označba = učenci s 

SUT. 
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Iz Tabele 2 je razvidno, da je bil Darjan pred začetkom izvajanja socialnih aktivnosti srednje 

priljubljen oz. da je imel srednji sociometrični status (1,07). Kot sošolca, s katerim se sošolci 

najraje družijo med odmori in v prostem času v šoli, ga je izbralo pet otrok (Milan, Davor, 

Enej, Deni, Barbara – glej prilogo 1). Od teh je Deni otrok, ki nima nikakršnih posebnih 

potreb. Milana, Davorja in Eneja je izbral tudi Darjan, kar pomeni tri vzajemne izbire, ki 

nakazujejo prijateljstvo med omenjenimi otroci. Po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnostih se je Darjanov sociometrični status malenkostno izboljšal (1,11), saj ga 

je izbral en učenec več kot pred začetkom srečanj. Tokrat so ga izbrali kar trije sošolci, ki 

nimajo nikakršnih posebnih potreb. Dobljene rezultate lahko potrdimo z ugotovitvami M. 

Horvat in K. Košir (2013), ki navajata, da imajo učenci s SUT vsaj en prijateljski odnos in da 

jih veliko vzpostavi prijateljstvo z učencem brez SUT. Kljub temu pa se je število vzajemnih 

izbir pri njemu znižalo – vzajemno sta se izbrala zgolj z enim sošolcem, kar pa sovpada z 

ugotovitvami, da so prijateljstva učencev s SUT pogosto manj kakovostna (Pečjak in Peklaj, 

2015). Da se je Darjanov sociometrični status izboljšal ni nič presenetljivega, saj je med 

našimi srečanji kljub začetnemu kljubovalnemu vedenju in izrazitemu nemiru začel bolje 

sodelovati, poslušati druge, sprejemati njihova mnenja in se začel vživljati v druge, kar je 

vplivalo tudi na boljšo socialno sprejetost s strani sošolcev. Napredek na omenjenih področjih 

je viden iz rezultatov drugih pripomočkov za zbiranje podatkov (opazovalna shema, 

ocenjevalna lestvica, intervju), ki smo jih uporabili v raziskavi.  

 

Milan je pred začetkom in po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

imel srednji sociometrični status, vendar se je ta po koncu znižal z 1 na 0,93. Na začetku so ga 

izbrali trije učenci kot sošolca, s katerim se najraje družijo, medtem ko ga je na koncu srečanj 

izbral le en učenec. Zmanjšalo se je tudi število vzajemnih izbir, saj kljub dvema vzajemnima 

izbirama pred začetkom izvajanja programa po koncu ni prejel nobene. Dobljene rezultate je 

mogoče razložiti z ocenami učiteljice na ocenjevalni lestvici, ki je po koncu izvajanja vseh v 

program zajetih socialnih aktivnosti pri Milanu ocenila porast agresije, porast težav na 

področju verbalne in neverbalne komunikacije ter manj reševanja konfliktov na konstruktiven 

način, torej s pogovorom, kar je najverjetneje prispevalo k izbiram s strani sošolcev. Prav tako 

je bilo na srečanjih pri njem mogoče opaziti veliko motečega vedenja, nemirnosti, slabše 

pozornosti in koncentracije ter nepripravljenosti za sodelovanje, s čimer si je najbrž povzročil 

slab ugled pri sošolcih.  
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Iz Tabele 2 je mogoče razbrati tudi, da je Bojan v razredu srednje dobro sprejet. Njegov 

sociometrični status je po koncu izvajanja programa ostal enak kot na začetku. Znašal je 1,04. 

Tako na začetku kot na koncu izvajanja programa je dobil pet izbir, ki pa mu jih niso dodelili 

isti učenci, kar nakazuje na hitro spremenljivost rezultatov, pridobljenih s sociometrično 

preizkušnjo (Košir, 2013). Spremembo učencev, ki so mu podelili izbiro, je mogoče pojasniti 

z njegovimi navedbami v intervjuju, ki kažejo spremembo v količini druženja z določenimi 

posamezniki, med katerimi izstopa predvsem druženje z Aronom, saj ga navaja kot novega 

najboljšega prijatelja. Nespremenjen sociometrični status sovpada tudi z ocenami učiteljice na 

trditvah, ki so merile vedenje, sodelovanje in komunikacijo, saj je skoraj vse, kakor bomo 

videli v nadaljevanju, ocenila z isto oceno kot pred začetkom srečanj.  

 

Barbarin sociometrični status se je v času izvajanja socialnih aktivnosti v razredu zelo 

izboljšal (iz 1 na 1,26). Po koncu izvajanja programa je deklica postala socialno dobro 

sprejeta med vrstniki in tudi najbolj priljubljena učenka v razredu. Kot učenko, s katero se 

sošolci najraje družijo, jo je po koncu izvajanja programa izbralo kar deset sošolcev, kar je 

sedem učencev več kot pred začetkom srečanj. Prav tako se je pri njej povečalo tudi število 

vzajemnih izbir iz 1 na 3, kar pomeni, da se je v času izvajanja aktivnosti zbližala s sošolci. V 

kolikor ne bi bil kriterij izbire omejen na tri, bi po številu izbir sodeč, lahko dobila še več 

vzajemnih izbir. Razlogi za tako izrazito izboljšanje socialne sprejetosti omenjene učenke so 

verjetno njen povečan trud in prizadevanje za sodelovanje v različnih aktivnostih, spodbujanje 

in nudenje pomoči drugim, kar je mogoče razbrati tudi iz rezultatov, ki smo jih pridobili s 

strukturiranim opazovanjem na srečanjih in z intervjujem.   

 

Če torej primerjamo rezultate socialne sprejetosti otrok s SUT pred začetkom in po koncu 

izvajanja socialnih dejavnosti v razredu, vidimo, da izvajanje programa v razredu ni pokazalo 

enoznačnih učinkov na socialno sprejetost otrok s SUT, saj se je sociometrični status pri dveh 

obravnavanih učencih na koncu povečal, pri enem zmanjšal, pri enem pa ostal nespremenjen. 

Možni razlogi za to so različne značilnosti otrok, kot so vedenjske lastnosti, socialna 

samopodoba, socialne veščine idr. ter različni nivoji vloženega truda za izboljšanje rezultatov.  

 

Ker nas je zanimalo, ali učenci s SUT po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti 

statistično pomembno izkazujejo boljšo socialno sprejetost kot pred izvedbo programa 

(hipoteza 1), smo dobljene rezultate preverili z Wilcoxon testom. 
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Tabela 3: Rezultati Wilcoxon testa – primerjava socialne sprejetosti učencev s SUT pred 

začetkom in po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti 

 Povprečni rang 

Socialna sprejetost po koncu:             negativni rang 

Socialna sprejetost pred začetkom      pozitivni rang 
2,00 

2,00 

 

 Socialna sprejetost pred začetkom : 

socialna sprejetost po koncu  

Vrednost Wilcoxon testa (Z) -0,535 

Vrednost  0,593 

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da vrednost Wilcoxonovega testa ni statistično pomembna (Z = - 

0,535;  = 0,593), kar pomeni, da se med učenci s SUT niso pojavile statistično pomembne 

razlike v socialni sprejetosti pred začetkom in po koncu izvajanja programa socialnih 

aktivnosti. Rezultatov torej ne moremo posploševati, ugotovimo pa lahko, da so bili učenci s 

SUT enako socialno sprejeti (M = 2) pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti 

kot po njem (M = 2). Kot možen razlog za nespremenjenost socialne sprejetosti vseh otrok s 

SUT skupaj lahko navedemo slabšo občutljivost izmerjenih rezultatov z uporabljenim testom, 

saj je bil naš vzorec (štirje učenci) premajhen, da bi Wilcoxonov test zaznal statistično 

pomembne razlike, ki jih je mogoče z zanesljivostjo izmeriti na velikih vzorcih. Prav tako pa 

je možno tudi, da izvajanje socialnih aktivnosti v tako kratkem času resnično ni imelo velikih 

učinkov na spremembo socialne sprejetosti otrok s SUT, saj je za uspešen prenos naučenih 

socialnih veščin v realno otrokovo okolje potrebno izvajati program dlje časa in ne zgolj dva 

meseca.      

 

Zanimalo nas je tudi, ali so se pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti med 

otroci s SUT in ostalimi učenci v razredu pojavile statistično pomembne razlike v socialni 

sprejetosti. Slednje smo preverili z Mann-Whitney testom.  

 

Tabela 4: Rezultati Mann-Whitney testa – primerjava socialne sprejetosti otrok s SUT z 

ostalimi učenci v razredu pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Učenci (s SUT/ostali) Število učencev Povprečen rang 

Socialna sprejetost Učenci s SUT 4 18,88 

Ostali učenci 24 13,77 

Vsi učenci 28  

 Socialna sprejetost 

Vrednost Mann-Whitney (U) 30,500 

Vrednost  0,244 
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Glede na rezultate smo ugotovili, da vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna 

(UZ = 30,500, Z = 0,244), kar pomeni, da se med učenci s SUT in ostalimi učenci v razredu 

pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti niso pojavite statistično pomembne 

razlike v socialni sprejetosti. Rezultatov me moremo posploševati, lahko pa trdimo, da so 

učenci s SUT v povprečju prejeli več izbir (R = 18,88) kot ostali učenci v razredu (R = 13,77). 

 

Na enak način smo preverili tudi, ali so se med učenci s SUT in ostalimi učenci v razredu 

pojavile statistično pomembne razlike v socialni sprejetosti po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti. 

 

Tabela 5: Rezultati Mann-Whitney testa – primerjava socialne sprejetosti otrok s SUT z 

ostalimi učenci v razredu po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti 

 

Učenci (s SUT/ostali) 

Število 

učencev 

Povprečen 

rang 

Socialna 

sprejetost 

Učenci s SUT 4 20,00 

Ostali učenci 24 13,58 

Vsi  28  

 

 
Socialna 

sprejetost 

Vrednost Mann-Whitney (U) 26,000 

Vrednost  0,141 

 

Iz zgornjih dveh tabel je razvidno, da vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna 

(UK = 26, 000; K = 0, 141), kar pomeni, da se med učenci s SUT in ostalimi učenci v razredu 

po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti niso pojavile statistično pomembne razlike v 

socialni sprejetosti. Rezultatov ne moremo posploševati, lahko pa trdimo, da so učenci s SUT 

(R = 20, 00) v povprečju prejeli več izbir kot ostali otroci v razredu (R = 13, 58).  

 

Glede na statistično nepomembne razlike v socialni sprejetosti učencev s SUT in ostalih 

učencev v razredu pred in po koncu izvajanja programa lahko zaključimo, da so naši rezultati 

skladni z rezultati raziskav avtorjev Vaughna in sodelavcev (1996, v Schmidt, 2001), 

Sabornie-ja (1990, v Horvat in Košir, 2013) Wienerja, Harrisa in Shirerja (1990, v Košir, 

2013) ter Bakkerja s sodelavci (2007), ki kažejo, da učenci s SUT v primerjavi z vrstniki brez 

učnih težav niso slabše socialno sprejeti. Sami smo pričakovali, da se med omenjenimi učenci 

ne bodo pojavile statistično pomembne razlike v socialni sprejetosti, saj smo na srečanjih in 

med opazovanjem proste igre opazili, da so se vsi štirje učenci s SUT veliko družili med seboj 

in tudi z nekaterimi ostalimi sošolci. Ti so jih večkrat sprejeli v igre, upoštevali njihova 

mnenja in jih občasno celo prosili za pomoč pri reševanju konfliktov. Opazili smo tudi, da so 

se učenci s SUT in nekateri vrstniki velikokrat združevali v skupine, sestavljene pogosto iz 

pretežno istih članov, kar je vplivalo na njihov sociometrični status, saj so znotraj skupine 

drug drugega izbrali za učenca, s katerim se najraje družijo.   
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9. 5 REZULTATI SOCIALNE SAMOPODOBE UČENCEV S SUT PRED IN PO 

IZVAJANJU PROGRAMA SOCIALNIH AKTIVNOSTIH 

 

Z lestvico socialne samopodobe, ki smo jo povzeli po avtorju Musek Lešnik (2008), smo 

ugotavljali socialno samopodobo vseh otrok v razredu, med katerimi so bili tudi otroci s SUT. 

Pridobljene odgovore smo ovrednotili po naslednjem kriteriju: Zelo drži – 5 točk, Največkrat 

je tako – 4 točke, Včasih je tako – 3 točke, Največkrat ni tako - 2 točki, Sploh ni tako – 1 

točka. Pri posameznih trditvah je bilo treba odgovore točkovati obrnjeno, kar pomeni, da je 

bila ocena Zelo drži vredna eno točko, ocena Največkrat je tako dve točki itd. Ko smo vsak 

odgovor ovrednotili z ustrezno oceno, smo vse točke sešteli skupaj in njihov seštevek 

interpretirali v skladu z naslednjim kriterijem razvrstitve rezultatov in pripadajočih oznak 

socialne samopodobe, ki smo ga vzeli iz vira Musek Lešnik (2008): 

– rezultat od 59 do 65 točk – izrazito visoka socialna samopodoba, 

– rezultat od 52 do 58 točk – visoka socialna samopodoba, 

– rezultat od 39 do 51 točk – pozitivna socialna samopodoba, 

– rezultat od 33 do 38 točk – ranljiva socialna samopodoba, 

– rezultat od 26 do 32 točk – nizka socialna samopodoba, 

– rezultat od 13 do 25 točk – izrazito nizka socialna samopodoba. 

Dobljene rezultate socialne sprejetosti z omenjeno lestvico smo primerjali pred in po koncu 

izvajanja programa socialnih aktivnosti in tudi preverili, ali se med seboj razlikujejo 

statistično pomembno, kar bomo predstavili v nadaljevanju.  
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Tabela 6: Primerjava rezultatov socialne samopodobe vseh otrok v razredu pred začetkom in 

po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti 

Ocena socialne 

samopodobe/ učenci v 

razredu 

Število točk na lestvici 

samopodobe 1 

Število točk na lestvici 

samopodobe 2 

Darjan 43 (pozitivna soc. samop.) 46 (pozitivna soc. samop.) 

Milan 36 (ranljiva soc. samop.) 45 (pozitivna soc. samop.) 

Davor 38 (ranljiva soc. samop.) 41 (pozitivna soc. samop.) 

Enej 29 (nizka soc. samop.) 43 (pozitivna soc. samop.) 

Bojan 38 (ranljiva soc. samop.) 43 (pozitivna soc. samop.) 

Jure 
59 (izrazito visoka soc. 

samop.) 
46 (pozitivna soc. samop.) 

Lukas 60 (izraz. visoka soc. samop.) 61 (izraz. visoka soc. samop.) 

Andrej 38 (ranljiva soc. samop.) 44 (pozitivna soc. samop.) 

Deni 59 (izraz. visoka soc. samop.) 55 (visoka soc. samop.) 

Anton 38 (ranljiva soc. samop.) 41(pozitivna soc. samop.) 

Inaj 43 (pozitivna soc. samop.) 47 (pozitivna soc. samop.) 

Darja 55 (visoka soc. samop.) 45 (pozitivna soc.samop.) 

Domen 49 (pozitivna soc. samop.) 46 (pozitivna soc. samop.) 

Eva 53 (visoka soc. samopod.) 52 (visoka soc. samop.) 

Elena 55 (visoka soc. samop.) 41 (pozitivna soc. samop.) 

Tatjana 54 (visoka soc. samop.) 50 (pozitivna soc. samop.) 

Blažka 54 (visoka soc. samop.) 58 (visoka soc. samop.) 

Nina 61 (izraz. visoka soc. samop.) 63 (izraz. visoka soc. samop.) 

Nace 51 (pozitivna soc. samop.) 45 (pozitivna soc. samop.) 

Aron 56 (visoka soc. samop.) 49 (pozitivna soc. samop.) 

Barbara 44 (pozitivna soc. samop.) 52 (visoka soc. samop.) 

Eneja 41 (pozitivna soc. samop.) 44 (pozitivna soc. samop.) 

Metka 51 (pozitivna soc. samop.) 58 (visoka soc. samop.) 

Tom 41 (pozitivna soc. samop.) 43 (pozitivna soc. samop.) 

Nastja 50 (pozitivna soc. samop.) 51 (pozitivna soc. samop.) 

Lina 43 (pozitivna soc. samop.) 43 (pozitivna soc. samop.) 

Lucija 62 (izraz. visoka soc. samop.) 60 (izraz. visoka soc. samop.) 

Tanja 44 (pozitivna soc. samop.) 44 (pozitivna soc. samop.) 

Opombe: rumena označba = učenci s SUT. 
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Iz Tabele 6 je razvidno, da je imel Darjan tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa socialnih aktivnosti po omenjenem kriteriju pozitivno socialno samopodobo. Ta se 

mu je med srečanji malenkostno izboljšala, in sicer za tri točke (iz 43 na 46 točk). K 

izboljšanju socialne samopodobe je najverjetneje pripomoglo povečanje njegove 

priljubljenosti v razredu, kar je zaznal tudi sam. Prav tako je mogoče, da je na njegovo 

zaznavanje socialne kompetentnosti vplival pozitiven odziv sošolcev na njegovo izboljšanje 

vedenja med našimi srečanji, zaradi česar se je začel bolj pogosto vključevati v igre tudi z 

drugimi učenci. Izboljšanje socialne samopodobe je mogoče povezati tudi z izboljšanim 

rezultatom na posameznih trditvah na ocenjevalni lestvici (upoštevanje mnenj drugih, 

vključevanje drugih v igro, poslušanje drugih), ki jih bomo podrobneje predstavili v 

nadaljevanju.  

Tudi Milanova socialna samopodoba se je v času izvajanja socialnih aktivnosti izboljšala, saj 

je imel pred začetkom izvajanja programa po Musek Lešnikovem (2008) kriteriju ranljivo 

socialno samopodobo (36 točk), po zaključenem izvajanju pa je dosegel rezultat (45 točk), ki 

kaže po omenjenem kriteriju na pozitivno socialno samopodobo. Omenjena ugotovitev je 

nekoliko presenetljiva, saj drugi inštrumenti (sociometrična preizkušnja, ocenjevana lestvica) 

niso pokazali napredka na področju njegove socialne sprejetosti, vedenja, sodelovanja in 

komunikacije. Tudi jaz kot opazovalka sem na srečanjih redko opazila, da je Milan aktivno 

sodeloval celo uro, saj je bil večino časa nemiren in nemotiviran za delo. Pri tistih 

dejavnostih, ki so mu bile všeč, je bilo sicer mogoče opaziti več zanimanja, poslušanja in 

upoštevanja mnenj drugih, vendar je bilo njegovo vedenje premalo izrazito, da bi privedlo do 

sprememb v zaznavi njegove osebnosti in posledično sprejetosti s strani vrstnikov, kar bi se 

lahko odražalo kot napredek v njegovi socialni samopodobi. Kljub temu je sam zaznaval, da 

so ga ostali po končanih dejavnostih bolje sprejemali, saj je med intervjuvanjem izjavil: 

»Sedaj se bolje počutim, ker me učenci bolj sprejemajo.« Glede na izjavo je mogoče sklepati, 

da njegovo zaznavanje socialne sprejetosti glede na dejansko socialno sprejetost dviguje 

njegovo socialno samopodobo, kar se po ugotovitvah Bakkerja in sodelavcev (2007), Byrna in 

Shavelsona (1996) pogosto dogaja pri otrocih s SUT. Druga možna interpretacija neskladnosti 

dobljenih rezultatov socialne samopodobe s socialno sprejetostjo pa je ta, da se socialna 

samopodoba ne povezuje z dobljenim številom izbir na sociometrični preizkušnji, kar so 

ugotovili študentje pedagoške psihologije (Košir, 2013).  

Začetni rezultat socialne sprejetosti je pri Bojanu pokazal, da ima po Musek Lešnikovem 

kriteriju (2008) ranljivo socialno samopodobo, saj je pri merjenju zbral le 38 točk, medtem ko 

jih je po koncu izvajanja programa zbral pet več in tako dosegel rezultat, ki kaže po 

omenjenem kriteriju na pozitivno socialno samopodobo. Dobljeni rezultati so skladni z 

opažanji med srečanji, kjer so Bojana sošolci vedno sprejemali, ga vključevali v igre in 

sprejemali njegova mnenja ter spodbude, kar je gotovo pripomoglo k njegovi zaznavi lastne 

socialne kompetentnosti. Tudi sam je med intervjuvanjem po koncu izvajanja programa 

povedal, da se sedaj počuti med sošolci bolj sprejetega in da se bolje počuti v razredu, ker ima 

s sošolci dobre odnose, kar zagotovo nakazuje na izboljšanje socialne samopodobe. 
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Barbara je imela pred začetkom izvajanja socialnih aktivnosti pozitivno socialno 

samopodobo, kar kaže njen rezultat (44 točk) v Tabeli 6. Po koncu izvajanja programa se je 

njen začetni rezultat izboljšal na 52 točk, kar pomeni, da se je njena socialna samopodoba 

izboljšala in po Musek Lešnikovem (2008) kriteriju postala visoka. Rezultati, dobljeni iz vseh 

virov, ki smo jih uporabili za ugotavljanje psihosocialnega statusa otrok s SUT, so skladni. 

Opažen je bil napredek v druženju z drugimi, tako s strani učiteljice in učenke kot tudi z naše 

strani. V intervjuju je Barbara izpostavila: »Sedaj se počutim bolj sprejeto med sošolci. Bolj 

me sprejemajo, ker sem do njih bolj prijazna kot prej in nisem več tako tečna. Najpogosteje se 

družim z Darjo in Metko. Skupaj se lovimo. Veliko več kot pred začetkom izvajanja 

programa se družim tudi z ostalimi puncami.« Povedala je tudi, da so se po koncu izvajanja 

programa bolje razumeli kot pred začetkom in da se sama trudi za boljše odnose z drugimi 

tako, da večkrat druge sprejme v igro, jim ponudi pomoč, pazi nanje in jih pozorno posluša.   

Zaradi izboljšanja socialne samopodobe pri vseh učencih s SUT lahko zaključimo, da je imelo 

izvajanje v program zajetih socialnih aktivnosti pozitiven učinek na socialno samopodobo 

vključenih otrok s SUT. Ker pa nas je zanimalo, ali se je pokazal napredek tudi v socialni 

samopodobi vseh učencev v razredu skupaj, smo dobljene rezultate za celoten razred preverili 

tudi z Wilcoxon testom. Ta nam je pokazal, ali so učenci s SUT po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti statistično pomembno izkazovali boljšo socialno samopodobo kot pred 

izvedbo programa (hipoteza 2). Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 7: Rezultati Wilcoxon testa – primerjava socialne samopodobe učencev s SUT pred 

začetkom in po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti 

 Socialna samopodoba pred začetkom : 

socialna samopodoba po koncu 

Vrednost Wilcoxon testa (Z) -1,826 

Vrednost  0,068 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da vrednost Wilcoxon testa ni statistično pomembna (Z = -1, 826,  = 

0, 068). To pomeni, da se med učenci s SUT niso pojavile statistično pomembne razlike v 

socialni samopodobi pred začetkom in po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti, kar 

je pričakovano, saj je bil napredek na področju socialne samopodobe po koncu izvajanja 

programa pri vseh učencih s SUT majhen. 

 

Prav tako smo želeli izvedeti, ali so se pred in po koncu izvajanja programa socialnih 

aktivnosti pojavile statistično pomembne razlike v socialni samopodobi učencev s SUT in 

ostalih učencev, zato smo podatke, pridobljene pred in po izvajanju programa socialnih 

aktivnosti obdelali z Mann-Whitney testom. Dobljeni rezultati so prikazani v Tabeli 8 in 

Tabeli 9. 
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Tabela 8: Rezultati Mann-Whitney testa – primerjava socialne samopodobe otrok s SUT z 

ostalimi učenci v razredu pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti 

 Učenci (učenci s SUT/ostali) Število učencev Povprečen rang 

Socialna samopodoba 

pred začetkom 

Učenci s SUT 4 7,25 

Ostali učenci 24 15,71 

Vsi  28  

 

 Socialna samopodoba pred začetkom  

Vrednost Mann-Whitney (U) 19,000 

Vrednost  0,056 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (UZ = 

19,000, Z = 0,056), kar pomeni, da se med učenci s SUT in ostalimi učenci v razredu niso 

pojavile statistično pomembne razlike v socialni samopodobi pred začetkom izvajanja 

programa socialnih aktivnosti. Podatkov zaradi statistične nepomembnosti ne moremo 

posplošiti, lahko pa potrdimo, da so imeli učenci brez SUT (R = 15, 71) v primerjavi z učenci 

s SUT (R = 7, 25) v povprečju boljšo socialno samopodobo.  

 

Tabela 9: Rezultati Mann-Whitney testa – primerjava socialne samopodobe otrok s SUT z 

ostalimi učenci v razredu po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti 

 Učenci (s SUT/ostali) Število učencev Povprečen rang 

Socialna samopodoba  

po koncu 

Učenci s SUT 4 13,50 

Ostali učenci 24 14,67 

Vsi 28  

 

 Socialna samopodoba po koncu 

Vrednost Mann-Whitney (U) 44,000 

Vrednost  0,792 

 

Kot je razvidno iz Tabele 9, vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 

44,000, K= 0, 792). To pomeni, da se med učenci s SUT in ostalimi učenci niso pojavile 

statistično pomembne razlike v socialni samopodobi po koncu izvajanja programa socialnih 

aktivnosti. Rezultatov torej ne moremo posplošiti, lahko pa potrdimo, da so imeli po koncu 

izvajanja programa učenci brez težav (R = 14, 67) v povprečju boljšo socialno samopodobo 

kot učenci s SUT (R = 13, 50).  

 

Glede na statistično nepomembne razlike v socialni samopodobi učencev s SUT in ostalih 

učencev v razredu pred začetkom in po koncu izvajanja programa smo z dobljenimi rezultati 

podprli ugotovitve avtorja Zeleke (2004, v Wei in Marder, 2012), ki je opravil 29 študij na 

omenjeno temo in znotraj teh v kar 21 študijah dokazal, da se otroci s SUT ne razlikujejo v 

socialni samopodobi od otrok brez učnih težav. 
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9. 6 REZULTATI ODNOSOV UČENCEV S SUT Z VRSTNIKI PRED IN PO 

IZVAJANJU PROGRAMA SOCIALNIH AKTIVNOSTI 

 

Za zbiranje podatkov o odnosu učencev s SUT z vrstniki smo uporabili kar tri različne 

inštrumente, in sicer ocenjevalno lestvico, ki jo je izpolnila učiteljica, intervju, ki smo ga 

izvedli z vsakim posameznim učencem s SUT, in opazovalno shemo s pisnimi refleksijami, v 

kateri smo beležili opažanja po vsakem srečanju. Podatke smo zbirali s tremi različnimi 

inštrumenti zato, da smo dobili čim bolj celosten vpogled v socialno funkcioniranje 

obravnavanih otrok s SUT.  

Rezultate, zbrane z omenjenimi inštrumenti, bomo v nadaljevanju zaradi boljšega vpogleda v 

posamezni vidik medosebnih odnosov predstavili po posameznih kategorijah, ki smo jih 

preučevali znotraj vedenja, sodelovanja in komunikacije. Podatki, ki smo jih pridobili s 

pomočjo različnih pristopov in metod, se bodo med seboj prepletali. Rezultate, zbrane z 

ocenjevalno lestvico, bomo predstavili z grafi in jih prepletali s spoznanji, ki smo jih pridobili 

z opazovalno shemo, z refleksijami in z intervjuji. 

Na ocenjevalni lestvici je učiteljica ovrednotila posamezen element medosebnih odnosov.  

Najvišja ocena 3 pomeni, da se pri učencih s SUT neko dejanje pojavlja zelo pogosto. Ocena 

2 pomeni, da se neko dejanje pri posameznem učencu pojavlja pogosto, ocena 1, da se 

pojavlja redko, in ocena 0, da se ne pojavlja nikoli.  

Barbara in Bojan sta bila prisotna na vseh 12 srečanjih, Darjan je bil odsoten na enem 

srečanju, Milan pa na dveh. Učenca, ki sta bila odsotna na dan srečanja, sta imela nalogo, da 

sta prebrala povzetek srečanja, ki smo ga vsako uro zalepili na vidno mesto v razredu z 

namenom, da so učenci imeli možnost večkrat ponoviti na novo pridobljeno znanje o izbranih 

socialnih veščinah. Na naslednjem srečanju pa sta pred začetkom ure imela možnost povedati 

bistvo zadnjega srečanja in me vprašati, če česa nista razumela. Ker smo vsako uro tudi 

ponovili bistvo zadnjega srečanja, nisem pričakovala, da bo njuna odsotnost vplivala na njuno 

razvitost socialne veščine, saj jih je, kot smo omenili v teoretičnem delu, mogoče učiti in 

utrjevati z različnimi metodami.  
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9. 6. 1 Vključevanje v igre s sošolci  

 

Graf 1: Ocene pogostosti vključevanja otrok s SUT v igre s sošolci pred začetkom in po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da se je Barbara tako pred kot tudi po koncu izvajanja vseh v program 

zajetih socialnih aktivnosti vključevala v igre s sošolci zelo pogosto (ocena 3). Oceni 

učiteljice lahko potrdim tudi z mojimi opažanji na posameznih srečanjih, saj sem kar na 11 

srečanjih opazila, da se je Barbara vključila v igre s sošolci in v njih sošolce tudi velikokrat 

spodbujala ter jim pomagala. Na zadnjem srečanju pa zaradi frontalnega dela, pri katerem so 

učenci sodelovali individualno, vključevanja v igre s sošolci nisem mogla ugotoviti. Tudi ko 

sem opazovala medosebne odnose v podaljšanem bivanju, sem opazila, da se je Barbara 

vključila v igre in v njih aktivno sodelovala. V pogovoru pred začetkom izvajanja programa 

socialnih aktivnosti pa mi je Barbara povedala naslednje: »Sama se trudim vključiti v igre s 

sošolci, ko nisem jezna in žalostna. Če se slabo počutim, sem raje sama. Ko vprašam sošolce, 

ali se jim lahko pridružim pri igri sem zelo vesela, če me sprejmejo v igro. Če pa mi ne 

dovolijo igrati se z njimi, sem žalostna in jezna. Takrat grem k drugi skupini in otroke v njej 

vprašam, ali se lahko igram z njimi. Če me tudi oni zavrnejo, grem k učiteljici in ona določi, h 

kateri skupini naj grem. Ko se želim igrati z drugimi, vedno najdem družbo, nikoli nisem 

sama.« Po koncu izvajanja v program zajetih socialnih aktivnosti pa je izpostavila, da se še 

bolj trudi vključiti v igre s sošolci kot pred začetkom izvajanja programa, pri čemer se dobro 

počuti. Prav tako je menila, da se s prijatelji igra več kot pred začetkom izvajanja v program 

zajetih socialnih aktivnosti. Kljub temu pa se včasih, ko je utrujena in se ji ne ljubi loviti, še 

vedno raje igra sama, vendar se to zgodi manj pogosto kot pred začetkom izvajanja programa.      

Tudi Bojan se je po ocenah učiteljice tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa v igre s sošolci vključeval zelo pogosto (ocena 3). To sem zaznala tudi jaz kot 

opazovalka med srečanji, saj se je na vseh 11 srečanjih vključil v igre s sošolci. Druge učence 

je toplo sprejel, sploh če so ga prosili za pomoč. Prav tako je bilo mogoče med igro vlog 

opaziti, da je sošolcem, ki so imeli tremo in ki niso vedeli, kako bi odigrali svojo vlogo, 
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svetoval in jih spodbujal pri igranju. Sam je v intervjuju pred začetkom izvajanja programa 

povedal, da se približa ostalim otrokom in jih vpraša, ali bi se prišli igrat z njim, v primeru, da 

nima družbe. V kolikor noče nobeden priti k njemu, se sam priključi k eni igri. Čeprav mu je 

nerodno, se trudi zadrego premagati tako, da enega člana hitro vpraša, ali se jim lahko 

pridruži, in se nato takoj začne igrati z njimi. Po koncu izvajanja programa pa je izpostavil, da 

se sam rad vključuje v igre s sošolci in da se takrat počuti prijetno. Poudaril je tudi, da mu 

sploh ni več potrebno spraševati, ali se lahko priključi k nogometu, saj sedaj že sami sošolci 

vedo, da se želi igrati in ga zato vedno sprejmejo v igro.  

Iz Grafa 1 lahko razberemo tudi, da je učiteljica Darjanovo vključevanje v igre s sošolci pred 

začetkom izvajanja programa ocenila z oceno dve, po koncu izvajanja programa pa z oceno 

tri. To pomeni, da se je Darjan pred izvedbo v program zajetih socialnih aktivnosti pogosto 

vključeval v igre s sošolci, medtem ko se je po koncu izvajanja programa njegovo 

vključevanje v igre izboljšalo, saj se je vanje začel vključevati zelo pogosto. Tudi jaz kot 

opazovalka sem med srečanji opazila, da se je Darjan zelo pogosto vključeval v igre. To sem 

zaznala kar desetkrat. Enkrat pa vključevanja v igre z ostalimi otroki zaradi frontalnega dela 

ni bilo mogoče opazovati. Kljub temu da je bil Darjan na začetnih srečanjih večkrat nemiren 

in nagajiv, se je v igre in druge aktivnosti vedno vključil, občasno pa ni vedel, kaj tam početi, 

saj ni poslušal navodil. Med intervjuvanjem je pred začetkom izvajanja programa povedal, da 

se sam trudi priključiti k igri ostalih sošolcev, vendar ga včasih vanjo ne sprejmejo. Ko se mu 

to zgodi, se počuti žalostnega in gre druge prosit, ali se lahko igra z njimi. Po zaključenem 

izvajanju programa pa je menil, da se še bolj trudi priključiti drugim v igro kot pred začetkom 

izvajanja programa, kar se večkrat dogaja med odmori, ko se drugi otroci igrajo skrivalnice in 

lovljenje. Takrat pristopi do sošolcev in jih vpraša, ali se jim lahko pridruži. Sošolci ga 

običajno sprejmejo v igro. Pravi pa tudi, da se sam ne mara igrati, ker ni zabavno, zato vedno 

nekoga vpraša, ali se z njim lahko igra.  

Rezultati vključevanja v igre nam kažejo, da se je Milan tako pred začetkom kot tudi po 

koncu izvajanja v program socialnih aktivnosti zelo pogosto vključeval v igre, saj mu je 

učiteljica tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa pri tej postavki dala oceno 

tri. Tudi te ugotovitve mentorice je mogoče potrditi z mojimi opažanji na posameznih 

srečanjih, saj sem na vseh desetih srečanjih, ko je bil Milan prisoten, opazila, da se je vključil 

v igre s sošolci, pa čeprav je bil v njih velikokrat nemiren, slabše skoncentriran in nespoštljiv 

do drugih. Sam je pred začetkom izvajanja programa povedal, da se rad druži z drugimi, zato 

se, če se nima s kom igrati, trudi priključiti ostalim otrokom pri igri, čeprav mu je takrat 

večkrat nerodno. Tudi po vseh zaključenih srečanjih je izpostavil, da se trudi vključevati v 

igre z drugimi sošolci, če nima družbe. Ima pa pri tem mešane občutke, saj ga je včasih strah, 

da ga bodo sošolci zavrnili.  

