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POVZETEK 

Socialne spretnosti so pomembne za posameznikovo učinkovito soočanje s socialnimi 

situacijami, socialno vključitev in ohranjanje kakovostnega življenja. Učenci s 

posebnimi potrebami se pogosto soočajo z določenimi primanjkljaji, kar lahko povzroča 

ali poglablja težave na področju njihovih socialnih spretnosti. 

Glavni namen magistrskega dela je bilo preučiti, kakšne so po mnenju učiteljev 

razrednega in predmetnega pouka socialne spretnosti učencev s posebnimi 

potrebami. Pri raziskovanju smo bili osredotočeni predvsem na področje asertivnosti 

in empatije. Namen dela je bil tudi raziskati, kakšen vpliv imata po mnenju učiteljev 

asertivnost in empatija učencev s posebnimi potrebami na njihov učni uspeh. Pri 

raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

empiričnega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. V raziskavi je 

sodelovalo 47 učiteljev, ki poučujejo v programu rednih osnovnih šol.  

Rezultati raziskave kažejo, da ni statistično pomembnih razlik med razrednimi in 

predmetnimi učitelji pri ocenjevanju vpliva asertivnosti in empatije učencev s posebnimi 

potrebami na njihov učni uspeh. Prav tako ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih 

razlik pri učiteljevem ocenjevanju vpliva asertivnosti in empatije na učni uspeh glede 

na učiteljeva leta delovnih izkušenj. Statistično pomembne razlike niso bile zaznane  

pri učiteljevem ocenjevanju vpliva asertivnosti in empatije na učni uspeh učencev s 

posebnimi potrebami glede na skupino posebnih potreb, v katero so uvrščeni izbrani 

učenci. Ugotovljeno je bilo, da so sodelujoči učitelji v primerjavi z asertivnostjo empatiji 

pripisali malenkost večji vpliv na učni uspeh učencev s posebnimi potrebami. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Učenci s posebnimi potrebami, socialne spretnosti, učna 

uspešnost, asertivnost, empatija 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Social skills are important for individuals to cope effectively with social situations, to 

integrate socially and to maintain a good quality of life. Special needs students often 

face specific deficits which can cause or exacerbate difficulties in their social skills. 

The main aim of the master's thesis was to investigate what, according to teachers of 

integrated primary and lower secondary education, are the social skills of special needs 

students. The main focus of the research was on assertiveness and empathy. The aim 

was also to investigate what impact teachers think assertiveness and empathy have 

on the academic performance of special needs students. The research used 

descriptive and causal non-experimental empirical research methods and a 

quantitative research approach. We used an opportunity sampling method. 47 

teachers who work in public basic schools participated in the study.  

The results show that there are no statistically significant differences between teachers 

of integrated primary and lower secondary education in assessing the impact of 

assertiveness and empathy of special needs students on the latter’s academic 

achievements. Similarly, no statistically significant differences were found in teachers' 

ratings of the impact of assertiveness and empathy on academic achievements when 

the ratings were sorted according to the teacher's years of experience. No statistically 

significant differences were found in the teacher's assessment of the impact of 

assertiveness and empathy on the academic achievements of special needs students 

when the assessments were sorted by special needs groups into which the selected 

students were classified. It was found that the participating teachers attributed a slightly 

higher impact to empathy than to assertiveness in regard to the academic 

achievements of special needs students. 
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1. UVOD 

Socialne spretnosti posamezniku omogočajo, da vzpostavi stik z drugo osebo, ohranja 

odnose in se vključi v širše socialno okolje. Vplivajo na posameznikovo funkcioniranje 

in številna področja njegovega življenja. Raziskave različnih avtorjev (npr. Badiah, 

2018; Kačič, 2000; Nowicki, 2003; Vallis, 2015) potrjujejo, da imajo učenci s posebnimi 

potrebami več težav na področju socialnih spretnosti v primerjavi z njihovimi vrstniki. 

Avtorica Jurevičienė  s sodelavci navaja, da so različni avtorji socialne spretnosti 

preučevali z različnih vidikov: kot vedenjske komponente ali kot osebnostne 

značilnosti. Prav tako so ugotovili, da so različni avtorji iste vedenjske kategorije 

poimenovali različno. Nekateri so jih poimenovali kot socialna kompetenca, nekateri 

kot socialne spretnosti, spet drugi kot socialne veščine (Jurevičienė idr., 2018). V tem 

magistrskem delu bomo za omenjene vedenjske kategorije uporabljali izraz socialne 

spretnosti.  

Socialne spretnosti so pomemben zaščitni dejavnik pri učencih s posebnimi potrebami 

(Quevedo in Andretta, 2020). Ravno zato je še toliko pomembneje, da jih pri teh 

učencih spodbujamo in krepimo. Poleg staršev imajo pomembno vlogo pri razvijanju 

socialnih spretnosti učencev tudi učitelji. Ko učitelj svojim učencem omogoči 

doživljanje ustreznih izkušenj, s pomočjo katerih učenci krepijo svoje socialne 

spretnosti, se povečujejo tudi možnosti za njihovo doživljanje uspeha na področju 

učenja, vedenja, zdravja in odnosov. Avtorji Lane idr. (2004) poudarjajo, da se morajo 

učitelji seznaniti s pričakovanji, ki jih imajo ostali strokovni delavci do učencev, saj 

lahko s tem povečajo možnosti za uspešno izobraževanje učencev. Avtorica Baxter 

(2017) dodaja, da lahko strokovni delavec, ki se zaveda lastnih stališč o socialnih 

spretnostih svojih učencev in jih tudi razume, zagotavlja učinkovite učne izkušnje ter 

spodbuja razvoj spretnosti, ki jih učenci potrebujejo.  

Ravno zato se nam zdi pomembno, da pridobimo informacije, ki bodo podale uvid v to, 

kako posamezni učitelji zaznavajo vpliv asertivnosti in empatije učencev s posebnimi 

potrebami na učni uspeh. Prav tako bodo rezultati raziskave spodbudili razmišljanje o 

tem, na kaj moramo biti pri delu z učenci s posebnimi potrebami še posebej pozorni.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 SOCIALNA KOMPETENCA IN SOCIALNE SPRETNOSTI 

McFall (1982) pojasnjuje, da socialne spretnosti predstavljajo posameznikovo 

sposobnost, da izvaja vedenja, ki mu omogočajo dosego socialne kompetence. Avtorji 

Jurevičienė idr. (2018) menijo, da je velik del socialne kompetence posameznika 

odvisen od kakovosti njegovih socialnih spretnosti. Avtorji pojasnjujejo, da je 

posledično kakovost socialnih spretnosti pomembna na vseh področjih 

posameznikovega delovanja, in tako so lahko socialne spretnosti obravnavane kot ene 

izmed glavnih napovednikov socialne kompetence posameznika.  

Avtorica Žižak (2003) pojasnjuje, da pojem socialna kompetentnost zajema 

interpersonalne, socialne in komunikacijske veščine. Socialna kompetentnost se 

navezuje na zmožnost osebe izpolniti oz. izvršiti socialno nalogo. Socialno 

kompetentnost avtorica razdeli na čustvene, vedenjske in kognitivne spremenljivke. 

Pod vedenjske spremenljivke uvrščamo socialne, komunikacijske in interpersonalne 

veščine. Za slednje so značilna vedenja, ki pripomorejo k izgradnji in ohranjanju 

medosebnih odnosov. Pri komunikacijskih veščinah je zaznati neverbalna ali verbalna 

vedenja, ki se pojavijo v različnih komunikacijskih situacijah. Socialne veščine pa 

vključujejo vedenja, ki so lahko usmerjena v posameznika ali na nalogo.  

Avtorica Kobolt meni, da je socialna kompetenca sestavljena iz socialne kognicije, 

zavzemanja perspektiv drugega in organizacije mentalnih skript. V nadaljevanju 

pojasnjuje, da se znotraj osebe in med osebami odvijajo različni procesi. Za socialno 

kognicijo je značilno, da posameznik te procese razume, je zmožen organizirati 

pridobljeno znanje ter ga uporabiti v različnih socialnih situacijah. Pri zavzemanju 

perspektive drugega je posameznik zmožen razumeti psihične procese, ki se med 

komunikacijo pojavljajo v sogovorniku. Tretji element, ki sestavlja socialno 

kompetenco, je organizacija mentalnih skript, ki se nanašajo na različne socialne 

situacije. Posameznik je tako zmožen mentalne reprezentacije urediti oz. jih 

organizirati v mentalne sheme (Kobolt, 2009).  

Spence (1983) meni, da so nekateri izmed pomembnejših čustvenih, kognitivnih in 

okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na družbeno vedenje in posledično na socialne 

kompetence, naslednji: socialno znanje, socialne priložnosti in učenje prosocialnih 

veščin, natančna obdelava socialnih informacij, samoregulacijske spretnosti, 

zmožnost uporabe socialnih spretnosti ipd.  

Socialne spretnosti so povezava med posameznikom in socialnim okoljem, v katerem 

se posameznik nahaja (Ule, 2004), prispevajo k učinkoviti vključitvi posameznika v 

socialno okolje (Bizjak idr., 2010), k posameznikovi uspešni orientaciji v različnih 

socialnih situacijah (Jurevičienė idr., 2018) in posamezniku omogočajo, da dosega 

kakovostno življenje (Metelko Lisec, 2004). 
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Različni avtorji ugotavljajo (npr. Ule, 2004; Bizjak idr., 2010), da imajo velik vpliv na 

socialne spretnosti posameznikove vrednote, stališča, prepričanja, interesi, 

posameznikovo razvijanje medosebnih odnosov, oblikovanje identitete, zaznavanje 

samega sebe, posameznikovo doživljanje ljudi ipd. 

Avtor Spence (1983) pojasnjuje, da spretnosti socialne percepcije posamezniku 

omogočajo, da spremlja odzive drugih ljudi, ustrezno prepozna in si razlaga telesno 

govorico druge osebe ter spreminja lastno vedenje. Pomembnost socialne percepcije 

(npr. prepoznava in razumevanje socialnih signalov) izpostavljajo tudi avtorji Matson 

idr. (2008). Hkrati dodajajo, da se ostale posameznikove socialne spretnosti 

manifestirajo kot sposobnost vzpostavljanja osnovne komunikacije (npr. vzpostavitev 

očesnega stika), specifično vedenje, ustrezno reagiranje in izogibanje konfliktom, 

zmožnost prilagajanja na enostavne in kompleksne situacije, načini interakcije (npr. 

aktivno poslušanje).  

Avtor McFall (1982) meni, da je uspeh na področju socialne interakcije odvisen od 

različnih dejavnikov, ki se nanašajo na posameznika, odziv drugih ljudi ter družbeni 

kontekst. Spence (1983) dodaja, da si lahko posamezniki, ki imajo težave na področju 

socialne percepcije in družbenega znanja, napačno razlagajo družbene znake ter se 

posledično neustrezno odzovejo. Tudi avtorji Jurevičienė idr. (2018) pojasnjujejo, da 

se kakovost socialnih spretnosti med posamezniki razlikuje, kar lahko povzroča 

različne stopnje socialne prilagodljivosti in socialnega delovanja posameznikov. 

Metelko Lisec (2004) pravi, da se moramo pri socialni uspešnosti osredotočati na 

obvladovanje socialnih spretnosti, na socialno okolje posameznika, v katerem živi, na 

posameznikovo okolje odraščanja in različne psihosocialne dejavnike, ki imajo prav 

tako velik vpliv na mladostnikovo uspešnost. Naloga socialnih spretnosti je pomagati 

mladim oz. jih naučiti soočati se z različnimi in težkimi življenjskimi situacijami. Po 

mnenju avtorice med socialno uspešne mladostnike uvrščamo tiste mladostnike, ki 

imajo vzpostavljene določene vrednote, se zavedajo sebe in vseh ostalih ljudi ter 

celotne družbe. Prav tako si je mladostnik zmožen postaviti dolgoročne in kratkoročne 

cilje, postavljati prioritete, se odreči določenim stvarem, se soočati z različnimi 

težavami ter najti ustrezne rešitve. Socialne spretnosti uspešnega mladostnika mu 

pomagajo pri učinkovitem komuniciranju in odzivanju na določene situacije. 

Salleh in Zainal (2010) navajajo, da imajo pri zagotavljanju potrebnih izkušenj, s 

pomočjo katerih posamezni otroci razvijajo svoje spretnosti, pomembno vlogo tako 

starši teh otrok kakor učitelji. Razvijanje socialnih spretnosti  v procesu razvoja otroka 

je enako pomembno kot razvijanje vseh ostalih veščin. Učinkovito je, da se socialne 

spretnosti pri otroku začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, saj je ravno od teh 

spretnosti odvisno, kako bo otrok sprejet med svojimi vrstniki in v širši družbi. Plavčak 

(2017) dodaja, da so razlog za šibko socialno kompetenco lahko tudi posebne potrebe, 

hkrati pa so lahko slabše socialno kompetentni tudi mlajši otroci in otroci, katerih starši 

imajo nizke dohodkovne razrede. 
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Goleman (2010) trdi, da oseba, ki je zmožna spreminjati svoje negativne občutke v 

pozitivne in spremeniti svoje nezavedno odzivanje v zavedno, vpliva na spreminjanje 

odnosov in s tem doseže najvišjo obliko socialne inteligentnosti. Tako je socialna 

inteligentnost tesno povezana z ozaveščenostjo in s socialnimi spretnostmi. 

Ozaveščenost je sestavljena iz socialnih znanj, empatije, poznavanja norm, različnih 

izkušenj ipd. Nadgradnja ozaveščenosti pa privede do socialnih spretnosti.  

Povezavo med  socialno inteligentnostjo in področjem socialnih spretnosti izpostavljajo 

tudi avtorji Silvera idr. (2001). Menijo, da socialna inteligentnost pripomore k temu, da 

posameznik razume ljudi in njihove odzive, ki se pojavljajo v različnih situacijah. 

Socialno inteligentnost so tako povezali s tremi področji (str. 317):  

• »Področje procesiranja socialnih informacij 

Posameznik, ki ima dobro razvito področje procesiranja informacij, brez težav 

uporablja socialne informacije, ki jih pridobi skozi socialne interakcije. Te 

informacije mu pomagajo, da razume vedenja ljudi ter učinkovito predvideva, 

kako se bodo odzvali. Med to področje uvrščamo sposobnost prepoznavanja in 

razumevanja neverbalne komunikacije, sposobnost razumevanja obraznih 

izrazov ter učinkovito zaznavanje.  

