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POVZETEK 

 

Za razvoj in napredek učencev v šoli so ob učnih spretnostih in dosežkih enako pomembne socialne 

spretnosti. Ob vključevanju otrok s posebnimi potrebami v razrede osnovne šole skupaj z vrstniki je še 

posebej pomembno, da šole posvečajo vso skrb in pozornost socialnemu razvoju in socialnim 

spretnostim učencev s posebnimi potrebami, zlasti tistim s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Glede na teoretična izhodišča lahko rečemo, da so raziskovalci ob uporabi najrazličnejših 

metod, vzorcev in merskih instrumentov prišli do različnih rezultatov na področju razvoja socialnih 

spretnosti učencev z učnimi težavami. Socialne spretnosti so pomembne za uspešno socialno 

vključitev oz. inkluzijo učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovne šole in 

posledično v matične razrede, tako pri vzpostavljanju kot vzdrževanju pozitivnih odnosov s sošolci. 

Cilj naše raziskave je bil preučiti, na katerih področjih morda prihaja do težav in zakaj ter ali obstajajo 

na področju socialnih spretnosti razlike med obema vzorcema (učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja in vrstniki).  

Temeljna spoznanja empirične raziskave opozarjajo na to, da obstajajo med skupinama učencev s 

PPPU in tistih brez PPPU statistično pomembne strukturalne razlike, in sicer gre za težave v socialni 

interakciji. Obstajajo tudi statistične pomembne razlike v govorjenju v javnosti, v odnosu z družinskimi 

člani in prijatelji med obema skupinama učencev. Statistične pomembne razlike so se pokazale tudi v 

tesnobnosti in zadržanosti v socialnem stiku in (splošni) socialni anksioznosti med učenci s PPPU in 

učenci brez PPPU. Potrdili smo tudi hipotezo, da so pomembne razlike med skupinama v splošni 

samopodobi. Ugotovili pa smo, da imajo učenci s PPPU nižjo socialno samopodobo, z vidika telesne 

samopodobe pa so si podobni. Poudariti tudi moramo, da učenci, ki imajo več težav v mladostništvu, 

kažejo tudi večjo socialno anksioznost. 

Znanstveni prispevek magistrske naloge bo doprinesel k novim ugotovitvam na področju socialnih 

spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovnih šolah, v izobraževalnih 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in hkrati predlagal nove načine in 

poti za delo s temi učenci.  

   

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, socialne spretnosti, učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, vrstniki, učne težave, socialno vključevanje, medosebne težave v 

mladostništvu, samopodoba, socialna anksioznost.  

 

 



ABSTRACT 

 

Social skills are equally important for pupils’ development and progress in school as learning skills 

and achievements. When including children with special needs in primary school together with their 

peers, it is very important to pay special care and attention to social development and social skills of 

pupils with special needs, especially to those with learning disabilities. Considering the theoretical 

findings, we can say that the researchers, using different methods, samples and measurement 

instruments came to different outcomes in the area of social skills development of pupils with learning 

disabilities. Social skills are important for successful social integration or inclusion of pupils with 

learning disabilities into primary school and consequently into their classes in order to establish and 

maintain positive relationship with their classmates. The goal of our research was to study which areas 

are more prone to difficulties and why and whether there are differences in the area of social skills 

between the two samples (pupils with learning disabilities and their peers). 

Basic findings of the empirical research stress, that there are statistically significant structural 

differences between the group of pupils with learning disabilities and the group of their peers 

considering the difficulties in social interaction. There are also statistically significant differences in 

public speech performance and relationship with family members and friends. Statistically significant 

differences have also appeared in anxiety and restraint in social interactions and (general) social 

anxiety between the pupils with learning disabilities and their peers. We have also confirmed the 

hypothesis that there are significant differences between the two groups in general self-concept. We 

have come to the conclusion that pupils with learning disabilities show lower social self-concept, 

however, there are no significant differences between the physical self-concept. We also have to stress 

that pupils who have more adolescence difficulties are also more socially anxious. 

Scientific contribution of the following masters’ research will contribute to the contemporary findings 

in the area of social skills of pupils with learning disabilities in primary schools, programmes with 

adjusted education and special help and propose new ways of working with those pupils. 

 

Keywords: pupils with special needs, social skills, pupils with learning difficulties, peers, learning 

difficulties, social inclusion, interpersonal difficulties in adolescence, self-concept, social anxiety. 
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1. UVOD 

 

V zadnjih letih je bilo že veliko storjenega na področju integracije/inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami, vendar šole še vedno ostajajo pretežno storilnostno naravnane in pozabljajo na socialno 

področje teh učencev. Kljub novostim in spremembam, ki jih je prinesla kurikularna prenova, le-te 

se nanašajo na pospeševaje socialno-integracijskih vključevanj učencev s posebnimi potrebami v 

redni izobraževalni sistem – inkluzijo, so učitelji še vedno (pre)obremenjeni z učnimi načrti in 

posledično usvajanjem znanj pri učencih s posebnimi potrebami in tako pogosto prezrejo socialni 

vidik vključevanja otrok v osnovne šole – to je socialno integracijo (Lebarič, Kobal Grum in 

Kolenc, 2006). Učitelji se torej še vedno nagibajo k temu, da učenci pridobijo potrebna znanja na 

učnem področju, manj jih zanimajo odnosi učencev v razredu, oziroma zaradi storilnostno 

naravnanega šolskega sistema naj bi zmanjkovalo časa za to pomembno področje. Ob pogovoru z 

učitelji najprej podajo učenčevo stanje na učnem področju, socialnega pa velikokrat zanemarijo. 

Situacija in razvojna prognoza otrok s specifičnimi učnimi težavami je v veliki meri odvisna od 

okolja oziroma interakcij med otrokom in okoljem. Za otroka sta najpomembnejša domače in 

šolsko okolje.  

Kot kažejo raziskave (npr. Ayres, Cooley in Dunn, 1990; Vaughn, Zaragoza, Hogan in Walker, 

1993; Sridhar in Vaughn, 2001, v Klassen in Lynch, 2007; Kavale in Forness, 1996), se pri učencih 

z učnimi težavami
1
 pojavlja večje tveganje za težave na socialnem področju kot pri njihovih 

vrstnikih. Pri razvoju socialnih spretnosti imajo poleg družine in učiteljev pomembno vlogo tudi 

vrstniki. Predvsem v času mladostništva postanejo vrstniki pomemben faktor pri razvoju socialnega 

področja mladostnika, zato moramo biti takrat tudi v šoli pozorni na medvrstniške odnose med 

učenci, še posebej tistimi, ki imajo več težav na tem področju. Potrebno je torej zagotoviti veliko 

pozornosti učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in tako preprečiti možne 

posledice, ki bi lahko nastale zaradi izoliranosti oziroma osamljenosti teh posameznikov v njihovih 

matičnih razredih. Pri večjem delu otrok s specifičnimi učnimi težavami lahko naletimo na 

spremljajoče čustvene stiske: višjo stopnjo anksioznosti, fobije, pogostejša in resnejša obdobja 

depresivnosti. Zgoraj opisane težave pa lahko pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja vplivajo tudi na nizko samopodobo, predvsem na tistih področjih, kjer niso uspešni.  

 

                                                           
1 Učne težave se v procesu izobraževanja pojavljajo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in 

drugimi značilnostmi,  zaradi katerih imajo ti učenci pri učenju in doseganju učnih uspehov bistveno večje težave od vrstnikov (Magajna idr., 2008).  
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V nalogi smo se ukvarjali s socialnimi spretnostmi učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja v primerjavi z njihovimi vrstniki in poskušali smo ugotoviti, na katerih področjih prihaja do 

težav in zakaj.  

V teoretičnem delu magistrske naloge opredeljujemo učne težave, kjer natančno opišemo specifične 

učne težave oz. težjo obliko specifičnih učnih težav – primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja. Poleg definicije in kriterijev za prepoznavanje nižje in višje stopnje težavnosti specifičnih 

učnih težav na začetku teoretičnega dela opišemo posamezne vrste specifičnih učnih težav in 

njihove značilnosti. V nadaljevanju razložimo pojma integracija in inkluzija. Glede na aktualno 

oblikovanje novega zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami smo analizirali 

osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pri nas in nakazali predloge 

spremembe zakona.  

V drugem delu teoretičnega dela se ukvarjamo s socialnimi spretnostmi mladostnikov in njihovimi 

težavami, ki se lahko pojavijo v tem obdobju. Težave na teh področjih pa lahko vplivajo na 

emocionalne stiske in nižjo samopodobo, zato v tem delu preučujemo tudi področje anksioznosti 

(natančneje socialno anksioznost) in samopodobo mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami in   

brez njih.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1. UČNE TEŽAVE 

Današnji način življenja postavlja pred otroka velike zahteve. Od otroka se pričakuje, da je 

pameten, hiter, učinkovit, iznajdljiv, zbran, spreten … Vsi otroci niso taki, zato lahko v procesu 

šolanja nastanejo težave, ki bodo vplivale tudi na kasnejše življenje. Ob tem občutijo zaplete ne le 

otroci, ampak tudi njihovi starši. Otroci, ki imajo učne težave, navadno niso narejeni niti po meri 

šole niti po meri in predstavi njihovih staršev. Otroci z učnimi težavami dosegajo nižje rezultate na 

šolskem področju oz. nižje rezultate, kot jih pričakujejo njihovi starši in učitelji. Le-ti so pod 

stalnim pritiskom, da bi izboljšali svoj učni uspeh. Otroci, ki imajo težave pri usvajanju šolskih 

znanj in veščin, dosegajo običajno nižje šolske rezultate in dosegajo nižjo izobrazbeno raven kot 

otroci, ki teh težav nimajo (Kočnik Goršič, 2002).  

Otroci z učnimi težavami so velikokrat deležni pritiskov in tako pride do dodatnih zapletov in stisk. 

Težave, v katerih se znajdejo, povzročajo različni med seboj prepletajoči se dejavniki. Otrokove 

temperamentne značilnosti, podedovane lastnosti in otrokovo okolje oblikujejo različne načine 

odzivanja na pritiske, ki jih otrok doživlja. Občutljiv, po naravi bolj ranljiv otrok se bo lahko odzval 

s strahom, tesnobo, večjim nemirom, jokom in še večjimi učnimi težavami. Pri nekaterih od teh 

otrok se bodo lahko poleg učnih pojavile še vedenjske težave. Šolska neuspešnost še vedno pomeni 

pomembno družbeno vrednoto. Pri otrocih, ki te vrednote ne morejo doseči v takšni meri, se lahko 

pojavijo odstopanja v vedenju, odzivanju in čustvovanju (Kočnik Goršič, 2002). Takšno odzivanje 

pogosto spremljamo tudi na naših šolah. Učenec s težavami je še pod večjim pritiskom, kadar izhaja 

iz zelo ambiciozne družine ali kadar se takšnega učenca primerja z mlajšim/starejšim bratom ali 

sestro, ki je uspešen oz. uspešna.  

 

2.1.1. UČNE  TEŽAVE V ŠOLI 

Kočnik Goršičeva (2002) navaja, da je termin učne težave vezan na šolo in na dejstvo, da morajo 

imeti učenci dobro razvite točno tiste določene sposobnosti, ki jim bodo zagotovile, da bodo dobro 

usvajali tiste veščine in znanja, ki se zahtevajo v času šolanja.  

Učne težave delimo na splošne. To so tiste težave, kjer ima otrok težave pri usvajanju znanj in 

veščin pri vseh predmetih. Učne težave pa so lahko tudi specifične, kjer se težave kažejo pri 

usvajanju znanj in veščin samo na enem področju ali posameznih področjih učenja. Enako navajata 
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tudi Dockrell in McShane (1993, v Magajna, 2009), da učne težave delimo na splošne in specifične. 

Oboje se kaže na kontinuumu od lažjih do težkih, od enostavnih do kompleksnih. Tako splošne kot 

specifične učne težave so lahko vezane na čas šolanja ali pa trajajo vse življenje.  

Učne težave so pogojene z notranjimi (podpovprečne ali mejne intelektualne sposobnosti, motnje 

socialno-emocionalnega prilagajanja, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti itd.) in z 

zunanjimi dejavniki (socialno okolje, kulturna sredina, naklonjenost okolja do izobraževanja, 

jezikovne posebnosti okolja, izobrazbena raven staršev, socialne bolezni, revščina itd.) (Kočnik 

Goršič, 2002 in Magajna, 2009). Zunanja podoba učnih težav je pri različnih otrocih lahko enaka, 

vendar pa so vzroki in njihova prepletenost različni in različni so tudi odzivi otrok na učne težave 

(Kočnik Goršič, 2002).  Učitelji pogosto gledajo na prav to »zunanjo podobo« učnih težav in ne 

razmišljajo o učencu kot o individuumu, ki ima svoje značilnosti in potrebe, ki se lahko razlikujejo 

od potreb učenca z enakimi učnimi težavami. Magajna (2009) navaja, da so učne težave 

kompleksen in trdovraten pojav z dolgotrajnimi in raznovrstnimi posledicami. Tako splošne kot tudi 

specifične učne težave so lahko vezane le na čas šolanja ali pa trajajo vse življenje (Magajna, 2009).  

 

Slika 1: Shema učnih težav
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                           
2 V slovenskem prostoru uporabljamo izraz specifične učne težave (SUT) oz. težja oblika specifičnih učnih težav – primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU). Ko bomo povzemali po tuji literaturi, bomo večkrat uporabili termin učne težave (UT).  
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2.2. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

2.2.1. MEDNARODNA KLASIFIKACIJA SPECIFIČNIH TEŽAV, MOTENJ PRI UČENJU 

Po mednarodni klasifikaciji bolezni ICD 10 (1995 v Košir idr., 2008) so specifične razvojne motnje 

šolskih veščin opredeljene kot: 

 

F 81.0 Specifične motnje branja 

F 81.1 Specifične pravopisne motnje 

F 81.2 Specifične motnje aritmetičnih veščin 

F 81.3 Mešane motnje šolskih veščin 

F 81.8 Druge razvojne motnje šolskih veščin 

F 81.9 Nespecificirane razvojne motnje šolskih veščin 

 

Specifične učne težave
3
 lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta (Košir idr., 2008):  

 vpletenost slušno-vizualnih procesov, ki zadeva motnje branja (disleksija), pravopisne 

težave (disortografija) in druge učne težave, ki temeljijo na jeziku (nekatere oblike 

specifičnih motenj pri aritmetiki itd.);  

 vpletenost vizualno-motoričnih procesov, ki zadeva težave pri pisanju (disgrafija), težave pri 

matematiki (spacialna diskalkulija), težave pri načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti 

(dispraksija) in primanjkljaje na področju socialnih veščin.  

 

2.2.2. PREPOZNAVANJE IN DIAGNOSTICIRANJE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 

Tako kot navaja Magajna (2009), se s problemi prepoznavanja specifičnih motenj učenja in 

razločevanja specifičnih od splošnih težav pri učenju vsakodnevno srečujemo učitelji, svetovalni 

delavci in drugi strokovnjaki v šolski in medicinski praksi, prav tako tudi otroci in mladostniki z 

njihovimi starši. Magajna (2009) tudi opozarja, da je v zadnjih desetletjih prišlo do pomembnih 

napredkov v identifikaciji in diagnostičnem ocenjevanju specifičnih motenj učenja. Različne 

definicije učnih in specifičnih učnih težav so bile v naši strokovni literaturi že večkrat podrobno 

obravnavane (Magajna, 2002; Magajna in Kavkler, 2002; Magajna idr., 2005; 2008a; 2008b, v 

Magajna, 2009).  

                                                           
3
 V nadaljevanju bomo večkrat namesto izraza specifične učne težave uporabljali okrajšavo SUT.  
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Specifične učne težave (SUT) so raznolika oblika motenj, ki so »notranje narave«, tj. nevrološko 

pogojene. Magajna (2009) navaja, da so domnevno posledica (subtilnih) motenj v delovanju 

osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, kako možgani predelujejo različne vrste informacij. 

Specifične motnje lahko izhajajo iz genetične variacije, nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov ali 

dogodkov pred- in poporodnem obdobju dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost. V 

literaturi zasledimo (Wood in Grigorenko, 2001, v Kavkler in Magajna, 2008) številne dokaze 

nagnjenosti (predispoziciji) k razvojni disleksiji, motnjam pozornosti s hiperaktivnostjo in razvojni 

diskalkuliji.  

 

Ugotavljanje tipa motnje, narave in izraženosti primanjkljajev zahteva (predvsem pri zmernih in 

težjih oblikah) uporabo specialnih postopkov in specialističnih pregledov. Diagnoza zahteva 

interdisciplinarni pristop, sodelovanje šolske svetovalne službe, učitelja, učenca in njegovih staršev. 

Pri težjih oblikah, primanjkljajih na posameznih področjih učenja, in pri sopojavljanju drugih 

motenj, tudi specialista klinične psihologije, pedopsihiatrije, specialne in rehabilitacijske 

pedagogike itd. (Magajna, 2002).  

Magajna (2002) opozarja, da je tudi skupina učnih težav raznolika, zato mora strokovnjak, ki 

sodeluje pri odkrivanju specifičnih motenj učenja in natančnejšemu diagnosticiranju primanjkljajev, 

poznati, kako se specifične učne težave razlikujejo od različnih vrst splošnih učnih težav pri učenju.  

Kavklerjeva in Magajna (2008) navajata, da je pogostost specifičnih učnih težav v populaciji 

odvisna od naslednjih dejavnikov: kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti 

posameznega jezika in pisave, tehnološke razvitosti itd. Ocene pogostosti posameznih vrst motenj 

variirajo pri specifičnih motnjah branja od 2 % do 10 %. Težjo obliko specifičnih motenj učenja oz. 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja ima približno 2 % do 3 % otrok v šolski populaciji. 

Med vsemi osnovnošolci in osnovnošolkami v šolskem letu 2009/10 je največji delež vključenih 

otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji prav zaradi primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja, in sicer 3 % (Opara idr., 2010).   

 

Tuji avtorji opisujejo probleme definicije specifičnih učnih težav. Med najpogostejšimi problemi 

identifikacije in diagnostičnega ocenjevanje učnih težav tuji avtorji (Scruggs in Mastropieri, 2003; 

Zinck in Miodrag, 2007; Fletcher idr., 2007, v Magajna, 2009) izpostavljajo naslednje težave, ki jih 

pogosto srečujemo tudi v naši praksi: 

 aktualne prakse identifikacije lahko vodijo do pretirane identifikacije specifičnih motenj 

učenja, posebno težjih oblik; 
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 pri identifikaciji specifičnih učnih težav/primanjkljajev na posameznih področjih učenja se 

pojavlja velika variabilnost; 

 med najbolj pereče probleme spada razločevanje med specifičnimi motnjami učenja in 

splošnimi učnimi težavami različnega izvora; 

 pogosto uporabljeno razhajanje med sposobnostmi in dosežki kot kriterij specifičnosti učnih 

težav je povezano z vrsto problemov; 

 postopki identifikacije, kot se implementirajo na lokalni šolski ravni, so pogosto subjektivni.  

 

Pri tem Magajna (2009) opozarja, da še nimamo natančnih, empirično utemeljenih ugotovitev in 

podatkov o pogostosti pojavljanja in resnosti posameznih problemov pri nas.  

 

2.2.3. ZGODNJE ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE NEUSPEŠNOSTI ZARADI 

SPECIFIČNIH TEŽAV PRI UČENJU 

Magajna (2002) opozarja, da je preprečevanje težav cenejše in mnogo bolj učinkovito kot kasnejše 

oblike pomoči. Če preprečimo, da  bi se neka izolirana težava posplošila na več področij ali da bi se 

neuspeh razvil v dolgotrajne težave, otroku prihranimo mnoga razočaranja in čustvene stiske. 

Neugodne izkušnje iz obdobja šolanja lahko zaznamujejo človeka za vse življenje. Vsesplošen 

občutek manjvrednosti, nizko samospoštovanje in slaba samopodoba jih ovirajo tudi v obdobju 

mladostništva in odrasli dobi.  

 

Magajna (2002) govori o zgodnjih znakih in možnih napovednikih kasnejših težav pri učenju 

šolskih veščin, kadar imajo otroci v predšolskem obdobju težave pri: 

 zavedanju glasov in drugih delov besede (rime, zlogovanje, glaskovanje); 

 hitrem imenovanju (zaporedij) predmetov; 

 izgovarjavi; 

 učenju abecede, številk, barv; 

 kontroli gibanja in pozornosti (izrazita nemirnost in odkrenljivost); 

 usvajanju novih besed; 

 zakasnelemu razvoju govora; 

 odnosih (komunikaciji) z vrstniki; 

 uporabi škarij, svinčnika … (nerodnost, koordinacija); 

 sledenju navodilom in izvajanju rutinskih opravil (jutranja priprava …).  
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Če se pri otroku v predšolskem obdobju pojavljajo navedene težave, lahko domnevamo, da obstaja 

stopnja tveganja, da se bodo kasneje pojavile in razvile težave pri učenju šolskih veščin, predvsem 

branja in pisanja (Mardell-Czudnovski, 2001, v Magajna, 2002). Poleg lestvice znakov po Mardell-

Czudnowski (2001) je Kavklerjeva (2010) opisala Lestvico tveganja za disleksijo (podtesti) – 

avtorice Bogdanowicz, ki sta jo prevedli Bizjak Erženova in Ruparjeva.  

 

Tabela 1: Lestvica tveganja po Bogdanowiczevi (2004, v Kavkler, 2010) 

 

PODTESTI 

 

PODROČJA TEŽAV 

 

Finomotorične 

sposobnosti 

2. Otrok ima težave pri rezanju s škarjami. 

20. Težave ima z zavezovanjem vezalk in vozlov ter zapenjanjem 

gumbov. 

 

Grobomotorične 

sposobnosti 

4. Njegove grobomotorične spretnosti so slabše razvite – je okoren pri 

teku in skakanju, slabo vozi kolo itd. 

10. Ne sodeluje rad pri motoričnih igrah. 

15. Slabo izvaja motorične vaje v vrtcu/šoli. 

 

Vidno 

zaznavanje 

1. Otrok težje pomni črke, ki se redkeje pojavljajo, npr. F, G, Ž. 

5. Črke piše zrcalno, prav tako števke; črke in besede zapiše v obratni 

smeri – od desne proti levi. 

9. Ne mara se igrati s kockami (LEGO kockami, ne mara sestavljank 

ali ne zmore prerisati danega vzorca, nariše pa lahko svojega). 

11. Ima težave z razločevanjem in pomnjenjem črk istih oblik, ki so 

drugače obrnjene, npr. b – p – d – g. 

12. Ne mara risanja. 

16. Težje razlikuje in pomni črke podobnih oblik, npr. m – n, l – t,        

a – o.       

18. Ima težave s prerisovanjem preprostih vzorcev in geometrijskih 

likov. 
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Jezikovno 

procesiranje 

 

7. Otrok ne razlikuje podobnih glasov, npr. g – k, z – s in zato ne sliši 

razlike med podobno slišanimi besedami. 

13. Težave ima s pomnjenjem besed ali števil v zaporedju ali 

pomnjenju drugih zaporedij, npr. imen delov dneva, imen dnevnih 

obrokov v zaporedju, dni v tednu, letnih časov, zaporedja štirih števil 

itd. 

17. Ima težave z razločevanjem in razčlenjevanjem besed na glasove, 

npr. miza = m-i-z-a. 

19. Težave ima s spajanjem glasov v besedo, npr. k-o-s = kos. 

21. Otrok ima težave s pomnjenjem kratkih pesmi (deklamiranih in 

petih). 

 

Jezikovno 

procesiranje in 

izražanje 

 

3. Ima govorne težave (težave z izgovarjavo glasov, besed). 

6. Otrok popači besede, npr. ˝kraktor˝ namesto ˝traktor˝, v besedah 

spreminja predpone; ima težave pri razlikovanju podobnih glasovnih 

vzorcev v besedi, npr. ˝kos˝ ˝bos˝ ali ˝krava˝ ˝trava˝. 

8. Težave ima tudi z besednim izražanjem (težje besede uporablja 

napačno), zamenjuje besedni red v povedih ali uporablja napačne 

slovnične oblike. 

Pozornost 14. Težko usmeri pozornost. Njegova pozornost je odkrenljiva.  

 

Da bi preprečili kasnejšo učno neuspešnost, strokovnjaki opozarjajo, da bi naj pri rizičnih otrocih že 

zelo zgodaj zagotovili dobro osnovo za nadaljnji razvoj na področju branja/pisanja in matematike.  

 

2.2.4. KRITERIJI ZA PREPOZNAVANJE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV  

Med različnimi strokovnjaki prevladuje konsenz, da kažejo otroci s specifičnimi motnjami učenja 

nepričakovano nizke dosežke kljub ustreznim sposobnostim in ustreznemu poteku izobraževanja 

(Fletcher, Denton in Francis, 2005, v Magajna, 2009). Magajna (2009) opisuje, da so bili za 

identifikacijo posameznikov s specifičnimi motnjami učenja v strokovni literaturi predlagani štirje 

glavni modeli: 

 model razhajanja med sposobnostmi in dosežki; 

 model nizkih dosežkov; 

 model intra-individualnih razlik in 
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 model odzivanja na intervencijo.  

Kavale in Forness (2000, v Magajna, 2009) sta predlagala petstopenjsko hierarhično metodo 

identifikacije, ki bi naj zajela kompleksno in multivariantno naravo specifičnih motenj učenja. Gre 

za model, kjer so razvidni vidiki vseh predhodnih modelov (razhajanje med sposobnostmi in 

dosežki, slabo šolsko izvajanje, deficiti v psiholoških procesih in slaba učinkovitost učenja). Pri nas 

so bili leta 2002 predlagani in čez nekaj let potrjeni kriteriji, ki sta jih predlagala Kavale in Forness 

(2000, v Magajna, 2009; 2010a). To je hibridni model.  

 

Avtorji Navodil za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 

(Košir idr., 2008) so opredelili kriterije, kdaj lahko pri učencu govorimo oz. ugotovimo specifične 

učne težave. Le-te  moramo dokazati/opredeliti na petih spodaj opisanih kriterijih:  

 PRVI KRITERIJ: neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in 

njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

 DRUGI KRITERIJ: obsežne in izrazite težave na področju branja, pisanja, pravopisa in/ali 

računanja (pri eni ali več od štirih osnovnih šolskih veščin), ki so izražene do te mere, da se 

učencu onemogoča napredovanje pri učenju; 

 TRETJI KRITERIJ: učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (tj. sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev in/ali 

nalog) ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja); 

 ČETRTI KRITERIJ: motenost enega ali več psihičnih procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij … Med najpomembnejšimi procesi, ki jih je pri učencu z 

učnimi težavami potrebno preučiti, sta pozornost in spomin. Ugotavljanje primanjkljajev ali 

motenosti psihičnih procesov pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v 

predelovanju (procesiranju) informacij, ki je posledica tega, kako možgani sprejmejo, 

uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in izražajo informacije. Za učenje so ključni naslednji 

načini in vidiki predelovanja informacij: vidno, slušno, zaporedno/racionalno in 

konceptualno/celostno predelovanje, hitrost predelovanja in pozornost;  

 PETI KRITERIJ: izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 

povzročiteljev težav pri učenju. Okvare čutil, motnje v duševnem razvoju itd. se sicer lahko 

pojavljajo skupaj z glavnim povzročiteljem, pomembno je, da jih izključimo kot glavne 

povzročitelje.  



15 

 

Magajna (2002) navaja, da moramo postopek ugotavljanja prisotnosti specifičnih učnih težav 

opraviti ob upoštevanju vseh nivojev. Učenec mora izpolnjevati pogoje na vseh posameznih 

nivojih, da bo identificiran kot učenec s specifičnimi učnimi težavami ali težjo obliko 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja.  

 

Otroci z lažjimi specifičnimi učnimi težavami in posamezniki z zmernimi specifičnimi učnimi 

težavami spadajo v skupino otrok z učnimi težavami, ki so opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli 

(1996). Otroci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav oz. primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja pa so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) (Magajna, 

2009).   

 

2.2.5. DEFINICIJA PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Primanjkljaji na posameznih področjih
4
 učenja, ki jih je kot termin v šolsko področje vpeljal Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000), so definirani kot heterogena skupina 

primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali izrazitih težavah na 

kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, 

branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in emocionalno dozorevanje. Težave, 

motnje pri učenju, ki sodijo v to skupino, so notranje, nevrofiziološke narave in niso primarno 

pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami (Košir idr., 2008). Kavklerjeva 

(2005) navaja, da slovenska definicija termina težje specifične učne težave ali primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja že vsebuje socialni vidik. 

 

2.2.6. KRITERIJI ZA PREPOZNAVANJE NIŽJE IN VIŠJE STOPNJE TEŽAVNOSTI 

SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV  

Pri razlikovanju med lažjimi, zmernimi in težjimi specifičnimi učnimi težavami je potrebno 

upoštevati kriterije za prepoznavanje nižje in višje stopnje specifičnih učnih težav. 

Učenci, ki se jih na osnovi odločbe usmerjajo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, so prepoznani kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Na osnovi Navodil za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno 

pomočjo (Košir idr., 2008) bomo v nadaljevanju opisali kriterije za prepoznavanje in razmejitev 

                                                           
4
 V nadaljevanju bomo večkrat namesto izraza primanjkljaji na posameznih področjih učenja uporabljali okrajšavo PPPU.  
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nižje in višje stopnje težavnosti specifičnih učnih težav. Opredeljuje se, da glede na stopnjo 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj na posameznih področjih učenja delimo specifične učne težave 

na dve skupini: 

 nižja stopnja težavnosti (vključuje lažje in del zmernih specifičnih učnih težav – učne 

težave); 

 višja stopnja težavnosti (vključuje del zmernih, predvsem pa hujše in najhujše specifične 

učne težave – PPPU). 

 

V program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se usmerjajo učenci s 

specifičnimi učnimi težavami višje stopnje.  

 

Za nižjo stopnjo težavnosti je značilno (Košir idr., 2008): 

 Izvajanje na večini področij kurikula je znotraj območja, ki se pričakuje pri večini vrstnikov. 

Izvajanje na enem ali več področjih (branje, pisanje, računanje) je nižje od pričakovanega 

(npr. spodnja meja pričakovanega).  

 Učenec dosega pri nekaterih specifičnih temeljnih veščinah (npr. branju, pisanju, računanju, 

štetju …) raven, ki še zadostuje za zadovoljivo delovanje v okviru kurikula kot celote (tj. 

doseganje predpisanih standardov znanja), vendar predstavlja raven obvladanja veščine 

oviro za napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi in drugimi dosežki.  

 Metode »dobre poučevalne prakse« pri rednem in dopolnilnem pouku ne zadostujejo za 

premostitev zgoraj omenjenih težav, zato potrebuje druge individualne ali skupinske oblike 

pomoči, ki jih izvajajo učitelji, svetovalni delavci in/ali specialni pedagogi.  

 Pri učencu lahko opazimo izogibanje obveznostim ali doživljanje frustracij pri nalogah, ki 

zahtevajo rabo njegovih šibkih funkcij, pripravljen pa se je lotiti reševanja drugih nalog.  

 

Za višjo stopnjo težavnosti je značilno (Košir idr., 2008): 

 Učencu pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti otežuje sledenje in napredovanje na 

širših področjih kurikula. 

 Kljub skrbno zasnovanim (ciljno usmerjenim) oblikam pomoči ni opaznega napredka na 

področjih specifičnih primanjkljajev.  

 Tudi različni alternativni pristopi in poskusi kompenziranja specifičnih primanjkljajev niso 

učinkoviti in ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v okviru zahtev kurikula.  
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 Pri učencu sta frustracija in oškodovano samospoštovanje kot posledica zgoraj omenjenih 

težav izražena do te mere, da postane splošno nemotiviran za učenje, izostaja od pouka, 

izrazijo se čustvene in/ali vedenjske težave.  

 Učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami potrebujejo dodatno specialno strokovno 

pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi ali učitelji na svojem predmetnem področju, če so 

se izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi potrebami.  

 

PPPU se med šolanjem kažejo na različne načine in prizadenejo mnoge vidike posameznikovega 

življenja. Prizadenejo lahko npr. šolanje ali delo, življenjski ritem in odnose v družinskem in širšem 

socialnem okolju. Opozoriti je potrebno, da imajo nekateri učenci več primanjkljajev, ki se med 

sabo prekrivajo, pri drugih pa so primanjkljaji izrazito izolirani in le malo vplivajo na druga 

področja njihovega življenja. Neuspehi zaradi PPPU pri učencu pogosto povzročajo doživljanje 

frustracije, znižanje samospoštovanja in vodijo k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo 

otrokovih šibkih področij (Košir idr., 2008). Zato je nujno potrebno, da se takšnega učenca spremlja 

skozi šolanje in se ga obravnava do te mere, da se preprečijo težave, ki ga lahko poleg 

primanjkljajev še doletijo. V šoli je potrebno opozarjati ne le na težave učencev s PPPU, ki vplivajo 

na njegov učni uspeh, ampak tudi na ostala področja, ki lahko prizadenejo učenca.     

 

2.2.7. SPECIFIČNI KOGNITIVNI PRIMANJKLJAJI IN OVIRANOST PRI USVAJANJU IN 

IZKAZOVANJU ZNANJA NA PODROČJU ŠOLSKIH VEŠČIN 

Najbolj raziskane med specifičnimi motnjami učenja so specifične bralno-napisovalne težave 

(Magajna, 2002). V domači in tuji literaturi se za označevanje specifičnih primanjkljajev na 

področju učenja branja in pisanja uporabljajo različni alternativni izrazi: disleksija (bralne težave), 

disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne težave), legastenija, specifične motnje 

šolskih veščin. Te težave so notranje narave, posledica motenj ali posebnosti v nekaterih procesih 

spoznavanja (kognitivnih primanjkljajev). Le-ti kognitivni primanjkljaji so prisotni že od rojstva. 

Posameznika pa v različnih obdobjih različno ovirajo. Magajna (2002) opisuje, da otroka s 

specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami najpogosteje ovirajo značilne težave v delovnem 

pomnjenju, težave pri poimenovanju, prevladovanje vizualnega načina razmišljanja (razmišljanje v 

slikah), težave pri časovnem zaznavanju in presojanju ter počasnejše psihomotorično odzivanje. Ti 

primanjkljaji so lahko ovira tako pri usvajanju in avtomatizaciji zapletenih šolskih veščin kot tudi 

pri izkazovanju znanja in obvladanja teh veščin. Zaradi težav v kratkotrajnem ali delovnem 
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pomnjenju ima učenec z disleksijo lahko precejšnje težave pri razumevanju in pomnjenju. Te 

težave v kratkotrajnem pomnjenju pa ga pogosto ovirajo tudi pri nalogah z navodili. Tudi težave v 

poimenovanju in povezovanju znanja o nekem pojavu s pravilnimi izrazi bodo v določenih 

okoliščinah predstavljale oviro pri izkazovanju znanja. Pogosto se znanje preverja pretežno v pisni 

obliki. Če učitelj pri tem še uporablja teste dopolnjevanja, pri katerih je potrebno v prazen prostor 

napisati natančno določen izraz in ne upošteva pomensko sorodnih terminov, bo učenec težko 

dokazal svojo zmožnost na določenem področju, kljub temu da zahtevano znanje obvlada. Dobra 

zmožnost vizualnega mišljenja (razmišljanja v slikah) in vidno prostorskega predstavljanja je 

prednost na številnih poklicnih področjih (arhitektura, računalništvo …). Zmedeno in nekoherentno 

pripovedovanje otroka z disleksijo ni posledica primanjkljajev v abstraktnem razmišljanju, čeprav 

okolica pogosto postavi ravno to domnevo. Magajna (2002) opisuje kot nadaljnjo oviro, ki povzroča 

otrokom in mladostnikom, pa tudi njihovim staršem in učiteljem, precej frustracij in nejevolje, 

primanjkljaje v zaznavanju časa. Težave pri časovni presoji in počasnejši tempo odzivanja 

(daljše latence med mislijo in akcijo – odzivanjem) mnogokrat učencu s specifičnimi učnimi 

težavami otežujejo, da bi v običajnih časovnih okvirih lahko izkazal usvojeno znanje. Če 

zahtevamo, da učenec s specifičnimi motnjami branja izkazuje znanje v istih časovnih okvirih kot 

učenci brez tovrstnih težav s hitrostjo predelovanja informacij, bo razočaral okolje. Razočarani 

bodo učitelji in starši, ki imajo priložnost spoznati njegovo dejansko zmožnost in znanje na 

določenem področju v vrsti drugih situacij. Razočaran in nemotiviran pa postane lahko tudi sam 

učenec, saj ne vidi možnosti, da vloženi trud prinese tudi v vidne rezultate. Nekateri se tako začnejo 

izogibati učenju in situacijam, v katerih se aktivirajo občutki tesnobe in nemoči. Težave rešujejo 

oziroma jih skušajo pozabiti tako, da se pretirano posvečajo računalniškim igricam, nogometu, 

televiziji … Veliko energije usmerjajo v to, kako ohraniti samospoštovanje in notranje ravnovesje, 

namesto da bi to energijo usmerili v obvladovanje težav in napredovanje na določenem področju 

učenja (Magajna, 2002).  

 

2.2.8. MLADOSTNIKI IN ODRASLI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

Pojmovanje, da so SUT le prehodne narave in da so le začasna ovira na poti razvoja, je bilo 

značilno za začetno obdobje prepoznavanja in obravnave tovrstnih motenj. Specifične učne težave v 

obdobju adolescence in odrasli dobi so problem, ki se dotika velikega števila ljudi. V mednarodni 

raziskavi IALS (OECD and Statistic Canada, 2000, v Magajna, 2010b) je v Sloveniji je 3,34 % 

vprašanih navajalo specifične težave. Osebe, ki so poročale o motnjah učenja, so dosegle 
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pomembno nižje rezultate na pokazateljih različnih vrst pismenosti, izobrazbene in zaposlitvene 

ravni ter navajale večjo socialno izoliranost (Magajna, 2010b). Raziskave navajajo pomemben 

odnos med specifičnimi učnimi težavami in stopnjo izobrazbe, veščinami pismenosti, socialnimi in 

ekonomskimi dimenzijami (Adelman in Vogel, 1998, v Magajna, 2010b).  

 

Kadar govorimo o adolescenci, jo največkrat povezujemo s telesnimi spremembami, nihanji v 

razpoloženju in problemi psihosocialnega razvoja. Magajna (2010b) ugotavlja, da se mladostniki 

srečujejo še z drugimi stvarmi – pričakovanji in zahtevami v šolskem in izvenšolskem okolju. 

Primanjkljaji in značilnosti specifičnim učnih težav v tem obdobju predstavljajo še dodatne težave 

in izzive mladostnikov za prilagajanje. Tako starši kot učitelji in ostali pomembni ljudje v 

mladostnikovem življenju želijo mladostniku pomagati pri prilagajanju na nove razmere (kadar gre 

za prehod v srednjo šolo) in obvladovanju novih zahtev na učnem, socialnem, motivacijskem in 

kognitivnem področju. Pomembno je, da poznamo in razumemo vpliv specifičnih primanjkljajev na 

funkcioniranje na teh področjih. Številne študije funkcioniranja adolescentov s specifičnimi učnimi 

težavami na kognitivnem, učnem, motivacijskem in socialnem področju (Larkin in Ellis, 1998, v 

Magajna, 2010b) so prikazale vrsto pomembnih značilnosti, ki lahko pomembno ovirajo učno 

učinkovitost in psihosocialno prilagajanje.  

Avtorji študij značilnosti mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami na področjih šolskega 

učenja in znanja izpostavljajo predvsem problem pri pomanjkljivo usvojenih osnovnih veščinah 

branja, pisanja in računanja. Ti mladostniki pogosto ne usvojijo ustreznega predznanja. Manj 

učinkoviti so tudi pri izkazovanju znanja, saj ali ne poznajo strategij izkazovanja znanja ali pa ne 

prepoznajo ustreznih priložnosti za rabo strategij. Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami se 

tudi pogosto izogibajo učenju (Magajna, 2010b).  

 

Številne študije, ki so preučevale kognitivno funkcioniranje adolescentov s specifičnimi učnimi 

težavami, so potrdile, da problemi na tem področju ostajajo. Med kognitivne težave, ki ovirajo 

uspešno učenje in izkazovanje znanja v tem obdobju, sodijo pomanjkljivo razvite kognitivne 

veščine, problemi pomnjenja in težave na področju višjih metakognitivnih in izvršilnih procesov 

(Magajna, 2010b).    

 Primanjkljaji na jezikovnem področju lahko ovirajo razumevanje in usvajanje abstraktnih 

pojmov ali pa reševanje socialnih problemskih situacij. 
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 Na področju pomnjenja so pogostejše predvsem težave kratkotrajnega in dolgotrajnega 

pomnjenja. Neprijetne izkušnje še posebej povzroča priklic, saj se težave v pravilnem 

poimenovanju pojavljajo kljub ustrezni količini ponavljanja in vajam. 

 Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto težave k pristopu učenja, saj so 

pogosto odvisni ali pasivni, ker ne obvladujejo metakognitivnih in eksekutivnih (izvršilnih) 

veščin. Le-te so potrebne za samostojno učenje in izkazovanje znanja. Za uspešno in 

samostojno izpeljavo naloge so ključnega pomena veščine predvidevanja in načrtovanja, 

spremljanje lastnega dela in ugotavljanje napak med samim potekom, presojanje časa in 

težavnosti itd. Metakognitivne in izvršilne veščine zahtevajo takšno zmožnost zavedanja 

lastnega funkcioniranja, poznavanje in presojanje sebe kot tudi veščine učinkovite izvedbe. 

Mnogi adolescenti s specifičnimi učnimi težavami se ne zavedajo pomembnosti časovnega 

presojanja, nezrelo tudi presojajo težavnost problemov. Velikokrat naivno pričakujejo, da 

bodo snov znali obnoviti, če so jo le prebrali in razumeli. Premalokrat upoštevajo 

pomembnost vaje in ponavljanja, ki je odločilna za hiter in učinkovit priklic. Tancigova 

(2010) navaja, da obstaja močna povezava med metakognitivnim zavedanjem, učinkovitimi 

učnimi navadami in učno uspešnostjo. Kot smo že zgoraj omenili, imajo učenci z učnimi 

težavami pogosto slabšo razvito metakognicijo. Torej zavedanje o tem, kako se učimo in 

kako nadzorujemo učni oz. miselni proces. Raziskave kažejo, da mnogi učenci z učnimi 

težavami ne poznajo učinkovitih strategij za sprejemanje, obravnavanje, zapomnjenje in 

razumevanje informacij. Šibka metakognicija potem vpliva na njihovo razumevanje kdaj, 

kje in zakaj so strategije pomembne, kot tudi na njihovo spretnost v izbiranju in 

nadzorovanju procesa uporabe strategije (Mercer, 1997, v Tancig, 2010).  

 V tem obdobju predstavlja problem tudi nepoznavanje in slabo obvladovanje različnih 

kognitivnih strategij, ki so zelo pomembne za učenje. Učenci s specifičnimi učnimi 

težavami teh strategij ne obvladajo brez eksplicitnega poučevanja in ustreznih načinov 

treniranja (Magajna, 2010b).  

 

Na področju motivacije se mladostniki s specifičnimi učnimi težavami srečujejo s številnimi 

problemi, povezanimi z doživljanjem stresa. Težave na motivacijskem področju imajo pomemben 

vpliv na zavzetost za šolsko učenje in odločitve glede vztrajanja ali opuščanja nadaljnjega šolanja 

(Magajna, 2010b).  

 Stresi, ki jih ti učenci doživljajo, so lahko povezani tako s problemi adolescence kot tudi z 

motnjami na področju učenja.  
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 Ker podcenjujejo vlogo napora in predanosti, so mladostniki s specifičnimi učnimi težavami 

manj uspešni in učinkoviti pri učenju. Nekateri zelo hitro obupajo in se izogibajo težjim 

nalogam ali pa se prepogosto naslanjajo na zunanjo motivacijo.  

 Pasivni pristop je prepogosto značilen za mladostnike s specifičnimi učnimi težavami. 

Težave imajo pri zastavljanju vmesnih ciljev, strateškem razmišljanju in presojanju 

učinkovitosti lastnih pristopov (Magajna, 2010b).   

 

Na področju socialnega funkcioniranja adolescenti s specifičnimi učnimi težavami prav tako ne 

uspevajo zadostiti pričakovanjem in zahtevam šolskega okolja in izvenšolskega življenja. Pri tem 

jih ovira pomanjkanje socialnih veščin, prisotnost posebnih potreb na tem področju in motivacijske 

težave (Magajna, 2010b).  

 Mnogim mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami primanjkuje osnovnih socialnih 

veščin. Med razgovorom ne vedo, kako naj kažejo prijazen videz ali kontrolirajo ton 

lastnega glasu. Nekateri posamezne veščine sicer dobro obvladajo, a jih ne znajo integrirano 

uporabiti v ustreznih situacijah ali pa jih pretirano posplošeno uporabljajo v neustreznih 

okoliščinah. Vzrok neustreznega socialnega funkcioniranja pri mladostnikih s specifičnimi 

učnimi težavami je tudi pomanjkljivo poznavanje priložnosti in prednosti uporabe nekaterih 

socialnih strategij.  

 Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami, ki imajo primanjkljaje na področju 

povezovanja informacij in celostnega razumevanja, bodo imeli težave tudi pri razumevanju 

socialnih situacij. Težave pri interpretiranju nebesedne komunikacije ali povezovanju 

različnih sestavin sporazumevanja v celoto predstavljajo pomembno oviro pri pravilnem 

razumevanju sporočil. Kadar mladostniki s specifičnimi učnimi težavami napačno 

interpretirajo, prihaja do nesporazumov in konfliktov ali neustreznih odzivov, ki lahko 

posameznika še bolj oddaljijo od vrstnikov ali pomembnih odraslih in povečajo njegovo 

osamljenost oz. izolacijo.  

 Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami imajo slabo razumevanje moralnih principov 

lastnega kulturnega okolja ali pa je njihovo moralno presojanje manj zrelo. V socialnih 

problemskih situacijah so včasih pretirano togi, neiznajdljivi, ne iščejo alternativnih rešitev, 

ne zmorejo razjasniti problemov itd.  

 Na splošno so mladostniki s specifičnimi učnimi težavami manj socialno aktivni od 

vrstnikov. Manj se udeležujejo različnih obšolskih in prostočasnih dejavnosti, manj aktivno 

sodelujejo pri pouku itd. (Magajna, 2010b).  
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2.2.9. PSIHOSOCIALNI PROBLEMI OTROK S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI  

Božičeva (2002) opisuje šolo kot socialni prostor, v katerem se zrcalijo družbene norme, srečujejo 

se učiteljeve zahteve in pričakovanja staršev, presoja se vrednost otrok na osnovi njihove uspešnosti 

in vedenja, posameznik pa se neposredno primerja z drugimi otroki. Kot smo že omenili, lahko na 

slabe dosežke v šoli vpliva več dejavnikov. Med kognitivnimi so pogosto specifične učne težave 

(oz. težja oblika – primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Omenjeni kognitivni procesi se 

dotikajo skoraj vseh učnih aktivnosti. Otrokovo učinkovitost lahko še dodatno znižujejo motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti, ki se pogosto pojavljajo v kombinaciji s specifičnimi učnimi 

težavami.  