Iz predstavitve rezultatov je torej razvidno, da je prišlo pri Darjanu do napredka pri 

vključevanju v igre, medtem ko so se Barbara, Bojan in Milan zelo pogosto vključevali v igre 

tako pred kot po končanem izvajanju v program zajetih socialnih aktivnosti, zato pri njih ni 

bilo mogoče zaznati napredka. 
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9. 6. 2 Sprejetost otrok s SUT 

 

Graf 2: Ocene sprejetosti otrok s SUT s strani skupine pred začetkom in po koncu izvajanja 

vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

  

Iz rezultatov lahko vidimo, da so sošolci Barbaro zelo pogosto sprejemali tako pred 

začetkom kot tudi po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti, saj je 

učiteljica pri tej trditvi Barbari obakrat dodelila oceno tri, kar pa je iz grafa slabše razvidno, 

saj se njen rezultat prekriva z Bojanovim. Tudi jaz kot opazovalka sem na vseh srečanji 

opazila, da so sošolci Barbaro pri dejavnostih vedno lepo sprejeli. Večkrat so jo pozorno 

poslušali in upoštevali njeno mnenje. Med intervjuvanjem je pred začetkom izvajanja 

programa izpostavila, da zaznava, da jo nekateri sošolci dobro sprejemajo, vendar ne prav vsi. 

Pojasnila je tudi, da se največ druži z Darjanom, Denijem in Evo. Po vseh zaključenih 

srečanjih pa je svojo socialno sprejetost komentirala takole: »Sedaj se počutim bolj sprejeto 

med sošolci. Bolje me sprejemajo, ker sem do njih bolj prijazna kot prej in nisem več tako 

tečna. Najpogosteje se družim z Metko in Darjo. Veliko več kot pred začetkom srečanj se 

družim tudi z ostalimi puncami.« Sklenemo lahko, da je samozaznava sprejetosti te učenke 

skladna tako z dejansko sprejetostjo kot tudi s končno oceno učiteljice in z našimi opažanji.  

 

Tudi Bojana so po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa sošolci zelo pogosto sprejemali (ocena 3). Prav tako sem sama na vseh dvanajstih 

srečanjih, ko je bil Bojan prisoten, opazila, da ga je skupina pri vseh aktivnostih sprejemala. 

To se je kazalo v medsebojnem aktivnem sodelovanju pri vseh dejavnostih, v zabavanju in v 

pogovoru, ki se nekajkrat tudi ni navezoval na temo igre. Sam je že pred začetkom izvajanja 

programa socialnih aktivnosti zaznaval, da ga sošolci sprejemajo. Povedal je tudi, da se druži  

z več fanti. Po koncu izvajanja programa pa je izpostavil, da se počuti še bolj sprejetega kot 

prej. To zaznava na podlagi tega, da ga sošolci med igro nogometa večkrat pošljejo po žogo, 

ki jo običajno gredo iskat tisti, ki se z »vodjami« igre dobro razumejo. Poudaril je tudi, da sta 

med srečanji postala z Aronom najboljša prijatelja. Prav tako pa se še vedno druži tudi z 

drugimi sošolci.  
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Glede na oceno učiteljice so sošolci Darjana pred začetkom izvajanja v program zajetih 

socialnih aktivnosti redko sprejemali (ocena 1). Po koncu izvajanja programa socialnih 

aktivnosti pa se je njegova sprejetost glede na njeno oceno izboljšala, saj je ocenila, da so ga 

sošolci pogosto sprejemali (ocena 2). Kljub temu da je učiteljica zaznala napredek v 

sprejetosti Darjana s strani sošolcev, se njena začetna ocena ne ujema s srednjim 

sociometričnim statusom, ki kaže Darjanovo dejansko začetno socialno sprejetost. Neskladje 

med njenimi ocenami in dejanskim rezultatom začetne socialne sprejetosti je mogoče pripisati 

vplivu subjektivnosti na zaznavanje odnosov v razredu. Po koncu izvajanja programa pa se je 

kljub začetni neskladnosti njena ocena (2) ujemala z dejansko socialno sprejetostjo učenca. 

Prav tako je bil pri rezultatih na obeh inštrumentih opažen napredek oz. izboljšanje socialne 

sprejetosti učenca, kar je mogoče razložiti tudi z opažanji med srečanji. Sama sem opazila, da 

je skupina Darjana, kljub temu da se je na nekaterih začetnih srečanjih vedel zelo kljubovalno 

in moteče, sprejemala. To se je kazalo predvsem v aktivnem sodelovanju z njim pri 

skupinskih igrah, čeprav so sošolci vedeli, da večkrat ne upošteva pravil in je večkrat slabše 

motiviran za uspešno opravljeno nalogo. Ko sem se z njim pogovarjala pred začetkom 

srečanj, je izpostavil, da meni, da ga sošolci sprejemajo in da želijo biti z njim prijatelj ter da 

se najpogosteje skupaj igrajo igro z imenom »Scary lutke«. Po vseh zaključenih srečanjih pa 

je v intervjuju povedal, da ga sošolci še bolj sprejemajo, kot so ga pred začetkom izvajanja 

programa. Navedel je tudi posamezne sošolce, ki se po njegovem mnenju radi družijo z njim.  

 

Milanova sprejetost s stani sošolcev se v času izvajanja socialnih aktivnosti po mnenju 

učiteljice ni spremenila, saj je tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa 

ocenila, da sošolci Milana pogosto sprejemajo (ocena 2). Tudi ta končna ocena se ne ujema z 

dejansko socialno sprejetostjo, ki kaže, da se je Milanova priljubljenost v razredu poslabšala. 

Sama sem na vseh srečanjih sicer opazila, da so Milana sošolci dobro sprejemali, čeprav je bil 

pogosto nemiren, slabo skoncentriran in pogosto slabše motiviran za sodelovanje. Sam pa je 

po koncu izvajanja programa v intervjuju zaznaval, da ga sošolci bolje sprejemajo kot pred 

začetkom izvajanja programa, saj so ga takrat po njegovih besedah eni sošolci žalili in mu 

nagajali. Kljub zaznavanju boljše sprejetosti s strani sošolcev pa je izpostavil, da se druži 

večinoma z istimi sošolci kot pred začetkom izvajanja programa. 
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9. 6. 3 Upoštevanje mnenja drugih 

 

Graf 3: Ocene pogostosti upoštevanja mnenj pri učencih s SUT pred začetkom in po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 
 

Iz Grafa 3 je razvidno, da je po ocenah učiteljice Barbara tako pred začetkom kot tudi po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti zelo pogosto upoštevala mnenje 

drugih, saj je učiteljica njeno upoštevanje mnenj drugih obakrat ocenila z oceno tri. Tudi na 

srečanjih sem sama opazila, da je na vseh enajstih srečanjih upoštevala mnenje drugih, kar je 

bilo najbolj razvidno pri petem srečanju, ko so se morali učenci v skupinah dogovoriti za 

skupno rešitev naloge, s katero so se vsi strinjali. Pri teh dejavnostih se je namreč trudila, da 

so vsi v njeni skupini lahko izrazili svoje mnenje o posamezni odločitvi in večkrat, ko je 

prišlo do nesoglasij pri skupinskih aktivnostih, hitro predlagala novo stvar, za katero bi se 

lahko v določeni situaciji odločili. Tudi sama je tako pred kot tudi po koncu izvajanja 

programa socialnih aktivnosti izpostavila, da se vedno trudi upoštevati mnenje drugih, če so ti 

prijazni. Če pa so ošabni, nepošteni, nesramni in govorijo grde besede, pa pravi, da jih ne 

posluša in ne upošteva njihovih ukazov in mnenja.  

 

Rezultati v Grafu 3 nam pokažejo tudi, da je Bojan glede na oceno učiteljice (2) tako pred 

začetkom kot tudi po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti pogosto 

upošteval mnenje drugih. To pomeni, da se njegovo upoštevanje mnenja drugih med srečanji 

ni nič izboljšalo. Čeprav učiteljica pri Bojanu ni zaznala napredka pri upoštevanju mnenja 

drugih, sem sama kar na devetih srečanjih opazila, da je upošteval moja navodila in mnenje 

drugih. Na dveh srečanjih nisem opazovala, ali Bojan upošteva mnenje drugih ali ne zaradi 

individualnega dela, na enem srečanju pa sem zaznala, da ni upošteval mnenja članov svoje 

skupine. To se je zgodilo pri aktivnosti razvrščanja z risbami prikazanih dejanj na prosocialno 

in antisocialno vedenje. Takrat ni hotel sprejeti mnenja članov skupine, ki so menili, da risba, 

ki prikazuje žrtev pretepa, sodi med prosocialno vedenje. Na koncu se je izkazalo, da je imel 

narobe, kar pa je sprejel zelo ravnodušno. Omenjeno opažanje je mogoče razložiti z besedami 

učiteljice, ki je pojasnila, da se takšne situacije večkrat dogajajo pri pouku izven srečanj, zato 
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pri njem ni zaznala napredka na omenjenem področju. Zanimivo pa je, da je sam po koncu 

izvajanja programa zaznaval, da se bolj trudi upoštevati mnenje drugih, kar se pozna 

predvsem pri delu v skupinah, npr. pri likovni vzgoji ali pri spoznavanju okolja, ko skupaj 

iščejo različne ideje.   

 

Pri Darjanu je učiteljica zaznala izboljšanje na področju upoštevanja mnenja drugih, saj je 

pred začetkom izvajanja programa ocenila, da redko upošteva mnenje drugih (ocena 1),  po 

koncu izvajanja programa pa, da Darjan pogosto upošteva mnenja drugih (ocena 2). Ocena 

učiteljice se ujema z mojimi opažanji, saj sem tudi sama na kar sedmih srečanjih zaznala, da 

je Darjan upošteval mnenja in navodila drugih. Le teh velikokrat ni upošteval na začetnih 

srečanjih, kjer je nadaljeval z neustreznim vedenjem, kljub temu da sem ga večkrat opozorila. 

Na enem srečanju pa tega, ali je upošteval mnenje drugih, ni bilo mogoče zaznati. Sam je pred 

začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti med intervjuvanjem povedal, da se sicer 

trudi upoštevati mnenja otrok, vendar ob različnih predlogih za igro, vztraja pri tistem, s čimer 

se on želi igrati, zaradi česar se tudi spre z drugimi. Po vseh zaključenih srečanjih pa je 

izpostavil, da se med igro vedno trudi upoštevati mnenje drugih.   

 

Pri Milanu je učiteljica ocenila, da je upošteval mnenje drugih enako pogosto pred začetkom 

izvajanja programa kot po koncu izvajanja programa (ocena 2). To pomeni, da pri njem ni 

zaznala napredka na tem področju. Njene ocene so skladne z mojimi opažanji na posameznih 

srečanjih, saj sem zgolj petkrat opazila, da je Milan upošteval mnenje drugih, pri čemer pa na 

enem srečanju omenjenega nisem mogla zaznati zaradi individualnega dela. Kot sem že 

povedala, je bil Milan na večini srečanj živahen, impulziven in nepripravljen za sodelovanje v 

aktivnostih, kar je povzročilo tudi, da velikokrat ni upošteval navodil in mnenja drugih. Kljub 

temu da z ocenjevalno lestvico in opažanji ni bilo zaznanega napredka pri njegovem 

upoštevanju mnenja drugih, je sam med intervjuvanjem izjavil, da se trudi upoštevati mnenje 

drugih, tako med poukom kot tudi med odmori, pri igri, in da se ne zgodi velikokrat, da 

vztraja le pri svojem mnenju.  
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9. 6. 4  Prevladovanje v skupini in ukazovanje drugim 

 

Graf 4: Ocene pogostosti prevladovanja v skupini in ukazovanja drugim pred začetkom in po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 
 

Iz Grafa 4 je razvidno, da je Barbara pred začetkom izvajanja programa redko prevladovala v 

skupini in ukazovala drugim (ocena 1). Po vseh zaključnih srečanjih sta po mnenju učiteljice 

pri njej prevladovanje v skupini in ukazovalnost narasla, saj je ocenila, da je zelo pogosto 

ukazovala drugim (ocena 3). Po besedah učiteljice je bil razlog na zvišanje prevlade in 

ukazovalnega vedenja zavedanje njene povečane priljubljenosti v razredu. Tudi sama sem na 

štirih srečanjih opazila, da je Barbara prevladovala v skupini. To se je npr. kazalo pri igri 

Sestavljanje stavkov, pri kateri je večkrat kar sama podala ustrezno besedo, s pomočjo katere 

so lahko sestavili ustrezen stavek, ne da bi počakala, da ostali člani skupine sami razmislijo o 

primerni besedi. Prav tako je bilo na enem srečanju mogoče opaziti, da je sama določala potek 

dela v skupini, ostali udeleženci pa so zgolj pasivno sledili njenim odločitvam. Mnenja 

učencev o zaznavanju njihove ukazovalnosti z intervjujem nismo preverjali. Kljub temu je 

mogoče opaziti skladnost   učiteljičine ocene in mojih opažanj. 

Glede na oceni učiteljice sta se Bojanova prevlada in ukazovanje drugim po koncu izvajanja 

programa socialnih aktivnosti zmanjšala. Pred začetkom programa je po njenem mnenju 

pogosto (ocena 2) prevladoval v skupini in ukazoval drugim, po koncu izvajanja programa pa 

je te lastnosti izkazoval redko (ocena 1). Na posameznih srečanjih sem njegovo prevlado v 

skupini opazila le trikrat, in sicer pri določevanju vlog za uprizarjanje konfliktne situacije, pri 

vztrajanju pri svoji odločitvi in pri prepričevanju drugih, da risba prikazuje antisocialno 

vedenje ter pri določanju, kdo bo prevzel vlogo učenca, ki si ga bodo ostali otroci med seboj 

podajali. Tudi pri Bojanu so ugotovitve učiteljice o pogostosti ukazovanja in vodilnega 

vedenja skladne z našimi opažanji.  
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Darjan je po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa zelo 

pogosto prevladoval v skupini in ukazoval drugim (ocena 3). Kljub učiteljičinim ocenam 

sama nisem velikokrat zaznala, da bi pri opravljanju različnih dejavnosti ali pri ukazovanju 

prevzel vodilno vlogo v skupini. Omenjeno sem zabeležila le trikrat, in sicer na začetnih 

srečanjih, kjer se je vedel zelo kljubovalno in moteče, saj je s svojim vedenjem vzbujal 

pozornost pri sošolcih, da so se mu smejali. Opazila sem, da se je njegovo sodelovanje med 

izvajanjem programa v učilnici zelo izboljšalo, na podlagi česar lahko sklepamo, da prideta 

njegova ukazovalnost in prevlada v skupini bolj do izraza pri manj strukturiranih dejavnostih, 

ki ga spominjajo na prosto igro in v prostoru zunaj učilnice. To sem zaznala tudi pri 

opazovanju medosebnih odnosov v podaljšanem bivanju, saj je pri lovljenju poleg Barbare 

ukazoval ostalim igralcem.  

Tudi pri Milanu je učiteljica tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti zaznala, da je zelo pogosto ukazovalen in da zelo pogosto prevladuje v 

skupini (ocena 3). Sama sem pri opazovanju njegovega vedenja na posameznih srečanjih 

zaznala prav nasprotno kot učiteljica, saj pri njemu prevlade v skupini in ukazovanja drugim   

nisem nikoli zaznala. Velikokrat sem sicer opazila, da je bil nemiren, slabše skoncentriran in 

pripravljen za sodelovanje, vendar ni nikoli ukazoval drugim, kaj na naredijo, ali prevladoval 

v skupini. Sem pa njegovo ukazovalnost v skupini zaznala, tako kot pri Darjanu, med 

opazovanjem medosebnih odnosov v podaljšanem bivanju pred začetkom izvajanja programa, 

saj je na igralih prevzel vlogo vodje in sam določal, kateri učenci se lahko spustijo po 

toboganu. Po koncu izvajanja programa pa je bilo njegovo prevlado in ukazovalnost mogoče 

opaziti na igralih, kjer je drugim sošolcem vsiljeval svoja pravila igre. Ker je uveljavljal svojo 

voljo s kričanjem, so se trije učenci sami umaknili iz igre, ostala dva pa sta ostala in sledila 

njegovim navodilom. Pri igri lovljenje pa njegova ukazovalnost ni prišla toliko do izraza, saj 

je bolj kot on sam prevladovala Barbara in občasno tudi Darjan.  
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9. 6. 5 Poslušanje drugih  

 

Graf 5: Ocene pogostosti poslušanja drugih pred začetkom in po koncu izvajanja vseh v 

program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Glede na oceni (3) učiteljice je Barbara tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa socialnih aktivnosti druge pozorno poslušala zelo pogosto. Da je Barbara zelo 

umirjena deklica in zmožna aktivnega poslušanja, lahko potrdim tudi sama, saj sem na vseh 

srečanjih opazila, da je bila zelo pozorna, mirna, poslušala ter upoštevala je druge. Zbrano je 

poslušala tako moja navodila kot tudi druge sošolce, ki so imeli besedo. Sama je v pogovoru 

pred začetkom izvajanja programa povedala, da se trudi druge pozorno poslušati in upoštevati 

njihova mnenja, če so ti prijazni. Njeno mnenje se po koncu izvajanja programa ni 

spremenilo, saj je tudi takrat izpostavila, da druge pozorno posluša, če so prijazni in če je ne 

poskušajo spraviti v slabo voljo. Povzamemo torej lahko, da je Barbara bila zelo pozorna že 

pred začetkom izvajanja programa, zato pri njej ni prišlo do bistvenega napredka na tem 

področju.  

Tudi pri Bojanu po mnenju učiteljice ni prišlo po vseh zaključnih srečanjih do izboljšanja 

njegove zmožnosti aktivno poslušati, saj je tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa socialnih aktivnosti ocenila, da Bojan druge pogosto posluša (ocena 2). Sama sem 

kar na enajstih srečanjih opazila, da je Bojan zelo pozorno poslušal druge, medtem ko je na 

drugem srečanju med opisovanjem pozitivnih lastnosti klepetal s sošolci in zato ni pozorno 

sledil poteku aktivnosti. Kljub temu da sem na skoraj vseh srečanjih opazila, da je Bojan 

pozorno poslušal druge, se moja opažanja ne ujemajo z učiteljičino oceno, saj ona ni zaznala 

napredka na omenjenem področju. Razlog za neskladnost najinih ocen je gotovo opazovanje 

Bojanove zmožnosti poslušanja v različnih situacijah. Prav tako se je treba zavedati, da ima 

Bojan težave s pozornostjo, zaradi česar najbrž težko sledi dolgemu govorjenju drugih. Med 

intervjuvanjem je Bojan pred začetkom izvajanja programa sam izpostavil, da se trudi 

poslušati druge, vendar kljub temu včasih ne razume Antona, ki ga v tem primeru napoti k 

Aronu. Tudi po koncu izvajanja programa je izpostavil, da se trudi poslušati druge, kar pa se 
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po njegovem mnenju najbolj kaže pri delu v skupinah. Zavedal se je tudi, da je treba druge 

pozorno poslušati zato, da ne pride do konfliktov.   

Pri Darjanu je učiteljica po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

opazila napredek v poslušanju, saj je po njenem mnenju pred začetkom izvajanja programa 

redko poslušal druge (ocena 1), medtem ko se je po koncu izvajanja programa njegova 

zmožnost poslušanja izboljšala, kar pomeni, da je začel druge pogosto pozorno poslušati 

(ocena 2). Tudi sama sem pri njem na srečanjih opazila napredek v poslušanju, saj je Darjan 

od četrtega srečanja dalje veliko bolj sodeloval pri aktivnostih in bolj pozorno sledil 

navodilom ter razlagi posameznih dejavnosti kot na začetnih srečanjih, kjer je s svojim 

kljubovalnim vedenjem motil druge, zaradi česar ni pozorno poslušal in sledil dogajanju. Da 

je Darjan pozorno poslušal druge, sem zaznala na sedmih srečanjih od enajstih, kar pomeni, 

da je pogosto pozorno poslušal. Sam je tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa povedal, da se trudi poslušati ostale otroke, če ti niso nesramni do njega in če tudi 

oni njega pozorno poslušajo tako, da ga gledajo v oči, so tiho, ko on govori, in so obrnjeni 

proti njemu. 

Milan je po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa 

pogosto poslušal druge (ocena 2). Pri njem torej učiteljica po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti ni zaznala napredka na področju pozornega poslušanja. Sama sem pri 

strukturiranem opazovanju zaznala, da je Milan na šestih srečanjih druge pozorno poslušal, na 

štirih srečanjih pa je bil preveč nemiren in nemotiviran za sodelovanje, da bi lahko druge 

zbrano poslušal in tako dobro sodeloval pri aktivnostih. Glede na število srečanj, pri katerih je 

pozorno poslušal, lahko sklenemo, da so naše ugotovitve skladne z opažanji učiteljice. Sam pa 

je pred začetkom izvajanja programa v intervjuju izpostavil, da druge vedno pozorno posluša, 

razen če ga ti nagovarjajo, da naj naredi kaj narobe. Povedal je, da jih takrat upošteva in da se 

raje umakne stran. Tudi po koncu izvajanja programa je poudaril, da se tako med poukom kot 

tudi med odmori vedno trudi poslušati druge. Rekel je, da je takrat tiho, da jih gleda v oči in 

jim šele na koncu pove, ali se strinja s povedanim ali ne. Na podlagi njegovega mnenja lahko 

sklepamo, da Milan svojo zmožnost poslušanja ocenjuje višje kot sva zaznali z učiteljico na 

osnovi opazovanja različnih situacij.   
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9. 6. 6 Vključevanje drugih v igro 

 

Graf 6: Ocene pogostosti vključevanja drugih v igro pred začetkom in po koncu izvajanja 

vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz zgornjih rezultatov lahko vidimo, da je učiteljica tako pred začetkom kot tudi po koncu 

izvajanja programa Barbarino vključevanje drugih v igro ocenila kot zelo pogosto (ocena 3). 

Tudi sama sem na posameznih srečanjih opazila, da je Barbara na vseh devetih srečanjih, kjer 

je bilo mogoče vključevanje v igre, učence vanje aktivno vključila in jih spodbujala k 

dejavnostim.  Kljub temu da je včasih prevladovala v skupini, se je skoraj na vseh srečanjih 

trudila, da so vsi sodelujoči lahko podali svoje mnenje ali predlog v določeni dejavnosti in jih 

spodbujala, da so uspešno opravili posamezne aktivnosti. Prav tako je sošolcem pri 

opravljanju nalog znotraj določenih aktivnosti večkrat ponudila pomoč. Sama je v pogovoru z 

mano tako pred kot tudi po izvajanju programa povedala, da ostale otroke vedno sprejme v 

igro, razen če so ti nesramni in nočejo sodelovati z drugimi. Zaključimo lahko, da so dobljeni 

podatki s strani različnih sodelujočih v raziskavi skladni in da je Barbara deklica, ki se 

resnično zaveda pomembnosti sprejemanja ostalih otrok v igro.   

Pri Bojanu učiteljica ni opazila napredka pri vključevanju drugih v igro, saj je tako pred 

začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa zaznala, da druge pogosto vključuje v igro 

(ocena 2). Sama sem na vseh devetih srečanjih opazila, da je Bojan druge vključeval v igro in 

se jih trudil enakovredno obravnavati. On pa je v intervjuju pred začetkom izvajanja programa 

izpostavil, da včasih reče tistemu, ki se želi igrati z njim, naj se mu pridruži. Povedal je tudi, 

da zadnje čase v igro ni sprejel dva skregana učenca, saj bi med njima lahko hitro prišlo do 

pretepa.  Po koncu izvajanja programa pa je povedal, da se bolj pogosto trudi druge sprejeti v 

igro kot pred začetkom izvajanja programa, saj se zaveda, da je to pomembno zato, da se 

drugi bolje počutijo in da niso osamljeni. Če povzamemo, lahko vidimo, da tudi Bojan sam na 
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tem področju zaznava napredek, saj se po njegovem mnenju bolj pogosto trudi druge sprejeti 

v igro in se tudi zaveda, zakaj je to pomembno.  

Pri Darjanu je učiteljica opazila napredek pri vključevanju drugih v igro, saj je pred 

začetkom izvajanja programa zaznavala, da druge učence redko vključuje v igro (ocena 1), po 

koncu izvajanja programa pa, da druge učence pogosto vključuje v igro (ocena 2). Sama sem 

med izvajanjem delavnic v razredu opazila, da je na vseh srečanjih druge učence vključeval v 

igro. Kljub temu da je bil na začetku zelo moteč in kljubovalen, kar se je kazalo z glasnim 

govorjenjem med vodenim delom, s prekinjanjem govorečih, z dajanjem neustreznih pripomb, 

z neupoštevanjem navodil in ukrepov, svojih sošolcev nikoli ni žalil, jim nasprotoval, se z 

njimi kregal ali jih celo izključeval iz igre. Ko se je njegovo moteče vedenje stabiliziralo, sem 

opazila, da je druge učence vedno sprejel in z njimi aktivno sodeloval. Sam je pred začetkom 

izvajanja programa med intervjuvanjem izpostavil naslednje: »Če me sošolec vpraša, ali se 

lahko igra z menoj, ga vedno vključim v igro, razen če sva skregana.« Tudi po koncu 

izvajanja programa je poudaril, da v kolikor ni skregan s sošolci, jih vedno sprejme v igro, saj 

se zaveda, da je vključevanje drugih učencev v igro pomembno za to, da ti niso osamljeni. 

Kljub temu da je Darjan še vedno menil, da se tisti učenci, s katerimi je skregan, ne smejo 

vključiti v igro, je na podlagi njegovih zaznav pred in po koncu izvajanja programa mogoče 

zaznati napredek v zavedanju pomembnosti sprejetja drugih v igro.  

Milanovi rezultati v Grafu 6 nam kažejo, da je po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot 

tudi po koncu izvajanja programa Milan druge učence pogosto (ocena 2) vključeval v igro, 

kar pomeni, da pri njem socialne aktivnosti niso pripomogle k pogostejšemu sprejemanju 

drugih v igro. Sama sem na vseh osmih srečanjih, na katerih je bil Milan prisoten, zaznala, da 

je druge učence vključeval v igro. Nikoli jih ni zmerjal in zavračal, pač pa je z njimi sodeloval 

in jih sprejemal, kljub temu da je bil večkrat nemiren. Sem pa, kot sem že omenila, njegovo 

ukazovalnost in prevlado med drugimi zaznala med opazovanjem medosebnih odnosov v 

podaljšanem bivanju. Sam je tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa 

izpostavil, da druge vedno sprejme v igro, če ti niso nesramni in ga ne silijo v slaba dejanja. 

Po koncu izvajanja programa pa je izpostavil, da Lukasa nikoli ne sprejme v igro, ker je ta do 

njega nesramen. Se mu pa trudi na prijazen način povedati, da naj ne bo nesramen do njega, 

vendar on še kar naprej žali. Povedal je tudi, da se je naučil, da mora v takih primerih, ko 

nekdo nadaljuje s slabim početjem, povedati učiteljici, da mu pomaga razrešiti problem. 
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9. 6. 7 Nemirno vedenje 

 

Graf 7: Ocene nemirnega vedenja otrok s SUT pred začetkom in po koncu izvajanja vseh v 

program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz rezultatov v Grafu 7 lahko vidimo, da je bila Barbara po ocenah učiteljice pred začetkom 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti redko nemirna (ocena 1), po koncu 

izvajanja programa pa učiteljica nemirnosti pri Barbari ni več opazila (ocena 0). To pomeni, 

da so socialne aktivnosti po mnenju učiteljice prispevale k zmanjšanju Barbarine nemirnosti. 

Končna ocena učiteljice glede Barbarine nemirnosti je skladna z mojimi opažanji na 

posameznih srečanjih, saj tudi sama nisem nikoli opazila, da bi bila Barbara nemirna. Vedno 

je pozorno poslušala in bila umirjena ter motivirana za sodelovanje. Pri pogovoru z njo o 

njenih zaznavah lastnega funkcioniranja, omenjene postavke nisem vključila zaradi 

predvidljivih odgovorov otrok te starosti. Prav tako omenjene postavke nisem preverjala pri 

pogovoru z ostalimi tremi otroci s SUT. 

Graf 7 nam pokaže, da se je tudi pri Bojanu po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti nemirno vedenje zmanjšalo, saj je učiteljica pred začetkom izvajanja 

programa njegovo nemirnost opazila zelo pogosto (ocena 3). Po koncu izvajanja programa pa 

je zaznavala, da se Bojan pogosto vede nemirno (ocena 2). Čeprav je učiteljica zaznavala, da 

je Bojan pogosto nemiren, sem sama njegovo nemirno vedenje opazila zgolj na treh srečanjih. 

Njegova nemirnost se je odražala v neprestanem premikanju na stolu in guganju na njem ter v 

tresenju nog.   

Iz Grafa 7 je mogoče razbrati tudi, da sta bila Darjan in Milan po ocenah (3) učiteljice tako 

pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa zelo pogosto nemirna. Po mnenju 

učiteljice izvajanje socialnih aktivnosti torej ni pripomoglo k zmanjšanju nemirnosti 

omenjenih učencev. Tudi sama sem pri Darjanu in Milanu velikokrat zaznala nemirnost. Da je 

bil Darjan nemiren, sem opazila na šestih srečanjih, na katerih se je igral z različnimi 

predmeti, se neprestano premikal in klepetal s sošolci ter jih poskušal zabavati. Zaznala sem 

tudi, da je bil veliko bolj miren v učilnici kot pa v prostoru pred njo. Milan pa je bil nemiren 
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kar na sedmih srečanjih. Pri njem se je nemir kazal na podoben način kot pri Darjanu, saj se je 

tudi sam igral z različnimi predmeti, se neprestano premikal, prijemal sošolce za roke in 

glasno govoril s samim seboj. Zaključimo lahko torej, da se Darjanova in Milanova nemirnost 

po koncu izvajanja programa ni izboljšala.  

9. 6. 8 Agresivnost 

 

Graf 8: Ocene agresivnega vedenja otrok s SUT pred začetkom in po koncu izvajanja vseh v 

program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da Barbara tako pred začetkom kot tudi po koncu 

izvajanja programa po mnenju učiteljice ni bila nikoli agresivna (ocena 0). Tudi sama nisem 

na srečanjih nikoli opazila, da bi bila Barbara agresivna. Kot sem že izpostavila, je bila 

Barbara na srečanjih mirna, sproščena in motivirana za sodelovanje, pomoč in spodbujanje 

sošolcev. Zaznave agresivnosti pri učencih s SUT s pomočjo intervjujev nisem preverjala. 

Rezultati v Grafu 8 kažejo tudi, da Bojan po oceni učiteljice pred začetkom izvajanja 

programa ni bil nikoli agresiven (ocena 0), medtem ko je po mnenju učiteljice po koncu 

izvajanja programa postal bolj agresiven (ocena 1). Ko sem učiteljico prosila za pojasnilo 

večje agresije pri Bojanu, je povedala, da v zadnjem času opaža, da Bojan večkrat, ko je 

nemiren, namerno kara druge in jih dreza na različne načine. Učiteljičine ocene niso skladne z 

mojimi opažanji, saj na srečanjih nisem nikoli opazila, da bi bil Bojan agresiven. Opazila sem 

prav nasprotno; včasih je bil precej pasiven, kar se je kazalo v ravnodušnosti pri izvajanju 

posameznih iger in v redkemu dvigovanju rok. Agresivnega vedenja nisem zaznala tudi med 

opazovanjem odnosov v podaljšanem bivanju, saj se je Bojan ves odmor umirjeno igral z 

drugimi sošolci. Zaključim torej lahko, da so neskladni rezultati posledica opazovanja in 

ocenjevanja različnih situacij, v katerih se je nahajal učenec.  

Darjan je bil pred začetkom izvajanja programa glede na oceno učiteljice zelo pogosto 

agresiven (ocena 3), vendar se je po koncu izvajanja programa njegova agresivnost bistveno 
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zmanjšala, saj se je glede na učiteljičino oceno (1) redko vedel agresivno. Sama nisem na 

posameznih srečanjih nikoli opazila, da bi bil Darjan agresiven do sošolcev, torej da bi 

samoiniciativno brcal, preklinjal ali žalil sošolce. Glede na rezultate sistematičnega 

opazovanja in ocene učiteljice lahko sklenemo, da je izvajanje socialnih aktivnosti pozitivno 

učinkovalo na Darjana in pripomoglo k manj pogosti uporabi agresivnega vedenja. 

Zmanjšanje agresivnega vedenja po vseh izvedenih socialnih aktivnostih lahko pojasnimo z 

izboljšanjem nekaterih področij Darjanovega socialnega delovanja, kot so npr. upoštevanje 

mnenj drugih, vključevanje drugih v igro, sposobnost vživeti se v druge, poslušanje drugih, ki 

je pri njem posledično vplivalo na manj pogosto uporabo agresivnega vedenja. Kljub temu pa 

se je potrebno zavedati, da je imel Darjan na posameznih srečanjih manj poguma za izražanje 

agresivnosti zaradi moje prisotnosti in prisotnosti učiteljice v razredu, zatorej ni nujno, da se 

je njegova agresivnost zmanjšala zgolj zaradi vpliva izvajanja socialnih aktivnosti, pač pa so 

nanjo lahko vplivali tudi drugi dejavniki šolskega okolja.  

Učiteljičina začetna ocena Milanove agresivnosti (ocena 0) v Grafu 8 kaže, da Milan pred 

začetkom izvajanja programa ni bil nikoli agresiven, medtem ko njena končna ocena 

Milanove agresivnosti (ocena 1) kaže, da je ta po vseh zaključenih srečanjih postal bolj 

agresiven. Tudi pri njem je učiteljica izpostavila, da zadnje čase v nenadzorovanih situacijah 

bolj pogosto »dreza« v druge z različnimi nasilnimi oblikami (ščipanje, žaljenje, brcanje). 