 

• Področje socialnih spretnosti 

Učinkovite socialne spretnosti pripomorejo k ustrezni participaciji v socialnih 

interakcijah in prilagajanju tem situacijam.  

 

• Področje socialnega zavedanja 

Za socialno zavedanje je značilno, da oseba razume, kako njeno vedenje vpliva 

na druge ljudi. Pomembno je tudi to, da je oseba zmožna predvideti, kakšno bo 

vedenje in odzivanje slednjih. Posameznik, ki ima visoko socialno zavedanje, 

je bolj občutljiv za pričakovanja nekega socialnega okolja ter ve, katero vedenje 

je najbolj socialno sprejemljivo«. 
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2.1.1 KLASIFIKACIJE SOCIALNIH SPRETNOSTI 

Avtorji Jurevičienė idr. so preučevali različne znanstvene vire in ugotovili, da različni 

znanstveni viri podajajo različne klasifikacije socialnih spretnosti. Ugotovili so tudi, da 

določene klasifikacije razvrščajo socialne spretnosti glede na: 

• način njihovega izražanja (verbalne in neverbalne);  

• področja izražanja (interpersonalne in intrapersonalne); 

• stopnjo kompleksnosti (osnovne socialne spretnosti in zapletene socialne 

spretnosti). Na raven osnovnih socialnih spretnosti spadajo očesni stik, omejen 

verbalni odziv na socialne dražljaje iz okolja ipd. Na raven zapletenih socialnih 

spretnosti pa spadajo odločanje, vodenje ipd. (Jurevičienė idr., 2018).  

Avtorica Rozman (2006) pojasnjuje, da razvoj socialnih spretnosti poteka na treh 

ravneh. Pri osebni ravni so spretnosti uporabljene kot sredstvo za izražanje, 

oblikovanje samopodobe ter reševanje osebnih težav. Druga raven se nanaša na 

odnose, pri katerih socialne spretnosti pripomorejo k posameznikovemu pogajanju, 

sprejemanju kompromisov, sodelovanju in ohranjanju socialnih mrež. Tretja raven je 

raven družbe, za katero je značilno, da socialne spretnosti posameznika pozitivno 

vplivajo na celotno skupnost. 

Gresham (1997) opredeljuje socialne spretnosti s pomočjo treh tipov opredelitev. Pod 

prvi tip opredelitve spadajo socialne spretnosti, ki se nanašajo na sprejetost otroka v 

neki skupnosti (npr. v vrstniški skupnosti). Otroci, ki so sprejeti s strani vrstnikov, so 

socialno vešči. Druga opredelitev se navezuje na vedenjski vidik. Tako naj bi bile 

socialne spretnosti tista vedenja, za katera je značilno, da lahko vplivajo na povečanje 

verjetnosti nagrajevanja, vplivajo pa tudi na zmanjševanje verjetnosti kaznovanja 

socialnega vedenja neke osebe. Tretji tip opredelitve socialnih spretnosti pa izpostavlja 

kompetence, saj naj bi socialno vedenje pokazalo, kakšna je posameznikova socialna 

kompetentnost.  

Avtorja Canney in Byrne (2006) delita socialne spretnosti na tri področja (str. 19): 

• »Področje temeljnih veščin 

To področje zajema osnovne sposobnosti vzpostavitve očesnega kontakta, 

posnemanja, uporabe kretenj, spoštovanja osebnega prostora ipd.  

 

• Področje interakcijskih veščin 

Pod interakcijske spretnosti uvrščamo sposobnosti reševanja problemov in 

konfliktnih situacij, sposobnost začeti in končati pogovor, sposobnost čakanja 

ipd.  

 

• Čustveno področje 

Za čustveno področje so značilne zmožnost prepoznati občutke drugih ljudi, 

empatija, zmožnost razumevanja neverbalne komunikacije, zmožnost 

prepoznati, ali je oseba vredna zaupanja.  
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• Kognitivno področje 

Posameznik, ki ima ustrezno razvito kognitivno področje, je zmožen ustrezne 

socialne percepcije, samoopazovanja in razumevanja norm«.  

Avtorji Jurevičienė idr. (2018) so s pomočjo strukturnega modela socialnih spretnosti 

slednje klasificirali po področjih delovanja: 

• interakcijske spretnosti; 

• komunikacijske spretnosti; 

• sodelovalne spretnosti; 

• čustvene spretnosti in 

• spretnosti socialne kognicije. 

Vsa ta področja posameznikovega socialnega delovanja so med seboj povezana, kar 

pomeni, da napredek na enem področju socialnih spretnosti vpliva tudi na druga 

področja (Jurevičienė idr., 2018). 

Caldarella in Merrell (1997) sta identificirala pet dimenzij socialnih spretnosti (str. 207):  

• »Odnosi z vrstniki 

Ta dimenzija zajema dajanje komplimentov, nudenje pomoči, povabilo drugih k 

igri.  

 

• Samouravnavanje 

Pod dimenzijo samouravnavanja uvrščamo zmožnost nadzora svojega 

temperamenta, sledenje pravilom in njihovo upoštevanje ter zmožnost 

sklepanja kompromisov.  

 

• Akademske spretnosti 

V to dimenzijo spadata posameznikova učinkovitost in zmožnost samostojno 

opraviti določene šolske naloge in zahteve, izpolniti svoje obveznosti, poslušati 

učiteljeva navodila.  

 

• Posameznikova pripravljenost za sodelovanje 

Med slednjo dimenzijo uvrščamo spoštovanje socialnih pravil in norm, primerno 

preživljanje prostega časa, zmožnost delitve stvari z ostalimi.  

 

• Asertivnost 

Zadnja dimenzija zajema zmožnost vzpostavitve pogovora, vzpostavljanje 

prijateljstev, dajanje in prejemanje komplimentov«.  
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2.1.2 ASERTIVNOST 

Garner (2012) opredeljuje asertivnost kot primarno socialno spretnost in način 

posameznikovega razmišljanja, vedenja ter reševanja konfliktov. Pipaş in Jaradat 

(2010) menita, da je asertivnost kompromis med pasivnostjo in agresivnostjo. 

Različni avtorji (npr. Pipaş in Jaradat, 2010; Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004;  

Murphy, 2011; Hribar, 2001) potrjujejo, da se asertivna oseba zaveda svojih pravic in 

jih zagovarja prepričljivo, odločno, neposredno, pri tem pa je spoštljiva in iskrena. 

Zaveda se, da so njene misli, želje, občutki in pravice pomembni, hkrati pa spoštuje 

pravice in občutke drugih ljudi. Brez težav vzpostavi očesni stik, deli svoje mišljenje in 

občutke z drugimi, je iskrena in samozavestna. Avtorica Murphy (2011) dodaja, da 

asertivna oseba ni niti podrejena niti dominantna. 

Avtor Garner (2012) izpostavlja, da je asertivnost pomembna socialna spretnost, ki 

spremeni način posameznikove komunikacije, soočanja s konfliktnimi situacijami in 

vpliva na odnos do samega sebe. Različni avtorji (npr. Murphy, 2011; Hribar, 2001; 

Garner, 2012) so v svojih raziskavah ugotovili, da asertivna oseba išče in je tudi 

zmožna najti kompromise in zmanjšati medosebne konflikte. 

Avtorica Murphy (2011) je v svojem delu ugotovila, da asertivnost krepi 

posameznikovo samozavest in sposobnost odločanja. Pomaga ji pridobiti 

samospoštovanje in spoštovanje drugih ter zmanjšuje nelagodje, ki se pojavi v osebi, 

kadar ne uresniči svojih želja ali potreb. Osebo spodbudi, da sama razmišlja in deluje 

ter ne dovoli, da bi drugi vplivali na njeno vedenje. Kolb in Griffith (2009) izpostavljata, 

da zadovoljevanje potreb pri asertivnih posameznikih poteka na pozitiven in 

produktiven način.  

Medtem ko avtorica Murphy (2011) izpostavlja, da asertivna oseba ve, kako doseči 

svoje cilje, zna postaviti meje in izraziti, kako želi, da jo ljudje obravnavajo, spoštuje 

samo sebe in izraža samozavest in umirjenost, avtor Moon (2009) pojasnjuje, da 

neasertivna oseba izkazuje pomanjkanje samospoštovanja, zaupanja v druge osebe, 

s težavo se sooča s frustracijami, težko prevzame odgovornost za svoja dejanja ipd. 

Garner (2012) dodaja, da je za neasertivno vedenje značilno, da se posameznik 

izogiba konfliktov za vsako ceno, se pretirano opravičuje, zanemarja svoje potrebe in 

večjo pomembnost pripisuje potrebam drugih ter zaradi strahu pred vznemirjanjem 

drugih raje ostane tiho.  Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar (2004) menita, da se lahko 

v primeru pomanjkanja asertivnosti razvijejo različne odvisnosti, deviantnosti in 

družbena stigmatizacija. Avtorici dodajata, da ne obstaja oseba, ki bi bila popolnoma 

asertivna. Menita, da asertivnost ni zagotovilo, da bo posameznik dobil tisto, kar si želi, 

ampak mora biti pripravljen na sklepanje kompromisov. S pomočjo treninga 

asertivnosti lahko posameznik poveča svojo stopnjo asertivnosti. Posledično oseba 

spreminja svoje vedenje, mnenja in občutke o sebi ter učinkovito komunicira z drugimi 

oz. je zmožna uporabljati asertivno komunikacijo. 
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Avtorja Pipaş in Jaradat (2010) pojasnjujeta, da asertivna komunikacija vključuje 

sposobnost izraziti svoja stališča in mnenja, zmožnost reči ne (in se pri tem ne počutiti 

krivega), zmožnost prositi za nekaj, kar oseba želi, ipd. Murphy (2011) dodaja, da imajo 

velik vpliv na asertivno komunikacijo lastna prepričanja in predstave o sebi. 

Posameznik, ki ima o sebi negativno mnenje, se težko postavi zase in za svoje pravice, 

s težavo pogleda sogovorcu v oči, dvomi vase in v svoje sposobnosti. Vse to mu 

onemogoča, da bi vzpostavil učinkovito asertivno komunikacijo. Garner (2012) opisuje 

asertivno komunikacijo kot komunikacijo, ki vključuje telesno govorico, ki se kaže kot: 

vzpostavitev očesnega stika, sproščena drža, pokončno stanje in sedenje, zavzemanje 

primerne količine prostora, skladnost doživljanja čustev in obrazne mimike ipd.  

Avtor Sitota (2018) je prepoznal povezavo med izobrazbenim statusom staršev in 

asertivnostjo njihovih otrok. Po njegovem mnenju naj bi starši, ki imajo višji izobrazbeni 

status, v večji meri spodbujali izražanje idej, želja in vprašanj svojih otrok ter jim 

omogočili, da spregovorijo o svojih težavah in vzpostavijo odprto komunikacijo. Vse to 

pa otroku pomaga, da razvije asertivno vedenje. Avtorica Murphy (2011) dodaja, da je 

spodbujanje razvoja asertivnega vedenja pri otrocih in mladostnikih pomembno tudi 

zato, ker slednji v določenih situacijah težko nekomu rečejo »ne«, saj želijo biti všeč 

svojim vrstnikom in odraslim, hkrati pa se bojijo, da bi bili zavrnjeni. S pomočjo 

asertivne komunikacije lahko spoznajo, da spoštljivo izražanje svojega nestrinjanja ne 

vodi nujno v zavrnitev. Hkrati pa jih asertivno komuniciranje zavaruje pred 

ustrahovanjem in nevarnimi situacijami.  

2.1.3 EMPATIJA 

Avtorici Simonič in Pezdirc (2012) pravita, da ima sposobnost empatije skoraj vsako 

človeško bitje. Temelj empatije so biološki procesi, pridobimo pa si jo že ob rojstvu. 

Skozi življenje se poglablja in postaja kompleksnejša. K optimalnemu razvoju empatije 

pripomore tisto okolje, ki omogoča zadovoljevanje otrokovih čustvenih potreb ter ga 

spodbuja, da izrazi svoj spekter čustev. Dela različnih avtorjev (npr. Simonič in Pezdirc, 

2012; Baron-Cohen, 2003; Leith in Baumeister, 1998) empatijo opisujejo kot 

posameznikovo zmožnost, da se vživi v misli in čustva druge osebe. Podobno tudi 

Krznaric (2014) zaznava empatijo kot čustveno povezanost med posameznimi 

osebami, v kateri si neka oseba prizadeva razumeti doživljanje in pogled na določeno 

situacijo z vidika druge osebe. 

Simonič in Pezdirc (2012) menita, da empatija posamezniku omogoči, da se zaveda, 

kakšna sta izkušnja in doživljanje druge osebe. Posledično lahko posameznik predvidi 

vedenje osebe ter se z njo tudi poveže, hkrati pa ohrani notranjo mejo med sabo in 

drugo osebo. Tudi Hribar Sorčan (2008) poudarja, da se empatična oseba z drugo 

osebo ne poistoveti, vseeno pa jo razume in se vživi v njena razmišljanja in 

občutja. Baron-Cohen (2003) dodaja, da empatična oseba z občutki drugih ljudi 

skrbno ravna, avtorici Simonič in Pezdirc (2012) pa ugotavljata, da empatija pripomore, 

da se posameznik odzove s podobnim občutjem, kot ga doživlja druga oseba, kljub 



 
 

9 
 

temu da se sam ne počuti tako, kot se v nekem doživljanju počuti drugi. Krznaric (2014) 

pravi, da posameznik težje razvije empatijo do oseb, ki jih ne pozna. 

Škerbinek (1991) v svojem delu pojasnjuje, da je ključen cilj empatije, da oseba prek 

neverbalnega in verbalnega vedenja prepozna namene in čustva opazovane osebe. 

Sposobnost prepoznati, kaj opazovana oseba doživlja, pa se od posameznika do 

posameznika razlikuje. Občutljiva oseba tako brez težav povezuje neverbalne in 

verbalne znake opazovane osebe in točno zaznava njena afektivna stanja. 

Neobčutljiva oseba pa napačno zaznava emocionalno stanje opazovane osebe ali ga 

interpretira popačeno. (Krznaric, 2014) pravi, da lahko poglobitev lastne empatije v 

odnosu do drugih ljudi izvedemo na tri različne načine. Prvi način zajema učenje o 

posameznikovem življenju, prepričanjih, kulturah, izdelkih, fotografijah ipd. V drugi 

način spada pogovor z osebo, ki mora biti oseben in poglobljen. V tretji način spadajo 

izkušnje, s pomočjo katerih lahko oseba razume, kaj je druga oseba prestala in kako 

živi.  