Specifične učne težave imajo praviloma nevrološko osnovo. Primanjkljaji se lahko pri vsakem 

posamezniku kažejo kot enkratna kombinacija učnih in drugih spremljajočih težav. Sekundarne 

značilnosti otrok s specifičnimi učnimi težavami so običajno že posledica dolgotrajnejšega učnega 

neuspeha (Božič, 2002). 

Po Božičevi (2002) se lahko odraža: 

 v motivaciji za učenje;  pojavi se kot upad vztrajnosti pri učenju. Ob prvih težavah lahko 

otroci odklanjajo naloge, ne vlagajo ustreznega napora pri učenju novih vsebin, kar se lahko 

stopnjuje v izogibanje učenja ali celo v odpor do šole in učenja. Ena izmed pomembnih 

sekundarnih značilnosti teh otrok je pomanjkljivo razvita samoregulacija, ki je pomemben 

del metakognitivnih procesov in razen učenja omogoča tudi ustrezno prilagojeno vedenje v 

socialnih situacijah.  

 Učni neuspeh prizadene otrokovo šolsko samopodobo. Ta ne znižuje le učne motivacije in 

učinkovitosti, temveč preko povratnih informacij in neizpolnjenih pričakovanj pomembno 

oslabijo otrokovo samospoštovanje in samozavest, kar spet okrepi možnosti za učni 

neuspeh.  

 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami so še posebej ranljivi na socialnem področju. Te težave 

največkrat niso ustrezno prepoznane. Učitelji in starši jih pogosto vidijo izolirano, moteče in 

nerazumljivo vedenje otroka. Težave izhajajo deloma iz njihovih primarnih specifičnih deficitov, ki 

ovirajo socialno komunikacijo in neugodno vplivajo na celoten socialni razvoj. Deloma gre za 

posledico učne neuspešnosti, ki se prenaša tudi na druga pomembna življenjska področja (družino, 

prosti čas …) (Božič, 2002). V praksi se opaža, da neuspešnih otrok tudi vrstniki pogosto ne 

sprejemajo.  
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Raziskovalci so se usmerjali na probleme na socialnem področju pri tej skupini otrok po letu 1970. 

Njihove raziskave so zajemale več pomembnih področij: različne vidike samopodobe, nivo socialne 

kompetentnosti, socialni status teh otrok ter njihovo socialno kognicijo. V devetdesetih letih pa so 

se raziskovalci začeli osredotočati predvsem na problem otrokove socialne kompetentnosti in 

socialnih veščin. Raziskovalci so skušali podrobneje opisati in analizirati tiste probleme na 

socialnem področju, ki se pogosteje pojavljajo pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami (Wong, 

1996, 1998, v Božič, 2002). Njihova analiza socialne kompetentnosti je zajela naslednja pomembna 

področja (Božič, 2002): 

1. čustveno stanje otroka, 

2. otrokova prepričanja o sebi,  

3. otrok v odnosu z vrstniki, 

4. otrokove socialne veščine in 

5. neprilagojeno vedenje otroka.  

 

1. Čustveno stanje otroka 

Božičeva (2002) navaja, da se kljub teoretično utemeljeni in prepoznavni povezanosti med 

mišljenjem, čustvovanjem in motivacijo, premalo zavedamo, da lahko že blažja neugodna čustvena 

stanja vplivajo na učne in socialne procese. Negativna čustvena stanja, ki vplivajo na učne in 

socialne aktivnosti, so strah in anksioznost, depresivnost ter jeza.  Strahovi se pri otrocih izražajo v 

različnih oblikah, sprožijo blokado miselnih procesov, še posebej pa zmanjšajo njihovo uspešnost v 

situacijah preverjanja znanja, ter utrjujejo vedenjske reakcije izogibanja, ki vsaj trenutno zmanjšajo 

otrokovo stisko. Omenili smo tudi, da na učne in socialne aktivnosti vpliva depresivno, žalostno 

razpoloženje in obup, ki lahko pri otroku povzroči umik, neiniciativnost in izolacijo, kar se seveda 

odraža tudi na socialnem področju. Depresivni otroci lahko svojo stisko izražajo tudi z jeznim 

vedenjem. Omenjena negativna čustva še dodatno znižujejo učno učinkovitost in socialno sprejetost 

otrok s specifičnimi učnimi težavami, saj večje število otrok doživlja več negativnih čustev. Ta so: 

pogostejša in resnejša obdobja depresivnosti, višja stopnja socialne anksioznosti in lahko tudi 

nagnjenost k samomorilnosti (Wong, 1998; Carr, 1999, v Božič, 2002). Kakovost življenja otroka s 

specifičnimi učnimi težavami je slabša od kakovosti življenja njegovega vrstnika brez težav. 

Življenje za tega otroka je bolj naporno, stresno, doživlja mnogo več neuspehov, mnogo manj 

priznanj, več konfliktov z odraslimi itd. Živi in deluje v sistemu, s katerim je neskladen, za katerega 

ni narejen in v katerem bo večino časa neuspešen. Zato ni čudno, da je njegovo razpoloženje 

pogosto depresivno obarvano, videnje prihodnosti bolj črnogledo (Mikuš Kos, 2002).   
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Pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji so njihove čustvene in vedenjske težave 

najpogosteje že reakcija na dolgotrajnejši neuspeh (gre za  sekundarno težavo).  

 

2. Otrokova prepričanja o sebi (zaznavanje sebe in svoje učinkovitosti, oblikovanje 

samopodobe in samospoštovanja) 

Božičeva (2002) otrokovo prepričanje o sebi opiše kot zaznavanje sebe in svoje učinkovitosti, 

oblikovanje samopodobe in samospoštovanja. Otrokova samopodoba se nanaša na posameznikovo 

zavedanje lastnih značilnosti ter se oblikuje na osnovi tega, kako ga sprejmejo, doživljajo in 

ocenjujejo v njegovem ožjem socialnem okolju. Otroci s specifičnimi učnimi težavami sebe 

pogosteje ocenjujejo negativno, so bolj nezadovoljni s seboj ter tudi pričakujejo nižje dosežke. 

Božičeva (2002) opisuje, da imajo praviloma nižjo šolsko samopodobo, a boljšo samopodobo na 

nekaterih drugih pomembnih področjih, npr. v športu, zunanjem videzu. Cambra in Silvestre (2003) 

navajata, da s pozitivno telesno samopodobo učenci najverjetneje kompenzirajo slabše občutke pri 

oblikovanju in vzpostavljanju socialnih odnosov in občutke glede učne neuspešnosti ter tako 

poskušajo ohraniti stabilno in dobro samopodobo.   

Čeprav se štejejo za manj sposobne na šolskem področju, ti otroci ne znižujejo vrednosti šolskih 

dosežkov. Ustrezno vrednotenje šolske uspešnosti vpliva tudi na otrokovo vztrajnost pri težjih 

nalogah. Pomemben dejavnik, ki vpliva na otrokovo zaznavanje sebe in šolsko samopodobo je 

razredna klima, ki jo soustvarja tudi učitelj. Stališča učiteljev do učencev s specifičnimi učnimi 

težavami vplivajo tudi na stališča drugih učencev v razredu. Ugodno klimo učitelj ustvarja s tem, da 

poudarja kooperacijo med učenci, podpira individualno pomoč ter manj poudarja dosežke 

posameznika. Del otrokovega samovrednotenja izvira iz neposredne primerjave z dosežki 

sovrstnikov (Božič, 2002).  

 

Samospoštovanje se, kot navaja Božičeva (2002), nanaša na posameznikovo subjektivno 

vrednotenje svojega vedenja in vedenja drugih. Dekleta s specifičnimi učnimi težavami naj bi imela 

slabše samospoštovanje kot dečki, saj je za dekleta učna uspešnost tudi socialno pomembnejša 

lastnost, ki zagotavlja socialni status med vrstnicami. Raziskave odraslih s specifičnimi učnimi 

težavami pa kažejo, da imajo ti dolgotrajnejše težave s samospoštovanjem in samozaupanjem. V 

intervjujih najpogosteje omenjajo tri problemska področja: samopodobo, čustva in motivacijo ob 

hiperaktivnosti in neorganiziranosti (Wong, 1998, v Božič, 2002).  
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Razen samospoštovanja so za razvoj učne motivacije in aktivnosti ključnega pomena še (Božič, 

2002): 

 samoučinkovitost, ki je posameznikova presoja lastnih zmožnostih izvrševanja aktivnosti, 

potrebnih za obvladovanje določenih situacij; 

 atribucije, ki se nanašajo na posameznikovo razlago in prepričanja o tem, katerim vzrokom 

pripisujejo vpliv na lastno vedenje, aktivnost in dosežke.  

 

Večina otrok s specifičnimi učnimi ima nizko šolsko samopodobo ter neustrezne atribucije, 

povezane s svojim šolskim uspehom ali neuspehom.     

 

3. Socialna kompetentnost otroka v odnosu z vrstniki 

Socialno kompetentnost kot sposobnost na socialnem področju v širšem smislu sestavljajo ustrezni 

socialni odnosi, starosti primerne socialne kognicije, učinkovite socialne veščine ter odsotnost manj 

prilagojenega vedenja (Wong, 1998, v Božič, 2002). Socialni problemi otrok s specifičnimi učnimi 

težavami se pogosto kažejo tudi v odklonilnem ali brezbrižnem odnosu vrstnikov do njih. Za 

otrokov osebnostni, socialni in moralni razvoj so prijateljski odnosi z vrstniki zelo pomembni. Po 

pomembnosti jih lahko uvrstimo takoj za odnosi s starši. Na socialni status v skupini vplivajo nizek 

šolski uspeh, vedenjski problemi, čas prisotnosti v razredu ter skladnost otrokovih individualnih 

značilnosti z značilnostmi razreda. Pri tem je potrebno ponovno omeniti, da stališča učiteljev 

pomembno vplivajo na stališča vrstnikov do učencev s specifičnimi učnimi težavami. To pa 

posledično vpliva na socialno sprejetost teh učencev v razredu (Wong, 1998, v Božič, 2002). Otroci 

s specifičnimi učnimi težavami pogosteje doživljajo osamljenost, saj k temu prispevajo še slabše 

socialne veščine na kognitivnem in vedenjskem področju (Božič, 2002). 

 

4. Socialne veščine 

Božičeva (2002) navaja, da so socialne veščine vedenja in kognicije, ki so potrebne za ugodne, 

kakovostne in uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi ter so predpogoj za primerno 

socialno kompetentnost. Model socialnih veščin so razvijali in preizkušali različni avtorji, ki so 

domnevali, da otrok oblikuje svoj pristop v posamezni socialni situaciji na osnovi niza biološko 

determiniranih možnosti odzivanja in s svoje baze podatkov, ki jo sestavljajo spomini predhodnih 

izkušenj ter zbirka ciljev. Otrokova čustva, samopodoba, samoučinkovitost, atribucije ter socialni 

status so pomembne komponente njegovega znanja in vedenja, ki vplivajo na procesiranje ključnih 

socialnih informacij v okolju. Avtorji modela domnevajo, da gre v procesiranju teh informacij za 
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postopne korake. Vsak od njih je nujno potreben za primeren socialni odziv. Ko se otrok v socialni 

situaciji vede neustrezno, je to lahko zaradi primanjkljajev ali popačene zaznave, razumevanja ali 

interpretacije ključnih socialnih informacij v okolju ter zaradi napačno izbranega vedenja (Božič, 

2002).  

 

 Prepoznavanje ključnih socialnih informacij 

Socialne situacije so praviloma kompleksne in zahtevajo pozorno opazovanje vseh ključnih 

informacij. Prvi korak v socialni interakciji je zaznava in identifikacija vokalnih, obraznih in 

telesnih izrazov. Neverbalna vedenja igrajo pomembno vlogo v dekodiranju, sporočajo o našem 

počutju in čustvih do drugih ljudi, o situaciji, sporočilu, o želji po nadaljevanju ali zaključku 

interakcije. Že od tretjega leta starosti je otrok sposoben indentificirati vsa čustvena stanja, ki se 

vidijo na obraznih in telesnih gestah in glasovih. Prepoznavanje bolj subtilnih socialnih informacij 

razvija postopoma (Božič, 2002).  

Ugotovitve glede zaznavanja in prepoznavanja socialnih informacij znotraj heterogene skupine 

otrok s specifičnimi primanjkljaji niso usklajene. Razen tistih otrok, ki imajo vedenjske probleme, 

naj bi imeli največ težav predvsem otroci s sindromom neverbalnih specifičnih učnih težav. 

Nekateri drugi avtorji, ki so ocenjevali zaznavo v neverbalni komunikaciji, pa slabše rezultate 

pripisujejo predvsem motnjam pozornosti.  

Že mlajši otroci s specifičnimi učnimi težavami težje identificirajo čustva na osnovi obrazne 

mimike in potrebujejo več časa od vrstnikov za interpretacijo strahu in jeze. Pri tem je potrebno 

omeniti povezanost med socialno zaznavo in samopodobo – čim višja je otrokova socialna 

občutljivost, tem višja je njegova samopodoba. Sposobnost socialne zaznave je statistično visoko 

povezana s sprejetostjo pri sovrstnikih. Tudi pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami se socialna 

zaznava sčasoma razvija in izpopolni (Wong, 1998, v Božič, 2002).  

 

 Mentalne predstave in razlage 

Ko otrok prepozna ključne socialne informacije, jih poveže s predhodnimi izkušnjami ter jih skuša 

razumeti. Pri tem procesu so pomembne tako imenovane veščine razumevanja socialne perspektive. 

To so otrokove sposobnosti razumevanja, kako drugi vidijo in razlagajo socialne dogodke. Socialna 

perspektiva vključuje tri vidike: kognitivno (zmožnost predvidevanja, kaj drugi mislijo), 

emocionalno (zmožnost predvidevanja čustev drugih ljudi) in zaznavno (zmožnost predvidevanja, 

kako se bodo drugi vedli v dani socialni situaciji). Pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami so 

ugotovili težave pri razumevanju vidika drugih oz. večjo egocentričnost (Božič, 2002).  
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Otroci s specifičnimi učnimi težavami se ne razlikujejo v razumevanju moralnih, altruističnih in 

socialnih norm, a kažejo večjo pripravljenost sprejeti pritiske vrstnikov, tudi pri antisocialnih 

predlogih. Včasih izbirajo tudi socialno manj zaželene načine. Nagibajo se tudi h kršenju socialnih 

pravil. Otroci s specifičnimi učnimi težavami se slabše izkažejo pri sklepanju na osnovi subtilnih 

verbalnih informacij in vedenjskih znakov. Kadar se nahajajo v okviru svoje družine in so dražljaji 

konkretni in reakcije pričakovane, se le-te ne razlikujejo od vrstnikov (Božič, 2002). 

 

 Iskanje ustreznega odziva 

Ko otrok prepozna in si uspe razložiti dano situacijo, se začne proces iskanja možnih vedenjskih 

reakcij. Otroci brez učnih težav so zmožni najti več možnih načinov reakcij v določeni socialni 

situaciji kot pa učenci s specifičnimi učnimi težavami. Učenci s specifičnimi učnimi težavami 

(Božič, 2002): 

 so manj vešči v količini in kvaliteti strategij za razreševanje socialnih situacij z vrstniki; 

 imajo več težav pri iskanju oz. oblikovanju alternativnih rešitev; 

 se slabše izkažejo pri igranju različnih vlog ter pri samem razumevanju, zakaj so določene 

reakcije primerne; 

 so sposobni pridobiti naklonjenost pomembnih odraslih.  

 

 Odločanje o odzivu 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami razumejo socialne in moralne norme prav tako dobro kot 

drugi, a pri vprašanju, kako bi reagirali, v aktualni situaciji izberejo socialno strategijo, ki so jo pred 

tem sami identificirali kot neustrezno. Božičeva (2002) sklepa, da na njihove socialne izbore 

vplivajo aktualna čustvena stanja, atribucije o želenem uspehu v socialni situaciji ter tudi socialni 

status.  

 

 Izvedba vedenja 

Ta del zahteva istočasno opazovanje učinkov vedenja v okolju in regulacijo vedenja, torej 

komunikacijske veščine ter sposobnost izvajanja načrtovanega vedenja. Otroci s specifičnimi 

učnimi težavami so manj vešči v različnih sposobnostih komunikacije (Božič, 2002): 

 so manj taktni v situaciji, ko sporočajo slabe novice, so bolj direktni; 

 so manj prepričljivi v različnih situacijah; 

 pogosteje se strinjajo kot nasprotujejo in težko svoje argumente podprejo s svojimi stališči; 

 v pomembnih komunikacijskih nalogah so manj iznajdljivi.  
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5. Neprilagojeno vedenje 

Nekateri vidiki otrokovega odzivanja, čustvovanja in vedenja (npr. motnje pozornosti, 

hiperaktivnost in agresivnost) so prognostično neugodne za razvoj psihosocialnih problemov ter 

osebnostnih motenj v daljšem življenjskem obdobju (Božič, 2002). Med specifičnimi motnjami se 

posebej izpostavlja motnje branja, saj raziskovalci na osnovi dolgotrajnega spremljanja ugotavljajo 

tesno (ali celo) vzročno povezanost z zgodnjimi vedenjskimi težavami, še posebej pri dečkih z 

motnjami pozornosti in pomanjkljivo samoregulacijo. Ti učenci navadno s temi težavami že 

vstopajo v šolo in se nadaljujejo z razvojem bralnih težav. Tudi učitelji pri učencih s specifičnimi 

učnimi težavami pogosto prepoznavajo (Wong, 1998, v Božič, 2002):  

 čustvene težave (nervoznost, prestrašenost), pomanjkanje socialne kompetentnosti in veščin 

ter vedenjske motnje (agresivnost, vedenjski izbruhi); 

 zmanjšano usmerjenost na naloge in visoko stopnjo motečega vedenja z izbruhi, težave v 

odnosu z vrstniki; 

 nekateri od teh učencev imajo težave s sramežljivostjo in umikanjem.  

 

Pri mlajših učencih se težave zdijo bolj povezane z motnjo pozornosti, pri starejših pa se kaže kot 

rizično vedenje. V zadnjih desetih letih so psihologi preučevali kognitivne značilnosti delikventnih 

otrok in mladostnikov. Razen nižjega splošnega nivoja inteligentnosti so ugotovili, da so pri dveh 

tretjinah agresivnih in delikventnih otrok oz. mladostnikov njihove besedne sposobnosti pomembno 

nižje od nebesednih. Čim nižje so, večja je verjetnost težavnega in agresivnega vedenja (Harper, 

Lindgren, Riehman in Stephens, 1986; Snow in Thurber, 1997, v Božič, 2002).  

Pri delikventnih otrocih in mladostnikih se lahko pojavljajo izrazitejše težave s selektivno 

pozornostjo, natančnostjo, slabše načrtujejo in predvidevajo in tudi težje vztrajajo. Naštete 

značilnosti so deloma odraz njihovega osebnostnega funkcioniranja ter šolske neuspešnosti, a 

verjetno prekrivajo njihove specifične učne težave. Približno tretjina otrok in adolescentov z 

diagnozo motnje vedenja in diagnozo osebnostnih motenj v zgodnji odrasli dobi je imela slabo 

korigirane specifične učne težave (Wong, 1998, v Božič, 2002). Rizični dejavnik za socialni razvoj 

predstavljajo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), ki se pogosto odražajo v izraziti 

pomanjkljivi samokontroli, impulzivnosti in v agresivnem vedenju. Tudi med temi otroki jih ena 

tretjina razvije antisocialno vedenje vključno z vedenjskimi motnjami, zlorabami drog in 

odvisnostjo (Rutter, Giller in Hagell, 1998, v Božič, 2002). Pri posameznikih, kjer se hkrati 

pojavljajo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in specifične učne težave, je prognoza še 

neugodnejša (Carr, 1999, v Božič, 2002).  
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Božičeva (2002) opisuje raziskave z dolgotrajnim spremljanjem, kjer so poskušali ugotoviti 

razvojno povezanost med specifičnimi učnimi težavami in vedenjskimi motnjami. Pri raziskavah 

mladine v Novi Zelandiji so upoštevali različna merila in vidike disocialnega vedenja ter spremljali 

veliko individualnih značilnosti: stopnjo inteligentnosti, prisotnost motnje pozornosti in različnih 

dejavnikov v družinskem okolju. Ugotovili so, da so otroci s klinično diagnozo motnje pozornosti 

(ADD), povezane s specifičnimi učnimi težavami, v adolescenci pogosto delikventni. Vzorci 

antisocialnega vedenja variirajo glede na prisotnost motnje. 46 % otrok z motnjami pozornosti  ne 

razvijejo delikventnosti. Med najpomembnejšimi varovalnimi dejavniki navajajo dobro razvite 

verbalne sposobnosti in ugodne družinske okoliščine (Shoemaker, 1996, v Božič, 2002).  

V obsežni študiji Australian Temperament Project so med drugim ugotavljali tudi povezanost med 

posameznimi tipi specifičnih učnih težav  (specifične motnje pri pisanju, matematiki in kombinacija 

obeh motenj) z drugimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ki se pojavljajo v otroštvu (motnja 

pozornosti in hiperaktivnost, vedenjska in/ali opozicionalna motnja, anksioznost in/ali fobije, 

depresivnost). Približno 20–30 % vseh otrok v vseh treh skupinah ima diagnozo na dveh do štirih 

od naštetih področij (Božič, 2002). Angleške raziskave ugotavljajo, da ima 30 % otrok s hujšimi 

specifičnimi učnimi težavami tudi motnje vedenja. 45 % dečkov z motnjami vedenja ima tudi 

specifične učne težave (Mikuš Kos, 2002).  

Raziskovalci so skušali ugotoviti tudi povezanost med posameznimi specifičnimi primanjkljaji ter 

internaliziranimi motnjami (ponotranjene motnje, kamor uvrščamo anksioznost, fobije, 

depresivnost) na eni in eksternaliziranimi (pozunanjene motnje: ADHD, vedenjske motnje in 

opozicionalnost) na drugi strani. Rezultati so pokazali, da se otroci s specifično motnjo pisanja v 

enaki meri nagibajo k obema skupinama motenj, otroci z motnjo pri matematiki nekoliko bolj k 

internaliziranim kot eksternaliziranim. V tej raziskavi so imeli vsi otroci z različnimi specifičnimi 

učnimi težavami iz primerjalne skupine le motnje fobično – anksioznega tipa (Prior, 1999, v Božič, 

2002). Raziskava opozarja na rizičnost razvoja anksioznih motenj, posebej pri otrocih s specifičnim 

primanjkljajem na enem samem področju učenja. Otroci s kombiniranimi tipi specifičnih učnih 

težav se bolj nagibajo k eksternaliziranim motnjam. Povezava med specifičnimi učnimi težavami in 

vedenjskimi motnjami ni neizogibna, temveč je odvisna od vrste dejavnikov v otrokovem okolju, 

predvsem od načinov reagiranja v otrokovi družini in šoli (Božič, 2002).  
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2.2.10. DISLEKSIJA 

»Kajini nareki so bili večna polomija, nečitljivi, manjkale so besede ali celi stavki, a zapisan tekst je 

imel pravilno uporabo velike začetnice in ločil. Pri matematiki pa poštevanka« (Jošt, 2010, str. 

206). 

 

Med najbolj poznane specifične učne težave uvrščamo disleksijo. Ta oblika specifičnih učnih težav 

je dokaj poznana tudi učiteljem in staršem. V šoli se pogosto srečujemo z učenci, ki imajo 

disleksijo. Kljub specifični težavi gre pri vsakem izmed učencev za individualne posebnosti in 

razlike, zato je potreben poseben specialno pedagoški pristop za premostitev težav. Podatki zadnjih 

dvajsetih let kažejo, da se število učencev, dijakov in študentov z disleksijo v izobraževalnih 

sistemih povsod po svetu povečuje oz. narašča (Katz, 2006, v Košak Babuder, 2010). Evropska 

zveza za disleksijo (EDA), kot navajajo Smythe, Everatt in Salter (2004, v Košak Babuder, 2010), 

ugotavlja, da se v Evropi z disleksijo sooča čez 30 milijonov posameznikov, neodvisno od jezika in 

sistema pisave.  

 

 Opredelitev disleksije  

»Disleksija predstavlja drugačnost procesiranja, ki jo izkusijo ljudje vseh starosti in za katero so 

pogosto značilne težave pri opismenjevanju. Vpliva lahko tudi na ostala kognitivna področja, kot so 

spomin, hitrost procesiranja, uporaba časa, koordinacija in orientacijski vidiki. Prisotne so lahko 

vizualne in fonološke težave in običajno prihaja do razhajanja v uspešnosti na različnih področjih 

učenja. Pomembno je, da prepoznamo individualne razlike in učne stile, saj bodo le-ti vplivali na 

rezultate učenja in ocenjevanja. Upoštevati moramo tudi učni in delovni kontekst, saj je narava 

težav, povezanih z disleksijo, lahko v nekaterih učnih situacijah bolj poudarjena« (Reid, 2003, v 

Reid, 2007, str. 28). 

 

Košak Babudrova (2010) navaja, da je disleksija notranje (nevrofiziološko) pogojena težava pri 

pridobivanju veščine branja in pisanja. Disleksija izvira iz razvojnih posebnosti ali posebnosti 

delovanja osrednjega živčevja. Kljub temu da spada med najbolj raziskane motnje v skupini 

specifičnih učnih težav, so po mnenju avtorice posamezniki še vedno deležni premajhnega 

razumevanja in podpore s strani okolice na področjih, ki jih ovirajo. Disleksija ni vezana s 

posameznikovo učinkovitostjo in uspešnostjo le v času šolanja, ampak vpliva na njegovo življenje 

pri vseživljenjskem učenju, delu in socialnem okolju.  
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Podobno razvojno disleksijo opisujejo Judge, Caravolas in Knox (2006, v Golubović in Golubović, 

2010), in sicer kot nevrokognitivno pervazivno motnjo, pri kateri ima oseba z normalnim 

intelektualnim delovanjem težave pri branju in pisanju/pismenosti. Te težave so prisotne še v 

odrasli dobi (Bruck, 1990; Pennington, Van Orden, Smith, Green in Haith, 1990, v Golubović in 

Golubović, 2010).  

 

Sayles (2004, v Duranović, Salihović, Ibrahimagić in Tinjić, 2010) pa disleksijo označi kot 

primanjkljaj. Navaja, da imajo učenci z močno izraženo in trajajočo disleksijo težave pri branju in 

pisanju, zato imajo težave pri dostopu informacij ter se težko v polnem obsegu vključujejo v 

izobraževanje in delovni proces brez prilagoditev in pomoči.  

 

V večini evropskih zakonodaj disleksija ni posebej opredeljena, temveč sodi pod okrilje 

primanjkljajev (Duranović, Salihović, Ibrahimagić in Tinjić, 2010). Tako je tudi v slovenskem 

prostoru. Tudi pri nas disleksijo uvrščamo med specifične učne težave oz. težjo obliko –

primanjkljaje na posameznih področjih učenja.  

 

Samospoštovanje in otroci z disleksijo 

Reid (2007) navaja, da je ena izmed najpomembnejših sestavin katerega koli intervencijskega 

programa za otroke z disleksijo samospoštovanje. Brez pozitivne samopodobe se bodo otroci z 

disleksijo učenju hitro uprli, zato je pomembno, da otroke krepimo na tem področju. Reid (2007) 

opisuje obstoječe programe, ki so bili razviti posebej za izboljšanje samospoštovanja, in druge, ki 

lahko posredno izboljšajo samospoštovanje preko dosežkov dijakov. Pri programih, ki se 

osredotočajo neposredno na samospoštovanje, so najbolj znani programi, imenovanimi čas v krogu 

(Mosley, 1996, v Reid, 2007). Ti programi imajo več različic, a vsi vključujejo stopnjo pozitivnega 

odziva in posvečajo veliko pozornosti posamezni osebi. Spodbujajo tudi skupinsko delo, podporo 

vrstnikov in reševanje konfliktov (Lannen, 2002, v Reid, 2007). Ti programi so namenjeni in 

koristni za vse učence in ne le za tiste z disleksijo.  

 

Samospoštovanje lahko po Reidu (2007) izboljšamo tudi preko dosežkov pri opismenjevanju ali na 

katerem koli drugem področju učnega programa. Nekateri izmed teh programov, ki temeljijo na 

vedenjskih načelih, so lahko v tem pogledu zelo koristni. Eden izmed takšnih programov je 

fonetični dešifrant (Russell, 1992, v Reid, 2007). Ta program ponuja priložnost, da dijaki 
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spremljajo svoje učenje in napredek. Za svoj napredek so tudi nagrajeni. Pomembno pri programu 

je, da učenci čutijo, da napredujejo.  

 

Čustveni vidiki disleksije 

Reid (2007) opozarja, da bi bilo prelahko zanemariti čustvene vidike disleksije. Če otrok ni uspešen 

pri opismenjevanju in se mu zdi šolsko delo težko, potem je zelo verjetno, da bo čustveno trpel. 

Reid (2007) opisuje mnenje enega izmed staršev, ki je omenil, da je glavni izziv vzgoje otroka z 

disleksijo naslednje: 

 pomoč pri ohranjanju otrokovega samospoštovanja; 

 pomoč otroku pri začenjanju novega dela, ko še ni utrdil predhodnega dela; 

 zaščito otrokovega dostojanstva pri delu s strokovnjaki; 

 osebno organizacijo otroka; 

 brezčutnost vrstnikov in 

 napačne predstave o disleksiji. 

 

Pomoč pri ohranjanju otrokovega samospoštovanja, spopadanje z brezčutnostjo vrstnikov in zaščita 

otrokovega dostojanstva so tisti dejavniki, ki vplivajo na otrokovo samospoštovanje. Otroci so 

lahko zelo občutljivi, zlasti če/ko čutijo, da so drugačni od njihovih vrstnikov. Nekateri od teh otrok 

se počutijo drugačne in stigmatizirane.  

Obstajajo številni načini pri ohranjanju in večanju otrokovega samospoštovanja. Reid (2007) navaja 

enega izmed najočitnejših in najučinkovitejših načinov za zagotavljanje doseganja uspeha in iskrene 

pohvale. Pohvala je uspešna takrat, ko otrok verjame, da je pohvala vredna njegovih dosežkov. Ko 

otroci občutijo neuspeh, je težko spremeniti ta čustva, in pogosto morajo spremeniti dojemanje 

samega sebe.  

 

Univerzitetno študijo so izvedli Terra, Minnis, Mackenzie in Thomson (2004, v Reid, 2007) skupaj 

z Inštitutom za disleksijo na Škotskem. Študija je bila izvedena na šestih odraslih osebah z 

disleksijo in ugotovili so, da je skupina poročala o negativnem vplivu disleksije na (Reid, 2007): 

 samospoštovanje, 

 socialno in čustveno blagostanje, 

 odnose in  

 vsakodnevno življenje, izobraževanje in izbiro kariere.  

Nizko samospoštovanje pogosto spremljajo negativna čustva.  
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2.2.11. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

»Že v predšolskem obdobju je Jasnina mama opazila, da se je deklica izogibala vsem dejavnostim, 

ki so bile povezane s količinami (štetju, pisanju števil itd.), bila pa je motorično spretna, imela je 

dobro razvito besedišče in je kazala precejšnje zanimanje za naravo« (Kavkler, 2002, str. 159). 

 

Druga bolj poznana specifična učna težava je pri matematiki. To specifično učno težavo učitelji 

manj poznajo in jo težje prepoznajo/zaznavajo pri učencih v razredu. Morda takšnemu učencu 

pripisujejo lenobo in nesodelovanje pri pouku. Kavklerjeva (2002) navaja, da so otroci in 

mladostniki s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki manj uspešni ali celo popolnoma 

neuspešni zato, ker slabše obvladajo osnovna aritmetična znanja, lahko pa imajo dobro razvite 

matematično-logične sposobnosti, ki jim omogočajo reševanje tudi zahtevnejših matematičnih 

problemov. Zaradi številnih napak pri računanju so njihovi rezultati pisnih preverjanj in ocenjevanj 

skromni. Lahko se zgodi, da učitelji ali starši ne prepoznajo otrokovih težav in ga silijo oz. 

obremenjujejo z neučinkovitimi vajami računskih operacij in z zmanjševanjem zahtevnosti 

aritmetičnih problemov, ki bi jih naj učenec reševal.  

 

Opredelitev težav pri matematiki 

Passolunghijeva (2010) opozarja, da je preučevanje specifičnih učnih težav pri matematiki tudi oz. 

še posebej zapleteno in oteženo zaradi kompleksnosti področja matematičnih zmožnosti.  Specifične 

učne težave pri učenju matematike lahko izvirajo iz primanjkljaja na enem ali več področjih 

matematike.  

»Učne težave pri matematiki se razprostrirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih (Garnett, 

1998, v Kavkler 2007), od kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki so prisotne le na enem 

področju učenja matematike, do tistih, ki povzročajo splošno matematično neuspešnost (npr. 

razvojna akalkulija)« (Kavkler, 2007, str. 80). Poudariti je potrebno, da se otroci in mladostniki s 

specifičnimi učnimi težavami med seboj razlikujejo. In sicer tako po sposobnostih kot 

primanjkljajih in pojavnih oblikah učnih težav pri matematiki (Rourke in Del Dotto, 1994, v 

Kavkler, 2002).  

 

Kavklerjeva (2007) navaja, da ima vsak šolar občasno težave pri usvajanju določenih znanj pri 

usvajanju matematičnih znanj (npr. zaradi neposlušnosti je bil odsoten, ne razume določene 

matematične teme …). Učne težave pa imajo tisti šolarji, pri katerih opažamo v primerjavi z 

vrstniki v matematičnem znanju in strategijah večje in dolgotrajnejše odstopanje od povprečja.  
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Splošne učne težave 

Splošne učne težave imajo otroci, ki imajo težave pri vseh predmetih, tudi pri matematiki. Odražajo 

se v nižjih matematičnih izobraževalnih dosežkih pri otrocih, ki (Kavkler, 2007): 

 počasneje usvajajo znanja zaradi mejnih in podpovprečnih intelektualnih sposobnosti in 

imajo težave z usvajanjem pojmov, simbolov, veščin, reševanjem problemov, generalizacijo 

naučenih znanj …; 

 slabše obvladajo jezik, v katerem se šolajo, zato imajo težave pri obvladanju matematičnih 

terminov, težje sledijo navodilom …; 

 izhajajo iz revnih družin in imajo zaradi manj priložnosti pogosto skromnejše matematično 

predznanje; 

 so manj zbrani in niso dovolj usmerjeni na nalogo, ki jo rešujejo, zato spregledajo 

podrobnosti, niso pozorni na navodila, netočno preberejo navodilo …; 

 imajo čustvene težave pri učenju matematike ali psevdodiskalkulijo, pri kateri strah in 

anksioznost zelo zmanjšata njihovo učinkovitost reševanja matematičnih problemov; 

 imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti, zato so slabo organizirani ter slabše 

načrtujejo in kontrolirajo svoje delo; 

 so slabše motivirani za učenje itd.  

 

Specifične učne težave   

Specifične učne težave pri matematiki določajo trije dejavniki (Desoete, Roeyers in De Clercq, 

2004, v Kavkler, 2007): 

 neskladje med učenčevimi povprečnimi in nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi in 

dobro splošno šolsko uspešnostjo ter izrazitimi težavami pri matematiki; 

 izrazitost učnih težav pri matematiki, o katerih govorimo takrat, ko ima učenec za 2 

standardna odklona nižje rezultate na matematičnih testih, kot jih dosegajo vrstniki ali 

dveletni zaostanek za vrstniki pri obvladovanju matematičnih znanj; 

 vztrajnost učnih težav pri matematiki, ko ima učenec izrazite in dolgotrajne učne težave 

kljub vsem možnim prilagoditvam, ki jih izvaja učitelj v rednem procesu poučevanja in ob 

pomoči domačih.  

 

Poudariti je potrebno, da imajo otroci z učnimi težavami pri matematiki kompleksne vzgojno-

izobraževalne potrebe na štirih področjih (Kavkler, 2007): 

 na področju organizacije, 
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 na področju fine motorike, 

 na področju socializacije so slabše vključeni v socialno okolje, saj pogosto težje razumejo 

pravila, socialne relacije, neverbalne znake sporočil itd. in  

 na področju matematičnih izobraževalnih vsebin v zvezi z deklarativnim, konceptualnim, 

proceduralnim in problemskim matematičnim znanjem.  

 

Zastopanost in definicija specifičnih učnih težav pri matematiki 

»Podatki o zastopanosti specifičnih učnih težav pri matematiki v šolski populaciji so raznoliki, saj 

različni avtorji navajajo različne podatke, kar je pomembno odvisno od dela kontinuuma specifičnih 

učnih težav, ki ga upoštevajo« (Kavkler, 2007, str. 83).  

 

Priorjeva (1996, v Kavkler, 2007) na osnovi številnih raziskav navaja 6 % učencev z izoliranimi 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. Svetovna zdravstvena organizacija (ICD-10, 1992, v 

Kavkler, 2007) navaja 3 % učencev, ki imajo izrazitejše specifične težave pri matematiki. 

 

Galeša, Novljan, Jelenc in Kavkler (1999 po ICD-10, 1992; DSM-III-R, 1987; NJCLD-Torgesen, 

1998; Wong, 1996, v Kavkler 2007) navajajo, da imajo specifične učne težave pri matematiki 

otroci, ki dosegajo pomembno nižje matematične dosežke kot vrstniki. Primanjkljaji, ki niso 

pogojeni z motnjo v duševnem razvoju, senzornimi okvarami in neustreznim šolanjem, se pogosteje 

nanašajo na obvladovanje osnovnih aritmetičnih sposobnosti in spretnosti seštevanja, odštevanja, 

množenja in deljenja, manj pa na bolj abstraktne matematične sposobnosti in spretnosti algebre, 

trigonometrije ter geometrije. Na matematične dosežke učencev s specifičnimi učnimi težavami 

vplivajo številni in raznoliki dejavniki, kot so: verbalne in perceptivne sposobnosti, pozornost in 

koncentracija, matematično konceptualno, deklarativno in proceduralno znanje, metakognitivne 

sposobnosti, anksioznost itd. Malo podatkov pa je o povezanosti okolja s specifičnimi učnimi 

težavami. 

 

Kot navaja Kavklerjeva (2007), je najbolj citirana definicija SUT pri matematiki še vedno definicija 

Svetovne zdravstvene organizacije (ICD-10, 1992 , str. 248 ), ki opisuje, da specifične učne težave 

pri matematiki vključujejo primanjkljaje aritmetičnih sposobnosti in spretnosti, ki niso pogojene z 

motnjo v duševnem razvoju ali z neustreznim šolanjem. Primanjkljaj se nanaša na obvladovanje 

osnovnih računskih sposobnosti in spretnosti seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa 

na bolj abstraktne matematične sposobnosti  in spretnosti algebre, trigonometrije in geometrije.  
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Dejavniki, ki vplivajo na matematične dosežke otrok s specifičnimi učnimi težavami 

Na matematične dosežke otrok s specifičnimi učnimi težavami vplivajo številni raznoliki dejavniki. 

Ti so (Kavkler, 2002): 

 verbalne sposobnosti najbolj vplivajo na matematično uspešnost (obvladovanje 

terminologije, semantično pomnjenje, razumevanje matematičnega jezika v navodilih itd.); 

 perceptivne sposobnosti (sprejem informacij, orientacijske sposobnosti itd.); 

 pozornost in koncentracija (usmerjenost procesov na določene detajle, vztrajanje pri 

reševanju nalog itd.); 

 matematično konceptualno, deklarativno in proceduralno znanje; 

 metakognitivne sposobnosti (načrtovanje dejavnosti, samokontrola, vrednotenje itd.); 

 strah (zaradi stalne neuspešnosti se pri otrocih pojavlja strah, anksioznost); 

 negativna samopodoba (le-ta pomembno vpliva na motivacijo za učenje) (ICD-10, 1992; 

DSM-III-R in Wong, 1996, v Kavkler, 2002).  

 

Klasifikacija specifičnih učnih težav pri matematiki 

Haskell (2000, v Kavkler, 2007) je definiral osnovne termine, povezane z učnimi težavami  pri 

matematiki kot: 

 matematične težave, ki predstavljajo splošen termin za slabše sposobnosti reševanja 

matematičnih problemov, težave na področju predstavljivosti količin, težave priklica 

aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina itd. 

 Specifične aritmetične težave kot ožji termin, ki označuje le aritmetične težave, povezane z 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov pri normalno inteligentnem otroku.  

 Razvojno diskalkulijo pa kot genetsko pogojen kognitivni primanjkljaj, zaradi katerega ima 

normalno inteligenten otrok izrazite težave že pri reševanju aritmetičnih problemov, štetju, 

usvajanju pojma števila itd.  

 

Geary (1994, v Kavkler, 2007) specifične učne težave pri matematiki deli na diskalkulijo in 

specifične aritmetične težave. 

  

 DISKALKULIJA 

Poudariti moramo, da diskalkulija ni bolezen, ampak predstavlja posameznikovo specifično 

kognitivno funkcioniranje. Diskalkulija je lahko prirojena ali pridobljena. Diskalkulija je zelo širok 

termin, ki vključuje vseživljenjske težave na področju matematike (Kavkler, 2007).   
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Znaki diskalkulije 

Otrok potrebuje pomoč, če ima težave na katerem od sledečih področij (Kavkler, 2007): 

 uspešen je pri ustnem izražanju, branju, pisanju, a ima velike težave na področju štetja, 

računanja in računanja aritmetičnih problemov; 

 dober spomin ima za besede, a slabega za števila; 

 težave ima s časovno orientacijo; 

 težave pri orientaciji, spremembi rutine; 

 slabši dolgotrajni spomin, kot npr. včasih snov zna, a jo hitro pozabi; 

 obvladovanje osnovnih aritmetičnih znanj; 

 sposobnost ocenjevanja simbolno predstavljenih količin; 

 obvladovanje pojma aritmetičnih operacij, ko otrok ne ve, kdaj mora uporabiti katero 

operacijo; 

 sposobnost organizacije predmetov, s katerimi ponazarja neki aritmetični problem v 

ustreznem zaporedju; 

 sposobnost merjenja časa, denarja, dolžin itd.; 

 sposobnost preverjanja pravilnosti rešitve in iskanja različnih strategij za reševanje 

matematičnega problema; 

 težave pri usvajanju strategij igre, kot so npr. šah, video igrice, igre s kartami, itd. 

 

V različnih obdobjih opažamo različne znake diskalkulije (National center for learning disabilities, 

2006, v Kavkler, 2007). 

 

 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI ARITMETIKI 

Specifične učne težave pri aritmetiki, ki so pogostejše kot diskalkulija, se pretežno odražajo v slabi 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave lahko nastanejo na kateri koli stopnji 

informacijskega procesa (Kavkler, 2007): 

 pri sprejemanju informacij, ki je lahko otežen zaradi slabših perceptivnih sposobnosti; 

 pri predelavi informacij ali 

 pri predstavitvi rezultata.  

 

Kavklerjeva (2007) tudi poudarja, da se je potrebno zavedati, da otroci s specifičnimi učnimi 

težavami pri aritmetiki zaradi specifičnih primanjkljajev na področju avtomatizacije aritmetičnih 



38 

 

dejstev in postopkov ne obvladajo nižjih ravni znanja (npr. seštevanja in odštevanja do 20, 

poštevanke itd.), sposobni pa so razumeti številne zahtevnejše matematične problemske naloge.  

 

Specifične učne težave so pogojene s (Kavkler, 2007): 

 slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev; 

 proceduralnimi težavami, ki se kažejo v slabšem obvladovanju postopkov, tako pri 

izvrševanju korakov v aritmetičnih operacijah kot pri reševanju besednih in drugih 

problemov; 

 vizualno-specialnimi težavami, ki vplivajo na reševanje številnih matematičnih nalog tudi 

pri aritmetiki in ne le pri geometriji.  

 

2.2.12. NEVERBALNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE  

»Neverbalne specifične učne težave so manj znane učne težave otrok in mladostnikov, ki s svojim 

pojavljanjem na motoričnem, čustvenem in socialnem področju vplivajo poleg izobraževalnega tudi 

na vsa ostala področja otrokovega in mladostnikovega življenja« (Košak Babuder, 2007, str. 150).  

 

Opredelitev neverbalnih specifičnih učnih težav 

Neverbalne specifične učne težave
5
 so nevrološki sindrom, ki ga sestavlja skupek različnih 

primanjkljajev in tudi pomanjkljivih spretnosti. Košak Babudrova (2007) opozarja, da NSUT niso 

učne težave v tradicionalnem smislu, ampak so bolj motnje življenjskega učenja. NSUT posegajo 

na različna otrokova področja. Posegajo na področja skrbi za samega sebe, receptivnega in 

ekspresivnega jezika, učenja, samousmerjanja in okretnost in tudi na sposobnost za samostojno 

življenje in ekonomsko neodvisnost.   

Sindrom NSUT je bil prvič ugotovljen že pred štiridesetimi leti. Zaradi manjše pojavnosti v 

populaciji pa je slabše poznan. V populaciji otrok in mladostnikov je približno 1 % tistih, ki imajo 

izražene NSUT. NSUT se lahko pojavljajo kot izolirana motnja ali pa v kombinaciji z drugimi 

stanji. Otroci in mladostniki z NSUT imajo osnovni primanjkljaj na neverbalnih področjih. To je 

področje motoričnih veščin, vidno-prostorskih organizacijskih veščin in socialnih sposobnosti. 

Njihova močna področja pa so pretežno na verbalnih področjih (Košak Babuder, 2007).  

 

                                                           
5
 V nadaljevanju bomo večkrat namesto izraza neverbalne specifične učne težave uporabljali okrajšavo NSUT.  
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Področja primanjkljajev otrok in mladostnikov z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Otroci in mladostniki z NSUT se ob težavah na področju izobraževalnih veščin spopadajo tudi s 

težavami na področju motoričnih, socialnih in emocionalnih veščin ter veščin samopomoči. 

Strokovnjaki težave in primanjkljaje NSUT delijo na tri področja (Košak Babuder, 2007): 

1. nevropsihološki primanjkljaji (vključujejo težave s taktilno in vizualno percepcijo ter 

pozornostjo, psihomotorično koordinacijo, s prostorskim in časovnim zaznavanjem, težave z 

neverbalnim spominom, sklepanjem, izvršilnimi funkcijami in težave s specifičnimi vidiki 

jezika in govora); 

2. emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji (vključujejo težave socialne percepcije in socialnih 

odnosov); 

3. izobraževalni primanjkljaji (mednje sodijo težave matematičnega sklepanja in računanja, 

bralnega in razumevanja in pisanja).  

 

V nadaljevanju bomo podrobneje povzeli opis težav po avtorici Košak Babuder (2007), ki jih imajo 

otroci in mladostniki z NSUT.  