Glede na dobljene rezultate na ocenjevalni lestvici je torej njegova agresivnost po koncu 

izvajanja socialnih aktivnosti narasla, namesto da bi se bi se zmanjšala. Učiteljičine ocene 

niso skladne z mojimi opažanji, saj sama na posameznih srečanjih nisem nikoli opazila, da bi 

se Milan vedel agresivno, torej da bi učencem namerno škodoval brez razloga. Sklenemo 

lahko, da so različne ocene agresivnosti učenca, pridobljene s  pomočjo različnih pristopov in 

metod, rezultat opazovanja več različnih situacij.  
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9. 6. 9 Izražanje asertivnosti v konfliktnih situacijah  

 

Graf 9: Ocene pogostosti izražanja asertivnosti v konfliktnih situacijah pred začetkom in po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti   

 

Iz Grafa 9 je razvidno, da sta Barbara in Darjan po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot 

tudi po koncu izvajanja programa v konfliktih situacijah zelo pogosto izražala asertivnost 

(ocene 3). Sama izražanja asertivnosti v realnih konfliktnih situacijah pri omenjenih učencih 

nisem opazila, ker jih v času izvajanja programa ni bilo. Kljub temu pa sta mi sama v 

intervjuju povedala, kako ravnata v hipotetičnih konfliktnih situacijah. Barbara je pred 

začetkom izvajanja programa povedala, da učence, ki se norčujejo iz nje, pusti pri miru in se 

umakne od njih. Enako je izpostavila tudi po koncu izvajanja programa, kjer pa je še dodala, 

da želi, da se ji sošolci, ki so se norčevali iz nje, opravičijo in prenehajo z žaljivkami. Tudi 

Darjan je pred začetkom izvajanja programa izpostavil, da se sošolcev, ki ga žalijo, izogiba. 

Včasih gre povedat tudi učiteljici. Po koncu izvajanja programa pa je izpostavil, da tistemu 

učencu, ki ga žali, dvakrat reče, da naj preneha, nato pa, v kolikor še vedno nadaljuje s svojim 

vedenjem, gre povedat učiteljici, ki temu učencu ukaže, da se mora opravičiti. Zaključimo 

torej lahko, da kljub učiteljičini zaznavi, da omenjena učenca v konfliktnih situacijah zelo 

pogosto izražata asertivnost, je pri obeh učencih prisoten tudi umik iz situacije, v kateri se je 

treba postaviti zase, kar je neprimeren način reševanja konfliktov, saj se na tak način ne 

moreta postaviti zase. Vseeno pa je mogoče z Barbarinega in Darjanovega pogleda mogoče 

zaznati napredek izražanju asertivnosti, saj sta po koncu izvajanja programa izpostavila, da se 

v konfliktni situaciji ne samo umakneta stran, pač pa da drugim povesta, da naj prenehajo s 

svojim početjem.  

Rezultati v Grafu 9 nam kažejo tudi, da sta Bojan in Milan po mnenju učiteljice tako pred kot 

tudi po koncu izvajanja programa v konfliktnih situacijah pogosto izražala asertivnost (ocene 

2). Tudi pri njiju glede na ocene učiteljice torej ni prišlo do napredka v izražanju asertivnosti 

ob konfliktih. Sama nisem mogla ugotoviti, ali v konfliktnih situacijah izražata asertivnost, saj 
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se na nobenem srečanju nista znašla v takšnem konfliktu, ki bi od njiju zahteval, da se 

postavita zase. Bojan je v intervjuju pred začetkom izvajanja programa povedal, da žaljivke, 

ki jih prejme od drugih sošolcev, običajno zadrži zase in se fizično oddalji od njih. Po koncu 

izvajanja programa pa je sam zaznal manj prejemanja žaljivk s strani sošolcev, saj je 

izpostavil, da ga sošolci sploh ne žalijo več. V kolikor pa bi ga, bi odšel stran od njih. Povedal 

je tudi, da se je naučil, da je najprej potrebno povedati tistim, ki nas žalijo, da nam njihovo 

početje ni všeč in se šele nato umakniti ter v primeru, da nadaljujejo s svojim početjem, 

povedati učiteljici. Milan pa je pred začetkom izvajanja programa v intervjuju povedal, da 

učence, ki ga žalijo, zatoži učiteljici ali pa pove doma mami. Po vseh izvedenih srečanjih pa je 

izpostavil, da učencem, ki ga žalijo, najprej na prijazen način pove, da naj nehajo in gre šele 

nato, če nadaljujejo s svojim početjem, povedat učiteljici. Poudaril pa je tudi, da ga sošolci ne 

žalijo pogosto. Zaključimo lahko torej, da sta se kljub učiteljičini nespremenjeni oceni pred 

začetkom in po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti glede izražanja asertivnosti v 

konfliktnih situacijah učenca naučila, da je potrebno, da sami najprej povedo tistemu učencu, 

ki jih žali, da jim njegovo početje ni všeč, in šele nato, če učenec nadaljuje z grdim 

obnašanjem do njih, odidejo prosit učiteljico za pomoč. Zaznati je mogoče tudi njun trud za 

upoštevanje naučenega v konkretnih situacijah.  

9. 6. 10 Reševanje konfliktov s pogovorom 

 

Graf 10: Ocene pogostosti reševanja konfliktov s pogovorom pred začetkom in po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 10 je razvidno, da Barbara pred začetkom izvajanja programa po mnenju učiteljice 

ni nikoli reševala konfliktov s pogovorom (ocena 0). Po koncu izvajanja programa pa se je pri 

njej reševanje konfliktov s pogovorom izboljšalo, saj je učiteljica presodila, da pogosto rešuje 

konflikte s pogovorom (ocena 2). Sama na posameznih srečanjih in med opazovanjem v 

podaljšanjem bivanju nisem mogla presoditi, na kakšen način rešuje konflikte, saj se ni nikoli 

znašla v konfliktni situaciji. V intervjuju mi je pred začetkom izvajanja programa zaupala, da 
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se s sošolci največkrat skregajo med igro, ker nekateri ne upoštevajo pravil. Takrat sama 

druge prosi, naj se ne kregajo, saj lahko rešijo spor tako, da ponovno začnejo igro z 

izštevanjem. Povedala je, da se nekateri fantje včasih celo stepejo, vendar se sama ne 

vključuje v pretep, pač pa jih spodbuja, da se ne tepejo, saj bodo drugače kaznovani. Tudi po 

koncu izvajanja programa je izpostavila, da se s sošolci največkrat skregajo pri igri, vendar pa 

pogosteje kot pred začetkom izvajanja programa rešujejo konflikte s pogovorom, pri čemer se 

drug drugemu opravičijo. Kljub temu pa se še vedno zgodi, da včasih kdo noče rešiti spora in 

se zato umakne iz igre. Glede na Barbarine besede je torej mogoče zaznati, da je sama po 

koncu izvajanja programa s sošolci pogosteje reševala konflikte s pogovorom kot pred 

izvedbo programa.  

Iz Grafa 10 je razvidno tudi, da je Bojan po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot tudi po 

koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti redko (ocena 1) reševal konflikte s pogovorom. 

Tudi sama  pri njem nisem mogla ugotoviti, v kolikšni meri se pojavlja omenjena trditev, saj 

se nikoli ni znašel v konfliktu. Sam pa je pred začetkom izvajanja programa v intervjuju 

povedal, da se velikokrat skregajo pri nogometu, lovljenju ali zaradi grdih besed. Konflikte po 

njegovih besedah rešujejo z umikom, pogosto se nekaj dni ne družijo skupaj, nato pa se, ko 

pozabijo na spor, spet spoprijateljijo. Po koncu izvajanja programa pa je izpostavil, da se še 

vedno največkrat skregajo pri nogometu, vendar konflikte poskušajo v  večji meri reševati s 

pogovorom. Kljub temu se še vedno zgodi, da s pogovorom ne uspejo vedno rešiti konflikta, 

zato se takrat raje umaknejo vsak na svojo stran. Večkrat se tudi zgodi, da predlagajo, da se 

normalno igrajo naprej kljub prekršku pravila.   

Za Darjana je glede na opažanja učiteljice pred začetkom in po koncu izvajanja programa 

mogoče ugotoviti, da redko rešuje konflikte s pogovorom (oceni 1). Med srečanji pri njem ni 

prišlo do napredka na omenjenem področju. Sama sem pri njem zaznala zgolj eno konfliktno 

situacijo na vseh srečanjih, v kateri ni upošteval pravil pri igri Gordijski vozel. Ker kljub 

večkratnim opozorilom ni prenehal s svojim vedenjem, sem ga odstranila iz igre. Takrat se je, 

namesto da bi se poskušal z menoj pogovoriti, začel trmoglaviti, mrščiti se in gledati v tla. 

Sam je v intervjuju pred začetkom izvajanja programa izpostavil, da se s sošolci največkrat 

skregajo pri igri. Povedal je, da takrat rešijo konflikt s pogovorom, in sicer tako, da se 

opravičijo drug drugemu in si v znak sprave podajo roke. Za tovrsten način reševanja sporov 

da po njegovih besedah pobudo največkrat učiteljica. Po koncu izvajanja programa pa je 

izpostavil, da konflikte rešujejo tako, da gredo vsak na svojo stran, naslednji dan, ko pozabijo 

na spor, pa se zopet družijo skupaj. Glede na to, da je Darjan pred začetkom srečanj 

izpostavil, da običajno rešujejo spore s pogovorom, po koncu srečanj pa z umikom, lahko 

sklepamo, da pri njem resnično ni prišlo do napredka pri reševanju konfliktov s pogovorom v 

času izvajanja programa.  

Pri Milanu pa je učiteljica pred začetkom izvajanja programa zaznala, da pogosto rešuje 

konflikte s pogovorom (ocena 2), medtem ko je po koncu izvajanja programa opažala, da 

redko rešuje konflikte s pogovorom (ocena 1). Ko sem jo prosila za utemeljitev njenih ocen, 

je povedala, da opaža pri Milanu zadnje čase več težav pri ubeseditvi svojih problemov in 

čustev, saj le te pogosto zadržuje v sebi in se posledično obnaša zelo impulzivno. Sama tudi 

pri njem nisem mogla presoditi, v kolikšni meri rešuje konflikte s pogovorom, saj se na 
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nobenem srečanju ni sprl s sošolci. Med intervjuvanjem pred začetkom izvajanja programa je 

izpostavil naslednje: »Konflikte rešimo tako, da tistemu, ki ne upošteva pravil, rečemo, naj 

neha in še enkrat poudarimo pravila. Če nekdo nekoga udari med igro, mu rečemo, naj takoj 

preneha, drugače ga bomo izključili iz igre. To mu povemo na prijazen način, in sicer tako, da 

mu rečemo, naj naslednjič preden odreagira šteje do 10. Če se ne ustavi, pa gremo povedat 

učiteljici.« Podobno kot pred začetkom izvajanja programa, je povedal tudi po koncu 

izvajanja programa, pri čemer je posebej izpostavil, da konflikte rešujejo konstruktivno s 

pogovorom. Glede na izpostavljene ugotovitve lahko torej zaključimo, da so Milanove 

zaznave glede reševanja konfliktov s pogovorom boljše, kot kažejo učiteljičine ocene.  

9. 6. 11 Reševanje konfliktov s pretepanjem ali z žaljivkami 

 

Graf 11: Ocene pogostosti reševanja konfliktov s pretepanjem ali žaljivkami pred začetkom in 

po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 11 je razvidno, da Barbara tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa ni nikoli reševala konfliktov s pretepanjem ali z žaljivkami (oceni 0). Sama 

prisotnost omenjene trditve pri Barbari nisem mogla presoditi, saj se ni na nobenem srečanju 

sprla s sošolci. Med intervjuvanjem je pred začetkom izvajanja programa, kot sem že 

izpostavila pri prejšnji trditvi, poudarila, da sama nikoli ne rešuje konfliktov s pretepanjem, 

pač pa tiste, ki se pretepajo, spodbuja, da prenehajo, saj bodo drugače kaznovani in bodo imeli 

manj časa za igro. Včasih jih pusti tudi pri miru, saj če jim kaj reče, lahko začnejo tepsti še 

njo. Po koncu izvajanja programa pa je izpostavila, da s sošolci bolj pogosto rešujejo 

konflikte s pogovorom in manj pogosto z umikom.  

Iz Grafa 11 je razvidno tudi, da je Bojan tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa socialnih aktivnosti redko reševal konflikte s pretepanjem (oceni 1). Glede na oceni 

učiteljice torej izvajanje programa ni pripomoglo k redkejšemu pretepanju ali žaljenju za 

reševanje sporov. Sama tudi pri njem nisem mogla presoditi, v kolikšni meri rešuje konflikte s 
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pretepanjem ali z žaljivkami, saj se na nobenem srečanju ni znašel v konfliktu. Kljub temu pa 

sem pred začetkom izvajanja socialnih aktivnosti med opazovanjem medosebnih odnosov v 

podaljšanem bivanju opazila, da je poskušal spor s sošolcem, ki ga je porinil po deski igrala, 

rešiti s pretepom, saj ga je dalj časa lovil, da bi ga udaril. Ker mu ga ni uspelo uloviti, se je 

umaknil stran. V intervjuju po koncu izvajanja programa je sam izpostavil, da se s sošolci ne 

tepejo več toliko kot pred srečanji, kar pomeni, da je sam zaznaval napredek na področju 

reševanja konfliktov, saj je izpostavil tudi, da konflikte večkrat poskušajo rešiti s pogovorom. 

Kljub temu pa jim po njegovih besedah ne uspe vedno rešiti konfliktov s pogovorom, zato se 

še vedno tudi umaknejo iz konfliktne situacije ali ne upoštevajo pravil. Vidimo torej, da kljub 

učiteljičini nespremenjeni oceni pred začetkom in po koncu izvajanja  programa Bojan 

zaznava napredek na omenjenem področju, saj izpostavlja, da se med seboj ne tepejo več 

toliko kot prej. 

Darjan je po mnenju učiteljice pred začetkom izvajanja programa socialnih aktivnosti redko 

reševal konflikte s pretepanjem ali z žaljivkami (ocena 1), po koncu izvajanja programa pa je 

omenjeni način reševanja konfliktov začel uporabljati pogosto (ocena 2). Sama na 

posameznih srečanjih nisem mogla presoditi, na kakšen način rešuje nastale konflikte, saj se 

tudi on na nobenem srečanju ni sprl s sošolci. Ko pa sem se z njim pogovarjala pred začetkom 

izvajanja programa je, kot sem že izpostavila pri prejšnji postavki, povedal, da največkrat 

rešijo konflikte s pogovorom. Po koncu izvajanja programa pa je dejal, da se po sporu 

največkrat umaknejo iz konflikte situacije. Pretepanja ali žaljivk ni nikdar omenil, kar 

pomeni, da sam ne zaznava, da bi se velikokrat ob konfliktih s sošolci stepli ali se žalili. 

Možen razlog za porast fizičnega obračunavanja po koncu izvajanja programa je spor s 

sošolcem Davorjem, saj je med intervjuvanjem izpostavil, da se je po koncu izvajanja 

programa več prepiral, ker z Davorjem nista bila več prijatelja, ker je zelo nesramen in vedno 

laže. Glede konflikta je povedal tudi naslednje: »Včeraj, ko sem prišel ven, me je Davor kar 

vrgel na tla. Odšel sem povedat učiteljici, on pa se je ves čas branil, da ni res. Ker je zelo 

nesramen nočem biti z njim več prijatelj.« Iz povedanega je mogoče sklepati, da kljub temu 

da Darjan svoje obrambe z uporabo nasilja ni posebej izpostavil, med njima večkrat prihaja do 

pretepov, saj sta oba hitre jeze.  

Milan pa je po mnenju učiteljice pred začetkom in po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti pogosto reševal konflikte s pretepanjem (oceni 2), kar pomeni, da tudi pri 

njem izvajanje socialnih aktivnosti ni pripomoglo k zmanjšanju uporabe nasilja za reševanje 

konfliktov. Sama nisem mogla presoditi, na kakšen način Milan rešuje konflikte, saj se na 

delavnicah ni nikoli znašel v konfliktu. Je pa v intervjuju tako pred začetkom kot tudi po 

koncu izvajanja programa  povedal, da konflikte s sošolci rešujejo s pogovorom in ne s 

pretepanjem. Zaključimo lahko, da se po koncu izvajanja programa pri Milanu ni pokazal 

napredek v konstruktivnem reševanju konfliktov, saj ga tako Milan kot tudi učiteljica nista 

zaznala.  
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9. 6. 12 Motiviranost za sodelovanje  

 

Graf 12: Ocene pogostosti sodelovanja v igrah ali vodenih aktivnostih pred začetkom in po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 12 je razvidno, da je bila Barbara pred začetkom in po koncu izvajanja  programa 

zelo pogosto motivirana za sodelovanje (oceni 3). Rezultati so skladni z mojimi opažanji na 

posameznih srečanjih, saj sem na vseh 12 srečanjih zaznala, da je bila Barbara motivirana za 

sodelovanje v igrah in vodenih aktivnostih. Njena motiviranost za sodelovanje se je kazala v 

pozornem poslušanju drugih, dvigovanju rok, mirnosti, potrpežljivosti in sproščenosti, 

dobrem vzdrževanju pozornosti in spodbujanju drugih. Motiviranosti za sodelovanje v igrah 

ali vodenih aktivnostih pri učencih s SUT med intervjuvanjem nisem preverjala.  

Rezultati v Grafu 12 nam kažejo tudi, da je bil Bojan po mnenju učiteljice pred začetkom in 

po koncu izvajanja programa pogosto motiviran za sodelovanje v igrah in vodenih dejavnostih 

(oceni 2). Sama sem sicer na kar enajstih srečanjih opazila njegovo motiviranost za 

sodelovanje, ki se je kazala v pozornem poslušanju, sprejemanju drugih mnenj, dvigovanju 

rok in spodbujanju drugih. Kljub temu so ga včasih sošolci zmotili pri sodelovanju, zaradi 

česar je začel z njimi klepetati, vendar je takoj po opozorilu zopet začel pozorno slediti 

dogajanju v skupini. Na drugem srečanju pa Bojan ni bil dobro motiviran za sodelovanje, saj 

pri nobeni igri ni izražal pretiranega veselja in ves čas ostajal pasiven. Pri igri Veliko 

skupnega ni samoiniciativno navedel nobene stvari, ki mu je najljubša. Tudi pri ostalih dveh 

igrah je bil ravnodušen, kar se je kazalo v fizični odmaknjenosti od sošolcev, s katerimi se 

običajno druži, in v pasivnem čakanju, da bo igre konec. Glede na to, da je bil slabše 

motiviran za sodelovanje zgolj na enem srečanju, je bil mogoče razlog za njegovo 

nedejavnost slab dan. 
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Darjan je bil pred začetkom izvajanja programa po mnenju učiteljice redko motiviran za 

sodelovanje v igrah in vodenih aktivnostih (ocena 1), medtem ko je se po koncu izvajanja 

programa njegova motiviranost za sodelovanje izboljšala, saj je bil ocenjen kot pogosto 

motiviran za sodelovanje (ocena 2). Napredek na področju motiviranosti za sodelovanje sem 

med srečanji opazila tudi sama, saj je bil na začetnih treh srečanjih popolnoma nemotiviran za 

sodelovanje. Nemotiviranost je izražal z glasnim klepetanjem, igranjem z različnimi predmeti, 

neupoštevanjem pravil, motenjem drugih, zabavanjem drugih in s kljubovalnim vedenjem. Na 

naslednjih srečanjih pa je začel bolje sodelovati v vodenih dejavnostih, kar se je kazalo z bolj 

pozornim poslušanjem navodil in razlage ter z upoštevanjem pravil, zaradi česar je začel med 

posameznimi dejavnostmi tudi uživati in se zabavati, kar je bilo vidno po njegovem nasmešku 

na obrazu. Povzamemo lahko torej, da je prišlo med izvajanjem socialnih aktivnosti do 

izboljšanja Darjanove motiviranosti za sodelovanje v igrah in drugih aktivnostih. 

Milan je bil glede zaznavo učiteljice tako začetkom pred kot tudi po koncu izvajanja 

programa pogosto motiviran za sodelovanje (ocena 2). Do podobnih ugotovitev sem prišla 

tudi sama, saj sem opazila, da je bil Milan resnično motiviran za sodelovanje na šestih 

srečanjih, medtem ko je na štirih srečanjih pri različnih aktivnostih slabše sodeloval, kar se je 

kazalo z slabšo koncentracijo, s povečano nemirnostjo, z igranjem z različnimi pripomočki, z 

glasnim govorjenemu in z motenjem drugih. Najbolj motiviran za sodelovanje je bil pri igri 

Vodena risba, kjer se je ob risanju, ki je po besedah učiteljice tudi njegovo močno področje, 

vidno sprostil in umiril. 

9. 6. 13 Vzdrževanje očesnega stika 

 

Graf 13: Ocene pogostosti vzdrževanja očesnega stika pred začetkom in po koncu izvajanja 

vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 13 lahko vidimo, da je Barbara tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa zelo pogosto vzdrževala očesni stik z ostalimi (oceni 3). Tudi sama sem na vseh 

dvanajstih srečanjih opazila, da je Barbara vedno vzdrževala očesni stik z drugimi. Najbolj 
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očitno se je pri njej pokazalo vzdrževanje očesnega stika na prvem srečanju, ki je bilo 

namenjeno preverjanju, kako dobro se učenci med seboj poznajo in koliko so si blizu, saj za 

razliko od ostalih učencev s SUT ni imela pri nobeni igri težav z vzdrževanjem očesnega 

stika. Zaznav o sposobnosti vzdrževanja očesnega stika pri učencih s SUT med 

intervjuvanjem nisem preverjala.    

Iz grafa 13 je razvidno tudi, da je Bojan po mnenju učiteljice tako pred začetkom kot tudi po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti pogosto vzdrževal očesni stik 

(oceni 2). Jaz kot opazovalka sem na posameznih srečanjih zaznala, da je Bojan kar na 

devetih srečanjih vzdrževal očesni stik, medtem ko na treh srečanjih očesnega stika ni 

vzdrževal. To je bilo vidno pri igri Prijateljski pozdrav, kjer so si morali sošolci dati roko, si 

zaželeti lep dan in se pogledati v oči. Prav tako je imel pogled usmerjen v tla, ko so mu 

sošolci povedali, katere pozitivne lastnosti opažajo pri njem. Tudi med nastopanjem oz. med 

igranjem igre vlog ni niti enkrat pogledal proti občinstvu.  

Darjan je pred začetkom izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti redko 

vzdrževal očesni stik z drugimi (ocena 1), medtem ko se je njegova zmožnost vzdrževanja 

očesnega stika po koncu izvajanja programa izboljšala, kar pomeni, da je začel pogosto 

vzdrževati očesni stik z drugimi (ocena 2). Napredek pri vzdrževanju očesnega stika je 

mogoče pojasniti z mojimi opažanji na posameznih srečanjih, saj sem kar na enajstih 

srečanjih zaznala, da je Darjan vzdrževal očesni stik z drugimi, medtem ko je imel na enem 

srečanju s tem težave. To se je kazalo pri igri Aktivno poslušanje, saj med pozornim 

poslušanjem sošolke ni gledal v oči. Ko sem ga spodbudila, da naj vzpostavi očesni stik, mu 

je bilo težko, najverjetneje zaradi majhne medsebojne razdalje med njima.  

Iz Grafa 13 je mogoče razbrati tudi, da je Milan glede na zaznave učiteljice  pred začetkom 

vseh v program zajetih socialnih aktivnosti pogosto vzdrževal očesni stik (ocena 2), medtem 

ko se je po koncu izvajanja programa njegova zmožnost vzdrževanja očesnega stika 

izboljšala, kar pomeni, da je z drugimi vzdrževal očesni stik zelo pogosto (ocena 3). Tudi pri 

njem lahko napredek na omenjenem področju pripišemo vplivu izvajanja socialnih aktivnosti, 

saj sem sama na vseh srečanjih, razen na prvem, zaznala, da je z drugimi vzdrževal očesni 

stik. Na prvem srečanju pa pri igri Prijateljski pozdrav soseda ni pogledal v oči, ko mu je 

zaželel Dober dan, pač pa je pogled usmeril proti tlom. Tudi pri igri Srečanje sosedov svojega 

para ni gledal v oči, ko sta stala drug nasproti drugemu tik ob vrvici. 
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9. 6. 14 Sramežljivost 

 

Graf 14: Ocene sramežljivosti učencev s SUT stika pred začetkom in po koncu izvajanja vseh 

v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 14 je razvidno, da so bili Barbara, Bojan in Milan glede na učiteljičino zaznavo 

pred začetkom in po koncu izvajanja programa redko sramežljivi (ocena 1). Tudi sama sem 

zaznala, da so bili med srečanji vsi trije učenci malokdaj sramežljivi. Pri Barbari in Milanu 

sem sramežljivost opazila zgolj na drugem srečanju, in sicer pri igri Kaj znam in kaj imam, 

kjer so učenci morali izpostaviti svoje pozitivne lastnosti. Bojanovo sramežljivost pa sem 

zaznala na treh srečanjih, in sicer pri tem, ko sem ga prosila za pomoč pri demonstraciji igre, 

pri pojasnjevanju svojega mnenja o prijateljstvu in pri sprejemanju pozitivnih lastnosti, ki so 

mu jih naštevali sošolci. Zaznav sramežljivosti pri učencih s SUT nisem preverjala z 

intervjujem.  

Darjan pa je bil glede na začetno oceno učiteljice pred začetkom izvajanja programa redko 

sramežljiv (ocena 1), medtem ko se je po koncu izvajanja programa njegova sramežljivost 

zmanjšala, kar pomeni, da pri Darjanu ni bilo več mogoče zaznati sramežljivosti (ocena 0). 

Darjanov upad sramežljivosti med izvajanjem programa je skladen z mojimi opažanji, saj tudi 

sama med srečanji nisem nikoli zaznala, da bi bil Darjan sramežljiv.  
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9. 6. 15 Težave razumevanja verbalnih sporočil 

 

Graf 15: Ocene pogostosti težav pri razumevanju verbalnih sporočil pred začetkom in po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

  

Iz Grafa 15 je razvidno, da je imela Barbara tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa pogosto težave z razumevanjem verbalnih sporočil (ocena 2). Po mnenju učiteljice 

torej izvajanje socialnih aktivnosti ni pripomoglo k zmanjšanju težav pri razumevanju 

verbalnih sporočil. Sama sem zaznala, da je imela Barbara težave pri razumevanju verbalnih 

sporočil zgolj na treh srečanjih. Težave pri razumevanju verbalnih sporočil so se kazale 

predvsem v slabšem razumevanju navodil. To se je zgodilo pri igri Gordijski vozel, kjer 

svojih rok ni stegnila v sredino kroga in poiskala proste roke, pač pa je obe stegnila v smer 

svoje leve sosede, s katero se je tudi prijela za obe roki in tako onemogočila uspešno 

zavozlanje skupine. Pri dejavnosti Vodena risba pa je list obrnila v napačno smer ter soncu 

pozabila narisati smejoč izraz. Prav tako je imela v vlogi slepke nekaj težav pri razumevanju 

neverbalnih sporočil ter posledično pri premikanju v skladu z glasovnim vodenjem in v skladu 

z vodenjem z dotikom, saj se je večkrat zgodilo, da se je med vodenjem pomaknila v napačno 

smer. 

Rezultati v Grafu 15 nam kažejo tudi, da je imel Bojan pred začetkom izvajanja programa 

redko težave pri razumevanju verbalnih sporočil (ocena 1). Med srečanji so se njegove težave 

na omenjenem področju še zmanjšale, saj učiteljica po koncu izvajanja programa pri Bojanu 

ni več zaznala težav pri razumevanju verbalnih sporočil (ocena 0). Učiteljičina ocena 

Bojanovih težav pri razumevanju verbalnih sporočil po koncu izvajanja programa se ujema z 

mojimi opažanji na posameznih srečanjih, saj nisem na nobenem srečanju zaznala, da bi imel 

Bojan težave na omenjenem področju. Kljub skladnim rezultatom pa se je potrebno zavedati, 

da izvajanje socialnih aktivnosti ni edini dejavnik, ki je prispeval k zmanjšanju težav na 

omenjenem področju, saj Bojan prejema druge prilagoditve in oblike pomoči, ki prispevajo k 
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zmanjšanju težav pri razumevanju verbalnih sporočil. Zaznav težav pri razumevanju verbalnih 

sporočil pri učencih s SUT nisem preverjala z intervjujem. 

Darjan je imel glede na opažanja učiteljice tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa pogosto težave pri razumevanju verbalnih sporočil (ocena 2). Ocene učiteljice so 

skladne z mojimi opažanji, saj sem pri njem zaznala omenjene težave na štirih srečanjih, na 

katerih je slabše razumel navodila in ukaze drugih. Slabše razumevanje navodil se je kazalo 

predvsem pri dejavnosti Vodena risba in Smejoča žoga, slabše razumevanje ukazov pa pri igri 

Vodenje slepca.  

Milan pa glede na začetno opažanje učiteljice pred začetkom izvajanja programa ni imel 

težav z razumevanjem verbalnih sporočil (ocena 0), medtem ko so med srečanji te narasle za 

eno oceno. To pomeni, da je po koncu izvajanja programa po mnenju učiteljice Milan imel 

več težav z razumevanjem verbalnih sporočil kot pred začetkom izvajanja programa oz. da se 

je z njimi redko soočal (ocena 1). Ker sama med srečanji nisem nikoli zaznala, da bi imel 

omenjene težave, sem prosila učiteljico za pojasnilo. Povedala je, da pri njem opaža predvsem 

več težav pri razumevanju težjih učnih vsebin, ki jih je bilo v zadnjem času kar nekaj.  

9. 6. 16 Težave pri razumevanju neverbalnih sporočil 

 

Graf 16: Ocene pogostosti težav pri razumevanju neverbalnih sporočil pred začetkom in po 

koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

 

Iz Grafa 16 je mogoče razbrati, da sta imela Barbara in Darjan po mnenju učiteljice tako 

pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa pogosto težave pri razumevanju 

neverbalnih sporočil (ocena 2), kar pomeni, da socialne aktivnosti niso pripomogle k 

zmanjšanju njunih težav na omenjenem področju. Končna ocena težav z razumevanjem 

neverbalnih sporočil ni skladna z mojimi opažanji med srečanji, saj sem pri obeh učencih 

navedene težave opazila zgolj na enem srečanju. Na tem srečanju sta imela oba učenca pri igri 

Vodenje slepca težave z razumevanjem ukazov z dotikom in posledično tudi težave s 
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premikanjem po prostoru v skladu z ukazi, kar se je kazalo v občasnem premikanju v napačni 

smeri. Prav tako nisem po koncu izvajanja programa med opazovanjem v podaljšanem 

bivanju opazila, da bi imela učenca težave z razumevanjem neverbalne komunikacije. Zaznav 

težav z razumevanjem neverbalnih sporočil pri učencih s SUT tudi nisem preverjala z 

intervjujem. 

Rezultati v Grafu 16 nam kažejo tudi, da je imel Bojan po mnenju učiteljice pred začetkom 

izvajanja programa redko težave z razumevanjem neverbalnih sporočil (ocena 1). Med 

srečanji so se njegove težave na omenjenem področju zmanjšale, saj učiteljica na koncu pri 

Bojanu ni več zaznavala teh težav(ocena 0). Sama sem te težave med srečanji zaznala le pri 

igri Vodenje slepca, ko je eno usmeritev z dotikom razumel napačno, zaradi česar bi kmalu 

prišlo do trka z drugo slepko, če ga voditelj ne bi hitro potisnil vstran.   

Milan glede na učiteljičino opažanje pred začetkom izvajanja programa ni imel nikoli težav z 

razumevanjem neverbalnih sporočil (ocena 0), medtem ko so omenjene težave med srečanji 

pri njem narasle, kar pomeni, da se je po koncu izvajanja programa redko soočal s težavami 

pri razumevanju neverbalnih sporočil (ocena 1). Ker sama nisem na nobenem srečanju 

zaznala, da bi Milan imel te težave, sem učiteljico prosila za pojasnilo končne ocene. 

Povedala je, da pri Milanu zadnje čase opaža, da napačno razume določene geste pri tistih 

učencih, s katerimi ni ravno prijatelj, saj večkrat misli, da ga hočejo z določenimi kretnjami 

žaliti in mu nagajati, zaradi česar se nato razburi.    

9. 6. 17 Empatičnost 

 

Graf 17: Ocene empatičnosti  pred začetkom in po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti 

 

 

Iz Grafa 17 je razvidno, da je bila Barbara tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja 

programa zelo pogosto empatična do drugih (ocena 3). Sama sem na kar devetih srečanjih 

opazila, da je bila Barbara zelo empatična do sošolcev, kar se je kazalo tudi v njeni 

pripravljenosti pomagati drugim. Prav tako je večkrat skrbela, da so vsi imeli priložnost 
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izraziti svoje mnenje in celotno skupino spodbujala k sodelovanju in sprejemanju drugih 

mnenj. Na treh srečanjih pa njene sposobnosti vživljanja v druge nisem mogla presoditi, 

bodisi zaradi njenega nevtralnega vedenja bodisi zaradi takšnega poteka dela, ki ni omogočal 

vživljanja v druge. V intervjuju je pred začetkom in po koncu izvajanja  programa izpostavila, 

da drugim rada pomaga in da se ob nudenju pomoči počuti prijetno.  

Rezultati v Grafu 17 kažejo tudi, da sta bila Bojan in Milan po mnenju učiteljice tako pred 

začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa pogosto empatična do drugih (ocena 2), kar 

pomeni, da socialne aktivnosti pri njiju niso pripomogle k zvišanju sposobnosti vživljanja v 

druge. Sama sem med srečanji zaznala, da je Bojan kar na osmih srečanjih izražal sposobnost 

vživljanja v druge, kar se je kazalo v identificiranju z različnimi junaki v zgodbah, v 

pripravljenosti za nudenje pomoči in v sprejemanju mnenj drugih. Na štirih srečanjih pa 

njegove zmožnosti empatije nisem mogla ugotoviti bodisi zaradi njegovega nevtralnega 

vedenja bodisi zaradi takšnega poteka dela, ki ni omogočal vživljanja v druge. Sam je v 

intervjuju pred začetkom izvajanja programa izpostavil, da sam ponudi pomoč drugim, če ga 

zanjo vprašajo, je pa običajno ravno obratno – torej da bolj drugi njemu pomagajo kot pa on 

njim. Po koncu izvajanja programa pa je poudaril, da nudi pomoč sošolcem v isti meri kot 

pred začetkom izvajanja programa. Milanovo zmožnost vživljanja v druge pa sem opazila na 

štirih srečanjih, na katerih je bilo mogoče opaziti sprejemanje mnenj drugih, zmožnost 

prepoznati pozitivne lastnosti pri drugih in dobro vživljanje v vlogo pri igri vlog. Na treh 

srečanjih nisem mogla presoditi njegove zmožnosti vživljanja v druge, na preostanku srečanj, 

na katerih je bil prisoten, pa ni izražal zmožnosti vživljanja v druge, saj je bilo na posameznih 

srečanjih mogoče opaziti smejanje slepcu, ki se je zaradi njegovih površnih navodil zaletel v 

steno, odklanjanje sodelovanja pri opisovanju počutij oseb na risbah in neupoštevanje mnenj 

drugih. V intervjuju po koncu izvajanja programa je tudi sam izpostavil, da nudi pomoč 

drugim v enaki meri (redko) kot pred začetkom izvajanja programa. Kljub temu je pripravljen 

nuditi pomoč drugim, če vidi, da jo potrebujejo. Glede na rezultate, ki smo jih pridobili s 

pomočjo različnih pristopov in metod, lahko zaključimo, da pri Milanu izvajanje programa ni 

pripomoglo k izboljšanju sposobnosti vživljanja v druge, saj so rezultati med seboj skladni. 