Empatija se ne nanaša zgolj na razumevanje druge osebe, ampak tudi na zmožnost 

komunicirati s to osebo na pravilen oz. ustrezen način, izpostavlja Pedersen (2008). 

Hkrati pojasnjuje, da je empatija pomembna spretnost, ki posamezniku omogoča, da 

napreduje v svojem življenju. Avtor zaznava empatijo in samozavest kot osnovi, na 

podlagi katerih je mogoče zgraditi učinkovit odnos in učinkovito komunikacijo. Po 

njegovem mnenju sta empatija in samozavest pomembni pri reševanju problemov in 

preprečevanju konfliktov.  

Raziskava avtorjev (Leith in Baumeister, 1998) potrjuje, da oseba, ki ima dobro razvito 

sposobnost prepoznavanja in razumevanja posameznih emocij, ustrezno prepozna 

čustva druge osebe in se posledično tudi ustrezno empatično odzove. Prav 

empatičnost pa pripomore k vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov. Da empatija 

zavira nasilje in krepi medosebne odnose, trdita tudi avtorici Simonič in Pezdirc (2012). 

Obratno sta avtorja Khodabakhsh in Besharat (2011) v raziskavi ugotovila, da lahko 

šibke spretnosti prepoznavanja emocij vplivajo na razvoj nezaupanja do oseb. Oseba, 

ki ne zaupa, z drugimi težje deli svoje mišljenje in občutke, v njej se pojavi občutek 

izoliranosti in frustracije, vse to pa negativno vpliva na njeno socialno področje. 

Doživljanje slabih izkušenj na področju interakcij se lahko manifestira kot 

neprilagojenost na socialnem področju, saj so prav interakcije tiste, ki imajo velik vpliv 

pri oblikovanju posameznikove emocionalne inteligentnosti. 

Empatija posamezniku omogoči razvoj občutka povezanosti z drugim. Nekateri avtorji 

empatijo opredeljujejo kot afektivni proces, drugi avtorji pa jo opredeljujejo kot 

kognitivni (spoznavni) proces (Simonič, 2014). Afektivna komponenta empatije 

posamezniku omogoča, da razume razpoloženje druge osebe oz. je zmožen so -

občutenja (Škerbinek, 1991). Za to komponento je značilno ujemanje med občutki 

opazovalca in občutki osebe, ki je opazovana (Hoffman, 1984). Kognitivna 

komponenta pa posamezniku omogoča ocenitev sveta s stališča druge osebe oz. 

zmožnost, da se postavi v vlogo te osebe (Škerbinek, 1991). Posameznik se tako 
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zaveda notranjih stanj neke osebe (njenih misli, zaznave ipd.) (Hoffman, 1984). Med 

afektivno in kognitivno komponento empatije težko opredelimo ločnico, saj sta močno 

prepleteni in povezani. Sprva sta bili obravnavani ločeno, v današnjem času pa je 

empatija vedno bolj obravnavana z obeh vidikov (tako kognitivnega kot afektivnega) 

(Simonič, 2014).  

Tudi Clark idr. (2019) menijo, da je empatija večdimenzionalni koncept. K afektivni in 

kognitivni dimenziji empatije pa dodajajo še vedenjsko dimenzijo (str.167–169): 

»Afektivna dimenzija empatije se nanaša na posameznikovo doživljanje afektivnega 

odziva. Slednji je skladen z afektivnim odzivom druge osebe.  

Kognitivna dimenzija empatije se nanaša na posameznikovo razumevanje notranjih 

čustev in misli nekoga drugega.  

Vedenjska dimenzija empatije se nanaša na nagnjenje k izvajanju neverbalnega in 

verbalnega vedenja. To vedenje izraža tako kognitivno kakor afektivno empatijo, v 

vedenje pa je vključena tudi empatična komunikacija«.  

Decety in Moriguchi (2007) sta opredelila štiri glavne funkcionalne komponente 

empatije, ki medsebojno delujejo in posledično ustvarjajo izkušnjo empatije. 

• Afektivna delitev: Gre za subjektivni »odsev« neke opazovane izkušnje druge 

osebe, ki temelji na samodejnem nevronskem zrcaljenju in skupnih predstavah 

(npr. pojav občutka veselja, ko oseba vidi nasmejano osebo, oz. občutka 

žalosti, ko oseba vidi drugo osebo objokano). 

 

• Samozavedanje: Empatična oseba brez težav zazna mejo med seboj in 

drugimi ter jasno razlikuje svoje lastne izkušnje od izkušenj nekoga drugega. 

 

• Mentalna fleksibilnost: Zahteva, da posameznik razmišlja abstraktno, saj se 

nanaša na kognitivno sposobnost. Posameznik si je zmožen predstavljati, kako 

bi bilo, če bi se sam znašel v situaciji, v kateri je opazovana oseba. 

 

• Čustveno uravnavanje: Nanaša se na posameznikovo zmožnost, da uravnava 

svoje lastne občutke, ki jih doživlja ob opazovanju izkušnje druge osebe. 

2.1.4 SOCIALNE SPRETNOSTI UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI 

Moffett idr. (2006) menijo, da se učenci s posebnimi potrebami vsakodnevno soočajo 

s številnimi težavami in imajo manj možnosti za učenje potrebnih življenjskih spretnosti 

v primerjavi s svojimi vrstniki. V nadaljevanju pojasnjujejo, da prav zaradi tega učenci 

s posebnimi potrebami potrebujejo konkretna navodila in pomoč na področju socialnih 

spretnosti in asertivnosti. Avtorji še dodajajo, da učenci s posebnimi potrebami lahko 

s pomočjo povečanja stopnje razumevanja razlik med pasivnim, asertivnim in 

agresivnim vedenjem postanejo bolj asertivni. 
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Glede na to, da se učenci s posebnimi potrebami soočajo s številni težavami na 

področju socialnih spretnosti, bomo v nadaljevanju navedli le nekaj raziskav, ki to 

potrjujejo.  

V raziskavi (Krajnčan idr., 2015), izvedeni na Slovenskem, so slovenski učitelji ocenili, 

da imajo učenci s posebnimi potrebami nižjo stopnjo razvitosti posamezne socialne 

spretnosti. Spretnosti, ki jih imajo učenci s posebnimi potrebami manj razvite v 

primerjavi z vrstniki, so: prepoznavanje lastnih občutkov in empatije, neodvisnost in 

odgovorno vedenje v skupini, razvoj bližine, občutek zaupanja, občutek varnosti in 

pripadnosti. Podobne ocene so učitelji dodelili (tako učencem brez posebnih potreb 

kakor učencem s posebnimi potrebami) na področju sprejemanja različnosti in 

drugačnosti. 

UČENCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

Mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami zaznavajo, da imajo socialne težave s 

svojimi vrstniki, ter so bolj nagnjeni k razvoju duševnih, čustvenih in vedenjskih težav 

(Conti-Ramsden idr., 2013).  

Prav tako so rezultati raziskave avtorjev Marton idr. (2005) pokazali, da so otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami pogosto osamljeni. Ti otroci so izpostavili, da nimajo 

dovolj prijateljev, svoje socialne odnose so opredelili kot izredno šibke, zmotilo pa jih 

je tudi to, da so le redko izbrani za vodjo neke skupine. Učitelji in starši so učence z 

govorno-jezikovimi motnjami opredelili s slabšo socialno in jezikovno uspešnostjo ter 

jim dodelili nižje ocene na socialnem, kognitivnem in jezikovnem področju v primerjavi 

z vrstniki. Starši otrok z GJM so poročali, da imajo njihovi otroci malo prijateljev in so 

zato tudi večkrat osamljeni in izolirani. Skrbi jih tudi za prihodnost svojih otrok ter njihov 

akademski uspeh. Nasprotno pa učitelji ne zaznavajo nikakršnih težav v socialnih 

odnosih otrok z GJM, ne zaznavajo izoliranosti in osamljenosti, s katero se otroci 

soočajo. Tako kot starše pa jih skrbi za jezikovni in akademski uspeh teh otrok. 

GLUHI IN NAGLUŠNI UČENCI 

Avtorji Hoffman idr. (2015) so z raziskavo dokazali, da so gluhi in naglušni učenci 

dosegali nižje ocene na področju socialne kompetence in področju splošne 

prilagodljivosti v primerjavi s slišečimi vrstniki. Quevedo in Andretta (2020) sta potrdila, 

da imajo gluhi in naglušni otroci (v primerjavi s slišečimi otroki) primanjkljaj socialnih 

spretnosti. V njuni raziskavi je bilo ugotovljeno, da so slišeči otroci dosegali višje 

rezultate pri kategorijah, ki so bile povezane z vljudnostjo in altruizmom, asertivnostjo 

in splošnimi socialnimi spretnostmi. V korist gluhim in naglušnim otrokom pa je bila 

zgolj kategorija o pogovoru in socialni iznajdljivosti. Peterson (2016) je v svoji raziskavi 

odkril, da otroci z gluhoto dosegajo nižjo stopnjo empatije v primerjavi z njihovimi 

slišečimi vrstniki, hkrati pa je bila pri gluhih otrocih ugotovljena povezava med njihovo 

empatijo in teorijo uma, medtem ko povezave med empatijo in teorijo uma ni bilo 

zaznati pri slišečih sovrstnikih.  
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SLEPI IN SLABOVIDNI UČENCI 

Avtorji Sacks idr. (1992) opisujejo, da si posamezniki s pomočjo opazovanja 

vsakodnevnih socialnih interakcij pridobivajo izkušnje in že v zgodnjem otroštvu 

začnejo razvijati socialne spretnosti, ki jim omogočajo, da  postanejo družbeno bitje. 

Slepi in slabovidni učenci so prikrajšani za neposredno opazovanje socialnih interakcij 

in pridobivanje socialnih spretnosti zgolj s pomočjo opazovanja drugih ljudi, zato s 

težavo posnemajo vedenja drugih ljudi. 

Kordestani idr. (2015) so v svoji raziskavi dokazali, da imajo učenci brez težav bolj 

pozitivno socialno vedenje v primerjavi s slabovidnimi in slepimi učenci, slednji pa 

imajo več težav s socialnimi spretnostmi v primerjavi z učenc i brez senzornih 

primanjkljajev. V raziskavi avtorjev Griffin-Shirley in Nes (2005) med slabovidnimi in 

videčimi mladostniki ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik na področju 

njihovega samospoštovanja in empatije. 

GIBALNO OVIRANI UČENCI 

Raziskava avtorjev Coster in Haltiwanger (2004) je pokazala, da velik delež gibalno 

oviranih osnovnošolskih učencev dosega nižje rezultate na socialnem in vedenjskem 

področju v primerjavi z njihovimi vrstniki. Glavni problem učencev z gibalno oviranostjo 

ni to, da ne bi imeli ustrezno razvitih socialnih in vedenjskih spretnosti, temveč se 

težave pojavijo pri dosledni uporabi teh spretnosti v različnih šolskih kontekstih in 

pogojih. 

Cummins idr. (2005) so z raziskavo ugotovili, da imajo gibalno ovirani učenci poseben 

primanjkljaj na področju empatije. Na čustvene obrazne znake drugih ljudi se  

počasneje in manj natančno odzivajo. To lahko vpliva na njihovo socialno področje, 

kar lahko privede do socialnih in akademskih težav.  

Avtor Omolayo je z raziskavo potrdil, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

samopodobi med gibalno oviranimi osebami in osebami brez težav. Prav tako razlik 

med skupinama ni zaznati na področju samomotivacije (Omolayo, 2009).  

UČENCI Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

Badiah (2018) je z raziskavo potrdil, da je ena izmed glavnih značilnosti otrok z 

motnjami avtističnega spektra pomanjkanje socialnih spretnosti, kar negativno vpliva 

na druženje teh otrok v šolskem okolju in skupnosti. Ti otroci imajo velike težave pri 

igranju s prijatelji, težko začnejo pogovor ali razumejo pravila igre, večkrat pa so 

deležni ustrahovanja s strani vrstnikov. Pomanjkanje socialnih odnosov v otroštvu 

lahko privede do težav pri samostojnem življenju in zaposlitvi, hkrati pa lahko povzroči 

depresijo, anksioznost ali samomorilne misli. Bons idr. (2012) dodajajo, da imajo otroci 

z motnjami avtističnega spektra težave pri posnemanju obrazne mimike nekoga 

drugega. Oslabljena je tudi prepoznava vseh osnovnih čustev. Težave pri prepoznavi 

čustev se povečujejo v situacijah, ki vsebujejo mešana in/ali kompleksna čustva, in v 

situacijah, v katerih je intenzivnost čustev nizka.  
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DOLGOTRAJNO BOLNI UČENCI 

Avtorji Meijer idr. (2000) so s pomočjo raziskave ugotovili, da med dolgotrajno bolnimi 

otroki in otroki brez zdravstvenih težav obstaja več razlik na področju socialnih 

spretnosti. Dolgotrajno bolni posamezniki kažejo manj agresivnega, prosocialnega 

vedenja ter več pokornega vedenja, kar lahko nakazuje na pomanjkanje socialnih 

spretnosti. Dolgotrajno bolni otroci so večkrat obkroženi s prezaščitniškimi starši in 

okoljem, kjer ni potrebno uporabljati asertivnih reakcij za dosego nekega cilja. Avtorji 

poudarjajo, da je ravno to lahko eden izmed dejavnikov, ki pripomore, da imajo ti otroci 

pomanjkanje asertivnih spretnosti. Na pomanjkanje prosocialnega vedenja in 

asertivnosti lahko po mnenju avtorjev vpliva možnost, da se otroci teh socialnih 

spretnosti nikoli niso naučili. Na čustvenem področju so dolgotrajno bolni otroci 

primerljivi z otroki brez težav, saj izkazujejo enako stopnjo socialne samopodobe, 

socialne anksioznosti in socialnih aktivnosti.  

UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Učenci z učnimi težavami, ki so vključeni v inkluzivne razrede, so izpostavljeni večjemu 

socialnemu tveganju v primerjavi s povprečnimi in nadpovprečnimi učenci (Nowicki, 

2003). Učenci brez učnih težav dosegajo višje rezultate pri učnem uspehu in v socialnih 

spretnostih, učenci z učnimi težavami pa izkazujejo več vedenjskih težav in znakov 

osamljenosti v primerjavi z vrstniki (Zach idr., 2016). Učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja se pogosto soočajo s tesnobnostjo, glede na sovrstnike 

pa so tudi bistveno bolj socialno anksiozni (Prah, 2011). Šibkejši so na področju teorije 

uma in empatije v primerjavi z vrstniki brez primanjkljajev (Eyuboglu idr., 2018).  

V raziskavi sta avtorja Bloom in Heath (2010) ugotovila, da so bili učenci s splošnimi 

učnimi težavami bistveno manj natančni pri prepoznavanju in razumevanju obraznih 

znakov v primerjavi z učenci z neverbalnimi učnimi težavami in učenci brez učnih 

težav. Med slednjima skupinama učencev pa ni prišlo do razlik v prepoznavi in 

razumevanju obraznih znakov. Humphrey in Mullins (2002) sta z raziskavo potrdila, da 

so učenci z disleksijo  pogosto žrtve nasilja, njihovi vrstniki jih večkrat žalijo ter manjkrat 

sprejmejo v svojo socialno sredino, posledično pa imajo tudi nižje samospoštovanje 

ter pomanjkljivo samoučinkovitost. 

UČENCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI 

Avtor Vallis je z raziskavo potrdil, da učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami pogosto 

izražajo moteče, nesramno in težavno vedenje. Veliko teh učencev ima primanjkljaje 

na področju socialnih spretnosti in so posledično večkrat zavrnjeni s strani vrstnikov 

(Vallis, 2015). Za te učence je značilno, da imajo glede na svoje vrstnike relativno 

slabše socialne spretnosti (Meng idr., 2020). Težave imajo pri posnemanju čustev z 

negativno valenco (Bons idr., 2012). Njihovi socialni primanjkljaji negativno vplivajo na 

njihove medosebne odnose z vrstniki in odraslimi (Gresham, 2000).  
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2.2 UČITELJEVO ZAZNAVANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI UČENCEV  

Zaznavanje nekega pojava oz. situacije se lahko od posameznika do posameznika 

močno razlikuje. Posameznikovo zaznavanje vpliva na njegovo vedenje, odzivanje, 

delovanje ipd. Tako lahko učiteljevo zaznavanje močno vpliva na njegovo poučevanje, 

odnos do njegovih učencev ipd. V nadaljevanju bomo navedli nekaj raziskav, ki 

govorijo o učiteljevem zaznavanju socialnih spretnosti učencev.  

Winsler in Wallace (2002) sta ugotovila, da so učitelji z višjimi ocenami ocenili socialne 

spretnosti učencev, ki več časa posvečajo interakciji s svojimi vrstniki, in učencev, ki 

so bolj ciljno usmerjeni. Pri učencih, katerih vedenje je manj ciljno naravnano in ki 

preživijo manj časa s prijatelji, pa so učitelji poročali o več internaliziranih težavah. 

V slovenski raziskavi avtorica Vidmar (2011) pojasnjuje, da so bili otroci, ki so zaupljivi, 

strpni, prosocialni v interakcijah z vrstniki, samostojni in sodelovalni, (s strani 

razredničark) ocenjeni kot učno uspešnejši. Ti otroci so presegali standarde znanja na 

matematičnem področju, pri slovenščini in spoznavanju okolja. Dokazano je bilo tudi 

obratno: otroci, ki so bili ocenjeni, da presegajo standarde znanja, so bili opisani kot 

socialno kompetentni.  

Rezultati raziskave (Baxter, 2017) kažejo na to, da so pri ocenjevanju socialnih 

spretnosti ameriških učencev učitelji empatijo učencev ocenili z višjimi točkami kot 

njihovi starši. Slednji pa so v primerjavi z učitelji z višjimi točkami ocenili učenčevo 

eksternalizirano in internalizirano vedenje ter njihovo hiperaktivnost in nepazljivost. 

Možni vzroki za to, da so učitelji prej omenjena vedenja ocenili z nižjimi točkami, so, 

da učitelji ne opazijo toliko problemskega vedenja svojih učencev v primerjavi z 

njihovimi starši. Prav tako se lahko učenci v različnih okoljih in situacijah različno 

vedejo, hkrati pa starši s svojimi otroki preživijo bistveno več časa kot učitelji, kar lahko 

vpliva na njihovo dojemanje in ocenjevanje socialnih spretnosti. 

2.2.1 UČITELJEVO ZAZNAVANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI UČENCEV S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Avtor Nowicki (2003) je v svoji raziskavi ugotovil, da učitelji dojemajo učence z učnimi 

težavami kot posameznike, ki imajo večje primanjkljaje socialnih spretnosti kot učenci, 

ki dosegajo povprečne akademske dosežke. Avtor izpostavlja, da je pomembno, da se 

učitelji zavedajo, da se učenci, ki imajo težave na akademskem področju, morda 

soočajo s težavami pri vzpostavljanju medosebnih odnosov in imajo tudi nižjo 

samopodobo.  

V raziskavi, izvedeni leta 1992, so učitelji socialne spretnosti učencev z nižjimi 

akademskimi dosežki ocenili z nekoliko višjimi ocenami, kot so ocenili socialne 

spretnosti učencev z učnimi težavami. Vseeno pa so bili tako učenci z nižjimi dosežki 

kakor učenci z učnimi težavami deležni precej nižjih ocen socialnih spretnosti v 

primerjavi s povprečnimi in nadpovprečnimi učenci. Možni vzroki za podobno ocenitev 

socialnih spretnosti učencev z nižjimi dosežki in učencev z učnimi težavami so, da 
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učitelji preferirajo učno uspešnejše učence ne glede na dejansko socialno 

kompetenco, drugi možni vzrok je, da imajo učenci z nižjimi dosežki neidentificirane 

učne težave (Merrell idr., 1992). 

V raziskavi avtorjev Junttila idr. (2006) so udeleženci (oz. učitelji) pri ocenjevanju 

socialnih spretnosti učencev rednih osnovnih šol in učencev, ki obiskujejo šole za 

otroke s posebnimi potrebami, sodelovalne spretnosti in empatijo učencev rednih 

osnovnih šol ocenili z višjimi ocenami. V nadaljevanju raziskave so učitelji ocenili, da 

so učenci s posebnimi potrebami bolj impulzivni in med poukom izkazujejo več 

motečega vedenja kot njihovi vrstniki.  

2.2.2 UČITELJEVO ZAZNAVANJE POMEMBNOSTI SOCIALNIH SPRETNOSTI 

UČENCEV ZA UČNI USPEH 

Učiteljevo razumevanje lastnega zaznavanja socialnih spretnosti učencev pripomore, 

da lahko strokovni delavci bolj premišljeno in učinkovito zagotavljajo učne izkušnje za 

svoje učence ter posledično spodbujajo razvoj potrebnih spretnosti (Baxter, 2017).  

Spodbujanje vseh socialnih spretnosti je posebej pomembno tudi pri učencih s 

posebnimi potrebami, saj je socialno vedenje eden izmed njihovih ključnih zaščitnih 

dejavnikov (Quevedo in Andretta, 2020). Za povečanje možnosti uspešnega 

izobraževanja učencev, ki so deležni specialno-pedagoške izobraževalne storitve, 

morajo strokovni delavci (npr. specialni in rehabilitacijski pedagogi) razumeti, kakšna 

so družbena in vedenjska pričakovanja učiteljev do njihovih učencev (Lane idr., 2004).  

Raziskave avtorjev Lane idr. (2004) kažejo, da so socialne spretnosti, ki so po mnenju 

učiteljev ključne za šolski uspeh, sledeče: sledenje navodilom,  upoštevanje navodil, 

nadzorovanje temperamenta v odnosu z vrstniki, nadzorovanje temperamenta v 

odnosu z odraslimi, razumevanje z drugačnimi ljudmi, ustrezno odzivanje ob prejetem 

udarcu in preživljanje prostega časa na sprejemljiv način. Učitelji zaznavajo, da so 

samokontrola in veščine sodelovanja učencev enako pomembne za uspešno 

izobraževanje.  

Avtorji Lane idr. (2006) izpostavljajo socialne spretnosti, ki so jih učitelji osnovnih in 

srednjih šol identificirali kot pomembne pri doseganju šolskega uspeha. Določene 

predpostavke, ki so bile zajete v raziskavi in ki so jih učitelji izpostavili kot pomembne, 

so povezane s samokontrolo (nadziranje temperamenta v sporu z vrstniki, ustrezno 

odzivanje na pritiske s strani vrstnikov, ustrezno odzivanje na agresivno vedenje …), 

nekatere pa se osredotočajo na področje  sodelovanja (sledenje navodilom, ignoriranje 

motenj s strani vrstnikov pri opravljanju šolskega dela, učinkovito prehajanje z ene 

dejavnosti na drugo, preživljanje prostega časa na sprejemljiv način …). Predpostavki, 

ki sta bili s strani učiteljev navedeni kot nepomembni za šolski uspeh, sta bili s področja 

asertivnosti. Podobno so Meier idr. (2006) ugotovili, da so učitelji ocenili, da so 

spretnosti sodelovanja in samokontrole pomembnejše za delovanje učencev v 

šolskem prostoru od asertivnosti učencev.  
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Avtorji Lane idr. (2004) so v svoji raziskavi ugotovili, da imajo razredni in predmetni 

učitelji ter specialni in rehabilitacijski pedagogi podobne poglede o pomembnosti 

asertivnosti in samokontrole učencev, razlikujejo pa se njihova mnenje o pomembnosti 

sodelovalnega področja. Razredni in predmetni učitelji so slednje področje ocenili kot 

pomembnejše za šolski uspeh v primerjavi s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. 

Razlog za pojav takšnih razlik je lahko dejstvo, da razredni in predmetni učitelji dnevno 

poučujejo večje število otrok, zaradi česar lahko spretnosti sodelovanja pripisujejo večji 

pomen. Prav tako imajo lahko specialni in rehabilitacijski pedagogi več izkušenj s 

poučevanjem otrok s šibkejšimi sodelovalnimi spretnostmi ter vedenjskimi težavami. V 

raziskavi imajo učitelji začetniki in učitelji z večletnimi izkušnjami podobna stališča o 

pomembnosti asertivnosti, samokontrole in spretnosti sodelovanja učencev za učni 

uspeh učencev. Srednješolski in osnovnošolski učitelji menijo, da sta spretnosti 

samokontrole in sodelovanja enako pomembni za šolski uspeh, medtem ko so 

asertivnosti pripisali nižjo pomembnost. Isti avtorji izpostavljajo, da je pomembno, da 

se učitelji zavedajo razlik o svojih stališčih, saj lahko zgolj tako uskladijo svoja 

pričakovanja.  

2.3 VPLIV SOCIALNIH SPRETNOSTI NA UČNI USPEH 

Socialne spretnosti v šolskem prostoru so z učnim uspehom povezane na zelo 

kompleksne načine (Wentzel, 1991). Njihova naloga je, da spodbujajo in motivirajo 

učence, s tem pa prevzamejo pomembno vlogo na področju vzgoje in izobraževanja 

(Malecki in Elliot, 2002).  

Malecki in Elliott (2002) sta ugotovila, da dobre socialne spretnosti pozitivno vplivajo na 

akademske dosežke, vedenjske težave pa negativno vplivajo na šolsko uspešnost. 

Wentzel (1991) ugotavlja, da otroci, ki zaupajo svojim sošolcem in rešujejo medosebne 

težave na bolj prilagodljiv način, dobijo tudi višje šolske ocene v primerjavi z otroki, ki 

teh socialnih spretnosti nimajo razvitih v tolikšni meri. Priljubljeni učenci tako dosegajo 

višje šolske ocene, zavrnjeni pa nižje šolske ocene od povprečnih učencev.  

Zins idr. (2007) pojasnjujejo, da so nekatere izmed pomembnejših komponent, ki 

spodbujajo zavezanost k učni uspešnosti, naslednje: vedenje (delovne navade, 

prisotnost v šoli), odnos (odgovornost, motivacija) in šolski dosežki (ocene, 

obvladovanje predmeta). Avtorji menijo, da so vse prej omenjene komponente 

povezane s šolskim uspehom in da jih lahko spodbujamo s pomočjo socialno-

emocionalnega učenja. Učinkovit razvoj socialnega in emocionalnega področja otrok 

prispeva k temu, da so otroci uspešni tako v šoli kot v vsakdanjem življenju na splošno. 

Tisti, ki imajo šibkejše socialne in emocionalne spretnosti, imajo manj možnosti, da 

uspejo, te spretnosti pa so hkrati povezane z različnimi vedenji, ki povzročajo različne 

dolgoročne posledice. 

Tudi avtorja Coie in Krehbiel (1984) v svojem delu izpostavita moteča vedenja, ki se 

pojavijo pri učencih s pomanjkljivimi akademskimi spretnostmi oz. slabim učnim 

uspehom. Po njunem mnenju posameznikove pomanjkljivosti na akademskem 
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področju vplivajo na kasnejši odnos z njegovimi vrstniki. Posledično se te osebe 

soočajo z razočaranjem in uporabljajo neprimerna in moteča socialna vedenja. Slednja 

lahko vodijo do zavrnitve teh učencev s strani njihovih vrstnikov. Prav tako so lahko 

posamezni učenci zaradi učnega neuspeha stigmatizirani.  

Welsh idr. (2001) so v raziskavi potrdili, da akademske kompetence pomembno 

(pozitivno ali negativno) vplivajo na socialne kompetence. V raziskavi je bilo 

ugotovljeno, da učna zmožnost, ki jo ima nek učenec prvega razreda, vpliva na 

socialno kompetenco, ki jo bo imel učenec v drugem razredu. Ravno tako bo nižja 

akademska uspešnost učenca prvega razreda vplivala na njegovo socialno 

kompetentnost, ki jo bo imel v drugem razredu. Dalje bo pozitivna akademska 

kompetenca učenca drugega razreda pozitivno vplivala na socialno kompetenco 

učenca tretjega razreda itd.   