 

1. Nevropsihološki primanjkljaji  

 

 Težave na področju motoričnih veščin (težave z motorično spretnostjo) 

Motorične veščine otrok in mladostnikov z NSUT se odražajo v pomanjkljivi psihomotorični 

koordinaciji, težavah z ravnotežjem in s finomotoričnimi veščinami. Osnovna psihomotorična 

koordinacija in finejše koordinacijske veščine in spretnosti se pri otrocih z NSUT razvijajo 

počasneje. Bolj ali manj izrazite težave imajo pri vseh gibalnih aktivnostih, ki zahtevajo 

koordinacijo. Velike težave imajo tudi pri izvajanju kombinacije posameznih dejavnosti. Zaradi 

šibkosti na področju koordinacije in šibke sposobnosti, da bi ocenili pravočasno, kje je kaj v 

prostoru, so nagnjeni k nezgodam. Posledično pa se kažejo tudi težave z vrstniki, ki jih pogosto 

zavračajo (Košak Babuder, 2007).  

 

 Težave taktilne in vizualne pozornosti ter zaznavanja 

Njihova vidna in taktilna pozornost je slabše razvita, zato imajo težave pri pravilnem predelovanju 

stvari, ki jih tipajo ali vidijo. Svet raziskujejo in spoznavajo s poslušanjem in s postavljanjem 

vprašanj. Otroci in mladostniki z NSUT imajo lahko izrazite težave pri prepisovanju s table ali iz 

knjige, ki se z leti stopnjujejo (Košak Babuder, 2007).  
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 Težave prostorskega in časovnega zaznavanja 

Večina učencev z NSUT ima težave s prostorsko orientacijo. Le-te se s starostjo povečujejo. Zaradi 

primanjkljajev na področju prostorske orientacije  imajo težave z vedenjem, kje se nahajajo sami in 

predmeti. Hitro se izgubijo in izgledajo nerodni in okorni. Težave imajo tudi z obvladanjem 

koncepta časa (Košak Babuder, 2007).    

 

 Težave v posploševanju informacij 

Otroci z NSUT imajo težave pri povezovanju predhodno naučenega znanja z novimi, a podobnimi 

temami oz. situacijami (Košak Babuder, 2007).  

 

 Težave v mentalni fleksibilnosti 

Učijo se in mislijo zelo konkretno. Informacije pa predelujejo pogosto le »črno-belo«. Razmišljajo 

logično, abstraktni koncepti pa so za njih največkrat težki in presegajo njihove zmožnosti. Lažje 

odgovarjajo na konkretna vprašanja kot na prosto postavljena vprašanja (Košak Babuder, 2007).   

 

 Težave pri izvrševanju in organizaciji dejavnosti  

Težko prednostno razvrstijo in organizirajo tako misli kot delo. Na postavljeno vprašanje v razredu 

vedo odgovor, a za to potrebujejo več časa. Tudi pri razčlenitvi zahtevnejših nalog na dele imajo 

več težav. Njihova šolska miza je navadno v neredu, saj gre za slabše organizacijske veščine. 

Pogosto izgubljajo pripomočke in pozabljajo na domačo nalogo (Košak Babuder, 2007).    

 

 Težave razumevanja pragmatičnega jezika 

Raziskave so pokazale, da je več kot 35 % celotne človeške komunikacije izražene verbalno, 

preostalih 65 % pa neverbalno (Tompson 1997, v Košak Babuder, 2007). Odrasli pri majhnih 

otrocih z NSUT takoj opazijo njihove verbalne veščine, saj imajo tako mlajši kot starejši dobro 

razvit besednjak in se izražajo kot pomanjšani odrasli. S tem načinom oz. spretnostjo odvračajo od 

sebe ostale otroke, zato se raje pogovarjajo z učitelji, kot da bi se družili z vrstniki. Mladostniki 

dajejo zaradi verbalne spretnosti vtis, da so daleč bolj sposobni, kot pa v resnici so. Vseeno pa so 

kljub dobro razvitemu in obsežnemu besednjaku njihove celotne komunikacijske sposobnosti zaradi 

slabšega razumevanja in pragmatičnega jezika precej pomanjkljive. Njihov ekspresivni in receptivni 

jezik temelji predvsem na besedah, neverbalno sporočilo pa ob tem slabo razumejo in slabo zaznajo. 

Besedilo in govor razumejo dobesedno, zato imajo težave z »branjem med vrsticami«, 
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razumevanjem metafor, sinonimov, prenesenih fraz ali z interpretiranjem neverbalne komunikacije 

druge osebe (Košak Babuder, 2007).   

 

Pri otrocih z NSUT je potrebno podajati jasna navodila, saj manj jasna navodila povzročajo, da so ti 

otroci zmedeni in lahko tudi razočarani. Prehajanje iz ene na drugo izobraževalno temo lahko pri 

njih povzroča veliko čustveno tesnobo.  

 

2. Emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji 

 

 Težave pri usvajanju socialnih veščin 

Otrokove težave s stvarnostjo, sklepanjem in posploševanjem se odražajo v socialnih težavah. 

Težave se pojavljajo že pri samem razumevanju kulturnih norm in socialnih pravil za ustrezno 

vedenje. Otroci pogosto delujejo nezrelo in dajejo občutek, da ne želijo sodelovati v različnih 

dejavnostih, ki so nestrukturirane. Zaradi emocionalne manjzrelosti se pri navezovanju stikov z 

drugimi otroki oz. vrstniki pogosto približajo neustrezno, nezrelo in časovno neprimerno. Pri 

srednješolcih prihaja še do več težav. Ti mladostniki so  pogosto tarča posmeha ali žrtve nasilja in 

potrebujejo zaščito odraslih. Zaradi socialnih zahtev so za učence z NSUT zelo težke vse 

tekmovalne aktivnosti. Šibkosti v medsebojnih socialnih odnosih so najbolj očitne na igrišču. Pri 

starejših otrocih je njihova socialna nespretnost še bolj očitna, saj prihaja do velikih razlik med 

njimi. Socialne zahteve v tem obdobju so bolj zapletene in so jim težje kos. Nesposobnost 

sproščenega vključevanja v skupino ali igranja povzroča, da so ti otroci osamljeni ali še huje – 

izločeni. Težave na socialnem področju otrok z NSUT se pojavljajo še zlasti v situacijah, ki so slabe 

ali celo nestrukturirane. Mlajši otroci se lahko nanje odzivajo s čustveno tesnobo ter socialno manj 

zrelim in neustreznim vedenjem. Pri starejših pa se lahko občutku negotovosti pridruži tudi občutek 

sramu. Ti otroci so že dovolj stari, da se zavedajo, da njihovi vrstniki v istih situacijah nimajo 

takšnih težav (Košak Babuder, 2007).  

 

 Težave v prilagajanju 

Otroci z NSUT se težje prilagajajo in spopadejo z  novimi okoliščinami, zelo dobro pa se počutijo v 

takšnih okoliščinah, ki so že postale navada, ob spremembah pa občutijo strah in tesnobo. Zaradi 

težav s prilagajanjem ti učenci pogosto izstopajo s svojim vedenjem. Učitelji in učenci največkrat 

napačno razumejo vedenje mladostnikov z NSUT, zato ti pogosto odpovedo sredi šolskega leta in 
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ne sodelujejo v razredu ali se zatečejo v vedenje, ki se kaže kot pomanjkanje motivacije (Košak 

Babuder, 2007).  

 

 Težave na področju emocionalne stabilnosti 

Otroci z NSUT imajo težave pri tem, da bi uredili svoj svet, se prilagodili novim okoliščinam in 

razumeli neverbalna sporočila; pri njih se pojavljata strah in občutek tesnobe. Ker postaja okolje 

otroka z NSUT z odraščanjem bolj zapleteno in kompleksno, se strah in tesnoba z leti stopnjujeta. 

Neredko se mlajši otroci v šolskem obdobju zatečejo v jok ali delujejo zmedeno. Mladostniki z 

NSUT pa se ob naraščanju izobraževalnih in socialnih zahtev največkrat pogreznejo sami vase ter 

postajajo anksiozni in depresivni (Košak Babuder, 2007).  

 

3. Izobraževalni primanjkljaji 

 

 Specifične težave pri aritmetiki in matematiki 

Težave, ki jih imajo učenci z NSUT pri matematiki, so pretežno posledica že opisanih nevro-

psiholoških primanjkljajev. Ker imajo težave na področju vidno-prostorskega sklepanja in vidnega 

zaznavanja, prihaja posledično do težav pri razvrščanju števil v vrsto. Šibke finomotorične veščine 

ovirajo otroke z NSUT pri pravilnem oblikovanju števk in zapisovanju le-teh na ustrezno mesto v 

računu. Zaradi težav na področju vidne organizacije in predelovanja se soočajo s težavami pri 

prepoznavanju matematičnih simbolov, povezanih z računsko operacijo, kot pri določanju, kdaj in 

katera števila morajo uporabiti v računski operaciji. Težave pri usvajanju koncepta časa se odražajo 

pri vseh matematičnih problemih, povezanih s časom. Velike težave jim povzročajo tudi besedilne 

naloge, za katere potrebujejo veliko časa. Pri reševanju kompleksnejših matematičnih problemov pa 

težje sledijo (Košak Babuder, 2007). 

 

 Težave pri geometriji 

Večina učencev z NSUT ima težave pri geometriji, kjer so potrebne dobre sposobnosti in veščine na 

področju vidno-prostorskega zaznavanja in organizacije ter fine motorike (Košak Babuder, 2007).  

 

 Težave z razumevanjem prebranega 

Težave z razumevanjem prebranega se pojavijo, ko so napisane vsebine bolj kompleksne in 

abstraktne. Kljub dobremu besednjaku in tehniki branja učenec ne zmore obdelati informacij v 
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besedilu zaradi pomanjkljivih sposobnosti interpretiranja dejstev, primerjav in nasprotij, 

prepoznavanja podrobnosti in skritega pomena, posploševanja podanih dejstev itd. (Košak Babuder, 

2007).   

 

2.2.13. HIPERAKTIVNOST 

»Tisti je, ki najbolj krili z rokami in se najglasneje smeji. Pravite, da jo je že nekam ucvrl? Seveda, 

saj še pet minut ne more stati na istem mestu« (Suhodolčan 1979, str. 5 v Kesič Dimic, 2009).  

 

Rotvejn Pajičeva (2002) navaja, da je izraz hiperkinetična motnja ena izmed najpogostejših oznak 

za otroke, ki imajo očitne težave s pozornostjo. So nenadzorovano impulzivni in prekomerno 

aktivni. Pred skoraj sto petdesetimi leti je nemški zdravnik H. Hoffman za sklop težav, ki 

vključujejo prekomerno aktivnost, impulzivnost ter težave v vzdrževanju pozornosti, prvič uporabil 

izraz hiperkinetični sindrom (Herbert, 1999, v Rotvejn Pajič, 2002). 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni ICD-10 (v Rotvejn Pajič, 2002) hiperkinetično motnjo uvršča v 

skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začenjajo navadno v otroštvu in adolescenci in jih pri 

tem opisuje kot »skupino motenj«, za katere so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih 

letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnosti, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja 

seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi katerokoli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo 

usmerjeno in pretirano aktivnostjo. K temu so lahko pridružene še druge motnje. Otroci s 

hiperkinetično motnjo so pogosto impulzivni, nagibajo se k nezgodam in se velikokrat znajdejo v 

disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. 

Njihovi odnosi z odraslimi so pogosto brez socialnih zavor. Lahko bi rekli, da jim manjka za našo 

kulturo običajne opreznosti in zadržanosti. Ti otroci so med drugimi otroki manj priljubljeni in 

lahko postanejo izolirani. Prizadetost kognitivnih funkcij je splošna, pogostejši so specifični 

zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. Sekundarni znaki vključujejo disocialno vedenje in 

nizko samospoštovanje.  

Klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze DSM-IV-TR (The Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (Rotvejn Pajič, 2002; Iversen, 2006, v Kesič Dimic, 2009) za tovrstne težave 

uporablja naziv primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti
6
 (ADHD – Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder). Kriterije za postavitev diagnoze opredeljujejo glede na področja težav, kot 

                                                           
6
 V nadaljevanju bomo večkrat namesto primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti uporabljali okrajšavo ADHD. 
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so znaki nepozornosti, nemirnosti in impulzivnosti (Parker, 2000 in Iversen, 2006, v Kesič Dimic, 

2009). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili znake nepozornosti, nemirnosti in impulzivnosti. V praksi se 

dogaja, da se te znake lahko zamenja med seboj in morda otroka ali mladostnika glede na njegove 

znake narobe ocenimo oziroma diagnosticiramo. 

 

Znaki nepozornosti (Kesič Dimic, 2009): 

 podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti, dela napake pri šolskem delu in pri preostalih 

dejavnostih; 

 težko se usmeri v novo dejavnost, ne dokonča naloge do konca, težko se uči novo snov; 

 težko se osredotoči na eno dejavnost in kmalu postane zdolgočasen; 

 ima težave pri vzdrževanju pozornosti ob vodenih nalogah in igri; 

 če ga dejavnost zanima in motivira, nima težav z osredotočanjem; 

 občutek nam daje, kot da nas ne posluša, čeprav mu govorimo direktno; 

 ne sledi navodilom, ne dokonča nalog in svojih zaposlitev; 

 ima težave z organizacijo pri nalogah in dejavnostih; 

 pogosto zavrača naloge, kjer je potreben miselni napor; 

 pogosto izgublja stvari (copate, šolske potrebščine …); 

 hitro ga zmotijo zunanji dejavniki; 

 pogosto deluje zasanjan, otopel in počasen; 

 domača naloga je muka (pozabi si zabeležiti, kaj je za nalogo ali pa zvezek pozabi v šoli). 

Domov ne prinese učbenika ali prinese napačnega. Če domačo nalogo dokonča, je polna 

napak in popravkov; 

 pogosto pozablja na svoje obveznosti; 

 večinoma ne moti pouka in sedi pri miru, vendar ni popolnoma pri stvari kljub našemu 

občutku, da dela. 

 

Znaki nemirnosti (hiperaktivnosti) (Kesič Dimic, 2009): 

 je stalno v gibanju; 

 pogosto maha z rokami ali nogami in se pozibava na stolu; 

 prijema predmete okoli sebe, nenehno govori; 

 pogosto vstane s sedeža in hodi po prostoru, čeprav se od njega pričakuje sedenje; 
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 v neprimernih situacijah vztrajno teka naokoli in pleza; 

 pri igranju in poljubnih dejavnostih se težko tiho zaposli; 

 je kot stalno vključen »motor«; 

 prekomerno govori.  

 

Znaki impulzivnosti (Kesič Dimic, 2009): 

 pogosto odgovori, še preden je slišal vprašanje do konca; 

 ne premisli, preden odreagira; 

 pogosto izbruhne z neprimernimi komentarji; 

 brez zadržkov izraža svoja čustva; 

 ne zaveda se posledic svojega dejanja; 

 težko počaka na vrsto; 

 pogosto moti preostale ali se vmešava v njihove aktivnosti (vpada v igro, v besedo …); 

 če je razburjen, lahko vrstniku zgrabi igračo ali ga udari; 

 raje se odloči za kratke naloge, in ne za tiste, ki so dolgotrajne narave.  

 

Čiste tipe, ki ustrezajo le znakom ene skupine, najdemo zelo težko. Otroci imajo pogosto znake iz 

vseh treh ali vsaj dveh skupin (Kesič Dimic, 2009). Obe navedeni klasifikaciji zgoraj določata, da 

se lahko diagnoza postavi le, če so znaki pri otroku prisotni dlje od šest mesecev in v vsaj dveh ali 

treh situacijah (šola, dom …).  

Diagnozo je po mnenju Rotvejn Pajičeve (2002) najtežje postaviti v predšolskem obdobju. Starši 

otrok s hiperkinetično motnjo že takrat poročajo o prekomerni aktivnosti, slabši gibalni 

usklajenosti, nespretnosti in težji obvladljivosti teh otrok. Avtorica navaja, da je v šolskem obdobju 

diagnozo lažje postaviti. Vedenja, ki so bila doma moteča, a tolerirana, v šoli postajajo očitnejša in 

težje sprejemljiva. Poleg vedenja problem stopnjujejo še učne težave. V adolescenci se klinična 

slika spremeni, saj veliko osnovnih težav že lahko delno izzveni ali pa se zmanjša (Rutter in 

Hersov, 1977, v Rotvejn Pajič, 2002). Pri mladostnikih pa Rotvejn Pajičeva (2002) opozarja, da se 

lahko pojavijo še težave na področju šolskih veščin in sekundarne težave na čustvenem področju 

(depresivnost, anksioznost, nizko samospoštovanje).  
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Lastnosti, značilnosti in težave otrok z ADHD 

Viola (2004, v Kesič Dimic, 2009) deli otroke z ADHD na hiposenzibilne in hipersenzibilne. 

Hiposenzibilni otroci so premalo stimulirani, zato si stimulanse ustvarjajo sami (skačejo, brcajo, 

govorijo …), prav tako pa jim odgovarjajo močni dražljaji iz okolja (intenzivne barve, spremljajoča 

glasba, mečkanje žogice ali grizenje svinčnika med govorjenjem učitelja). Hiposenzibilni otroci 

navzven delujejo hiperaktivno in impulzivno. Avtorica opisuje tudi hipersenzibilne otroke. Ti so 

ravno v nasprotju s hiposenzibilnimi. Hipersenzibilni otroci so preveč okupirani z dražljaji iz 

okolice, zato se jim poskušajo izogniti. Motijo jih hrup, glasba, množica ljudi, nove situacije, 

teksture oblačil in hrane … Navzven ti otroci delujejo pasivno, prestrašeno in bolj samotarsko. 

 

Hrvaške avtorice zelo natančno opisujejo razvojne težave otrok z motnjo ADHD (Kocijan-

Hercigonja, Buljan-Flander, Vučković, 2004, v Kesič Dimic, 2009): 

PERCEPCIJA 

 slabo oceni velikost predmeta in oddaljenost; 

 slabo oceni odnos levo-desno; 

 ima težave pri orientaciji v času in pri orientaciji na sebi; 

 njegova risba ne odgovarja starosti; 

 slabo riše geometrijske like; 

 slabše prerisuje; 

 ima težave pri razlikovanju dela od celote; 

 ima težave s pisanjem in branjem. 

 

SPECIFIČNI NEVROLOŠKI ZNAKI 

 možna asimetrija refleksov; 

 slabše razlikuje zvočne dražljaje; 

 možen strabizem (škiljenje), nistagmus (očesna trzavica); 

 veliko je levičarjev ali ambidekstrov; 

 možna hiperkineza ali hipokineza; 

 je nespreten, neroden; 

 ima slabo vizualno motorično koordinacijo. 
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GOVOR IN KOMUNIKACIJA 

 slabše razlikuje slušne dražljaje; 

 možne različne stopnje disfazije (jezikovnega primanjkljaja); 

 počasnejši razvoj govora, pogostejše govorne napake; 

 občasno izgublja pozornost med poslušanjem; 

 možne fonetske, semantične in slovnične težave. 

 

MOTORIKA 

 nerodnost; 

 pogosti tiki in grimase. 

 

TEŽAVE MED ŠOLANJEM 

 težave z branjem, črkovanjem in s pisanjem, težave pri računanju; 

 slaba organizacija; 

 počasnost; 

 upadanje zagona za delo.  

 

MIŠLJENJE 

 rezultati na testih, ki vključujejo branje, so slabši; 

 rezultati na testu inteligentnosti WISC kažejo razlike med verbalnim in neverbalnim delom; 

 slabše abstraktno mišljenje – konkretno razmišljanje in strategije; 

 neorganizirano mišljenje; 

 težave pri oblikovanju povzetkov; 

 slabši kratkotrajni in dolgotrajni spomin.  

 

TELESNE ZNAČILNOSTI 

 škripanje z zobmi, udarjanje z glavo; 

 neobičajna hoja; 

 težje navajanje na telesno higieno in uporabo stranišča; 

 pogosta nočna enureza in enkopreza (nočno mokrenje in blatenje). 

 

ČUSTVA 

 impulzivnost; 
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 eksplozivnost; 

 slabša samokontrola; 

 slabša frustracijska toleranca. 

 

ZNAČILNOSTI SPANJA 

 globok ali površen spanec; 

 porušen bioritem; 

 pogosti trzljaji med spanjem; 

 spi manj kot vrstniki. 

 

Poleg zgoraj naštetih značilnosti, težav in lastnosti pa Jirakova (2002, v Kesič Dimic, 2009) 

izpostavi še naslednje: 

 selektivna pozornost; 

 hitro ga zmotijo dejavniki iz okolja; 

 nizka samopodoba; 

 slabše definirana fina motorika (smer, dominantnost); 

 slaba vizualna predstavljivost; 

 težave pri sledenju z očmi; 

 šibke socialne veščine; 

 pogosto laganje in pretiravanje; 

 močna potreba po nagrajevanju; 

 slabše predvidevanje in uvid; 

 slabša integracija motornih in jezikovnih operacij; 

 pogosta pozabljivost; 

 slabo poslušanje; 

 zmanjšana budnost (zasanjanost); 

 delovna neučinkovitost; 

 slab občutek za čas, neekonomična izraba časa; 

 težko pristopi k novi nalogi (če le-ta podre njegovo rutino).  

 

Otrok z ADHD in njegova samopodoba  

Nastran Ule in Kobal Grum (2003, v Kesič Dimic, 2009) samopodobo opisujeta kot množico 

odnosov, ki jih posameznik zavedno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. V te odnose vstopa 
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postopoma, s pomočjo predstav, občutij, vrednotenj, ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih 

naravnanosti in ravnanj itd., ki jih (naprej prek prvotnega objekta – matere, nato prek širšega 

družbenega okolja) razvija že od rojstva. 

 

 Vpliv motenj na samopodobo 

Kesič Dimičeva (2009) navaja, da motnje različno vplivajo na ljudi. Drugačni ljudje vzbujajo 

radovednost in zanimanje ali odpor in strah. Zaradi tega se okolje na osebo z motnjo različno 

odziva. Zaradi teh reakcij se lahko v takšni osebi porajajo ravno nasprotni občutki, ki vodijo v 

izkrivljeno socializacijsko in drugačno samopodobo. Avtorica tudi poudarja, da osebe z motnjami 

pogosto oblikujejo stališča do sebe pod vplivom socialne večine.  

Med posamezniki obstajajo razlike glede na stopnjo njihove motnje, kar se odraža v vplivu na 

njihovo samopodobo. Posamezniki, ki imajo blažje motnje, načeloma ne odstopajo v razvoju 

samopodobe. Težja motnja pa lahko povzroči povsem samosvojo, za motnjo značilno samopodobo.  

Na oblikovanje samopodobe zelo vpliva tudi samoocenjevanje. Kesičeva (2002, v Kesič Dimic, 

2009) navaja, da je Marsch ugotovil, da imajo učenci, ki obiskujejo zahtevnejše šolske programe, 

nižjo akademsko samopodobo od enako sposobnih vrstnikov, ki so vključeni v redne programe, in 

sicer zaradi stalnega primerjanja z bolj sposobnimi sošolci. Harterjeva (ibid, v Kesič Dimic, 2009) 

navaja, da je samopodoba otrok močno odvisna od primerjave samega sebe z vrstniki. Raziskava je 

pokazala, da imajo otroci z učnimi težavami slabšo samopodobo od svojih vrstnikov brez težav, ker 

se stalno primerjajo z njimi.  

Jirakova (2002, v Kesič Dimic, 2009) pa ugotavlja, da se otroci počutijo neumne, če njihove učne 

težave niso razumljene in rešene. Glede na opisane težave otrok z ADHD lahko sklepamo, da so le-

ti deležni velike kritike. To lahko vodi v posebno ranljivost. Začetni občutki lastne slabosti se lahko 

sprevržejo v kasnejše resne težave. Že zelo zgodaj se zavedajo, da z njimi nekaj ni v redu. Poleg 

kritik, ki so jih deležni od odraslih in vrstnikov, se spopadajo tudi z lastnim notranjim oštevanjem in 

zamero do samih sebe. Rezultat pa je nizka samopodoba (Kesič Dimic, 2009). Raziskave kažejo 

(Jirak, 2002, v Kesič Dimic, 2009) tudi, da se otroci z visoko samopodobo vedejo bolj všečno, 

primerno in produktivno. Obratno pa se otroci z nizko samopodobo vedejo na bolj neprimeren in 

manj spremenljiv način. Tako se pri dečkih z ADHD, ki jih vrstniki stalno kritizirajo, posledično 

oblikuje nizka samopodoba, kar pa pogosto vodi v agresivnost. Zaradi podobnih vzrokov pa deklice 

z ADHD razvijejo bolj anksiozne in depresivne oblike vedenj.  
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Prijateljstvo, odnos z vrstniki otroka z ADHD 

Vstop v šolo od otroka zahteva nove socialne vloge – otroci se morajo prilagoditi skupini in se 

naučiti biti učenci. To so za otroka nove naloge, ki niso vedno enostavne. Z vstopom v šolo otroka 

okolica ne primerja več s samim seboj, temveč z njegovimi vrstniki (Entwistle in Alexander; 

Woolfolk, 2002, v Kesič Dimic, 2009).  

Sandrock in Woolfolk (2002, v Kesič in Dimic, 2009) navajata, da je eden pomembnejših prehodov 

tudi prehod v višje razrede osnovne šole. To obdobje psihologi imenujejo »zgodnja adolescenca«. V 

tem obdobju se razvijajo kognitivni procesi. Učenci razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja in 

razumevanja perspektiv drugih. Z novimi kognitivnimi sposobnostmi in spremljajočimi se telesi 

stojijo pred psihosocialno nalogo identitete (Kesič Dimic, 2009). 

Sklepanje prijateljstev je pomemben faktor pri oblikovanju samopodobe, ki vodi tudi v odraslo 

obdobje. Večina prijateljstev se oblikuje z igro. Namišljena igra, igranje vlog pri otrocih spodbuja 

oblikovanje socialnih veščin in zakonitosti. Večina otrok z ADHD se pogosto težje vključijo v 

skupinsko igro že v zgodnjem otroštvu. S svojim vedenjem lahko rušijo dinamiko načete igre 

(Kesič Dimic, 2009). Kesičeva (2007, v Kesič Dimic, 2009) tudi navaja, da so raziskave pokazale, 

da ima kar 80 % otrok z ADHD težave pri igranju z drugimi otroki, kar se pri njihovih vrstnikih 

pojavlja le v 10 %. Ti otroci imajo v mladostništvu in kasneje težave pri navezovanju stikov. Gurian 

(2000, v Kesič Dimic, 2009) ugotavlja, da takega otroka vrstniki pogosto izobčijo. Ta osamljenost 

in nesprejemanje pa v njem sproži bodisi še večjo agresijo bodisi depresijo. Tako se otrok začne 

vrteti v začaranem krogu, iz katerega sam ne najde poti, zato potrebuje pomoč odrasle osebe.  

Sandberg (2002, v Kesič Dimic, 2009) povzema po avtorjih DeHaas in Horn, da imajo otroci z 

ADHD manj prijateljev kot drugi, kar velja za oba spola. Obstajajo le razlike v odnosih med 

spoloma – deklice doživijo več zavrnitve, dečki pa so v odnosu do prijateljev bolj dominantni in 

fizično agresivni.  

 

2.3. INTEGRACIJA/INKLUZIJA UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI 

2.3.1. INTEGRACIJA/INKLUZIJA 

Gibanje za integracijo oseb s posebnimi potrebami je bilo v začetku neposredno povezano s 

Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in Deklaracijo o pravicah otroka. Namen celotnega 

gibanja je bila sprememba v skrbi za osebe s posebnimi potrebami, ki naj bi pomenila konec dveh 

ločenih poti izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in otrok brez posebnih potreb, pomenila naj 

bi skupno izobraževanje otrok v rednih oddelkih z nekaterimi prilagoditvami (Vršnik, 2003). 
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Koncept integracije je čez čas izgubil svoj napredni pomen zaradi pomanjkanja človeške, etične 

komponente vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. V integraciji na strokovni 

ravni so se prizadevanja usmerjala zgolj v tehnična, organizacijska in didaktična vprašanja, 

zanemarjali pa sta se njena etična in socialna dimenzija (Medveš, 2003). Kasneje se je začelo 

gibanje za inkluzivno šolo.  

 

Pojem integracija je v določenem smislu nastal kot sinonim za humanizacijo v pojmovanju in 

odnosu do oseb s posebnimi potrebami. Lahko bi rekli, da je integracija vključevanje v normalno 

okolje v največji možni meri (Bratož, 2004). Od pojma inkluzija se loči po tem, da integracija 

pomeni, da se mora oseba s posebnimi potrebami prilagajati okolju, termin inkluzija pa poleg tega 

vključuje še prilagajanje okolja osebi s posebnimi potrebami (Bratož, 2004). Skalar (2003) govori o 

inkluziji kot nadgradnji integracije. Eno bistvenih stališč inkluzivne šole je, da so socialne vrednote 

pomembnejše od individualnih, zato je treba spodbujati socialne odnose med ljudmi, socialno 

odgovornost, solidarnost, kooperativnost, kar so vrednote družbene prihodnosti, ki jih je treba gojiti 

tudi v šoli (Resman, 2001).  

Še vedno lahko rečemo, da govorimo o občutljivi temi, ko govorimo o integraciji/inkluziji. Mnogi 

strokovnjaki se zanjo zelo zavzemajo, drugi ji nasprotujejo. Zagovorniki integracije/inkluzije so 

navadno otrokovi starši in strokovnjaki. Še vedno pa ji vsaj delno nasprotujejo delavci osnovnih in 

srednjih šol. Učitelji osnovnih šol imajo že nekaj izkušenj z delom z učenci s posebnimi potrebami 

in so si morda skozi leta oblikovali pozitivna stališča do njih. Srednje šole se intenzivneje srečujejo 

z dijaki s posebnimi potrebami šele sedaj in pogosto poudarjajo, da se ne čutijo dovolj kompetentne 

za delo z dijaki s posebnimi potrebami ali da zaradi preobilice dela v storilnostno naravnanih šolah 

nimajo dovolj časa in energije za dodatno delo, ki ga zahteva delo z mladostniki s posebnimi 

potrebami.  

Hvala (2004) navaja, da se moramo zavedati, da je potrebno še veliko dela z učitelji, učenci in 

starši, da bi lahko govorili o uspešni integraciji oz. inkluziji. Inkluzija namreč pomeni živeti drug z 

drugim, ne pa samo obstajati drug ob drugem. Sardočeva (2006) poudarja, da je inkluzija otrok s 

posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja vrednota tistih demokratičnih družb, za 

katere je značilno sprejemanje načel enakih zmožnosti, pravičnosti, nediskriminiranja ter 

zagotavljanje in promocija pravic do njihovih boljših razvojnih in edukacijskih možnosti v družbi 

vrstnikov. Avtorica tudi opozarja, da je zanjo zelo pomembno opuščanje vrednotenja otroka s 

posebnimi potrebami na osnovi motnje in razumevanje njegovih posebnih potreb kot pravic do 

boljših možnosti za razvoj in napredovanje v rednem šolskem sistemu.  
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2.3.2. POGOJI ZA USTREZNO VKLJUČEVANJE OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI 

V INTEGRACIJO/INKLUZIJO 

Sprejetje zakonodaje in drugih predpisov je osnova oziroma nujen pogoj za uresničevanje kvalitetne 

integracije v praksi. To smo leta 1996 sprejeli tudi pri nas. 

Burgar (2004) govori o tem, da je ob vseh zunanjih pogojih temeljni pogoj za ustrezno vključevanje 

otroka s posebnimi potrebami v skupino zagotovitev notranjih pogojev skozi vzpostavitev 

empatičnega četverokotnika, ki ga sestavljajo korektni odnosi z razvijanjem samozavesti, 

samopodobe in občutka lastne vrednosti, pripadnosti, zahtevnosti in enakovrednosti skozi delo, 

igro, zaposlitev in medosebni odnos. Doseganje ravnotežja aktivnosti med vsemi štirimi udeleženci, 

in sicer med učencem, sošolci – sošolci šole – učiteljem – učitelji šole in drugimi strokovnimi 

sodelavci ter starši, mora biti v prvi vrsti usmerjeno najprej v korist vseh otrok – učencev in preko 

enakovrednosti vstopati preko spoštovanja individualnosti in individualnega načrta proti otroku s 

posebnimi potrebami. Avtor navaja, da bomo le tako povečali doživljajsko občutljivost, ki ne 

pomiluje, ampak spodbuja vse in posameznika v skupini k večji učinkovitosti in uspešnosti na eni 

strani in na drugi strani k rasti zaupanja v smiselnost dela in življenja vseh, in s tem tudi učenca – 

otroka s posebnimi potrebami. Poleg »učinkovitega štirikotnika« je ključnega pomena tudi 

pozitivno stališče vseh udeležencev v procesu integracije/inkluzije do otrok s posebnimi potrebami.  

Učitelj, ki skrbi za delo z učencem s posebnimi potrebami v razredu, potrebuje pomoč in podporo 

ostalih strokovnjakov in vodstva šole. Zelo pomembna je tudi dobra komunikacija med sodelavci in 

starši otroka s posebnimi potrebami. Strokovnim delavcem šole in učencu morajo biti na razpolago 

tudi materialni viri za delo in organizirana dodatna strokovna usposabljanja.  

 

2.3.3. TEORETIČNE PREDPOSTAVKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Opara idr. (2010) navajajo, da sta v zadnjih petdesetih letih odnos do oseb z motnjami v razvoju 

spreminjala ideja in koncept integracije in inkluzije. Ideja integracije je nastala v Evropi pred pol 

stoletja kot odgovor na neustrezno izločanje »prizadetih oseb«. Takrat večina teh oseb ni imela 

možnosti šolanja. Vključevali so jih v posebne institucije, organizirane po vrsti motnje. Le-te so bile 

manj vredne in pogosto odmaknjene očem. Opara idr. (2010) opozarjajo, da je bila posameznikom z 

motnjo odvzeta možnost izbire. Ne samo šolanja, ampak tudi življenja. Ideja integracije je pomenila 

vključevanje teh ljudi v normalno okolje. Integracija še ni pomenila, da smo vsi ljudje različni, 

unikatni in da vsi različni moramo živeti skupaj. To je, kot navajajo Opara idr. (2010), jasno 
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opredelila šele ideja inkluzije. Inkluzivna paradigma na področju vzgoje in izobraževanja pomeni, 

da ni sprejemljiv dvotirni šolski sistem (»normalni« – »prizadeti«). Pravičen je tisti šolski sistem, ki 

mu pripadajo vsi. Posameznik pa lahko iz tega izstopa v posebej prilagojeno obliko za krajši ali 

daljši čas le, če je strokovno dokazano, da je zanj to boljša rešitev. Vzgoja in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje 

vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in načelih (Opara idr., 2010): 

 enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok; 

 ohranjanju ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja; 

 vključevanju staršev v proces vzgoje in izobraževanja; 

 zagotovitvi ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalni razvoj posameznega otroka; 

 pravočasni usmeritvi v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

 organizaciji vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja; 

 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja individualiziranega pristopa; 

 kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja ter pomoči; 

 interdisciplinarnosti.  

 

Vsi področni zakoni, sprejeti več ali manj leta 1996, so vsebovali tudi nekatere določbe o osebah s 

posebnimi potrebami. Pričakovalo se je namreč, da se bo velik del te populacije šolal v rednih 

programih vrtcev in šol. Največji del populacije oseb s posebnimi potrebami, osebe z učnimi 

težavami in nadarjeni prav tako potrebujejo prilagoditve in pomoč v procesu vzgoje in 

izobraževanja, vendar je naloga vzgojiteljev in učiteljev, da to prepoznajo in prilagodijo delo tem 

otrokom v okviru svojega rednega dela (Opara idr., 2010).   

Za osebe s posebnimi potrebami z izrazitejšimi težavami (ki potrebujejo več prilagoditev in 

strokovne pomoči), pa je bil leta 2000 sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP). Kot navajajo Opara idr. (2010), je to pomenilo, da če posamezni otrok potrebuje toliko 

prilagoditev in strokovne pomoči, da tega ni mogoče zagotoviti v okviru splošnih nalog oziroma 

standardov vrtcev in šol, je potrebno v postopku usmerjanja ugotoviti vrsto in stopnjo 

primanjkljajev, ovir oziroma motnje pri posamezniku in določiti prilagoditve in dodatno strokovno 

pomoč, ki jo oseba s posebnimi potrebami potrebuje. Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami sta v letu 2003 sledila še dva pravilnika, in sicer Pravilnik o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami. V letu 2006 pa še Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, ki regulira dodatno strokovno in fizično pomoč tistim osebam s 
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posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni v vzgojne oz. izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To so programi, ki jih izvajajo v rednih vzgojno 

izobraževalnih institucijah. V letu 2009 pa je sledil še Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju 

učencev s posebnimi potrebami na domu. Zakon in pravilniki so bili večkrat dopolnjeni (Opara idr, 

2010).   

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po (ZUOPP, 5. člen):  

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

 prilagojenem programu za predšolske otroke; 

 izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

 prilagojenih izobraževalnih programih; 

 posebnih programih vzgoje in izobraževanja in 

 vzgojnih programih.  

 

V program predšolske vzgoje oziroma izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo se je vključevala večina otrok s posebnimi potrebami (preko 90 %). V 

specializirane programe vzgoje in izobraževanja pa se je vključeval manjši del populacije otrok s 

posebnimi potrebami (Opara idr., 2010).  

 

2.3.4. VKLJUČITEV UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

UČENJA V PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO  

Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami je bilo normativno omogočeno s sprejetjem Zakona o 

usmerjanju oseb s posebnimi potrebami leta 2000. ZUOPP je natančno določil skupino oseb s 

posebnimi potrebami, ki se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja, načine in oblike izvajanja 

vzgoje in izobraževanja ter način usmerjanja oseb s posebnimi potrebami v te programe. Centri za 

socialno delo so sprva vodili postopke usmerjanja (do marca 2003). Kasneje so vodenje postopkov 

usmerjanja organizacijsko prevzele območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 

Odločitve v postopkih usmerjanja so še naprej temeljile na podlagi strokovnih mnenj komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki so še naprej delovale v okviru nekaterih centrov za 

socialno delo, svetovalnih centrov, zdravstvenih, socialnih in vzgojno-izobraževalnih institucij, 

vendar je delo komisij in njihovo sestavo neposredno vodilo Ministrstvo za šolstvo in šport, 
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postopke usmerjanja pa svetovalci na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Z drugačno 

opredelitvijo kriterijev, ko sta bila v letu 2003 sprejeta podzakonska akta, se je odprla tudi možnost 

usmeritve otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolnih otrok (Opara 

idr., 2010).  

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni več prilagoditev in dodatne strokovne 

pomoči. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči (Ur. l. RS, št. 25/2006, 60/2006, 8/2008, v 

Opara idr., 2010) določa obseg, način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne in fizične pomoči za 

posamezne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč 

vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in učno pomoč, ki se izvaja 

individualno ali občasno v posebni skupini. Otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh nadaljnjih usmeritvah 

pa največ dve uri tedensko dodatne strokovne pomoči (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični 

pomoči, 2006). 

Za petnajstletno obdobje, za katerega je opravljena analiza vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami, ki jo je izvedla delovna skupina pod vodstvom Opare (2010), ugotavlja, da je 

značilno veliko pomanjkanje ustreznega kadra s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike 

za obravnavo različnih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in majhna opremljenost učiteljev in 

vzgojiteljev z ustreznimi znanji za drugačne strategije poučevanja in vzgoje nasploh v običajnih 

šolah in vrtcih. Glede na nova določila o izvajanju dodatne strokovne pomoči se je izkazalo tudi 

pomanjkanje manjših prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učne pomoči.  

 

Podatki Ministrstva za šolstvo in šport (Opara idr., 2010) so pokazali, da je med vsemi 

osnovnošolci in osnovnošolkami v šolskem letu 2009/10 največji delež vključenih oseb s posebnimi 

potrebami zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja (3 %). Ta skupina oseb s 

posebnimi potrebami predstavlja 50 % vseh usmerjenih učencev osnovnošolske populacije. Razlog 

za tako izrazito visok delež usmerjenih učencev s PPPU v programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo je po mnenju Opare idr. (2010) mogoče razumeti tudi kot manj 

zadovoljivo uresničevanje kontinuuma pomoči učencem z učnimi težavami, kakor je zapisan v 

Konceptu dela: Učne težave v osnovni šoli (2008). Kot pogostost pojavnosti je pri tem opaziti 

podobnost v razvitem svetu (Opara idr., 2010). Avtorji navajajo, da je analiza populacije oseb s 
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posebnimi potrebami po spolu pokazala zanimivo, a pričakovano distribucijo, saj je razmerje med 

spoloma pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja enako povprečnemu razmerju: 

dve tretjini dečkov in ena tretjina deklic oz. 67 % dečkov in 33 % deklic.  

 

2.3.5. ANALIZA OSNOVNOŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI PRI NAS 

Na podlagi podatkov Ministrstva za šolsko in šport so Opara idr. (2010) opravili analizo stanja 

osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji. Podatki kažejo, da se v vse osnovne in podružnične 

osnovne šole vključujejo učenci s posebnimi potrebami. Glede na regije pa po številu šol najbolj 

izstopata Osrednjeslovenska in Podravska regija. Število učencev s posebnimi potrebami z določbo 

o usmeritvi v rednih osnovnih šolah se od šolskega leta 2004/05 povečuje. V šolskem letu 2004/05 

je bilo število učencev z odločbo glede na generacijo otrok 3.135 (ali 1,8 %), v šolskem letu 

2009/10 pa že 7.275 učencev (ali 4,5 %) celotne generacije osnovnošolskih otrok. Naredila se je 

tudi analiza ur dodatne strokovne pomoči. Le-ta do šolskega leta 2007/08 ni bila deljena na dodatno 

strokovno pomoč za premagovanje ovir, primanjkljajev oz. motenj (rehabilitacijska pomoč) in na 

učno pomoč. V šolskem letu 2009/10 je bilo opredeljenih 11.704 ur rehabilitacijske pomoči, učna 

pomoč pa je bila opredeljena na 7.640 ur. Opara idr. (2010) so povečanje delno pripisali zaradi 

povečanega števila izdanih odločb o usmeritvi.  

Največji del populacije otrok s posebnimi potrebami ali 4,5 % celotne populacije je vključeno v 

redne osnovne šole. Le 2 % celotne osnovnošolske populacije je vključene v specializirane 

ustanove. Ta odstotek se skoraj ne spreminja, kar vodi po mnenju Opare idr. (2010) v sklepanje, da 

je tolikšen del populacije z izrazitimi primanjkljaji, ovirami oz. motnjami, ki jim v redni osnovni 

šoli ni mogoče nuditi ustreznih prilagoditev in pomoči. Strokovnjaki so tudi analizirali podatke 

glede na delež vključenih oseb s posebnimi potrebami v osnovno šolo glede na vrsto primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj v celotni populaciji učenk in učencev v redni osnovni šoli za šolsko leto 

2009/10: primanjkljaji na posameznih področjih učenja (3 %) ter dolgotrajno bolni in govorno-

jezikovne motnje (1 %).  Pri vseh ostalih skupinah je delež učencev nižji od 1 %.  

Morda bi na tem mestu še povzeli rezultate glede na znanje učencev s posebnimi potrebami v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo glede na nacionalno preverjanje 

znanja v letu 2008, in sicer po 3. obdobju. Nekateri učenci so imeli dovoljene prilagoditve pri 

zunanjem preverjanju znanja. Analiza Opare idr. (2010) predstavlja rezultate 18.814 učencev, kjer 

se ob drugem triletju pri matematiki 81 % učencev s posebnimi potrebami uvršča pod 50 % rešenih 
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nalog celotnega preizkusa, pri slovenščini se med učenci s posebnimi potrebami 67 % nahaja pod 

50 % rešenih nalog celotnega preizkusa. V povprečju torej učenci s posebnimi potrebami dosegajo 

nižje dosežke kot njihovi vrstniki.  

  

Na podlagi analize komisija podaja naslednje sklepne misli glede vzgoje in izobraževanja oseb s 

posebnimi potrebami v našem prostoru (Opara idr., 2010): 

 Prepoznavnost otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju se povečuje in s tem 

tudi število otrok. Načrtovati je potrebno načrtno mrežo pomoči najmlajšim otrokom s 

posebnimi potrebami z vidika obravnave, dostopnosti pomoči ter vključevanja v vrtec.  

 Celostna obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami zahteva usklajeno delo vseh 

ministrstev (MŠŠ, MDDSZ in MZ) in delo v okviru multidisciplinarnih timov. 

 Analiza je tudi pokazala, da se delež otrok s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah 

giblje v okviru 4,5 %, kar je primerljivo s številnimi evropskimi državami.  

 Pomanjkljivosti tako v okviru osnovnošolskega kot srednješolskega izobraževanja se kažejo 

pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj zaradi pomanjkanja ustreznega kadra.  

 V državi se postopno ustvarjajo povezave med rednimi šolami in specializiranimi 

ustanovami, kar predstavlja dobro strokovno podlago za oblikovanje strokovnih centrov.  

 Število učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zahteva poleg doslednega 

izvajanja nalog komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami tudi dodatna 

usposabljanja učiteljev predvsem na nižji stopnji osnovne šole.  

  Na nivoju države (in morda na nižjih nivojih) izstopa vrzel, da ne obstaja organ, ki bi skrbel 

in koordiniral skrb za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter za 

povezovanje z drugimi sektorji – resorji.  

 Podatki, ki jih je komisija navedla, kažejo, da bo mreža osnovni šol s prilagojenim 

programom zajemala 25 osnovnih šol, ki bodo zadostile potrebam otrok z motnjami v 

duševnem razvoju na različnih delih Slovenije. Postopno se pričakuje ukinjanje manjših 

osnovnih šol, zaradi česar se bodo v večji meri oblikovali oddelki prilagojenega programa 

pri rednih osnovnih šolah.  

 V specializiranih ustanovah, ki zagotavljajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj, se soočajo s pomanjkanjem ustreznih kadrov 

(rehabilitacijski pedagogi – logopedi, tiflopedagogi).  
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 Nižje poklicno izobraževanje je prineslo za nekatere dijake s posebnimi potrebami prave 

možnosti, a sedaj nekako izgublja svojo vlogo in prvotni pomen.  

 Zaradi večjega števila otrok z več motnjami in pojava otrok z duševnimi motnjami v 

vzgojnih zavodih in otrok z avtističnimi motnjami so potrebna dodatna izobraževanja za 

učitelje in vzgojitelje.  

 Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami so v letih po sprejetju 

zakona razvili številne podporne storitve, ki bodo dokončno urejene z nastankom strokovnih 

centrov.  

 Na področju usmerjanja bi bilo smiselno na novo definirati postopek usmerjanja ter 

odpraviti nejasnosti in evidentirane pomanjkljivosti zakonskih podlag ter dokumentacije.  

 Evalvacija dosedanjih usmeritev, njihove vsebine in spremljajoče dokumentacije ter 

sistematično spremljanje izvajanja usmeritev bi omogočili bolj poglobljen vpogled v 

izvedbeno prakso.  