Darjan je bil glede na opažanja učiteljice pred začetkom izvajanja programa redko zmožen 

empatije (ocena 1), medtem ko se je po koncu izvajanja programa njegova zmožnost 

vživljanja v druge povečala za eno oceno, kar pomeni, da je bil pogosto zmožen vživeti se v 

druge (ocena 2). Sama sem med srečanji njegovo vživljanje v druge sicer opazila le na štirih 

srečanjih, kjer je prišlo do izraza njegovo spremljanje želja drugih otrok in sprejemanje 

njihovih mnenj, pripravljenost ponuditi pomoč in sočutje do junakov v zgodah. Na štirih 

srečanjih nisem zaznala njegove zmožnosti vživljanja v druge, na treh srečanjih pa sem 

opazila, da Darjan ni bil empatičen, saj je druge velikokrat motil, jih prepričeval v strinjanje s 

stvarjo, ki je bila njemu všeč in ni upošteval navodil. Sam je v intervjuju pred začetkom 

izvajanja programa izpostavil, da pomoč največkrat ponudi prijateljem in da se takrat počuti 

dobro. Po koncu izvajanja programa pa je pri sebi zaznaval bolj pogosto nudenje pomoči kot 

pred začetkom izvajanja programa in zopet poudaril, da se pri nudenju pomoči počuti dobro. 

Glede na dobljene rezultate lahko torej zaključimo, da so pri Darjanu socialne aktivnosti v 
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manjši meri pripomogle k izboljšanju njegove sposobnosti vživljanja v druge, saj je bila 

omenjena trditev pri sistematičnem opazovanju zaznana zgolj štirikrat.  

10 SINTEZA REZULTATOV PSIHOSOCIALNEGA POLOŽAJA 

OTROK S SUT  
 

V tem poglavju bomo za vsakega učenca s SUT posebej strnjeno predstavili, v kolikšni meri 

se je izboljšal njegov psihosocialni položaj po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti. Stanje napredka na področju socialnega delovanja, ki smo ga določali 

glede na skladnost rezultatov, pridobljenih z različnimi merskimi inštrumenti, bomo za 

vsakega učenca posebej prikazali v tabeli in ga nato tudi podrobneje opisali. 

Tabela 10: Stanje Barbarinega napredka na področju socialnega delovanja po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih veščin 

BARBARA:   

 

– socialna 

samopodoba,  

– socialna 

sprejetost,  

– nemirnost,  

– reševanje 

konfliktov s 

pogovorom; 

 – upoštevanje mnenj drugih,  

– poslušanje drugih,  

– vključevanje drugih v igro, 

– motiviranost za sodelov.,  

– vzdrževanje očesnega stika, 

– empatičnost,  

– vključev. v igre s sošolci,  

– izražanje asert. v konfliktih 

– agresivnost,  

– sramežljivost, 

– rešev. konfliktov z 

nasiljem; 

 

– prevlada in 

ukazovalnost; 

 

– razumevanje 

verbalnih in 

neverbalnih 

sporočil. 

 Opombe:     = izboljšanje v kategorijah soc. delovanja,     = nespremenjenost v kategorijah 

soc. delovanja,    = poslabšanje v kategorijah soc. delovanja,     = neskladnost izboljšanja v 

kategorijah soc. delovanja 

Iz Tabele 10 je razvidno, da je izvajanje socialnih aktivnosti v razredu pozitivno vplivalo na 

Barbarino socialno samopodobo, socialno sprejetost, nemirnost in reševanje konfliktov s 

pogovorom, saj se je njeno funkcioniranje na omenjenih kategorijah po koncu izvajanja vseh 

v program zajetih socialnih aktivnosti izboljšalo. Napredek pri sprejetosti s strani drugih je 

zaznavala tudi sama. Njene zaznave, da jo skupina bolje sprejema kot pred začetkom 

izvajanja programa, so bile skladne tudi z dejanskih napredkom v njeni socialni sprejetosti, saj 

je po koncu izvajanja programa postala najbolj priljubljena učenka v razredu. Glede na njen 

najvišji sociometrični status v razredu lahko z njenim rezultatom empirično potrdimo 

spoznanje Dudley-Marlinga in Edmiastona (1985, v Horvat in Košir, 2013), da so nekateri 

učenci s SUT lahko tudi priljubljeni v razredu in da učne težave ne pomenijo nujno tudi slabše 

sprejetosti, pač pa predstavljajo zgolj dejavnik tveganja za socialno zavračanje v primeru 

nespodbudnega okolja. Prav tako pa je Barbarin rezultat v skladu z mišljenjem M. Schmidt 

(2001), ki meni, da na socialno sprejetost bolj kot učne težave vpliva uspešnost navezovanja 

socialnih stikov, ki pa je odvisna od razvitosti socialnih veščin.  
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Rezultati na področju sodelovanja, vedenja in komunikacije, ki smo jih pridobili z različnimi 

inštrumenti, so pokazali, da je tako pred kot tudi po izvajanju socialnih aktivnosti zelo 

pogosto upoštevala mnenja drugih, poslušala druge, vključevala druge v igro, bila motivirana 

za sodelovanje, vzdrževala očesni stik, bila empatična do drugih, sprejeta s strani skupine in 

se tudi sama vključevala v igre s sošolci. Prav tako ni bila nikoli agresivna do drugih in ni 

nikoli reševala konfliktov z nasiljem.  

Vse izpostavljene elemente medosebnih odnosov je torej Barbara v veliki meri uporabljala že 

pred začetkom izvajanja programa aktivnosti, zato ne moremo trditi, da je izvajanje socialnih 

aktivnosti vplivalo na njeno funkcioniranje na teh področjih. Kljub temu pa je pomembno 

poudariti, da je kljub že zelo dobrem delovanju na omenjenih področjih sama po koncu 

srečanj zaznavala še večji napredek pri vključevanju v igre s sošolci in pri izražanju 

asertivnosti v konfliktnih situacijah. Napredka pri njej pa ni bilo mogoče po koncu izvajanja 

programa zaznati na področju sramežljivosti. 

Čeprav je Barbara postala po koncu izvajanja programa najbolj priljubljena učenka v razredu, 

se prevlada in ukazovanje pri njej nista zmanjšali, pač pa celo povečali, saj se je po mnenju 

učiteljice začela zavedati svoje priljubljenosti in tako dobila občutek, da jo bodo ostali zaradi 

popularnosti samodejno upoštevali.  

 

Po mnenju učiteljice pri njej ni bilo mogoče zaznati napredka tudi na področju razumevanja 

verbalnih in neverbalnih sporočil, čeprav sem sama na posameznih srečanjih opažala drugače. 

Vzrok za neskladnost zaznanega napredka na področju razumevanja verbalnih in neverbalnih 

sporočil s strani različnih oseb, prisotnih v raziskavi, je opazovanje učenkinega funkcioniranja 

v različnih situacijah.  

 

S končnim rezultatom Barbarinega psihosocialnega položaja je empirično mogoče potrditi 

navedbe J. Božič (2002), ki poudarja, da se lahko otrok s SUT ob ustrezni strokovni 

obravnavi, spodbudah in pomoči odraslih nauči kompenzirati svoje primanjkljaje, zaradi česar 

lahko postane uspešen učenec, ki vzpostavlja in vzdržuje primerne socialne odnose.   
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Tabela 11: Stanje Bojanovega napredka na področju socialnega delovanja po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

BOJAN: 

 

 

– socialna samopodoba, 

– težave z razum. 

verbalnih in neverbalnih 

sporočil, 

– nemirnost, 

– ukazovalnost in 

prevlada v skupini; 

 

– vključevanje v 

igre s sošolci,  

– sramežljivost; 

 – socialna sprejetost, 

– poslušanje drugih,  

– upoštevanje mnenj drugih,  

– vključevanje drugih v igro,  

– empatičnost,  

– motiviranost za sodelovanje,  

– vzdrževanje očesnega stika,  

– reševanje konfliktov s pogovorom, 

– reševanje konfliktov s 

pretepanjem,  

– izražanje asertivnosti, 

– agresivnost. 

Opombe:     = izboljšanje v kategorijah soc. delovanja,     = nespremenjenost v kategorijah 

soc. delovanja,     = neskladnost izboljšanja v kategorijah socialnega delovanja. 

Iz Tabele 11 je razvidno, da se je pri Bojanu po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih veščin izboljšala socialna samopodoba in da so se zmanjšale težave pri razumevanju 

verbalnih in neverbalnih sporočil, njegova nemirnost, ukazovalnost in prevlada v skupini. 

Rezultati, pridobljeni z ocenjevalno lestvico, intervjujem in opazovanjem, so pokazali, da se 

je tako pred začetkom kot tudi po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

Bojan zelo pogosto vključeval v igre s sošolci. Sramežljivost pa se je pri njem odražala v 

enaki meri pred in po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti. Neskladnost rezultatov 

se kaže na področjih reševanja konfliktov s pogovorom in pretepanjem ter na področju 

izražanja asertivnosti, saj je učiteljica ocenila, da na omenjenih področjih ni prišlo do 

napredka, medtem ko je sam učenec menil, da s sošolci večkrat rešijo konflikte s pogovorom 

in manjkrat s pretepanjem ali z žaljivkami. Včasih pa je po njegovih besedah pri reševanju 

konfliktov še vedno prisoten umik, čeprav ve, kako se pravilno postaviti zase.  

Sam je v intervjuju po koncu srečanj povedal tudi, da zaznava napredek pri sprejetosti s strani 

sošolcev, čeprav so rezultati sociometrične preizkušnje pokazali, da je njegov sociometrični 

status pred in po izvajanju programa ostal enak. Po mnenju učiteljice se pri Bojanu ni kazal 

napredek tudi v poslušanju drugih, upoštevanju mnenj drugih, vključevanju drugih v igro in v 

sposobnosti vživljanja v druge. V nasprotju z učiteljičinim mnenjem pa sva tako jaz kot 

opazovalka kot tudi sam učenec zaznala izboljšanje omenjenih elementov. Prav tako sem pri 

Bojanu zaznala napredek v motiviranosti za sodelovanje in pri vzdrževanju očesnega stika, 

medtem ko po mnenju učiteljice tudi na teh področjih ni prišlo do izboljšanja.  

Nasprotje med rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem in tistimi, ki jih je zaznala 

učiteljica, je mogoče opaziti tudi glede Bojanove agresivnosti. Učiteljica je pri Bojanu po 

koncu izvajanja programa zaznala več agresivnosti, medtem ko sama nisem nikoli med 

srečanji in v podaljšanem bivanju zaznala, da bi bil Bojan agresiven. Neskladje rezultatov je 

tudi pri Bojanu mogoče pripisati opazovanju učenca v različnih situacijah.  
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Tabela 12: Stanje Darjanovega napredka na področju socialnega delovanja po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

DARJAN: 

 – vključevanje v igre s sošolci, 

– upoštevanje mnenj drugih, 

– vključevanje drugih v igro,  

– sprejetost s strani skupine,  

– motiviranost za sodelov.,  

– vzdrževanje očesnega stika, 

– empatičnost,  

– poslušanje drugih,  

– socialna samopodoba,  

– sramežljivost,  

– agresivnost; 

 

– ukazovalnost in prevlada v 

skupini,  

– nemirnost,  

– rešev. konfl. s pogovorom,  

– težave pri razumevanju 

verbalnih sporočil; 

 
– težave pri 

razumevanju 

neverbalnih 

sporočil, 

– izražanje 

asertivnosti v 

konfliktih, 

– reševanje 

konfl. s 

pretepanjem. 

Opombe:     = izboljšanje v kategorijah soc. delovanja,     = nespremenjenost v kategorijah 

soc. delovanja,     = neskladnost izboljšanja v kategorijah soc. delovanja 

Iz Tabele 12 je razvidno, da je pri Darjanu po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti prišlo do napredka pri vključevanju v igre s sošolci, upoštevanju mnenj 

drugih, vključevanju drugih v igro, sprejetosti s strani skupine, motiviranosti za sodelovanje, 

vzdrževanju očesnega stika, sposobnosti vživeti se v druge, poslušanju drugih in v socialni 

samopodobi. Prav tako sta se zmanjšali njegova sramežljivost in agresivnost. Da je prišlo do 

napredka pri socialni sprejetosti, sem ugotovila iz ocen učiteljice, mojega sistematičnega 

opazovanja, zaznav učenca in dejanskih rezultatov, pridobljenih s sociometrično preizkušnjo.  

Kljub izpostavljenemu izboljšanju na področjih socialnega delovanja sva bili z učiteljico 

enotni v mnenju, da pri njem ni prišlo do izboljšanja pri ukazovalnosti in prevladi v skupini, 

nemirnosti, reševanju konfliktov s pogovorom in pri težavah z razumevanjem verbalnih 

sporočil.  

Po koncu izvajanja programa je Darjan zaznaval napredek tudi pri izražanju asertivnosti v 

konfliktnih situacijah, saj je, za razliko od učiteljice, ki je ocenila, da je tako pred kot tudi po 

koncu izvajanja programa zelo pogosto izražal asertivnost, poudaril, da se je pred začetkom 

izvajanja programa večkrat umaknil iz situacij, v katerih bi se moral postaviti zase, medtem 

ko je po koncu izvajanja programa izražal asertivnost tako, da je učencem večkrat rekel, da 

naj prenehajo. To je izpostavil tudi pri načinu reagiranja v sporu s sošolcem, ki je bil, kljub 

temu da je Darjan izpostavil, da temu sošolcu večkrat reče, da naj preneha, vzrok za 

učiteljičino zaznavanje, da pogosteje rešuje konflikte s pretepanjem. Neskladje rezultatov, 

pridobljenih z ocenjevalno lestvico in strukturiranim opazovanjem, se je pokazalo tudi v 

zaznavanju Darjanovih težav z razumevanjem neverbalnih sporočil, saj je učiteljica tako pred 

začetkom kot tudi po koncu izvajanja programa ocenila, da ima Darjan pogosto težave z 

razumevanjem neverbalnih sporočil, medtem ko sem sama omenjeno opazila zgolj pri eni igri.  
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Tabela 13: Stanje Milanovega napredka na področju socialnega delovanja po koncu 

izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti  

MILAN: 

 

– vzdrževanje očesnega 

stika, 

– socialna samopodoba; 

 

– ukazovanje in prevlada 

v skupini,  

– vključevanje v igre s 

sošolci,  

– motiviranost za 

sodelovanje,  

– nemirnost, 

– sramežljivost,  

– empatičnost; 

 – agresivnost,  

– težave z razum. verbalnih in 

neverbalnih sporočil,  

– sprejetost s strani sošolcev,  

– rešev. konfl. s pogovorom,  

– rešev. konfl. s pretepanjem,  

– vključevanje drugih v igro,  

– pozorno poslušanje,  

– upoštevanje mnenj drugih,  

– asertivnost v konfl. situac. 

Opombe:     = izboljšanje v kategorijah soc. delovanja,      = nespremenjenost v kategorijah 

soc. delovanja,     = neskladnost izboljšanja v kategorijah socialnega sodelovanja. 

Iz Tabele 13 je razvidno, da je bilo pri Milanu po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti mogoče zaznati izboljšanje v vzdrževanju očesnega stika in socialne 

samopodobe, medtem ko pri motiviranosti za sodelovanje, nemirnosti, sramežljivosti in 

sposobnosti vživljanja v druge ni prišlo do učenčevega napredka. Glede na začetno in končno 

oceno učiteljice je Milan zelo pogosto ukazoval in imel prevlado v skupini. Sama sicer na 

posameznih srečanjih nisem nikoli zaznala njegove ukazovalnosti in prevlade v skupini, sem 

pa slednje zaznala med opazovanjem medosebnih odnosov v podaljšanem bivanju. Iz tega je 

mogoče sklepati, da Milan postane bolj ukazovalen, ko ni v bližini učiteljice, ki bi 

nadzorovala njegovo vedenje. Rezultati vključevanja v igre s sošolci, pridobljeni s pomočjo 

različnih pristopov in metod, pa so pokazali, da se je Milan tako pred začetkom kot tudi po 

koncu izvajanja programa zelo pogosto vključeval v igre s sošolci. 

Neskladnost rezultatov, pridobljenih z različnimi merskimi inštrumenti, se je pokazala na 

področju Milanove agresivnosti, saj samanisem opazila, da bi bil med srečanji ali v 

podaljšanem bivanju po koncu izvajanja programa agresiven, čeprav je učiteljica pri njem po 

koncu srečanj zaznala porast agresije. Poleg pogostejše agresivnosti je pri njem opazila tudi 

povečanje težav z razumevanjem verbalnih sporočil, kar sama med srečanji prav tako nisem 

nikoli opazila, najbrž zaradi preproste vsebine programa, saj je učiteljica izpostavila, da se pri 

njem kažejo težave predvsem pri razumevanju težjih vsebin. Do podobne neskladnosti med 

mano in učiteljico je prišlo tudi pri kategoriji težav z razumevanjem neverbalnih sporočil, saj 

sama nisem nikoli zaznala problemov na omenjenem področju, medtem ko je učiteljica 

opažala povečanje težav. Kljub nekaterim različnih rezultatom pa sva bili z učiteljico enotni v 

tem, da je bil Milan v času srečanj med sošolci pogosto sprejet s strani sošolcev, čeprav so 

rezultati dejanske socialne sprejetosti pokazali nasprotno, torej da se je njegova socialna 

sprejetost po koncu izvajanja programa poslabšala. Razlog za to je najbrž zaznana porast 

agresije, povečanje težav na področju verbalne in neverbalne komunikacije ter manj reševanja 

konfliktov s pogovorom v situacijah, v katerih jaz nisem bila prisotna, so pa prispevale k 

izbiram s strani sošolcev.  
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Učiteljica je torej pri Milanu po koncu izvajanja programa opažala manj pogosto reševanje 

konfliktov s pogovorom, medtem ko je sam izpostavil, da s sošolci večkrat rešujejo probleme 

s pogovorom kot pred začetkom izvajanja programa, čeprav so tudi pred začetkom izvajanja 

programa že uporabljali pogovor za reševanje konfliktov. Njegov odgovor kaže, da so 

njegove zaznave na omenjenem področju bolj pozitivne kot učiteljičine. Prav tako je sam po 

koncu izvajanja programa zaznaval manj reševanja konfliktov s pretepanjem, pogostejše 

vključevanje drugih v igro, pogostejše poslušanje in upoštevanje mnenj drugih ter večjo 

asertivnost v konfliktnih situacijah. Kljub njegovim pozitivnim zaznavam so rezultati, 

pridobljeni z drugimi merskimi inštrumenti (ocenjevalna lestvica, strukturirano opazovanje), 

pokazali, da pri omenjenih trditvah ni prišlo do napredka. Njegove visoke zaznave torej 

potrjujejo izboljšanje socialne samopodobe, ki se je po koncu srečanj zvišala za kar devet 

ocen. Glede na to, da so bile njegove zaznave višje od dejanskih rezultatov, lahko sklepamo, 

da ima Milan nerealno visoko zaznavo socialne kompetentnosti, kar je po mnenju Pijla in 

Frostada (2010) ter Bakkerja (2007) s sodelavci pri otrocih s SUT večkrat opazno.  

Iz zgornjih opisov rezultatov psihosocialnega položaja vsakega posameznega učenca s SUT je 

torej mogoče razbrati, da se je po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti 

najbolj zvišal Darjanov psihosocialni položaj v razredu, saj je bilo pri njem mogoče opaziti 

napredek pri največ področjih socialnega delovanja. V nasprotju pa se je Milanov in Bojanov 

psihosocialni položaj najmanj izboljšal, saj se je pri njiju pojavil napredek zgolj na dveh 

področjih socialnega delovanja. Pri Barbari pa je bilo že pred začetkom izvajanja programa 

mogoče opaziti, da je imela visok psihosocialni položaj v razredu, zato tudi pri njej ni prišlo 

po koncu izvajanja programa do napredka pri tolikšen številu področij socialnega delovanja 

kot pri Darjanu, čeprav ima po rezultatih sodeč sama višji psihosocialni položaj v razredu.  

11 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN PREVERJANJE 

HIPOTEZ 
 

V tem poglavju bomo združili vse pridobljene rezultate psihosocialnega položaja otrok s SUT 

in pokazali, v kolikšni meri je izvajanje socialnih aktivnosti pripomoglo k izboljšanju 

posameznih kategorij psihosocialnega statusa otrok s SUT tako na primerjalni ravni rezultatov 

kot tudi na ravni statistično pomembnih razlik ter hkrati odgovorili na raziskovalna vprašanja 

in potrdili ali ovrgli zastavljeni hipotezi.   

1. raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri lahko z izvajanjem socialnih aktivnosti 

izboljšamo socialno sprejetost učencev SUT?  

Hipoteza 1: Učenci s SUT po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti izkazujejo 

statistično pomembno boljšo socialno sprejetost kot pred izvedbo programa.  

Pred začetkom izvajanja socialnih aktivnosti smo pri ugotavljanju socialne sprejetosti otrok z 

Mann-Whitney testom ugotovili, da se med otroci s SUT in ostalimi učenci v razredu niso 

pojavljale statistično pomembne razlike v socialni sprejetosti (UZ = 30, 500, Z = 0, 244), saj 

učenci s SUT niso izstopali po nizkem sociometričnem statusu, ki nam pove, da je nekdo 
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nepriljubljen oz. nesprejet v skupini. Glede na srednji sociometrični status, ki so ga imeli vsi 

štirje učenci s SUT, smo z našo raziskavo potrdili ugotovitve Bakkerja s sodelavci (2007), 

Wienerja, Harrisa in Shirerja (1990 v Košir, 2013) in še drugih v teoriji omenjenih avtorjev, 

ki kažejo, da otroci s SUT niso nujno slabše socialno sprejeti zaradi učnih težav kot ostali 

otroci. Podobni rezultati socialne sprejetosti otrok s SUT in ostalih v razredu so se pokazali 

tudi po koncu izvajanja socialnih aktivnosti, saj se tudi takrat med njimi niso pojavile 

statistično pomembne razlike v socialni sprejetosti (UK = 26, 000; K = 0, 164). Prav tako 

Wilcoxonov test ni pokazal statistično pomembnih razlik (Z = - 0, 535;  = 0, 593) v socialni 

sprejetosti učencev s SUT pred in po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih 

aktivnosti, kar pomeni, da prvo raziskovalno hipotezo zavrnemo. Po rezultatu sodeč učenci s 

SUT niso po koncu izvajanja programa izkazovali statistično pomembno boljše socialne 

sprejetosti kot pred začetkom izvajanja programa.  

 

Kljub statistično nepomembnim razlikam v izboljšanju socialne sprejetosti pa se na 

individualni ravni nekaterih otrok s SUT po koncu izvajanja programa kaže napredek v manjši 

meri, saj se je dvema učencema po koncu izvajanja programa sociometrični status zvišal, kar 

pomeni, da so socialne aktivnosti ugodno vplivale na njuno razmišljanje, vedenje in 

posledično na sprejetost med sošolci. Pri enem učencu je sociometrični status ostal enak, 

enemu pa se je celo znižal najbrž zaradi porasta agresije, povečanja težav na področju 

verbalne in neverbalne komunikacije ter zaradi manj reševanja konfliktov s pogovorom. Kljub 

temu da je imel po koncu izvajanja programa nižji sociometrični status kot pred začetkom 

izvajanja programa, je učiteljica na ocenjevalni lestvici ocenila, da ga skupina sprejema enako 

kot pred začetkom srečanj. Tudi sama sem na srečanjih opazila, da ga je skupina sprejemala, 

tako da je mogoče, da je njegov končni sociometrični status odražal zgolj trenutno slabo 

sprejetost, ki se lahko po nekaj tednih ali mesecih spet spremeni, saj je po navedbah K. Košir 

(2013) problematičnost uporabe sociometrije prav spremenljivost rezultatov skozi čas zaradi 

nenehnega spreminjanja odnosov v skupini.  

 

2. raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri lahko z izvajanjem socialnih aktivnosti 

izboljšamo socialno samopodobo učencev s SUT? 

Hipoteza 2: Učenci s SUT po koncu izvajanja programa socialnih aktivnosti izkazujejo 

statistično pomembno boljšo socialno samopodobo kot pred izvedbo programa.  

Na področju socialne samopodobe se tako pred kot tudi po koncu izvajanja programa 

socialnih aktivnosti med učenci s SUT in ostalimi otroci v razredu niso pokazale statistično 

pomembne razlike v socialni samopodobi (UZ = 19, 000, Z = 0, 059; UK = 44, 000, K  = 0, 

825), s čimer smo potrdili ugotovitve Bakkerja (2007) in J. Durrant (1990) s sodelavci ter 

Satlerja (2015), ki pravijo, da otroci s SUT nimajo nižje samopodobe kot ostali otroci 

izključno zaradi učnih težav. Tudi Wilcoxonov test ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

socialni samopodobi učencev s SUT pred in po izvajanju programa (Z = -1, 826,  = 0, 068), 

kar pomeni, da se tudi druga raziskovalna hipoteza, ki pravi, da učenci s SUT po koncu 

izvajanja programa socialnih aktivnosti izkazujejo statistično pomembno boljšo socialno 

samopodobo kot pred izvedbo programa, zavrne. Kljub temu pa lahko pri vseh učencih s SUT 
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opazimo izboljšanje socialne samopodobe, če zgolj primerjamo njihove rezultate pred in po 

koncu izvedbe programa, saj so vsi štirje otroci s SUT po koncu vseh izvedenih srečanj 

dosegli boljši rezultat in s tem boljšo socialno samopodobo kot pred začetkom izvajanja 

programa. Glede na te ugotovitve lahko kljub statistično nepomembnim razlikam v socialni 

samopodobi po koncu izvedenega programa zaključimo, da je izvajanje socialnih aktivnosti v 

manjši meri izboljšalo socialno samopodobo učencev s SUT.    

 

3. raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri lahko z izvajanjem socialnih aktivnosti 

izboljšamo odnose učencev s SUT z vrstniki, kar se kaže v njihovem sodelovanju, vedenju in 

komunikaciji?  

 

Na področju odnosov učencev s SUT z vrstniki po koncu izvajanja vseh v program zajetih 

socialnih aktivnosti ni bilo mogoče zaznati skupnega napredka pri vseh štirih učencih pri 

nobeni kategoriji vedenja, sodelovanja in komunikacije, ki smo jih pridobili z različnimi 

merskimi inštrumenti. Kljub temu pa se je pokazalo izboljšanje socialne kompetentnosti na 

določenih področjih socialnega delovanja na individualni ravni. Tako so rezultati pri Barbari 

in Bojanu pokazali zmanjšanje njune nemirnosti in povečanje reševanja konfliktov s 

pogovorom, medtem ko je bil pri Darjanu opazen napredek na številnih področjih socialnega 

delovanja – vključevanje v igre s sošolci, sprejetost s strani skupine, upoštevanje mnenj 

drugih, poslušanje drugih, vključevanje drugih v igro, agresivnost, motiviranost za 

sodelovanje, vzdrževanje očesnega stika, sramežljivost, sposobnost vživeti se v druge. V 

nasprotju z Darjanom pa se je pri Milanu pokazalo zgolj izboljšanje vzdrževanja očesnega 

stika.   

 

Po koncu izvajanja socialnih aktivnosti so se pojavile tudi spremembe oz. izboljšave v 

zaznavanju samih učencev s SUT na posameznih področjih odnosov z vrstniki, kar je 

razvidno iz odgovorov, ki smo jih zbrali z intervjujem.  

 

Učenci s SUT so po koncu izvajanja vseh v program zajetih socialnih aktivnosti zaznali 

izboljšave pri medsebojnem razumevanju v razredu, saj so izpostavili, da si sedaj med seboj 

več pomagajo in se več igrajo skupaj, zaradi česar se v razredu bolje počutijo. Občutek imajo 

tudi, da jih drugi bolj sprejemajo, saj se večkrat družijo s tistimi sošolci, s katerimi se pred 

začetkom izvajanja programa niso skoraj nikoli. Po njihovih besedah in mojih opažanjih 

sodeč se bolj trudijo druge sprejemati v igro, jih pozorno poslušati in upoštevati njihova 

mnenja, če le ta niso zlonamerna, ter se vključevati v igre z ostalimi otroki, ne le z njihovimi 

prijatelji. Izpostavili so tudi, da so sedaj ob pristopu do drugih manj v zadregi in se počutijo 

bolje kot prej. Kljub temu pa jih še vedno prizadene, če jih drugi ne sprejmejo v igro, zato se 

raje, kot da še enkrat prosijo otroke, ali se lahko vključijo v igro, umaknejo. Ti učenci 

prejemajo sedaj tudi manj žaljivk kot pred začetkom izvajanja programa, kar nakazuje na 

boljše medosebne odnose. Če pa se ostali norčujejo iz njih, se po njihovem mnenju najprej 

postavijo zase in šele ob morebitnem nadaljevanju prejemanja žaljivk odidejo po pomoč k 

učiteljici. V okviru reakcij ob žaljivkah je mogoče zaznati pridobljeno znanje, kako pravilno 

odreagirati v konfliktnih situacijah. Kljub temu da so učenci izrazili, da se v primeru 

prejemanja žaljivk poskušajo postaviti zase na konstruktiven način, kakor smo se učili, se tega 
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veliko manj držijo ob prerekanjih oz. sporih, npr. pri nogometu, lovljenju, saj so povedali, da 

konflikte še vedno rešujejo tudi tako, da se stepejo ali umaknejo, ne da bi se na prijazen način 

pogovorili o možni rešitvi problema. Čeprav so še vedno navzoče konfliktne situacije, pa ti 

otroci vseeno zaznavajo manj konfliktov kot pred začetkom izvajanja programa.  

 

Iz odgovorov je mogoče razbrati, da je na področju odnosov učencev s SUT z vrstniki prišlo 

do napredka na posameznih področjih socialnega delovanja in tudi do izboljšanja samozaznav 

učencev s SUT, zato lahko zaključimo, da je izvajanje programa socialnih aktivnosti 

pripomoglo k izboljšanju odnosov učencev s SUT z vrstniki. 
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III SKLEPI IN PRIPOROČILA UČITELJEM ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE 
 

V okviru naše raziskave smo že pri začetnem zbiranju podatkov o učencih s SUT ugotovili, da 

se ti med seboj zelo razlikujejo tako v učnih težavah kot tudi v težavah na psihosocialnem 

področju. Tako je bilo mogoče pri eni učenki že pred začetkom izvajanja programa opaziti, da 

ni imela veliko težav na psihosocialnem področju, medtem ko so imeli ostali trije učenci s 

SUT na omenjenem področju več težav, njihova intenzivnost pa se je zelo razlikovala od 

posameznika do posameznika. Kljub različnim socialnim področjem, na katerih so imeli 

učenci s SUT težave, smo izbrali za učenje in utrjevanje socialnih veščin preko socialnih 

dejavnosti vse tiste socialne veščine, pri katerih se je primanjkljaj kazal pri vsaj enem učencu, 

saj je bilo zaradi raznolikosti težav na psihosocialnem področju nemogoče poiskati pri vseh 

štirih učencih s SUT dvanajst istih slabše razvitih socialnih veščin. Iz začetnih rezultatov je 

torej mogoče spoznati, da se otroci s SUT, kljub temu da sodijo vsi v isto kategorijo težav, 

zelo razlikujejo med seboj tako na učnem kot tudi na psihosocialnem področju.  

V literaturi je večkrat mogoče zaslediti, da imajo učenci s SUT več težav na psihosocialnem 

področju kot njihovi vrstniki. V naši raziskavi se slednje ni potrdilo, saj med učenci s SUT in 

vrstniki nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v socialni sprejetosti in socialni 

samopodobi. Kljub temu pa rezultatov zaradi majhnosti vzorca ne moremo posploševati na 

vse otroke s SUT, saj lahko nanje poleg velikosti vzorca vpliva tudi učiteljičin trud za 

zagotavljanje inkluzivne klime v razredu, ki se kaže v izvajanju različnih preventivnih 

ukrepov in dejavnosti, ki prispevajo tako k dobrim učnim rezultatom kot tudi k dobrim 

medosebnim odnosom v razredu.  

Z našo raziskavo smo ugotovili, da je izvajanje socialnih aktivnosti prispevalo tako k 

izboljšanju samozaznav učencev s SUT o njihovih odnosih z vrstniki kot tudi k dejanskemu 

izboljšanju posameznih področij socialnega delovanja učencev s SUT na individualni ravni. 

Je pa pri tem potrebno poudariti, da so se pojavile opazne razlike v napredku učencev z blažjo 

obliko SUT in učencev s težjo obliko s SUT, saj sta prva dva po rezultatih sodeč napredovala 

na več področjih socialnega razvoja. Ti rezultati kažejo, da potrebujejo učenci s SUT, kljub 

temu da so zaradi težav pogosto vsi enako etiketirani, za dosego enakega uspeha pri razvijanju 

socialnih veščin različno intenzivnost in različen čas trajanja programa socialnih aktivnosti. 

Da bi se resnično vsi obravnavani učenci s SUT naučili oz. utrdili socialne veščine, bi morali 

v našem programu povečati intenzivnost in čas izvajanja socialnih aktivnosti. Rezultati, 

pridobljeni s statističnimi postopki, so namreč pokazali, da med vsemi učenci s SUT ni prišlo 

do statistično pomembnih razlik v posameznih kategorijah psihosocialnega položaja. To 

pomeni, da je imelo izvajanje programa socialnih aktivnosti, ki je bil osnovan na osnovi 

spoznanj o treningu socialnih veščin, nepomembne učinke na učenje in utrjevanje izbranih 

socialnih veščin vseh učencev skupaj, o katerih poročata tudi Kavale in Mostert (2004) ter 

številni drugi avtorji. Jaz kot opazovalka sem sicer opazila, da so se učenci v razredu naučili, 

kako ustrezno ravnati v različnih socialnih situacijah, vendar naučenega znanja v tako 

kratkem času niso prenesli v prakso. Moje opažanje je skladno z Greshamovimi (1997, v 

Žižak, 2009) ugotovitvami, ki kažejo, da je za slabšo učinkovitost treningov socialnih veščin 
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poleg drugih dejavnikov ključna prav slabša generalizacija naučenih socialnih veščin v realno 

okolje razreda. 