Učinek socialne kompetentnosti na učno uspešnost potrjuje tudi raziskava avtorice 

Vidmar (2011), ki hkrati razkriva, da tudi učna uspešnost vpliva na socialno  

kompetentnost. Avtorica meni, da si otrok, ki je učno uspešen, pridobi tudi višji ugled 

in postane bolj priljubljen. Vrstniki lahko v njih vidijo vir pomoči, zato jih tudi pogosteje 

prosijo za pomoč. Posledično so učno uspešnejši učenci deležni številnih socialnih 

izkušenj in so vključeni v pozitivne odnose ter imajo več možnosti za razvijanje 

socialnih spretnosti. Povezavo med socialnim vedenjem učencev in njihovimi učnimi 

dosežki so potrdili tudi Pečjak idr. (2009). Prav tako so odkrili višjo povezavo med 

socialno zaželenim vedenjem in učnim uspehom v primerjavi z učnim uspehom in 

družbeno neželenim vedenjem. 

Coie in Krehbiel (1984) sta v svoji raziskavi ugotovila, da šibke socialne spretnosti 

učencev vplivajo na njihove poznejše akademske težave, saj so učenci z nižjimi 

socialnimi spretnostmi pogosteje odvrnjeni od učnih situacij. Avtorja predpostavljata, 

da v takšnem primeru morda otrok nima ustreznih socialnih veščin, ki bi mu 

omogočale, da za daljše časovno obdobje ohranja svojo pozornost. Posledično lahko 

njegova učna uspešnost trpi. Drugo predvidevanje avtorjev za vpliv slabših socialnih 

spretnosti na učni uspeh je to, da se pri učencih, ki nimajo ustreznih veščin, da bi se 

učinkovito soočali s socialnimi situacijami, lahko razvijejo težave v odnosu z učitelji in 

vrstniki. Te medosebne težave pa lahko nato ovirajo učni proces.  

2.3.1 VPLIV ASERTIVNOSTI NA UČNI USPEH 

Maqbool Parray idr. (2020) pojasnjujejo, da ima asertivnost pomembno vlogo pri 

razvoju samozavesti, učne uspešnosti in stopnje stresa učencev. Posameznikova 

asertivnost, samopodoba in akademski dosežki so pozitivno povezani, medtem ko 

med asertivnostjo in stresom obstaja negativna povezanost. Na posameznikovo 

stopnjo asertivnosti vplivajo osebnostne značilnosti posameznika ter kulturne 

značilnosti. Avtorji Ghodrati  idr. (2016) so odkrili pomembno povezavo med 

asertivnostjo in učnim uspehom in tudi Moon (2009) potrjuje, da asertivni učenci 

dosegajo boljše rezultate na akademskem področju. Sitota (2018) dodaja, da se z 
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naraščanjem stopnje asertivnosti učencev povečuje njihova motivacija za akademsko 

delo in dosežke. Tudi González Fragoso idr. (2018) poudarjajo, da učenci z nizko 

stopnjo asertivnosti izkazujejo nižjo raven učne uspešnosti. Ugotovili so, da na učno 

uspešnost  negativno vpliva tudi visoka stopnja agresivnosti in anksioznosti. Nasprotno 

je avtorica Pagaduan-Apostol (2017) ugotovila, da ni pomembne povezave med 

asertivnostjo in akademskimi dosežki pri ustni komunikaciji in govoru. 

Sitota (2018) meni, da je pomembno, da šolski svetovalni delavci, psihologi in učitelji 

poskrbijo za ustvarjanje sprejemljivega asertivnega vedenja pri učencih, saj to 

pripomore k temu, da so učenci dovolj odločni in posledično uspešnejši na različnih 

področjih, še posebej na akademskem področju. Podobno menijo tudi González 

Fragoso idr. (2018), saj dodajajo, da je pomembno razvijati preventivne intervencijske 

programe za poučevanje socialnih spretnosti, predvsem na področju asertivnosti, saj 

slednje močno vpliva na razvoj in življenje učencev. 

2.3.2 VPLIV EMPATIJE NA UČNI USPEH 

Raven čustvene inteligence posameznega učenca krepi njegove kognitivne 

sposobnosti. Dimenzije čustvene inteligence, ki napovedujejo akademsko 

uspešnost, so empatija, samozavedanje in samomotivacija (Yahaya idr., 2012). 

Učenci z visoko emocionalno inteligentnostjo lažje razumejo in upravljajo svoja čustva. 

Za njih je značilno prosocialno vedenje, so manj agresivni in dosegajo dober učni 

uspeh (Poulou, 2010).  

Empatični učenci so dovzetni za dogajanje v okolju, v katerem se nahajajo, in se 

tudi lažje prilagajajo na zahteve okolja. Posledično so bolj priljubljeni med svojimi 

vrstniki in lažje ustvarijo okolje, ki je spodbudno za njihovo učenje, kar pozitivno 

vpliva na njihovo akademsko uspešnost (Azizi idr., 2009, v Yahaya idr., 2012).  

MacCann idr. (2020) so ugotovili, da sta znanje o vzrokih in posledicah čustev ter 

učinkovito soočanje z različnimi čustvenimi situacijami pomembna dejavnika, ki 

prispevata k učnemu uspehu. Zgolj znanje in delavnost nista dovolj za doseganje 

dobrih akademskih rezultatov. Učenec si lahko zagotovi dodatno prednost na področju 

učne uspešnosti takrat, ko je sposoben razumeti in upravljati svoja čustva. 

Tudi Martínez-Martínez idr. (2020) ugotavljajo, da med emocionalno inteligentnostjo in 

učno uspešnostjo obstaja pozitivna korelacija. Učenci z višjo stopnjo emocionalne 

inteligentnosti imajo boljše ocene in so učno uspešnejši. Učenčeva nizka stopnja 

emocionalne inteligentnosti pa napoveduje verjetnost za doseganje slabših ocen oz. 

nižjo učno uspešnost. 

Nasprotno avtorji Seng idr. (2016) menijo, da ne obstaja povezava med emocionalno 

inteligentnostjo in učno uspešnostjo. V svoji raziskavi potrdijo hipoteze, da empatija, 

samozavedanje, samoregulacija, samomotivacija in socialne spretnosti nimajo 

pomembnega vpliva na učno uspešnost. V nadaljevanju avtorji sklepajo, da dejavniki 

čustvene inteligence niso glavni dejavniki, ki bi močno vplivali na učenčeve učne 
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uspehe. Tako visoka raven emocionalne inteligentnosti ni nujno potrebna za 

izboljšanje učnega uspeha. Na koncu dodajajo, da je ustrezna raven emocionalne 

inteligentnosti vseeno potrebna za posameznikovo uspešno življenje.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE 

3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Različne raziskave potrjujejo, da imajo učenci s posebnimi potrebami šibkejše socialne 

spretnosti v primerjavi z vrstniki. Prav tako različni raziskovalci (npr. Coie in Krehbiel, 

1984; Wentzel, 1991) ugotavljajo, da obstaja povezava med socialnimi spretnostmi ter 

učnim uspehom.  

Socialne spretnosti v šolskem prostoru prevzamejo vlogo akademskega motivatorja. 

Ravno zaradi tega šolski učitelji ne bi smeli zanemarjati pomembnosti socialnih 

spretnosti svojih učencev in vloge, ki jih imajo te spretnosti pri šolskem uspehu 

(Malecki in Elliot, 2002). Spoznanja o tem, kako učitelji ocenjujejo pomembnost 

posameznih socialnih spretnosti učencev oz. vpliv teh spretnosti na učni uspeh, imajo 

praktične posledice, saj pripomorejo, da izvajalci ocenijo, ali se spretnosti učijo v 

šolskem prostoru, hkrati pa pomagajo razviti pristope, s pomočjo katerih učitelji 

spodbujajo razvoj teh spretnosti pri svojih učencih (Meier idr., 2006). Informacije o 

družbenih in vedenjskih pričakovanjih učiteljev do učencev specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom omogočijo, da povečajo možnosti uspešnega 

izobraževanja učencev, ki so deležni specialno-pedagoške izobraževalne storitve 

(Lane idr., 2004). Številne tuje raziskave govorijo o tem, kako učitelji zaznavajo 

socialne spretnosti svojih učencev, medtem ko je takšnih raziskav, opravljenih na 

slovenskem območju, malo. Ravno zaradi tega je pomembno, da spoznamo 

zaznavanja in opažanja slovenskih učiteljev, da se učitelji in drugi strokovni delavci 

zavedajo lastnih zaznav o socialnih spretnostih svojih učencev in spoznajo, kako drugi 

ocenjujejo socialne spretnosti učencev. S tem bodo dobili vpogled v področja socialnih 

spretnosti, kjer prihaja do večjih težav, in razkrili področja, ki so še posebej pomembna 

za učno uspešnost učencev. Tako bodo lahko svoje delo usmerili v odpravljanje težav, 

s katerimi se srečujejo njihovi učenci, in jim pomagali, da bodo v procesu izobraževanja 

uspešnejši. 

3.1.2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj empirične raziskave je bil, da ugotovimo, kako učitelji, ki poučujejo na rednih 

osnovnih šolah, ocenjujejo vpliv socialnih spretnosti učencev s posebnimi potrebami 

na njihovo učno uspešnost. 

Zastavili smo si dve raziskovalni vprašanji: 

• Kako učitelji zaznavajo vpliv posamezne socialne spretnosti učenca na njegov 

učni uspeh? 

• Kakšne so razlike v odgovorih glede na smer poučevanja, leta delovnih 

izkušenj ter vrsto posebnih potreb učencev? 
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3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

empiričnega raziskovanja. Uporabljen je bil kvantitativni raziskovalni pristop. 

3.2.1 VZOREC 

V raziskavi smo uporabili priložnostni način vzorčenja. Sodelovalo je 47 udeležencev. 

Od tega je 55,3 % (n = 26) učiteljev razrednega pouka in 44,7 % (n = 21) učiteljev 

predmetnega pouka z različno delovno dobo (tabela 1).  

Tabela 1: Struktura vzorca glede na leta delovnih izkušenj s poučevanjem učencev s PP 

Leta delovnih izkušenj f f% 

Od 0 do 10 let 24 51,1 

Od 11 do 20 let 12 25,5 

Od 21 do 30 let 7 14,9 

Nad 30 let 4 8,5 

Skupaj 47 100,0 

 

Največ udeležencev (38,3 %) je v zadnjih dveh letih poučevalo učenca, ki je uvrščen 

v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). 21,3 % 

udeležencev je poučevalo učenca, ki je uvrščen v skupino učencev s čustveno-

vedenjskimi motnjami (ČVM), prav tako je 21,3 % udeležencev poučevalo učenca z 

govorno-jezikovnimi motnjami (GJM). 19,1 % udeležencev je v zadnjih dveh letih 

poučevalo učenca iz skupine učencev z organskimi motnjami (ORG). V slednjo 

skupino so zajeti slepi in slabovidni učenci, učenci z motnjami avtističnega spektra, 

gluhi in naglušni učenci, dolgotrajno bolni učenci in gibalno ovirani učenci.  

3.2.2 MERSKI INSTRUMENT 

Za pridobitev podatkov smo oblikovali instrumentarij, ki je razdeljen na dva dela. V 

prvem delu smo pridobili generalne podatke o sodelujočih učiteljih: smer poučevanja 

(razredna stopnja, predmetna stopnja) in število let delovnih izkušenj. Sodelujoči si je 

nato izbral določenega učenca s posebnimi potrebami, ki ga je poučeval v obdobju 

zadnjih dveh let. Navedel je tudi vrsto posebnih potreb, ki jo ima izbrani učenec. Drugi 

del instrumentarija je bil namenjen učiteljevemu zaznavanju asertivnosti in empatije 

izbranih učencev. V ta namen smo oblikovali trditve za področje asertivnosti in 

empatije. Pet trditev je bilo s področja asertivnosti in pet trditev s področja empatije. 

Sodelujoči je označil, katera trditev je najbolj značilna za izbranega učenca. Na 5-

stopenjski ocenjevalni lestvici pa je sodelujoči označil, v kolikšni meri posamezna 

trditev vpliva na učni uspeh. Trditve smo oblikovali na osnovi pregledane literature. 

Respondenti so dobili natančna navodila za reševanje, postavke pa so bile oblikovane 

nedvoumno. Zanesljivost ocenjevalne lestvice je bila preverjena s Cronbachovim 

koeficientom alfa. Slednji je pri asertivnosti pokazal, da merski indikatorji merijo izbrani 

sklop zanesljivo (Cronbachov koeficient alfa = 0,776; n = 47; št. postavk = 10). Tudi pri 
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sklopu empatije merski indikatorji zanesljivo merijo dani sklop (Cronbachov koeficient 

alfa = 0,822; n = 47; št. postavk = 10). 

3.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Postopek zbiranja podatkov je potekal preko spletnih aplikacij. Učiteljem, ki poučujejo 

na izbranih osnovnih šolah, smo po spletu posredovali povezavo do ocenjevalne 

lestvice. Slednja je bila na spletu dostopna 20 dni. V tem obdobju je instrumentarij 

pričelo reševati 57 učiteljev. 47 učiteljev je instrumentarij rešilo v celoti. 

3.2.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke smo obdelali s kvantitativnimi metodami. Pri obdelavi smo 

uporabili statistični program SPSS. Uporabili smo frekvenčno distribucijo neodvisnih 

spremenljivk (stopnja poučevanja, leta delovnih izkušenj, skupina posebnih potreb, v 

katero spada izbrani učenec), osnovno deskriptivno statistiko odvisnih spremenljivk 

(aritmetično sredino, standardni odklon, koeficient asimetrije, koeficient sploščenosti) 

ter frekvenčno distribucijo stopenj vpliva dane postavke na učni uspeh. Pri preverjanju 

razlik v posameznih neodvisnih in odvisnih spremenljivkah med odgovori udeležencev 

smo uporabili Mann Whitney U preizkus, Kruskal Wallis preizkus, t-test in analizo 

variance. 
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3.3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.3.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV 

Zanimalo nas je, katera trditev je najbolj značilna za izbranega učenca s posebnimi 

potrebami ter kakšna je stopnja vpliva posamezne trditve na učni uspeh učencev s 

posebnimi potrebami (po mnenju učiteljev). Trditve smo združili v dva sklopa. V prvem 

sklopu, »asertivnost«, je pet trditev, značilnih za asertivno vedenje, in pet trditev, 

značilnih za neasertivno vedenje. V drugem sklopu, »empatija«, pet trditev opisuje 

empatično vedenje, ostalih pet trditev pa opisuje neempatično vedenje.  

Spodaj navedene tabele (od 2 do 11) prikazujejo absolutne frekvence (f) in odstotne 

frekvence (%) učiteljev glede na trditve, ki veljajo za njihove (izbrane) učence, ter 

aritmetične sredine (M) numerično izraženih stopenj odgovorov ter standardne odklone 

(SD) za posamezne spremenljivke. 