 

Evalvacija v takšni obliki je bila nujno potrebna, saj se tudi v praksi kaže, da nekatere zadeve niso 

bile dovolj dobro zastavljene. Tudi učitelji sami so pogosto opažali, da imajo premalo dodatnih 

znanj in izkušenj z učenci s posebnimi potrebami. Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra (predvsem 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov) pa niso dobili ustrezne pomoči in predlogov za delo s 

temi učenci. Učenci s posebnimi potrebami so bili velikokrat napačno razumljeni in obravnavani. 

Velikokrat ti učenci tudi niso dobili potrebne dodatne strokovne pomoči ali pa so bili pogoji za delo 

neprimerni. Glede na to, da se obeta sprememba Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

lahko sklepamo, da so podrobne analize trenutnega stanja pripomogle k izboljšavam na tem 

področju. 

 

2.3.6. OCENA STANJA IN PREDLOGI SPREMEMB ZAKONA O USMERJANJU OTROK 

S POSEBNIMI POTREBAMI 

Kovšca in Barle Lakota (2010) navajata, da je 10.000 otrok in dijakov, vključenih v sistem vzgoje 

in izobraževanja v šolskem letu 2010/11 (kar je več kot 4 % populacije, ki so bili deležni posebnih 

oblik pomoči) dokaz, kako nujno potreben je poseben Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, na podlagi katerega so učencem in dijakom s posebnimi potrebami zagotovljeni pogoji 

za uspešnejše vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja. Povzeli smo nekatere ovire za 

uspešnejše zagotavljanje koristi otroka oz. za uspešnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
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v sistem vzgoje in izobraževanja, ki so jih strokovnjaki identificirali na podlagi gradiv iz posvetov 

in strokovnih konferenc, ki so jih organizirala strokovna društva in fakultete, ter rezultate različnih 

projektov (Kovšca in Barle Lakota, 2010): 

 Izhodišče sedaj veljavnega zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je še vedno 

usmerjenost v težavo, motnjo oz. primanjkljaj in premalo v njegove posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe in v ustvarjanje pogojev za dejansko inkluzijo. Veljavni zakon 

omogoča izvajanje dodatne strokovne pomoči, vendar za izvedbo le-te v praksi ni vedno 

mogoče zagotoviti ustreznega profesionalnega kadra. Premalo je tudi poudarka glede 

spreminjanja šolskega okolja, v katerega se otrok vključuje.  

 

Ugotavljamo, da se v praksi še vedno dogaja, da strokovni tim na šoli na otroka gleda le skozi 

izobraževalne oči in doseganje ciljev na učnem področju. Na tem mestu se sprašujemo, v kolikih 

primerih se pri pripravi individualiziranega programa pogovarjamo tudi o socialnem področju in 

drugih področjih, ki se lahko kot spremljajoče težave pojavijo poleg učnih in pomembno vplivajo na 

nadaljnji učenčev razvoj. Večina staršev in učiteljev ima za kriterij dobro opravljenega dela še 

vedno dober uspeh in pri tem pozabljajo na tisti del, kako učenec sobiva v razredu, kjer je pogosto 

nespreten v komunikaciji, vzpostavljanju prijateljskih odnosov, kjer odmore preživlja osamljen in 

sam ter velikokrat zaradi svoje nizke samopodobe ne zmore izkazati svojih močnih področjih in se 

morda popolnoma umakne iz skupine ali pa s »klovnovskim vedenjem« vzbuja pozornost svojih 

sošolcev in učiteljev. 

 

 Veljavni (predvsem) Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami eksplicitno ne ureja 

pomembnih področij, kot so takojšnja pomoč otrokom in staršem (zgodnja pomoč) ali 

postopkov, ki jih mora šola opraviti pred procesom usmerjanja kot sestavni del vzgojno-

izobraževalnega procesa (diferenciacija in  individualizacija, kontinuum pomoči). Zakon 

tudi  ne ureja področja nudenja pomoči pred usmerjanjem. 

 

 Usmerjenost v motnje, ovire in primanjkljaje je najbrž botrovala temu, da se je dodatna 

strokovna pomoč razvila predvsem kot pomoč za premagovanje primanjkljajev 

(rehabilitacijska) in kot učna pomoč. Premalo pozornosti pa je bilo usmerjeno k ustvarjanju 

širših/zunanjih pogojev za inkluzijo, opolnomočenju in usposobljenosti učiteljev, razvijanju 

strokovnih pristopov in vzpostavljanju socialnih mrež in podpor ob upoštevanju otrokovih 

potreb, oziroma otrokove največje koristi.  
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Na šolah se torej srečujemo z dvema vrstama dodatne strokovne pomoči. Dodatno strokovno pomoč 

za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj navadno izvajajo specialni in socialni pedagogi 

ter pedagogi. Navadno je te pomoči v višjih razredih pri učencu manj in se več ur dodeli učni 

pomoči. Učno pomoč izvajajo učitelji, ki navadno niso dovolj strokovno usposobljeni za delo z 

učenci s posebnimi potrebami oz. v našem primeru PPPU. Ta vrsta pomoči je pogosto postala ura 

brezplačnih inštrukcij, kjer učitelj ne upošteva izobraževalnih posebnosti učenca glede na njegov 

primanjkljaj oziroma motnjo. Lahko se tudi zgodi, da zaradi nepravilnega pristopa učitelja učencu, 

le-ti učenci s PPPU  takšno vrsto pomoči celo odklanjajo.  

 

 Število strokovnjakov, ki so vstopali v šolski prostor, se je prepočasi povečalo, zato je 

prihajalo do tega, da so strokovno pomoč izvajali (ne)usposobljeni strokovnjaki. Zaradi 

pomanjkanja strokovnjakov pomoč ni vedno strokovna in tudi ne učinkovita.  

 

Problem vidimo tudi v praksi, saj nekatere šole še vedno ne morejo zagotoviti ustreznih 

strokovnjakov (specialnih pedagogov, psihologov, socialnih pedagogov, logopedov …) za 

rehabilitacijsko pomoč in ta pomoč se preusmeri med druge ne (dovolj) usposobljene profile za 

korekcijo težav ali motenj pri učencih. Sprašujemo se tudi, na kak način oz. po katerih kriterijih se 

razdeli učna pomoč učiteljem, ki jo izvajajo. Ali so učitelji dodatno usposobljeni in poznajo 

primanjkljaje učencev, ki jih poučujejo? Ali gledajo na otroka dovolj celostno in ne vidijo le težav, 

ki se pojavljajo pri njegovem predmetu? Ali si učitelji želijo izvajati to pomoč ali le z urami 

dopolnjujejo svojo obvezo? Vse zgoraj naštete dileme odpirajo pomemben problem, kdo v skupini 

za pripravo individualiziranega programa je kompetenten in usposobljen, da lahko učitelje usmeri, 

da se ure dodatne strokovne pomoči naj ne izvajajo (še vedno) tradicionalno naravnano v »obliki 

inštrukcij«, ampak da na učenca gledajo tudi s socialno-emocionalnega področja. Tako imenovane 

»inštrukcije« prevladujejo predvsem v tretji triadi. Po drugi strani pa se na tem mestu postavlja 

vprašanje,  kako naj učitelj pozna druge oblike in metode dela, če se dodatno ne izobražuje sam, saj 

v času študija na fakultetah ni pridobil dodatnega znanja za delo z učenci s posebnimi potrebami.  

 

 Predmetni učitelji posameznih strok, ki izvajajo učno pomoč, niso dovolj usposobljeni za 

izvajanje podpor pomoči in odpravljanje težav na posameznih specifičnih področjih učenja 

in poučevanja, saj v predmetnikih posameznih študijskih smeri znanja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami sploh niso vključena.  
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 V osnovnih in srednjih šolah se je dodatna strokovna pomoč razvila predvsem kot učna 

pomoč. Le-ta bolj ustreza kriterijem dopolnilnega pouka kot pa strokovni pomoči.  

 

 Komisije v strokovnih mnenjih vnaprej upoštevajo pogoje, ki jih je v določenem okolju moč 

doseči, kar ni vedno skladno z največjo koristjo otroka.  

 

 Strokovna mnenja naj bi bila mnogokrat presplošna. Temeljila naj bi predvsem na 

ugotavljanju primanjkljajev, ovir in motenj in zato ne nudijo dovolj strokovnih podlag za 

konkretno opredelitev vzgojno-izobraževalnih potreb, ki naj bi jih šola zagotavljala za 

uspešno integracijo otrok. 

 

Strokovna mnenja dobijo starši in ne tudi šole. Pomembno je podkrepiti aktivno vlogo staršev v 

procesu priprave individualiziranega programa na šoli, saj bi lahko s pomočjo konkretnih 

predlogov članov komisije za usmerjanje otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami opozorili 

tudi na ostala področja, kjer bi naj šola in izvajalci dodatne strokovne pomoči bili še dodatno 

pozorni in ta področja tudi razvijali. Torej v programih ne bi bili zapisani samo izobraževalni 

cilji, kot se pogosto dogaja sedaj.  

 

 Strokovne institucije (zavodi za osebe s posebnimi potrebami) naj bi bili strokovna baza za 

mobilne službe posameznih strok, ki naj bi omogočali otrokom ustvarjanje pogojev za 

premagovanje ovir, motenj in primanjkljajev. Do sedaj za tako delovanje niso bile 

zagotovljene vse potrebne normativne podlage.  

 

 Razvoj mobilne službe se odvija prepočasi. Pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev, 

ki se izvaja kot mobilna služba v osnovnih šolah, predstavlja 25 % obsega pomoči, v 

srednjih pa 1,4 %. 

 

  Veljaven zakon otrok s posebnimi potrebami ne opredeljuje kot subjekte v postopku 

usmerjanja.  

 

Pred pripravo predloga sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so 

strokovnjaki preverili še mnenja in stališča strokovnih delavcev in ravnateljev. Kovšca in Barle 

Lakota (2010) navajata, da anketiranci menijo da so v obstoječem Zakonu o usmerjanju otrok s 
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posebnimi potrebami potrebne dopolnitve in poudarjajo potrebo po natančnejših strokovnih 

usmeritvah, določitvi prilagoditev, bolj konkretnih napotilih, ki bi izhajali iz strokovnega mnenja v 

odločbi. Vsebina odločbe tudi po njihovem mnenju ne zadošča pripravi individualiziranega 

programa vzgoje in izobraževanja. Pri zagotavljanju izvajanja dodatne strokovne pomoči 

anketiranci ugotavljajo, da se šole največkrat srečujejo s pomanjkanjem ustreznih kadrov ter 

nezadostno strokovno usposobljenostjo za delo z otroki s posebnimi potrebami. Polovica 

anketirancev je mnenja, da je potrebno nekatere skupine otrok s posebnimi potrebami poimenovati 

na novo, in sicer je potrebno opredeliti otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, potrebno je 

dodati novo skupino avtistične motnje ter konkretizirati specifične učne težave. Izjemno visoko 

stopnjo soglasja izražajo anketiranci, da je potrebno urediti področje zgodnje obravnave otrok s 

posebnimi potrebami in da je med oblike dodatne strokovne pomoči potrebno uvesti še svetovalno 

storitev ter mrežo strokovnih in podpornih centrov. Anketa je torej pokazala, da je s spremembo 

zakona potrebno nujno urediti nekatera vprašanja. Nakazana pa so bila tudi posamezna področja, ki 

jih je treba s spremembo urediti. Kovšca in Barle Lakota (2010) ugotavljata, da so ta področja 

skladna z že navedenimi ugotovitvami.  

 

V praksi se srečujemo s podobnimi težavami, ki so jih označili strokovni delavci šol (od tega je bilo 

vključenih 54 % tistih, ki delajo na osnovni šoli). Sprememba Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami je potrebna, če že ne nujna, saj bomo le tako lahko zagotovili optimalni razvoj 

učencev s posebnimi potrebami in s primernimi strokovnjaki z ustrezno dodatno strokovno pomočjo 

nudili optimalno obravnavo teh otrok.  

 

Po opisu stanja in opredelitvi razlogov so se na podlagi pridobljenih informacij oblikovali predlogi 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.  

Kovšca (2010) navaja, da smo koncept inkluzije v Sloveniji formalno uzakonili leta 2000 s 

sprejemom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Zakon je po njenem mnenju pomenil 

velik korak naprej, in je poudaril, da samo vključitev (integracija) otrok s posebnimi potrebami ni 

dovolj. Že takrat je predvidel, da uspešnega šolanja ni mogoče zagotoviti brez spreminjanja 

pogojev, okolja, v katerega so otroci s posebnimi potrebami vključeni, pa tudi to, da ni enoznačnih 

rešitev, ki bi temeljile na ugotovljeni motnji, oviri oz. primanjkljaju. Kovšca (2010) pri tem 

poudarja, da je treba s predlogom spremembe zakonske ureditve ne le utrditi paradigmo inkluzije, 

temveč jo tudi umestiti v kontekst uresničevanja največjih možnih otrokovih koristi. Pri 

uresničevanju strokovne presoje, katere so največje koristi otroka, je po mnenju avtorice težko 
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presojati tudi zaradi kategorij, v okviru katerih naj bi razmišljali. Dosedanji zakon jasno opredeljuje 

skupine otrok s posebnimi potrebami, kjer naj bi že njihovo poimenovanje utrjevalo stereotipne (če 

ne celo diskriminatorne) predstave. Ena izmed osrednjih pozornosti v novem predlogu zakona je 

namenjena poimenovanju skupin otrok. Poimenovanje naj bi jasneje odražalo, kaj moramo storiti, 

da bo šolanje teh otrok uspešno, ne pa da se otroke klasificira glede na odstopanja od večine. Zakon 

bi naj tako jasneje opredelil, kako iz polja medicinskih ugotovitev prestopiti v polje izobraževalnih 

potreb.  

Področje, na katerega še opozarja Kovšca (2010), je razumevanje otroka s posebnimi potrebami in 

njegovih staršev kot subjekt procesa usmerjanja. Uresničevanje inkluzivne paradigme je uspešno 

samo, če smo zares ustvarili pogoje za to, da se lahko otrok uspešno šola. V praksi ob dosedanjem 

izvajanju zakona se je pokazalo, da usmerjanje razumemo preveč instrumentalno, da na koncu 

procesa razvodeni temelj usmerjanja, to je korist otroka. Z uvajanjem nove oblike dodatne 

strokovne pomoči (svetovalna storitev) in z uvajanjem instituta zagovornika skušajo s predlogom 

novega zakona okrepiti vlogo otrok in staršev kot subjektov procesa. Kovšca (2010) navaja, da med 

instrumente, ki bi opolnomočili starše in otroke v procesu šolanja, sodi tudi eksplicitno uvajanje 

določil, povezanih z zgodnjo obravnavo otrok. Hkrati pa se strokovnjaki zavedajo, da je  

opolnomočenje otrok in staršev mogoče le ob ustrezni organiziranosti sistema, ki je dolžan izvajati 

vzgojno-izobraževalne programe. Predlaga se svetovalna storitev otrokom, staršem, učiteljem, ki 

neposredno delajo z otrokom, tudi sošolcem in njihovim staršem. Zagotovili pa bi tudi razvoj 

stroke, možnost izposoje materialov in učnih pripomočkov, zato želijo razviti podporne/strokovne 

centre, ki bodo nudile strokovno pomoč šolam, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami. S tem 

želijo zagotoviti tudi dodatno strokovno pomoč v skladu s potrebami otroka in s tem prekiniti 

dosedanjo prakso, ko (tudi zaradi neurejenega sistema) različnih oblik strokovne pomoči, ki bi 

posameznemu otroku pripadale, ni bilo mogoče zagotoviti. Le-ta se je največkrat izvajala kot učna 

pomoč. Ali kot zapiše Kovšca (2010), včasih celo kot od države plačana inštrukcija.  

 

2.3.7. SOCIALNA INTEGRACIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 

Opredelitev socialne integracije 

Integracijo otrok s posebnimi potrebami je mogoče razumeti z dveh vidikov, z izobraževalnega in z 

vzgojnega. Z drugimi besedami – integracija otrok s posebnimi potrebami se po eni strani nanaša na 

kognitivne vidike, ki so povezani s storilnostjo in z učno uspešnostjo, po drugi strani pa na 

konativne vidike, ki se nanašajo na samodejavnost posameznega otroka in na njegovo vpetost v 



64 

 

socialne odnose. Ta vidik integracije imenujemo socialna integracija (Lebarič, Kobal Grum in 

Kolenc, 2006). 

V literaturi so omenjene različne opredelitve socialne integracije, strniti pa jih je mogoče v 

naslednjih točkah (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006): 

 socialna integracija je pogoj za inkluzijo; 

 socialna integracija temelji na preprečevanju socialne izključenosti; 

 socialna integracija je temelj demokratične družbe; 

 socialna integracija je odvisna od politične volje države; 

 socialna integracija je zrcalo učinkovitosti šolskega sistema; 

 socialna integracija je temelj učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega razvoja otrok.  

 

Skrb za socialne odnose med vsemi otroci, tistimi s posebnimi potrebami in tistimi brez njih, ter 

hkrati skrb za socialne odnose med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem sistemu je temelj 

za socialno integracijo. Vprašanje pa je, koliko se tega zavedajo učitelji in morda tudi starši ter 

ostali strokovni delavci, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, v našem primeru z učenci s 

PPPU.  

Kot navaja Žerovnikova (2004, v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006), je socialna integracija 

otrok s posebnimi potrebami primarni cilj inkluzivnega modela vzgoje; le-ta mora temeljiti na 

»načelu zagotavljanja enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok s posebnimi 

potrebami«. To načelo naj bi se v šoli kot osrednji instituciji uresničevalo skozi zagotavljanje 

možnosti otrokom s posebnimi potrebami, da se sovrstniki družijo, skupaj z njimi vzgajajo in 

razvijajo ter postanejo enakovredni člani šolske skupnosti. Družba, ki želi omogočiti otrokom s 

posebnimi potrebami boljše možnosti za razvoj in ki jih želi sprejeti kot enakovredne člane 

skupnosti, mora v čim večji meri ustvarjati ugodne razmere za njihovo socialno integracijo, 

kadarkoli je to mogoče (Stančić, 1982, v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Največja ovira za 

uresničevanje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v okolje so pričakovanja okolja. Šola 

pričakuje, da bodo otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v redno osnovno šolo, ne glede na 

okvaro ali posledice svoje prizadetosti sledili pouku, organiziranemu za njihove sovrstnike brez 

okvar, in bodo pri učenju napredovali podobno kot njihovi sošolci. Učitelji se predvsem 

osredotočajo na učni načrt in so tako obremenjeni samo z usvajanjem ciljev pri učencih s posebnimi 

potrebami (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006).  

Zaviršek in Urh (2005, v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006) razmišljata, da imajo otroci s 

posebnimi potrebami v Sloveniji resda vse formalne človekove pravice, vendar je na ravni 
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vsakdanjega življenja očitno, da otroci pogosto niso enakovredno vključeni v običajno življenje. 

Izkušnje integriranih posameznikov kažejo, da klasična integracija ne zadošča. Sedenja v istem 

razredu kot vrstniki še ne moremo poimenovati socialna integracija. Razvijati moramo strpnost in 

odnos do drugačnosti. Ko bodo ravnatelj in učitelji (ter drugi strokovni delavci) resnično sprejeli 

učence s posebnimi potrebami, bodo ob vzgledu privzgojili tak odnos tudi ostalim  učencem na šoli.  

 

Socialna integracija je za uspešno delovanje integriranih razredov enako pomembna kot vzgojno-

izobraževalna integracija. Pomeni spretnost ustvarjanja emocionalnih vezi z vrstniki, razredom, 

prispeva k oblikovanju pozitivne samopodobe, k večji osebnostni integriranosti, uravnoteženosti in 

stabilnosti (Hvala, 2004). 

 

Otroci, ki so socialno integrirani v svoje domače okolje, imajo možnost pridobiti različne socialne 

izkušnje. Mreža vrstnikov otrok s posebnimi potrebami je tako lahko zelo razvejana in pisana 

(Hvala, 2004). Velikokrat se zgodi, da je učenec s posebnimi potrebami že od začetka šolanja 

vključen v isti razred kot njegovi sošolci. Le-ti sicer obiskujejo isti razred, a vseeno se dogaja, da v 

tej sredini ni veliko komunikacije in vrstniških interakcij, kot bi lahko bile.  

 

Pomen razlikovalnega pristopa v procesih socialne integracije 

Lebaričeva, Kobal Grumova in Kolenc (2006) poudarjajo, da se pri otrocih s posebnimi potrebami 

nekateri strokovnjaki še vse (pre)radi naslanjajo na primerjalno obravnavo, saj ta zahteva manj 

znanstvenega in strokovnega napora za razumevanje otrokovih specifičnosti. Njena značilnost je, da 

povprečen celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami obravnavamo tako, da ga primerjamo s 

povprečnim celostnim razvojem otrok, ki nimajo posebnih potreb. Pri tem trčimo na dve neizogibni 

oviri (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006):  

 spregledamo dejstvo, da obstaja več skupin otrok s posebnimi potrebami in da posledično 

obstajajo med njimi tako interindividualne razlike (med skupinske) kot intraindividualne 

(znotraj skupinske); 

 na podlagi sovpadanja kronološke starosti skupine otrok s posebnimi potrebami s 

kronološko starostjo skupine otrok brez posebnih potreb posledično narobe sklepamo, da naj 

bi bile posebne potrebe tolikšen nenadomestljiv primanjkljaj, da ga otrok z nobenimi 

drugimi kompenzacijami ne bi zmogel nadomestiti oziroma preseči. Napačen sklep je torej, 

da naj bi otroci s posebnimi potrebami tako zelo zaostajali za drugimi, da ne bi bili sposobni 

in zmožni integriranih oblik vzgoje in izobraževanja.  
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2.3.8. SOCIALNA INTEGRACIJA UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Vključevanje učencev z učnimi težavami v razrede pomeni tudi razvijanje socialnega in 

emocionalnega področja. V razredu naj bi ti učenci imeli priložnosti za vzpostavljanje novih 

prijateljstev, počutili bi se naj manj stigmatizirane in razvijali pozitivno mnenje o sebi. Predvsem 

mladostniki imajo veliko željo po druženju s svojimi vrstniki. Pomembno jim je, da skupaj s 

prijatelji malicajo, se z njimi družijo med odmori ali si pomagajo pri šolskih aktivnostih. 

Schmidtova (2000, 2001) povzema, da socialni položaj in emocionalno počutje učenca z učnimi 

težavami sodita med najbolj zanesljive pokazatelje uspešne ali neuspešne vzgojno-izobraževalne 

integracije. Če se učno manj uspešen učenec v heterogenem razredu nenehno sooča z boljšimi 

sošolci, se lahko to negativno odraža pri ocenjevanju lastnih sposobnosti, kar lahko pripelje do 

slabše motivacije za uspehe, negativne samopodobe in postopoma do izolacije (Schmidt, 2000, 

2001). Nekateri raziskovalci (Margalit in Levin-Alyagon, 1994; Pavri in Monda-Amaya, 2000, v 

Wiener in Tardif, 2004) so tudi ugotovili, da so učenci z učnimi težavami poročali o večji 

osamljenosti in nižji akademski samopodobi kot njihovi vrstniki (Bear, Clever in Proctor; Bear idr. 

1993; Vaughn idr. 1996, v Wiener in Tardif, 2004). Švicarska raziskava avtorjev Haeberlina, 

Blessa, Mosera in Klaghoferja (1991, v Schmidt, 2001) o integraciji učencev z učnimi težavami je 

opozorila na neugodno emocionalno in socialno integracijo otrok z učnimi težavami v redni osnovni 

šoli. Raziskava Schmidtove (2001) pa je pokazala, da so učenci z učnimi težavami v heterogenem 

razredu redne osnovne šole opazno slabše socialno integrirani kot njihovi sošolci. Njihova 

neustrezna socialna vključenost je pogojena s številnimi značilnostmi, kot so npr. slab šolski uspeh, 

socialne in interakcijske težave v odnosu do sošolcev in učiteljev, šibka samopodoba in druge 

značilnosti. Integracija otrok z učnimi težavami zahteva oblikovanje takšnih vzgojno-izobraževalnih 

okolij, ki bodo uveljavljala spremembe ne le na kognitivnem in emocionalnem področju osebnosti, 

ampak tudi v družbeni klimi. Te spremembe vidi Schmidtova (2001) tudi kot poseg na področje 

izobraževanja in strokovnega usposabljanja učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

(defektologov), ki naj bi znali učinkovito vstopati v interpersonalne odnose, ki bodo socialno 

kompetentni in zmožni delati timsko.  

 

Mnoge raziskave v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji in Švici so pokazale, da imajo v povprečju 

učenci z učnimi težavami v rednih razredih nižji sociometrični status kot učenci brez učnih težav 

(Guralnick idr., 1996, v Schmidt, 2000).   
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Tuje raziskave so pokazale, da se v razredih izboljša socialni status učencev z učnimi težavami, 

kadar imajo le-ti priložnost vzpostavljanja pozitivnih interakcij z vrstniki (Vaughn idr., 1996; 

Wiener in Tardif, 2004, v Estell idr., 2008).  

Učitelji in drugi šolski strokovnjaki specifične učne težave najpogosteje pojmujejo kot 

izobraževalni primanjkljaj in le redko tudi kot težave na področju socialne integracije. V praksi se 

ugotavlja, da se večina učencev s specifičnimi učnimi težavami več družijo z mlajšimi otroki ali 

odraslimi, ker imajo malo prijateljev med vrstniki. Pokazalo se je tudi, da je le redko v strokovnih 

mnenjih učencev s posebnimi potrebami predlagan tudi trening socialnih spretnosti, ampak dodatna 

strokovna pomoč je praviloma namenjena le učnim težavam (Kavkler, 2005). Zaradi tega razloga se 

je potrebno v šolah še posebej zavzemati in ozaveščati učitelje, da je tudi socialno področje učenca 

s specifičnimi učnimi težavami zelo pomembno za njegov celostni razvoj.  

 

Vpliv specifičnih učnih težav na sposobnost socialne integracije  

Kot navaja Kavklerjeva (2005), so težave socialne integracije otrok s specifičnimi učnimi težavami  

lahko primarno pogojene z biološkimi dejavniki, so sekundarno pridobljene med šolanjem ali pa so 

kombinirane. Kadar se otrok s SUT v socialni situaciji vede neustrezno, je to lahko zaradi 

pomanjkljive ali popačene zaznave, razumevanja ali interpretacije ključnih socialnih informacij v 

okolju. Kadar pa je tak učenec v okolju, ki ga pozna in je dovolj konkretno, nima težav. Ena od 

pomembnih sekundarnih značilnosti otrok s SUT je slabše razvita sposobnost samoregulacije, ki je 

pomemben del metakognitivnih procesov in poleg učenja izobraževalnih predmetov onemogoča 

tudi učenje vedenja, prilagojenega socialnim situacijam.  Ker si otrok s SUT pogosto zapomni le del 

informacij, ne ve, ali je neko dejanje dovoljeno ali prepovedano, slabše in počasneje predeluje 

verbalne informacije, ki jih sprejme po slušni poti, ne prepozna nekaterih verbalnih in neverbalnih 

socialnih ključev, izbira neustrezne strategije za reševanje socialnih problemov, nima dobro razvitih 

socialnih spretnosti itd., zato si poišče družbo mlajših ali družbo mladih, ki nimajo dosti pravil, kot 

npr. skupine mladostnikov z motnjami vedenja (Božič, 2002). Najizrazitejše težave v socialni 

integraciji imajo otroci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Kot smo že omenili, so NSUT 

specifična vrsta učnih težav, ki se nanašajo na otrokov izobraževalni, socialni in emocionalni 

razvoj.  

Težave socialne integracije se manifestirajo različno. Najpogosteje se pri tej populaciji otrok 

pojavljajo naslednje težave: težave v stikih z vrstniki, težave pri upoštevanju pravil in prestopništvo 

(Kavkler, 2005).  
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Težave v stikih z vrstniki 

Kavale in Forness (1996) sta ugotovila, da ima 75 % učencev s SUT slabše razvite socialne 

spretnosti, predvsem tiste, ki vplivajo na stike z vrstniki. Vrstniki odklanjajo 50 % otrok s SUT, kar 

je mnogo več, kot je število odklonjenih otrok brez SUT (Stone in La Greca, 1990, v Kavkler, 

2005). Otroci z disleksijo kot eno od SUT imajo težave v stikih z vrstniki, ker so pogosto telesno 

(npr. manj sprejeti pri igrah) in socialno manj zreli kot vrstniki (npr. ne obvladajo priljubljenih iger, 

ne gledajo istih filmov kot vrstniki) in ne zmorejo slediti zahtevam iger, ne obvladajo pravil, ki 

veljajo v skupinah …  

 

Vzroki težav z vrstniki najpogosteje izvirajo iz (Ryan, 1994, v Kavkler, 2005): 

 slabe samopodobe zaradi slabše sprejetosti pri vrstnikih; 

 slabše iznajdljivosti v socialnih situacijah; 

 slabšega prepoznavanja verbalnih in neverbalnih socialnih ključev; 

 slabše razvitosti sposobnosti učenja iz lastnih napak; 

 slabšega priklica ustrezne besede v pogovoru z vrstniki; 

 slabšega pomnjenja zaporedij – to se kaže tudi pri tem, da si v socialnih dogajanjih težko 

zapomnijo zaporedja, zato so pogosto obtoženi, da lažejo; 

 spremenljivosti učinkovitosti iz dneva v dan, kar zmede njih same in okolje, saj enkrat nekaj 

naredijo odlično, drugič pa so popolnoma neuspešni; 

 nekonsistentnih napak; 

 anksioznosti, ki je najpogostejši emocionalni simptom, saj so stalno frustrirani in zmedeni 

zaradi svojih reakcij in reakcij, ki jih izzovejo v okolju.  

 

Otroci in mladostniki z učnimi težavami so tudi pogosto v strahu zaradi ustrahovanja vrstnikov. 

Očitno so za vrstnike lažje žrtve, saj nekateri med njimi nimajo sposobnosti, da bi se branili, ne 

znajo reči ne, premalo zaupajo vase ali so prestrašeni. Otroci z učnimi težavami pogosto tudi ne 

vedo, kaj je v takih situacijah potrebno narediti (Bradshaw, 2005, v Kavkler, 2005).  

 

Težave pri upoštevanju pravil, navodil 

Za osebe s SUT je življenje, polno pravil, dokaj težavno. Učitelji in drugi strokovni delavci bi 

morali poznati njihove primarne značilnosti delovanja, ki jih pogosto ovirajo pri učenju in 

upoštevanju pravil, da bi jim tudi šolska pravila ustrezno predstavili. Otroci s SUT namreč pogosto 

ne sledijo navodilom, ne razumejo posameznih besed, kompleksnih navodil … Slabše se izkažejo 
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tudi pri sklepanju, ki temelji na subtilnih verbalnih informacijah in neverbalnih vedenjskih znakih. 

Če ima otrok slabšo sposobnost pomnjenja, si težko zapomni daljša in kompleksna navodila. Težko 

avtomatizirano izvaja določena pravila. Problem avtomatizacije je poglavitni problem številnih 

otrok s SUT (Kavkler, 2005).  

 

Pri učenju navodil in pravil moramo upoštevati temeljne potrebe otrok s SUT, in sicer (Kavkler, 

2005): 

 kompleksna navodila in pravila razdelimo na dele in jih utrjujemo po delih; 

 navodila in pravila predstavimo tako, da jih bodo sprejeli po različnih senzornih poteh; 

 preverimo jezikovno razumevanje; 

 preverjanje razumevanja navodil in pravil; 

 naredimo plakate s pravili; 

 organiziramo vrstniško pomoč (npr. vrstnik prijazno opozori na pravilo …) itd. 

 

Motnje vedenja, ki vodijo v prestopništvo 

Mikuš Kosova (2002, v Kavkler, 2005) navaja, da ima 30 % otrok s hujšimi SUT tudi motnje 

vedenja, 40 % dečkov z motnjami vedenja pa ima SUT pri branju. Bolj rizični za vedenjske motnje 

so tisti otroci s SUT, ki imajo socialno-emocionalne težave. Otroci s SUT, ki imajo vedenjske 

težave, imajo pogosto tudi izrazit sindrom ADHD. Ti otroci tudi pogosteje izstopajo iz šole, imajo 

manj prijateljev, ko odrastejo opravljajo enostavna dela idr.  

 

Prevencijo prestopništva pri ogroženih mladostnikih s SUT dosežemo s (Sullivan Spafford in 

Grosser, 1993, v Kavkler, 2005): 

 preprečevanjem šolske neuspešnosti z ustrezno učno pomočjo; 

 ozaveščanjem učiteljev, da strategija, ki je učinkovita pri večini otrok, pogosto ni učinkovita 

pri otrocih s SUT; 

 razvijanjem kompetentnosti posameznika; 

 razvojem socialnih spretnosti; 

 razvojem metakognitivnih sposobnosti prepoznavanja potreb, čustev drugih, 

prepoznavanjem ustreznega vedenja itd. 
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Obravnava otrok s SUT in težavami socialne integracije 

Čeprav so socialni stiki z vrstniki zelo cenjeni v družbi in učitelji opažajo, da imajo učenci s SUT 

na tem področju primanjkljaje, le redki učitelji učence s SUT učijo socialnih spretnosti. Nekateri 

učitelji celo poudarjajo pomen socialnih spretnosti, vendar menijo, da učenje teh spretnosti ni 

naloga šole, ampak doma. Starši pa pogosto ne obvladajo strategij učenja socialnih spretnosti za  

otroke s SUT. SUT so ob neustreznem odzivu družine in šole podlaga za razvoj motenj vedenja. Pri 

mlajših otrocih se težave zdijo povezane z motnjo pozornosti, pri starejših pa se lahko kažejo kot 

rizično vedenje, ki lahko vodi v disocialnost (Božič, 2002). Od učiteljeve reakcije na učenčev 

neuspeh je odvisno, ali se bo moteče vedenje razvilo v motnjo vedenja – če je učitelj tolerantnejši 

do »hrupa in nemira«, učenca vključuje in ne izključuje, ga uči socialnih spretnosti ter mu ponudi 

učno pomoč, se vedenjske težave pogosto zmanjšajo ali popolnoma odpravijo (Furlong, Morrison in 

Fisher, 2005, v Kavkler, 2005). Uspešnost strategij pomoči učencem z učnimi in vedenjskimi 

težavami je pomembno odvisna tudi od poznavanja otroka in okolja, v katerem živi, se šola in 

preživlja prosti čas. Čim bolj zgodaj se obravnava začne, tem učinkovitejša je. Preventivni programi 

za najbolj rizične so najuspešnejši, če se začnejo zgodaj v otroštvu in se nadaljujejo do konca 

adolescence. Zgodnje vedenjske težave so namreč tudi dober prognostični dejavnik za poznejše 

nižje izobraževalne dosežke (Kavkler, 2005). Rabiner (2000, v Kavkler, 2005) je v longitudinalni 

študiji, v kateri je spremljal 387 otrok iz predšolskega obdobja do petega razreda, ugotovil, da 

slabša pozornost vpliva na razvoj bralnih težav. Nicholson (2003, v Kavkler, 2005) pa predstavlja 

tudi možnost, da je vzrok vedenjskih in bralnih težav v tretjem razlogu, in sicer slabše razvitih 

predbralnih sposobnostih. Otroci, ki so rizični za vedenjske in bralne težave, imajo na začetku 

šolanja težave zaradi slabše razvitih predbralnih sposobnosti (težave pri pomnjenju abecede, slabšo 

glasovno diferenciacijo …). Bralne težave pa niso posebno opazne pri branju na začetku šolanja, 

ampak postanejo očitnejše pri branju daljših in zahtevnejših besed v višjih razredih osnovne šole.  

 

Varovalni dejavniki, ki pri otrocih s SUT preprečujejo vedenjske težave, so (Horsman, 2004, v 

Kavkler, 2005): 

 pozitiven model, 

 razvoj pozitivne samopodobe, 

 podpora učiteljev in prijateljev, 

 zaupanje vase, 

 dobre socialne spretnosti, 

 dobri odnosi z vrstniki, 
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 zaupanja vredna oseba v družini ali bližnjem okolju, 

 materina empatija in zaupanje, 

 sposobnost poiskati si ustrezne konjičke itd. 

 

Na teh dejavnikih je nujno potrebno, da se gradi, saj lahko na tak način tako doma kot seveda v šoli 

preprečujemo nastanek vedenjskih težav pri učencih s SUT. Za to nam ne sme zmanjkati časa ali se 

ne smemo izgovarjati, da tega ni v učnih načrtih, saj je šola ustanova, ki ne samo poučuje, ampak 

tudi vzgaja in gradi na učenčevih močnih področjih.  

 

Pomoč učencem s SUT v osnovni šoli 

Glede na stopnjo vedenjskih in učnih težav v številnih evropskih državah otrokom organizirajo 

pomoč pri kontinuumu, in sicer v zaporedju: od učiteljeve obravnave v razredu brez pomoči, učne 

pomoči svetovalnih delavcev ali drugih strokovnih delavcev, delnega vključevanja otroka v 

specialni razred, vključevanje v specialni razred za otroke z emocionalnimi in vedenjskimi 

motnjami do vključitve v zavod za otroke z motnjami vedenja (O'Brien in Guiney, 2005, v Kavkler, 

2005).  

Bear, Clever in Proctor (1991, v Nowicki, 2003) so ugotovili, da so učenci v specialnih razredih 

imeli višjo samozaznavo šolskih kompetenc kot učenci z učnimi težavami v »običajnih« razredih. 

Metaanaliza avtorice Nowicki (2003) je pokazala, da so učenci z učnimi težavami v inkluzivnih 

razredih bolj socialno ogroženi kot njihovi povprečni do visoko zmožni sošolci. V primerjavi s temi 

sošolci imajo učenci z učnimi težavami tudi nižji socialni status v razredih. Obratno pa je raziskava 

avtoric Wiener in Tardif (2004) pokazala, da so učenci z učnimi težavami v inkluzivnih razredih 

imeli trdna/zadovoljiva prijateljstva, so bili manj osamljeni in so imeli manj vedenjskih težav kot 

učenci v specialnih razredih.  

 

Splošna načela pomoči so (Horsman, 2004, v Kavkler, 2005): 

 učimo jih govoriti o težavah (jezikovne težave jim onemogočajo izražanje čustev); 

 pomagajmo jim, da ne obupajo; 

 omogočimo jim, da se bodo cenili; 

 strukturirajmo jim okolje, v katerem živijo in se učijo; 

 opaziti in nagraditi moramo tudi trud, in ne le popolnoma pravilen odgovor; 

 obravnavajmo jih s spoštovanjem, zato jih ne smemo zmerjati z lenobami, neumneži in 

podobnimi žaljivkami; 



72 

 

 pomagajmo jim postaviti realne cilje za svoje dosežke; 

 organizirajmo jim vrstniško pomoč; 

 dajemo oporo otrokom in učiteljem. 

 

Učitelj, ki ima v razredu otroka s SUT in motečim vedenjem, se mnogo bolj ukvarja s 

preprečevanjem vedenjskih kot bralnih težav. Kavklerjeva (2005) opozarja, da ne rešimo veliko, če 

se usmerimo le v prevencijo enega simptoma ali vedenjskih ali bralnih težav. Izboljšanje bralnih 

sposobnosti otrok, ki so moteči v razredu, pogosto pozitivno učinkuje tudi na vedenje.  

Najbolj učinkovita je kombinacija pristopov, in sicer trening socialnih spretnosti in trening strategij 

za učinkovitejše učenje branja. Napredek v osnovnem znanju pripomore k občutku večjega 

zaupanja vase in večjemu veselju za delo, kar postopoma, s pomočjo treninga socialnih spretnosti, 

spodbudi otroka tudi k ustreznejšemu vedenju (Nicholson, 2005, v Kavkler, 2005). Obravnava mora 

biti usmerjena v razvoj otrokovih močnih področij, kombinacijo obravnave učnih težav in težav na 

področju socialne integracije. Poiskati je potrebno osebo, ki otroku daje oporo, mu omogoči 

doživljanje uspeha in zna vplivati tudi na okolje: od vrstnikov, da otroka bolje razumejo in 

sodelujejo z njim, do staršev, da znajo otroku pripraviti bolj strukturirano domače okolje (Kavkler, 

2005).  

 

2.4. SOCIALNO VEDENJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

2.4.1. SOCIALNE SPRETNOSTI  

Luckasson idr. (2002, v Tassé, Havercamp in Thompson, 2006) so kot eno izmed prilagodljivih 

vedenj opisali tudi socialne spretnosti, in sicer kot tiste spretnosti, ki vsebujejo prijateljstvo 

(oblikovanje in vzdrževanje odnosov), interakcije z drugimi, socialni delež (udeležba), socialno 

mišljenje, vključevanje, osebno varnost (sigurnost), sledenje zakonom in medosebne zaupljivosti.  

»Socialne spretnosti temeljijo na sistemu stališč, interesov, vrednot in socialnih norm, ki 

posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega odzove na 

dogajanje s strategijo v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku. Oblikovanje posameznikove 

osebnosti poteka s sprejemanjem družbenih norm, pričakovanj in zahtev (socializacija) ter hkrati z 

razvijanjem in uveljavljanjem lastnih značilnosti in zmožnosti (individualizacija). Za uspešno 

zadovoljevanje lastnih temeljnih psihosocialnih potreb (po varnosti, sprejetosti, uspešnosti itd.) ob 

sočasnem upoštevanju potreb drugih je pomembna posameznikova sposobnost, da se zmore 
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učinkovito in konstruktivno integrirati v socialno okolje« (Bizjak, Tome, Justinek, Čater in Vec, 

2010, str. 1). 

»Socialne spretnosti obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in 

konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in bolj ozaveščenega 

odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža v vsem sklopu posameznikovega ravnanja v 

medosebnih interakcijah in njegove komunikacije z drugimi ljudmi« (Bizjak, Tome, Justinek, Čater 

in Vec, 2010, str. 1).   

Bizjakova, Tometova, Justinekova, Čaterjeva in Vec (2010) navajajo, da razvoj socialnih spretnosti 

mora temeljiti na konceptu otrokovih pravic, ki jih postavlja v procesu učenja v enakopraven 

partnerski položaj. Naloga učiteljev je, da jih povabijo k sodelovanju, jim organizirajo raznolike 

razmere za učinkovito učenje socialnih spretnosti v različnih kontekstih. Dajejo jim naj povratne 

informacije o socialnem ravnanju in razvijajo širok nabor možnosti. S svojim zgledom in ravnanjem 

hkrati predstavljajo načine in oblike socialnega delovanja med svojimi in tujimi potrebami 

uravnoteženo, konstruktivno, učinkovito ter socialno sprejemljivo.  

 

Socialne veščine po Rozmanovi (2006) so veščine, ki se dogajajo na treh ravneh: na osebnem 

nivoju (te posameznik potrebuje za izgraditev samopodobe, reševanje lastnih težav, izražanje svojih 

zamisli), na nivoju odnosov (pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, gradnja in 

vzdrževanje lastnih socialnih mrež) in na nivoju širše družbe ali makrosistema (občutljivost za 

druge, prispevanje k dobrobiti države). Socialne veščine so pomemben del zaznanih osebnih 

kvalitet mladostnikov. 

 

Socialne spretnosti so torej naučene, izhajajo iz značilne situacije in se kažejo v učinkovitem 

medsebojnem odnosu (Van Hasseelt, Hersen in Whitehill, 1979, v Schmidt, 2001). Schmidtova 

(2001) navaja, da v literaturi zasledimo, da se socialne sposobnosti nanašajo na značilnosti, socialne 

spretnosti pa na obnašanje. Socialne sposobnosti predstavljajo oceno, ki temelji na presoji o tem, ali 

je bila neka socialna naloga ustrezno opravljena, medtem ko se socialne veščine nanašajo na 

dejanja, ki se kažejo v specifičnih socialnih položajih, kjer se zahteva ustrezno opravljena naloga.  

 

Dimenzije socialnih spretnosti 

Bierman in McCauley (1987, v Pečjak in Košir, 2002) povzemata po Hartupu, da imajo pozitivni 

vrstniški odnosi v razredu ključno vlogo v otrokovem socialnem razvoju. Odnosi med vrstniki so na 

eni strani produkt razvitosti določenih socialnih spretnosti otroka, po drugi strani pa se otrok 
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številnih pomembnih socialnih spretnosti, od prevzemanja vlog do kontrole agresivnosti, nauči v 

interakcijah z vrstniki. Caldarella in Merrell (1997, v Pečjak in Košir, 2002) v svoji taksonomiji 

socialnih spretnosti navajata pet najpogostejših dimenzij socialnih spretnosti, ki sta jih povzela na 

podlagi rezultatov enaindvajsetih empiričnih raziskav. Te dimenzije so: 

 

 Odnosi z vrstniki 

Ta komponenta se je pojavila v 52,4 % raziskav in se kaže kot dominantna med spretnostmi, ki 

zagotavljajo dobro socialno sprejetost v skupini. Kaže se kot sposobnost učenca, da pohvali druge, 

da jim pomaga in jih podpira ali da jih povabi k igranju ali delu.  

 

 Samouravnavanje 

Ta komponenta je bila enako kot prva prisotna v 52,4 % raziskav in vključuje spretnosti 

samokontrole, upoštevanje socialnih konvencij, socialno neodvisnost, socialno kompetentnost, 

socialno odgovornost in visoko frustracijsko toleranco.  

 

 Akademska/učna spretnost 

Prisotna je bila v 47,6 % raziskav in se nanaša na vedenja učencev, za katere učitelji navajajo, da so 

neodvisni in učno učinkoviti. Gre za učence, ki so sposobni samostojno končati določene učne 

naloge in zadolžitve ter pozorno slediti učiteljevim navodilom.  

 

 Pripravljenost za sodelovanje 

Pojavila se je v 38,1 % raziskav. Učenci, ki imajo izraženo to komponento socialnih spretnosti, so 

pripravljeni sodelovati z drugimi, upoštevaje skupna pravila in pričakovanja.  

 

 Asertivnost 

Kot dimenzija se je pojavila v 33,3 % raziskav in z njo označujemo ekstravertiranega učenca z 

asertivnimi socialnimi spretnostmi, ki je socialno iniciativen in aktiven – tj. učenca, ki brez težav in 

pogosto vzpostavlja interakcije z drugimi.  

 

Socialna sprejetost v skupini ima tako neposredne kot tudi posredne učinke na otrokovo 

funkcioniranje (Kennedy, 1990, v Pečjak in Košir, 2002). Rezultati različnih raziskav kažejo, da so 

težave v odnosih z vrstniki prediktor težav s prilagajanjem v odraslosti (Pečjak in Košir, 2002).  
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Asertivnost kot ena izmed petih dimenzij socialnih spretnosti 

Glede na to, da se je termin asertivnost začel uporabljati šele v zadnjem obdobju in da njegovega 

pomena še vedno vsi ne razumejo ali si ga ne znajo razložiti, ga bomo v nadaljevanju na kratko 

predstavili, saj v empiričnem delu raziskujemo tudi to področje. Omenili smo že, da je ena izmed 

petih najpogostejših dimenzij socialnih spretnosti. Asertiven mladostnik je tisti mladostnik, ki je 

ekstravertiran in ima asertivne socialne spretnosti. Tak učenec je torej socialno iniciativen in 

aktiven ter brez težav pogosto vzpostavlja interakcije z drugimi.  Termin asertivnost se še vedno 

redko pojavlja v šoli.  