Omejeni učinki izvajanja socialnih aktivnosti na psihosocialni položaj posameznih učencev s 

SUT so najverjetneje tudi posledica nespremenjenih pričakovanj učiteljice do njih, saj sama ni 

bila načrtno vključena v program izvajanja socialnih aktivnosti. Prav tako so se učenci o 

izbranih socialnih veščinah pogovarjali zgolj dvakrat na teden, ko sem jaz prišla v razred, kar 

je za prenos naučenih socialnih veščin v prakso premalo. Da bi učenci resnično ponotranjili 

naučene socialne veščine je torej potrebno vsakodnevno analiziranje različnih socialnih 

situacij in pogovor o ustreznem reagiranju v njih, zaradi česar se mi tudi zdi, da je učiteljica 

najbolj primerna za izvajanje takšnih aktivnosti, saj je sama največ v stiku z otroki. Kljub 

temu pa je pomembno, da si bodoči učitelji pridobimo praktične izkušnje z načrtovanjem in 

izvajanjem tako obsežnega programa, saj bomo nekoč tudi sami v svojem razredu lahko 

pomembno prispevali k ugodnemu psihosocialnemu položaju tako učencev s SUT kot tudi 

vseh ostalih učencev v razredu.   

Da bi v prihodnje dosegli še boljše učinke izvajanja socialnih aktivnosti v razredu 

priporočamo učiteljem, ki se bodo odločili za izpeljavo podobnega programa v razredu, da le 

tega izvajajo skozi celo šolsko leto, saj otroci potrebujejo veliko več kot dva meseca, da 

pridobljeno znanje prenesejo v prakso. Prav tako bo bolj učinkovito, če učenje pomanjkljivo 

razvitih socialnih veščin vključijo v obravnavo nove snovi pri različnih predmetih, za kar pa 

je potrebno v letni načrt dela poleg obravnavane snovi vključiti manj razvite socialne veščine, 

ki se bodo obravnavale hkrati z neko učno snovjo (npr. razvijanje poslušnosti učencev hkrati z 

učenjem nove pesmi, spoznavanjem nove pravljice itd.). Tako bo socialne aktivnosti, s 

katerimi se bo hkrati razvijalo neko veščino in pridobivalo novo znanje učencev, mogoče v 

večji meri prilagoditi potrebam učencev s SUT, kar pa bo prispevalo k večji motiviranosti za 

sodelovanje in posledično tudi k večjemu napredku njihovega psihosocialnega položaja. 

Predlagali bi tudi, da se pridobljeno znanje o pomenu posamezne spretnosti večkrat 

strukturirano ponovi v različnih okoljih in se to opazuje med prosto igro ter otroke večkrat 

vpraša o ustreznem ali neustreznem ravnanju v določeni situaciji. Prav tako je pomembno, da 

program vodi učitelj in ne zunanji sodelavec, saj sam otroke najbolje pozna in lahko izvajanje 

socialnih aktivnosti resnično prilagaja njihovemu razpoloženju, potrebam in motiviranosti za 

sodelovanje. Zaradi več preživetega časa skupaj z otroki lahko izvajanje socialnih aktivnosti 

dopolnjuje z različnimi strategijami, kot so žetoniranje in podkrepljevanje pozitivnega 

vedenja, saj so, kakor pravi K. Košir (2013), nekatera vedenja zelo ukoreninjena v otrocih, 

zaradi česar zgolj izvajanje socialnih aktivnosti brez uporabe še drugih strukturiranih 

dejavnosti ne bo prineslo želenih učinkov psihosocialnega položaja otrok s SUT zlasti v 

krajšem času. Učiteljem svetujemo tudi, da naj zavestno čim večkrat razmišljajo o svojih 

predsodkih in pričakovanjih do vseh učencev v razredu, zlasti pa do posameznih otrok s SUT, 

saj njihovo vedenje do teh učencev prestavlja »zrcalo« za vedenje ostalih otrok v razredu do 

učencev z učnimi težavami. To pomeni, da se lahko zelo trudijo učence z učnimi težavami 

naučiti ustreznih socialnih veščin in spremeniti predstave o samem sebi ter izboljšati 

medosebne odnose v razredu z različnimi programi in drugimi tehnikami, vendar bodo pri tem 

neuspešni, če ne bodo spremenili svojih predstav o teh otrocih. Za resnično izboljšanje 
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psihosocialnega položaja otrok s posebnimi potrebami morajo torej tako učitelj kot tudi 

učenci spremeniti odnos in pričakovanja do teh učencev v bolj pozitivno smer. Prav tako je 

zelo pomembno, da se naučijo sprejemati različnost teh otrok, saj nekateri učenci s SUT 

zaradi njihovih težav, ne zmorejo usvojiti določenih socialnih veščin. To lahko nadaljnje 

negativno vpliva na njihov psihosocialni položaj v razredu, če učitelj pri delu s celim 

razredom ne spodbuja različnosti med učenci in ne upošteva osebnostih značilnosti otrok s 

SUT. Iz tega razloga torej priporočamo, da učitelj ob izvajanju programa socialnih aktivnosti 

vse učence v razredu ozavešča o pomembnosti medsebojnega spoštovanja in strpnosti do 

»drugačnih«. Svetujemo tudi, da so tako razredni učitelji kot tudi razredniki v višjih razredih 

osnovne šole usmerjeni v izvajanje psihosocialnih aktivnosti, saj lahko z njimi vse učence 

uspešno vzgajajo na vseh področjih otrokovega razvoja. Psihosocialne aktivnosti torej 

predstavljajo enega od možnih načinov za vzgojo otrok, za katero so po Zakonu o osnovni 

šoli (2011) odgovorni tudi učitelji, katerih poslanstvo je poleg izobraževanja tudi vzgajanje 

otrok na optimalen razvoj in uspešno vključitev v današnjo demokratično družbo.  
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PRILOGA 1 – SOCIOMATRIKA PRED IZVAJANJEM PROGRAMA SOCIALNIH AKTIVNOSTI   

IME ŠT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SSn 

Darjan 1  1 3 2                         1,07 

Milan 2 2   1     3                    1 

Davor 3 1        2    3                0,96 

Enej 4 2 3 1                          1 

Bojan 5      1 2                 3     1,04 

Jure 6       1            2 3         1,15 

Lukas 7     2 1            3           1,04 

Andrej 8  3  2      1                   0,89 

Deni 9 3    1                   2     1 

Anton 10      2       3       1         0,93 

Inaj 11         1    2 3               0,89 

Darja 12                     1 2 3      1 

Domen 13     3 1              2         1,04 

Eva 14                 1        2 3   0,93 

Elena 15                1 2 3           0,96 

Tatjana 16               1  3 2           1,04 

Blažka 17                  3       1 2   1,11 

Nina 18                3 1        2    1,19 

Nace 19      3 2             1         0,93 

Aron 20      1 3      2                1,07 

Barbara 21 1           2               3  1 

Eneja 22            1         3  2      0,96 

Metka 23            1         3 2       1 

Tom 24     2 1              3         0,96 

Nastja 25                 1 3        2   1,04 

Lina 26                 1 3       2    1 

Lucija 27               1 2  3           0,93 

Tanja 28                2  1     3      0,89 

VSOTA 

IZBIR 

 5 3 2 3 4 7 4 0 3 1 0 3 4 1 2 4 6 8 1 5 3 2 3 2 4 3 1 0  

VSOTA 

VZAJEM-

NIH IZBIR 

 3 2 1 2 2 3 2 0 0 0 0 3 1 0 1 2 3 4 0 2 1 2 2 1 3 2 0 0  
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PRILOGA 2 – SOCIOMATRIKA PO IZVAJANJU PROGRAMA SOCIALNIH AKTIVNOSTI 

IME ŠT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
SSn 

Darjan 1    2                 1  3      1,11 

Milan 2 3                   1 2        0,93 

Davor 3      1       2       3         0,93 

Enej 4 3 1                   2        0,93 

Bojan 5      2 3             1         1,04 

Jure 6       1      3      2          1,11 

Lukas 7      2            1 3          1,04 

Andrej 8         2 1 3                  0,89 

Deni 9 1  2                  3        0,96 

Anton 10 2    3               1         0,93 

Inaj 11 2        3            1        0,93 

Darja 12                     2 3 1      0,96 

Domen 13     3 2              1         1,04 

Eva 14                  1   2      3  0,89 

Elena 15                2          3 1  0,93 

Tatjana 16               2  3          1  0,96 

Blažka 17                  2       1 3   1,07 

Nina 18       2          1         3   1,11 

Nace 19      3 1             2         0,96 

Aron 20     3 1       2                1,15 

Barbara 21 3           1           2      1,26 

Eneja 22            1         3      2  0,93 

Metka 23            1         2       3 1,04 

Tom 24     2        3       1         0,89 

Nastja 25                 1 3        2   1 

Lina 26                 2 3       1    1,04 

Lucija 27                2 3        1    1,04 

Tanja 28                  2   3  1      0,93 

VSOTA 

IZBIR 

 6 1 1 1 4 6 4 0 2 1 1 2 4 0 1 2 5 6 2 7 10 1 4 0 3 4 4 1 
 

VSOTA 

VZAJEMNIH 

IZBIR 

 2 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 3 2 0 1 2 3 3 2 2 3 1 3 0 2 3 1 1 
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PROLOGA 3 – KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA PRED ZAČETKOM IN PO KONCU IZVAJANJA VSEH V PROGRAM ZAJETIH 

SOCIALNIH AKTIVNOSTI 

Medsebojno razumevanje v razredu 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED:  Med seboj se razumemo, kdaj se pa tudi skregamo. 

 

Medsebojno razumevanje 

Občasni spori 

Dobro medsebojno 

razumevanje 

 

 

Občasni spori 

Boljše medsebojno razumevanje 

– napredek 

 

 

Trud za boljše sporazumevanje 

– pomoč, skupna igra 

 

 

Boljše počutje 

BOJAN PO: Sedaj se v razredu počutim bolje, ker se pri nogometu bolje razumemo. 

Aron je na golu, ker tako hoče, jaz pa sem v napadu.  

Boljše počutje 

Boljše razumevanje pri nogometu  

MILAN PRED: Razumemo se dobro, razen ko se skregamo. Dobro razumevanje razen ob sporih 

MILAN PO:  Sedaj se bolje razumemo, ker se več igramo skupaj in si med seboj več 

pomagamo. Največ se igramo lovljenje in eno strašno babo.  

 

Boljše razumevanje 

Več pomoči 

Več igranja skupaj- lovljenje, strašna baba 

DARJAN PRED: Včasih se razumemo, včasih pa tudi ne.  Občasno razumevanje 

DARJAN PO: Z drugimi se dobro razumem, najbolje pa se z Barbaro in Enejem. Dobro razumevanje z drugimi – napredek 

BARBARA PRED: Med seboj se dobro razumemo. Dobro razumevanje 

BARBARA PO: Sedaj se malo bolje razumemo kot prej.  

Sama se za boljše odnose trudim tako, da večkrat koga sprejmem v igro ali mu 

ponudim pomoč. Odkar smo začeli z delavnicami, poskušam tudi bolj poslušati in 

paziti na druge, zato da se med seboj bolje razumemo. Opažam tudi, da se sedaj 

drugi bolje počutijo v razredu. 

Malo boljše medsebojno razumevanje 

Trud 

Sprejemanje drugih v igro 

Nudenje pomoči 

Pozorno poslušanje 

Boljše počutje 

Občutki sprejetosti med sošolci in medsebojno druženje 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Sošolci me srednje sprejemajo. Več fantov se nas druži skupaj. To 

so Jure, Domen, Lukas in komur ti dovolijo. Velikokrat se skupaj lovimo.  

 

Občutek kar dobre sprejetosti 

Druženje več fantov skupaj 

Dovoljenje za druženje 

Lovljenje  

 

 

 

 

 

 

BOJAN PO: Sedaj se počutim malo bolj sprejetega, saj me sošolci večkrat sprejmejo 

v igro. Včasih me pri nogometu pošljejo tudi po žogo, da jo grem iskat. Preden smo 

začeli z delavnicami, so me poslali ponjo bolj redko.  

Sedaj se več družim z Aronom. Postala sva najboljša prijatelja, vendar se še vedno 

družim tudi z nekaterimi drugimi sošolci. Te dni sem se družil tudi z Denijem, kljub 

temu da so me ostali sprejeli v igro nogometa. Ker se mi ga ni ljubilo igrati takoj po 

kosilu, sem se raje igral z Denijem 

 

Občutek malo boljše sprejetosti  

Dodeljene nove naloge  

Druženje izven skupine – napredek 



  

 
  

1
4
1

 

MILAN PRED: Želim si, da bi me sošolci bolje sprejemali, saj me eni žalijo in mi 

nagajajo ter se zraven »važijo«. Najpogosteje se v skupini družimo jaz, Domen, 

Davor in Eva. 

Želja po boljšem sprejemanju 

Žaljenje 

Nagajanje 

Igra v skupini 

MILAN PO: Sedaj se bolje počutim, saj me učenci bolj sprejemajo. Se pa večinoma 

družim z istimi kot prej. Včasih pride v igro tudi kdo drug, npr. Metka, Darja.  

 

Občutek boljše sprejetosti 

Druženje večinoma z istimi, občasno tudi z 

drugimi 

Kar dobra sprejetost 

 

 

Želja po boljšem sprejemanju 

 

 

Druženje in igranje v zaprtih 

skupinah 

 

Občutek boljše sprejetosti 

 

 

Več druženja izven zaprtih 

skupin 
DARJAN PRED: Sošolci me sprejemajo, želijo biti z menoj prijatelji. Najpogosteje 

se s skupaj igramo Scary lutke. Včasih, ko še nisem imel toliko prijateljev kot danes 

(imam jih 8), sem se družil tudi s Kristjanom iz sosednjega razreda.  

 

Občutek sprejetosti 

Prijateljstvo  

Scary lutke 

Nekoč druženje z dečkom s sosednjega 

razreda 
DARJAN PO: Sošolci me sedaj bolj sprejemajo. Najbolj se trudijo Barbara, Enej, 

Inaj, Milan, Eva, Jure, Lukas, Metka in Lucija. Davor me, odkar smo se skregali, ne 

sprejema. Danes mi je v računalniški učilnici odmaknil stol, ko sem se hotel usesti, 

zato sem kmalu padel.  

Občutek boljše sprejetosti 

Zaznan trud za boljše sprejemanje  

Nesprejemanje zaradi spora- odmikanje 

stola 

BARBARA PRED: Nekateri sošolci me vedno sprejemajo. Pomagajo mi, če sem 

jezna. Najpogosteje se družim z Darjanom, Denijem in Evo.  Zunaj se skupaj igramo 

lovljenje. Z izštevanko An bam pet podgan določimo kdo lovi, in sicer tako da tisti, 

ki je izštet ne lovi, tisti pa, ki zadnji ostane, je lovec.  

Občutek srednje sprejetosti 

Druženje v skupini 

Pomoč  

Lovljenje 
BARBARA PO: Sedaj se počutim bolj sprejeto med sošolci. Bolje me sprejemajo, 

ker sem do njih bolj prijazna in nisem več toliko tečna. Najpogosteje se družim z 

Darjo in Metko. Skupaj se lovimo. Veliko več kot pred začetkom delavnic se družim 

tudi z ostalimi puncami 

Občutek boljše sprejetosti 

Prijaznost 

Več druženja s puncami 

Približevanje ostalim otrokom pri igri in občutki pri tem 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Če nimam družbe, običajno vprašam druge učence, če bi prišli k 

meni. Običajno prideta eden ali dva. Če pa ne pride nobeden, se sam poskušam 

priključiti drugim pri neki igri. Takrat mi je nerodno, vendar se trudim, da zadrego 

premagam tako, da med igro hitro enega vprašam, če se lahko priključim.  

Iskanje družbe za igro z njim 

Zadrega 

Pristop in nagovor otrok pri igri 

  

BOJAN PO: Sam se bolj trudim približati ostalim otrokom kot pred začetkom 

delavnic. Ko se približujem ostalim otrokom pri igri, se počutim zelo dobro oz. 

odlično. Zadnje čase mi sploh ni več potrebno spraševati, če se lahko priključim v 

igro nogometa, saj Jure že dobro ve, kdo bi se igral in kdo ne. Kdaj v igro 

sprejmemo tudi učence višjih razredov in jih povabimo, da igrajo proti nam. 

Večji trud za vključitev v igro z ostalimi 

otroki 

Odlično počutje ob pristopu do drugih 

Sprejetost v igro brez spraševanja 

MILAN PRED: Rad se igram z ostalimi, zato se, če se nimam s kom igrati, trudim 

priključiti drugim otrokom pri igri. To storim tako, da jih vprašam, če se lahko igram 

z njimi. Pri tem mi je večkrat nerodno. Če me ti otroci zavrnejo, se počutim slabo. 

Umaknem se stran od njih in grem druge prosit, če se lahko  z njimi igram. 

Trud za vključitev v igro 

Pristop do otrok pri igri, Zadrega, 

Slabo počutje ob nesprejetju 

Umik in pristop do druge skupine 
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MILAN PO: Sam se bolj trudim približati ostalim otrokom pri igri. Ko jih vprašam, 

če se jim lahko pridružim, imam mešane občutke. Včasih me je tudi strah, da me 

bodo zavrnili. Se pa to zgodi manjkrat kot pred začetkom srečanj, saj me sošolci 

sedaj bolj sprejemajo. Sam pa se želim igrati, ko sem jezen na vse 

Večji trud za vključitev v igro z ostalimi 

otroki 

Mešani občutki 

Strah pred zavrnitvijo 

Manj zavrnitev kot pred srečanji 

Individualna igra ob jezi 

 

DARJAN PRED: Ko se ostali nekaj igrajo, se trudim vključiti v igro. Včasih me 

sprejmejo, včasih pa tudi ne. Takrat se počutim žalostno in grem druge prosit, če se 

jim lahko pridružim.   

 

Trud za vključitev v igro 

Občasno sprejetje v igro 

Žalost ob nesprejetju 

 

Trud za vključitev v igro 

 

Pristop do drugih 

 

Slabo počutje (zadrega, s.p. ob 

nesprejetju 

 

Umik 

 

Večji trud za vključitev v igro z 

ostalimi otroki 

 

Dobro počutje (ob pristopu do 

drugih, ob sprejetju) 

 

Več druženja med seboj 

(sprejetost v igro brez 

spraševanja, manj zavrnitev) 

 

Slabo počutje (žalost ob 

zavrnitvi, strah pred zavrnitvijo) 

 

 

Umik 

 

Igra v družbi 

DARJAN PO: Sam se bolj trudim priključiti ostalim učencem pri igri kot pred 

začetkom delavnic. To se dogaja med odmori, ko se igramo skrivalnice in lovljenje. 

Običajno me v igro sprejmejo. Ko druge učence prosim, če se lahko igram z njimi, 

se počutim zelo dobro, če me sprejmejo. Če pa me ne sprejmejo se užalim in grem 

prosit druge. Sam se ne maram igrati, saj ni zabavno. 

 

Večji trud za vključitev v igro z ostalimi 

otroki 

Zelo dobro počutje ob sprejetju 

Žalost ob zavrnitvi, umik 

Pristop do druge skupine 

Želja po igri z drugimi 

BARBARA PRED: Sama se trudim vključiti v igro, ko nisem jezna in žalostna. Če 

se slabo počutim, sem raje sama in drugih ne sprejmem v igro. Če pa sem vesela, 

dovolim ostalim, da se igrajo z mano. Ko vprašam sošolce, če se jim lahko pridružim 

pri igri, sem zelo vesela, če me sprejmejo v igro. Če pa mi ti ne dovolijo se igrati z 

njimi, sem žalostna in jezna. Takrat grem k drugi skupini in otroke v njej vprašam, 

če se lahko igram z njimi. Če me tudi oni zavrnejo, grem k učiteljici in ona določi, h 

kateri skupini naj grem. Ko se želim igrati z ostalimi, vedno najdem družbo, nikoli 

nisem sama.  

 

Trud za vključitev v igro ob dobrem 

razpoloženju 

Nesprejemanje drugih zraven sebe v 

primeru jeze in  žalosti 

Veselje ob pristopu do drugih 

Žalost in jeza ob nesprejetju v igro  

Pristop do druge skupine 

Pomoč učiteljice 

BARBARA PO: Sedaj se malo več igram s sošolci. Včasih hočem še vedno biti 

sama, vendar manjkrat kot prej. Če sem res zelo utrujena in se mi ne da loviti, se 

hočem igrati sama. Ko se trudim ostalim otrokom priključiti v igro, se počutim 

dobro.  

Več igranja s prijatelji 

Samota manjkrat kot prej 

Dobro počutje ob pristopu do drugih 

Pogostost žaljenja in odziv na žaljivke 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: V prejšnjem razredu so me več žalili kot sedaj. Dajali so mi 

predvsem različne vzdevke, ki mi niso bili všeč (npr. borovnica). Takrat sem se 

počutil neprijetno, vendar sem to raje zadržal zase in se oddaljil od njih.  

 
 

Vzdevki 

Neprijetnost 

Zadrževanje zase 

Umik 
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BOJAN PO: Sedaj me sploh ne žalijoo več. So me pa preden ste prišli Vi v razred. 

Če bi me še vedno žalili, bi jim rekel da naj odnehajo in bi odšel stran. Na srečanjih 

smo se naučili, da najprej povemo, da nam to ni všeč in potem, če še vedno 

nadaljujejo, gremo stran in povemo učiteljici.  

Nič žaljivk 

Postavitev zase  

Umik stran 

Pomoč pri učiteljici 

 

Umik 

 

Učiteljica 

 

 

Slabo počutje (neprijetnost, 

jeza, žalost) 

 

Grde besede (vzdevki, 

zbadanje pri teku) 

 

 

Izražanje asertivnosti 

 

Umik 

 

 

Pomoč pri učiteljici 

 

Manj žaljivk 

MILAN PRED: Sošolci me malokrat žalijo. Ko pa me, mi govorijo grde besede in 

mi nagajajo. Takrat grem povedat učiteljici. Če učiteljica ne ukrepa, povem doma 

mami. Sam jih nikoli ne udarim nazaj in ne žalim.  

Nagajanje , grde besede 

Učiteljica/mama 

Brez udarcev, žaljenja nazaj 

MILAN PO: Sošolci me ne žalijo zelo pogosto. Žalijo me manjkrat kot pred 

začetkom delavnic. Ko me žalijo, se na zbadljivke odzovem tako, da grem stran in 

povem učiteljici, še prej pa sam poskušam rešiti konflikt tako, da na prijazen način 

povem, da naj nehajo. 

Manj žaljivk 

Postavitev zase (povemo, da naj nehajo) 

Umik 

Pomoč pri učiteljici 

DARJAN PRED: Ko me sošolci žalijo, mi pravijo, da sem »toži baba«. Sošolcev, ki 

mi to govorijo, se izogibam. Včasih grem povedat tudi učiteljici.  

Grde besede 

Umik/izogibanje, učiteljica 

DARJAN PO: Sošolci me sedaj žalijo manj ko prej. Če me nekdo žali grem stran, če 

pa nekdo pride do mene in mi govori grde besede, mu rečem dvakrat, da naj preneha, 

nato pa grem k učiteljici in ona vse uredi, tako da se mi ta opraviči. 

Včeraj se je zgodilo, da me je Enej žalil, ko smo tekli na 60m. Po prvem poskusu 

teka je bil Enej prvi, vendar se mi je Bojan nastavil, da sem ga skoraj zbil, zato je 

učitelj rekel, da naj gremo teči še enkrat. Takrat sem bil jaz prvi, Enej pa je še vedno 

govoril, da je bil on prvi in se smejal.   

Manj žaljivk  

Umik 

Izražanje asertivnosti 

Pomoč pri učiteljici  

Žaljenje pri teku 

  

BARBARA PRED: Najpogosteje me žalijo, ko jaz lovim, ker sem počasna pri teku. 

Takrat govorijo vse, samo da je smešno. Rečejo npr.: »Blerona lovi pa gate zgubi.« 

Jaz takrat poskušam zelo hitro teči, da ostalim ni tako dolgčas. Čeprav me med igro 

malo žalijo, se še vedno počutim dobro. Če pa z grdimi besedami nadaljujejo še 

naprej, postanem jezna in žalostna. Takrat jih pustim na miru, jim nič ne rečem in 

grem stran. 

Zbadanje pri teku 

Dobro počutje ob malo izrečenih žaljivkah 

Jeza in žalost ob nadaljevanju žaljenja 

BARBARA PO: Sošolci  me sedaj manj žalijo. Ko pa me, dam to samo ven iz glave 

in se ne sekiram, če se smejejo. Grem samo stran in se družim z drugimi. Želim pa 

tudi, da mi rečejo oprosti in se malo lepše obnašajo. Včasih se tudi postavim zase in 

jim rečem, da naj nehajo.  

 

Manj žaljivk 

Umik 

Brez sekiranja  

Želja po opravičilu, lepšemu obnašanju 

Se postavi zase 

Nerazumljivost govora pri drugih in odziv na to 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Sošolci me včasih razumejo, ko kaj pripovedujem, včasih pa tudi ne. 

Če se morajo med seboj še kaj dogovoriti, me navadi sploh ne poslušajo. Si pa bolj 

redko povemo, npr. kje smo bili in kaj smo delali za vikend. Ko me sošolci ne 

razumejo, povem še enkrat, če pa še vedno ne dojamejo, se raje umaknem. 

Občasna nerazumljivost govora pri drugih 

Dogovor 

Redek pogovor o dejavnostih izven šole 

Ponovitev povedanega, umik 
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BOJAN PO: Ko govorim, me sošolci poslušajo, se pa včasih zgodi, da me ne 

razumejo. Včeraj se je npr. zgodilo, da sem namesto »rastlina odbija svetlobo« rekel 

»rastlina naredi sonce«. Ostali me niso razumeli, ker nisem jasno povedal, zato so se 

nekateri smejali. Da me sošolci ne poslušajo, se zgodi redko. Takrat še enkrat 

ponovim, kar sem govoril.  

Najbolj se me trudijo pozorno poslušati Jure, Lukas, Marjan, Domen in Deni. 

Občasna nerazumljivost govora pri drugih 

Nejasen govor  

Smeh 

Redko neposlušanje s strani drugih 

Ponovitev povedanega 

Odgovor na vprašanje 

Očesni kontakt 

Obrnjenost proti govorcu  

MILAN PRED: Sošolci me večkrat, ko kaj pripovedujem, ne razumejo. Sam se 

trudim, da bi me razumeli tako, da bolj razločno govorim in še enkrat ponovim, če 

kaj ne razumejo. 

Večkratna nerazumljenost 

Razločen govor 

Ponovitev povedanega 

MILAN PO: Ko nekaj pripovedujem, me sošolci razumejo, me pa velikokrat ne 

poslušajo zunaj pri igri. Vseeno je bolje kot pred začetkom delavnic. 

 

Boljša razumljivost govora pri drugih 

Večkratno neposlušanje pri igri s strani 

drugih  

Bolje kot pred začetkom delavnic 

DARJAN PRED: Ko govorim me sošolci poslušajo, me pa včasih ne razumejo. 

Takrat jih lepo vprašam, če lahko povem še enkrat.  

 

Občasna nerazumljivost govora pri drugih 

Trud za razumljivost govora pri drugih 

Ponovitev povedanega 

Nerazumljivost govora pri 

drugih (občasna, večkratna) 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovitev povedanega 

(razločnost, natančnost) 

 

(Umik) 

Prepoznavanje znakov 

pozornega poslušanja – 

napredek 

 

 

 

 

Boljša razumljivost govora pri 

drugih (branje) 

 

Neposlušanje (občasno, 

večkratno) 

 

Trud za poslušanje s strani 

drugih (prošnja za posluh, 

ponovitev povedanega) 

 

Negativna čustva (jeza, žalost) 

 

DARJAN PO: Sošolci me sedaj razumejo, se pa še večkrat zgodi, da me ne 

poslušajo. Pred kratkim se je zgodilo, da je Milan rekel Evi, da naj me ne posluša, in 

skupaj z njo odšel stran. Takrat sem se počutil žalostno, zato sem jim rekel, da naj 

me poslušata. Ta konflikt smo rešili tako, da smo si rekli oprosti.   

Razumljivost govora pri drugih 

Večkratno neposlušanje s strani drugih 

Žalost 

Prošnja za posluh  

BARBARA PRED: Sošolci me včasih, ko kaj govorim (običajno zunaj pri igrah), 

sploh ne poslušajo, včasih pa me ne razumejo. Ko me ne razumejo, jim poskušam 

natančno in razločno povedat, če pa še vedno ne razumejo, jim še večkrat ponovim. 

Občasno neposlušanje 

Občasna nerazumljivost govora pri drugih 

Natančen in razločen govor 

Ponovitev povedanega 
BARBARA PO: Ko me sošolci  ne razumejo, me največkrat ignorirajo. Včasih se to 

zgodi tudi, če me nočejo poslušati. Enkrat sem pri lovljenju  rekla, da je »stop igra« 

in sem jih večkrat klicala, oni pa so me kar ignorirali in se lovili naprej z drugimi. 

Zaradi tega sem bila jezna in žalostna. Da me takrat niso poslušali, sem prepoznala 

po tem, da so se lovili sami, se pogovarjali z drugimi, igrali s peskom in me niso 

gledali v oči. Sama se trudim, da me drugi razumejo tako, da sedaj doma veliko 

berem. Da me otroci ne poslušajo in ne razumejo, se sedaj zgodi manjkrat kot pred 

delavnicami.  

 
 
 
 

Ignoriranje ob nerazumevanju povedanega, 

neposlušanju 

Jeza 

Žalost 

Pogovor z drugimi 

Brez očesnega stika 

Lovljenje in igranje s peskom 

Trud za razumljivost govora pri drugih 

Branje 

Boljša razumljivost govora pri drugih 

Več poslušanja s strani drugih  
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Poslušanje drugih in upoštevanje njihovih mnenj 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Ostale poslušam, ne razumem pa predvsem Antona. Poskušam ga 

razumeti, nekaj besed ga razumem, nekaj ne. Ko ga čisto nič ne razumem, mu rečem, 

da naj gre povedat Aronu ali Juretu. Včasih res gre, včasih pa tudi ne. Sam nisem 

nikoli preveril, kaj določena beseda pomeni v njegovem jeziku. 

Poslušanje drugih  

Trud za razumevanje drugega 

Napotitev k drugemu 

Trud za poslušanje in 

razumevanje drugih 

 

Vztrajanje pri svojem mnenju 

(naročilo slabega dejanja, 

različni predlogi za igro) 

 

Neposlušanje ob grdih 

besedah, nesramnosti 

Trud za pozorno poslušanje in 

upoštevanje mnenj drugih 

 

Neposlušanje drugih 

(nesramnost, nepoštenost, 

ošabnost) 

 

Prepoznavanje znakov 

pozornega poslušanja (tišina, 

očesni stik, izrazitev mnenja na 

koncu povedanega) 

BOJAN PO: Sam se trudim ostale pozorno poslušati in upoštevati njihova mnenja. 

To se najbolj pozna, ko smo v skupinah, npr. pri likovni, pri okolju, kjer iščemo 

skupaj več idej. Ideje iščemo tako, da gledamo v različne knjige. Pri tem si delo 

razdelimo (npr. Jure in Niko nekaj pišeta, jaz pa rišem).  

 

Trud za pozorno poslušanje in upoštevanje 

mnenj drugih 

Delo v skupinah 

Iskanje idej 

Razdelitev dela 

MILAN PRED: Ostale otroke vedno poslušam, razen če mi rečejo, da naj naredim 

kaj narobe. Takrat jih ne ubogam, pač pa vztrajam pri svojem mnenju in grem stran.  

 

Poslušanje drugih 

Naročilo slabega dejanja 

Vztrajnost pri svoje mnenju, umik 

MILAN PO: Sam se trudim poslušati druge in upoštevati njihova mnenja tako med 

poukom kot tudi zunaj. Pozorno jih poslušam tako, da sem tiho, gledam v njih in šele 

na koncu povem, ali mi je to mnenje všeč ali ne.  Da drugih ne poslušam in vztrajam 

pri njihovem mnenju se ne zgodi velikokrat.  

Trud za poslušanje in upoštevanje mnenj 

drugih (pouk, zunaj), pozorno poslušanje, 

tišina , očesni stik, izrazitev mnenja na 

koncu povedanega, redko neposlušanje in 

neupoštevanje mnenj drugih 

DARJAN PRED: Ostale otroke se trudim poslušati in upoštevati njihova mnenja. Če 

pa pride do različnih predlogov za igro, vztrajam pri tistem, kar se sam želim igrati 

in se zato spremo. Drugih otrok pa ne poslušam, ko so nesramni do mene. 

Trud za poslušanje drugih, upoštevanje 

njihovih mnenj 

Različni predlogi za igro  

Vztrajnost pri svojem mnenju 

Spor 

Nesramnost  

Neposlušanje 

  

DARJAN PO: Sam se med igro vedno trudim poslušati ostale otroke in upoštevati 

njihova mnenja. Ne poslušam pa jih takrat, ko oni mene ne poslušajo in ko so 

nesramni. Včasih Barbari tudi rečem, da naj neha biti nesramna, ona pa še vedno 

nadaljuje s svojim početjem 

Trud za poslušanje in upoštevanje mnenj 

drugih 

Neposlušanje drugih 

Nesramnost 

Se postavi zase 

Nadaljevanje početja grdih stvari 

BARBARA PRED: Ostale otroke se trudim poslušati in upoštevati njihovega 

mnenja, če so prijazni. Če pa so nesramni in govorijo grde besede o meni, jih ne 

poslušam in niti ne gledam.  

 

Trud za poslušanje drugih, upoštevanje 

njihovih mnenj 

Nesramnost 

Grde besede, neposlušanje 
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BARBARA PO: Druge poslušam, če so prijazni in me nočejo spraviti v slabo voljo. 

Njihova mnenja se vedno trudim sprejemati npr. pri igri ali delu v  skupinah, razen 

če so ošabni in nepošteni.  

 

Poslušanje drugih 

Prijaznost 

Trud za upoštevanje mnenj drugih 

Neupoštevanje mnenj 

Ošabnost 

Nepoštenost 

Sprejemanje ostalih otrok v igro 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Če vidim nekoga, da se želi igrati z nami, včasih rečem, da se lahko 

igra še kdo, in potem se res ti otroci priključijo k igri. Da nekoga nisem sprejel v 

igro, se je pa zgodilo, ko sta bila Jure in Davor več časa skregana. Takrat sem raje 

samo enega od njiju sprejel, ker bi drugače prišlo do pretepa. 

Občasno povabilo drugih v igro 

Nesprejetje obeh skreganih sošolcev 

Pretep 

 

Občasno povabilo drugih 

 

Sprejemanje drugih v igro 

 

Občasno nesprejemanje (v 

primeru nesramnosti, 

konfliktov…) 

 

 

 

 

 

Povabilo v igro (1x) 

 

Trud za sprejemanje drugih v 

igro 

 

Sprejemanje drugih v igro 

 

Občasno nesprejemanje drugih 

(nesramnost, siljenje v nekaj, 

nepoznavanje, zamera) 

 
 

BOJAN PO: Sam se druge učence  trudim sprejeti v igro, saj je to pomembno, zato 

da se bolje počutijo in da niso osamljeni. 
Trud za sprejetje drugih v igro 

Pomembnost sprejetja za boljše počutje, 

manjšo osamljenost – napredek 
MILAN PRED: Sošolca, ki se želi igrati z menoj, vključim v igro, razen če ima 

slabo obnašanje do mene.  