Tabela 2: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »izbiranje med nalogama« 

Sklop Asertivnost 

Spremenljivka Izbiranje med nalogama 

Postavka za 

spremenljivko 

Ko ima otrok na izbiro 

dve nalogi, dolgo 

okleva, katero bo rešil 

najprej. 

Ko ima otrok na izbiro 

dve nalogi, ne okleva, 

katero bo rešil najprej. 

f f% 25 53,2 22 46,8 

M SD 3,76 0,779 3,05 1,253 

 

Tabela 3: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »sprejem pohvale« 

Sklop Asertivnost 

Spremenljivka Sprejem pohvale 

Postavka za 

spremenljivko 

Otroku je nerodno, ko 

ga nekdo pohvali za 

uspešno opravljeno 

šolsko nalogo. 

Otroku ni nerodno, ko 

ga nekdo pohvali za 

uspešno opravljeno 

šolsko nalogo. 

f f% 21 44,7 26 55,3 

M SD 3,24 0,831 3,96 1,076 

 

Tabela 4: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »nelagodje« 

Sklop Asertivnost 

Spremenljivka Nelagodje 

Postavka za 

spremenljivko 

Pri dejavnosti, v kateri 

se otrok počuti 

nelagodno, ne pove, 

da si tega ne želi 

početi. 

Pri dejavnosti, v kateri 

se otrok počuti 

nelagodno, pove, da si 

tega ne želi početi. 

f f% 23 48,9 24 51,1 

M SD 4,09 0,515 4,00 0,780 
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Tabela 5: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »odzivanje« 

Sklop Asertivnost 

Spremenljivka Odzivanje 

Postavka za 

spremenljivko 

Ko sošolci čakajo v 

vrsti in se nekdo vrine 

pred otroka, ta ničesar 

ne reče ali stori. 

Ko sošolci čakajo v 

vrsti in se nekdo vrine 

pred otroka, se ta 

odzove. 

f f% 17 36,2 30 63,8 

M SD 3,29 0,985 3,23 1,073 

 

Tabela 6: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »izražanje mnenj« 

Sklop Asertivnost 

Spremenljivka Izražanje mnenj 

Postavka za 

spremenljivko 

Otroka je potrebno 

večkrat spodbuditi, da 

izrazi svoje mnenje. 

 

Otroka ni potrebno 

spodbuditi, da izrazi 

svoje mnenje. 

f f% 36 76,6 11 23,4 

M SD 3,83 0,811 3,18 0,982 

 

Tabela 7: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »zaskrbljenost« 

Sklop Empatija 

Spremenljivka Zaskrbljenost 

Postavka za 

spremenljivko 

Otrok postane 

zaskrbljen, ko se 

nekdo poškoduje. 

Otrok je brezbrižen, ko 

se nekdo poškoduje. 

f f% 28 59,6 19 40,4 

M SD 3,57 0,790 2,63 1,012 

 

Tabela 8: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »pomoč« 

Sklop Empatija 

Spremenljivka Pomoč 

Postavka za 

spremenljivko 

Otrok rad pomaga 

drugim. 

Otrok ne želi pomagati 

drugim. 

f f% 26 55,3 21 44,7 

M SD 3,38 0,804 3,05 1,024 
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Tabela 9: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »odziv na veselje« 

Sklop Empatija 

Spremenljivka Odziv na veselje 

Postavka za 

spremenljivko 

Otrok postane vesel, 

ko se sošolcu zgodi 

nekaj lepega. 

Otrok je brezbrižen, ko 

se sošolcu zgodi nekaj 

lepega. 

f f% 27 57,4 20 42,6 

M SD 3,33 0,734 2,60 0,995 

 

Tabela 10: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »odziv na jok« 

Sklop Empatija 

Spremenljivka Odziv na jok 

Postavka za 

spremenljivko 

Ko otrok vidi nekoga 

jokati, tudi sam 

postane žalosten. 

Ko otrok vidi nekoga 

jokati, se njegovo 

počutje ne spremeni. 

f f% 24 51,1 23 48,9 

M SD 3,58 0,584 2,74 1,137 

 

Tabela 11: Porazdelitev odgovorov za spremenljivko »zanimanje za dogajanje« 

Sklop Empatija 

Spremenljivka Zanimanje za dogajanje 

Postavka za 

spremenljivko 

Otrok pozorno 

opazuje, ko se 

učitelj/odrasla oseba 

razjezi na drugega 

otroka. 

Otroku ni mar, ko se 

učitelj/odrasla oseba 

razjezi na drugega 

otroka. 

f f% 35 74,5 12 25,5 

M SD 3,40 0,812 2,92 1,165 

 

Značilnosti, ki sta bili s strani učiteljev dodeljeni najvišjemu številu učencev, sta 

»Otroka je potrebno večkrat spodbuditi, da izrazi svoje mnenje« ter »Otrok pozorno 

opazuje, ko se učitelj/odrasla oseba razjezi na drugega otroka«. Trditvi »Otroka ni 

potrebno spodbuditi, da izrazi svoje mnenje« ter »Otroku ni mar, ko se učitelj/odrasla 

oseba razjezi na drugega otroka« pa sta po mnenju učiteljev značilni za najmanjše 

število učencev. 

Iz pridobljenih rezultatov lahko opazimo, da so bile pri večini spremenljivk značilnosti 

učencev s posebnimi potrebami enakomerno ocenjene oz. dodeljene s strani učiteljev. 

Največje razlike pri značilnostih učencev so se izkazale pri spremenljivki »izražanje 

mnenj«, kjer so učitelji ocenili, da je kar 76,6 % učencev potrebno večkrat spodbuditi, 

da izrazijo svoje mnenje, le 23,4 % učencev pa za izražanje mnenj ne potrebuje 

spodbude.  

Razlike v značilnostih učencev so se pokazale tudi pri spremeljivki »zanimanje za 

dogajanje«, saj po ocenah učiteljev 74,5 % učencev pozorno opazuje, ko se učitelj oz. 
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odrasla oseba razjezi na drugega otroka, 25,5 % učencev pa ni mar, ko se odrasla 

oseba razjezi na drugega otroka. Tudi pri spremenljivki »odzivanje« se 63,8 % učencev 

odzove, ko se nekdo vrine pred njih, ko čakajo v vrsti. 36,2 % učencev pa se na enako 

situacijo ne odzove. 

Glede asertivne oblike vedenja povprečno gledano po mnenju učiteljev na učni uspeh 

najbolj vpliva lagodje oz. to, da otrok, ki se pri dejavnosti počuti nelagodno, pove, da 

si tega ne želi početi (M = 4,00), sledi še sprejem pohvale oz. to, da otroku ni nerodno, 

ko ga nekdo pohvali za uspešno opravljeno šolsko nalogo (M = 3,96). Odzivanje, 

izražanje mnenja ter izbiranje med nalogami pa imajo po mnenju učiteljev pri 

asertivnem vedenju učenca manjši vpliv na njegov učni uspeh. 

Glede na neasertivne oblike vedenja so anketirani učitelji povprečno gledano menili, 

da na učni uspeh v največji meri vpliva nelagodje oz. to, da se otrok pri dejavnosti 

počuti nelagodno in ne pove, da si tega ne želi početi (M = 4,09), sledi izražanje mnenja 

oz. to, da je otroka potrebno večkrat spodbuditi, da izrazi svoje mnenje (M = 3,83), ter 

izbiranje med nalogama oz. to, da ko ima otrok na izbiro dve nalogi, dolgo okleva, 

katero bo rešil najprej (M = 3,76). Odzivanje in sprejem pohvale pa imata pri 

neasertivnem vedenju učenca po učiteljevem mnenju manjši vpliv na njegov učni 

uspeh. 

V grafu 1 so predstavljeni odgovori o stopnji vpliva posamezne trditve (s področja 

asertivnosti) na učni uspeh (po mnenju sodelujočih učiteljev). 
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Graf 1: Vpliv posamezne trditve na učni uspeh po mnenju učiteljev za sklop »asertivnost« 

Opazimo lahko, da 34,6 % učiteljev meni, da značilnost »Otroku ni nerodno, ko ga 

nekdo pohvali za uspešno opravljeno nalogo« zelo vpliva na učni uspeh učenca. 

Prav tako je  20,8 % učiteljev ocenilo, da močno vpliva na učni uspeh učencev s 

posebnimi potrebami značilnost »Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti nelagodno, 

pove, da si tega ne želi početi«. 

Nobeni izmed značilnosti »Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, dolgo okleva, katero bo 

rešil najprej«, »Otroku je nerodno, ko ga nekdo pohvali za uspešno opravljeno šolsko 

nalogo«, »Otroka ni potrebno spodbuditi, da izrazi svoje mnenje« in »Pri dejavnosti, v 

kateri se otrok počuti nelagodno, pove, da si tega ne želi početi« niso učitelji dodelili 

najnižje stopnje vpliva oz. so ocenili, da sploh ne vpliva na učni uspeh. Značilnosti 

»Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti nelagodno, ne pove, da si tega ne želi početi« 

nihče izmed učiteljev ni dodelil najnižje stopnje vpliva (sploh ne vpliva in ne vpliva). 
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se ta odzove.

Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti nelagodno, pove,

da si tega ne želi početi.
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opravljeno šolsko nalogo.

Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, ne okleva, katero bo

rešil najprej
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Ko sošolci čakajo v vrsti in se nekdo vrine pred otroka,

ta ničesar ne reče ali stori.

Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti nelagodno, ne

pove, da si tega ne želi početi.
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opravljeno šolsko nalogo.

Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, dolgo okleva, katero

bo rešil najprej.
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Pri treh trditvah, ki so značilne za neasertivno vedenje, se je velik del učiteljev opredelil, 

da imajo srednje velik oz. zelo velik vpliv na učni uspeh. Kar 91,3 % učiteljev meni, da 

trditev »Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti nelagodno, ne pove, da si tega ne želi 

početi« vpliva ali zelo vpliva na učni uspeh. Velik oz. zelo velik vpliv na učni uspeh je 

77,8 % učiteljev dodelilo trditvi »Otroka je potrebno večkrat spodbuditi, da izrazi svoje 

mnenje«. Pri trditvi »Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, dolgo okleva, katero bo rešil 

najprej« 72 % učiteljev meni, da trditev vpliva ali zelo vpliva na učni uspeh.  

Trditvi »Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti nelagodno, pove, da si tega ne želi 

početi«, ki je značilna za asertivno vedenje, pa je kar 87,5 % učiteljev dodelilo najvišjo 

stopnjo vpliva (vpliva oz. zelo vpliva). Najnižji vpliv na učni uspeh so učitelji dodelili 

trditvi »Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, ne okleva, katero bo rešil najprej«, saj je kar 

36,4 % učiteljev pri tej trditvi izbralo najnižjo stopnjo vpliva (sploh ne vpliva oz. ne 

vpliva). 

Glede empatičnih oblik vedenja so anketirani učitelji povprečno gledano menili, da na 

učni uspeh v največji meri vpliva odziv na jok, oz. ko otrok vidi nekoga jokati, da tudi 

sam postane žalosten (M = 3,58), sledi zaskrbljenost oz. to, da otrok postane 

zaskrbljen, ko se nekdo poškoduje (M = 3,57), v določeni meri pa tudi še zanimanje za 

dogajanje, oz. ko otrok pozorno opazuje, kako se učitelj ali odrasla oseba razjezi na 

drugega otroka (M = 3,40), pomoč oz. to, da otrok rad pomaga drugim (M = 3,38), ter 

odziv na veselje oz. to, da otrok postane vesel, če se sošolcu zgodi kaj lepega (M = 

3,33). 

Glede neempatičnih oblik vedenja so anketirani učitelji povprečno gledano menili, da 

na učni uspeh še v največji meri vpliva pomoč oz. to, da otrok ne želi pomagati drugim 

(M = 3,05), ter nezanimanje za dogajanje oz. to, da otroku ni mar, če se učitelj ali 

odrasla oseba razjezi na drugega otroka (M = 2,92). V celoti gledano so sicer ta sklop 

ocenili kot sklop z najmanj vpliva na učenčev učni uspeh.  

V grafu 2 so predstavljeni odgovori o stopnji vpliva posamezne trditve (s področja 

empatije) na učni uspeh (po mnenju sodelujočih učiteljev). 
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Graf 2: Vpliv posamezne trditve na učni uspeh po mnenju učiteljev za sklop »empatija« 

Iz pridobljenih podatkov lahko opazimo, da trem značilnostim (»Otrok je brezbrižen, ko 

se nekdo poškoduje«, »Otrok ne želi pomagati drugim« in »Otrok je brezbrižen, ko se 

sošolcu zgodi nekaj lepega«) nihče izmed učiteljev ni dodelil najvišje stopnje vpliva na 

učni uspeh (zelo vpliva). Prav tako štirim značilnostim (»Otrok postane zaskrbljen, ko 

se nekdo poškoduje«, »Otrok rad pomaga drugim«, »Otrok postane vesel, ko se 

sošolcu zgodi nekaj lepega« in »Otrok pozorno opazuje, ko se učitelj/odrasla oseba 

razjezi na drugega otroka«) nihče izmed sodelujočih učiteljev ni dodelil najnižje stopnje 

vpliva na učni uspeh (sploh ne vpliva). Značilnosti »Ko otrok vidi nekoga jokati, tudi 

sam postane žalosten« ni bila dodeljena niti najnižja stopnja vpliva (sploh ne vpliva) 

niti najvišja stopnja vpliva (zelo vpliva). 

Pri trditvi »Otrok rad pomaga drugim« je 50 % učiteljev izbralo najvišjo stopnjo vpliva 

na učni uspeh (vpliva in zelo vpliva), 34,6 % učiteljev meni, da trditev niti vpliva niti ne 

vpliva na učni uspeh, 15,4 % udeležencev pa je mnenja, da trditev ne vpliva na učni 

uspeh. Dani rezultat se delno ujema z ugotovitvami avtorice Vidmar (2011), ki 

izpostavlja obojestransko povezavo med socialnimi spretnostmi in učno uspešnostjo. 

Meni, da so učenci, ki drugim nudijo pomoč, posledično večkrat vključeni v različne 
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Otroku ni mar, ko se učitelj/odrasla oseba razjezi na

drugega otroka.

Ko otrok vidi nekoga jokati, se njegovo počutje ne

spremeni.