 

Asserere pomeni v latinščini trditi. Slovenski jezik ne premore ustrezne domače besede. 

»Asertivnost ni ne ponižnost ne agresivnost, ampak srednja pot med obema. Je sposobnost znati se 

postaviti zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za nekaj, potegovati se za lastne pravice – 

vendar brez nasilja, s spoštljivim odnosom do drugačnosti drugega in do njegove svobode. 

Namenjena je torej varovati sebe, lastne vrednote, osebnost in dostojanstvo« (Ščuka, 2006, str. 3). 

Elliottova in Gramlingova (1990, v Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004) sta asertivnost 

opredelili kot interpersonalno spremenljivko, ki pomeni učinkovito izmenjavo misli in občutkov v 

socialnih situacijah na način, ki upošteva in dopušča mnenje ter čustvovanje drugih. Asertivni 

posamezniki si v ustreznih interakcijah z drugimi krepijo samozaupanje in zadovoljstvo, medtem ko 

neasertivni doživljajo pomanjkanje zaupanja v lastne misli, občutke, prepričanja in mnenja ter se v 

(zanje) neprijetnih medosebnih situacijah ne izpostavijo. Manj asertivne osebe so tudi bolj 

osamljene. Asertivnost je bistvena pri optimalnih strategijah spoprijemanja s stresom in povečuje 

učinke socialnih interakcij. Asertivni ljudje v stresnih situacijah očitno bolje izkoristijo prednosti 

medosebnih odnosov, zato je upravičena ugotovitev, da gre za osebnostno značilnost, ki v stresni 

situaciji sproži posebno vrsto podpore, katere ugodni učinki se kažejo v kognitivni in emocionalni 

sferi (čeprav ne spremenijo dejstva, da stresna situacija obstaja). Zgoraj omenjeni avtorici (v 

Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004) poročata o blažilnem delovanju socialne integriranosti, ki 

pa je odvisno od asertivnosti, saj ta ojača pozitivne učinke posebnih medosebnih odnosov ter 

zmanjša verjetnost depresivne reakcije. Socialna vključenost in doživljanje sprejetosti potrjujeta 

občutek lastne vrednosti, kar pojasni stopnjo depresivnosti. Kot trdita avtorici Petrovič Erlah in 

Žnidarec Demšar (2004), je možno sklepati, da imajo asertivne osebe boljše interakcije in tesnejši 

stik z ljudmi, medtem ko manj asertivni v stresnih razmerah navadno ne zmorejo dovolj učinkovito 

komunicirati in zato zdrsnejo v izolacijo, kar pomeni, da je asertivnost tista osebnostna značilnost, 
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ki sooblikuje doživljane samega sebe kot osebo, sposobno obvladati obremenitve in reševati 

probleme.  

Sprašujemo se, koliko so o tem ozaveščeni učitelji v šolah in v kolikšni meri pri svojih učencih 

razvijajo (ali dopuščajo) asertivnost.  

 

2.4.2. SOCIALNE SPRETNOSTI IN SOCIALNA SPREJETOST 

Pogosto se socialna sprejetost pojmuje tudi kot izid posameznikovih socialnih spretnosti. Kvaliteta 

vrstniških odnosov, in s tem socialna sprejetost, je namreč v veliki meri odvisna od tega, kako 

učinkovito učenci navezujejo stike s svojimi vrstniki, kar se kaže v uporabi socialnih spretnosti 

(Pečjak in Košir, 2002). Vendar pa pri tem ne gre za enosmeren proces, kjer so socialne spretnosti 

pogoj za socialno sprejetost, temveč je odnos med tema dvema komponentama kompleksnejši. Med 

njima obstaja vzajemen odnos, kar dokazujejo tudi empirični dokazi. Ne le da uporaba socialnih 

spretnosti pripomore k večji socialni sprejetosti, ampak ima tudi kakovost vrstniških odnosov 

povraten vpliv na nadaljnji razvoj socialnih spretnosti (Merrell 1999, v Pečjak in Košir, 2002). 

Pomembno je učence spodbujati k temu, da se naučijo raznih socialnih spretnosti, ki bodo izboljšale 

odnose v razredu in status posameznikov (Marentič Požarnik, 2000, v Kolarič, 2009). To velja tudi 

za morda rizično skupino otrok in mladostnikov v razredu, tj. učencev s specifičnimi učnimi 

težavami (ali težjo obliko primanjkljajev na posameznih področjih učenja). Pri njih mora biti toliko 

večji poudarek na razvijanju teh sposobnosti, saj se v praksi še vedno dogaja, da so bolj ali manj 

slabše vključeni (ali celo skoraj izključeni) v razredu.  

 

Empatija in prevzemanje vlog  

Empatija je oblika čustvenega vživljanja v druge ljudi in ima poseben pomen znotraj medosebnih 

odnosov. Biti empatičen pomeni »učinkovito reagirati z namenom koristiti drugemu bolj kot sebi« 

(Hoffman, 1987, v Warden in Christie, 2001). Warden in Christie (2001) nadalje opisujeta, da celo 

dve leti stari otroci lahko kažejo vrsto empatije, ko postanejo žalostni, če vidijo, da je žalosten 

njihov vrstnik. Strokovnjaki v takšnem primeru govorijo o egocentrični empatiji, ker 

predpostavljajo, da tako vznemirjen otrok še ni sposoben razumeti, kaj je povzročilo žalost drugega 

otroka in kako bi ga potolažil. Empatija lahko povzroči nesebično skrb za žrtev in zavestno željo 

pomagati – torej razvija prosocialno vedenje. Ugotovili so, da se raven empatičnega odzivanja pri 

otrocih v starosti od dveh do sedmih let razvija relativno skladno z njihovim dojemanjem 

čustvenega sveta drugih ljudi. Nekateri strokovnjaki (npr. Barnett, 1987, v Warden in Christie, 
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2001) menijo, da so korenine teh individualnih razlik odvisne od različnih socializacijskih izkušenj 

otrok; od stopnje naklonjenosti staršev, spodbujanja otroka, naj upošteva občutke in čustva drugih v 

družini, naj prisluhne pogovorom o občutkih itd.  

 

Selman (1980, v Warden in Christie, 2001) je opisal razvoj otrokove sposobnosti prevzemanja vlog. 

Avtor predlaga petstopenjski model prevzemanja socialnih perspektiv v starosti od četrtega do 

petnajstega leta naprej: 

 V prvi fazi (od četrtega do šestega leta) se otrok še ne zaveda različnih perspektiv, ampak le 

svoje. Meni, da obstaja samo njegov vidik in predvideva, da ga tudi njegova okolica v celoti 

sprejema.  

 V drugi fazi (od šestega do osmega leta) otrok dojame, da imajo drugi drugačne poglede, ki 

pa so napačni. Meni, da obstaja samo njegov vidik, prepričan je, da ga drugi ne morejo 

razumeti, zato si prizadeva, da bi jim ga pomagal razumeti.  

 V tretji fazi (med osmim in desetim letom) otroci doumejo realnost z različnih perspektiv, 

začenjajo opazovati svoje vedenje z vidika nekoga drugega in poskušajo videti sebe, kot jih 

vidijo drugi.  

 V četrti fazi (okoli desetega do dvanajstega leta) se pojavijo začetki vzajemnega 

prevzemanja vlog in metaperspektiv, ko otrok razmišlja tako: Vem, kaj misliš, in vem, da 

veš, kaj jaz mislim. V tej fazi je očitno, da je potrebna sorazmerno razvita sposobnost 

prevzemanja vlog in predvidevanja misli.  

 Zadnja peta faza (od dvanajstega do petnajstega leta in naprej), v kateri mladostnik kaže 

vedno večjo zavest o kompleksnosti in subjektivnosti socialnih perspektiv, se pri nekaterih 

ljudeh morda sploh ne pojavi.  

 

Warden in Cristie (2001) pri tem opozarjata, da gre tukaj za hkratno obravnavanje razvoja treh 

različnih, vendar prekrivajočih se otrokovih sposobnosti, in sicer za interpretiranje psihičnih stanj 

drugih, izražanje empatije do njihovih občutkov in usvajanja različnih socialnih perspektiv.  

 

Predvidevanje misli, izražanje empatije, prevzemanje vlog in komunikacija predstavljajo 

pomemben del uspešne socialne interakcije. Sklepanje prijateljstev vključuje nekaj več – psihološko 

povezanost, razvijanje občutkov zaupanja in razumevanje pravil, dolžnosti ter pridobitev, ki jih 

takšni odnosi prinašajo (Warden in Christie, 2001). 
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Otroci, ki jim spodleti pri sklepanju prijateljstev in ki jih vrstniki zanemarjajo ali celo zavračajo, so 

pogosto vedenjsko problematični, priljubljeni otroci pa razvijejo spretnosti kooperativne igre in 

socialnega pogovora. Nepriljubljenim in iz skupine izločenim otrokom prav zaradi izločenosti 

primanjkuje vaje v socialnih interakcijah. Otroci, ki jih vrstniki zavračajo, v socialnih situacijah 

pogosteje reagirajo nekooperativno ali celo agresivno (Warden in Christie, 2011). Otroci, ki so 

agresivni in jim primanjkuje socialnih spretnosti, so med vrstniki po navadi manj priljubljeni.  

 

Povezave med zavračanjem s strani vrstnikov in antisocialnim vedenjem se kažejo tudi pri učnem 

uspehu, čeprav moramo biti previdni pri sklepanju o njihovi teži ali vzročni povezanosti (Warden in 

Christie, 2001). Učenci z učnimi težavami na vzorcu iz prejšnjih raziskav so imeli manj vzajemnih 

prijateljev, nižjo kvaliteto prijateljstev, manj socialnih stikov/odobravanj, nizko akademsko 

samopodobo, revne socialne spretnosti in višji raven osamljenosti, depresije in vedenjskih 

problemov kot učenci brez učnih težav (Wiener in Schneider, 2002; Wiener, 2002, v Wiener in 

Tardif, 2004). Osamljenost visoko korelira s kvaliteto prijateljskih odnosov tako pri učencih z ali 

brez učnih težav (Parker in Asher, 1993; Margalit, Tur-Kaspa in Most, 1999, v Wiener in Tardif, 

2004).  

 

2.4.3. RAZVOJ MORALNEGA PRESOJANJA IN PROSOCIALNEGA VEDENJA 

Med prosocialno vedenje umeščamo tiste medosebne interakcije, ki podpirajo in spodbujajo 

socialne odnose. Najširša opredelitev prosocialnega vedenja vključuje tiste vedenjske oblike, ki 

izražajo spoštovanje drugih, zanimanje in skrb zanje in pripravljenost deliti z drugimi (Warden in 

Christie, 2001). Warden in Christie (2001) tudi navajata, da je nekaj raziskav pokazalo, da matere 

predstavljajo najpomembnejši vir pozitivnega ojačevanja otrokovega vedenja (v starosti od štirih do 

sedem let). Ni pa popolnoma jasno, ali vpliva takšno ojačevanje oziroma njegova odsotnost na 

poznejše otrokove prosocialne reakcije. Druge raziskave potrjujejo predvidevanja o tem, da otroci 

posnemajo vedenje ljudi, ki jim nekaj pomenijo. Naprej opazujejo in posnemajo vedenje svojih 

staršev, pozneje tudi prijateljev.  

 

Otroci se morajo naučiti veliko pravil vedenja, da lahko sodelujejo v socialnih situacijah. Ta pravila 

vključujejo (Warden in Christie, 2001): 

 socialne dogovore, ki spodbujajo interakcije; 

 preudarna pravila, ki so potrebna za otrokovo varnost; 
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 moralna pravila, ki so pogosto razumljena kot zavezujoča in univerzalna. Spodbujajo 

oblike vedenja, kot so sodelovanje, vzajemno spoštovanje, altruizem, preprečujejo pa 

sebičnost in agresivnost. Otroci se učijo o pomembnosti socialnih dogovorov in moralnih 

pravil iz lastnih interakcij, opazovanj in igre, še posebno iz konfliktnih situacij s starši in z 

vrstniki. Konflikti z vrstniki in sorojenci najpogosteje sprožajo moralna vprašanja pravice in 

pravičnost, agresivnosti in prijaznosti, medtem ko se konflikti s starši pogosteje nanašajo na 

oliko in dogovore o vedenju.  

 

Socialna interakcija otrok je odvisna od njihovega razumevanja moralnih pravil. Warden in Christie 

(2001) menita, da večina raziskav o moralnem presojanju otrok izhaja iz dela Piageta (1932) in 

Kohlberga (1976). Piaget (1932, v Warden in Christie, 2001) je na osnovi otrokovih odgovorov v 

raziskavi oblikoval tristopenjski model razvoja moralnega presojanja: 

 v predšolskem obdobju kažejo otroci predmoralno presojanje. Zdi se, da še ne razumejo 

narave in pomena pravil; 

 v stadiju moralnega realizma (od petega do devetega leta) se jim zdijo pravila stalna in 

nespremenljiva. Kršenja pravil presojajo bolj z vidika posledic posameznikovega dejanja kot 

z vidika njegovih namenov; 

 v zadnjem stadiju moralnega subjektivizma (od devetega leta naprej) začno otroci presojati 

moralnost dejanj bolj z vidika namenov kot z vidika posledic. Dojamejo, da so pravila 

socialno oblikovana, da jih postavljajo ljudje s svojim odgovorom.   

 

Antisocialno vedenje 

»Če prosocialno vedenje definiramo kot prizadevanje posameznika, da bi s svojimi sredstvi dosegel 

pozitivne rezultate, ki bi koristili drugemu, je mogoče antisocialno vedenje definirati kot poskus, da 

bi drugi osebi fizično ali psihološko škodoval« (Warden in Christie, 2001, str. 37). Tisti otroci, ki so 

najpogosteje žrtve nasilja, so negotovi in kažejo nagnjenje k anksioznosti. Pogosto so izolirani od 

ostalih vrstniških skupin, primanjkuje jim samozavesti in prosocialnih spretnosti (Marjanovič 

Umek, 2004a, v Kolarič 2009). Vrstniške izkušnje lahko torej pripomorejo k temu, da se nagnjenost 

k doživljanju anksioznosti dejansko izrazi. V retrospektivne študije ugotavljanja vzrokov socialne 

anksioznosti so bili vključeni odrasli udeleženci, ki so poročali, da so k njihovi socialni 

anksioznosti in izogibanju socialnim situacijam pripomogli zlasti zbadanje, zasmehovanje in 

trpinčenje vrstnikov ter izločanje iz njihove družbe. To pomeni, da je odnos med negativnimi 

socialnimi izkušnjami in razvojem anksioznosti recipročen. Otroci in mladostniki, ki so zadržani in 
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imajo med vrstniki manj prijateljev ali pa jih vrstniki aktivno zavračajo, bodo pogosteje razvijali 

socialno tesnobnost in zadržanost. Ker sami sebe ne bodo doživljali kot socialno kompetentne, bodo 

redkeje vstopali v interakcije z vrstniki, posledično pa manj razvijali socialne spretnosti. Zaradi 

dvoma o lastni socialni kompetentnosti ali dejansko nespretnega vedenja v socialnih stikih jih tudi 

vrstniki ne bodo vabili k druženju, lahko jih bodo ignorirali ali povsem izločili (Puklek Levpušček, 

2008). Warden in Christie (2001) opozarjata, da lahko tudi odklonitev pomoči, ki jo potrebuje 

posameznik v stiski, nezmožnost delovati prosocialno, označimo kot obliko antisocialnega vedenja.  

 

2.4.4. VIDIKI IZOBRAŽEVANJA ZA OSEBNOSTI IN SOCIALNI RAZVOJ 

 

Socialni vidik 

Vedno več otrok preživi svoj prosti čas v socialni izolaciji pred televizorjem ali računalnikom. 

Igrajo računalniške igrice, ki ne bogatijo njihovega intelektualnega in socialnega razvoja. S tem 

zgubljajo priložnost za pridobivanje socialnih spretnosti v interakciji z vrstniki. Strokovnjaki 

postajajo vse bolj zaskrbljeni tudi za kakovost socialnih izkušenj, ki jih otrokom nudi družina. Na 

razvijanje in ohranjanje otrokovih medosebnih odnosov pritiska veliko dejavnikov, ki mnogim 

otrokom vzbuja občutek nestabilnosti in negotovosti, in prav nestabilnost in negotovost socialnih 

odnosov povezujemo z razvojem neprimernih vedenjskih vzorcev (Warden in Christie, 2001). 

Razvoj dogodkov v socialnem kontekstu otrokovih izkušenj predstavlja potencialni izziv šolskemu 

kurikulumu. Šole, ki se nahajajo pod pritiskom doseganja čim boljših učnih rezultatov, ne morejo 

posvečati dovolj pozornosti osebnostnemu in socialnemu razvoju in napredku otrok in mladostnikov 

(Warden in Christie, 2001). Učitelji, starši in učenci velikokrat potožijo, da so preobremenjeni z 

učnimi cilji in rezultati, ki jih mora učenec doseči. Ob tem se zanemarja razvoj pomembnih 

spretnosti za nadaljnje učenčevo življenje.   

 

Vidik kurikuluma 

V šolstvu razlikujemo med formalnim, jasnim, eksplicitnim kurikulumom na eni strani in 

neformalnim, prikritim, implicitnim kurikulumom na drugi strani. Z vsebinami, ki zadevajo 

otrokovo socialno vedenje, se lahko srečamo tako na formalnem kot neformalnem nivoju. Z vidika 

formalnega kurikuluma je lahko osebnostni in socialni rasti otrok namenjen del učnega načrta 

posameznih šolskih predmetov in pomemben del delovnih nalog šolskih svetovalnih delavcev. 

Pogosto pa se dogaja, še posebno v nižjih razredih osnovne šole, da je osebnostni in socialni razvoj 
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otrok del neformalnega kurikuluma, ki pomembno vpliva na preostali kurikulum (Tattum in 

Tattum, 1992, v Warden in Christie, 2001). Pri spodbujanju osebnostnega in socialnega razvoja 

otrok je treba pozornost posvetiti poznavanju in razumevanju odnosov. Brez teh spretnosti otroci ne 

morejo učinkovito funkcionirati v medosebnih odnosih, se spopadati z življenjskimi zahtevami in 

konstruktivno prispevati k razvoju družbe, ko odrastejo. Rowe in Newton (1994, v Warden in 

Christie, 2001) ugotavljata tesno povezavo med socialnim in moralnim razvojem. Menita, da lahko 

moralni razvoj otrok ocenjujemo glede na to, v kolikšni meri izražajo: 

 razumevanje razlike med pravilnimi in napačnimi; 

 spoštovanje oseb, resnice in lastnine; 

 skrb zaradi vpliva njihovega dejanja na druge; 

 sposobnost odgovorno in premišljeno soditi moralnost dejanj; 

 moralno vedenje. 

 

Socialni razvoj otrok pa se po mnenju zgoraj omenjenih avtorjev izraža v: 

 kakovosti odnosov v šoli; 

 učenčevi sposobnosti preizkušati določene stopnje odgovornosti in pobude; 

 učenčevi sposobnosti uspešno sodelovati v skupini in v šolski skupnosti; 

 krepitvi učenčevega razumevanja družbe; tu imajo pomembno vlogo družina, šola, lokalna 

in širša skupnost, ki omogočajo otroku razumeti družbene strukture in procese.  

 

2.4.5. SOCIALNI RAZVOJ V MLADOSTNIŠTVU  

Ker smo v nalogi preučevali socialne spretnosti mladostnikov s PPPU, bomo v nadaljevanju pisali o 

mladostnikih in njihovih značilnostih v socialnem razvoju. Opredelili bomo tudi pojme 

mladostništvo, adolescenca in puberteta.  

Mladostniki v socialnih stikih pridobivajo nova socialna spoznanja in spretnosti. Hkrati preizkušajo 

nove vloge, opredeljujejo svoje življenjske cilje, prepričanja, vrednote in tako oblikujejo tudi svojo 

identiteto. Rezultati raziskave med slovenskimi srednješolci (Ule, 1995, v Zupančič in Svetina, 

2004) so pokazali, da mladostnike najbolj zanimajo vprašanja, ki so povezana z oblikovanjem 

identitete in osamosvajanjem od staršev: prijateljstvo in nova poznanstva, zabava in razvedrilo, 

potovanja, ljubezen in spolnost, manj pa jih zanimata politična in verska problematika. Vemo, da se 

v obdobju mladostništva spremenijo odnosi starši – mladostnik, v ospredje prihaja odnos vrstniki – 

mladostnik.  
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Značilno je, da mladostniki s starši preživijo manj prostega časa kot otroci, njihove skupne 

prostočasne dejavnosti so pogosto omejene predvsem z nakupi, gledanjem televizije, socialnimi 

obveznostmi in potovanji (Zupančič in Svetina, 1995-2002, v Zupančič in Svetina, 2004).  

 

Opredelitev pojmov mladostništvo, adolescenca in puberteta ter njihove značilnosti 

V znanstvenih delih, ki obravnavajo problematiko psihosocialnega razvoja oseb v obdobju med 

otroštvom in odraslostjo, se pogosto zasledijo naslednji izrazi: mladostništvo, adolescenca in 

puberteta (Kobal, 2000). 

Mladostništvo ali adolescenca (lat. adolescere, kar pomeni dozorevati) je razvojno obdobje med 

koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti. Gre torej za obdobje med približno enajstim 

oziroma dvanajstim in dvaindvajsetim oziroma štiriindvajsetim letom starosti (Zupančič, 2004). 

Poljšak Škrabanova (2004, v Kolarič, 2009) povzema po nekaterih avtorjih (npr. Adams, Gullotta in 

Markstrom-Adams, 1994), da so razvojni psihologi, ki v zadnjih desetletjih proučujejo različna 

življenjska obdobja, potrdili hipotezo o mladostništvu kot »razvojnem fenomenu, ki izvira sicer iz 

najzgodnejšega obdobja otrokovega življenja, hkrati pa tudi odločilno vpliva na posameznikov 

psihosocialni razvoj v odraslosti«. V sociološkem in socialnopsihološkem kontekstu pa 

mladostništvo opredeljujeta Uletova in Miheljak (1995, v Kolarič, 2009) kot »vraščanje 

posameznika v družbo oziroma družbeno poimenovanje in pojmovanje življenjskega obdobja med 

otroštvom in odraslostjo«. Pri tem pa je potrebno poudariti, da omenjena avtorja ločujeta med 

pojmoma mladostništvo in adolescenca, saj naj bi bila adolescenca, za razliko od mladosti, 

psihološki pojem, ki je povezan s procesi dozorevanja osebnosti po zaključku pubertete. Številni 

avtorji pa uporabljajo izraz mladostništvo kot sinonim za adolescenco (Kolarič, 2009).  

Pojma mladostništvo oziroma adolescenca pa ne smemo enačiti s pojmom puberteta. Puberteta je 

starostno obdobje, v katerem se odvija pospešen telesni razvoj. Le-ta vključuje doseganje 

reproduktivne zrelosti. Poleg bioloških se pod tem izrazom pojmujejo tudi spremljajoče psihološke 

spremembe. Puberteta običajno sovpada s tistim delom mladostništva, ki se opredeljuje kot zgodnje 

(Zupančič, 2004). V povprečju traja približno tri leta, so pa razlike med posamezniki zelo velike. 

Nekateri vstopijo v puberteto že pri desetih letih, drugi kasneje. Tudi konec pubertete je med 

posamezniki različen. Lahko se konča pri šestnajstih letih, pri drugih tudi šele pri osemnajstih letih. 

Mladostništvo oziroma adolescenca je torej pomembno življenjsko obdobje med otroštvom in 

odraslostjo. Je proces biološkega, psihološkega in socialnega dozorevanja, ki je s tem nujno 

povezan s pojavom pubertete, a ni njen sinonim (Kolarič, 2009). 
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Pri določanju zgornje in spodnje meje mladostništva se kronološke opredelitve med seboj 

razlikujejo. Svetovna zdravstvena organizacija loči naslednje faze mladostništva (Kobal, 2000):  

 zgodnje mladostništvo, ki traja približno od 10., 11. ali 12. do 14. leta; 

 srednje mladostništvo, ki traja od 15. do 19. leta;  

 pozno mladostništvo, ki traja od 20. do približno 22., 23. ali 24. leta.   

 

Pri določanju spodnje meje mladostništva prihaja do razlik med nekaterimi avtorji. Večje težave se 

pojavljajo pri objektivni določitvi zgornje meje mladostništva, saj različne stroke uporabljajo 

različna merila, od katerih so ena bolj objektivna, druga bolj subjektivna. Za določitev zgornje meje 

mladostništva se v sodobnih družbah uporablja eno ali več meril (Zupančič, 2004):  

 pravno–legalno (v Sloveniji 18 let);  

 sociološko (zaključek obdobja, v katerem je posameznikova socialna vloga neopredeljena); 

 ekonomsko (ekonomska neodvisnost posameznika od njegove primarne družine); 

 psihološko (razrešitev razvojnih nalog mladostništva ter doseganje relativne spoznavne, 

čustvene, socialne in moralne zrelosti). 

 

Novejše raziskave potrjujejo, da se prehod iz mladostništva v odraslost iz leta v leto podaljšuje. 

Zaradi tega mnogi avtorji predpostavljajo, da obstaja vmesna faza med mladostništvom in 

odraslostjo, tako imenovana postadolescenca, ki naj bi trajala nekje do 30. leta. Temeljna razvojna 

naloga te faze naj bi bila zaključna priprava na odraslost (Poljšak Škraban, 2004, v Kolarič, 2009). 

 

Odnos vrstniki – mladostnik 

Interakcija z vrstniki ima pomembno vlogo v mladostnikovem razvoju, tj. pri njegovem 

osamosvajanju od primarne družine, oblikovanju identitete, vzorcev moralnega presojanja in 

vedenja, pridobivanja socialnih spretnosti, upadu mladostniškega egocentrizma, pri vzpostavljanju 

odnosov z nasprotnim spolom, in predstavlja socialni kontekst, v katerem mladostnik v primerjavi z 

otroki preživlja več prostega časa (Conger, 1991; Hartup in Stevens, 1999; Lempers in Clark 

Lempers, 1993; Rice, 1998; Zupančič, 2000, v Zupančič in Svetina, 2004). V srednjem 

mladostništvu naj bi vrstniki predstavljali celo pomembnejši vir psihološke povezanosti in čustvene 

opore kot starši (Furman in Buhrmester, 1992, v Zupančič in Svetina, 2004). Komunikacija s starši 

je v tem obdobju selektivna. Mladostniki se s svojimi vrstniki pogovarjajo tudi o vsebinah, o katerih 

starši ne komunicirajo pogosto (Puklek, 2001; Zupančič, 1996; Zupančič in Svetina, 1995-2002, v 

Zupančič in Svetina, 2004). Z vrstniki si mladostniki delijo tista področja svojega življenja, ki si jih 
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ne morejo deliti s starši. Ne glede na to, v kolikšni meri so starši razumevajoči in odprti v 

komunikaciji z mladostnikom, ko bi mladostnik pomoč potreboval, je njihova vloga omejena že z 

dejstvom, da so odrasli (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). Vrstniki imajo pomembnejšo 

vlogo v primerih, ko mladostnik v odnosu s starši ni deležen primerne mere naklonjenosti, 

razumevanja in pozornosti ali pa v odnosu prevladuje vzajemna sovražnost (Dishion, 1990, v 

Zupančič in Svetina, 2004). Kompetentni in skrbni vrstniki takim mladostnikom predstavljajo 

kontekst, v katerega se umaknejo iz stresnega družinskega okolja, in jim zagotavlja potrebno 

razumevanje in čustveno oporo. Gre torej za kontekst, v katerem lahko razvijejo vzajemne odnose s 

»pomembnimi drugimi«, ki zadovoljujejo vse udeležence teh odnosov  (Hartup in Stevens, 1999, v 

Zupančič in Svetina, 2004). Lahko pa se npr. iz njega norčujejo, zavračajo njegovo prisotnost v 

skupini. Kumulacija takih socialnih izkušenj lahko vodi do povečane anksioznosti pri mladostniku 

in do težnje po izogibanju vrstnikom. Mladostnik ima močno potrebo po tem, da deli svoja čustva, 

dvome, sanjarjenja in pozitivna doživetja s sebi podobnimi, zato ga tak položaj med vrstniki 

prizadene. Počutiti se začne osamljenega. Posredno k psihološkemu stanju osamljenosti prispevajo 

mladostnikove starostno nenormativno razvite socialne spretnosti in sposobnosti medosebnega 

razumevanja, pomanjkanje asertivnosti, samozavesti, socialna zadržanost in plašnost, česar se 

mladostniki zavedajo tudi sami. Te značilnosti prispevajo k mladostnikovi socialni pasivnosti: manj 

se sestajajo z vrstniki in vključujejo v zunajšolske in druge ne-/institucionalne dejavnosti ter tako 

več časa preživijo sami. V socialnih interakcijah z vrstniki so bolj anksiozni, depresivni, manj 

pripravljeni na vzajemne odgovore in samorazkrivanje, doživljajo več dolgčasa in izražajo več 

medosebne sovražnosti kot neosamljeni mladostniki (Zupančič in Svetina, 2004). 

 Zupančičeva in Svetina (2004) povzemata, da nizka socialna kompetentnost znižuje verjetnost 

oblikovanih trajnih in intimnih medosebnih odnosov posameznika z vrstniki. Mladostniki z manjšo 

socialno kompetentnostjo se svoje pomanjkljivosti tudi zavedajo in pričakujejo, da jih bodo vrstniki 

prezrli ali zavrnili. Posledično tudi sami izražajo manj zanimanja in sprejemljivosti do vrstnikov, s 

katerimi prihajajo v medosebne stike (Zupančič, 1990, v Zupančič in Svetina, 2004).  

 

Socialno uspešen mladostnik 

V pedagoški teoriji se je uveljavil pojem »socialno uspešnega mladostnika«. Socialno uspešnega 

mladostnika je avtorica Metelko Lisec (2004) opisala kot mladostnika, ki se zaveda samega sebe, 

ljudi okoli sebe in družbe v širšem smislu. Ima postavljen nek osnovni sistem vrednot, ki jih je 

sčasoma privzel za sebi lastne in pomembne in se jih v svojem življenju tudi skuša držati. Zna si 

zastavljati kratkoročne in dolgoročne cilje; zanje se je pripravljen potruditi, zna pa se tudi odrekati 
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stvarem, ki bi ga pri tem ovirale. Zna se spopasti s problemi, ki mu prihajajo na pot; zaveda se, da 

so rešljivi, da je vedno mogoče izbirati med več rešitvami in zna se odločiti za ustrezno.  

Socialno uspešen mladostnik lahko obvladuje eno ali več od naštetih socialnih veščin ali pa 

poseduje druge socialne spretnosti, ki mu bodo v življenju pomagale, da bo uspešneje komuniciral z 

ljudmi okoli sebe in se bolj pozitivno odzival na različne situacije. Pomembno je, ali ima 

mladostnik dovolj mehanizmov za uspešno soočanje s situacijami, v katerih se nahaja. V tej točki se 

tako staršem kot vzgojiteljem in učiteljem postavlja vprašanje, kako zagotoviti mladim zadostna 

orodja, da bodo čim bolj socialno uspešni, tj. da bodo znali in zmogli (za)živeti polno, ustvarjalno 

in zadovoljno življenje (Metelko Lisec, 2004).  

 

Socialna kompetentnost, ki jo navadno izkazuje odporen učenec, kot opisuje Čačinovič 

Vogrinčičeva (2008), zajema odzivnost, prožnost, skrb, sposobnost empatije, komunikacijske 

veščine, razne oblike prosocialnega vedenja in smisel za humor.  

 

Čačinovič Vogrinčičeva (2008) ugotavlja, da del populacije mladih uspešno izrablja diferenciacijo 

življenjskih svetov in si zagotavlja uspešno mesto v družbi. To je tisti del populacije mladih, ki ima 

v družini veliko čustveno in materialno podporo, torej družino, ki omogoča relativno dolgo in varno 

odvisnost, pa tudi možnost pobega in zavetja. Obstoja pa drugi del populacije mladih, tisti del, ki ne 

zmore individualnih izbir, ki odpove pred tveganji, ki se po socialni lestvici pomika navzdol, med 

marginalizirane, izključene. To so pogosto tisti mladi ljudje, ki si v času šolanja niso mogli pridobiti 

dovolj občutka lastne vrednosti in samospoštovanja, pa tudi ne dovolj znanja, da bi lahko izbirali, 

hkrati pa nimajo varovanja in promocije s strani družine. 

 

2.4.6. SOCIALNO NESPREJET UČENEC 

Težave učencev, ki imajo primanjkljaj na področju socialnih spretnosti, se največkrat kažejo v 

naslednjih oblikah vedenja: ne uporabljajo enakih socialnih spretnosti kot njihovi vrstniki, niso 

sposobni predvideti posledic lastnega vedenja, ne vedo, v kakšni situaciji je posamezno vedenje 

primerno itd. Posledica takega njihovega vedenja je, da jih sošolci zavračajo ali jih prezrejo. Taki 

učenci potrebujejo pomoč pri vključevanju v razredno skupnost. Najbolj potrebujejo pomoč 

zavrnjeni učenci, ki predstavljajo rizično skupino za socialno neprilagojenost v odraslosti (Pečjak in 

Košir, 2002).  
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Pomoč socialno nesprejetim učencem je odvisna od tega, kakšni so predstavljeni vzroki zanjo, 

najbolj učinkovita pa je, če v akcijski načrt vključimo vse udeležence: učenca, ki ima težave, 

sošolce ter učitelja. Gre za dolgotrajen proces, ki vključuje spreminjanje predstav učenca o samem 

sebi, predstave skupine o učencu (Rozman, 1995, v Pečjak in Košir, 2002) ter učiteljeve predstave o 

učencu.  

V razredu moramo biti pozorni na to, da ne prihaja do socialne izoliranosti posameznih učencev, saj 

ima to lahko za učenca negativne posledice. Porter (1996, v Pečjak in Košir, 2001) govori o treh 

skupinah učencev, pri katerih lahko pride do izolacije od vrstniške skupine. To so prezrti, zavrnjeni 

in kontroverzni učenci. Porter (1996, v Pečjak in Košir, 2002) nadalje povzema po Hill in Hill iz 

leta 1990, da pri socialno izoliranih učencih obstaja večja verjetnost izpada iz izobraževalnega 

sistema. Pogosteje kažejo šolsko neprilagojenost in imajo kot odrasli več težav z mentalnim 

zdravjem. To še posebej velja, če je vzrok izoliranosti agresivnost, ne pa umik ali plahost. Rubin in 

Mills (1988, v Pečjak in Košir, 2002) na vzorcu učencev nižjih razredov osnovne šole ugotavljata, 

da se socialna izolacija, v ozadju katere je anksioznost in umik, pogosteje povezuje z 

internaliziranjem težav (npr. anksioznost, osamljenost, depresivnost) in negativnim zaznavanjem 

lastne socialne kompetentnosti. Socialna izolacija, povezana z agresivnim in motečim vedenjem pa 

se pogosteje povezuje z eksternaliziranjem težav (npr. agresivnost, sovražno vedenje).  

Veliko je dokazov o primanjkljajih v čustvenem in vedenjskem in socialnem razvoju otrok z učnimi 

težavami (Bender in Wall, 1994, v Smith-Bonahue, Larmore, Harman in Castillo, 2009), vključno z 

internaliziranimi in eksternaliziranimi problemi in primanjkljaji na področju socialnih spretnosti 

(Greenham, 1999; McConaughy, Mattison in Peterson, 1994, v Smith-Bonahue, Larmore, Harman 

in Castillo, 2009).  

 

2.4.7. RAZRED KOT SOCIALNI KONTEKST 

Družina najmočneje vpliva na socialno vedenje otrok, vendar ima vključno vlogo tudi šola, ki 

predstavlja pomemben socialni prostor, kjer poteka socializacija. Tattum in Tattum (1992, v 

Warden in Christie, 2001) označujeta socializacijske vplive, ki jih nudi šolsko okolje kot socialni 

kurikulum, ki ponuja učencem možnost, da se veliko naučijo o medosebnih odnosih in o pravilih 

socialnega vedenja.  

 

Šola nikoli ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladati življenje, o sebi in življenju se začneš 

učiti prav v njej. Nihče ne more učenca obvarovati pred slabimi izkušnjami, bolečino in 
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razočaranjem. Vendar je pomembno, da šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušenj, da bo iz nje 

stopil opolnomočen, ustvarjalen, z védenjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. 

Jasno je, da učenec izkušnje o sebi ne zajema samo iz učenja. Šola je tudi prostor, kjer učenec lahko 

razvije sposobnosti, znanje in veščine, ki pripomorejo k odpornosti (Čačinovič Vogrinčič,  2008). 

 

Šola predstavlja tudi socialni kontekst, ki v veliki meri omogoča socialne interakcije z vrstniki. 

Interakcije med šolskimi otroki so bolj kompleksne in bolj selektivne kot v predšolskem obdobju 

(Durkin, 1995, v Pečjak in Košir, 2002), pri čemer ima vrstniška skupina velik pomen za razvoj 

socialne identitete, učenje norm socialnega vedenja, urjenje socialnih spretnosti in vzpostavljanje 

socialnih struktur kot povzema Durkin (1995, v Pečjak in Košir, 2002) po Erwinu iz leta 1993. 

Rezultati raziskave Kravetza idr. (1999, v Schmidt, 2001) sugerirajo, da sta slabo socialno 

prilagajanje otrok v razredu in slabo razumevanje medsebojnih odnosov povezana z diagnozo učnih 

težav.  

 

Strukturni elementi razreda 

Kot vemo, v razredu potekajo interakcije tako na formalnem kot neformalnem področju. Cilj 

interakcij na formalnem področju je doseči določene uradne ali javno izražene cilje. Neformalno 

področje pa vključuje neformalne interakcije med učenci, ki se pogosto razvijejo brez učiteljevega 

vpliva in so posledica pričakovanj oz. potreb učencev po socialni sprejetosti, prijateljstvu, 

pripadnosti, izmenjavi interesov in podobno. Neformalni skupinski procesi so rezultat različnih 

odnosov med člani razreda. Bečaj (2001, v Pečjak in Košir, 2002) poudarja pomen kakovosti 

socialnega delovanja razreda in ga utemeljuje z naslednjimi razlogi: 

 Od kakovosti medosebnih odnosov je odvisna tudi kakovost poučevanja.  

 Otrok/učenec se lahko določenih socialnih spretnosti nauči le v skupini.  

 Morebitne težave v učno-vzgojnem procesu je mogoče uspešneje reševati v skupini z 

učinkovitimi interakcijami med člani skupine.  

 Razvoj družbe gre v smer vse večjega poudarjanja sposobnosti sodelovanja.  

 

Pečjakova in Koširjeva (2002) navajata, da bo učno neuspešen učenec slabše sprejet s strani 

vrstnikov in učiteljev, kar daje temu učencu manjši občutek čustvene varnosti in hkrati vpliva na 

stopnjo njegovega samovrednotenja. Slabše samovrednotenje na področju učne kompetentnosti še 

dodatno zmanjšuje učenčevo motivacijo za delo, kar posledično vodi do slabše uspešnosti. S tem se 
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potrdijo in ojačajo manjša pričakovanja sošolcev in učiteljev do učenca, s čimer se vzpostavi 

začarani krog neuspeha. 

 

2.4.8. SOCIALNE SPRETNOSTI UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Kavale in Forness (1996) navajata, da so se raziskave na področju učnih težav v korelaciji s 

socialnimi sposobnostmi začele okoli leta 1970. Problemi s socialno sposobnostjo se lahko 

pokažejo že v vrtcu, preden se identificirajo učne težave (Vaughn, Hogan, Kouzekanam in Shapiro, 

1990, v Kavale in Forness, 1996) in skozi šolanje (Bryan in Bryan, 1981, v Kavale in Forness, 

1996) ter se lahko vztrajajo tudi v odraslo obdobje (Gerber in Reiff, 1994, v Kavale in Forness, 

1996). Flem idr. (1998, v Schmidt, 2001) so se ukvarjali s proučevanjem socialnih spretnosti pri 

predšolskih otrocih. Študija opozarja, da so otroci, ki so nepriljubljeni in imajo redke stike z 

vrstniki, opazna pa je slaba kvaliteta odnosov v skupini, v nevarnosti, da razvijejo kasneje učne 

težave in vedenjska odstopanja, zato potrebujejo zgoden program pomoči. V študiji so izdelali 

intervencijski program na področju urjenja socialnih spretnosti, ki je vključeval pomoč odrasle 

osebe, sodelovanje in navezovanje socialnih stikov z drugimi v skupini ter reševanje oz. 

obvladovanje konfliktnih situacij.  

Obstajajo dokazi, da posamezniki z učnimi težavami doživljajo več socialnih, čustvenih in 

motivacijskih težav kot tisti, ki nimajo učnih težav (Ayres, Cooley in Dunn, 1990; Sridhar in 

Vaughn, 2001; Vaughn, Zaragoza, Hogan in Walker, 1993, v Klassen in Lynch, 2007). Metaanalize 

(Kavale in Forness, 1996) so pokazale, da ima v povprečju 75 % učencev z učnimi težavami 

pomembne primanjkljaje na področju socialnih spretnosti. Tudi sami učenci z učnimi težavami 

poročajo, da imajo manjše socialne kompetence (Kavale in Forness, 1996) in da so socialno slabše 

sprejeti med vrstniki (Al-Yagon in Mikulincer, 2004, v Estell idr., 2008). Tudi ostali strokovnjaki 

(Gresham in Elliott, 1989; Gresham in Reschly, 1986; Hazel in Schumaker, 1987;  La Greca in 

Stone, 1990, v Fisher, Allen in Kose, 1996) poudarjajo, da se je pri otrocih z učnimi težavami 

pokazalo, da so manj sprejeti med vrstniki kot tisti brez učnih težav. 

 

Problemi na socialnem področju pogosto soobstajajo z učnimi težavami (Wong, 1991, v Nowicki, 

2003). Kot navaja avtorica Nowicki (2003), imajo osebe z učnimi težavami večje tveganje za 

socialno zavrnitev in negativno mnenje o sebi.  

Avtorice Tur-Kaspa, Margalit in Most (1999) so na vzorcu 213 učencev (2.–6. razred) preučevale 

socialne izkušnje otrok v obdobju enega leta. Učenci z učnimi težavami so poročali o (tako na 
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začetku kot koncu raziskave) višji ravni osamljenosti in nižji ravni povezanosti kot njihovi vrstniki 

brez učnih težav, imeli so tudi manj prijateljev kot vrstniki brez učnih težav. Študije so pokazale, da 

so otroci brez dobrih prijateljev bolj nagnjeni k izkušnji emocionalne osamljenosti kot tisti otroci, ki 

imajo vsaj eno močno emocionalno navezo (Parker in Asher, 1993, v Tur-Kaspa, Margalit in Most, 

1999). Občutek pripadnosti igra pomembno vlogo pri učenčevem dojemanju njega samega in 

njegovega socialnega sveta (Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999). Odobravanje/sprejetje vrstnikov 

igra pomembno vlogo za učence z učnimi težavami v njihovem socialnem prilagajanju. Učenci, ki 

so bili zavrnjeni s strani vrstnikov, so jih strokovnjaki zaznali kot rizične za različne socialne 

prilagoditvene težave (Kupershmidt, Coie in Dodge, 1990, v Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999). 

Kljub temu da imajo učenci z učnimi težavami nižji socialni status, nekateri od njih razvijejo 

prijateljstva in pridobijo svoje mesto v vrstniški skupini. Na žalost so te skupine navadno 

sestavljene iz takšnih učencev, ki imajo tudi socialne primanjkljaje. Nesorazmerno število učencev 

z učnimi težavami je povezano z vrstniki, ki imajo težave z agresivnostjo in antisocialnim vedenjem 

(Farmer in Farmer, 1996; Pearl idr., 1998, v Estell idr., 2008). 

 

Schmidtova (2001) poudarja, da so številni kognitivni-behavioralni programi za učence z učnimi 

težavami, ki jih danes izvajajo v praksi, usmerjeni na učenje pravilne uporabe kognitivnih procesov. 

Zasnovani so postopno, hierarhično in vključujejo področje samokontrole in samopoučevanja, 

razumevanja emocij ter usvajanje spretnosti reševanja problemov. 

 

2.5. MEDOSEBNE TEŽAVE V MLADOSTNIŠTVU 

Mreža socialnih odnosov zunaj družine se širi v obdobju mladostništva. Mladostniki so 

izpostavljeni različnim novim socialnim situacijam, v katerih vstopajo v stik z neznanimi in manj 

znanimi ljudmi (De Arms in Kelly, 1989; Feiring in Lewis, 1989; Flores in Diaz, 1995, v Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2008). Odnosi z vrstniki imajo odločilno vlogo pri razvoju socialnih veščin 

in osebnih doživljanj, ki so pomembni za posameznikovo osebnostno rast in vseživljenjsko 

prilagojenost (Hansen idr., 1998; La Greca in Lopez, 1998, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008).  

Spremembe v medosebnih odnosih in posledično tveganje za nastanek težav in nelagodja v 

socialnih situacijah lahko pojasnijo, zakaj socialna anksioznost in socialni strahovi naraščajo s 

starostjo in zakaj se socialna fobija prvič pojavi v predmladostniškem obdobju, nato pa doseže vrh 

med 14. in 16. letom (Essau, Conradt in Petermann, 1999; Schneier, Johnson, Horning, Liebowitz 
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in Weissman, 1992; Thyer, Parrish, Curtis, Nesse in Cameron, 1985; Wittchen, Essau, von Zerssen, 

Krieg in Zaudig, 1992, v  Puklek Levpušček in Zupančič, 2008).  

 

Težave v medosebnih odnosih imajo negativne posledice za mladostnike. Avtorici Puklek 

Levpušček in Zupančič (2008) opisujeta, da lahko premalo sodelovanja in odpor do postavljanja 

vprašanj v razredu prispevata k upadu učne uspešnosti (Beidel, 1991; Francis in Radka, 1995; Last 

in Strauss, 1990; Lawrence in Bennet, 1992; Van Amerigen, Mancini in Farvolden, 2002;  Wels, 

Parke, Widaman in O'Neil, 2001, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). Tudi izogibanje stikom z 

vrstniki vodi v socialno izolacijo in doživljanje osamljenosti (Inderbitzen, Clark in Solano, 1992; 

Inderbitzen, Walters in Bukowski, 1997; Inglés, Hidalgo, Méndez in Inderbitzen, 2003; Inglés, 

Méndez, Hidalgo in Inderbitzen, 2002; Walters in Inderbitzen, 1998, v Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2008). Mladostnikove težave v komunikaciji in pri reševanju težav v medosebnih 

odnosih ter pomanjkljivo obvladovanje pogajalskih in socialnih veščin prispevajo k pojavljanju 

težav v odnosih med družinskimi člani (Openshaw, Mills, Adams in Durso, 1992, v Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2008) in pri mladostnikih povečujejo tveganje za zlorabo drog (Clark in 

Kirisci, 1996; Clark in Sayette, 1993, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). Avtor Montemayor 

(1986, v Heiman, Zinck in Heath, 2008) poudarja, da so spretnosti komunikacije in reševanja 

problemov med najbolj kritičnimi komponentami interakcijskega načina med starši in mladostniki. 