 

Vključitev v sošolcev igro, 

Nesprejetje v primeru slabega obnašanja 

MILAN PO: Ostale otroke sprejmem v igro, razen takrat ko mi nekdo nekaj ne da, je 

nesramen do mene, me sili v nekaj. 

Lukasa npr. nikoli ne sprejmem v igro, ker je nesramen do mene. Se mu pa trudim na 

lep način povedati, da naj ne bo nesramen, ampak kar naprej žali. Na delavnicah smo 

se naučili, da če nekdo nadaljuje s slabim početjem, gremo povedat učiteljici, da ona 

razreši problem.   

Sprejetje drugih  

Nesprejetje v igro v primeru nesramnosti, 

siljenja v nekaj 

Nesprejetje Lukasa zaradi nesramnosti 

Izražanje asertivnosti 

Znanje o pomembnosti sprejetja drugih v 

igro –napredek 

 

DARJAN PRED: Ko me sošolec vpraša, če se lahko igra z menoj, ga vedno 

sprejmem v igro, razen če sva skregana.  

Sprejemanje drugih v igro 

Nesprejetje ob konfliktih 
  

DARJAN PO: Druge večinoma sprejmem v igro. Včasih jih pa tudi ne, npr. če jih ne 

poznam, če nisem z njimi prijatelj. Če bi videl enega otroka ob robu igrišča, ki 

opazuje našo igro, bi ga šel vprašat, če se on že s kom igra, in če bi odgovoril »ne«, 

bi mu rekel, da se lahko z nami druži. Mi bi mu povedali svoja imena, nato pa bi 

lahko še on povedal svoje. Naučili pa smo se, da je pomembno, da druge sprejmemo 

v igro, da niso osamljeni in žalostni. 

 

Večinoma sprejetje drugih v igro  

Občasno nesprejetje 

Zamera 

Nepoznavanje drugega 

Povabilo drugega v igro s pristopom do 

njega 

Znanje o pomembnosti sprejetja drugih v 

igro –napredek 

BARBARA PRED: Sošolce vedno sprejmem v igro, razen če nič ne delajo in so 

nesramni.  

Sprejemanje v igro 

Nesprejetje v primeru nesramnosti, nedela 
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BARBARA PO: Druge otroke sprejmem v igro, razen če so nesramni do mene. 

Naučili smo se, da je potrebno druge sprejeti v igro, ker se drugače počutijo slabo. 
Sprejetje drugih v igro 

Nesprejetje v primeru nesramnosti 

Znanje o pomembnosti sprejetja drugih v 

igro –napredek 

Konfliktne situacije in način reševanja le teh 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Velikokrat se skregamo med igranjem nogometa ali med lovljenjem 

zaradi neupoštevanja pravil in grdih besed. Nato nekaj dni nismo prijatelji, potem 

čez kakšen teden, ko pozabimo, pa se spet spoprijateljimo. 

 

Konflikti pri nogometu, lovljenju 

Neupoštevanje pravil 

Grde besede 

Prijatelji čez kakšen teden 

Pozaba 

Konflikti pri igri zaradi 

neupoštevanja pravil 

 

Reševanje konfliktov z 

opozorilom in izključitvijo iz 

igre, opravičilom, podajo rok, 

s pozabo, pretepom 

 

Še vedno navzoče konfliktne 

situacije 

 

Manj konfliktov – 2x 

 

Reševanje konfliktov na 

različne načine (umik, pretep, 

pogovor) 

 

Znanje o načinu reševanja 

konfliktov- 1x (napredek) 

 

Svetovanje za konstruktivno 

reševanje konfliktov – 1x 

BOJAN PO: Največkrat se skregamo pri nogometu. Npr. ko nekdo nekomu nekaj 

naredi ali ko eden reče, da je prekršek, drugi pa da ni. Kregamo se tudi, kako bi se 

dali v skupine, ker nas je preveč. Konflikte večkrat rešujemo s pogovorom ali pa 

tako, da gremo vsak na svojo stran. Kljub temu da se pogovarjamo, ne uspemo 

vedno rešiti konflikta, vendar se ne tepemo več toliko kot prej. Včasih se tudi zgodi, 

da rečemo, da ni pomembno, ali je prekršek ali ga ni, in predlagamo, da se gremo 

igrati igro naprej in pri tem ne upoštevamo kotov. To se dogaja bolj sedaj, ko smo se 

začeli s srečanji.  

Konflikti pri nogometu zaradi deljenih 

mnenj in neuspešnih dogovorov 

Delno reševanje konfliktov s pogovorom, 

delno z umikom  

Manj pretepov kot včasih- napredek 

Neupoštevanje prekrškov, kotov 

 

MILAN PRED: Največkrat se kregamo zaradi kakšne igre (lovljenje, scary lutke), 

ker nekateri ne upoštevajo pravil. Konflikte rešimo tako, da tistemu, ki ne upošteva 

pravil, rečemo, da naj neha in še enkrat poudarimo pravila. Če nekdo nekoga udari 

med igro, rečemo, da naj neha, drugače ga bomo izključili iz  igre. To mu povemo na 

lep način- rečemo mu, da naj šteje do 10 preden odreagira. Če se ne ustavi, gremo 

povedat učiteljici. 

 

Konflikti zaradi neupoštevanja pravil pri 

igri 

Pomiritev 

Poudarjanje pravil 

Udarec  

Opozorilo 

Izključitev iz igre 

Posredovanje učiteljice 

MILAN PO: Največkrat se skregamo, ko si nekaj ne posodimo (zunaj pri lovljenju) 

ali koga ne sprejmemo v igro. To se zgodi manjkrat kot pred  začetkom srečanj. 

Konflikte rešimo tako, da mu prijazno povemo, da naj neha. V kolikor ne odneha, 

gremo povedat učiteljici. Redkokdaj se stepemo.  

 

Konflikti zaradi neposojanja stvari, 

nesprejetja drugih v igro 

Manj konfliktov kot pred začetkom srečanj-

napredek 

Reševanje konfliktov na prijazen način 

Posredovanje učiteljice 

DARJAN PRED: Do konfliktov pride največkrat, ko se igramo, vendar se to ne 

zgodi velikokrat. Ko se skregamo, si rečemo »oprosti« in si damo roko. Nato smo 

spet prijatelji. Največkrat da učiteljica pobudo, da se opravičimo drug drugemu in si 

damo roko. 

Igra 

Opravičilo 

Podaja rok 

Posredovanje učiteljice 
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DARJAN PO: Največ prepirov je sedaj, ko z Davorjem nisem več prijatelj, saj je 

zelo nesramen in vedno laže. Npr. včeraj ko sem prišel ven, me je kar porinil na tla. 

Šel sem povedat učiteljici, on pa se je ves čas branil, da ni res. Ker je zelo nesramen, 

nočem biti z njim več prijatelj. Konflikte z drugimi rešujemo tako, da gremo stran in 

se nočemo več igrati, naslednji dan pa že pozabimo in se zopet družimo.   

Naučili smo se, da če te nekdo npr. brca mu rečeš, da naj neha, nato pa greš povedat 

učiteljici. 

Konflikti z Davorjem zaradi nesramnosti, 

laži, izvajanja nasilja 

Reševanje konfliktov z umikom  

Ponovno druženje ob pozabi konflikta  

Znanje o načinu reševanja konfliktov  

  

BARBARA PRED: Največkrat se skregamo, ko se igramo. Enkrat se je zgodilo, da 

je moja prijateljica lovila in je takrat ulovila Denija. Rekla mu je:« Ulovila sem te, 

moraš šteti do 10«. On pa reče: »Ne nisi me.« Tako se največkrat skregamo. Jaz pa 

ostalim takrat rečem, da naj se ne kregajo in da bomo ponovno začeli igro z 

izštevanjem učencev. Konflikt rešimo na miren način tako, da se gremo igro znova. 

Včasih se fantje tudi stepejo. Jaz se z njimi ne tepem, saj se punce ne tepemo. Pustim 

jih na miru, saj če jim še jaz kaj rečem, lahko začnejo še mene tepsti. Rečem pa jim, 

da naj se umirijo in se ne tepejo, ker bodo drugače dobili 5 ali 10 min manj igre.  

Igra-lovljenje 

Neupoštevanje pravil 

Iskanje rešitev ob konfliktu 

Pretep med fanti 

Umik 

Svetovanje, da naj se ne tepejo 

BARBARA PO: Največkrat se skregamo, ko se igramo lovljenje, ker noben noče 

loviti. Z izštevanko An bam pet podgan določimo učenca, ki bo lovil, ta pa včasih 

noče. Recimo, da je to Milan in on noče loviti. Fantje se zaradi tega skregajo in 

včasih tudi stepejo, jaz in Eva pa jih poskušava prepričati, da naj se nehajo tepsti. 

Konflikte bolj pogosto kot pred začetkom delavnic rešimo s pogovorom, tako da si 

rečemo oprosti. Nekateri včasih rečejo tudi, da se ne bodo več igrali in odidejo stran. 

Prijatelji nato postanemo drugi dan. Med nami pride sedaj po koncu srečanj manjkrat 

do konfliktov. Večkrat se še vedno skregamo v razredu, ko se igramo, manjkrat pa 

zunaj na igrišču. 

Konflikti ob igri zaradi neupoštevanja 

pravil 

Občasen pretep 

Miritev in svetovanje, da naj prenehajo 

Običajno reševanje konfliktov s pogovorom 

Občasen umik 

Ponovno druženje ob pozabi 

Manj konfliktov kot pred začetkom 

srečanja-napredek 

Nudenje pomoči drugim 

Odgovori učencev s SUT Kode Kategorije pred Kategorije po 

BOJAN PRED: Če me kdo vpraša za pomoč, mu pomagam, drugače pa bolj drugi 

mene pomagajo kot jaz njim. Včasih mi reče tudi učiteljica, da naj komu pomagam. 

V OPB nam pomaga tudi učenec iz 8. razreda. Sam do sedaj njegove pomoči še 

nisem potreboval.  

Nudenje pomoči ob vprašanju, ukazu 

učiteljice 

Večkrat sprejemanje kot nudenje pomoči 

Učenec iz višjega razreda Pripravljenost nuditi pomoč- 

1x 

 

Nudenje pomoči 

 

Ugodje 

Nudenje pomoči isto kot pred 

začetkom delavnic 

 

Pripravljenost nudenja pomoči 

 

BOJAN PO: Sam bi ponudil nekomu pomoč, če bi videl, da jo potrebuje. Včasih 

pridejo v razred tudi učenci iz višjih razredov in nam oni pomagajo. Sam nudim 

pomoč isto kot pred začetkom delavnic, saj po navadi nobeden ne potrebuje pomoči. 

Tudi med igro nisem opazil, da bi skupina otrok nekega otroka tepla in nadlegovala, 

zato tudi takšne pomoči nisem nudil.   

Nudenje pomoči isto kot pred začetkom 

srečanj 

Pripravljenost nudenja pomoči 

 

MILAN PRED: Če bi me kdo prosil za pomoč, bi mu pomagal, vendar se to redko 

zgodi.  

 

Pripravljenost nuditi pomoč 
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MILAN PO: Drugemu bi ponudil pomoč, vendar se redko zgodi, da jo kdo 

potrebuje. V času srečanj se ni spremenilo, da bi me sošolci začeli več spraševati, če 

jim pomagam. Ostalo je isto kot prej.  

Pripravljenost nudenja pomoči 

Nudenje pomoči isto kot pred začetkom 

delavnic 

  

 

Dobro počutje ob nudenju 

pomoči  

 

Zadovoljstvo sošolcev ob 

nudeni pomoči – 1x 

  

Bolj pogosto nudenje pomoči – 

1x 

DARJAN PRED: Pomoč največkrat ponudim prijateljem (Eva, Barbara, Milan, 

Davor). Ko pomagam drugim, se počutim dobro.    

Pomoč prijateljem 

Ugodje 

DARJAN PO: Sedaj ostalim bolj pogosto ponudim pomoč kot pred začetkom 

delavnic. Spomnim se zadnje pomoči, ko se je Enej udaril. Takrat sem ga vprašal, če 

je v redu, on pa je odgovoril da je. Enej se je takrat, ko sem mu ponudil pomoč, 

počutil dobro, bil je zadovoljen. Ko nudim pomoč se tudi sam počutim dobro.  

Bolj pogosto nudenje pomoči 

Nudenje pomoči ob udarcu sošolca 

Dobro počutje ob nudenju pomoči 

Zadovoljstvo sošolca ob nudeni pomoči 

BARBARA PRED: Pomoč velikokrat ponudim svojim sestram. Sošolcem največkrat 

pomagam pri matematiki, če nekaj ne razumejo. Ne povem jim kar rezultata, ker 

vem, da se morajo sami potruditi. Rečem jim, da naj večkrat preberejo in malo 

razmislijo, če pa še vedno ne razumejo, jim še dodatno razložim. Ko jim pomagam 

se počutim zelo dobro, saj vem, da bodo tudi oni meni pomagali, ko česa ne bom 

razumela. 

Večkratno nudenje pomoči  

Matematika 

Dodatna razlaga 

Ugodje 

Pričakovanje vrnjene pomoči ob neznanju 

BARBARA PO: Sama največkrat ponudim pomoč, ko se sošolci med seboj skregajo. 

Največkrat pride Darja do mene in me vpraša, če ji lahko pomagam, ker se je 

skregala z Evo. Ko nudim pomoč, se počutim dobro.  

Nudenje pomoči ob prepirih 

Večkratno nudenje pomoči Darji 

Dobro počutje ob nudenju pomoči 
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PRILOGA 4 – OPAZOVALNA SHEMA 

 

OPAZOVALNA SHEMA 

 

Ime učenca:                                       Datum:  

 

TRDITVE DA  NE NI MOGOČE 

UGOTOVITI 

1. Se vključuje v igre s sošolci.    

2. Skupina ga/jo sprejema.    

3. Ukaze ali mnenja drugih upošteva.    

4. V skupini prevladuje, ukazuje drugim.     

5. Posluša, ko drugi govorijo.    

6. Druge vključuje v igro.    

7. Je nemiren/nemirna.    

8. Je agresiven/agresivna (preklinja, žali, 

brca). 

   

9. V konfliktnih situacijah izraža asertivnost.    

10. Konflikte rešuje s pogovorom.    

11. Konflikte rešuje s pretepanjem ali z 

žaljivkami. 

   

12. Je motiviran(a) za sodelovanje v igrah ali 

vodenih aktivnostih.  

   

13. Med pogovorom z ostalimi vzdržuje 

očesni stik.  

   

14. Je sramežljiv(a)/zadržan(a).    

15. Ima težave pri razumevanju verbalnih 

sporočil. 

   

16. Ima težave pri razumevanju neverbalnih 

sporočil.  

   

17. Je empatičen/empatična.    
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PRILOGA 5 – REFLEKSIJE POSAMEZNIH SREČANJ  

REFLEKSIJA 1. SREČANJA, 17. 4. 2018 

Učenci so v splošnem dobro sodelovali pri vseh igrah, saj so jim bile, kot so izrazili, zanimive 

in zabavne. Najmanj jim je bila všeč igra Prijateljski pozdrav, saj se je med njo dogajalo 

najmanj zanimivih stvari. Kljub temu pa so ob vprašanju, kaj se lahko preko nje naučimo, 

povedali, da je pomembno, da ob pozdravu drugemu močno stisnemo roko, ga pogledamo v 

oči ter ga pozdravimo na prijazen način. Navodila iger so dobro razumeli, med posameznimi 

igrami ni bilo večjih težav. Ugotovili smo, da se učenci med seboj dobro poznajo, saj so vsi 

hitro prepoznali glas tistega učenca, ki jih je poklical po imenu. Nekoliko več časa  pa smo 

potrebovali za izvedbo igre Srečanje sosedov, saj se učenci niso takoj sami razvrstili v dve 

skupini tako, da je vsak učenec iz ene skupine imel svoj par v drugi skupini. Pri iskanju parov 

je bilo razvidno, da so želeli biti skupaj tisti učenci, ki se tudi sicer družijo, ostali pa drug 

drugega niso vprašali, če so lahko skupaj v paru, zaradi česar so nastale v vrsti med 

posameznimi učenci luknje. Težavo smo rešili tako, da smo tistim učencem, ki si niso sami 

poiskali para v nasprotni skupini, mi določili soigralca. Ko smo začeli izvajati igro, so učenci 

trditve pozorno poslušali ter sodelovali, hkrati pa tudi opazovali, s katerimi trditvami se 

strinjajo njihovi sošolci. Ko smo jih v zaključnem delu vprašali, ali so spoznali kaj novega o 

kakšnem sošolcu, jih je veliko povedalo lastnosti, ki so jih opazili med samo igro. Ker nam je 

ostajal čas, smo izvedli tudi socialno igro Sedež na moji desni je prazen. Pri tej igri sem 

opazila, da je bila edino Barbara od vseh učencev s SUT večkrat izbrana, medtem ko so 

Bojana in Darjana enkrat izbrali, Milana pa nikoli. Na ta dan so bili odsotni trije učenci (Inaj, 

Nina, Metka).      

Milan je pri vseh igrah dobro sodeloval. Nekoliko manj pozoren je bil med podajanjem 

navodil za igre, saj je med razlago vstajal s svojega mesta in glasno govoril sam s seboj. Ko 

sem ga opozorila, je prenehal ter začel poslušati. Pri igri Prijateljski pozdrav sem opazila, da 

soseda Andreja, ki mu je zaželel Dober dan, ni pogledal v oči, pač pa je pogled usmeril proti 

tlom. Tudi pri igri Srečanje sosedov svojega para ni gledal v oči, ko sta stala drug nasproti 

drugemu tik ob vrvici. V zaključnem delu pri razgovoru ni aktivno sodeloval, kar se je videlo 

po tem, da ni samoiniciativno dvigoval roke in bil zainteresiran za podajo svojega mnenja in 

pogleda na zastavljeno vprašanje. Darjan in Enej sta med uro večkrat motila drug drugega. 

Med izvajanjem iger sta bila sicer dokaj motivirana, vendar jima je koncentracija hitro 

popustila, saj sta drug drugega začela ogovarjati in se smejati. Več težav sta imela tudi s 

pozornim poslušanjem navodil in mnenj drugih sošolcev v zaključnem delu, saj sta se 

pogovarjala o igrah, ki se jih igrata skupaj z ostalimi med odmorom. Med podajanjem 

pozdrava sem opazila, da Enej ni vzpostavil očesnega stika z Darjanom, Darjan pa ga je pri 

tem pogledal v oči in mu celo namenil nasmešek. Podobno se je dogajalo tudi pri Igri 

Srečanje sosedov, ko sta se oba strinjala s trditvijo in se zato približala drug drugemu zelo 

blizu v njun osebni prostor. Bojan je pri igrah dobro sodeloval, vendar ni izražal pretiranega 

veselja zanje, saj je bil njegov izraz na obrazu celo uro resen in nejevoljen. Tudi pri njem sem 

opazila, da pri igri Prijateljski pozdrav ni vzpostavil očesnega stika, medtem ko mu je to bilo 

lažje pri igri Srečanje sosedov, saj se je svojemu nasprotniku večkrat nasmejal. Barbara pa je 

v nasprotju z Bojanom sodelovala pri vseh igrah z vidnim zadovoljstvom, saj je bila celo uro 
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nasmejana in pozitivno naravnana. Zelo motivirana je bila tudi v zaključnem delu pri 

pogovoru o poteku iger, saj je pri vsakem postavljenem vprašanju dvignila roko. V kolikor ni 

dobila besede, je ostala mirna in pozorno poslušala mnenja ostalih. Sama je dobro vzdrževala 

očesni stik tako med igro Prijateljski pozdrav kot tudi med igro Srečanje sosedov.  

REFLEKSIJA 2. SREČANJA, 20. 4. 2018 

Dejavnosti, ki so bile predvidene za današnje srečanje, niso bile izvedene v celoti, saj sta prvi 

dve dejavnosti – smejoča žoga, Kaj znam in kaj imam – trajali dalj časa, kot smo predvideli. 

Iz tega razloga zadnje dejavnosti Pozitivne lastnosti nismo izvedli, vendar mislim, da tudi ni 

bila potrebna, saj so učenci veliko pozitivnih lastnosti o svojih sošolcih povedali že pri igri 

Kaj znam in kaj imam. Med samimi dejavnostmi je bilo mogoče opaziti, da se je učencem 

zelo težko osredotočiti na pozitivne stvari, saj je veliko učencev potrebovalo kar nekaj časa, 

preden so povedali pozitivno stvar, ki so jo naredili oz. kaj mislijo, da znajo dobro. Veliko 

lažje se osredotočijo na negativne stvari, kar je bilo opazno tudi pri drugi izvedeni dejavnosti, 

saj smo kar nekajkrat slišali negativne lastnosti posameznih sošolcev namesto pozitivnih, 

čeprav so bili opozorjeni, da smo osredotočeni zgolj na pozitivne stvari. Opazno je bilo tudi, 

da učenci v šoli nikdar ne izvajajo aktivnosti, ki krepijo njihovo pozitivno dojemanje sebe in 

drugih, saj nekateri niso znali povedati niti ene pozitivne stvari o sebi. Ker je skoraj vsak 

učenec potreboval veliko časa za premišljevanje, se je celotni skupini znižala motivacija za 

sodelovanje, kar je povzročilo njihovo nemirnost in neučakanost, kdaj bodo na vrsti. Ura je 

trajala več časa kot smo predvideli prav zaradi težav, ki so jih imeli učenci z iskanjem svojih 

pozitivnih lastnosti. To uro je bila odsotna učenka Melisa. 

Barbara je na današnjem srečanju dobro sodelovala, saj je za razliko od nekaterih učencev s 

SUT pozorno poslušala ostale sošolce, ko so navajali dobre stvari oz. stvari, ki jih obvladajo. 

Velikokrat je tudi dvignila roko in čakala na besedo, da bi povedala pozitivne stvari, ki jih 

opaža pri svojih sošolcih. Kljub temu da je bilo kar nekaj učencev nemirnih, je sama dobro 

vzdrževala pozornost in se trudila, da bi slišala vsakega sošolca, kaj je povedal. Kljub temu pa 

je imela malce težav z izpostavitvijo pozitivnih lastnosti, ki jih opaža pri sebi, saj je zelo 

dolgo razmišljala, kaj bi izpostavila, nato pa je nekoliko sramežljivo poudarila zgolj lepe oči 

in lase. Ko so drugi navajali njene pozitivne lastnosti, jih je z nasmeškom na obrazu pozorno 

poslušala in vsakega tudi pogledala v oči.  

Milan je bil med uro na trenutke nemiren in zdolgočasen, saj se je občasno igral s pisalom, ki 

naj bi ga potrebovali pri zadnji dejavnosti. Prav tako je se nekajkrat ulegel na tla, vendar se je 

ob opozorilu hitro nazaj usedel po turško in začel poslušati sošolca, ki je govoril. Tudi on je 

nekajkrat dvignil roko in navedel pozitivne lastnosti, ki jih opaža pri svojih sošolcih. Ko je bil 

sam na vrsti za izpostavit svoje pozitivne lastnosti, je imel malce težav, saj se sprva ni 

spomnil ničesar, nato pa je kot pozitivno stvar pri sebi navedel zgolj lepe oči ter pri tem 

sramežljivo ovijal dlani v majico. Ko so mu drugi navajali pozitivne lastnosti, je pozorno 

poslušal in vsakega, ki je kaj lepega povedal o njem, pogledal v oči ter pri tem izražal 

nasmešek na obrazu.  

Darjan na današnjem srečanju ni bil motiviran za sodelovanje, saj se je med aktivnostmi 

neprestano oglašal in motil druge, ko so govorili. Zaradi tega sem ga najprej presedla zraven 

sebe, ker pa to ni zadostovalo, sem ga poslala sedeti na klop, od koder je zgolj opazoval 
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dogajanje v igrah. Tudi od daleč je svoje sošolce poskušal zabavati tako, da je z določenimi 

posamezniki vzpostavil očesni stik in oponašal razne like. Ko sem mu ukazala, da naj preneha 

s svojim obnašanjem, me sprva ni poslušal, nato pa, ko sem ga opozorila, da bo odšel v razred 

reševat naloge, se je umiril in začel bolj slediti dogajanju. Na začetku ure je imel zaradi 

nemirnosti težave tudi z razumevanjem navodil prve aktivnosti, ki sem jih zgolj zaradi njega 

morala ponoviti.  

Bojan se je med uro trudil sodelovati, vendar so ga sošolci večkrat zmotili, zaradi česar je 

nato začel klepetati in ni pozorno sledil poteku aktivnosti. Ko sem ga opomnila, da naj 

posluša, je takoj prenehal klepetati in naredil užaljen izraz na obrazu. Pri izpostavljanju svojih 

pozitivnih lastnosti sprva ni vedel, kaj bi izpostavil, nato pa je kot pozitivno lastnost izpostavil 

zgolj lepe goste lase. Ko so mu drugi povedali, kaj pozitivnega opažajo pri njem, mu je bilo 

malce nerodno, saj je pri določenih izjavah (npr. si lep, znaš dobro računati …) usmeril 

pogled v tla. Kljub temu pa je bil ob večini izraženih pozitivnih lastnostih nasmejan in se za 

nekatera pozitivna mnenja tudi zahvalil. Tudi sam je za kar nekaj učencev povedal pozitivne 

lastnosti, ki jih zaznava pri njih.  

REFLEKSIJA 3. SREČANJA, 24. 4. 2018 

Današnje srečanje je potekalo brez posebnosti, saj je večina učencev pri načrtovanih 

dejavnostih dobro sodelovala. Na začetku so se učenci s pomočjo barvnih lističev hitro in brez 

težav razdelili v skupine, v katerih so določali lastnosti, ki so skupne vsem članom posamezne 

skupine. Pri iskanju skupnih lastnosti so se zelo potrudili, saj so vse skupine razen ene 

navedle več kot 10 skupnih lastnosti. Ena skupina je imela malo več težav, saj en učenec 

(Davor) ni želel sodelovati, ker mu niso bili všeč člani njegove skupine. Ko sem mu omenila, 

da bo, v kolikor ne bo želel sodelovati, dobil minus za sodelovanje, se je začel bolj truditi in 

sodelovati z ostalimi, vendar je za večino stvari, ki so jih ostali člani izpostavili, rekel, da mu 

niso všeč. Iz tega razloga je ta skupina uspela poiskati samo štiri skupne lastnosti, čeprav jih 

imajo najverjetneje več. Pri igri Vključevanje so vsi učenci dobro sodelovali. Poudarek je bil 

predvsem na opažanjih, kako blizu so se postavili učenci, ki so skupaj sodelovali pri prvi 

dejavnosti, in na njihovih občutjih, v primeru, da se je kakšen sošolec odstranil s svojega 

mesta, potem ko so se mu približali. Ko sem jih vprašala, ali so bili sošolci postavljeni blizu 

ali daleč od njih, jih je večina rekla, da blizu. Presenetilo pa me je, ko je ena učenka, ki je bila 

glede na začetne rezultate sociograma slabo sprejeta med sošolci, rekla, da se je počutila 

super, ko si je sošolka poiskala drugo mesto, ko se ji je sama približala. Po tem bi lahko 

sklepali, da je tej učenki vseeno, če jo ostali sošolci slabo sprejemajo, saj se očitno dobro 

počuti tudi, če je sama brez družbe. Za razliko od izpostavljene deklice so vsi ostali rekli, da 

so se počutili slabo. Isto so povedali pri zadnji dejavnosti tisti učenci, ki niso pripadali nobeni 

skupini, saj so bili po njihovem mnenju zapostavljeni in drugačni od ostalih sošolcev, ki so 

imeli svojo skupino. V zadnjih dveh dejavnostih so učenci lahko na lastni koži začutili, kako 

je, če te ostali ne sprejemajo in se te izogibajo, kar so tudi izpostavili, ko sem jih vprašala, kaj 

novega so se naučili na današnjem srečanju. Poleg tega so povedali tudi, da je potrebno ne 

glede na razlike oz. drugačnost sprejeti medse vse otroke in da se bodo od današnjega dne 

naprej bolj trudili sprejemati sošolce, ki jim niso tako pri srcu.  
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Barbara je bila kot na obeh srečanjih do sedaj dobro motivirana za sodelovanje v aktivnostih. 

Sem pa sem pri prvi dejavnosti opazila, da je želela biti glavna v skupini, saj se je takoj javila, 

da bo ona na list zapisovala skupne lastnosti. Prav tako je imela glavno besedo pri podajanju 

predlogov, komu je kaj všeč. Kljub temu pa je pobude ostalih članov skupine za najljubšo 

stvar dobro sprejela in hitro povedala, ali je njej izpostavljena stvar všeč ali ne. Ko so druge 

skupine poročale o skupnih lastnostih, je imela nekaj težav s pozornim poslušanjem, saj se je 

z enim sošolcem pogovarjala o stvareh, ki niso bile tema današnjega srečanja. Pri igri 

Vključevanje sem opazila, da se je postavila v bližino Darje, s katero se sodeč po rezultatih 

sociograma veliko družita. Pri zadnji igri pa je, čeprav je sama že našla svojo skupino, 

pomagala ostalim sošolcem ugotoviti, katero barvo pike imajo na čelu, tako da je sama 

pristopila do njih in jim pokazala list z določeno barvo pike, h kateremu se morajo postaviti.  

Bojan je bil pri prvi igri Veliko skupnega bolj pasiven, saj samoiniciativno ni povedal nobene 

stvari, ki mu je najljubša, niti ni vprašal ostale sošolce, če jo imajo tudi oni radi, pač pa je 

zgolj poslušal predloge ostalih in povedal, ali mu je neka stvar všeč ali ne. Pri igri 

Vključevanje sem opazila, da si je našel mesto nekoliko stran od ostalih sošolcev, s katerimi 

se običajno druži. Noben učenec se tudi ni postavil v njegovo neposredno bližino. Pri zadnji 

igri pa se je trudil ugotoviti, kateri skupini sam pripada, vendar se je, ko je našel svojo 

skupino, zgolj usedel na tla in čakal, da bodo tudi ostali učenci ugotovili, kateri skupini 

pripadajo, brez da bi se pri tem trudil, da bi jim pomagal. Kljub temu je učenca, ki je pristopil 

do njega in ga prosil za pomoč, sprejel in mu pokazal ustrezno barvno piko na steni. Med uro 

je vsa navodila in postavljena vprašanja pozorno poslušal, vendar je samo dvakrat dvignil 

roko, da bi nekaj povedal.  

Milan je pri uri dobro sodeloval, kar se je pokazalo predvsem pri prvi igri, saj je večkrat 

vprašal sošolce, če je tudi njim všeč ista stvar, kot jo je sam izpostavil. Pozorno je tudi 

poslušal in sprejemal predloge ostalih članov skupine. Med poročanjem skupnih lastnosti 

ostalih skupin je nekoliko izgubil koncentracijo, kar se je kazalo v ležanju z zgornjim delom 

telesa na mizi, v glasnem govorjenju samega s seboj in motenju drugih članov skupine. Pri 

igri Vključevanje se je postavil v bližino nekaterih sošolk in nekaj časa potrpežljivo čakal, da 

si bodo vsi učenci poiskali svoje mesto v prostoru, nato pa je začel odpirati in zapirati vrata 

kabineta, ki so bila v njegovi neposredni bližini. Pri zadnji igri pa je pomoč pri ugibanju barve 

kroga poiskal pri dveh učencih, zato da se je res prepričal, da ima rjavo barvo kroga na čelu. 

Ko se je pridružil skupini, kateri je pripadal, je težko čakal, da so vsi učenci poiskali svojo 

skupino, saj je nemirno prestopal na mestu. 

Darjan je bil med uro zopet nemiren in kljub večkratnim opozorilom ni prenehal z motečim 

vedenjem. Neprestano je govoril z ostalimi sošolci in jih motil ter se igral sam s seboj. 

Navodil za dejavnosti ni pozorno poslušal, zato pri igri Vključevanje ni vedel, kaj mora 

storiti, ko sem ga poslala iz učilnice. Ker mu nisem želela ponoviti navodil, je vprašal enega 

sošolca, ki je že stal na svojem mestu v prostoru, kaj mora storiti in se s tem naučil, da mora 

poslušati navodila, kar je tudi storil pri zadnji dejavnosti. Ko sem ostalim učencem na čelo 

lepila lističe z določeno barvo kroga, je v tišini čakal, da vsi dobijo svoj listič, vendar pri tem 

ni imel ves čas zaprtih oči, kot jim je bilo naročeno. Kljub temu se je igro rad igral, saj je 

užival v tem, ko je sošolcem pokazal, katero barvo pike imajo na čelu. Prav tako je dobro 

sodeloval pri prvi aktivnosti, saj je poleg neustreznih pripomb kar nekajkrat vprašal ostale 

člane skupine, če imajo radi isto stvar kot on sam.  
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REFLEKSIJA 4. SREČANJA, 26. 4. 2018 

 

Današnje srečanje smo v celoti izvedli po načrtu. Na začetku smo se pogovorili o domači 

nalogi, kako so učenci vključevali svoje sošolce v družbo. Ugotovili smo, da so v večini svoje 

sošolce povabili v družbo med glavnim odmorom za kosilo, kjer so se skupaj igrali lovljenje, 

skrivalnice in čarovnike. Nato smo nadaljevali z dejavnostmi, ki krepijo sodelovanje. Ko sem 

razlagala, zakaj gosi letijo v obliki črke V, so vsi pozorno poslušali, saj do sedaj vzroka za 

takšen način letenja niso poznali. Dobro so tudi sodelovali pri prvi aktivnosti, ki smo jo 

izvedli skupaj, saj so vse skupine sestavljale stavke s skupnimi močmi brez večjih težav. 

Nekaj problemov pri tvorjenju povedi pa so kljub temu imeli učenci z učnimi težavami, 

vendar so jim ostali učenci v skupinah pomagali pri iskanju ustreznih besed, tako da so jim v 

primeru, da se niso sami spomnili nobene besede, našteli nekaj ustreznih besed, oni pa so 

samo izbrali eno izmed predlaganih. V kolikor pa so povedali besedo, s katero ni bilo mogoče 

sestaviti povedi, so jih opozorili na njeno neustreznost in se jim pomagali spomniti nove. Ko 

se je iztekel čas za opravljanje dejavnosti, je vsak predstavnik skupine glasno prebral povedi, 

ostali pa so v večini zelo pozorno poslušali, ali je skupina sestavila ustrezne povedi. V kolikor 

sestavljena poved ni bila ustrezna, so učenci sami opomnili skupino ne da bi jih pri tem jaz 

opozorila na napako.  

Pri drugi dejavnosti, ki smo jo izvedli v dveh skupinah, so imeli učenci več težav, ker nekateri 

niso pozorno poslušali navodil, da morajo nastali vozel rešiti ne da bi se pri tem spustili. 