Otrok je brezbrižen, ko se sošolcu zgodi nekaj lepega.

Otrok ne želi pomagati drugim.

Otrok je brezbrižen, ko se nekdo poškoduje.
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socialne situacije in odnose, na podlagi katerih krepijo svoje socialne spretnosti. Vse 

to pa pozitivno vpliva na njihove učne dosežke. 

Na podlagi rezultatov lahko opazimo, da učitelji nobeni izmed trditev oz. značilnosti, ki 

so značilne za empatično vedenje, niso dodelili najnižje stopnje vpliva (sploh ne vpliva). 

Vsem trditvam, ki so značilne za neempatično vedenje, pa so v določeni meri dodelili 

najnižjo stopnjo vpliva (sploh ne vpliva). 

Te ugotovitve lahko povežemo z ugotovitvami raziskave avtorjev Pečjak idr. (2009), ki 

pojasnjujejo, da obstaja višja povezava med socialno zaželenim vedenjem in učno 

uspešnostjo kakor med neželenim vedenjem in učno uspešnostjo.  

Gledano na vzorec učencev oz. učiteljev, ki so ocenili svoje učence po pripadnosti 

skupin asertivnosti in empatije, lahko opazimo, da se v največji meri asertivnost kaže 

pri otrokovem izražanju mnenj, empatija pa pri zanimanju za dogajanje, zaskrbljenosti, 

odzivu na veselje ter pomoči.  

3.3.2 ANALIZA RAZLIK MED UČITELJI GLEDE NA STOPNJO POUČEVANJA 

Razlike med posameznim zaznavanjem vpliva asertivnosti in empatije na učnih uspeh 

učenca glede na stopnjo poučevanja učitelja smo preverili z neparametričnim Mann 

Whitney U testom. Izračunali smo povprečne vrednosti rangov mnenj o moči vpliva po 

posameznih trditvah asertivnosti ter empatije glede na stopnjo poučevanja. Višji kot je 

rang, višji je pripisani vpliv na učni uspeh učenca in obratno, nižji kot je rang, manjši je 

pripisani vpliv na učni uspeh učenca. Statistično značilne razlike v povprečnih rangih 

mnenj o moči vpliva posameznih trditev na učni uspeh učenca med razrednim in 

predmetnim učiteljem smo sprejemali ob stopnji značilnosti p < 0,05.  
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Tabela 12: Mann Whitney U preizkus – razlike med učitelji glede na stopnjo poučevanja za sklop 
»asertivnost« 

 ASERTIVNOST 

Spremenljivke Postavka za spremenljivko Stopnja 
poučevanja 

N 𝑹 Z p 

 

 

 

Izbiranje med 

nalogama 

Ko ima otrok na izbiro dve 

nalogi, dolgo okleva, katero bo 

rešil najprej. 

Razredni 

učitelj 

13 13,81 –0,649 0,516 

Predmetni 

učitelj 

12 12,13 

Ko ima otrok na izbiro dve 

nalogi, ne okleva, katero bo rešil 

najprej. 

Razredni 

učitelj 

13 11,65 –0,138 0,890 

Predmetni 

učitelj 

9 11,28 

 

 

 

Sprejem pohvale 

Otroku je nerodno, ko ga nekdo 

pohvali za uspešno opravljeno 

šolsko nalogo. 

Razredni 

učitelj 

12 12,04 –0,960 0,337 

Predmetni 

učitelj 

9 9,61 

Otroku ni nerodno, ko ga nekdo 

pohvali za uspešno opravljeno 

šolsko nalogo. 

Razredni 

učitelj 

14 12,93 –0,438 0,661 

Predmetni 

učitelj 

12 14,17 

 

 

 

Nelagodje 

Pri dejavnosti, v kateri se otrok 

počuti nelagodno, ne pove, da si 

tega ne želi početi. 

Razredni 

učitelj 

11 10,23 –1,561 0,119 

Predmetni 

učitelj 

12 13,63 

Pri dejavnosti, v kateri se otrok 

počuti nelagodno, pove, da si 

tega ne želi početi. 

Razredni 

učitelj 

15 11,53 –1,037 0,300 

Predmetni 

učitelj 

9 14,11 

 

 

 

Odzivanje 

Ko sošolci čakajo v vrsti in se 

nekdo vrine pred otroka, ta 

ničesar ne reče ali stori. 

Razredni 

učitelj 

8 10,56 –1,277 0,202 

Predmetni 

učitelj 

9 7,61 

Ko sošolci čakajo v vrsti in se 

nekdo vrine pred otroka, se ta 

odzove. 

Razredni 

učitelj 

18 15,14 –0,285 0,775 

Predmetni 

učitelj 

12 16,04 

 

 

 

Izražanje mnenj 

Otroka je potrebno večkrat 

spodbuditi, da izrazi svoje 

mnenje. 

Razredni 

učitelj 

18 20,69 –1,460 0,144 

Predmetni 

učitelj 

18 16,31 

Otroka ni potrebno spodbuditi, 

da izrazi svoje mnenje. 

Razredni 

učitelj 

8 6,19 –0,320 0,749 

Predmetni 

učitelj 

3 5,50 

N = št. enot, 𝑅 = povprečni rang, Z = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 
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Tabela 13: Mann Whitney U preizkus – razlike med učitelji glede na stopnjo poučevanja za sklop 
»empatija« 

 EMPATIJA 

Spremenljivke Postavka za spremenljivko Stopnja 
poučevanja 

N 𝑹 Z p 

 

 

 

Zaskrbljenost 

Otrok postane zaskrbljen, ko 

se nekdo poškoduje. 

Razredni 

učitelj 

15 13,83 –0,508 0,611 

Predmetni 

učitelj 

13 15,27 

Otrok je brezbrižen, ko se 

nekdo poškoduje. 

Razredni 

učitelj 

11 11,50 –1,437 0,151 

Predmetni 

učitelj 

8 7,94 

 

 

 

Pomoč 

Otrok rad pomaga drugim. Razredni 

učitelj 

15 13,73 –0,196 0,845 

Predmetni 

učitelj 

11 13,18 

Otrok ne želi pomagati drugim. Razredni 

učitelj 

11 11,00 0,000 1,000 

Predmetni 

učitelj 

10 11,00 

 

 

 

Odziv na veselje 

Otrok postane vesel, ko se 

sošolcu zgodi nekaj lepega. 

Razredni 

učitelj 

14 14,36 –0,265 0,791 

Predmetni 

učitelj 

13 13,62 

Otrok je brezbrižen, ko se 

sošolcu zgodi nekaj lepega. 

Razredni 

učitelj 

12 12,21 –1,648 0,099 

Predmetni 

učitelj 

8 7,94 

 

 

 

Odziv na jok 

Ko otrok vidi nekoga jokati, 

tudi sam postane žalosten. 

Razredni 

učitelj 

15 12,10 –0,422 0,673 

Predmetni 

učitelj 

9 13,17 

Ko otrok vidi nekoga jokati, se 

njegovo počutje ne spremeni. 

Razredni 

učitelj 

11 15,14 –2,197 0,028 

Predmetni 

učitelj 

12 9,13 

 

 

 

Zanimanje za 

dogajanje 

Otrok pozorno opazuje, ko se 

učitelj/odrasla oseba razjezi na 

drugega otroka. 

Razredni 

učitelj 

18 18,00 0,000 1,000 

Predmetni 

učitelj 

17 18,00 

Otroku ni mar, ko se 

učitelj/odrasla oseba razjezi na 

drugega otroka. 

Razredni 

učitelj 

8 7,06 –0,790 0,430 

Predmetni 

učitelj 

4 5,38 

N = št. enot, 𝑅 = povprečni rang, Z = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

Glede na stopnjo poučevanja ne prihaja pri vseh trditvah do statistično značilnih razlik 

med spremenljivkami oz. trditvami (p > 0,05) pri sklopih »asertivnost« in »empatija« na 

ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med obema skupinama učiteljev. Edina statistično 

značilna razlika na ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med učitelji razrednega pouka in 



 
 

33 
 

učitelji predmetnega pouka se pojavlja pri neodzivu na jok oz. trditvi »Ko otrok vidi 

nekoga jokati, se njegovo počutje ne spremeni«. Razredni učitelji so neodzivu na jok 

pripisali večji vpliv na učni uspeh kot predmetni učitelji. 

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na takšen rezultat, je lahko to, da so učitelji, ki 

poučujejo na razredni stopnji, večkrat priča situaciji, v kateri otrok joka, kot učitelji, ki 

poučujejo na predmetni stopnji.  

Tendence v odgovorih se pojavljajo še pri neodzivu na veselje oz. trditvi »Otrok je 

brezbrižen, ko se sošolcu zgodi nekaj lepega«. Razredni učitelji so tudi v tem primeru 

neodzivu na veselje pripisali večji vpliv na učni uspeh kot predmetni učitelji, vendar te 

razlike niso statistično značilne na ravni stopnje značilnosti α = 0,05. 

3.3.3 ANALIZA RAZLIK MED UČITELJI GLEDE NA LETA DELOVNIH IZKUŠENJ 

Razlike med posameznimi spremenljivkami oz. v zaznavanju vpliva asertivnosti in 

empatije na učni uspeh učenca glede na leta delovnih izkušenj smo preverili z 

neparametričnim Kruskal Wallis testom. Izračunali smo povprečne vrednosti rangov 

mnenj o moči vpliva po posameznih trditvah asertivnosti ter empatije glede na drugo 

neodvisno spremenljivko, ki izbrane sklope deli na tri neodvisne kategorije (leta 

delovnih izkušenj). Višji kot je rang, višji je pripisani vpliv na učni uspeh učenca in 

obratno, manjši kot je rang, manjši je pripisani vpliv na učni uspeh učenca. Statistično 

značilne razlike v povprečnih rangih mnenj o moči vpliva posameznih trditev na učni 

uspeh učenca med leti delovnih izkušenj smo sprejemali ob stopnji značilnosti p < 0,05.  
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Tabela 14: Kruskal Wallis H preizkus – razlike med učitelji glede na leta delovnih izkušenj za sklop 

»asertivnost« 

ASERTIVNOST 

Spremenljivke Postavka za spremenljivko 

Leta 

delovnih 

izkušenj 

N 𝑹 χ2 p 

 

Izbiranje med 

nalogama 

  

Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, 

dolgo okleva, katero bo rešil najprej. 

0–10 let 14 12,21 

0,608 0,738 11–20 let 6 13,33 

21 let in več 5 14,80 

Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, ne 

okleva, katero bo rešil najprej. 

0–10 let 10 11,35 

4,753 0,093 11–20 let 6 7,67 

21 let in več 6 15,58 

 

Sprejem pohvale 

  

Otroku je nerodno, ko ga nekdo 

pohvali za uspešno opravljeno šolsko 

nalogo. 

0–10 let 13 9,88 

1,438 0,487 11–20 let 5 12,20 

21 let in več 3 13,83 

Otroku ni nerodno, ko ga nekdo 

pohvali za uspešno opravljeno šolsko 

nalogo. 

0–10 let 11 14,68 

4,567 0,102 11–20 let 7 8,64 

21 let in več 8 16,13 

  

Nelagodje 

  

Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti 

nelagodno, ne pove, da si tega ne želi 

početi. 

0–10 let 10 11,20 

1,871 0,392 11–20 let 7 11,00 

21 let in več 6 14,50 

Pri dejavnosti, v kateri se otrok počuti 

nelagodno, pove, da si tega ne želi 

početi. 

0–10 let 14 10,21 

5,050 0,080 11–20 let 5 15,70 

21 let in več 5 15,70 

  

Odzivanje 

  

Ko sošolci čakajo v vrsti in se nekdo 

vrine pred otroka, ta ničesar ne reče 

ali stori. 

0–10 let 9 8,78 

0,130 0,937 11–20 let 4 8,75 

21 let in več 4 9,75 

Ko sošolci čakajo v vrsti in se nekdo 

vrine pred otroka, se ta odzove. 

0–10 let 15 15,03 

1,326 0,515 11–20 let 8 13,69 

21 let in več 7 18,57 

Izražanje mnenj 
Otroka je potrebno večkrat spodbuditi, 

da izrazi svoje mnenje. 

0–10 let 21 18,38 

0,996 0,608 11–20 let 9 16,78 

21 let in več 6 21,50 
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Otroka ni potrebno spodbuditi, da 

izrazi svoje mnenje. 

0–10 let 3 5,50 

0,327 

 

0,849 

 

11–20 let 3 5,50 

21 let in več 5 6,60 

N = št. enot, 𝑅 = povprečni rang, χ2 = Hi-kvadrat preizkus, p = statistična značilnost 

 

Tabela 15: Kruskal Wallis H preizkus – razlike med učitelji glede na leta delovnih izkušenj za sklop 
»empatija« 

EMPATIJA 

Spremenljivke Postavka za spremenljivko 
Leta delovnih 

izkušenj 
N 𝑹 χ2 p 

Zaskrbljenost 

Otrok postane zaskrbljen, ko se 

nekdo poškoduje. 

0–10 let 14 14,11 

6,101 0,047 11–20 let 7 19,79 

21 let in več 7 10,00 

Otrok je brezbrižen, ko se nekdo 

poškoduje. 

0–10 let 10 8,85 

1,843 0,398 11–20 let 5 9,80 

21 let in več 4 13,13 

Pomoč 

Otrok rad pomaga drugim. 

0–10 let 13 15,15 

2,095 0,351 11–20 let 8 13,13 

21 let in več 5 9,80 

Otrok ne želi pomagati drugim. 

0–10 let 11 11,00 

0,050 0,975 11–20 let 4 11,50 

21 let in več 6 10,67 

Odziv na veselje 

Otrok postane vesel, ko se sošolcu 

zgodi nekaj lepega. 

0–10 let 13 13,00 

3,341 0,188 11–20 let 7 18,21 

21 let in več 7 11,64 

Otrok je brezbrižen, ko se sošolcu 

zgodi nekaj lepega. 

0–10 let 11 10,55 

1,460 0,482 11–20 let 5 8,40 

21 let in več 4 13,00 

Odziv na jok 
Ko otrok vidi nekoga jokati, tudi sam 

postane žalosten. 

0–10 let 11 12,41 

0,550 0,760 11–20 let 7 13,71 

21 let in več 6 11,25 
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Ko otrok vidi nekoga jokati, se 

njegovo počutje ne spremeni. 