Walsh (1998, v Heiman, Zinck in Heath, 2008) je poudaril tri vidike komunikacije, ki so kritični za 

družinske težave/odklone: jasnost, odkritost in sodelovalno reševanje problemov. Starši 

mladostnikov z učnimi težavami in brez njih so delili podobne zaznave o njihovi družinski 

komunikaciji (Heiman, Zinck in Heath, 2008). Toro, Weissberg, Guare in Liebenstein (1990) pa v 

svoji raziskavi zaključujejo, da ima veliko učencev z učnimi težavami tudi probleme doma. V 

raziskavi so se pokazale razlike med učenci z učnimi težavami in tistimi brez pri pomanjkanju 

izobraževalne stimulacije in splošnih družinskih težavah. Te težave so bile trikrat bolj pogosto 

zastopane pri učencih z učnimi težavami. Tretje področje problema, kjer so avtorji ugotovili 

statistično pomembno razlike, so bile ekonomske težave družine.  

 

Značilnosti socialne interakcije so odvisne od vrste socialnih situacij. Rezultati študij z mladostniki 

so pokazali, da so socialne situacije, ki se jih mladostniki najbolj bojijo, tiste, ki zahtevajo asertivno 

vedenje, kot najbolj neprijetno pa mladostniki doživljajo javno nastopanje (Beidel, Turner in 

Morris, 1995; Clark, Turner, Beidel, Donovan, Kirisci, Jacob, 1994; Crozier, 1995; Essau idr., 

1999; Garcia-Lopéz, Olivares, Hidalgo, Beidel in Turner, 2001; Inglés, Mendez, Hidalgo, 2000, 
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2001; Inglés, Méndez, Hidalgo in Spence, 2003; La Greca, Dandes, Wick, Shaw in Stone, 1988; La 

Greca in Lopez, 1998; Méndez, Hidalgo in Inglés, 2002; Méndez, Inglés in Hidalgo, 2002, 2004; 

Spence, Donovan in Brechman-Toussaint, 1999, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008).  

 

2.6. ANKSIOZNOST 

Anksioznost je spoznavno-čustveni sindrom, ki ga označuje fiziološko vzburjenje (vzburjenje 

simpatičnega živčnega sistema) in zaskrbljenost zaradi možnih negativnih izidov, za katere je 

človek prepričan, da se jim ne more izogniti (Leary, 1983, v Puklek Levpušček, 2008). Anksioznost 

se pojavi, kadar je ogroženo fizično ali psihološko ravnovesje posameznika ali kadar je ogrožena 

dostopnost oseb, ki posamezniku zagotavljajo varnost. V nasprotju s strahom je anksioznost 

kompleksen emocionalni odgovor na subjektivno zaznano nevarnost, brez določenega vzroka in 

osebe dejansko fizično ne ogroža (King in Noshspitz, 1991, v Puklek Levpušček, 2008). 

Anksioznost lahko doživljamo v različnih življenjskih situacijah in v odnosu do različnih objektov 

in ljudi.  

 

Kadar je anksioznost zelo intenzivna in posameznika ovira pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, 

govorimo o anksioznih motnjah. 

 

Anksiozne motnje lahko v splošnem razvrstimo v naslednje kategorije (American Psychiatric 

Association, DSM-IV, 1995, v Puklek Levpušček, 2008): 

 generalizirana anksiozna motnja (dolgotrajna anksioznost in zaskrbljenost v zvezi z 

različnimi vsakdanjimi dogodki, npr. skrb v zvezi s službo, otroki, finančnimi zadevami; 

vzrok zaskrbljenosti se le premešča); 

 socialna fobija ali motnja socialne anksioznosti (pretirana anksioznost in zaskrbljenost v 

socialnih situacijah, v katerih bi posameznik lahko bil objekt vrednotenja drugih ljudi); 

 panična motnja (ponavljajoče se epizode ekstremne akutne anksioznosti, t. i. panični napadi 

s spremljajočimi telesnimi in kognitivnimi simptomi); 

 specifična fobija (intenzivna anksioznost, kadar je oseba izpostavljena zastrašujočemu 

objektu ali situaciji; oseba se pogosto poskuša izogniti takšnim objektom ali situacijam); 

 agorafobija (intenzivna anksioznost, ki se pojavi na javnih prostorih, v gneči, na mostu itd.); 
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 posttravmatska stresna motnja (ponavljajoče se doživljanje izrazito travmatičnih dogodkov, 

simptomi povečane vznemirjenosti in izogibanje situacijam, ki spominjajo na travmatičen 

dogodek); 

 obsesivno-kompulzivna motnja (kombinacija prisilnih misli, ki povzročajo anksioznost, in 

prisilnih dejanj, ki anksioznost zmanjšajo).  

 

2.6.1. SOCIALNA ANKSIOZNOST 

Socialna anksioznost je kognitivno-afektivni sindrom. Kot vse vrste anksioznosti ga označuje 

fiziološko vzburjenje (vzburjenje simpatičnega živčnega sistema) ter zaskrbljenost zaradi 

negativnih možnih izidov, za katere je posameznik prepričan, da jih ne more preprečiti (Leary 1983, 

v Puklek Levpušček, 2006). Puklek Levpuščkova (2006) opisuje, da se simptomi anksioznosti 

pojavljajo v različnih socialnih situacijah (npr. nastopanje v javnosti, spoznavanje ljudi, zmenki, 

telefoniranje, pogovor z avtoriteto, druženje s prijatelji itd.). Socialnoanksiozna oseba ima v takšnih 

situacijah občutja nelagodja in napetosti. Oseba tudi negativno razmišlja o socialni pojavnosti in 

teži k umiku iz socialne situacije, ki jo zaznava kot ogrožajočo.  Socialno anksioznost torej sprožajo 

socialne situacije, ki za posameznika predstavljajo vir grožnje. Puklek Levpuščkova (2006) navaja, 

da je eden izmed začetnikov raziskovanja socialne anksioznosti oz. socialne plašnosti, Philip G. 

Zimbardo. 

 

Schlenker in Leary (1982, v Puklek Levpušček, 2008) v samopredstavitvenem modelu socialne 

anksioznosti poudarjata, da je za socialno anksiozne posameznike značilen motiv približevanja. To 

pomeni, da želijo biti sprejeti v socialnem okolju, vendar se pri tem pretirano osredotočijo na možne 

negativne odzive in zato dvomijo, da so lahko socialno uspešni.  

 

Večina ljudi vsaj občasno izkusi socialno anksioznost. Tipične socialne situacije, ki izzovejo 

socialno anksioznost, so: izpostavljenost v skupini, spoznavanje nepoznanih ljudi, interakcija z 

osebo nasprotnega spola, preverjanje in ocenjevanje znanja, zahteve po asertivnem vedenju, 

pogovor z nadrejenim itd. Skupni imenovalec vseh teh situacij ni strah in negativno doživljanje 

situacije, temveč strah pred negativnim vrednotenjem. V ozadju je torej strah pred neuspehom, 

neodobravanjem drugih ter pred zavrnitvijo in izločitvijo posameznika iz neke socialne skupine 

(Puklek Levpušček, 2008).  
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Puklek Levpuščkova (2008) povzema, da v splošnem ločujemo dve vrsti socialne anksioznosti:  

 

 interakcijsko anksioznost  

Doživljamo jo v neposrednih interakcijah (npr. spoznavanje neznane osebe in pogovor z njo, 

pogovor z osebo nasprotnega spola ali z avtoriteto). V teh situacijah so značilne govorne izmenjave, 

ki niso vnaprej načrtovane. Osebo skrbi, da ne bo dovolj spretna v komunikaciji in bo naredila slab 

vtis na sogovornika. Posledice pa bodo ignoriranje, posmeh ali zavračanje s strani drugega. 

 

 anksioznost pred nastopanjem  

Anksioznost pred nastopanjem se pojavi v dejanski ali namišljeni situaciji izpostavljenosti pred 

občinstvom. V nasprotju z interakcijsko anksioznostjo se anksioznost pred nastopanjem pojavi v 

situaciji, v kateri je vedenje vnaprej načrtovano in je komunikacija predvsem enosmerna.      

 

Čeprav številni ljudje doživljajo nekaj anksioznosti v socialnih situacijah, po navadi ta ni tako 

intenzivna, da bi resno poslabšala njihovo delovanje v socialnih situacijah. Pri oceni 

disfunkcionalnosti doživljanja socialne anksioznosti torej ni pomembno, ali jo posameznik doživlja 

ali ne, ampak so pomembni njena intenzivnost, trajanje, kako pogosto se epizoda anksioznosti 

ponavlja, v kolikšni meri jo spremljajo vedenja izogibanja in umika iz socialnih situacij ter 

posameznikovo doživljanje, kako anksioznost vpliva na kakovost njegovega življenja (Puklek 

Levpušček, 2008). Človek s socialno fobijo predpostavlja, da bo njegovo vedenje povzročilo 

posmehovanje ljudi in njegovo ponižanje (Alden in Crozier, 2005, v Puklek Levpušček, 2008), zato 

se socialnim situacijam ali javnemu nastopanju raje izogiba ali v njih doživlja intenzivno 

anksioznost. Anksioznost in vedenja izogibanja takšnega posameznika ovirajo pri delu, socialnih 

stikih in intimnih odnosih (American Psychiatric Association, DSM-IV, 1995, v Puklek Levpušček, 

2008).  

Socialne situacije, ki po navadi izzovejo simptome socialne fobije, so naslednje: začeti in ohranjati 

pogovor, iti na zmenek, vesti se asertivno, iti na zabavo, telefonirati, pogovarjati se z avtoriteto, 

dajati in sprejemati komplimente ali nastopati v javnosti, iti na sestanek, znajti se v središču 

pozornosti, jesti ali piti v javnosti, uporabljati javne sanitarije, delati, ko posameznika nekdo 

opazuje (Caballo, Andrés in Bas, 1998, v Puklek Levpušček, 2008).  

Doživljaje socialne fobije lahko resno poslabša posameznikovo kakovost življenja. Ljudje s 

socialno fobijo so pogosteje osamljeni, depresivni in imajo manj socialnih stikov, učno so manj 
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uspešni ter imajo manj intimnih stikov kot tisti brez omenjene diagnoze (Alden in Crozier, 2005; 

Inderbitzen-Nolan in Walters, 2000, v Puklek Levpušček, 2008).  

 

Socialna fobija se navadno pojavi v obdobju zgodnjega mladostništva in se poviša na prehodu iz 

zgodnjega v srednje mladostništvo (starost od 14 do 15 let). Pri mladostnikih se prevalenca motnje 

socialne anksioznosti (socialne fobije) giblje med 2 % in 9 % (Essau, Conradt in Petermann, 1999, 

v Puklek Levpušček, 2008).  

 

Vzroki socialne anksioznosti 

Na nastanek in razvoj socialne anksioznosti in socialne fobije lahko vplivajo genetski dejavniki, 

temperamentne značilnosti, negativne socialne izkušnje, samopredstavitvene težnje, negativna 

prepričanja o lastni socialni kompetentnosti ter pomanjkljive socialne spretnosti (Puklek Levpušček, 

2006). Empirični podatki ne izpostavljajo le enega od teh dejavnikov kot ključnega, je pa potrebno 

vzroke za nastanek in razvoj socialne anksioznosti iskati v interaktivnem vplivu tako bioloških kot 

tudi psiholoških dejavnikov (Kashdan in Herbert, 2001, v Kolarič, 2009). Pri tem bi se osredotočili 

na vpliv negativnih socialnih izkušenj in samopredstavitvene težnje. Negativne socialne izkušnje 

otrok in mladostnikov v družinskem okolju, v odnosih z vrstniki in v vrednostnih situacijah lahko 

sprožajo in utrjujejo občutja anksioznosti, povzročajo izogibanja socialnim stikom in primanjkljaje 

pri učenju socialnih veščin (Puklek Levpušček, 2006). Kashdan in Herbert (2001, v Puklek 

Levpušček, 2006) navajata, da lahko pri otroku, ki ne doživlja zadovoljive čustvene odzivnosti in 

spodbud k samostojnemu vedenju in ima le malo socialnih izkušenj, ker tudi starši težijo k 

socialnemu umiku, ter se sooča s kritikami svojega vedenja, pričakujemo tudi težave na področju 

vzpostavljanja zaupnih odnosov z vrstniki. Puklek Levpuščkova (2006) poudarja, da lahko tudi 

vrstniške izkušnje pripomorejo k temu, da se nagnjenost k doživljanju anksioznosti dejansko izrazi. 

Socialnoanksiozni mladostniki so med vrstniki pogosto zavrnjeni, postanejo žrtve trpinčenja in 

zasmehovanja.  

 

V socialnih interakcijah pogosto poskušamo nadzirati lastno socialno podobo, torej podobo o sebi, 

kot jo prikazujemo drugim. Ti poskusi nadzora naše podobe se imenujejo samopredstavitev (angl. 

»self-presentation«). Zlasti posamezniki, ki želijo ustvariti dober vtis, v interakcijah z drugimi 

izpostavljajo tiste svoje lastnosti, za katere menijo, da bodo v socialnem okolju pozitivno sprejete 

(npr. duhovitost, privlačnost, razgledanost). Pri tem so pozorni na odzive drugih, saj to predstavlja 

merilo njihove uspešnosti pri ustvarjanju želenega vtisa. Če odziv drugih ustreza želenemu vtisu, je 
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posameznik v svoji socialni predstavitvi uspešen (Puklek Levpušček, 2006). Schlenker in Leary 

(1982, v Puklek Levpušček, 2006) v samopredstavitvenem modelu socialne anksioznosti navajata, 

da je socialna anksioznost posledica posameznikove zaznave neuspešnosti predstavitve sebe v 

socialnem okolju. Poudarila sta tudi, da posameznik želi ustvariti dober vtis o sebi v socialnem 

okolju, hkrati pa dvomi, da mu bo predstavitev uspela. Posledica posameznikove zaznavne 

neuspešne uveljavitve v socialni interakciji, torej v primeru, ko takšna oseba ne pričakuje 

socialnega uspeha, se takšni situaciji izogiba ali v njih ne deluje popolno.  

 

Socialna anksioznost v mladostništvu  

Strahove, ki so prevladovali v obdobju otroštva, zamenjajo v tem obdobju strahovi, povezani z 

negativnim socialnim vrednotenjem. Tako namesto otrokovega strahu pred fizičnimi objekti (npr. 

živali, poškodbe, nevarnosti, smrt, bolezni) ter namesto strahu pred kaznovanjem v ospredje stopijo 

strahovi, ki se nanašajo na negativno socialno vrednotenje (strah pred napakami, pred kritikami 

drugih) in na vrednotenje v učnih situacijah (npr. pisanje testa, nastop pred razredom itd.) 

(Westenberg, Drewes, Goedhart, Siebelink in Treffers, 2004, v Puklek Levpušček, 2006). 

V obdobju otroštva različni avtorji preučujejo predvsem socialno plašnost, v mladostništvu pa 

začnejo omenjati termin socialno ankisoznost. Ta ne vključuje več le neugodnih čustvenih in 

vedenjskih (inhibicija) sestavin, ampak tudi spoznavno – strah pred neugodno oceno drugih in 

neugodna pričakovanja glede lastne sposobnosti učinkovite socialne komunikacije (Zupančič, 

2004). 

 

Najpogostejše situacije, ki povzročajo socialno anksioznost pri mladostnikih, so (García-López, 

Ingles in García-Fernandez, 2008; Puklek, 1994, v Puklek Levpušček, 2008): 

 javni nastop oz. govorjenje v javnosti, 

 biti v središču pozornosti, 

 zavračanje s strani vrstnikov, 

 osramotitev (npr. s svojim vedenjem, neznanjem), 

 biti v družbi nepoznanih vrstnikov.  

 

Socialno anksioznost mladostniki doživljajo tako v formalnih kot neformalnih situacijah. V 

formalnih situacijah je mladostnik v središču pozornosti drugih ljudi. Mladostnika je strah, da bo 

nastop neuspešno izvedel, skupina ali posameznik, ki zanj predstavlja avtoriteto, pa ga bo negativno 

ocenila ali zavrnila. Neformalne situacije pa so izvor anksioznosti zaradi mladostnikove 
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zaskrbljenosti, da bo izpostavljen posmehu, ignoriranju ali zavrnitvi (predvsem) vrstnikov. 

Mladostnika skrbi, da se bo zmedel, osramotil, da bo zardel in da ga bodo drugi označili za 

neumnega (Essau idr., 1999, v Puklek Levpušček, 2008). Jasno je, da si mladostniki v vrstniški 

skupini večinoma ne želijo biti posebneži, ampak si želijo biti med vrstniki popularni, imeti veliko 

prijateljev in biti všeč vrstnikom nasprotnega spola. 

 

V obdobju mladostništva se zgodijo nekatere pomembne spremembe v mladostnikovem 

spoznavnem in socialnem razvoju, ki pripomorejo k temu, da se doživljanje anksioznosti v socialnih 

situacijah še poveča (Puklek Levpušček, 2006): 

 vrstniki postanejo mladostnikova pomembna referenčna skupina;  

 obdobje mladostništva je čas pospešenega razvoja samozavedanja ter povečane pozornosti 

nase in na svojo socialno podobo;  

 socialna primerjava pri ocenjevanju lastnih zmožnosti ter socialne in učne uspešnosti postaja 

vse pomembnejša;  

 mladostnik začne vrednotiti svojo socialno kompetentnost tudi na podlagi preteklih izkušenj 

s socialno spretnostjo.  

 

Odrasli udeleženci retrospektivnih študij, v katerih ugotavljajo vzroke socialne anksioznosti, 

poročajo, da so k njihovi socialni anksioznosti in izogibanju socialnim situacijam pripomogli zlasti 

zbadanje, zasmehovanje in trpinčenje vrstnikov ter izločanje iz njihove družbe (Ishiyama, 1984, v 

Puklek Levpušček, 2008).  

Zadržani otroci in mladostniki, ki imajo med vrstniki manj prijateljev ali jih aktivno zavračajo, 

bodo pogosteje razvijali socialno tesnobnost in zadržanost. Ker se ne bodo doživljali kot socialno 

kompetentne, bodo redkeje vstopali v interakcije z vrstniki in zato manj razvijali socialne spretnosti. 

Zaradi dvoma o lastni socialni kompetentnosti ali dejansko nespretnega vedenja v socialnih stikih 

ne bodo privlačni za vrstnike. Ti jih ne bodo vabili k druženju, lahko jih bodo povsem izločili ali 

preprosto ignorirali (Puklek Levpušček, 2008).  

 

Socialna anksioznost vpliva na mladostnikovo podobo o sebi, učno učinkovitost in kakovost 

medosebnih odnosov. Socialno anksiozni mladostniki imajo težave pri vzpostavljanju stikov z 

vrstniki in so med njimi tudi manj priljubljeni kot njihovi socialno manj anksiozni vrstniki (La 

Greca in Lopez, 1998; Vernberg, Abwender, Ewell in Beery, 1992, v Puklek Levpušček, 2008). V 

socialnih odnosih so podredljivi in nedominantni (Walters in Inderbitzen, 1998, v Puklek 
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Levpušček, 2008). Socialno anksiozni mladostniki imajo tudi nižje samospoštovanje in negativno 

zaznavajo lastno socialno kompetentnost (La Greca in Stone, 1993; Lawrence in Bennett, 1992; 

Puklek, 1997, v Puklek Levpušček, 2008). Čeprav ne moremo trditi, da imajo socialno anksiozni 

mladostniki slabši učni uspeh kot njihovi socialno manj anksiozni vrstniki (La Greca in Lopez, 

1998; Puklek Levpušček in Videc, 2008, v Puklek Levpušček, 2008), pa imajo težave zlasti pri 

ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja. Socialno anksiozni mladostniki pri ustnem spraševanju 

manj zaupajo v svoje govorne sposobnosti, večkrat se jim pojavljajo vsiljive misli in predvidevajo 

neuspeh ter bolj usmerjajo pozornost na vidne znake treme kot socialno manj anksiozni mladostniki 

(Puklek Levpušček in Videc, 2008, v Puklek Levpušček, 2008).  

Socialna anksioznost ima torej pomembno vlogo pri mladostnikovem doživljanju in delovanju v 

vsakodnevnih socialnih interakcijah.  

 

Psihosocialni položaj učenca v razredu in socialna anksioznost 

Kashdan in Herbert (2001, v Kolarič, 2009) opisujeta raziskavo iz leta 1998, ki so jo opravili 

Ginsburg, La Greca in Silverman ter zaključujeta, da so otroci z visoko stopnjo socialne 

anksioznosti v primerjavi s tistimi z nizko stopnjo socialne anksioznosti poročali o bolj negativnih 

odnosih z vrstniki v šoli. Nadalje avtorja navajata raziskavo iz leta 1997, kjer so avtorji Inderbitzen, 

Walters in Bukowski ugotovili, da so učenci, ki spadajo v kategorijo prezrtih in zavrnjenih učencev, 

poročali o večji socialni anksioznosti kot pa povprečni, priljubljeni in kontroverzni učenci. V 

raziskavi La Grece in Lopezove (1998, v Kolarič, 2009) so otroci in mladostniki s socialno 

anksioznostjo pokazali tudi večjo občutljivost na zavračanje s strani vrstnikov, imajo manj 

prijateljev, v vrstniški skupini pa doživljajo tudi manj socialne podpore in sprejemanja.  

 

2.6.2. POVEZANOST SOCIALNIH SPRETNOSTI IN SOCIALNE ANKSIOZNOSTI 

Model deficitarnih veščin (Twentyman in McFall, 1975, v Puklek Levpušček, 2006) predvideva 

neustrezne ali pomanjkljive socialne veščine kot osnovni vzrok nastanka in vzdrževanja socialne 

anksioznosti. Nekatere raziskave so pokazale, da je socialna anksioznost povezana z manj 

učinkovitimi socialnimi oz. komunikacijskimi spretnostmi (Puklek Levpušček, 2006). Raziskave, 

kjer so uporabljali sociometrično preizkušnjo, so socialnoanksiozni mladostniki dobivali manj 

pozitivnih izbir ter se pogosto uvrščali v kategorijo neopaženih ali zavrnjenih učencev (Strauss idr., 

1988; Inderbitzen, Walter in Bukowski, 1997, v Puklek Levpušček, 2006). Pri tem avtorica 

opozarja, da raziskave ne dajejo odgovora na to, ali so socialnoanksiozne osebe dejansko socialno 
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manj spretne ali pa zaradi svoje anksioznosti niso zmožne izvajati vedenja, ki je sicer prisotno v 

njihovem vedenjskem repertoarju. Asendorpf (1990, v Puklek Levpušček, 2006) denimo ugotavlja, 

da lahko socialno plašen otrok v novem okolju izgradi boljše socialne odnose, kot jih je imel v 

starem socialnem okolju. Sošolci v novem razredu ga lahko tudi bolje sprejmejo v razredno 

skupnost, saj ga lahko zaznavajo kot manj plašnega kot sošolci v prejšnjem razredu. Iz tega je 

mogoče sklepati, da socialne veščine pri socialno plašnih otrocih niso nujno pomanjkljivo razvite, 

ampak teh veščin ne uporablja v socialnem okolju, ki otroka ne sprejema ali v tistem okolju, v 

katerem vnaprej predvideva, da bo socialno neuspešen. Socialne spretnosti, zlasti njihovo 

pomanjkanje, lahko spodbujajo socialno tesnobnost in inhibicijo (Puklek Levpušček, 2006). To je 

potrdila tudi raziskava Puklekove in Vidmarja (2000, v Kolarič, 2009). Vendar pa povezava med 

temi faktorji ni razjasnila, ali sta socialna tesnobnost in inhibicija vzrok ali posledica slabše socialne 

kompetentnosti. Odgovor na vprašanje o tem, ali socialnoanksioznim osebam tudi dejansko 

primanjkuje socialnih veščin, še vedno ni jasen. 

Kadar se pri socialnoanksioznih osebah ugotovi socialno manj učinkovito vedenje kot posledica 

pomanjkljivo razvitih socialnih veščin, se v terapevtski program uvaja trening socialnih veščin 

(Puklek in Levpušček, 2006). 

 

2.6.3. ANKSIOZNOST IN OSTALE TEŽAVE PRI UČENCIH Z UČNIMI TEŽAVAMI  

Avtorji Fisher, Allen in Kose (1996) predvidevajo, da anksioznost (ki je lahko primarna ali 

sekundarna) igra vlogo v socialnem življenju otrok z učnimi težavami. Večje ravni anksioznosti se 

pojavljajo in so bolj značilne za te otroke kot otroke brez učnih težav. Več kot 25 % učencev z 

učnimi težavami dosega kriterije anksioznosti. Pojav se s starostjo povečuje (Cantwell in Baker, 

1991, v Fisher, Allen in Kose, 1996). Čeprav je višji nivo anksioznosti nekoliko značilnejši za 

dekleta z učnimi težavami kot za fante (Epstein, Cullinan in Lloyd, 1986, v Fisher, Allen in Kose, 

1996), se je pokazalo, da v obeh primerih anksioznost sovpada s težavami na socialnem področju.  

 

Rezultati študij kažejo na to, da so socialne situacije, ki se jih mladostniki najbolj bojijo, tiste, ki 

zahtevajo asertivno vedenje (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). Starejši otroci z učnimi 

težavami, ki so večkrat doživeli socialni neuspeh, lahko posledično čutijo, da izražanje 

neasertivnega vedenja zmanjšuje pogostost socialnega izključevanja s strani vrstnikov (Wojnilower 

in Gross, 1988). Asertivno vedenje je zelo pomembno za učence z učnimi težavami v osnovni šoli 

(Wojnilower in Gross, 1988). Sprejemanje vrstnikov igra pomembno vlogo pri otrokovi socialni 
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prilagoditvi (Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999). Otroci z učnimi težavami v različnih starostnih 

skupinah poročajo o višji ravni osamljenosti, o nižji ravni povezanosti in drugačnih vzorcih 

prijateljskih odnosov, kot jih imajo povprečni vrstniki (Margalit, 1998; Margalit in Efrati, 1996; 

Margalit idr., 1997, v Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999). Vrstniška razmerja in priljubljenost 

lahko ima ta pozitiven vpliv na številna področja razvoja, tudi socialnega (Ladd, 2005, v Estell idr., 

2008) in emocionalnega (Brendgen, Wanner, Morin in Vitaro, 2005, v Estell idr., 2008) 

funkcioniranja kot tudi akademsko motivacijo in šolsko storilnost (Austin in Draper, 1984; Bernt, 

Laychak in Park, 1990; Berndt, Perry in Miller, 1988; DeRosier, Kupersmidt in Patterson, 1994; 

Fleming in Alexander, 2001; Manion in Alexander, 1999; Rydell, Altermatt in Pomerantz, 2003, v 

Estell idr. 2008). 

Otroci z UT imajo več vedenjskih težav kot vrstniki. To so potrdile tudi prejšnje raziskave (Bear 

idr., 1991; Vaughn idr., 1993, v Gans, Kenny in Ghany, 2003). Raziskano je bilo tudi, da so učenci 

z učnimi težavami pogosto v razredu brez zadolžitev oz. nalog in odmaknjeni, kar lahko povzroča 

vedenjske težave.  

 

2.7. SAMOPODOBA  

2.7.1. OPREDELITEV SAMOPODOBE 

Kobalova (2000, v Pečjak in Košir, 2002) navaja, da obstaja za psihični konstrukt, ki ga avtorici 

Pečjakova in Koširjeva (2002) imenujeta samopodoba, več različnih izrazov (npr. sebstvo, 

identiteta, socialni jaz), ki pa se vsi nanašajo na množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do 

samega sebe. Izraz samopodoba predstavlja slovenski izraz za angleški »self-concept«. 

Pojem samopodobe je leta 1980 James opredelil kot tisto, kar si oseba misli o sebi, da je, in tisto, 

kar si želi pokazati, da je (Musek, 1992, v Pečjak in Košir, 2002). Pečjakova (1998, v Pečjak in 

Košir, 2002) navaja, da je od začetka 20. stoletja do zgodnjih šestdesetih let pri raziskovanju 

samopodobe prevladalo mišljenje o samopodobi kot o splošnem konstruktu (npr. Coopersmith, 

Piers in Harris, Rosenber). Sodobna spoznanja o naravi samopodobe kažejo, da je obdobje otroštva 

ključno za oblikovanje posameznikove samopodobe oz. njenih posameznih sestavin. Pod vplivom 

spoznavnega, socialnega, čustvenega ter telesnega razvoja in bolj ali manj sistematičnih vplivov 

otrokovega socialnega okolja se otrokova samopodoba intenzivno razvija na različnih področjih 

njegovega udejstvovanja (Juriševič, 1999a).  
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Samopodoba pomeni množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe, in to na 

zaveden ali nezaveden način. Gre za organizirano celoto lastnosti, potez, občutij, podob, stališč in 

sposobnosti, za katere je značilno, da (Kobal, Kolenc, Lebarič in Žalec, 2004):  

 jih posameznik pripisuje samemu sebi;  

 z njimi posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje;  

 so tesno povezane z vrednostnim sistemom posameznika, kakor tudi z vrednostnim 

sistemom družbenega okolja, v katerem se posameznik nahaja;  

 nanje nenehno vpliva delovanje obrambnih mehanizmov, ki prepuščajo le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz.  

 

Pri oblikovanju pozitivne samopodobe je osnovnega pomena ustvarjanje ravnotežja med tremi 

komponentami tega procesa (Ule, 2004):  

 značilnostmi človeka, ki so pomembne za njegovo podobo o sebi;  

 interpretacijo, ki jo daje človek o teh značilnostih in o vedenju, ki se povezuje s temi 

značilnostmi;  

 njegovimi predstavami o tem, kako reagirajo druge osebe, ko opažajo značilnosti ali 

reagirajo na človekovo vedenje, povezano s temi značilnostmi; 

 oseba poskuša med temi komponentami ustvariti kongruenco, torej soglasje med svojo 

samopodobo, svojim vedenjem in odzivi drugih ljudi.  

 

Eden najbolj znanih modelov samopodobe je Shavelsonov model samopodobe. 

Shavelson je s sodelavcema J. Hubner in Stantonom leta 1976 razvil svoj model samopodobe, ki 

temelji na predpostavki, da je samopodoba posameznikova zaznava samega sebe (Pečjak, 1998, v 

Pečjak in Košir, 2002). Avtorici opisujeta, da gre za hierarhični model, ki postavlja na vrh strukture 

splošno samopodobo (primarna raven), ki se deli na akademsko in neakademsko samopodobo 

(sekundarna raven). Akademska samopodoba je razdeljena na samopodobe na posameznih 

področjih: materni jezik, zgodovina, matematika in naravoslovne vede. Neakademska samopodoba 

pa zajema socialno, čustveno in telesno samopodobo. Socialna samopodoba vključuje odnose z 

vrstniki in pomembnimi drugimi, telesna samopodoba pa telesne sposobnosti in zunanji videz. Na 

dnu sheme so specifični odzivi posameznika na različne situacije, v katerih se trenutno nahaja. 
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Pečjakova (1998, v Pečjak in Košir, 2002) navede iz leta 1976 po Shavelsonu idr. sedem 

značilnosti, ki naj bi določale samopodobo. Te so: 

 

 Strukturiranost/organiziranost samopodobe 

Posameznik naj bi zaradi raznovrstnosti izkušenj te klasificiral v kategorije, ki predstavljajo način 

organiziranja in osmišljanja izkušenj. Način kategorizacije je po eni strani zanj specifičen, po drugi 

strani pa odsev družbenega okolja, v katerem živi.  

 

 Večdimenzionalnost samopodobe 

Sistem posameznikovih izkušenj vsebuje več dimenzij, ki sodijo na različna področja (šolsko 

področje, področje socialne sprejetosti, področje zunanjega videza …).  

 

 Hierarhična urejenost samopodobe 

Različne plasti samopodobe oblikujejo hierarhijo od individualnih izkušenj v specifičnih situacijah 

do globalne samopodobe na vrhu hierarhije.  

 

 Stabilnost splošne samopodobe 

Medtem ko naj bi bila za splošno samopodobo značilna relativna stabilnost, naj bi s spuščanjem po 

hierarhični lestvici samopodoba postajala vse manj stabilna in vse bolj odvisna od specifičnih 

situacij. Višje ravni samopodobe preprečujejo prehitro spreminjanje samopodob na nižji ravni. 

Različni dejavniki močneje delujejo na specifične kot na splošno samopodobo.  

 

 Razvojna določenost samopodobe 

Oblikovanje posameznikove samopodobe je proces recipročne interakcije med posameznikom in 

njegovim socialnim okoljem. Schaffer (1996, v Pečjak in Košir, 2002) navaja naslednje značilnosti 

razvoja samopodobe: 

 od enostavne k bolj razčlenjeni: otrok na podlagi izkušenj konstruira znanje o sebi na 

različnih vsebinskih področjih; 

 od spremenljive k vse bolj stabilni: v prvih petih letih šolanja naj bi bila pod velikim 

vplivom informacij iz okolja, kasneje pa vse manj (Juriševič, 1999b); 

 od konkretne k abstraktni; 

 od absolutne k vse bolj primerjalni: otrok pri samoocenjevanju vse bolj uporablja socialno 

primerjavo, npr. s svojimi vrstniki/sošolci; 
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 od javne k vse bolj zasebni; otrok se vse jasneje zaveda mej med zasebnim doživljanjem in 

javnim vedenjem.  

 

 Vrednostni značaj samopodobe 

Človek se v posameznih situacijah ne le opisuje, temveč tudi vrednoti. Vrednoti to, kar opazi pri 

sebi. Vrednostni vidik samopodobe zajema pojem samospoštovanja. Samospoštovanje se nanaša le 

na tista področja, o katerih ima posameznik oblikovane ustrezne vrednostne sodbe (Lamovec, 1994, 

v Pečjak in Košir, 2002).   

 

 Razločljivost samopodobe 

Samopodobo lahko razlikujemo od drugih pojmov, s katerimi je teoretično povezana. To velja tudi 

za posamezne dimenzije samopodobe.  

 

Pečjakova in Koširjeva (2002) poudarjata, da Shavelsonov model predstavlja osnovo tako drugim 

večdimenzionalnim modelom samopodobe kot tudi številnim merskim instrumentom, izdelanim na 

podlagi njegove teoretične paradigme.  

 

Samoučinkovitost 

Podoben koncept kot samopodoba je tudi pojem samoučinkovitosti. Samoučinkovitost (»self-

efficacy«) predstavlja koncept, ki je nastal znotraj teorije socialnega učenja in se nanaša na zaznano 

sposobnost spoprijemanja z določenimi zahtevami v specifičnih kontekstih (Bandura, 1977, v 

Pečjak in Košir, 2002). Avtorici opisujeta, da odnos med samopodobo in samoučinkovitostjo ni 

povsem jasen. Nekateri avtorji koncepta enačijo, medtem ko ju drugi jasno ločujejo. M. Bong in 

Clark (1999, v Pečjak in Košir, 2002) navajata naslednje razlike in podobnosti med obema 

konstruktoma: 

 Samopodoba predstavlja kompleksnejši konstrukt, ki vključuje tako kognitivne kot afektivne 

elemente in je pod precejšnjim vplivom socialne primerjave. Za razliko od tega se 

samoučinkovitost nanaša na kognitivne sodbe o lastnih sposobnostih glede na določen 

kriterij obvladovanja in je pretežno pod vplivom preteklih dosežkov.  

 Konstrukta kažeta podobno notranjo strukturo in sta oba večdimenzionalna ter hierarhično 

urejena.  

 Koncept samoučinkovitosti je bolje operacionaliziran in ocenjevanje samoučinkovitosti je 

bolj specifično glede na kontekst.   
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Raziskave na področju samoučinkovitosti so pokazale, da posamezniki z učnimi težavami 

ocenjujejo svojo samoučinkovitost nižje kot vrstniki (Hampton in Mason, 2003; Pintrich, Anderman 

in Klobucar, 1994; Tabassam in Grainger, 2002, v Klassen in Lynch, 2007).  

 

2.7.2. DEJAVNIKI SAMOPODOBE 

Različne raziskave preverjajo povezanost med samopodobo in nekaterimi značilnostmi učencev ter 

okolja, v katerem se učenci nahajajo. V ozadju številnih raziskav je pogosta predpostavka, da se 

nizka samopodoba povezuje ali je celo vzrok za različne neugodne izide, kot je na primer nasilno ali 

agresivno vedenje, depresivnost, zloraba različnih substanc in težave na storilnostnem področju 

(Gresham, Lane, MacMillan, Bocian in Ward, 2000, v Pečjak in Košir, 2002). Večina raziskav, v 

katerih so preverjali dejavnike samopodobe šolskih otrok in mladostnikov, se osredotoča zlasti na 

učno uspešnost in socialno sprejetost učencev v razredu.  

 

 Samopodoba in učna uspešnost 

Juriševičeva (1999c) povzema rezultate različnih raziskav, ki so preučevale odnos med samopodobo 

in učno uspešnostjo, ter ugotavlja, da sta oba konstrukta sicer povezana, vendar pa so korelacije 

med njima nizke do zmerne. Nekoliko višje so korelacije med akademsko samopodobo in učno 

uspešnostjo, vendar rezultati različnih raziskav niso enotni. Novejše raziskave večinoma izhajajo iz 

modela Shavelsona in sodelavcev ter njegove revizije – Marshevega in Shavelsonovega modela. 

Marsh idr. (1988, v Pečjak in Košir, 2002) ugotavljajo zmerne korelacije med ocenami pri 

matematiki ter samopodobo na področju matematičnih spretnosti ter med ocenami pri angleškem 

(maternem) jeziku ter samopodobo na področju verbalnih spretnosti. Rezultati raziskave Kobal-

Palčičeva (1995, v Pečjak in Košir, 2002) na vzorcu slovenskih srednješolcev potrjujejo večino 

rezultatov Marsha in sodelavcev. Podobno kažejo tudi rezultati, ki so jih na vzorcu približno 700 

učencev od 4. razreda osnovne šole do 3. letnika srednje šole dobili v okviru vaj iz Pedagoške 

psihologije I, da se učna samopodoba zmerno visoko povezuje z učno uspešnostjo (koeficient 

korelacije je znašal v vseh preučevalnih obdobjih šolanja približno 0,30).  

Kljub nekaterim raziskavam na tem področju pa še vedno ostaja vprašljiva narava odnosa med 

akademsko samopodobo in učno uspešnostjo. Avtorji si niso edini v tem, ali samopodoba vpliva na 

učno uspešnost ali velja obratno. Odnos med obema spremenljivkama pojasnjujeta dva modela. Po 

modelu spodbujanja razvoja sebstva (ang. »self-enhancement model«) samopodoba določa učno 

uspešnost, medtem ko model razvijanja spretnosti (ang. »skill development model«) predpostavlja 
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ravno obratno povezanost, torej vpliv učne neuspešnosti na samopodobo (Marsh, 1999b, v Pečjak in 

Košir, 2002). Po Marshu (1999b, v Pečjak in Košir, 2002) noben izmed omenjenih modelov ni 

zadosten za pojasnjevanje odnosa med obema pojmoma. Akademska samopodoba je namreč 

povezana s številnimi dejavniki, ki jih v raziskavah večinoma ni mogoče kontrolirati. Avtor tudi 

meni, da je edina zanesljiva metoda za preučevanje odnosa med akademsko samopodobo in učno 

uspešnostjo longitudinalno raziskovanje.  

 

Juriševičeva (1999c) poudarja, da je poleg odnosa med šolskimi ocenami kot pokazatelji otrokove 

učne uspešnosti ter samopodobo učencev treba preučiti tudi funkcijo samopodobe v otrokovem 

procesu učenja. To za njo pomeni preučiti proces, kako otrok pristopa k učenju in kako se uči. Tako 

na primer nekateri avtorji (Harter, 1990, v Pečjak in Košir, 2002; Juriševič, 1999c) ugotavljajo, da 

so učenci, ki se zaznavajo kot kompetentni pri šolskem delu (imajo višjo akademsko samopodobo), 

bolj notranje motivirani. Chapman in Tunmer (1997, v Juriševič, 1999a) in podobno Marsh (1990, v 

Juriševič, 1999a) predpostavljajo, da sta učna uspešnost in učna samopodoba v srednjem obdobju 

osnovnega šolanja (Juriševičeva najava, da to sovpada z drugim triletjem devetletke) v vzajemnem 

odnosu, šele v zaključnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja (Juriševičeva navaja, da gre za 

tretje triletje) pa se kristalizira odnos, v katerem učna samopodoba pogojuje učno uspešnost.  

 

 Samopodoba in socialna sprejetost v razredu  

Eden izmed pomembnih dejavnikov socialnega okolja, ki se povezujejo z razvojem samopodobe 

učencev, so vrstniki. Jackson in Bracken (1998, v Pečjak in Košir, 2002) sta na velikem vzorcu 

učencev višjih razredov osnovne šole ugotavljala povezanost med različnimi dimenzijami 

samopodobe in učenčevo socialno sprejetostjo, katere pokazatelj je bila učenčeva udeležba v 

določeni sociometrični skupini. Merila sta naslednje dimenzije samopodobe: socialno samopodobo, 

kompetentnost, čustveno samopodobo, akademsko samopodobo, družinsko samopodobo in telesno 

samopodobo. Učence sta na podlagi sociometrične preizkušnje s pozitivnimi in negativnimi kriteriji 

umestila v sociometrične skupine (priljubljeni, prezrti, zavrnjeni, kontroverzni in povprečni učenci). 

Rezultati njune raziskave kažejo, da se člani ekstremnih sociometričnih skupin (priljubljeni in 

zavrnjeni učenci) pomembno razlikujejo v samopodobi, manjše razlike v samopodobi pa so se 

pokazale med skupinami prezrtih, kontroverznih in povprečnih učencev. Priljubljeni učenci so imeli 

višjo samopodobo od zavrnjenih na vseh merjenih dimenzijah samopodobe ter višjo samopodobo 

od povprečnih učencev na vseh dimenzijah samopodobe razen na dimenziji telesne samopodobe. 

Dimenzija, ki je najjasneje razločevala priljubljene učence od ostalih sociometričnih skupin, je 
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dimenzija socialne samopodobe.  Dimenzija samopodobe, na kateri so zavrnjeni učenci dosegli nižji 

rezultat od vseh ostalih sociometričnih skupin, je telesna samopodoba. Prezrti učenci so se od 

priljubljenih razlikovali le na dimenziji socialne samopodobe, kjer so dosegli nižji rezultat. 

Kontroverzni učenci pa so se od priljubljenih razlikovali le na dimenziji akademske samopodobe in 

so bili edina skupina, ki se od priljubljenih učencev ni razlikovala na dimenziji socialne 

samopodobe. Najmanj razlik med sociometričnimi skupinami je bilo na dimenzijah čustvene in 

družinske samopodobe ter kompetentnosti, kar implicira, da so dimenzije socialne, telesne in 

akademske samopodobe pomembnejši dejavniki socialne sprejetosti.  

Rezultati, ki so jih na vzorcu približno 700 učencev od 4. razreda osnovne šole do 3. letnika srednje 

šole dobili v okviru vaj iz Pedagoške psihologije I, pa kažejo, da tako splošna samopodoba kot 

socialna samopodoba nista povezani s številom pozitivnih izbir, dobljenih na sociometrični 

preizkušnji (koeficient korelacije se v vseh preučevanih obdobjih šolanja giblje od 0,00 do 0,09) 

(Pečjak in Košir, 2002).  

 

 Navidezna pristranost samopodobe  

Gresham idr. (2000, v Pečjak in Košir, 2002) navajajo kot enega izmed možnih vzrokov za 

relativno nizke korelacije med akademsko in socialno samopodobo ter določenimi spremenljivkami 

učencev pojav, ki ga imenujemo navidezna pristranost samopodobe. Rezultati nekaterih raziskav 

(Diener in Milich, 1997; Milich, 1994; v Gresham idr., 2000, v Pečjak in Košir, 2002) namreč 

kažejo, da nekateri otroci vzdržujejo pretirano pozitivno predstavo o svojih učnih sposobnostih in 

socialnih spretnosti glede na objektivne zunanje pokazatelje. To še posebej velja za otroke z 

vedenjskimi vzorci pozunanjanja (npr. agresivne, hiperaktivne). Ta pojav Gresham idr. (2000, v 

Pečjak in Košir, 2002) imenujejo pozitivna navidezna pristranost. Različni avtorji imajo različne 

predpostavke o vzrokih navidezne pristranosti samopodobe. Ena od možnih razlag je, da gre za 

kognitivno nezrelost otroka ali pomanjkljive sposobnosti socialnega zaznavanja pri otroku.  

 

2.7.3. SAMOPODOBA V MLADOSTNIŠTVU 

Kobalova (2000) opisuje, da se ne glede na to, kako različni avtorji razlagajo mladostništvo,  

njihova mnenja bolj ali manj skladajo s tem, da se mladostnik sooča z vrsto razvojnih nalog, ki se 

dotikajo naslednjih psihosocialnih področij: iskanja lastne identitete oz. samopodobe, odnosa do 

lastnega telesa in oblikovanja spolne vloge, odnosov z vrstniki, s starši in z drugimi avtoritetami, 

odnosa do prihodnosti – zlasti študija, poklica, družine, prilagajanja družbenemu okolju, ki zajema 
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socialno odgovorno vedenje, ustrezen vrednostni sistem in lastna moralna načela itd. (Žmuc-

Tomori, 1983, v Kobal, 2000).  

Claes (1983, v Kobal, 2000) opisuje, da je leta 1978 Coleman izvedel obsežno študijo, v kateri je 

ugotovil, da so za razvoj mladostnikove identitete ključna štiri temeljna področja. Ta področja so: 

telesni vidik samega sebe (ta zajema tudi telesno samopodobo), kognitivne sposobnosti, socialni 

odnosi in sebstvo. Sledijo si v določenem časovnem zaporedju in so povezana s štirimi temeljnimi 

razvojnimi nalogami, in sicer: s telesnim, kognitivnim in socialnim razvojem ter z oblikovanjem 

identitete. V teh nalogah mora posameznik usvojiti nekatere kompetence in si prisvojiti ustrezne 

poteze svoje identitete. Pomeni tudi, da se vse razvojne naloge medsebojno prepletajo in 

sooblikujejo mladostnikovo samopodobo.  