Nekateri fantje so se med iskanjem proste roke tudi glasno zgražali, da se ne želijo prijeti s 

punco, zaradi česar se je pri eni skupini zgodilo, da je en učenec izpustil roko punce in se 

želel prijeti s sošolcem, ki se je že držal z dvema drugima sošolcema. Ko sem ga opozorila, da 

ga bom v primeru, da se ne prime nazaj s sošolko, izključila iz igre, me je ubogal in nato 

sodeloval pri reševanju vozla. Se je pa kljub temu zgodilo, da njegovi skupini ni uspelo rešiti 

vozla, ker se je nek drug učenec pri tem izpustil. Težave s spuščanjem je imela tudi druga 

skupina, v kateri pa sta se poleg spuščanj dve sošolki prijeli druga drugo za obe roki, zaradi 

česar nista bili povezani s skupino in nista mogli sodelovati pri reševanju vozla. Nobena 

skupina ni torej uspešno opravila druge igre, vendar se je kljub temu izkazala kot poučna, saj 

so na koncu ure spoznali, da je sodelovanje pomembno zato, da dosežemo nek cilj in da lažje 

opravimo nalogo, kar so tudi pojasnili s pomočjo izvedenih dejavnosti. Pri tem so povedali, 

da so prvo igro uspešno opravili, ker so vsi med seboj sodelovali in si pomagali pri 

sestavljanju povedi, druge pa niso uspešno opravili, ker med seboj niso dobro sodelovali.  

Darjan tudi na današnjem srečanju ni dobro sodeloval v aktivnostih, saj ga je bilo treba 

večkrat opomniti zaradi njegove nemirnosti. Ta se je kazala že na začetku ure, ko smo se 

pogovarjali o domači nalogi, on pa je pri tem motil Barbaro z drezanjem in glasnim 

govorjenjem. Ko sem ga opomnila, je prenehal, vendar je že med prvo igro, ki smo jo izvedli, 

zopet postal nekoliko nemiren. To se je kazalo v glasnem govorjenju in prepričevanju ostalih 

za strinjanje s stvarjo, ki je njemu všeč, tudi ko ni bil na vrsti za sodelovanje pri sestavljanju 

povedi. Prav tako je bil nemiren pri drugi igri, saj je neprestano prijemal za roke drugega 

sošolca, zaradi česar se njegova skupina sploh ni uspešno zavozlala. Ko sem ga opozorila, da 

naj zapre oči in nato poišče prosti roki, je začel glasno govoriti, da on pozna to igro in še 

hitreje grabiti roke ostalih sošolcev. Ti so mu govorili, da naj preneha in začne sodelovati. Ker 
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ni upošteval ne mene ne sošolcev, sem ga odstranila iz igre in mu naročila, da naj razmisli, ali 

je upošteval navodila, ki sem jih povedala na začetku ure. Takrat se je ihtavo  usedel na klop, 

se namrščil in začel gledati v tla.  

Barbara je na današnjem srečanju dokaj dobro sodelovala. Ob postavljenih vprašanjih je 

večkrat dvignila roko in pozorno poslušala, ko so drugi govorili. Pri prvi igri Sestavljanje 

stavkov je Eneju vsakič, ko je bil na vrsti, hotela pomagati pri iskanju ustrezne besede, vendar 

sem ji rekla, da naj počaka, da se Enej najprej sam poskuša spomniti ustrezne besede, saj sem 

dobila občutek, da bi rada za vse ostale člane ona poiskala ustrezno besedo, če bi lahko. Pri 

drugi igri pa ni dobro razumela navodil, saj svojih rok ni stegnila v sredino kroga in poiskala 

prosto roko, pač pa je obe stegnila v smer svoje leve sosede, s katero se je tudi prijela, zaradi 

česar se skupina poleg spuščanja ni uspela zavozlati.  

Milan je na začetku pri aktivnostih dobro sodeloval, kar se je kazalo v pozornem poslušanju 

razlage o sodelovanju gosi, navodil za prvo igro in sprva tudi v uspešnem sodelovanju pri 

njej. Njegova motivacija je nekoliko upadla, ko je skupina sestavila nekaj povedi in se mu 

igra ni zdela več toliko zanimiva. Takrat se je ulegel na tla in začel mrmrati. Ko sem ga 

opomnila, se je nazal usedel, vendar je začel postajati nemiren. Takrat sem mu rekla, da lahko 

hitro naredi pet počepov in se nato nazaj usede. Po opravljenih počepih sem opazila, da je 

zopet postal bolj motiviran za sodelovanje. Kljub temu pa mu je motivacija zopet upadla pri 

podajanju navodil za drugo aktivnost, saj je medtem, ko je čakal, da se vsi sošolci primejo za 

roke, začel glasno govoriti in se pogovarjati z Darjanom. Ker ga je Darjan želel prijeti za 

roko, se je spustil s sošolko in s tem tudi on povzročil, da se skupina ni uspešno zavozlala.  

Bojan je bil motiviran za sodelovanje pri vseh aktivnostih. Videlo se je, da je bil zelo 

navdušen pri igri »gordijski« vozel, saj se je neprestano smehljal in opazoval sošolce, kako 

poskušajo rešiti nastali vozel. Večkrat je tudi sam svetoval, kdo bi se moral premakniti, da bi 

vozel s skupnimi močmi uspešno rešili. Sošolci so njegove predloge v večini upoštevali, kar 

je bil najverjetneje razlog, da je pri igri tako rad sodeloval. Tudi pri prvi dejavnosti je bil 

aktiven, saj je pozorno spremljal izrečene besede sošolcev in se trudil najti ustrezno besedo, 

da so lahko s skupnimi močmi sestavili smiselno poved. Med uro je tudi nekajkrat dvignil 

roko, da bi odgovoril na postavljena vprašanja ter pozorno poslušal mnenja in odgovore 

drugih sošolcev.  

    

REFLEKSIJA 5. SREČANJA, 7. 5. 2018 

 

Na današnjem srečanju so bili učenci dobro motivirani za sodelovanje. Veliko jih je aktivno 

sodelovalo že na začetku, ko smo ponavljali vsebino vseh dosedanjih srečanj. Prav tako so bili 

motivirani za sodelovanje pri aktivnostih, ki so od njih zahtevale skupno odločitev za neko 

stvar, kar se je kazalo v upoštevanju lastnosti dobrega sodelovanja, ki smo jih našteli pred 

začetkom opravljanja skupinskih nalog. Kljub temu so učenci v zaključnem delu ure povedali, 

da ni bilo v vseh primerih enostavno sodelovati oz. poiskati skupne odločitve, saj se nekateri 

učenci z več podanimi predlogi niso strinjali. Nesoglasja med posameznimi člani skupine so 

vse skupine rešile s pogovorom, in sicer tako, da so posamezni člani skupine najprej 

obrazložili, zakaj se z določenim predlogom ne strinjajo, ter se nato trudili iskati takšno 

rešitev, s katero so bili vsi zadovoljni. Pri tem ni v nobeni skupini prišlo do konfliktov, kar 

pomeni, da so se resnično trudili upoštevati mnenja ostalih članov skupine in iskati skupno 
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odločitev na konstruktiven način. Čeprav med njimi ni bilo večjih sporov, sta bili dve skupini 

mnenja, da bi lahko pri iskanju skupnih odločitev med seboj še bolje sodelovali, saj so za 

nekatere situacije porabili veliko časa, preden so uspeli uskladiti mnenja vseh članov. V 

zadnjem delu ure je veliko učencev znalo našteti lastnosti dobrega sodelovanja, ki smo jih 

spoznali med uro. Na današnjem srečanju je bil odsoten Darjan.  

Bojan je bil med uro dobro pri vseh dejavnostih motiviran za sodelovanje. Pozorno je poslušal 

tako mojo razlago in navodila za izvajanje posameznih aktivnosti kot mnenja sošolcev. Med 

samimi dejavnostmi je večkrat tudi sam najprej povedal, kako bi se odločil v določeni 

situaciji ter nato vprašal še ostale, če se strinjajo z njim. V kolikor se z njegovim mnenjem 

niso vsi strinjali, je drugačna mnenja lepo sprejel in se trudil naprej dobro sodelovati. Ko je 

njegovi skupini zmanjkovalo časa za skupno odločitev je druge tudi spodbudil, da morajo 

pohiteti, drugače ne bodo uspešno opravili naloge.  

Barbara se je trudila med uro aktivno sodelovati tako, da je pozorno poslušala druge, se 

trudila, da so vsi v skupini lahko izrazili svoje mnenje o posamezni odločitvi in večkrat, ko je 

prišlo do nesoglasij pri skupinskih aktivnostih, hitro predlagala novo stvar, za katero bi se 

lahko v določeni situaciji odločili. Med samo uro je bila mirna in sproščena, trudila se je 

vzdrževati očesni stik z vsemi, ki so govorili o neki stvari. Med izvajanjem skupinskih 

aktivnosti so jo drugi pozorno poslušali in sprejemali njena mnenja ter predloge. Kljub temu 

da ostalim članom ni ukazovala in jim je dopuščala izražanje svojih mnenj, je bilo opaziti 

njeno prevlado v skupini, saj je pri usmerjanju dela v skupini imela pogosto besedo.    

Milan je v primerjavi s prejšnjimi urami zelo dobro sodeloval. Celo uro je bil miren in 

zainteresiran za izvajanje skupinskih aktivnosti. Večkrat je sam podal predlog za katero stvar 

bi se lahko skupaj odločili ter pozorno poslušal in sprejemal mnenja drugih. Da bi slišal 

predloge ostalih članov in bil čim bližje tistemu, ki je govoril, se je ulegel na mizo ter mirno 

sodeloval ne da bi motil ostale člane skupine. Ko sem ga opomnila, da na mizi ne ležimo, si je 

stol premaknil bližje k ostalim članom skupine. Skupina je njegove predloge za skupno 

odločitev dobro sprejemala. Zgodilo se je celo, da so se z dvema stvarema, ki ju je predlagal, 

vsi ostali člani takoj strinjali. Ko smo na koncu ure povzeli, kaj smo se na današnjem srečanju 

novega naučili, je povedal, da je sam spoznal, kako je treba dobro sodelovati v skupini ter tudi 

pojasnil svoja spoznanja.  

 

REFLEKSIJA 6. SREČANJA, 11. 5. 2017 

 

Na začetku srečanja smo najprej preverili domačo nalogo, tako da mi je vsak par povedal, 

katere lastnosti dobrega sodelovanja je upošteval pri sprejemanju skupne odločitve za 

kuščarjevo ime. V kolikor par ni znal našteti, kaj vse je treba upoštevati za dobro sodelovanje 

z drugimi, sem obema učencema ukazala, da naj si ponovno prebereta list na omari, na 

katerem je zapisano, kako dobro sodelujemo z drugimi. Ugotovila sem, da je takšen način 

preverjanja naloge učinkovit, saj učenci, v kolikor si ne zapomnijo bistva posameznega 

srečanja, brez težav osvežijo spomin. Opazila sem, da so se učenci resnično trudili, da bi si 

zapomnili vse na listu zapisane trditve, kajti niso želeli dobiti minusa za neopravljeno domačo 

nalogo. Ko smo z vsakim parom preverili domačo nalogo in hkrati tudi ponovili vsebino 

prejšnjega srečanja, smo nadaljevali z dejavnostjo Aktivno poslušanje. Učenci so v splošnem 

pri tej dejavnosti dobro sodelovali, saj so se trudili upoštevati navodila. Kljub temu da smo na 
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začetku izpostavili, da sogovornika pozorno poslušamo tako, da ga gledamo v oči, sem pri 

nekaterih učencih opazila odsotnost očesnega stika. Pri tistih učencih, ki so imeli vlogo 

pozornega poslušalca, sem opazila, da jih ni veliko postavilo vprašanja, povezanega z vsebino 

pripovedovanja, zato sem jih spodbudila, da naj svojega sogovornika vprašajo kaj, kar je 

povezano s stvarmi, ki jih je pripovedoval. Ko smo v parih zamenjali vloge pripovedovalca in 

poslušalca, so bili učenci nadvse navdušeni, ko so izvedeli, da bo naloga tokratnega 

poslušalca nepozorno poslušanje. Tako pripovedovalci kot poslušalci so se zelo vživeli v 

svoje vloge in se trudili čim bolje opraviti svojo nalogo. Med samo dejavnostjo sem opazila, 

da je bilo pripovedovalcem težko govoriti, ker jih poslušalci niso pozorno poslušali. Dva 

pripovedovalca sta se med pripovedovanjem začela obnašanju svojega nepozornega 

poslušalca smejati, zaradi česar sta težko naprej nadaljevala s pripovedovanjem. Ko smo se 

pogovorili o počutjih med aktivnostjo, so tisti pripovedovalci, ki so imeli za svojega 

sogovornika nepozornega poslušalca, povedali, da so se počutili slabo med pripovedovanjem, 

ker so imeli občutek, da govorijo sami sebi, so nezanimivi, jih njihov sogovornik ne sprejema 

… ter da si ne želijo, da bi se jim to dogajalo vsak dan. Po zaključeni dejavnosti smo 

nadaljevali z aktivnostjo Vodena risba. Pri tej dejavnosti so učenci pozorno poslušali navodila 

in v tišini risali po nareku. Kljub pozornemu poslušanju je imelo nekaj učencev težave z 

razumevanjem navodil, saj so nekateri učenci list obrnili pokončno namesto ležeče ter 

posamezne elemente slike narisali pomanjkljivo. Napačno narisane risbe smo uporabili kot 

izhodišče za pogovor o tem, kaj se lahko zgodi, če ne pozorno poslušamo ali če napačno 

razumemo sogovornika. Pri tem so učenci hitro izpostavili, da je pozorno poslušanje drugih in 

upoštevanje pravil pomembno za dobro počutje sogovornika, za uspešno opravljeno nalogo in 

za to, da ne pride do nesporazumov.  

Barbara je na današnjem srečanju dobro sodelovala, saj se je trudila pozorno poslušati druge 

in upoštevati navodila za izvajanje posameznih aktivnosti. Zelo se je vživela v vlogo 

nepozorne poslušalke, saj je Darjana med pripovedovanjem motila z izvajanjem več različnih 

stvari. Obrnila se je stran od njega, brskala po peresnici, si prepevala ter mu kazala, kako lepo 

lepilo ima, kar ga je spravilo v smeh in ni mogel nadaljevati s pripovedovanjem. Ko je bila 

sama v vlogi pripovedovalke je povedala veliko stvari, ki jih je počela med vikendom. Pri 

drugi aktivnosti pa je imela nekaj težav z razumevanjem navodil, saj je list obrnila v napačno 

smer ter soncu pozabila narisati smejoč izraz.  

Darjan je bil na današnjem srečanju veliko bolj motiviran za sodelovanje kot na predhodnih 

srečanjih. Pri preverjanju domače naloge me je presenetilo, da si je prebral lastnosti dobrega 

sodelovanja in mi jih nekaj tudi naštel, čeprav je bil zadnjo uro odsoten. Med uro je večinoma 

dobro poslušal mojo razlago in navodila, saj se je najverjetneje začel zavedati, da ga lahko za 

izrazitev svojega mnenja pokličem tudi, če nima dvignjene roke. Hkrati pa sem opazila, da je 

v učilnici veliko bolj miren kot v prostoru prej njo, kjer smo do sedaj večkrat izvajali 

aktivnosti. Pri prvi dejavnosti sem opazila, da med pozornim poslušanjem Barbare ni gledal v 

oči, zato sem ga spodbudila, da naj vzpostavi očesni stik, vendar mu je bilo to težko, 

najverjetneje zaradi majhne medsebojne razdalje med njima. Ko sem ga vprašala, kako se je 

počutil, ko ga Barbara ni poslušala, je dejal, da neprijetno, ter obljubil, da se bo v prihodnje 

bolj potrudil pozorno poslušati druge. Pri aktivnosti Vodena risba se je trudil pozorno 

poslušati navodila, vendar jih je slabše razumel, kar se je kazalo v napačno obrnjenem listu. 

Prav tako je pozabil hiši narisati dimnik in štiri okna. V zadnjem delu ure, ko sem ga vprašala, 
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kaj novega je spoznal na današnjem srečanju, je povedal, da se je naučil, da je pozorno 

poslušanje potrebno, zato da se nekdo ne počuti slabo in da ne pride do konfliktov.   

Milan je bil na današnjem srečanju delno motiviran za sodelovanje, saj sem ga že na začetku 

morala opomniti, da naj preneha z igranjem s šolskimi pripomočki ter jih takoj pospravi. Ker 

me ni upošteval (v peresnico ni zložil vseh pisal) sem mu ukazala, da naj se presede eno klop 

nazaj, kjer bo delal v paru z drugim učencem. Ker tega ni želel, je takoj vse stvari pospravil 

ter mi obljubil, da bo dobro sodeloval naprej. Svojo obljubo je tudi držal, saj je pri obeh 

aktivnostih pozorno poslušal in se trudil upoštevati navodila. Svojega sošolca je med 

pripovedovanjem o preživetem vikendu gledal v oči, mu večkrat pokimal z glavo in ga tudi 

prosil, da naj neko stvar še enkrat ponovi, ker ga ni razumel, kaj je povedal. Ko pa sem ga 

vprašala, kako se je on počutil, ko ga njegov sošolec ni pozorno poslušal, je rekel, da smešno, 

ker ni navajen takšnega početja. Je pa izpostavil, da si ne želi, da bi se sošolci tako vedli, ko 

bi sam o nečem govoril. Pri drugi aktivnosti je navodila dobro poslušal in jih tudi razumel, saj 

je sliko v celoti narisal pravilno.  

Bojan je na današnjem srečanju mirno sodeloval pri vseh dejavnostih. Večkrat je dvignil roko 

in, ko sem ga poklicala, z drugimi delil svoja razmišljanja. Pri tem so ga ostali pozorno 

poslušali ter sprejemali njegova mnenja. Tudi sam je med uro pozorno poslušal navodila in 

razlago ter upošteval pravila za sodelovanje pri izvedenih aktivnostih. Pri prvi aktivnosti se je 

med vlogo nepozornega poslušalca obrnil stran od Eneja, ki mu je pripovedoval, kaj je počel 

med vikendom ter se pretvarjal, da zeha in igra neko igrico. To je Eneja zelo motilo, saj ni 

mogel tekoče pripovedovati o svojem početju med vikendom. Pri drugi aktivnosti pa je 

pozorno poslušal navodila in sliko pravilno narisal. Ko sem ga vprašala, kaj novega se je 

naučil na tem srečanju, je povedal, da je spoznal, da je potrebno druge pozorno poslušati, da 

ne pride do konfliktov. 

 

REFLEKSIJA 7. SREČANJA, 15. 5. 2018 

 

Današnje srečanje se je začelo s preverjanjem domače naloge, pri čemer sem bila pozorna 

predvsem na to, da so mi učenci našteli znake, po katerih vemo, da nas nekdo pozorno 

posluša. V večini so si znake dobro zapomnili, saj je vsak naštel vsaj dve lastnosti pozornega 

poslušanja, ki smo jih izpostavili prejšnjo uro. Po koncu preverjanja domače naloge sem 

pogovor usmerila v razmišljanje, na kakšen način mora pripovedovalec nekaj povedati, da ga 

poslušalec pozorno posluša in si zapomni, kar je pripovedovalec povedal. Po dobljenih 

odgovorih »jasno, točno, natančno, dovolj glasno, razločno ...« smo izvedli igro Vodenje 

slepca, v kateri so učenci v vlogi voditeljev slepcev morali upoštevati vse prej izpostavljene 

odgovore, da so svoje slepce lahko uspešno vodili po prostoru. V večini so bili voditelji tako 

pri glasovnem vodenju kot tudi pri vodenju z dotikom jasni, natančni in previdni, da se 

njihovi slepci niso zaleteli drug v drugega ali se poškodovali. Kljub temu pa nekateri 

posamezniki niso bili dovolj dosledni pri vodenju svojih slepcev, zaradi česar je prišlo do 

padcev in udarcev v določen del telesa. Deček (Nace) je svoji slepki prepozno povedal, da se 

mora obrniti v levo smer, zato se je spotaknila ob okensko polico in padla na tla. Ko je videl, 

da je storil napako, se ji je takoj opravičil in ji ponudil roko, da je lahko vstala. Prav tako je 

Milan svojega slepca površno usmerjal, zaradi česar je prišlo do udarca z glavo ob steno. Ker 

se mu je to zdelo smešno, sem ga opozorila, da ga bom izključila iz igre, v kolikor se svojemu 
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soigralcu ne opraviči in nadaljuje z vestnim opravljanjem svoje naloge. Zaradi 

primanjkovanja časa vlog slepcev in voditeljev nismo zamenjali. Po zaključku prve igre so 

učenci prišli do spoznanja, da je veliko težje med seboj komunicirati brez besed, saj si lahko 

hitro napačno razlagaš sporočilo, ki je izvedeno zgolj z dotikom. Prav tako so izpostavili tudi, 

da je težko pozorno slediti nejasni verbalni komunikaciji, saj si neprestano v dvomih, kaj 

moraš storiti in ali je tvoj naslednjih korak varen. Med izvajanjem te igre je bilo pri nekaterih 

učencih opaznega veliko strahu in nezaupanja v svoje voditelje, zaradi česar so se premikali 

po njihovih navodilih nadvse previdno, z majhnimi koraki in s stegnjenimi rokami pred seboj. 

Pri drugi dejavnosti, ki smo jo izvedli, so bili učenci v splošnem dobro motivirani za 

sodelovanje, saj so pozorno poslušali zgodbe vseh pripovedovalcev in jih z zanimanjem 

opazovali, kako so se trudili, da bi se spomnili, kaj jim je povedal njihov predhodni 

pripovedovalec. Zgodba se je močno skrajšala že pri prvi pripovedovalki, ki ni poslušala 

celotne zgodbe, saj si je, ko ji je sošolec zelo natančno obnovil potek, zapomnila zelo malo 

stvari ter te slabo prenesla naprej. Zaradi končne zgodbe, ki je bila precej drugačna kot 

začetna, so učenci povedali, da so spoznali, da se lahko sporočilo spremeni, čeprav nekaj 

povemo jasno, razločno in točno. Izpostavili so tudi, da se je vedno treba prepričati, ali je do 

nas prišlo takšno sporočilo, kot je bilo v resnici izrečeno. Na današnjem srečanju sta bila 

odsotna dva učenca.   

Barbara je bila na današnjem srečanju dobro motivirana za sodelovanje, kar se je kazalo v 

pozornem poslušanju drugih skozi celo uro in v sprejemanju skupne odločitve za vlogo slepca 

in voditelja pri prvi igri. Sama je bila pri prvi igri najprej voditeljica, ki je zelo dobro tako 

glasovno kot tudi samo z dotikom usmerjala svojega slepca in pazila, da se ni kam spotaknil, 

udaril ali zaletel. Ker jima je šla igra zelo dobro, sta tudi zamenjala vlogi. V vlogi slepke pa je 

Barbara imela nekaj težav pri ravnanju v skladu tako z glasovnim vodenjem kot z vodenjem z 

dotikom, saj se je večkrat zgodilo, da se je med vodenjem pomaknila v napačno smer. Pri 

Verižni zgodbi pa je pozorno poslušala sošolce, ki so pripovedovali zgodbo o pajku tako, kot 

so si jo zapomnili. Ko sem po končani aktivnosti učencem zastavila nekaj vprašanj, povezanih 

z vsebino in cilji dejavnosti, je aktivno sodelovala v pogovoru tako, da je večkrat dvignila 

roko in ko je dobila besedo, z navdušenjem odgovorila na moje vprašanje.  

Milan je bil na današnjem srečanju slabo motiviran za sodelovanje v aktivnostih, saj se je 

večkrat zgodilo, da mu je hitro padla koncentracija, kar je povzročilo neupoštevanje pravil 

igre in nepozorno poslušanje drugih. To se je pokazalo predvsem pri prvi igri, ko mu je čez 

čas postala nezanimiva in je zato začel podajati površna navodila svojemu slepcu, zaradi česar 

se je ta zaletel z glavo v steno. Pri tem se je začel glasno smejati, zato sem pristopila do njega 

in mu ukazala, da naj se svojemu soigralcu opraviči. Ker tega ni želel storiti, sem mu 

zagrozila, da ga bom izključila iz igre. Takrat se je le odločil, da se bo opravičil, saj očitno ni 

želel sam sedeti v razredu, medtem ko so se drugi igrali. Površno vodenje slepca je povzročilo 

slepčevo nezaupanje v njega, kar se je kazalo v previdnejših korakih in stegnjenih rokah. 

Dobili smo dobro iztočnico za pogovor v zaključnem delu ure, kako hitro lahko zgubimo pri 

nekom zaupanje. Pri dejavnosti Verižna zgodba je bil Milan bolj skoncentriran, saj je dokaj 

pozorno poslušal skoraj vse pripovedovalce, kako so obnovili zgodbo o pajku. Vmes se je 

začel igrati s šolskimi potrebščinami, vendar je po ukazu, da naj vse pospravi v peresnico, 

prenehal in zopet začel slediti pripovedim drugih.  
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Darjan je pri obeh dejavnostih, ki smo ju izvedli, dobro sodeloval in se pri njuni izvedbi tudi 

zabaval, kar je bilo razvidno iz njegovega nasmeška na obrazu. Pri prvi igri je bil slepec, ki je 

svojemu voditelju dobro zaupal. Kljub temu je bil na trenutke malce v dvomih, kar je izražal z 

rahlim vreščanjem, vendar je le-to hitro zamenjal z nasmeškom na obrazu. Opazila sem tudi, 

da je imel težave z razumevanjem ukazov z dotikom in z besedami, saj je večkrat nadaljeval 

pot po svoje, zaradi česar ga je moral voditelj zaustavljati, da se ni zaletel v druge ali kakšno 

oviro. Po koncu igre mi je prišel povedat, da mu je bila igra zelo všeč in da bi se jo z veseljem 

še igral. Pri drugi dejavnosti je bila njegova naloga zgolj pozorno poslušanje in ugotavljanje, 

kako se zgodba spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. Svojo nalogo je dobro 

opravljal, saj je svoje sošolce dobro poslušal in spremljal spreminjanje zgodbe od 

pripovedovalca do pripovedovalca. Kljub pozornemu poslušanju same zgodbe je pri pogovoru 

o namenu izvedene dejavnosti izgubil koncentracijo za sodelovanje in s svinčnikom začel 

risati po klopi. Ko sem ga opozorila, je s svojim početjem prenehal, in se trudil sodelovati v 

pogovoru. 

Bojan je bil na današnjem srečanju motiviran za sodelovanje, saj je pozorno poslušal druge in 

večkrat dvignil roko, da bi povedal svoje mnenje ali odgovor na vprašanje. Ko sem mu dala 

besedo, je svoj odgovor povedal z rahlim nasmeškom na ustnicah, s čimer je izrazil 

zadovoljstvo, da je dobil priložnost za sodelovanje. Pri prvi igri je bil slepec, pri kateri je bil 

sprva malce nezaupljiv, vendar se je sčasoma zdrznil in se prepustil svojemu voditelju. 

Opazila sem, da je eno usmeritev z dotikom napačno razumel, zaradi česar bi kmalu prišlo do 

trka z drugo slepko, če ga voditelj hitro ne bi potisnil vstran. Pri drugi dejavnosti pa je 

pripovedovalce najprej pozorno poslušal, nato pa postal malce nemiren, kar se je videlo po 

guganju na stolu in po tresenju nog. 

 

REFLEKSIJA 8. SREČANJA, 18. 5. 2018 

 

Današnje srečanje smo kot običajno začeli s preverjanjem domače naloge, in sicer tako da je 

nekaj učencev predstavilo svoj primer konfliktne situacije. Veliko učencev je narisalo primer, 

kako se dva kregata in tepeta med seboj, nekateri pa so narisali tudi primere zbadanja in kraje. 

Ob vsakem predstavljenem primeru smo se pogovorili, kako bi konflikt rešili na primeren 

način, če bi se znašli v isti situaciji, kot osebi na sliki. Nato pa so usmerili pogovor v vsebino 

sporov med sošolci, pri čemer so učenci povedali, da pride med njimi največkrat do konflikta 

zaradi igre ali zaradi neupoštevanja odločitev in predlogov drugih. Prav tako so iskreno 

povedali, da si ne vedno prizadevajo za takšno rešitev sporov, s katero bi bili zadovoljni vsi 

člani konflikta. Učiteljica je tudi dodala, da se je konfliktna situacija brez prizadevanja za 

ugodno rešitev za vse člane zgodila v času odmora med tremi učenci in pozvala tiste tri 

učence, da naj razmislijo na kakšen način bi konflikt med seboj rešili tako, da bi bili na koncu 

vsi zadovoljni. Ko so predlagali vsak svoj primer (se ne bi brcali, ne bi metali žoge v drugega, 

se ne bi dotikali drug drugega, ker vemo, da nas to moti) smo iz konkretne konfliktne 

situacije, ki se je zgodila v razredu, povedali na kakšen način dobro reševati konflikte, da smo 

na koncu vsi zadovoljni. Zatem smo prebrali dve zgodbi, v katerih sta predstavljeni rešitvi 

konflikta z nasiljem in s pogovorom. Učenci so obe zgodbi pozorno poslušali in pri tem 

ugotavljali, kateri dve živali sta rešili konflikt na primeren način. Zgodba o ovnih na brvi se je 

zdela veliko učencem zabavna, saj so se med branjem ves čas tiho oglašali in se hihitali. Ko 
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pa sem prebrala zadnji del zgodbe, se jih je nekaj začelo glasno smejati, saj so si najbrž 

predstavljali, kako sta ovna padla v potok. Po obeh prebranih zgodbah smo se pogovorili o 

bolj primernem načinu reševanja konfliktov, v katerih so se znašle živali v zgodbi. Učenci so 

v splošnem v pogovoru dobro sodelovali, predvsem pa je bila opazna motiviranost otrok s 

SUT, saj so trije učenci (Bojan, Milan, Barbara) večkrat dvignili roko. Vsi učenci s SUT so 

pri reševanju konkretnega primera konfliktne situacije dobro sodelovali s svojimi sošolci, kar 

pomeni, da so se hitro dogovorili, na kakšen način bi rešili dan konflikt ter nato nekateri 

izmed njih tudi, kako bi konkreten konflikt zaigrali. Ko so se vsi pari dogovorili za rešitev 

konflikta, so nekateri konkreten primer nesporazuma tudi zaigrali pred razredom. Opazila 

sem, da so se pri tem zabavali tako igralci kot tudi gledalci, saj so se vsi zelo vživeli v 

zaigrano situacijo in se nanjo odzvali s pozitivnimi občutji. Kljub temu so se pri rešitvi vsake 

situacije nekateri trudili poiskati še kakšno drugo ustrezno rešitev problema in jo deliti z 

ostalimi. Izmed učencev s SUT je bila takšna Barbara, saj je pri skoraj vsaki rešitvi dvignila 

roko, da bi jo komentirala. Prav tako se je v igranje svoje konfliktne situacije zelo vživela in 

skupaj s sošolcem dobro predstavila tako sam konflikt kot tudi njegovo rešitev. Ko so jima 

ostali sošolci zaploskali za odigrano situacijo, je bilo na njenem obrazu vidno zadovoljstvo za 

dobro opravljeno delo. Barbara je bila celo uro mirna in pozorno poslušala druge. 

Milan je bil na današnjem srečanju delno motiviran za sodelovanje, kar se je kazalo na 

začetku ure v kljubovanju pri reševanju spora z Enejem ter nato pri delu v parih, ko se mu ni 

ljubilo povedati svojega mnenja, kaj bi sam naredil, če bi se znašel v takšni konfliktni 

situaciji. Namesto da bi dobro sodeloval s svojo sošolko, se je stegoval po mizi, vzdihoval in 

govoril sam s seboj. Ko sem pristopila do njiju in ga opomnila, se je lepo usedel in začel 

razmišljati, kako bi rešil konflikt. Bolj motiviran je postal, ko sta s sošolko vadila, kako bosta 

zaigrala konfliktno situacijo pred celim razredom, vendar je njegova motivacija pri 

predstavitvi drugih primerov konfliktnih situacij zopet upadla, saj se je spet začel stegovati po 

mizi in obračati nazaj. Zelo pozoren pa je bil pri branju zgodb o živalih. Nadvse smešna se 

mu je zdela zgodba o ovnih, saj se vmes večkrat glasno nasmehnil.  

Bojan je bil na današnjem srečanju miren in motiviran za sodelovanje pri aktivnostih. Tako 

obe zgodbi kot tudi mnenja in odgovore ostalih je pozorno poslušal ter občasno dvignil roko, 

da bi tudi sam kaj povedal. Nadvse všeč mu je bila dejavnost v parih, saj sta se je s sošolcem 

hitro lotila in se tudi dogovorila, kako jo bosta zaigrala. Ko je potekel čas za iskanje rešitve 

konflikta, je Bojan visoko dvignil roko in želel, da bi s sošolcem prva zaigrala njuno 

konfliktno situacijo. Ker sem jima dovolila, sta z veseljem prišla hitro pred tablo in začela 

zelo doživeto predstavljati njun konflikt. Opazila pa sem, da Bojan, kljub doživetemu igranju, 

ni med nastopom niti enkrat pogledal proti publiki. Tudi ko sta s sošolcem dobila aplavz za 

dobro odigrano konfliktno situacijo, je zgolj z nasmeškom na obrazu strmel v tla in nato odšel 

v svojo klop. Bojan je dobro sodeloval tudi v zadnjem delu ure, saj je sam obnovil, na kakšen 

način dobro rešujemo konflikte.  

Darjan je bil na današnjem srečanju kar umirjen in se trudil sodelovati. Na trenutke je sicer 

klepetal s sosedo, vendar je ob opozorilu takoj prenehal in začel slediti. Tudi njega je tako kot 

ostale najbolj zabavala zgodba o ovnih, saj se je njenemu koncu glasno smejal. Ko smo se 

pogovarjali, katere živali so rešile konflikt na bolj primeren način, je sam dvignil roko in 

povedal svoje mnenje. Pri delu v parih je bil delno motiviran za iskanje skupne rešitve, saj se 

je tudi on s svojo sošolko pogovarjal o drugih stvareh. Ko sta predstavljala rešitev konflikta, 
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je bil sam tiho, zato sem ga vprašala, ali sta se skupaj dogovorila za rešitev. Sprva ni vedel, 

kaj naj mi odgovori, nato pa je rekel da ja, čeprav zelo neprepričljivo. Ker mi je bil njegov 

odgovor sumljiv, sem ga pozvala, da naj pozorno posluša rešitve ostalih primerov konfliktov 

ter sam razmisli, ali bi jih rešil kako drugače.  