Prva razvojna naloga omogoča korenite spremembe v telesnem razvoju in vpliva tudi na 

mladostnikovo telesno samopodobo. Ta se ne oblikuje le na podlagi mladostnikovih zaznav in 

doživljanj telesnih sprememb, temveč tudi na osnovi bolj ali manj stereotipnih odzivov drugih oseb 

na njegov spreminjajoči se zunanji videz (Maisonneuve in Bruchon-Schweitzer, 1981; 

Shutzenberger, 1986, v Kobal, 2000). Če je oblikovanje telesne samopodobe moteno, se tudi 

splošna samopodoba in samospoštovanje ne moreta ustrezno razviti. S telesnim razvojem in 

vzpostavljanjem telesne samopodobe pa se oblikuje tudi nova podoba mladostnikove spolne vloge 

(Huston in Alvarez, 1990, v Kobal, 2000). Druga razvojna naloga, ki zajema kognitivni razvoj, 

pomeni povečano osredotočenost na samega sebe ali egocentrizem (Lapsley, 1990, v Kobal, 2000), 

sposobnost formalnologičnega mišljenja, konvencionalno (Thornburg, 1975, v Kobal, 2000) in 

deloma tudi postkonvencionalno (Kroger, 1990, v Kobal, 2000) moralno presojanje, zrelejše 

obvladovanje emocionalnega doživljanja itd. Skladno s to nalogo mora mladostnik razreševati tudi 

tretjo nalogo, ki se nanaša na socializacijo in pomeni zlasti prehajanje k odgovornejšim socialnim 

vlogam (Palmonari, Pombeni in Kirchler, 1992, v Kobal, 2000). Claes (1983, v Kobal 200) navaja, 

da je Coleman leta 1978 v kronološkem pogledu zadnjo razvojno nalogo, ki nastopi okrog 14. ali 

15. leta, imenoval oblikovanje identitete. Nekateri drugi avtorji pa jo imenujejo oblikovanje 

samopodobe (Rodriguez-Tomé, 1991, v Kobal, 2000).   

 

Shavelson in Bolusov (1982, v Kobal, Kolenc, Lebarič in Žalec, 2004) sta zasnovala strukturni 

model samopodobe, značilen za obdobje mladostništva, s katerim predpostavljata, da:  

 je samopodoba strukturirana – sestavlja jo torej večje število področij;  

 je samopodoba hierarhično urejena;  

 postajajo z zorenjem posameznika področja njegove samopodobe številčnejša.  
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Slika 2: Struktura samopodobe v mladostništvu (Shavelson in Bolus, 1982, v Kobal, Kolenc, 

Lebarič in Žalec, 2004, str. 50) 

 

 

2.7.4. AKADEMSKA SAMOPODOBA 

Akademska samopodoba se po modelu Shavelsona idr. iz leta 1976 deli na samopodobo na štirih 

področjih: materinščina, zgodovina, matematika in naravoslovni predmet. Marsh, Byrne in 

Shavelson (1988, v Pečjak in Košir, 2002) opisujejo, da sta Marsh in Shavelson ta modela 

empirično potrdila, vendar pa so rezultati njune raziskave pokazali potrebo po reviziji koncepta 

akademske samopodobe. Ugotovila sta, da med samopodobo na področju matematike in verbalno 

samopodobo kot dimenzijama akademske samopodobe ni pomembne zveze in se torej ne združujeta 

v enoten akademski faktor na sekundarni ravni.  

Te ugotovitve implicirajo model z dvema akademskima faktorjema, ki predstavljata akademsko 

samopodobo na področju verbalnih spretnosti (ang. »verbal/academic self-concept«) in akademsko 

samopodobo na področju matematičnih spretnosti (ang. »math/academic self-concept«). Ti dve 

samopodobi neodvisno vključujeta samopodobe, ki se nanašajo na specifične šolske predmete. 

Akademska samopodoba na področju matematičnih spretnosti vključuje akademske samopodobe, ki 

jih učenec oblikuje v odnosu do naslednjih šolskih predmetov: do matematike (ang. »math self-
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concept«), fizikalnonaravoslovnih predmetov (ang. »phisical science self-concept«), biologije (ang. 

»biological concept«) in do vseh šolskih predmetov (ang. »school self-concept«). Deloma pa se ta 

akademska samopodoba nanaša tudi na predmeta, ki sta del akademske samopodobe na področju 

verbalnih spretnosti. To sta samopodoba pri predmetih geografija (ang. »geography self-concept«) 

in zgodovina (ang. »history self-concept«). Poleg teh dveh področij se akademska samopodoba na 

področju verbalnih spretnosti nanaša še na akademske samopodobe pri predmetih tuji jeziki (ang. 

»foreign languages self-concept«) in materinščina (Marsh in Shavelson sicer govorita o »english 

self-concept«).  

Marsh, B. Byrne in Shavelson (1988, v Pečjak in Košir, 2002) so empirično preverjali revidiran 

Marshev in Shavelsonov model. Rezultati njihove raziskave kažejo na neustreznost enotnega 

akademskega faktorja (kot je predpostavljal Shavelsonov model iz leta 1976), obenem pa niti ne 

potrjujejo niti ne zavračajo predpostavke o dveh akademskih faktorjih samopodobe. Rezultati 

raziskav, v kateri so preverjali samo tri akademske faktorje (na področju matematičnih sposobnosti, 

verbalnih sposobnosti ter splošni šolski faktor), večinoma potrjujejo Marshev in Shavelsonov 

model. Pri tem se avtoricama postavlja vprašanje, kako se v ta model vklapljajo samopodobe pri 

drugih šolskih predmetih. Možno je, da so samopodobe pri nekaterih šolskih predmetih močneje 

povezane z neakademskimi vidiki samopodobe kot z akademskima samopodobama (npr. 

samopodoba pri športni vzgoji je lahko močneje povezana s telesno samopodobo kot z 

akademskima samopodobama).  

 

Akademska samopodoba in procesi socialnega primerjanja 

Po Schunku (1990, v Pečjak in Košir, 2002) učna uspešnost, kot jo kažejo šolske ocene, na 

samopodobo učencev vpliva na dva načina: neposredno ter posredno preko socialne primerjave. 

Juriševičeva (1999c) navaja, da je slednje Marsh leta 1990 utemeljil z dvema teoretičnima 

modeloma, ki pojasnjujeta, kako učenci ocenjujejo lastne dosežke na podlagi socialnega primerjanja 

s svojo referenčno skupino, tj. sošolci.  

 

1. Učinek velike ribe v majhnem ribniku (ang. »big fish little pond effect«) 

Do tega učinka pride, ko enako sposobni učenci oblikujejo manj pozitivno akademsko samopodobo, 

kadar svoje dosežke primerjajo z dosežki sposobnejših vrstnikov, ter bolj pozitivno samopodobo, 

kadar svoje dosežke primerjajo z dosežki manj sposobnih vrstnikov. Tako imajo na primer učenci 

na povprečni osnovni šoli boljšo akademsko samopodobo na področju matematičnih sposobnosti 

kot enako sposobni učenci v visoko storilnostno naravnanih šolah. Akademska samopodoba se torej 
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pozitivno povezuje z učenčevimi individualnimi dosežki, negativno pa s povprečno učno 

uspešnostjo šole oz. razreda, ki mu učenec pripada (Juriševič, 1999c). 

 

2. Notranje/zunanji referenčni okvir (ang. »the internal/external frame of reference model«) 

Osnova za razvoj tega modela je bila Marsheva in Shavelsonova ugotovitev o neodvisnosti 

akademske samopodobe na področju verbalnih sposobnosti ter akademske samopodobe na področju 

matematičnih sposobnosti (Marsh idr., 1988, v Pečjak in Košir, 2002). Marsh idr., (1988, v Pečjak 

in Košir, 2002) pojasnjujejo, da Marsh leta 1986 z modelom notranje/zunanjega referenčnega 

okvira pojasnjuje neodvisnost teh dveh akademskih samopodob ter njuno vsebinsko specifičnost v 

odnosu do verbalnih in matematičnih dosežkov. Model predpostavlja, da se samopodobi na teh 

dveh področjih oblikujeta na podlagi dveh vrst primerjav – zunanje in notranje. Pri zunanjih 

procesih primerjanja gre za to, da učenec primerja samozaznave lastnih matematičnih in verbalnih 

spretnosti z zaznavnimi spretnostmi drugih učencev. Ta primerjava predstavlja osnovo za njegovo 

samopodobo na teh dveh področjih. Pri notranjem primerjanju pa otrok samozaznave lastnih 

matematičnih sposobnosti primerja s samozaznavami lastnih sposobnosti na področju verbalnih 

spretnosti. Model notranjega/zunanjega referenčnega okvira torej pojasnjuje, zakaj lahko imajo 

učenci z nizkimi dosežki na določenem področju dokaj pozitivno samopodobo na tem področju. Če 

npr. učenec v procesih zunanje primerjave negativno oceni svoje sposobnosti tako na področju 

verbalnih kot matematičnih spretnosti, v procesu notranje primerjave pa oceni, da so njegove 

verbalne sposobnosti boljše kot matematične, bo na podlagi procesov uravnoteževanja izidov obeh 

primerjav kljub svojim nižjim bralnim sposobnostim na tem področju oblikoval relativno pozitivno 

samopodobo (Marsh idr., 1988, v Pečjak in Košir, 2002). Skoraj ničelne korelacije med 

samopodobama na področju verbalnih in matematičnih sposobnosti naj bi bile torej posledica 

procesa uravnoteževanja zunanjih in notranjih primerjav. Po modelu notranjega/zunanjega 

referenčnega okvira naj bi torej dosežki na verbalnih področjih ter pri matematiki visoko korelirali, 

samopodobi na teh dveh področjih pa naj bi bili relativno nepovezani (Marsh idr., 1988, v Pečjak in 

Košir, 2002).  

 

2.7.5. PRISTOPI ZA IZBOLJŠANJE UČENČEVE SAMOPODOBE 

Porter (2000, v Pečjak in Košir, 2002) navaja, da je lahko nizka samopodoba odraz treh dejavnikov: 

 pomanjkanje spretnosti na nekem področju; 
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 netočnega samozaznavanja (nekateri avtorji imenujejo ta pojav negativna navidezna 

pristranost samopodobe); 

 previsokih pričakovanj in ciljev.  

 

1. Nizka samopodoba zaradi pomanjkanja ustreznih spretnosti  

Kadar je učenčeva nizka samopodoba realen odraz njegove neuspešnosti in nizkih dosežkov na 

določenem področju, je mogoče nanjo vplivati posredno preko pomoči učencem pri razvijanju 

ustreznih spretnosti za doživljanje uspeha na določenem področju. Porter (2000, v Pečjak in Košir, 

2002) navaja naslednje ukrepe: 

 

 Zagotavljanje strukturiranosti dogajanja v razredu 

Ustrezna struktura razrednega dogajanja učencem omogoča jasnost in napovedljivost dogodkov ter 

s tem povečuje njihove možnosti za uspeh. Učitelj lahko strukturo vzdržuje tako, da:  

 oblikuje varno učno okolje; 

 ima pregled nad vsemi učenci v razredu; 

 daje jasna navodila; 

 jasno opredeli postopke za ravnanje z določenimi materiali, postopke za prehajanje med 

različnimi aktivnostmi pri pouku; postavljanje vprašanj itd.; 

 je med poukom pozoren na različne dogodke v razredu. 

 

 Poučevanje relevantnih vsebin  

Kljub temu da je učenec pri svojem delu omejen z učnim načrtom, je pomembno, da poudarja 

uporabnost in relevantnost učnih vsebin. Možnost spoprijemanja s smiselnimi zahtevami in 

nalogami pri pouku učencem olajša proces učenja, kar vpliva tudi na njihov občutek 

kompetentnosti.  

 

 Prilagajanje poučevanja in nalog sposobnostim učencev 

Predpogoj za motiviranost za reševanje določene naloge je učenčevo prepričanje, da je nalogo 

sposoben rešiti. Po drugi strani pa reševanje prelahkih nalog ne vpliva na dvig učenčeve 

samopodobe ali celo prispeva k oblikovanju naučene nemoči. Pomembno je, da učitelj 

individualizira pouk glede na sposobnosti učencev in njihove spoznavne stile.  
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 Posredovanje specifičnih povratnih informacij 

Učiteljeve povratne informacije učencem naj bodo pristne, tj. da so skladne z učenčevimi dosežki in 

specifične, kar pomeni, da se nanašajo na točno določeno nalogo ali vedenje, ne npr. na učenčevo 

osebnost. Učitelji manj sposobne učence pogosto pohvalijo tudi, kadar pri določeni nalogi niso bili 

uspešni, vendar pa takšna pohvala ni učinkovita.  

 

2. Nizka samopodoba zaradi netočnega zaznavanja  

Kadar ima učenec nizko samopodobo na nekem področju, na katerem je uspešen, je potrebno 

razširiti njegovo samozavedanje. Porter (2000, v Pečjak in Košir, 2002) navaja tri možne ukrepe: 

  spodbujanje samopotrjevanja pri učencih, da si ti sproti beležijo svoje dosežke, kar jim je v 

pomoč pri opažanju lastnega uspeha; 

 uvajanje aktivnosti, ki spodbujajo samozavedanje učencev; 

 dovoljevanje izražanja čustev; učenci lahko razvijejo negativne predstave o sebi, ker so 

prepričani, da so njihova čustva napačna, zato je pomembno sprejemanje njihovih čustev ter 

omogočanje, da jih delijo z drugimi.  

 

3. Nizka samopodoba zaradi previsokih pričakovanj 

Kadar imajo učenci do sebe previsoka pričakovanja, potrebujejo pomoč pri postavljanju realnih 

standardov in ciljev. To je mogoče doseči na naslednje načine: 

 Učitelj ima do učencev pozitivna pričakovanja, s čimer jim sporoča, da verjame v njihovo 

zmožnost izboljšanja. To je še posebej pomembno, kadar gre za manj uspešne učence, do 

katerih učitelji pogosto razvijejo negativna pričakovanja, kar še prispeva k njihovim učnim 

težavam. 

 Učitelj spodbuja sprejemanja tveganja, postavljanje lastnih ciljev in organiziranje lastnih 

dejavnosti. 

 Učitelj sprejema napake učencev in jih uči, da je delanje napak del učnega procesa. 

 Učitelj spodbuja realistično postavljanje ciljev ter primerjanje učenčevih dosežkov z 

njegovimi prejšnjimi dosežki, ne pa z dosežki drugih učencev.  

 

2.7.6. VPLIV UČITELJEVEGA VEDENJA NA SAMOPODOBO UČENCEV  

Nekatere raziskave ugotavljajo nizko do zmerno povezanost med učiteljevim vedenjem in 

samopodobo učencev, druge pa ne ugotavljajo nikakršne povezanosti (Blöte, 1995, v Pečjak in 



112 

 

Košir, 2002). Blöte (1995, v Pečjak in Košir, 2002) navaja, da tako npr. Blumenfeld, Pintrich, 

Meece in Wessels iz leta 1982 ugotavljajo, da se pogostost učiteljevega posredovanja pozitivnih 

povratnih informacij v zvezi z akademskimi dosežki pozitivno povezuje z akademsko samopodobo. 

Nadalje Blöte (1995, v Pečjak in Košir, 2002) opisuje, da rezultati raziskave Cooperja in Gooda 

kažejo, da se učiteljeva pričakovanja in prepričanja učencev o lastni učinkovitosti ne povezujejo 

pomembno, obstaja pa pomembna pozitivna zveza med učiteljevimi vedenji in prepričanji učencev 

o lastni učinkovitosti: v razredih, kjer učitelji več kritizirajo, so pri učencih ugotovili nižjo stopnjo 

prepričanj o lastni učinkovitosti. Neenotnost rezultatov različnih raziskav skuša Blöte (1995, v 

Pečjak in Košir, 2002) pojasniti s starostjo učencev iz različnih raziskav. V nižjih razredih osnovne 

šole običajno ni prišlo do pomembne zveze med samopodobo in učiteljevim vedenjem. Omenjena 

avtorica zaključuje, da učiteljeva pričakovanja in vedenje predpostavljajo enega izmed virov 

vplivanja na samopodobo učencev, vendar pa je izmed dejavnikov samopodobe najpomembnejša 

učenčeva uspešnost pri določenih nalogah v preteklosti.   

Erikson (1994, v Juriševič, 1999a) in Roberts (1995, v Juriševič, 1999a) pa ugotavljata, da ima 

učitelj v procesu oblikovanja učenčeve samopodobe vlogo otrokove »pomembne druge osebe«. 

Nesimetrični odnosi otrok – učitelj ter otrokovo neznanje o sebi na področju učenja v začetku 

šolanja prispevajo k večjim in bolj neposrednim vplivom šolskega okolja oziroma učitelja kot 

»pomembnega drugega« v procesu oblikovanja učenčeve samopodobe. Učitelj na razvojne 

smernice njenega oblikovanja vpliva v vseh pomembnih področjih učnega procesa. 

 

2.7.7. SAMOSPOŠTOVANJE, UČNA USPEŠNOST IN ANKSIOZNOST 

V svetovni literaturi najdemo različne izraze, s katerimi avtorji razlagajo vrednostne vidike 

samopodobe. Med pogostejšimi so: ang. »self-worth«, »self-esteem«, »self-evaluation« … Označili 

bomo vrednostni vidik samopodobe z izrazom samospoštovanje, ki ga opredeljujemo kot pozitivno 

ali negativno stanje stališča posameznika do sebe (Rosenberg, 1965, v Kobal, 2000). Mladostnik 

postane z vstopom v srednjo šolo še bolj občutljiv na neuspeh (Safont, 1992, v Kobal, 2000), kot je 

bil poprej, hkrati pa dobi nove naloge, s katerimi se mora spopasti. Med prvimi sta prav gotovo 

zahtevi po storilnosti in učni uspešnosti, ki kličeta po razmeroma visokem samospoštovanju in zreli 

samopodobi. Mnogi uspešni učenci ju imajo, drugi, manj uspešni, pa si ju navidezno ustvarijo. V 

njihovem vedenju je zaznati odklonilen odnos do malone vsega, kar je povezano s šolo: sovražiti 

pričnejo šolske predmete in učitelje, trdijo, da jih učitelji ne marajo, pogosteje izostajajo od pouka, 

ne opravljajo domačih nalog itd. Zaradi njihovega negativnega odnosa do šole in pomanjkljivega 
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izpolnjevanja učnih obveznosti jih tudi učitelji presojajo bolj kritično in do njih lahko izoblikujejo 

negativna stališča; krog ohranjanja nizkega samospoštovanja in visoke anksioznosti je tako 

sklenjen. Khadivi-Zand (1982, v Kobal, 2000) predpostavlja pet dejavnikov, ki lahko pri učencu 

izzovejo visoko anksioznost in odklonilno samopodobo na eni ter zdravo oziroma spodbujevalno 

tesnobo in jasno podobo o sebi na drugi strani. Z njihovo vpeljavo se skuša avtor izogniti iskanju 

vzročno posledičnih povezav med spremenljivkama. Kobalova (2000) je poslovenila faktorje kot:  

 predhodni položaj v razredu, 

 sodelovanje, 

 želja in prepričanje v uspeh, 

 doseženi uspeh in  

 uspeh drugega.  

 

Tudi Kobalova (1995, v Kobal, 2000) je izvedla raziskavo, v kateri jo je zanimalo, ali obstajajo 

razlike v samospoštovanju in testni anksioznosti glede na učno uspešnost ter kakšna je povezanost 

med omenjenimi spremenljivkami. Raziskava je bila izvedena med 162 srednješolci. Rezultati so 

pokazali, da ni razlik v samospoštovanju in testni anksioznosti med različno uspešnimi učenci.   

 

2.7.8. SAMOPODOBA UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Številni tuji avtorji so se ukvarjali in raziskovali področje samopodobe pri učencih z učnimi 

težavami. Samopodoba je lahko pomembni pokazatelj za bodoče vedenje posameznika.  

 

Zeleke (2004) je domneval, da je samopodoba otrok z učnimi težavami na splošno bolj negativna 

kot pri vrstnikih brez učnih težav. Od sredine 1970-ih let je bilo izvedenih veliko raziskav na tem 

področju. Chapman  je naredil metaanalitični pregled študij s tega področja, ki so bila objavljena 

med leti 1974 in 1986 (Zeleke, 2004). Chapmanov (1988, v Zeleke, 2004) pregled je bil 

osredotočen na akademsko in splošno domeno samopodobe, kjer je v svojem metaanalitičnem 

pregledu ugotovil, da je akademska samopodoba učencev z učnimi težavami nižja od njihovih 

vrstnikov, prav tako tudi splošna samopodoba.  

 

Zeleke (2004) pa po pregledu osemindvajsetih študij povzema, da se je v petindvajsetih raziskavah 

(89 %) pokazalo, da imajo učenci z učnimi težavami nižjo akademsko samopodobo kot njihovi 

vrstniki.  
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Nekaj raziskav je pokazalo, da imajo otroci z učnimi težavami bolj negativno socialno samopodobo 

kot njihovi vrstniki brez učnih težav (La Greca in Stone, 1990; Halmhuber in Paris, 1993; Smith in 

Nagle, 1995; Harter idr., 1998; Crabtree in Rutland, 2001, v Zeleke, 2004). V nasprotju s prej 

navedenimi ugotovitvami pa veliko raziskav ni ugotovilo statistično pomembnih razlik v socialni 

samopodobi med skupinama (Ayres idr., 1990; Priel in Leshem, 1990; Raviv in Stone, 1991; Bear 

idr., 1991, 1993; Vaughn idr., 1992; Clever idr., 1992; Juvonen in Bear, 1992; Montgomery, 1994; 

Hagborg, 1996, 1999; Heat in Wiener, 1996; Tabassam in Grainger, 2002; Gans idr., 2003, v 

Zeleke, 2004).  

Od tridesetih raziskav, ki so primerjale socialno samopodobo učencev z učnimi težavami in ostalih 

učencev, jih je skoraj tri četrtine dokazalo, da med njimi ni statistično pomembnih razlik (Zeleke, 

2004).  

V pregledu osemindvajsetih študij, ki so primerjale splošno samopodobo učencev z učnimi 

težavami in njihovih vrstnikov brez učnih težav, je Zeleke (2004) zaključil, da v devetnajstih 

(približno 68 %) raziskavah ni statistično pomembnih razlik med skupinama v splošni samopodobi. 

Kling, Hyde, Showers in Buswell (1999, v Gans, Kenny in Ghany, 2003), ki so izvedli metaanalizo, 

so povzeli, da so fantje dosegli višje rezultate od deklet na področju splošne samopodobe, toda 

razlika je bila majhna. Harter idr. (1998, v Gans, Kenny in Ghany, 2003) so ugotovili, da so dekleta 

izkazala nižjo percepcijo glede telesnega izgleda kot fantje.  

Študije (Vaughn idr. 1992; Bear idr., 1993; Cosden idr. 1999, v Zeleke, 2004) niso odkrile 

pomembnih statističnih razlik v akademski samopodobi glede na starost ali razred.  

Tako kot pri akademski, nekaj raziskav ni odkrilo statistično pomembnih razlik v socialni 

samopodobi glede na starost in razred (Vaughn idr., 1992; Bear idr., 1993; Butler in Marinov-

Glassman, 1994; Cosden idr., 1999; Tur-Kaspa, 2002, v Zeleke, 2004). Mnoge študije (Vaughn idr., 

1992; Bear idr., 1993; Leondari, 1993; Butler in Marinov-Glassman, 1994; Bear idr., 1998; Cosden 

idr., 1999; Stone in May, 2002, v Zeleke, 2004) so tudi pokazale, da ni statistično pomembnih 

razlik v splošni samopodobi glede na starost in razred. Zeleke (2004) pri tem opozarja, da je pri 

pregledu raziskav naletel na problem terminov v literaturi: ang. »self-concept« (samopodoba), 

»self-esteem« (samozavest) in »self-perception« (samozaznavanje). Termini so bili v literaturi 

enkrat uporabljeni kot sinonimi in drugič ne. 

Raziskovalci so ponudili nekaj razlag, zakaj veliko otrok z učnimi težavami kljub svojim 

akademskim težavam ohrani pozitivne zaznave o sebi in občutke lastne vrednosti. Faktorji, ki 

pomagajo k dvigu samopodobe: zaznavna družbena/socialna podpora, ugodne pozitivne povratne 

informacije ostalih, še posebej učiteljev, staršev, prijateljev in vrstnikov (Bear idr., 1991; Forman, 
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1988; Kloomok in Cosden, 1994; Rothman in Cosden, 1995, v Gans, Kenny in Ghany, 2003) in 

druga močna področja (Hagborg, 1996, v Gans, Kenny in Ghany, 2003). Iz tega lahko sklepamo, da 

več kot ima učenec z učnimi težavami pozitivnih potrditev in pozitivnih povratnih informacij o 

svojih dejanjih od okolice, višja bo lahko njegova samopodoba oziroma bolj pozitivna, kot bi sicer 

lahko bila. Pri učencih z učnimi težavami je zato zelo pomembno, da iščemo njegova močna 

področja. Učitelji se vse prevečkrat še vedno osredotočajo na učenčeve primanjkljaje in tako 

pozabljajo na področja, kjer je lahko učenec z učnimi težavami zelo uspešen.  

 

Na tem mestu je potrebno poudariti tudi, da se učenci z učnimi težavami pogosto zaznavajo kot 

sposobne in učinkovite ter se pogosto na akademskem področju ocenijo kot bolj uspešne, kot jih 

ocenijo njihovi učitelji (Meltzer idr., 1998, v Gans, Kenny in Ghany, 2003). S tega vidika lahko to 

vpliva na dvig njegove akademske samopodobe.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE 

3.1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Glede na teoretična izhodišča lahko rečemo, da so raziskovalci z različnimi metodami, vzorci in 

merskimi instrumenti prišli do različnih rezultatov na področju socialnih spretnosti učencev s 

specifičnimi učnimi težavami. Ker so socialne spretnosti pomembne pri vključevanju učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovne šole in posledično v matične razrede ter pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju pozitivnih odnosov s sošolci, je pomembno raziskati, na katerih 

področjih prihaja do težav in zakaj ter ali obstajajo razlike med vzorcema (učenci s PPPU in 

vrstniki).  

 

3.1.2. CILJ RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali obstajajo težave na področju socialnih spretnosti pri učencih s PPPU 

v primerjavi z njihovimi vrstniki ter pojasniti le-te. Specifični cilji so ugotoviti, kakšne so socialne 

spretnosti mladostnikov (s PPPU in brez) glede na:  

 prisotnost morebitnih težav v mladostništvu; 

 izraženo socialno anksioznost in 

 oblikovanje samopodobe mladostnikov. 

 

Specifični cilji raziskovanja so bili usmerjeni v ugotavljanje: 

 področij težav v mladostništvu: asertivnost, odnosi z nasprotnim spolom, govorjenje v 

javnosti, družinski odnosi in prijateljski odnosi; 

 v koliki meri sta prisotni zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem in tesnobnost 

ter zadržanost v socialnem stiku, ki se odražata kot socialna anksioznost; 

 akademske, socialne, telesne in splošne mladostnikove samopodobe.  
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3.2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 Hipoteza, vezana na odkrivanje strukturalnih razlik 

H1: Na osnovi sistema spremenljivk obstajajo strukturalne razlike med mladostniki s PPPU in 

vrstniki.  

 

 Hipoteze, vezane na variable VMTM 

H2: Mladostniki s PPPU imajo več  težav v mladostništvu kot vrstniki.  

H2.1: Mladostniki s PPPU so manj asertivni kot njihovi vrstniki.  

H2.2: Mladostniki s PPPU imajo več težav v odnosu z nasprotnim spolom kot vrstniki.  

H2.3: Mladostniki s PPPU imajo več težav pri govorjenju v javnosti kot vrstniki.  

H2.4: Mladostniki s PPPU imajo več težav v družinskih odnosih kot vrstniki.  

H2.5: Mladostniki s PPPU imajo več težav v odnosu s prijatelji kot njihovi vrstniki.  

 

 Hipoteze, vezane na variable LSAA  

H3: Mladostniki s PPPU so bolj socialno anksiozni kot vrstniki. 

H3.1: Mladostniki s PPPU so bolj zaskrbljeni in izražajo večji strah pred negativnim vrednotenjem 

od vrstnikov.  

H3.2: Mladostniki s PPPU so bolj tesnobni in zadržani v socialnem stiku od vrstnikov.  

 

 Hipoteze, vezane na variable Lestvice samopodobe 

H4: Mladostniki s PPPU imajo nižjo splošno samopodobo kot vrstniki.  

H4.1: Mladostniki s PPPU imajo nižjo akademsko samopodobo kot vrstniki.  

H4.2: Mladostniki s PPPU imajo nižjo socialno samopodobo kot vrstniki.  

H4.3: Med mladostniki s PPPU in vrstniki ni pomembnih razlik v telesni samopodobi.  

 

 Hipoteza, vezana na povezanost LSAA in VMTM 

H5: Mladostniki (s PPPU in vrstniki), ki so bolj socialno anksiozni, imajo več medosebnih težav. 

 

3.3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

3.3.1. METODE DELA 

Raziskava temelji na deskriptivni kavzalno neeksperimentalni metodi empiričnega pedagoškega 

raziskovanja.  
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3.3.2. VZOREC 

Za potrebe raziskovanja sta bila oblikovana dva vzorca:   

 vzorec učencev s PPPU, ki ga je sestavljalo 90 učencev od 7. do 9. razreda mariborskih 

osnovnih šol, ki so po odločbi usmerjeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Glede na celotni vzorec usmerjenih učencev s PPPU (od 7. do 9. razreda) na 

področju mariborske regije je bilo v našo raziskavo zajetih 72 % teh učencev (od takrat 125 

usmerjenih učencev s PPPU).  

 Vzorec učencev brez PPPU, ki ga je prav tako sestavljalo 90 učencev od 7. do 9. razreda 

mariborskih osnovnih šol, in sicer vrstnikov brez primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja.  

 

Tabela 2: Prikaz števila učencev s PPPU in njihovih vrstnikov glede na razred 

 

RAZRED  

 

 

UČENCI S PPPU 

 

UČENCI BREZ 

PPPU 

 

SKUPAJ 

9. razred 24 24 48 

8. razred 29 29 58 

7. razred 37 37 74 

 

SKUPAJ 

 

90 

 

90 

 

180 

 

Skupini sta bili izenačeni po spolu in starosti oz. razredu. Glede na spol so v raziskavi v primerjavi 

z dekleti (27) prevladovali fantje (63). 

Izbrani so bili učenci tretje triade (7.–9. razred), ker sta bili pri raziskavi uporabljena vprašalnik in 

lestvica, ki sta primerna za mladostnike med 11. in 18. letom (LSAA) ter 12. in 18. letom (VMTM). 

 

3.3.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Za pridobitev podatkov so bili uporabljeni naslednji merski instrumenti: 

 

1. Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu – VMTM (avtorji C. J. Inglés, M. S. 

Torregrosa, X. F. Méndez, M. D. Hidalgo; avtorici slovenske priredbe M. Puklek Levpušček 

in M. Zupančič, 2008).  
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2. Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike – LSAA (avtorica M. Puklek Levpušček, 

2008).  

 

3. Prevod (M. Schmidt in B. Čagran, 2006) Skale samopodobe – Self-concept Scale (avtorja C. 

Cambra in N. Silvestre, 2003).  

 

Merski instrumenti so prirejeni in standardizirani za slovensko populacijo.   

 

Opis merskih instrumentarijev 

 

1. Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM) 

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu je samoocenjevalna lestvica s 36 postavkami, ki 

meri raven prisotnosti medosebnih težav, kot jih mladostniki zaznavajo v različnih odnosih v 

različnih socialnih situacijah. To so odnosi z ljudmi v različne starosti, različnega spola, z različno 

ravnjo avtoritete in intimnosti ter v različnih socialnih kontekstih, kot so družina, šola, prijatelji, 

interakcije s posamezniki nasprotnega spola ter situacije v javnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2008).   

VMTM je uporaben za mladostnike, ki so stari od dvanajst do osemnajst let. Mladostniki glede na 

težavnost posamezne situacije in socialnega odnosa vsako vprašanje ocenijo na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici (0 = nimam težav; 4 = imam veliko težav).  

 

VMTM vsebuje pet lestvic: Asertivnost, Odnosi z nasprotnim spolom, Govorjenje v javnosti, 

Družinski odnosi in Prijateljski odnosi. 

 

 Notranja zanesljivost VMTM 

Zanesljivost lestvic pri standardizacijskem vzorcu so bili izračunani po Cronbach koefecientu α 

(Asertivnost:  α = 0,87; Odnosi z nasprotnim spolom: α = 0,92; Govorjenje v javnosti: α = 0,77; 

Družinski odnosi: α = 0,74; Prijateljski odnosi: α = 0,67 in VMTM: α = 0,93). Avtorici slovenske 

priredbe navajata, da vsi koeficienti kažejo ustrezno notranjo koherentnost pri vseh lestvicah in pri 

skupnem rezultatu.  
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 Zanesljivost v času VMTM 

Na vzorcu slovenskih mladostnikov se je VMTM z vsemi pripadajočimi lestvicami izkazal kot 

dovolj notranje zanesljiv merski pripomoček (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). Retestna 

zanesljivost je bila nižja od notranje, v absolutnem smislu pa je bila visoka (Pearsonov produkt  –

moment skupnega rezultata VMTM r = 0,80) z izjemo srednje visoke ravni retestne zanesljivosti pri 

lestvicah Družinski odnosi (r = 0,45) in Prijateljski odnosi (r = 0,44).  

 

2. Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA) 

Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA), ki so jo razvili v slovenskem prostoru, meri 

mladostnikovo doživljanje strahu, zaskrbljenost in nesproščenost v socialnih situacijah, v katerih 

mladostnik dejansko je ali predpostavlja, da bo objekt negativnega vrednotenja drugih. Lestvica 

meri tudi zadržanost, pasivnost oz. vedenje umika v socialnih situacijah. Zajema tipične socialne 

situacije, v katerih mladostnik doživlja socialno anksioznost: druženje z vrstniki, vzpostavljanje in 

vzdrževanje stika z nepoznanimi vrstniki ali z vrstnikom nasprotnega spola, vrstniške zabave, 

izpostavljanje v razredu in nastopanje (Puklek Levpušček, 2008).  

 

Uporaba LSAA je primerna za mladostnike med 11. in 18. letom. Vsebuje dve podlestvici: 

Zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem (ZSNV) ter Tesnobnost in zadržanost v 

socialnem stiku (TZSS). Možen je tudi izračun skupnega rezultata na podlagi seštevka rezultatov na 

obeh podlestvicah. Mladostnik oceni pogostost doživljanja ali vedenja, ki ga opisuje vsaka 

postavka, na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – sploh ne, 2 – pretežno ne, 3 – včasih da, včasih ne, 

4 – pretežno da, 5 – vedno).  

 Podlestvica Zaskrbljenost in strah pred negativnim socialnim vrednotenjem vsebuje 15 

postavk. Postavke se nanašajo na spoznavno in čustveno komponento socialne anksioznosti. 

Mladostnik, ki ima visok rezultat na omenjeni podlestvici, je zaskrbljen in ga je strah zaradi 

dejanskega ali možnega negativnega vrednotenja vrstnikov (tako poznanih kot nepoznanih), 

zaradi možne izključenosti iz vrstniške družbe, grožnje negativne samopredstavitve v 

socialnem okolju ter možnih negativnih odzivov na njegov nastop v javnosti (Puklek 

Levpušček, 2008).  

 Podlestvica Tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku pa vsebuje 13 postavk. Te se 

nanašajo na vedenjsko in čustveno komponento socialne anksioznosti. Mladostnik, ki ima 

visok rezultat na omenjeni podlestvici, je v stiku z vrstniki (s poznanimi vrstniki, z 
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nepoznanimi vrstniki ali z vrstniki nasprotnega spola) zadržan, nesproščen, ne daje aktivnih 

pobud za vzpostavitev in vzdrževanje stikov, ne želi biti v središču pozornosti, v skupini 

vrstnikov pa se vede pasivno (Puklek Levpušček, 2008).  

 

Z LSAA lahko ugotavljamo tudi (Puklek Levpušček, 2008): 

 temeljna področja mladostnikovih težav v socialnih stikih, ki jih potem poglobljeno 

preučujemo s pomočjo kliničnega intervjuja; 

 ugotavljamo doživljanje in vedenje mladostnikov, ki imajo pomanjkljive socialne spretnosti 

ali le-teh ne znajo primerno uporabiti v določenih socialnih situacijah;   

 ugotavljamo vzroke mladostnikove manjše priljubljenosti med vrstniki, njegove socialne 

izoliranosti, nezmožnost vzpostavljanja intimne zveze, slabše učne uspešnosti, slabšega 

odgovarjanja pri ustnem in pisnem preverjanju znanja, pasivnost pri pouku itd.  

 

 Notranja zanesljivost LSAA 

 Cronbahovi koefcienti notranje zanesljivosti (α) na lestvici so zadovoljivo visoki tako v 

posameznih starostnih skupinah kot pri fantih in dekletih (koeficient α je med 0,71 in 0,92) (Puklek 

Levpušček, 2008).  

 

 Zanesljivost v času LSAA 

Retestno zanesljivost so določili s pomočjo Pearsonovega produkt-moment koeficienta korelacije. 

Časovni razpon med ponovljenima meritvama je bil 1 mesec. Ugotovljeni so bili naslednji 

koeficienti: 0,84 za skupni rezultat LSAA, 0,80 za podlestvico Zaskrbljenost in strah pred 

negativnim vrednotenje ter 0,66 za podlestvico Tesnobnost in zadržanost v socialnih stikih. Puklek 

Levpuščkova (2008) navaja, da so retestni koeficienti zanesljivosti dobri, čeprav je razvidno, da 

mladostnice in mladostniki kažejo večjo stabilnost pri odgovarjanju na postavke podlestvice ZSNV 

kot TZSS.  

 

3. Skala samopodobe 

Za pridobitev podatkov se je uporabila lestvica alternativnih sodb Skala samopodobe avtorjev 

Cambra in Silvestre (2003). V slovenski jezik sta Skalo samopodobe prevedli avtorici Schmidt in 

Čagran (2006). Lestvica je sestavljena iz 23 trditev, ki so povezane z akademsko, socialno in 

telesno dimenzijo samopodobe. Mladostniki ocenijo odgovore s Thurstonovo bipolarno lestvico 

(tako je; ni tako).  
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 Notranja zanesljivost Skale samopodobe 

Preizkušena notranja zanesljivost slovenske verzije je po Cronbachovem koeficientu α = 0,752. To 

pomeni, da gre za zadostno zanesljivost te verzije.  

 

3.3.4. SPREMENLJIVKE  

a) Neodvisni spremenljivki: razred in skupina učencev (učenci s PPPU in vrstniki). 

 

b) Odvisne spremenljivke:  

1. Težave v mladostništvu (skupni rezultat VMTM)  

 

Delni rezultati so bili izraženi na naslednjih podlestvicah VMTM: 

1.1. Asertivnost 

1.2. Odnosi z nasprotnim spolom 

1.3. Govorjenje v javnosti 

1.4. Družinski odnosi 

1.5. Prijateljski odnosi 

 

2. Anksioznost (skupni rezultat LSSA) 

 

Delni rezultati so izraženi na naslednjih podlestvicah LSSA:  

2.1. Zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem (ZSNV) 

2.2. Tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku (TZSS) 

 

3. Samopodoba (skupni rezultat Skale samopodobe) 

 

Delne rezultate Skale samopodobe (SCS) smo izrazili na naslednjih področjih: 

3.1. Akademska samopodoba 

3.2. Socialna samopodoba 

3.3. Telesna samopodoba 
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3.3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vprašalnik smo izvedli na vseh mariborskih osnovnih šolah. Ravnatelje smo prosili za dovoljenje in 

pri zbiranju podatkov sodelovali s svetovalno službo oziroma specialnimi pedagogi/-njami. Pred 

začetkom zbiranja podatkov smo za dovoljenje oz. soglasje pisno prosili starše otrok oz. 

mladostnikov, ki so bili vključeni v raziskavo. Z učenci smo anketiranje izvedli skupinsko 

(predvsem z vrstniki) in individualno/ali v manjši skupini pri učencih z odločbo, ki so usmerjeni kot 

učenci s PPPU. Anketiranje se je izvedlo v enem terminu: VMTM so učenci izpolnjevali (največ) 

15 minut; LSAA so izpolnjevali 10–15 minut; Skalo samopodobe so reševali/obkrožali do 5 min. 

Učenci s PPPU so potrebovali več časa za izpolnjevanje merskih instrumentarijev (skupaj približno 

45 minut).  

Pri tem smo naleteli na kar veliko nezadovoljstvo oz. naveličanost šol, saj so povedali, da se zelo 

pogosto srečujejo z raziskavami za različna področja in namene, ter težko uskladijo vse želene 

termine vseh, ki so v raziskavo vpleteni. Za našo raziskavo je bilo potrebnih veliko spodbud in 

opozarjanj na dogovorjene termine. Vse šole, razen ene, so se na koncu pozitivno odzvale na 

sodelovanje v naši raziskavi. 

 

3.3.6. STATISTIČNE OBDELAVE 

Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS za osebne računalnike. 

 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

 osnovna deskriptivna statistika za celotni vzorec spremenljivk (VMTM, LSAA, SCS): MIN, 

MAX, M, SD, KA, KS; 

 t-test preizkus razlik med skupinama v posameznih kriterijih (VMTM, LSAA, SCS); 

 Pearsonov koeficient korelacije (VMTM, LSAA); 

 diskriminantna analiza za odkrivanje strukturalnih razlik med skupinama (učenci s PPPU in 

brez PPPU) v kriterijih (VMTM, LSAA, SCS). 

 

Vse spremenljivke smo pred nadaljnjo raziskavo normalizirali (Blomova formula). 
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3.4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO  

3.4.1. PREDSTAVITEV VZORCA SPREMENLJIVK, VEZANIH NA LESTVICO 

SOCIALNE ANKSIOZNOSTI, VPRAŠALNIK O MEDOSEBNIH TEŽAVAH V 

MLADOSTNIŠTVU IN SKALO SAMOPODOBE 

Tabela 3: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike za skupino učencev s PPPU 

 

KRITERIJI 

 

Najmanjša 

vrednost 

 

MIN 

Največja 

vrednost 

 

MAX 

Aritmetična 

sredina 

 

M 

Standardni 

odklon 

 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

 

KA 

Koeficient 

sploščenosti 

 

KS 

Asertivnost 

 
0 45 14,0222 9,98423 0,789 

 

0,205 

 
Nasprotni spol 

 
0 27 9,8333 7,44002 0,393 

 

–0,918 

  
Govorjenje v 

javnosti 
0 19 4,2111 3,83800 1,278 

 

1,688 

 
Družinski odnosi 0 8 1,9778 2,18255 1,103 

 

0,511 

 
Prijateljski 

odnosi 
0 14 1,9111 2,54242 2,006 

 

5,135 

 
VMTM 

 
3 88 31,9444 20,28026 0,677 

 

–0,285 

  
Zaskrbljenost in 

strah pred neg.  

vredn. 

17 71 40,1556 11,89647 0,091 

 

–0,612 

  

Tesnobnost in 

zadržanost v soc. 

stikih 

17 58 37,7222 8,69590 –0,537 

  

–0,183 

  

LSAA 

 
36 119 77,8778 17,16269 –0,260 

 

–0,452 

  
Akademska 

samopodoba 
1 5 3,1667 0,933916 –0,092 

  

0,052 

 
Socialna 

samopodoba 
4 12 9,6667 2,15156 –0,829 

  

–0,207 

  
Telesna 

samopodoba 
2 6 4,8778 1,23459 –0,862 

  

–0,332 

  
SPLOŠNA 

SAMOPODOBA 
10 23 17,7000 2,81429 –0,511 

  

–0,015 

 

 

Na vzorcu učencev s PPPU vse dosežene vrednosti niso v intervalu najnižjih in najvišjih teoretično 

možnih vrednosti (AS = 64; NS = 28; GJ = 20; DO = 16; PO = 16; VMTM = 144 / ZSNV = 75; 

TZSS = 65; LSAA = 140 / ASAM = 5; SSAM = 12; TSAM = 6; SSAM = 23). Pri VMTM in LSAA 

govorimo o večjih težavah in pogostosti doživljanja ali vedenja, če je seštevek točk višji. Medtem 

ko imajo učenci višjo/bolj pozitivno samopodobo, če imajo visok seštevek točk. Več kot učenec 
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izbere točk, višja je njegova pozitivna samopodoba. Če povzamemo, gre za skupino mladostnikov s 

PPPU, ki imajo več težav področju medosebnih težav, dokaj povprečni nivo anksioznosti in višjo 

samopodobo (zlasti socialno, telesno in splošno), medtem ko je akademska nižja. 

 

Tabela 4: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike za skupino učencev brez PPPU 

 

KRITERIJI 

 

Najmanjša 

vrednost 

 

MIN 

Največja 

vrednost 

 

MAX 

Aritmetična 

sredina 

 

M 

Standardni 

odklon 

 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

 

KA 

Koeficient 

sploščenosti 

 

KS 

Asertivnost 

 
0 36 13,2667 8,86959 0,835 

 

0,090 

 
Nasprotni spol 

 
0 28 9,2000 7,26420 0,541 

 

–0,532 

  
Govorjenje v 

javnosti 
0 11 3,0889 2,70930 0,785 

 

–0,112 

 
Družinski odnosi 0 11 1,3667 2,45155 2,170 

 

4,389 

 
Prijateljski 

odnosi 
0 11 0,9000 1,70294 3,259 

 

14,166 

 
VMTM 

 
0 86 27,8222 18,05894 1,114 

 

1,048 

 
Zaskrbljenost in 

strah pred neg.  

vredn. 

15 66 39,7889 11,48276 0,004 

 

–0,422 

  

Tesnobnost in 

zadržanost v soc. 

stikih 

16 50 32,8444 7,84099 0,168 

 

–0,521 

  

LSAA 

 
34 107 72,6333 15,79109 –0,129 

 

–0,390 

 
Akademska 

samopodoba 
0 5 3,7667 1,14214 –0,961 

  

0,813 

 
Socialna 

samopodoba 
3 12 10,3556 1,85612 –1,497 

  

2,617 

 
Telesna 

samopodoba 
1 6 4,7556 1,41668 –0,912 

  

–0,254 

  
SPLOŠNA 

SAMOPODOBA 
9 23 18,8778 3,14742 –0,889 

  

0,354 

 

 

Tudi na vzorcu učencev brez PPPU vse dosežene vrednosti niso v intervalu najnižjih in najvišjih 

teoretično možnih vrednosti (AS = 64; NS = 28; GJ = 20; DO = 16; PO = 16; VMTM = 144 / 

ZSNV = 75; TZSS = 65; LSAA = 140 / ASAM = 5; SSAM = 12; TSAM = 6; SSAM = 23).  

Če povzamemo, gre za skupino mladostnikov brez PPPU, kjer se kaže več težav na VMTM, dokaj 

povprečni nivo anksioznosti in višja samopodoba.  
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3.4.2. UGOTAVLJANJE STRUKTURALNIH RAZLIK MED SKUPINAMA  

Ugotavljali smo strukturalne razlike med skupina (učenci s PPPU in učenci brez PPPU). 

3.4.2.1. Strukturalne razlike med učenci s PPPU in učenci brez PPPU 

 

Tabela 5: Lastna vrednost (λ), % pojasnjene variance (% var), koeficient kanonične korelacije (Cc), 

Wilk's lambda (Λ), hi-kvadrat, statistična pomembnost diskriminativne funkcije (P) 

Funkcija λ % var Cc Λ hi-kvadrat P 

 

1 

 

0,279 

 

100,00 

 

0,467 

 

0,782 

 

42,552 

 

0,000 

 

Obstaja ena statistično pomembna (Λ = 0,782 in P = 0,000) diskriminativna funkcija z lastno 

vrednostjo λ = 0,279. Koeficient njene korelacije z linearno funkcijo binarnih variabel znaša Cc = 

0,467.  