 

REFLEKSIJA 9. SREČANJA, 22. 5. 2018 

 

Kot običajno smo tudi današnje srečanje začeli s preverjanjem domače naloge, in sicer tako da 

je nekaj parov povedalo skupno odločitev za način postavitve zase, v primeru da bi se znašli 

na dečkovem mestu. Skoraj vsi pari so izpostavili, da bi sami na dečkovem mestu rekli 

sošolcu, ki jih je žalil, da naj neha, ter nato v primeru, da bi ta nadaljeval z grdimi besedami, 

odšli povedat učiteljici. Nekaj učencev pa se je odločilo, da bi se na žaljivke odzvali z 

umikom, saj so bili mnenja, da je to najboljša rešitev. Ko smo se skupaj pogovorili, zakaj ni 

dobro da se, ko nas nekdo žali, tiho umaknemo, so tisti učenci, ki so prvotno bili mnenja, da 

je umik najboljša rešitev, spremenili svoje razmišljanje in ga znali tudi utemeljiti. Ko smo 

povedali na kakšen način se najprimerneje postavimo zase, so učenci v skupinah sprejeli 

skupno odločitev, kako bi se kot skupina postavili zase v konkretni situaciji izsiljevanja ali 

zbadanja ter si nato razdelili vloge za uprizoritev konflikta pred ostalimi učenci. Vse skupine 

so svoj primer konfliktne situacije zaigrale zelo doživeto in jasno, saj so opazovalci po koncu 

vsake igre znali povedati, katero vrsto konflikta je zaigrala posamezna skupina in kako se je 

žrtev postavila zase. Ena skupina je celo izdelala konkretne pripomočke, s katerimi so 

ponazorili siljenje sošolca v krajo bombonov.  

Bojan je bil na današnjem srečanju motiviran za sodelovanje, kar se je kazalo v pozornem 

poslušanju, kako se na primeren način postavimo zase, v vključevanju drugih sošolcev v 

dejavnost skupnega odločanja in v trudu za dobro odigrano vlogo. Na začetku dela po 

skupinah se je njegova skupina znašla v manjšem konfliktu, saj so se nekateri člani med seboj 

prepirali, kdo bo prebral na listku zapisano konfliktno situacijo. Ker se niso uspeli sami 

zmeniti, sem vmes posredovala in jih spomnila na vsebino prejšnjega srečanja, ko smo se 

pogovarjali, kako dobro rešiti konflikt. Ponovitev ustreznega načina reševanja konfliktov jim 

je bila v pomoč, saj so se nato vendarle uspeli dogovoriti, kdo bo prebral vsebino lističa. 

Bojan je zapisan konflikt pozorno poslušal in se javil, da bo igral učenca, ki je zmerjal sošolca 

s pegastim mandarinom. Pri določanju vlog je bil malce ukazovalen, saj je sprva kar sam 

določil, kdo bo igral katero vlogo. Šele ko sem mu rekla, da naj dovoli, da si vsak sam izbere 

svojo vlogo, je počakal, dokler se niso ostali dogovorili kaj bodo igrali. Sam je svojo vlogo 

dobro odigral, vanjo se je zelo vživel in skušal biti pri žaljenju sošolca zelo nesramen. Ker je 

imela njegova skupina najprej nekaj težav z začetkom igre, je nekaterim članom zašepetal na 

uho, da bi bilo dobro, če bi za uprizoritev igre nogometa, pri kateri pride do žaljenja 

sošolca,uporabili žogo v kotu.  

Na današnjem srečanju je tudi Milan kar dobro sodeloval, saj je vključeval druge v dejavnost 

reševanja konfliktne situacije, pozorno poslušal in upošteval mnenja sošolcev, kako bi se 

lahko postavil zase deček, ki so ga prijatelji silili v krajo. Sam se je odločil za vlogo dečka, ki 

je posnemal prijatelja in tudi sam ukradel čokolado. Videlo se je, da se je med igranjem svoje 

vloge zabaval, saj se je, ko so »kradli« čokolado z mize, ves čas smehljal in košček blaga, ki 

je ponazarjal čokolado, z navdušenjem pospravil v žep. Kljub temu, da je bil pri delu v 
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skupinah aktiven in motiviran za sodelovanje, je nekoliko slabše poslušal na začetku ure, ko 

smo se pogovarjali, kako se postaviti zase na primeren način. Takrat se je kot običajno igral s 

pisalom, ki ga je pospravil šele, ko sem ga opomnila.  

Tudi Darjan je na današnjem srečanju dobro sodeloval, saj je večinoma pozorno poslušal 

druge in pri delu v skupinah dopuščal ostalim, da povedali svoje mnenje, kako bi lahko 

prikazali konfliktno situacijo. Sam si je izbral vlogo izsiljevalca za denar, ki jo je odigral 

skupaj s še dvema sošolkama. V svojo vlogo se je dobro vživel, saj je zaigral izsiljevanje 

sošolke z jasnim, globokim in prepričljivim glasom ter pri tem uporabil tudi ustrezne kretnje 

in mimiko obraza. Zaigrane konfliktne situacije ostalih skupin pa je pozorno spremljal in 

občasno celo komentiral nastope. Kljub temu pa je bilo pri njemu mogoče opaziti droben 

nemir, ki se je kazal z neprestanim premikanjem stola, tresenjem nog in igranjem s šolskimi 

potrebščinami.  

Barbara je bila kot običajno tudi na današnjem srečanju mirna in dobro osredotočena na snov, 

ki smo jo obravnavali. Že na začetku ure je pozorno poslušala druge, ki so pripovedovali na 

kakšen način bi se postavili zase, če bi se znašli na mestu dečka, in tudi sama povedala svoje 

mnenje. Pri delu v skupinah je dobro sodelovala, saj je dovolila drugim članom skupine, da so 

povedali, kako bi se lahko postavili zase v primeru, da bi jih nekdo silil v krajo. Prav tako je 

bila potrpežljiva pri izbiri vlog za igro, saj je počakala, da so najprej drugi izrazili svojo željo 

ter nato sama prevzela tisto vlogo, ki je ostala. Deklico, ki so jo prijatelji silili v krajo, je 

dobro zaigrala, saj se je v igri odločno postavila zase, tako da je glasno rekla, da naj jo 

prenehajo siliti v nekaj kar sama noče storiti in odkorakala stran od njih.  

 

REFLEKSIJA 10. SREČANJA, 25. 5. 2018 

 

Na začetku današnjega srečanja smo najprej preverili domačo nalogo tako, da je nekaj 

učencev prebralo, kako so se postavili zase v konkretnem primeru izsiljevanja, nasilja ali 

siljenja v nekaj ter kako so se v tej situaciji počutili. Ugotovili smo, da se jih je večina v 

konfliktni situaciji počutila neprijetno, užaljeno in v zadregi ter da so se poskušali postaviti 

zase tako, da so »napadalcem« na lep način rekli, da naj nehajo. Pri poročanju svojih izkušenj 

so se učenci med seboj dobro poslušali in si pri nekaterih primerih tudi izmenjali mnenja o 

primernosti načina postavitve zase. Nadaljevali smo z igro Premikanje drug drugega, nad 

katero so bili učenci (predvsem dečki) navdušeni, saj so se lahko med seboj pomerili po moči. 

Kljub temu da je igra zahtevala fizični napor, so bili učenci dobro pozorni na občutja svojih 

nasprotnikov v igri, saj so v večini zaznali, da so bili »poraženci« dvoboja jezni, žalostni in 

razočarani, medtem ko so se »zmagovalci« počutili prijetno, veselo in nekateri izmed njih tudi 

vzvišeno. Pri dejavnosti razvrščanja sličic, ki prikazujejo prosocialno in antisocialno vedenje 

so skupine med seboj dobro sodelovale, saj so bili v večini aktivni vsi učenci. Pri dveh 

skupinah pa je prišlo do nesporazuma zaradi sličice, ki prikazuje, kako deček ponudi pomoč 

drugemu dečku, ki ga skupina brca, saj nekateri člani skupine niso pozorno poslušali 

zapisanega besedila pod sličico in zato presodili, ali gre za pozitivno oz. negativno vedenje 

zgolj po sličici. Ker sporazuma sami niso uspešno rešili, sem sama posredovala tako, da sem 

jim naročila, da naj tisti, ki so trdili, da gre za antisocialno vedenje, še enkrat glasno preberejo 

besedilo in razmislijo, ali slika res prikazuje grdo vedenje.   
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Ko so vse skupine končale z delom, smo preverili njihove razvrstitve tako, da so posamezni 

učenci povedali, kam so uvrstili katero sliko, ter se nato skupaj pogovorili o občutjih 

udeležencev v posamezni situaciji in možni pomoči žrtvam. Pri pogovoru je večina učencev 

dobro sodelovala, kar se je kazalo v pozornem poslušanju, vzdrževanju očesnega stika in 

dvigovanju rok. Kljub temu je nekaj posameznikov motilo ostale sošolce s polglasnim 

govorjenjem, smejanjem in zbujanjem pozornosti, zaradi česar sem jih bila primorana 

opozoriti in enega izmed njih tudi poslati iz razreda, da razmisli o svojem obnašanju. Med 

podajanjem opozorila sem te posameznike vprašala, kaj smo se naučili na srečanju, katerega 

cilj je bil pozorno poslušanje, pri čemer so mi morali našteti lastnosti pozornega poslušanja in 

navesti razlog, zakaj jih ne upoštevajo. Takšno opozorilo se mi je zdelo kar učinkovito, saj so 

nato skoraj vsi prenehali z motečim vedenjem. Pri zadnji dejavnosti so bili učenci dobro 

motivirani, saj je bilo večini zanimivo risanje drevesa z uporabo neobičajnih barv. Po barvah 

sodeč so se v večini učenci dobro počutili, saj so svoja drevesa narisali zgolj z uporabo svetlih 

barv, nekaj izmed njih pa so uporabili tudi kombinacijo svetlih in temnih barv. Samo temne 

barve (zelena, modra, črna), ki so ponazarjale slabo počutje, ni uporabil noben učenec.   

Darjan je bil na današnjem srečanju najbolj navdušen nad prvo igro, saj mu je bilo všeč, da se 

je v boju lahko pomeril s sošolko, za katero je bil prepričan, da jo bo premagal. Med izvedbo 

igre je izražal veselje, bil pa je osredotočen predvsem na zmago, kajti po koncu same izvedbe 

ni znal povedati, kako se je počutila njegova nasprotnica. Ta pa je zanj povedala, da je bil po 

koncu boja vesel in hkrati tudi vzvišen, ker je zmagal. Pri drugi dejavnosti je Darjan dobro 

sodeloval pri razvrščanju sličic, saj je upošteval mnenja in predloge ostalih članov skupine 

glede prikazanega dejanja na sliki. Nekoliko slabše je bil skoncentriran, ko so se morali v 

skupini pogovoriti o počutju udeležencev na slikah in razmisliti o načinu pomoči, ki bi jo 

sami nudili žrtvam na sličicah z disocialnim vedenjem. Takrat svojih sošolcev ni dobro 

poslušal, pač pa je gledal okrog in se igral z listkom papirja. Ko sem ga opomnila, da naj se 

neha igrati in da naj začne aktivno sodelovati pri pogovoru, je začel bolj poslušati druge, 

vendar sam ni povedal svojega mnenja o počutjih drugih. Med preverjanjem razvrščenih slik 

je postal malce nemiren, saj se je na trenutke gugal na stolu, se obračal nazaj, se spogledoval z 

enim sošolcem in se mu smejal. Pri zadnji dejavnosti pa se je zopet umiril in v tišini narisal 

drevo oranžne in rumene barve, kar pomeni, da se je počutil dobro.  

Barbara je bila na današnjem srečanju dokaj motivirana za sodelovanje pri aktivnostih. Pri 

prvi in zadnji dejavnosti je dobro sodelovala, medtem ko ji je pri aktivnosti razvrščanja slik 

glede na ustrezno vedenje nekoliko padla koncentracija. To se je videlo po nepozornem 

poslušanju, klepetanju z eno izmed članic in po igranju s pisalom. Ko sem jo opomnila, je bila 

sprva malce užaljena, saj je sama menila, da dobro sodeluje. Po opozorilu se je bolj zbrala in 

tudi sama začela podajati mnenja o počutju udeležencev na slikah in predloge o možnih 

načinih pomoči. Pri tem se je zgodilo tudi, da je začela nekoliko ukazovati drugim, da naj bolj 

razmislijo o možnih načinih pomoči ter nato kar sama izbrala najprimernejšega, ki so ga nato 

predstavili pri poročanju o razvrstitvi slik. Pri prvi igri se je zelo trudila, da bi sama zmagala, 

saj je vztrajala v boju, ki je bil kar nekaj časa izenačen, vse dokler ni uspela nasprotnika 

premakniti z njegovega začetnega položaja. Po izvedeni igri je bilo na njenem obrazu opazno 

veselje, saj je bila, kot je sama izpostavila, ponosna nase, ker ji je uspelo premagati dečka. Pri 

zadnji aktivnosti je bila umirjena in osredotočena na nalogo, saj se je trudila narisati čim bolj 

izvirno drevo. Pri tem je uporabila kombinacijo temnih in svetlih barv, kar je pomenilo, da se 
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počuti malo dobro malo slabo. Ko sem ji dala možnost, da predstavi svoj izdelek in 

posledično tudi počutje, je povedala, da se počuti slabo zaradi slabega občutka pri 

ocenjevanju znanja, dobro pa zaradi bližajočega se vikenda, ker ji ne bo treba priti v šolo in se 

bo lahko doma cel dan igrala.  

Bojan je bil na današnjem srečanju dobro motiviran za sodelovanje pri vseh aktivnostih, kar 

se je kazalo v pozornem poslušanju, vključevanju drugih v dejavnosti in podajanju svojih 

mnenj z dvignjeno roko. Pred začetkom izvajanja prve igre sem ga prosila za pomoč pri 

demonstraciji boja, na kar se je odzval nekoliko sramežljivo, vendar se je kmalu sprostil in se 

začel smejati, saj mu je postalo zabavno, ko me je poskušal premakniti za dva koraka nazaj. 

Tudi med bojem s svojim sošolcem se je ves čas smejal in se poskušal obdržati na svojem 

začetnem položaju, vendar mu to ni uspelo, saj je v boj po mojem mnenju vložil premalo 

truda. Po koncu boja je povedal, da je pri svojem nasprotniku ob zmagi zaznal veselje na 

obrazu in da sam ni bil posebno žalosten ob porazu, saj se zaveda, da je bila to zgolj igra. Pri 

dejavnosti razvrščanja na slikah prikazanih dejanj na prosocialno in antisocialno vedenje je 

dobro sodeloval, saj je za vsa grda dejanja povedal, kako bi žrtvam ponudil pomoč in opisal 

njihova počutja v nastali situaciji. Kljub temu pa ni upošteval mnenja članov skupine, ki so 

menili, da sličica, ki prikazuje, kako se deček postavi za žrtev, ki jo pretepajo, sodi med 

prosocialno vedenje. Svojim članov je nasprotoval z argumentom, da je že po sličici vidno, da 

gre za nasilno dejanje. Tudi njemu sem svetovala, da naj še enkrat pozorno posluša zapis pod 

sličico, ki ga je nato prebrala sošolka. Ko sem ga vprašala, ali je deček, ki se je postavil za 

žrtev res storil grdo dejanje, je s težavo zanikal in priznal svojo napako. Pri zadnji dejavnosti 

je v tišini risal drevo, ki je odražalo njegovo razpoloženje. Opaziti pa je bilo mogoče notranji 

nemir, saj je neprestano tresel nogo in se premikal na stolu. Pri risanju je uporabil svetle 

barve, kar je pomenilo, da se je dobro počutil. 

Milan je bil dokaj motiviran za sodelovanje pri aktivnostih. Najbolje je sodeloval pri zadnji 

dejavnosti, saj se je pri njej, medtem ko je risal drevo glede na svoje razpoloženje, sprostil in 

umiril ter se trudil narisati čim lepše drevo. Uporabil je kombinacijo svetlih in temnih barv, 

kar je pomenilo, da se na trenutke počuti dobro na trenutke pa slabo. Na začetku ure je bil 

Milan nekoliko nestrpen, saj je komaj čakal, da bomo začeli izvajati igro Premikanje drug 

drugega, pri kateri se bo lahko pomeril po moči. Med igro je dobro sodeloval, saj ni prišlo do 

agresije zaradi poraza. Poraz je dobro prenesel, je pa predlagal svojemu nasprotniku, da boj še 

enkrat ponovita med odmorom in potem določita kdo je boljši. Pri drugi dejavnosti je bil zelo 

nemiren in tudi nemotiviran za sodelovanje pri razvrščanju sličic. Kljub mojim spodbudam 

pri dejavnosti ni želel sodelovati, saj se mu ni ljubilo poslušati besedila pod sličicami in 

mnenj drugih članov skupine. Sedel je na mizi in začel trgati list papirja ter ga zvijati v 

majhne kroglice. Nekaj v kroglo zvitih koščkov papirja je nato vrgel Eneju, saj ga je najbrž s 

svojim početjem poskušal pripraviti do prepira. Po opozorilu je sicer prenehal z metanjem 

papirčkov, vendar je na trenutke še vedno nadaljeval s svojim nemirnim obnašanjem. Enej se 

na Milanovo početje ni burno odzval, pač pa se je obrnil nazaj proti njemu in mu začel 

pomagati izdelovati papirnate kroglice, ki sta jih želela metati drugim sošolcem za vrat. Ko 

sem to opazila sem jima takoj ukazala, da naj odneseta vse papirčke v smeti in začneta 

sodelovati pri delu v skupini, drugače bosta dobila podpis v beležko. Ker noben od njiju tega 

ni želel, sta moj ukaz ubogala in nato začela malce bolje sodelovati pri sami aktivnosti.  
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REFLEKSIJA 11. SREČANJA, 30. 5. 2018 

 

Današnjega srečanja nismo izvedli točno po načrtu, saj smo zaradi primanjkovanja časa 

izpustili igro Kača. Na začetku so učenci zavzeto pripovedovali, komu bi zaupali, če bi se 

znašli v težki konfliktni situaciji in kakšne lastnosti mora zanje imeti oseba, da ji lahko sploh 

zaupajo. Veliko jih je povedalo, da bi svoje težave zaupali staršem, bratom, sestram, 

učiteljicam in prijateljem ter takšni osebi, ki je poštena, iskrena, prijazna in zna obdržati 

skrivnosti zase. Po začetnem pogovoru smo nadaljevali z igro Krog zaupanja tako, da so se 

učenci s pomočjo barvnih lističev razdelili v tri skupine in se dogovorili, kdo bo najprej v 

sredini kroga. Pri tej igri sem opazila, da učenci v sredini kroga niso povsem zaupali ostalim 

članom skupin, da jih bodo res ulovili. Iz tega razloga se jih je kar nekaj nagibalo v različne 

smeri samo z zgornjim delom telesa, spodnji del telesa pa je pri tem ostal stabilen. Nekateri so 

tudi prestopali z mesta in si na tak način zagotovili večjo varnost. Opazno je bilo tudi, da so se 

raje nagibali v tisto smer, kjer je stal sošolec, s katerim se dobro razumejo, saj so mu očitno 

bolj zaupali. Zaradi izpostavljenih opažanj smo med pogovorom o občutkih med igro sestavili 

tudi skupino, v kateri so bili učenci, ki se med seboj najpogosteje družijo, in igro ponovili. 

Tako smo preverili, ali bo učenec v sredini kroga svojim prijateljem bolj zaupal in se jim 

popolnoma prepustil, da si ga med seboj podajajo. Izkazalo se je, da je bilo v tej skupini 

prisotnega veliko več zaupanja kot v vseh prejšnjih, saj sta se oba učenca, ki sta bila v sredini, 

prepustila ostalim sošolcem, da so si ju podajali ter pri tem tudi izrazila, da se počutita super. 

Pri igri Kip so učenci bolj zaupali drug drugemu, saj je bilo manj nevarnosti, da bi pri njej 

padli ali se poškodovali, če bi njihovi soigralci naredili napako. Kljub temu dve dekleti sprva 

nista želeli sodelovati s sošolcema, saj sta se bali, da bi jima naredila kakšno grdo stvar. Ko 

sem poudarila, da je »kipa« prepovedano slačiti in oblikovati neprimerne telesne poze, sta se 

počutili bolje in zato tudi začeli sodelovati. Prav tako sem opazila odpor do sodelovanja med 

dečkom z lažjo motnjo v duševnem razvoju in učno uspešnejšo deklico, saj je ta zavijala z 

očmi, globoko vzdihovala in sprva samo stala ob strani ter opazovala druge pare pri igri. Ko 

sem pristopila do njiju in jo spomnila pomen srečanja, ko smo se pogovarjali, kako dobro 

sodelujemo in zakaj je to pomembno, je začela z njim sodelovati, čeprav je bilo z njenega 

izraza na obrazu še vedno vidno, da ji ne paše biti v družbi z njim. Pri pogovoru o igri so 

učenci v večini izrazili, da so zaupali svojemu paru, nekaj pa je bilo takih, ki jih je bilo strah 

»kiparjevih« potez, saj so ti izvajali hitre in nepremišljene gibe, ki bi lahko vodili tudi do 

padca. Tudi pri tej igri se je izkazalo, da so si med seboj bolj zaupali tisti pari, ki so bili med 

seboj prijatelji. 

Barbara je na današnjem srečanju dobro sodelovala tako pri pogovoru o pomenu zaupanja 

drugim kot tudi pri igrah. Med pogovorom o zaupanju je večkrat dvignila roko in, ko je dobila 

besedo, z veseljem naštela lastnosti osebe, ki jih mora ta imeti, da ji ona lahko zaupa. 

Povedala je tudi svoje mnenje, zakaj je pomembno, da nekomu zaupamo težave. Ko pa so 

drugi govorili, jih je pozorno poslušala in z njimi vzdrževala očesni stik. Pri igri Krog 

zaupanja pa se je trudila učenca v sredini ujeti čim bolj nežno ter spodbujala ostale sošolce, da 

naj upoštevajo pravila in si podajajo sošolca brez besed. Med igro Kip pa je bila popolnoma 

sproščena in se prepustila svoji kiparki, da jo oblikuje po njenih željah. S sošolko, ki sta bili 

skupaj v paru se tudi običajno družita, zato je bila najbrž njena stopnja zaupanja in 

neverbalnega komuniciranja med igro še večja.  
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Tudi Bojan je bil na današnjem srečanju dobro motiviran za sodelovanje, kar se je kazalo v 

pozornem poslušanju in aktivni udeležbi pri izvajanju iger. Pri prvi igri je stal v sredini kroga 

in se je v primerjavi z drugimi učenci dobro prepustil podajanju svojih članov skupine, kljub 

temu da v njej niso bili samo tisti, s katerimi se običajno druži. Ko se je zgodilo, da je zaradi 

slabe pozornosti enega sošolca skoraj padel, je postal bolj previden in se ni več popolnoma 

prepustil ostalim. Njegovo napetost se je videlo v postavitvi rok, ki jih je držal skrčene pred 

seboj, in v občasnem prestopanju z mesta. Pri drugi igri mu je bila vloga kipa smešna, saj se 

je, medtem ko ga je kipar oblikoval, neprestano smejal. Kljub temu pa je bil pri menjavi iz 

stoječega v sedeč položaj bolj nezaupljiv in previden, saj si je med spuščanjem na tla pomagal 

z rokami, čeprav mu jih je kipar že postavil stran od telesa.   

Darjan je danes dobro sodeloval predvsem pri izvajanju iger, kar je bilo razvidno iz 

vključevanja drugih v igro, sprejemanja njihovih želj in iz pozornega spremljanja igre Krog 

zaupanja, da je lahko pravočasno ujel sošolca v sredini kroga. Nekoliko slabše je bil motiviran 

na začetku ure, ko smo se pogovarjali o pomenu zaupanja. Takrat se je obračal nazaj in se 

smejal sošolcu, ki je vzbujal pozornost ostalih z neprimernimi kretnjami in besedami. Ob 

opozorilu se je obrnil naprej in začel bolj pozorno poslušati, kar sem sklepala po vzdrževanju 

očesnega stika z menoj. Ko sem ga vprašala, komu bi on zaupal svoje težave, je rekel, da ne 

ve in se pri tem začel nasmihati, saj mu je bilo očitno nerodno se izpostaviti pred ostalimi 

sošolci. Pri igri Kip je bil kipar, ki je pri oblikovanju svojega kipa uporabljal na trenutke hitre 

gibe, zaradi česar mu njegov soigralec ni povsem zaupal. To je se videlo predvsem po 

nesproščenosti in napetem telesu kipa.  

Milan je bil na današnjem srečanju odsoten.  

 

REFLEKSIJA 12. SREČANJA, 1. 6. 2018 

 

Današnje srečanje smo posvetili predvsem pogovoru in razmišljanju o tem, kako z nekom 

postati dober prijatelj. Učenci so na začetku ure najprej povedali lastnosti svojega dobrega 

prijatelja ter nato razmišljali, kaj zanje sploh pomeni beseda prijateljstvo. Izpostavili so, da je 

prijateljstvo odnos med dvema otrokoma, ki se skupaj igrata, si zaupata, obdržita skrivnosti 

zase in ne govorita grdo drug o drugemu. Pri dejavnosti Semafor, ki smo jo izvedli po 

pogovoru, so v večini dobro sodelovali. Zanimiv jim je bil predvsem potek same aktivnosti, 

saj očitno niso vajeni izražanja mnenj s pomočjo lističev. Večinoma so svoja mnenja, ki so jih 

izrazili z dvigom listka, vsi znali dobro argumentirati. Presenetila so me le mnenja učencev, ki 

so ob trditvi, da dobrega prijatelja spoznamo v težavah, dvignili rdeč ali oranžen listek. Ti so 

svoje mnenje utemeljili, da dobrega prijatelja spoznaš med igro, ko deli stvari s teboj, ko te 

upošteva, spoštuje in ko obdrži skrivnosti zase. Ker sem dobila občutek, da so mogoče 

dvignili rdeč kartonček zaradi slabšega razumevanja trditve, sem jim povedala konkreten 

primer, v katerem deček ni ponudil pomoči prijatelju, ki se je znašel v težavah, ter jih zopet 

vprašala po njihovem mnenju. Takrat so se njihova mnenja spremenila, saj nihče ni trdil, da je 

bil deček, ki svojemu prijatelju ni ponudil pomoči, ko jo je potreboval, dober prijatelj. Po 

končani dejavnosti Semafor smo prebrali še konkreten primer zgodbe, v kateri so učenci žalili 

deklico iz revne družine ter se pogovorili o občutjih te deklice, načinu pomoči in možnih 

nasvetih, kako naj se spoprijatelji z njimi. Učenci so v splošnem dobro sodelovali, saj jih je ob 

postavljenih vprašanjih veliko dvigovalo roke in aktivno poslušalo mnenja drugih.  
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Barbara je bila na današnjem srečanju dokaj dobro motivirana za sodelovanje, saj je pri skoraj 

vseh dejavnostih pozorno poslušala druge, bila skoncentrirana na potek samih aktivnosti in 

zavzeto izražala svoja mnenja. Nekoliko slabše je poslušala ostale, ko so naštevali lastnosti 

svojega najboljšega prijatelja, saj se je občasno pogovarjala z Darjanom o stvareh, ki niso bile 

povezane z obravnavano temo. Kljub temu je pozorno sledila poteku aktivnosti Semafor, pri 

kateri je s pomočjo barvnega kartončka hitro izrazila svoje mnenje za vsako prebrano trditev 

in ga znala tudi utemeljiti. Prav tako je pozorno poslušala in sprejemala mnenja drugih otrok o 

posameznih trditvah na temo prijateljstva, kar je bilo mogoče zaznati po vzdrževanju 

očesnega stika s tistim, ki je svoje mnenje o trditvi utemeljeval, kimanju z glavo in po rahlem 

nasmešku na obrazu. Nobenemu mnenju se ni posmehovala ali se norčevala iz njega ter ga 

označila kot neustreznega, kar je resnično nakazovalo na to, da odobrava različna mišljenja in 

ne označuje svojega kot edino pravilnega. Pri zadnji aktivnosti se je hitro vživela v položaj in 

počutje deklice, ki so jo ostali otroci žalili, saj znala povedati, kako se deklica počuti in kaj bi 

lahko storila, da se ji ostale deklice ne bi več posmehovale.  

Bojan je na današnjem srečanju dobro sodeloval pri vseh aktivnostih, saj je pozorno poslušal 

druge, z njimi vzdrževal očesni kontakt in upošteval njihova mnenja. Sprejemanje mnenj 

drugih otrok se je najbolj pokazalo pri aktivnosti Semafor, saj nobenega mnenja ni obsojal, ga 

kritiziral ali se mu smejal. Kljub dobremu sprejemanju mnenj drugih je sam imel nekaj težav 

pri utemeljevanju stopnje strinjanja s posamezno trditvijo. Pri več trditvah se je namreč 

zgodilo, da ni vedel, kako bi pojasnil svojo odločitev, zato sem mu dala več časa za razmislek, 

saj sem želela slišati tudi njegov pogled in dojemanje prijateljstva. Po času za premislek je 

svoja mnenja le utemeljil, vendar je bil pri tem zelo nesiguren glede pravilnosti izraženega 

mnenja in zelo sramežljiv, kar se je videlo v pogledu, usmerjenem v mizo, grizenju ustnice, 

nekoliko nerazločnem govoru in v njegovi nemirnosti, saj je neprestano tresel noge pod mizo. 

Pri ostalih dveh dejavnostih nezaupanja vase in v svoje mišljenje ni bilo opaziti, saj je tako 

lastnosti svojega dobrega prijatelja kot tudi primer nasilja, izvedenega z žaljivkami in 

posmehovanjem, povedal precej odločno, jasno in brez zadržkov.    

Darjan je na današnjem srečanju dobro sodeloval predvsem pri aktivnosti Semafor, saj je 

pozorno poslušal posamezne trditve in vsakič z navdušenjem izbiral barvni listič, ki je najbolj 

ustrezal njegovemu mnenju. Klub navdušenostjo nad igro se je zgodilo, da svojega mnenja, 

izraženega z oranžnim listkom ni znal pojasniti, zato se je odločil za njegovo zamenjavo z 

rdečim listkom, pri čemer je trditev »Med fantom in dekletom ne more biti prijateljstva« 

argumentiral, da sta fant in punca lahko prijatelja, če ju veselijo iste stvari. Pri poročanju 

lastnosti dobrega prijatelja je ostale otroke nekoliko slabše poslušal, saj je občasno klepetal z 

Barbaro in se igral s pisalom, češ da je letalo. Ko sem ga opozorila, je s svojim početjem 

prenehal in začel poslušati ostale otroke, kar sem sklepala po tem, da se je obrnil nazaj proti 

njim in jih gledal v oči. Pri zadnji dejavnosti je zgodbo o deklici Daši pozorno poslušal, 

vendar je pri pogovoru o njenem počutju in o načinu pomoči spet nekoliko izgubil pozornost, 

saj se je zagledal v neko točko in o nečem razmišljal. Ko sem ga poklicala, se je zdrznil in 

začel ponovno poslušati pogovor, vendar je pri njem sodeloval zgolj pasivno, saj ni nikoli 

dvignil roke, da bi kaj povedal. Ko pa sem mu postavila vprašanje, kako bi pomagal Daši, da 

bi se spoprijateljila z deklicami, ki so ji nagajale, je kljub temu da ni dvignil roke povedal, da 

bi ji svetoval, da naj tem deklicam pove, da se slabo počuti, ker jo žalijo in da ni sama kriva, 
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da doma nimajo denarja za nova oblačila ter da naj jih vpraša, kako bi se one počutile na 

njenem mestu, če bi kdo njih poniževal in žalil.   

Milan je bil na današnjem srečanju odsoten.  

 

PRILOGA 6 – OPAŽANJA MEODSEBNIH ODNOSOV PO KONCU SREČANJ 

Po koncu izvajanja socialnih aktivnosti smo eno uro opazovali, v kolikšni meri so učenci 

prenesli naučene socialne veščine v vsakdanje življenjsko okolje. 

Opazili smo, da je večina fantov skupaj igrala nogomet. Igra je dobro potekala, vse dokler ni 

Davor Deniju na silo vzel žogo in jo Lukasu nalašč brcnil v glavo, ker po njegovem naj ne bi 

upošteval prekrška. Prav tako je začel nanj vpiti, da je dobil kar je iskal in da bo vedel za 

drugič, kako mora igrati nogomet kadar je on v igri.  Luka se je zaradi bolečine začel jokati, 

vendar je Davorju kljub temu rekel, da naj že preneha in odide stran. Posredovala je učiteljica, 

ki je Davorja odstranila iz igre. Čez čas, ko so že nadaljevali z igro, se je na rob igrišča 

postavil deček iz sosednjega razreda in z zanimanjem opazoval igro. Fantje ga, kljub temu da 

je bilo očitno, da bi se jim rad pridružil, niso vprašali, če bi se igral z njimi. To so storili šele 

na mojo pobudo. Iz te situacije je mogoče sklepati, da učenci znanja, ki so ga pridobili na 

srečanju, ko smo se pogovarjali kako prepoznati učenca, ki bi se rad vključil v igro, niso še 

ponotranjili v takšni meri, da bi lahko delovali v skladu z njim tudi v praksi. Barbara, Eva, 

Deni, Darjan, Tanja in Milan so se med današnjim odmorom igrali lovljenje, pri čemer pa je 

bilo bolj kot Milanovo in Darjanovo prevlado mogoče opaziti, da je Barbara usmerjala potek 

igre. Med igro ni prišlo do nobenega konflikta, saj je dobro spremljala njen potek in v primeru 

kršenja pravil učencem to povedala na lep način. Kljub temu pa je Darjan občasno še vedno 

prevladoval nad ostalimi igralci, kar se je videlo po njegovem povzdigovanju glasu nad 

sošolci, ki so nato njegov ukaz upoštevali. Čez nekaj časa, ko so se naveličali lovljenja, so se 

vsi člani skupine odšli igrat v »hiško«, kjer je imel Milan prevlado v skupini, saj je drugim 

sošolcem neprestano vsiljeval svoje mnenje in jih prepričeval, da naj v »hiško« znosijo čim 

več peska, saj jim bo služil pred obrambo sovražnikov. Ker je poleg vsiljevanja mnenja kričal 

na ostale, so se trije učenci odstranili iz igre, dva pa sta sledila njegovim ukazom. Ostale 

punce so se tudi med današnjim odmorom igrale zelo umirjeno. Blažka, Nastja, Lucija, Lina, 

Darja, Metka in Eneja so se igrale na kombiniranem igralu, Nina, Elena in Tatjana pa so se 

skakale gumitvist. Vse punce so med igro lepo sodelovale, tako da so se poslušale, upoštevale 

druga drugo in pravično menjale vloge v igri.  

Na današnjem srečanju je bilo torej manj konfliktov, kot smo jih zaznali v eni uri pred 

začetkom srečanj, vendar je bilo iz dogajanja med odmori razvidno, da se namerni konflikti 

med učenci še vedno dogajajo, kar pomeni, da so učenci imeli premalo možnosti za urjenje 

naučenih socialnih veščin pod nadzorom učiteljice.  

 

 

 