 

Na tej osnovi potrjujemo prvo zastavljeno temeljno hipotezo (H1) o obstoju strukturalnih razlik med 

mladostniki s PPPU in vrstniki.  

 

Tabela 6: Struktura diskriminativne funkcije, izražena s koeficientom korelacij 

VARIABLE  Funkcija 1 

Akademska samopodoba (SCS) –0,571 

Tesnobnost in zadržanost v socialnih stikih 

(LSAA) 

0,540 

Prijateljski odnosi (VMTM) 0,507 

Družinski odnosi (VMTM) 0,369 

Socialna samopodoba (SCS) –0,328 

Govorjenje v javnosti (VMTM) 0,298 

Nasprotni spol (VMTM) 0,083 

Telesna samopodoba (SCS) 0,073 

Asertivnost (VMTM) 0,044 

Zaskrbljenost in strah pred neg. vrednotenjem 

(LSAA) 

0,027 
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Zajete variable razvrščanja učencev so razvrščene po višini koeficientov korelacij (od r = –0,571 do      

r = 0,027). Prvo tretjino predstavljajo akademska samopodoba, tesnobnost in zadržanost v socialnih 

stikih in prijateljski odnosi, drugo pa družinski odnosi, socialna samopodoba in govorjenje v 

javnosti. Skupini se najbolj razlikujeta po akademski in socialni samopodobi, tesnobnosti in 

zadržanosti v socialnih stikih, prijateljskih in družinskih odnosih ter govorjenju v javnosti. 

Negativna korelacija funkcije z akademsko samopodobo (r = –0,571) v strukturi je posledica 

inverzije vrednotenja stopenj odgovorov. Nižja kot je akademska in socialna samopodoba, več je 

tesnobnosti in zadržanost v socialnih stikih in učenci imajo več težav na področju prijateljskih in 

družinskih odnosov.  

 

Na tej osnovi lahko funkcijo imenujemo kot težave v socialni interakciji.  

 

Tabela 7: Centroidi skupin 

Skupina  Funkcija 1 

 

učenci  

s 

 PPPU 

 

0,525 

 

učenci 

brez 

PPPU 

 

–0,525 

 

 

Predznaki centroidov kažejo, da so se pokazale strukturalne razlike med učenci s PPPU in vrstniki. 

Skupini se razlikujeta v težavah v socialni interakciji. Več težav imajo učenci s PPPU. Na tej osnovi  

potrjujemo, da so naši rezultati v skladu z rezultati Magajne (2010b), ki ugotavlja, da mladostnikom 

s specifičnimi učnimi težavami primanjkuje osnovnih socialnih veščin, imajo težave na področju 

razumevanja socialnih situacij, v socialnih situacijah so bolj togi in manj socialno aktivni od 

vrstnikov. Podobno avtorja Kavale in Forness (1996) na podlagi metaanalize izpostavljata, da ima v 

povprečju 75 % učencev z učnimi težavami pomembne primanjkljaje na področju socialnih 

spretnosti. Zaključujeta, da učenci z učnimi težavami tudi sami zaznavajo, da imajo slabše razvite 

socialne kompetence. Tudi drugi avtorji  (Božič, 2002; Kavkler, 2007; Košak Babuder, 2007, 2010; 

Smith-Bonahue, Larmore, Harman in Castillo, 2009) opozarjajo, da so učenci s specifičnimi učnimi 
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težavami še posebej ranljivi na socialnem področju. Wong (1991, v Nowicki, 2003) pa ugotavlja, da 

problemi na socialnem področju pogosto soobstajajo z učnimi težavami.  

Rezultati naše raziskave opozarjajo, da so nižja samopodoba (akademska in socialna), težave in 

tesnobnost in zadržanost v odnosih ter govorjenje v javnosti pomembni pokazatelji težav socialne 

interakcije. Na teh področjih so se mladostniki s PPPU opisali kot slabše kompetentni. Opazno je, 

da imajo ti učenci več negativnih izkušenj in neustreznih strategij za vzpostavljanje socialne 

interakcije. Pogosto so manj spretni in imajo težave pri vzpostavljanju kvalitetnih odnosov z njimi 

znanimi ljudmi, zato lahko sklepamo, da imajo še več težav pri interakciji z nepoznanimi ljudmi in 

pri izpostavljanju oz. nastopu v javnosti.  

 

Tabela 8: Rezultat klasifikacije 

 

SKUPINI 

 

učenci s PPPU 

 

učenci brez PPPU 

 

Skupaj 

 učenci s 

PPPU 

 

63 

 

27 

 

90 

učenci 

brez PPPU 

 

26 

 

64 

 

90 

 

% 

učenci s 

PPPU 

 

70,0 

 

30,0 

 

100,0 

učenci 

brez PPPU 

 

28,9 

 

71,1 

 

100,0 

 

70 % učencev je pravilno razvrščenih v skupino učencev s PPPU in 71,1 % v skupino učencev brez 

PPPU, torej skupaj 70,6 %. Odstotek pravilno uvrščenih prikazuje zgornja tabela. Ocenjujemo, da 

je ta odstotek še zadovoljiv glede na to, da ne gre za merjenje eksaktnih področij. 
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3.4.3. ANALIZA RAZLIK MED UČENCI S PPPU IN BREZ PPPU V POSAMEZNIH 

KRITERIJIH VPRAŠALNIKA O MEDOSEBNIH TEŽAVAH V MLADOSTNIŠTVU 

(VMTM), LESTVICE SOCIALNE ANKSIOZNOSTI (LSAA) IN SKALE 

SAMOPODOBE (SCS) 

3.4.3.1. Analiza razlik med učenci s PPPU in brez PPPU v posameznih kriterijih 

VMTM 

 

Analizirali smo razlike med učenci s PPPU in brez PPPU v naslednjih kriterijih VMTM: 

asertivnost, nasprotni spol, govorjenje v javnosti, družinski odnosi, prijateljski odnosi in skupni 

rezultat VMTM. 
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Tabela 9: Izid t-testa proučevanja razlik v posameznih kriterijih in skupnim rezultatom VMTM  

glede na skupino učencev 

 

 

KRITERIJI 

 

 

 

SKUPINA 

 

 

AR. SREDINA 

 

 

STANDARDNI 

ODKLON 

PREIZKUS 

HOMOG. 

VARIANC 

 

F                     P 

 

PREIZKUS 

RAZLIK 

ARIT. 

SREDIN 

t                      P 

 
 

Asertivnost 

 
 

 

učenci s PPPU 

 

 

14,0222 

 

9,98423 
 
 
1,487      0,224 

 
 
0,307      0,759 

 

uč. brez PPPU 

 

 

13,26679 

 

8,86959 

 
 

Nasprotni 

spol 

 
 

 
učenci s PPPU 

 

 

9,8333 

 

7,44002 
 
 
0,043      0,837 

 
 
0,584      0,560 

 
uč. brez PPPU 

 

 

9,2000 

 

7,26420 

 
 
Govorjenje v 

javnosti 

 
 

 
učenci s PPPU 

 

 

4,2111 

 

3,83800 
 
 
1,094      0,297 

 
 
2,099      0,037 

 
uč. brez PPPU 

 

 

3,0889 

 

2,70930 

 
 

Družinski 

odnosi 

 
 

 
učenci s PPPU 

 

 

1,9778 

 

2,18255 
 
 
0,527      0,469 

 
 
2,597      0,010 

 
uč. brez PPPU 

 

 

1,3667 

 

2,45155 

 

 

Prijateljski 

odnosi 

 
učenci s PPPU 

 

 

1,9111 

 

2,54242 
 
 
2,726      0,100 

 
 
3,569      0,000 

 
uč. brez PPPU 

 

 

0,9000 

 

1,70294 

 
 

Skupni 

rezultat 

VMTM 

 

 
učenci s PPPU 

 

 
31,9444 

 

20,28026 
 
 
1,305      0,255 

 
 
1,104      0,271 

 
uč. brez PPPU 

 

 
27,8222 

 

18,05894 

 

Predpostavka o homogenosti varianc je na vseh kriterijih vprašalnika VMTM upravičena (P > 0,05). 

T-test preizkus kaže, da ni statistično pomembne razlike v asertivnosti, v odnosu z nasprotnim 

spolom in v medosebnih težavah v mladostništvu med učenci s PPPU in učenci brez PPPU. 
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Hipotezi H2.1 in H2.2 torej nista potrjeni. Nadalje t-test preizkus kaže obstoj statistične pomembne 

razlike v govorjenju v javnosti, v odnosu z družinskimi člani in prijatelji med skupino učencev s 

PPPU in vrstniki. Na tej osnovi so potrjene hipoteze H2.3, H2.4 in H2.5. In sicer, da imajo učenci s 

PPPU več težav pri govorjenju v javnosti in več težav v odnosu z družinskimi člani in prijatelji.  

Druga temeljna hipoteza (H2) pa statistično ni potrjena.  

 

Kot smo navedli že zgoraj, so rezultati naše raziskave pokazali, da imajo učenci s PPPU več težav z 

govorjenjem v javnosti kot njihovi vrstniki. Rezultate raziskave potrjujejo tudi ugotovitve avtoric 

Puklek Levpušček in Zupančič (2008), ki povzemata po številnih strokovnjakih (npr. Garcia-Lopéz, 

Olivares, Hidalgo, Beidel in Turner, 2001; Inglés, Mendez, Hidalgo, 2000, 2001; Inglés, Méndez, 

Hidalgo in Spence, 2003; Méndez, Hidalgo in Inglés, 2002; Méndez, Inglés in Hidalgo, 2002, 2004 

idr.), da so rezultati študij pokazali, da so socialne situacije, ki se jih mladostniki najbolj bojijo, 

tiste, ki zahtevajo asertivno vedenje, kot najbolj neprijetno pa mladostniki doživljajo javno 

nastopanje. Če je javno nastopanje neprijetno za vse mladostnike, lahko še več težav na tem 

področju občutijo oz. izkusijo mladostniki s PPPU. Magajna (2010b) navaja, da mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami primanjkuje osnovnih socialnih veščin. Kot navaja avtorica, npr. med 

razgovorom ne vedo, kako naj pokažejo prijazen videz ali kontrolirajo ton lastnega glasu. Nekateri 

posamezne veščine sicer dobro obvladajo, a jih ne znajo prenesti oz. uporabiti v ustreznih socialnih 

situacijah. Ti mladostniki imajo tudi težave pri interpretiranju nebesedne komunikacije ali 

povezovanju različnih sestavin sporazumevanja v celoto, zato lahko nepravilno interpretirajo ali 

razumejo sporočila okolice. Magajna (2010b) je preučevala tudi kognitivno funkcioniranje 

mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami, kjer so se pokazali primanjkljaji na jezikovnem 

področju. Na področju pomnjenja so pogostejše predvsem težave kratkotrajnega in dolgotrajnega 

pomnjenja. Težave se pojavljajo tudi na področju metakognitivnih in eksekutivnih (izvršilnih) 

veščin. Vse te veščine pa so pomembne tudi za pripravo in izvedbo korektnega nastopa v javnosti.  

 

Naslednje področje, ki se je v naši raziskavi izkazalo kot bolj težavno za mladostnike s PPPU, so 

odnosi z njihovo družino. Rezultati potrjujejo trditve avtorjev Toro, Weissberg, Guare in 

Liebenstein (1990), ki v svoji raziskavi zaključujejo, da ima veliko učencev z učnimi težavami tudi 

probleme doma. V raziskavi so se pokazale razlike med učenci z učnimi težavami in tistimi brez pri 

pomanjkanju spodbud za izobraževanje in splošnih družinskih težavah. Te težave so bile trikrat bolj 

pogosto zastopane pri učencih z učnimi težavami. V njihovi raziskavi so se pokazale tudi statistično 

pomembne razlike glede ekonomskega statusa družine.    
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Na našem vzorcu so se pokazale tudi razlike v prijateljskih odnosih med učenci s PPPU in brez 

PPPU. Kavale in Forness (1996) sta ugotovila, da ima 75 % učencev s specifičnimi učnimi 

težavami slabše razvite socialne spretnosti, predvsem tiste, ki vplivajo na stike z vrstniki. Vrstniki 

odklanjajo 50 % otrok s specifičnimi učnimi težavami, kar je mnogo več, kot je število odklonjenih 

otrok brez specifičnih učnih težav (Stone in La Greca, 1990, v Kavkler, 2005). Učenci z učnimi 

težavami tudi sami poročajo, da imajo manjše socialne kompetence (Kavale in Forness, 1996) in da 

so socialno slabše sprejeti med vrstniki (Al-Yagon in Mikulincer, 2004, v Estell idr., 2008). Tudi 

drugi avtorji (Gresham in Elliott, 1989; Gresham in Reschly, 1986; Hazel in Schumaker, 1987;  La 

Greca in Stone, 1990, v Fisher, Allen in Kose, 1996) poudarjajo, da se je pri otrocih z učnimi 

težavami pokazalo, da so manj sprejeti med vrstniki kot tisti brez učnih težav. Na težave v 

prijateljskih odnosih opozarjajo tudi mnoge raziskave (Margalit in Efrati, 1996; Margalit idr., 1997; 

Margalit, 1998, v Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999), ki navajajo, da otroci z učnimi težavami v 

različnih starostnih skupinah poročajo o višji ravni osamljenosti, o nižji ravni povezanosti in 

drugačnih vzorcih prijateljskih odnosov, kot jih imajo povprečni vrstniki. Tudi v našem prostoru 

številni strokovnjaki (npr. Božič, 2002; Kavkler, 2005; Košak Babuder, 2007; Kesič Dimic, 2009) 

opozarjajo na težave pri vzpostavljanju prijateljskih odnosov učencev s specifičnimi učnimi 

težavami z vrstniki.  
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3.4.3.2. Analiza razlik med učenci s PPPU in brez PPPU v posameznih kriterijih LSAA 

 

Analizirali smo razlike med učenci s PPPU in brez PPPU v naslednjih kriterijih LSAA: 

zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem (ZSNV) in tesnobnost in zadržanost v 

socialnem stiku (TZSS).  

 

Tabela 10: Izid t-testa proučevanja razlik v posameznih kriterijih in skupnim rezultatom LSAA 

glede na skupino učencev 

 

 

KRITERIJI 

 

 

 

SKUPINA 

 

 

AR. SREDINA 

 

 

STANDARDNI 

ODKLON 

PREIZKUS 

HOMOG. 

VARIANC 

 

F                     P 

 

PREIZKUS 

RAZLIK 

ARIT. 

SREDIN 

t                      P 

Zaskrbljenost 

in strah pred 

negativnim 

vrednotenjem 

(ZSNV) 

 

 

učenci s PPPU 

 

 

40,1556 

 

11,896 
 
 
0,611      0,436 

 
 
0,188      0,851  

 

uč. brez PPPU 

 

 

39,7889 

 

11,483 

Tesnobnost in 

zadržanost v 

socialnem 

stiku 

(TZSS) 

 

 
učenci s PPPU 

 

 

37,7222 

 

8,696 
 
 
1,597      0,208 

 
 
3,804      0,000 

 
uč. brez PPPU 

 

 

32,8444 

 

7,841 

 
 

Skupni 

rezultat 

LSAA 

 

 
učenci s PPPU 

 

 
77,8778 

 

17,163 
 
 
1,008      0,317 

 
 
2,185      0,030 

 
uč. brez PPPU 

 

 
72,6333 

 

15,791 

 

Predpostavka o homogenosti varianc je na vseh kriterijih LSSA upravičena (P > 0,05).  

T-test preizkus kaže, da ni statistično pomembne razlike v zaskrbljenosti in strahu pred negativnim 

vrednotenjem med učenci s PPPU in njihovimi vrstniki, tako hipoteze H3.1 nismo potrdili. Kaže pa 

se obstoj statistične pomembne razlike v tesnobnosti in zadržanosti v socialnem stiku in (splošni) 

socialni anksioznosti med učenci s PPPU in učenci brez PPPU. Potrdili smo hipotezo H3.2, da so 

učenci s PPPU bolj tesnobni in zadržani v socialnih odnosih kot njihovi vrstniki.  

Zastavljeno tretjo temeljno hipotezo (H3), da so mladostniki s PPPU bolj socialno anksiozni kot 

vrstniki, smo torej potrdili.  
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Med skupinama mladostnikov prihaja do statistično pomembnih razlik v podlestvici Tesnobnost in 

zadržanost v socialnih stikih. Mladostniki s PPPU so v stiku z vrstniki (s poznanimi vrstniki, 

nepoznanimi vrstniki ali vrstniki nasprotnega spola) bolj zadržani, nesproščeni in ne (ali premalo) 

dajejo aktivne pobude za vzpostavitev in vzdrževanje stikov kot njihovi vrstniki brez PPPU. Tudi 

manj želijo biti v središču pozornosti in se v skupini vrstnikov vedejo bolj pasivno kot njihovi 

vrstniki brez PPPU. Kot smo že omenili, številni avtorji (npr. Kavale in Forness, 1996; Božič, 2002;  

Kavkler, 2005; Kesič Dimic, 2009; Magajna, 2010b idr.) ugotavljajo, da imajo učenci s 

specifičnimi učnimi težavami težave na področju socialnih spretnosti. Zaradi (pogosto) negativnih 

socialnih izkušenj lahko mladostnik postane tesnoben in hkrati zadržan v socialnih stikih. Puklek 

Levpuščkova (2008) navaja, da je odnos med negativnimi socialnimi izkušnjami in razvojem 

anksioznosti recipročen. Dalje zaključuje, da bodo mladostniki, ki so zadržani in imajo med vrstniki 

manj prijateljev ali pa jih vrstniki aktivno zavračajo, pogosteje razvijali socialno tesnobnost in 

zadržanost. Nadalje je potrebno opozoriti tudi, kar navaja Puklek Levpuščkova (2006), in sicer da 

socialne spretnosti, zlasti njihovo pomanjkanje, lahko spodbuja pomembno specifično področje 

socialne anksioznosti, to je socialno tesnobnost in inhibicijo.  

 

V tujih raziskavah avtorji Fisher, Allen in Kose (1996) predvidevajo, da anksioznost igra vlogo v 

socialnem življenju otrok z učnimi težavami. Večje ravni anksioznosti se pojavljalo in so bolj 

značilne za te otroke kot otroke brez učnih težav. Več kot 25 % učencev z učnimi težavami dosega 

kriterije anksioznosti. Pojav se s starostjo povečuje (Cantwell in Baker, 1991, v Fisher, Allen in 

Kose, 1996).  
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3.4.3.3.  Analiza razlik med učenci s PPPU in brez PPPU v posameznih kriterij Skale   

samopodobe 

 

Analizirali smo razlike med učenci s PPPU in brez PPPU v naslednjih kriterijih Skale samopodobe: 

akademska, socialna, telesna in splošna samopodoba.  

 

Tabela 11: Izid t-testa proučevanja razlik v samopodobi glede na skupino učencev 

 

 

DIMENZIJE 

 

 

 

SKUPINA 

 

 

AR. SREDINA 

 

 

STANDARDNI 

ODKLON 

PREIZKUS 

HOMOG. 

VARIANC 

 

F                     P 

 

PREIZKUS 

RAZLIK ARIT. 

SREDIN 

 

t                      P 

 
 
Akademska s. 

 
 

 

učenci s PPPU 

 

 

3,1667 

 

0,939 
 
 
3,888      0,050 

 
 

–4,021    0,000 
 

uč. brez PPPU 

 

 

3,7667 

 

1,142 

 
 

Socialna s. 

 
 

 
učenci s PPPU 

 

 

9,6667 

 

2,152 
 
 
0,596     0,441 

 
 

–2,312    0,022 

 
uč. brez PPPU 

 

 

10,3556 

 

1,856 

 
 

Telesna s. 

 
 

 
učenci s PPPU 

 

 

4,8778 

 

1,235 
 
 
1,185      0,278 

 
 
0,514      0,608 

 
uč. brez PPPU 

 

 

4,7556 

 

1,417 

 
 

Splošna s. 

 
 

 
učenci s PPPU 

 

 

17,7 

 

2,814 
 
 
1,720      0,191 

 
 

–2,646    0,009 

 
uč. brez PPPU 

 

 

18,8778 

 

3,147 

 

Predpostavka o homogenosti varianc je pri vseh dimenzijah upravičena (P > 0,05), razen pri 

akademski samopodobi, kjer zaradi odstopanj od homogenosti rezultati ne dajejo možnosti za 

nadaljnjo interpretacijo.  
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T-test preizkus kaže, da ni statistično pomembne razlike v telesni samopodobi med učenci s PPPU 

in vrstniki, s tem smo potrdili hipotezo H4.3. Z vidika telesne samopodobe so si učenci s PPPU in 

vrstniki podobni.  

Prav tako potrjujemo hipotezo H4.2 o nižji socialni samopodobi pri učencih s PPPU kot pri njihovih 

vrstnikih. Potrjujemo tudi temeljno hipotezo (H4). Med učenci s PPPU in vrstniki obstajajo torej 

pomembne razlike v splošni samopodobi. Vrstniki kažejo višjo splošno samopodobo kot učenci s 

PPPU.  

 

Od tridesetih raziskav, ki jih je preučeval Zeleke (2004), in so primerjale socialno samopodobo 

učencev z učnimi težavami in brez učnih težav, so jih tri četrtine dokazale, da med njimi ni 

statistično pomembnih razlik. Te ugotovitve so v nasprotju z našimi rezultati, kjer so se pokazale 

statistično pomembne razlike v socialni samopodobi. Slabše socialne kompetence, slabše razvite 

socialne spretnosti in manj pozitivnih interakcij z znanimi in manj znanimi ljudmi lahko vodi v 

nižje zaznavanje socialne samopodobe učencev s PPPU.  

 

V nasprotju z našimi rezultati je Zeleke (2004) v pregledu osemindvajsetih študij zaključil, da v 

približno 68 % raziskavah ni statistično pomembnih razlik med skupinama (učenci z učnimi 

težavami in brez) v splošni samopodobi. Vzroke za nižjo splošno samopodobo pri naših učencih s 

PPPU poleg njihovih primanjkljajev je najverjetneje iskati v pogosti neuspešnosti v šoli tako na 

učnem kot socialnem področju. Eden izmed pomembnih vidikov šoloobveznega otroka oz. 

mladostnika pa je prav gotovo šola in uspehi, povezani z njo. Na tem področju so učenci s PPPU 

pogosto izpostavljeni, saj se predvsem poudarjajo njihovi primanjkljaji in nezmožnosti, manj ali 

skoraj nič pa močna področja. Pogosto so deležni kritike učiteljev, staršev in negativnih opazk 

svojih sošolcev.  

 

Na našem vzorcu se niso pokazale statistično pomembne razlike na področju telesne samopodobe. 

Rezultate lahko povezujemo s tem, da obe skupini učencev, ki se nahajata v obdobju mladostništva, 

veliko vlogo poleg vrstniških odnosov pripisujeta tudi svojemu izgledu ter se ukvarjata s telesnimi 

spremembami. Očitno je, da sta si na področju zunanjih, telesnih karakteristik najbolj podobni. 

Božičeva (2002) navaja, da imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami boljšo samopodobo na 

nekaterih drugih področjih, npr. v športu, zunanjem videzu, kjer se lahko izkažejo oz. se potrjujejo. 

Na podlagi ugotovitev Cambre in Silvestra (2003) predpostavljamo, da s telesno samopodobo 

učenci najverjetneje kompenzirajo slabše občutke pri oblikovanju in vzpostavljanju socialnih 
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odnosov in občutke glede učne uspešnosti ter tako poskušajo ohraniti dobro in stabilno 

samopodobo. Tudi Hagborg (1996, v Gans, Kenny in Ghany, 2003) navaja, da so močna področja 

faktorji, ki pomagajo pri dvigu samopodobe.  

V našem primeru ne moremo interpretirati rezultatov v povezavi z akademsko samopodobo z 

odstopanjem od homogenosti, sicer pa raziskave mnogih avtorjev (npr. Kistner idr., 1987; 

Chapman, 1988; Bear idr., 1993; Vaughn idr., 1996; Hagborg, 1998, 1999, Harter idr. 1998; Stone 

in May, 2005, v Zeleke (2004); Božič, 2002; Zeleke, 2004) kažejo, da je akademska samopodoba 

učencev z učnimi težavami nižja od njihovih vrstnikov. Predpostavljamo, da učenci s PPPU pogosto 

doživljajo neuspeh na učnem področju in tako oblikujejo manj pozitivno akademsko samopodobo. 

Bolj negativno samopodobo lahko tudi razvijejo, kadar svoje dosežke primerjajo z dosežki 

sposobnejših oz. bolj uspešnih vrstnikov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

3.4.4. KORELACIJA MED LESTVICO SOCIALNE ANKSIOZNOSTI IN 

VPRAŠALNIKOM O MEDOSEBNIH TEŽAVAH V MLADOSTNIŠTVU  

 

Tabela 12: Korelacije med VMTM in LSAA 

 

 

VMTM 

                                   LSAA  

LSAA – skupni 

rezultat 
Zaskrbljenost in strah 

pred neg. vred. 

Tesnobnost in 

zadržanost v socialnih 

stikih 

Asertivnost 0,359  ** 0,325  ** 0,419  ** 

Odnosi z n. spolom 0,359  ** 0,369  ** 0,443  ** 

Govorjenje v javnosti 0,288  ** 0,369  ** 0,392  ** 

Družinski odnosi / 0,210  **           0,178  * 

Prijateljski odnosi 0,197  ** 0,192  ** 0,238  ** 

VMTM – skupni 

rezultat 

0,397  ** 0,411  ** 0,491  ** 

(** P < 0,001 in * P < 0,05) 

 

Vse korelacije (razen ene) so statistično pomembne. V skladu z zastavljeno hipotezo (H5) podrobno 

interpretiramo samo zvezi skupnega rezultata VMTM in LSAA.  

Kaže se torej, da učenci, ki imajo več težav v mladostništvu, kažejo tudi višjo socialno anksioznost 

in učenci, ki imajo višji nivo socialne anksioznosti, imajo posledično več težav v mladostništvu. 

Zastavljena raziskovalna hipoteza (H5), da imajo mladostniki s PPPU in vrstniki, ki so bolj socialno 

anksiozni, več medosebnih težav, je torej potrjena.   

 

Naši rezultati potrjujejo tudi ugotovitve Puklek Levpuščkove (2008), ki zaključuje, da so v 

raziskavah, ki jih je preučevala, mladostniki z višjim rezultatom na lestvicah socialne anksioznosti 

in fobije ter strahu pred nastopanjem poročali o več medosebnih težavah, zlasti na področju 

asertivnosti, odnosov z nasprotnim spolom ter govorjenja v javnosti.  

Puklek Levpuščkova (2008) tako nadalje opisuje, da izpostavljenost v skupini, spoznavanje 

nepoznanih ljudi, interakcija z osebo nasprotnega spola, zahteve po asertivnem vedenju itd. 

predstavljajo tipične situacije, ki izzovejo socialno anksioznost. Te dimenzije so bile tudi zajete, ko 

smo preučevali medosebne težave v mladostništvu. Na osnovi korelacij med VMTM in LSAA v 

tabeli 12 lahko zaključimo, da bolj kot je socialno anksiozni mladostnik socialno izoliran in ima 
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malo izkušenj na področju socialnih spretnost, več bo imel tudi težav pri navezovanju socialnih 

stikov z (ne)znanimi ljudmi, težje se bo izpostavljal in nastopal v različnih javnih nastopih, manj bo 

asertiven itd. Številni avtorji (Westenberg, Drewes, Goedhart, Siebelink in Treffers, 2004, v Puklek 

Levpušček, 2006) poudarjajo, da v obdobju mladostništva v ospredje stopijo strahovi, ki se 

nanašajo na negativno socialno vrednotenje (strah pred napakami, pred kritikami drugih itd.) in na 

vrednotenje v učnih situacijah (pisanje testa, nastop pred razredom itd.). Prav to pa lahko povzroča 

dodatne težave mladostniku tako s PPPU kot brez njih.   
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4. SKLEPNE MISLI 

 

V naši raziskavi smo proučevali in analizirali socialne spretnosti učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja v osnovni šoli. Cilj je bil ugotoviti, na katerih področjih prihaja do 

težav in raziskati vzroke le-teh. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njihovimi vrstniki ter kakšne so socialne spretnosti 

mladostnikov glede na prisotnost morebitnih težav v mladostništvu, izraženo socialno anksioznost 

in samopodobo. 

 

Socialne spretnosti posameznika omogočajo učinkovito in konstruktivno vključitev v socialno 

okolje, v mladostnikovem primeru tudi vključitev v matično skupino v razredu. Z uresničevanjem 

inkluzivne paradigme na področju vzgoje in izobraževanja so od leta 2000 na podlagi Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo vključeni tudi učenci s posebnimi 

potrebami. Največji odstotek (približno 50 %) teh učencev predstavljajo učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (Opara idr., 2010). Le-ti so definirani kot heterogena skupina 

primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali izrazitih težavah na različnih 

področjih, med drugim tudi na področju socialne kompetentnosti. Kot navaja Magajna (2010b), 

otroke in mladostnike s PPPU pri socialnem funkcioniranju ovira pomanjkanje socialnih veščin, 

prisotnost posebnih potreb na tem področju in motivacijske težave. 

 

Mnogi raziskovalci (npr. Kavale in Forness, 1996; Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999; Wong, 

1996, 1998, v Božič, 2002; Ryan, 1994, v Kavkler, 2005; Klasssen in Lynch, 2007 ter Estell idr., 

2008) so se pri skupini otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami usmerjali prav na 

težave na socialnem področju. Kavale in Forness (1996) navajata, da so se raziskave s tega področja 

začele po letu 1970. Wong (1996, 1998, v Božič, 2002) nadalje ugotavlja, da so se raziskovalci v 

devetdesetih letih začeli osredotočati predvsem na problem otrokove socialne kompetentnosti in 

socialnih veščin. Prišli so do ugotovitev, da ima ta skupina otrok lahko pomembne primanjkljaje 

tudi na področju socialne kompetentnosti, kar se odraža na njihovem emocionalnem stanju, 

samopodobi, socialnih veščinah, neprilagojenem vedenju in v odnosu z vrstniki ter sprejetosti v 

njihovo sredino. Kavale in Forness (1996) sta ugotovila, da ima 75 % učencev s SUT slabše razvite 

socialne spretnosti, predvsem tiste, ki vplivajo na stike z vrstniki. Drugi avtorji (Kavkler, 2007; 

Košak Babuder, 2007, 2010) prav tako opozarjajo, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami še 

posebej ranljivi na socialnem področju. Tudi sami učenci z učnimi težavami navajajo, da imajo 
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šibkejše socialne kompetence (Kavale in Forness, 1996) in da so socialno slabše sprejeti med 

vrstniki (Al-Yagon in Mikulincer, 2004, v Estell idr., 2008).  

Negativne socialne izkušnje mladostnikov s PPPU z vrstniki lahko vodijo do povečane anksioznosti 

pri mladostniku. Puklek Levpuščkova (2006) opisuje, da se simptomi anksioznosti pojavljajo v 

različnih socialnih situacijah (npr. nastopanje v javnosti, druženje s prijatelji, spoznavanje ljudi 

itd.). Takrat govorimo o socialni anksioznosti. V ozadju je strah pred neuspehom, neodobravanjem 

drugih ter pred zavrnitvijo in izločitvijo posameznika iz socialne skupine. Model deficitarnih veščin 

(Twentyman in McFall, 1975, v Puklek Levpušček, 2006) predvideva neustrezne ali pomanjkljive 

socialne veščine kot osnovni vzrok nastanka in vzdrževanja socialne anksioznosti. Iz tega lahko 

sklepamo, da je skupina mladostnikov s PPPU rizična za razvoj socialne anksioznosti, ki ima lahko 

negativni vpliv tudi na samopodobo. 

 

V obdobju mladostništva je tako izjemno pomembno, da se posvetimo tudi učenčevi samopodobi, 

še posebej samopodobi učencev, ki imajo kakršnekoli težave na akademskem, socialnem ali 

telesnem področju. Porter (2000, v Pečjak in Košir, 2002) navaja, da je lahko nizka samopodoba 

odraz treh dejavnikov, in sicer pomanjkanje spretnosti na nekem področju, netočnega 

samozaznavanja in previsokih pričakovanj in ciljev. V zadnjih štiridesetih letih so bile izvedene 

mnoge raziskave na področju samopodobe učencev z učnimi težavami. Zeleke (2004) je po 

pregledu številnih raziskav (od leta 1987 do 2003) zaključil, da je akademska samopodoba otrok z 

učnimi težavami nižja od njihovih vrstnikov, v socialni in splošni samopodobi pa ni pomembnih 

razlik. 

 

V naši raziskavi, ki smo jo izvedli na mariborskih osnovnih šolah, je sodelovalo 180 učencev od 7.–

9. razreda, od tega 90 učencev s PPPU in 90 učencev brez PPPU. Za pridobitev podatkov smo 

uporabili naslednje merske instrumente: Lestvico socialne anksioznosti za mladostnike, Vprašalnik 

o medosebnih težavah v mladostništvu in Skalo samopodobe. 

 

Temeljna spoznanja empirične raziskave so sledeča:  

 

 med skupinama obstajajo statistično pomembne strukturalne razlike med učenci s PPPU in 

vrstniki. Skupini se razlikujeta po težavah v socialni interakciji. Več težav imajo učenci s 

PPPU.  
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Podobno je ugotovila Magajna (2010b), ki navaja, da imajo mladostniki s SUT težave na področju 

osnovnih socialnih veščin in razumevanja socialnih situacij – prisotna je večja togost in manjša 

socialna aktivnost od vrstnikov. Tudi ostali avtorji (npr. Kavale in Forness, 1996; Božič, 2002; 

Kavkler, 2007 itd.) so prišli do zaključkov, da so učenci z učnimi težavami šibkejši na socialnem 

področju. 

 

 Obstajajo tudi statistično pomembne razlike v govorjenju v javnosti, v odnosu z družinskimi 

člani in prijatelji med skupino učencev s PPPU in vrstniki. Učenci s PPPU imajo več težav 

pri govorjenju oz. nastopanju v javnosti in več težav v odnosu z družinskimi člani in 

prijatelji.  

Pri javnem nastopanju se od posameznika pričakuje tudi ustrezen nivo verbalnih in neverbalnih 

spretnosti ter transfer le-teh v specifični socialni kontekst. Magajna (2010b) celo ugotavlja, da 

nekateri učenci s specifičnimi učnimi težavami sicer dobro obvladajo posamezne veščine, a jih ne 

znajo prenesti oz. uporabiti v ustreznih socialnih situacijah. Puklek Levpuščkova in Zupančičeva 

(2008), ki svoje ugotovitve povzemata po številnih tujih strokovnjakih, ugotavljata, da mladostniki 

kot najbolj neprijetno izmed socialnih situacij doživljajo javno nastopanje. Učenci s PPPU pa imajo 

težave prav na področjih in veščinah, ki so ključnega pomena tudi pri nastopanju v javnosti.  

Učenci s PPPU imajo pogosto tudi težave v družinskem okolju (Toro, Weissberg, Guare in 

Liebenstein, 1990), iz česar lahko posledično izhaja manj spodbud za izobraževanje, manj aktivna 

vključenost staršev v otrokovo šolsko delo in neustrezen model komunikacije.  

Učenci z učnimi težavami so manj kompetentni na področju vzpostavljanja in ohranjanja stikov z 

vrstniki, še posebej prijateljskih odnosov. Tudi mnoge tuje raziskave opozarjajo, da so učenci z 

učnimi težavami slabše sprejeti med vrstniki (Margalit in Efrati, 1996; Margalit idr., 1997; 

Margalit, 1998, v Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999), zaradi česar so posledično bolj osamljeni in 

manj povezani z razredno skupnostjo. 

 

 Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v tesnobnosti in zadržanosti v socialnem 

stiku in socialni anksioznosti med učenci s PPPU ter učenci brez PPPU. Učenci s PPPU so 

bolj tesnobni in zadržani v socialnih stikih kot njihovi vrstniki ter na splošno izkazujejo 

višjo stopnjo socialne anksioznosti.  

Puklek Levpuščkova (2008) ugotavlja, da tisti mladostniki, ki med vrstniki niso tako priljubljeni in 

so zadržani, pogosteje razvijejo socialno tesnobnost. Tudi tuje raziskave (Fisher, Allen in Kose, 

1996) zaznavajo višjo raven anksioznosti v socialnem življenju otrok z učnimi težavami kot pri 
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njihovih vrstnikih. Pojav s starostjo premosorazmerno narašča, tako da je mladostništvo še posebej 

rizično obdobje.  

 

 O obstoju pomembnih statističnih razlik na našem vzorcu lahko govorimo tudi na področju 

samopodobe. Vrstniki kažejo višjo splošno samopodobo kot učenci s PPPU. Slednji 

izkazujejo nižjo socialno samopodobo. Pri telesni samopodobi pa ugotavljamo podobnosti.  

V nasprotju z izsledki Zeleka (2004), da med učenci z učnimi težavami in brez ni statistično 

pomembnih razlik v socialni samopodobi, v naši raziskavi ugotavljamo, da imajo učenci s PPPU 

nižjo samopodobo na socialnem področju. Sklepamo lahko, da je vzrok nižje socialne samopodobe 

v slabše razvitih socialnih kompetencah, manj kvalitetnih odnosih z vrstniki, slabši sprejetosti v 

vrstniško skupino in s tem je posledično manj priložnosti za urjenje in ustrezno odzivanje v 

posameznih socialnih okoliščinah. Rezultati naše raziskave so pokazali statistično pomembne 

razlike tudi na področju splošne samopodobe, kar gre pripisati tudi slabšemu socialnemu položaju, 

ki ga ima mladostnik v razredu. Za dobro splošno samopodobo v šolskem obdobju so namreč 

ključnega pomena kvalitetni medosebni odnosi v razredu, saj prav na podlagi stikov z vrstniki in 

njihovih povratnih informacij mladostnik oblikuje predstavo o sebi.  

 

Med zaskrbljujočimi ugotovitvami, povezanimi s socialnimi spretnostmi mladostnikov s PPPU, 

navajamo težave v socialni interakciji in to kljub ideji o inkluziji, ki socialne vrednote postavlja nad 

individualne. V šoli je tako potrebno negovati socialne stike, empatijo, širiti socialno mrežo in 

sodelovanje, na kar moramo biti še posebej občutljivi, ko je v razredno skupnost vključen 

mladostnik s PPPU. Sprašujemo se, zakaj kljub številnim teoretičnim izhodiščem še ni prišlo do 

dovolj kvalitetnega transferja v prakso. Vzrok lahko leži v dejstvu, da je naš šolski sistem še zmeraj 

izrazito storilnostno naravnan, kjer je pogosto uspeh višje vrednoten kot napredek. Šola kot vzgojno 

izobraževalna institucija bi morala pozornost namenjati tudi socialnemu vidiku razvoja 

mladostnika. Ta proces soustvarjajo in so zanj odgovorni vsi udeleženi: ravnatelj kot pedagoški 

vodja, učiteljski zbor in svetovalna služba. Učitelji namreč pomembno vplivajo na kvaliteto 

socialnih odnosov v razredu, pri čemer morajo biti še posebej pozorni na učence s PPPU. Zaradi 

šibkih socialnih spretnosti se le-ti pogosto znajdejo v situacijah, ki jih sami težje obvladujejo. Da bi 

se izognili negativnim izkušnjam, se lahko pričnejo tudi sami izogibati stikom s sošolci in postajajo 

socialno bolj pasivni, kar se lahko generalizira tudi na druga področja njihovega delovanja. 
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Na podlagi ugotovljenega predstavljamo nekatera priporočila za pedagoško prakso: 

 Pri pripravi individualiziranega programa za učence s PPPU strokovna skupina naj ne bo 

usmerjena le v doseganje izobraževalnih ciljev, ampak naj enako pozornost namenja tudi 

ciljem in aktivnostim s socialnega področja. Obvezno naj se upoštevajo tudi mladostnikova 

močna področja, saj so le-ta neprecenljiv vir za kompenzacijo šibkih področij.  

 Apeliramo na ravnatelje, da za dodatno strokovno pomoč pri delu z mladostniki s posebnimi 

potrebami, v našem primeru s PPPU, izberejo ustrezen in strokovno dovolj usposobljen 

kader. Izvajalci dodatne strokovne pomoči morajo glede na vrsto motnje, ovire oziroma 

primanjkljaja izbrati individualiziran pristop, ki bo v največji možni meri upošteval posebne 

potrebe učenca. Ure dodatne strokovne pomoči ne smejo postati zgolj ure brezplačnih 

inštrukcij. 

 Nujno je tudi skrbeti za permanentno ozaveščanje in izobraževanje vseh strokovnih 

delavcev o pomenu in vplivu ustrezno izvedene in odgovorne inkluzije na razvoj socialnih 

spretnosti, odnosov in samopodobe v razredih z učenci s posebnimi potrebami. Vsebine 

morajo biti vključene že v sam študijski program, kasneje pa v obliki stalnega strokovnega 

spopolnjevanja in spremljanja novosti ter trendov s tega področja. 

 Ob poučevanju akademskih vsebin naj bo nekaj časa v učnem procesu namenjenega 

učinkovitemu spodbujanju in učenju socialnih veščin učencev. Nekateri mladostniki nimajo 

ustreznega družinskega modela, v katerem bi lahko pridobili in razvili socialne veščine. Za 

mnoge učence je šola edino ustrezno okolje oz. priložnost za učenje socialnih veščin. 

 V okviru sodelovanja s starši bi morali nameniti večjo skrb njihovi aktivni participaciji pri 

učenju in razvoju socialnih spretnosti učencev s PPPU in ne le njihovi formalni vključitvi v 

oblikovanje individualiziranih programov. 

 Menimo, da lahko tudi premišljeno uvajanje modela tutorstva v razrede z učenci s PPPU 

predstavlja dobro možnost podpore in učenja veščin in socialnih kompetenc. 

 Ravnatelj naj bo pozoren pri dodeljevanju razredništva, kadar je v razred vključen 

mladostnik s PPPU, saj menimo, da lahko tako zahtevno vlogo opravljajo le odgovorni in 

ustrezno strokovno usposobljeni učitelji.  

 

Omejitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje: 

 V raziskavi smo v začetku določili tudi neodvisno spremenljivko spol, saj se je v nekaterih 

raziskavah spol pokazal kot relevanten pokazatelj razlik na področju socialnih spretnosti 

učencev. Po pridobljenih podatkih v okviru raziskave pa smo ugotovili, da prevladujejo v 
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vzorcu učenci moškega spola, zato smo bili pri nadaljnji analizi omejeni. V analizi vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (Opara idr., 2010) je razmerje med 

spoloma odvisno od vrste motnje. Pri PPPU je razmerje med spoloma enako povprečnemu 

razmerju: dve tretjini dečkov in ena tretjina deklic.  

 Pri raziskovanju bi bilo zanimivo vključiti tudi spremenljivko socialno-ekonomski status 

učencev s PPPU. Zaradi vse večjega varovanja podatkov in manjše pripravljenosti staršev 

posredovati podatke o socialno-ekonomskem statusu ni bilo mogoče vključiti omenjene 

spremenljivke, zato smo se omejili na druge neodvisne spremenljivke. 

  Z vpogledom v posamezne individualizirane programe učencev s PPPU bi lahko opravili 

natančnejšo analizo sestavin programov in postavljenih ciljev, npr. kdo izvaja dodatno 

strokovno pomoč in kako, ter katera področja, ki naj bi se razvijala pri posamezniku, so 

zajeta in ali so vključeni cilji iz socialno-emocionalnega področja idr. 

 Učenci s PPPU in vrstniki so se samoocenjevali na podlagi zastavljenih vprašanj s področja 

medosebnih težavah, socialne anksioznosti in samopodobe. Zanimivo bi bilo raziskati 

razlike med samooceno učencev s PPPU in oceno drugih pomembnih odraslih, ki aktivno 

soustvarjajo učenčevo vzgojno-izobraževalno pot.  

 Prav tako bi bilo utemeljeno spremljati in ugotavljati sociometrični status učencev. 

 V vzorcu otrok s PPPU smo zajeli učence mariborskih osnovnih šol. Smiselno bi bilo zajeti 

tudi učence iz drugih krajev Slovenije ter povečati število udeležencev.  

 

Izsledki naše raziskave imajo tako uporabno vrednost tudi za prakso. Naš namen je opozoriti, 

da naj se v šolah pri delu z mladostniki s PPPU še posebej skrbno načrtujejo, izvajajo in 

spremljajo aktivnosti s področja socialnih spretnosti. Pozivamo, da se strokovne delavce 

ozavešča o težavah učencev s PPPU na socialnem področju in se jim omogoča dodatno 

strokovno usposabljanje, saj bodo le z ustreznim in zadostnim znanjem lahko prepoznavali, 

usmerjali in vrednotili učenčevo vključenost v socialno omrežje ter tako pomembno prispevali k 

njegovemu socialnemu kapitalu.  

Naj bo naše pedagoško delo z mladostniki s PPPU obarvano z mislijo Čačinovič Vogrinčičeve 

(2008), da šola nikoli ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladati življenje, o sebi in 

življenju se začneš učiti prav v njej. 
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6. PRILOGE 

 

Priloga 1: Samopodoba – vprašalnik 

 

Vprašalnika o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM) in Lestvico socialne anksioznosti za 

mladostnike (LSAA) ne prilagamo, saj je oboje izdal Center za psihodiagnostična sredstva d. o. o., 

Ljubljana (2008). Vse pravice so pridržane, zato se noben del ne sme reproducirati, shranjevati ali 

prepisovati v katero koli obliko oziroma način.  

 

 

 

 



SAMOPODOBA _ VPRASALNIK

Spol
Razred:

I. Zlahkoto se udim

2. VSed mi je mo.la zunailjost (obraz, roke)

3. Ce sem v teZavah, prosim zapomo(

4, Moja uditeljica meni, da sem neprijazen/ na

5. Ra3e sem sam/ a kot s prijatelji

6. Sem grdl a

7. Menirn da me ima.yo vrstniki radi

8. Skoraj vedno sem neprijazen-az drugrmi ljudmi

9. Ne udim se veliko

10. TeZko je imeti prijatelje

11. V mnogih stvareh sem slab/ a

12 Drugi se Zelijo druZiti z menoj

13. Utitelji so do mene pnjazni

14. Pogosto sem jezen-nana so5olce

15. Rad-a se lepo obladim

16. Cetudi se s kom skegarq se potem pogovarJam..

17. Imam slabe ocene

18. Drugr si Zelijo delati z menoj v razredu

l9.Nekaterih delov svojega telesa ne mararn

20. Sreden/ na sem taV a kakr5en/ na sem

21 Moli so5olci so moji pnlarelji

22 S so5olci se ne druZim veliko

23.ZeleIla bi si. da bi me imeli prijateijr rudi zunaj iole radi ..

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

TAKO JE

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO

NI TAKO
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NI TAKO

NI TAKO