0–10 let 13 12,04 

0,099 0,952 11–20 let 5 11,30 

21 let in več 5 12,60 

Zanimanje za 

dogajanje 

Otrok pozorno opazuje, ko se 

učitelj/odrasla oseba razjezi na 

drugega otroka. 

0–10 let 18 17,67 

0,400 0,819 

 

11–20 let 10 17,20 

21 let in več 7 20,00 

Otroku ni mar, ko se učitelj/odrasla 

oseba razjezi na drugega otroka. 

0–10 let 6 7,17 

2,189 0,335 11–20 let 2 8,50 

21 let in več 4 4,50 

N = št. enot, 𝑅 = povprečni rang, χ2 = Hi-kvadrat preizkus, p = statistična značilnost 

Glede na leta delovnih izkušenj ne prihaja pri vseh skupinah do statistično značilnih 

razlik med spremenljivkami oz. trditvami (p > 0,05) pri sklopih »asertivnost« in 

»empatija« na ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med različnimi skupinami delovne 

dobe učiteljev, razen pri eni. Edina statistično značilna razlika na ravni stopnje 

značilnosti α = 0,05 med skupinami delovnih dob učiteljev se pojavlja pri zaskrbljenosti 

oz. trditvi »Otrok postane zaskrbljen, ko se nekdo poškoduje«. 

Tabela 16: Mann Whitney U test – posamezne kombinacije skupin glede na leta delovnih izkušenj 

Trditev Skupine ∆𝑹 Z p (dvostranska) 

Otrok postane 

zaskrbljen, ko se 

nekdo poškoduje. 

0–10 let 11–20 let –4,39 –1,759 0,079 

0–10 let 21 let in več –1,24 0,216 0,119 

11–20 let 21 let in več 4,71 –2,251 0,024 

*Razlika v povprečnih rangih je statistično značilna ob stopnji značilnosti p < 0,05. 

Anketirani učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let so zaskrbljenosti pripisali statistično 

značilno (p = 0,024) večji vpliv na učni uspeh kot učitelji z najdaljšo delovno dobo, 21 

let in več.  

Tendence v odgovorih se pojavljajo še pri izbiranju med nalogami oz. trditvi »Ko ima 

otrok na izbiro dve nalogi, ne okleva, katero bo rešil najprej«. Anketirani učitelji z 

najdaljšo delovno dobo 21 let in več so odločnosti pri izbiri nalog pripisali večji vpliv na 

učni uspeh, medtem ko so ji učitelji s krajšima delovnima dobama pripisali nižji vpliv, 

vendar te razlike niso statistično značilne na ravni stopnje značilnosti α = 0,05. 
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3.3.4 ANALIZA RAZLIK MED UČITELJI GLEDE NA SKUPINO OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI, V KATERO JE UVRŠČEN IZBRANI UČENEC 

Razlike med posameznimi spremenljivkami oz. trditvami asertivnosti in empatije ter 

njunim vplivom na učni uspeh učenca glede na skupine otrok s posebnimi potrebami, 

v katere spadajo izbrani učenci, smo preverili z neparametričnim Kruskal Wallis 

testom. Izračunali smo povprečne vrednosti rangov mnenj o moči vpliva po 

posameznih trditvah asertivnosti ter empatije glede na drugo neodvisno spremenljivko, 

ki izbrana sklopa deli na skupine učencev s posebnimi potrebami. Višji kot je rang, višji 

je pripisani vpliv na učni uspeh učenca in obratno, nižji kot je rang, nižji je pripisani 

vpliv na učni uspeh učenca. Statistično značilne razlike v povprečnih rangih mnenj o 

moči vpliva posameznih trditev na učni uspeh učenca med skupinami poučevanja otrok 

s posebnimi potrebami smo sprejemali ob stopnji značilnosti p < 0,05.  

Tabela 17: Kruskal Wallis H preizkus – razlike med učitelji glede na skupino poučevanja učencev s 
posebnimi potrebami za sklop »asertivnost« 

ASERTIVNOST 

Spremenljivke Postavka za spremenljivko 

Skupine učencev 

s posebnimi 

potrebami 

N 𝑹 χ2 p 

 

Izbiranje med 

nalogama 

  

Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, 

dolgo okleva, katero bo rešil 

najprej. 

ČVM 6 14,83 

3,241 0,356 

GJM 3 7,17 

PPPU 13 13,81 

ORG 3 11,67 

Ko ima otrok na izbiro dve nalogi, 

ne okleva, katero bo rešil najprej. 

ČVM 4 16,50 

5,899 0,117 

GJM 7 7,43 

PPPU 5 10,80 

ORG 6 11,80 

 

Sprejem pohvale 

  

Otroku je nerodno, ko ga nekdo 

pohvali za uspešno opravljeno 

šolsko nalogo. 

ČVM 5 8,90 

3,602 0,308 

GJM 3 9,17 

PPPU 10 12,65 

ORG 3 5,75 

Otroku ni nerodno, ko ga nekdo 

pohvali za uspešno opravljeno 

šolsko nalogo. 

ČVM 5 12,40 

0,712 0,870 

GJM 7 12,14 

PPPU 8 14,88 

ORG 6 14,17 
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Nelagodje 

  

Pri dejavnosti, v kateri se otrok 

počuti nelagodno, ne pove, da si 

tega ne želi početi. 

ČVM 4 11,25 

3,032 0,387 

GJM 2 11,00 

PPPU 11 13,86 

ORG 6 9,42 

Pri dejavnosti, v kateri se otrok 

počuti nelagodno, pove, da si 

tega ne želi početi. 

ČVM 6 13,17 

8,576 0,035 

GJM 8 11,50 

PPPU 7 8,86 

ORG 3 21,50 

 

Odzivanje 

  

Ko sošolci čakajo v vrsti in se 

nekdo vrine pred otroka, ta 

ničesar ne reče ali stori. 

ČVM 2 9,75 

 

2,047 

 

0,563 

 

 

GJM 4 8,13 

PPPU 8 10,38 

ORG 3 6,00 

Ko sošolci čakajo v vrsti in se 

nekdo vrine pred otroka, se ta 

odzove. 

ČVM 8 15,94 

1,390 0,708 

GJM 6 14,92 

PPPU 10 16,20 

ORG 6 11,20 

 

Izražanje mnenj 

  

Otroka je potrebno večkrat 

spodbuditi, da izrazi svoje 

mnenje. 

ČVM 4 16,38 

0,438 0,932 

GJM 7 17,93 

PPPU 17 19,41 

ORG 9 18,13 

Otroka ni potrebno spodbuditi, da 

izrazi svoje mnenje. 

ČVM 6 6,08 

0,735 0,692 

GJM 3 4,33 

PPPU 1 5,50 

ORG / / 

N = št. enot, 𝑅 = povprečni rang, χ2 = Hi-kvadrat preizkus, p = statistična značilnost 
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Tabela 18: Kruskal Wallis H preizkus – razlike med učitelji glede na skupino poučevanja učencev s 
posebnimi potrebami za sklop »empatija« 

EMPATIJA 

Spremenljivke Postavka za spremenljivko 

Skupine učencev s 

posebnimi 

potrebami 

N 𝑹 χ2 p 

Zaskrbljenost 

Otrok postane zaskrbljen, ko se 

nekdo poškoduje. 

ČVM 3 5,67 

6,093 0,107 

GJM 7 16,86 

PPPU 12 13,29 

ORG 6 16,70 

Otrok je brezbrižen, ko se nekdo 

poškoduje. 

ČVM 7 11,86 

1,625 0,654 

GJM 3 8,50 

PPPU 6 8,42 

ORG 3 10,33 

Pomoč 

Otrok rad pomaga drugim. 

ČVM 3 10,17 

3,470 0,325 

GJM 7 13,79 

PPPU 11 15,00 

ORG 5 8,25 

Otrok ne želi pomagati drugim. 

ČVM 7 10,43 

0,248 0,969 

GJM 3 10,17 

PPPU 7 11,64 

ORG 4 11,50 

Odziv na veselje 

Otrok postane vesel, ko se 

sošolcu zgodi nekaj lepega. 

ČVM 4 8,00 

6,763 0,080 

GJM 6 13,67 

PPPU 11 12,55 

ORG 6 19,80 

Otrok je brezbrižen, ko se 

sošolcu zgodi nekaj lepega. 

ČVM 6 9,92 

0,905 0,824 

GJM 4 12,75 

PPPU 7 10,36 

ORG 3 9,00 

 ČVM 1 5,50 2,530 0,470 
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Odziv na jok 

Ko otrok vidi nekoga jokati, tudi 

sam postane žalosten. 

GJM 7 11,79 

PPPU 11 13,50 

ORG 5 9,88 

Ko otrok vidi nekoga jokati, se 

njegovo počutje ne spremeni. 

ČVM 9 11,39 

3,742 0,291 

GJM 3 17,83 

PPPU 7 9,43 

ORG 4 13,50 

Zanimanje za 

dogajanje 

Otrok pozorno opazuje, ko se 

učitelj/odrasla oseba razjezi na 

drugega otroka. 

ČVM 7 17,14 

0,697 0,874 

GJM 9 15,50 

PPPU 12 18,67 

ORG 7 18,58 

Otroku ni mar, ko se 

učitelj/odrasla oseba razjezi na 

drugega otroka. 

ČVM 3 8,50 

1,686 0,640 

GJM 1 7,00 

PPPU 6 5,33 

ORG 2 6,75 

N = št. enot, 𝑅 = povprečni rang, χ2 = Hi-kvadrat preizkus, p = statistična značilnost 

Glede na skupine otrok s posebnimi potrebami, v katere so uvrščeni izbrani učenci s 

posebnimi potrebami, ne prihaja pri vseh skupinah do statistično značilnih razlik med 

spremenljivkami oz. trditvami (p > 0,05) pri sklopih »asertivnost« in »empatija« na ravni 

stopnje značilnosti α = 0,05 med različnimi skupinami učencev s posebnimi potrebami. 

Statistično značilne razlike na ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med skupinami 

poučevanja učencev s posebnimi potrebami se pojavljajo pri trditvah »Pri dejavnosti, v 

kateri se otrok počuti nelagodno, pove, da si tega ne želi početi«, »Otrok postane 

zaskrbljen, ko se nekdo poškoduje« in »Otrok postane vesel, ko se sošolcu zgodi nekaj 

lepega«. 
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Tabela 19: Mann Whitney U test – posamezne kombinacije skupin otrok s posebnimi potrebami 

Trditve Skupine ∆𝑹 Z p (dvostranska) 

Pri dejavnosti, v kateri 

se otrok počuti 

nelagodno, pove, da 

si tega ne želi početi. 

ČVM GJM 1,17 –0,720 0,471 

PPPU 2,17 –1,144 0,253 

ORG –3,00 –1,732 0,083 

GJM PPPU 2,14 –1,565 0,118 

ORG –5,50* –3,162 0,002 

PPPU ORG –5,00* –2,589 0,010 

Otrok postane 

zaskrbljen, ko se 

nekdo poškoduje. 

ČVM  GJM –4,05* –2,067 0,039 

PPPU –4,17 –1,559 0,119 

ORG –4,00* –2,198 0,028 

GJM PPPU 2,49 –1,047 0,295 

ORG –0,77 –0,411 0,681 

PPPU ORG –3,38 –1,449 0,147 

Otrok postane vesel, 

ko se sošolcu zgodi 

nekaj lepega. 

ČVM GJM –2,50 –1,581 0,114 

PPPU –2,56 –1,078 0,281 

ORG –4,38* –2,388 0,017 

GJM PPPU 0,77 –0,335 0,737 

ORG –3,33 –1,782 0,075 

PPPU ORG –4,77* –2,013 0,044 

*Razlika v povprečnih rangih je statistično značilna ob stopnji značilnosti p < 0,05. 

Sodelujoči učitelji, ki so izbrali učence, ki spadajo v skupino otrok z organskimi 

motnjami (ORG), so lagodju pripisali statistično značilno (p = 0,010) večji vpliv na učni 

uspeh kot učitelji, ki so izbrali učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU). Prav tako so učitelji, ki so izbrali učence, ki spadajo v skupino otrok z 

organskimi motnjami (ORG), pripisali lagodju statistično značilno (p = 0,002) večji vpliv 

na učni uspeh kot učitelji, ki so izbrali učence z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM). 

Učitelji, ki so izbrali učence, uvrščene v skupino otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami 

(ČVM), so zaskrbljenosti pripisali statistično značilno (p = 0,039) manjši vpliv na učni 

uspeh kot učitelji, ki so izbrali učence z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM). Prav tako 

so učitelji, ki so izbrali učence, uvrščene v skupino otrok s čustveno-vedenjskimi 

motnjami, zaskrbljenosti pripisali statistično značilno (p = 0,028) manjši vpliv na učni 

uspeh kot učitelji, ki so izbrali učence, ki spadajo v skupino otrok z organskimi motnjami 

(ORG). 

Učitelji, ki so izbrali učence, ki spadajo v skupino otrok z organskimi motnjami (ORG), 

so odzivu na veselje pripisali statistično značilno (p = 0,044) večji vpliv na učni uspeh 

kot učitelji, ki so izbrali učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). 

Prav tako so učitelji, ki so izbrali učence, ki spadajo v skupino otrok z organskimi 

motnjami (ORG), pripisali odzivu na veselje statistično značilno (p = 0,017) večji vpliv 

na učni uspeh kot učitelji, ki so izbrali učence, uvrščene v skupino otrok s čustvenimi 

motnjami (ČVM). 
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Na podlagi pridobljenih podatkov je pomembno izpostaviti, da je bilo število učiteljev 

po kategorijah zelo majhno, kar nakazuje na premajhno zanesljivost za kakršno koli 

posploševanje ali sklepanje tudi na samem vzorcu.  

3.3.5 ANALIZA SKLOPOV TRDITEV CELOTNEGA VZORCA UČITELJEV 

Zanimale so nas razlike med sklopom »asertivnost« in sklopom »empatija« v stopnjah 

vpliva na učni uspeh izbranih učencev s posebnimi potrebami glede na smer 

poučevanja učiteljev, leta delovnih izkušenj učiteljev ter skupino posebnih potreb, v 

katero je uvrščen izbrani učenec. V analizo so bile pri sklopu »asertivnost« zajete zgolj 

tiste trditve, ki so značilne za asertivno vedenje. V sklop »empatija« pa so bile zajete 

le tiste trditve, ki so značilne za empatično vedenje. 

Tabela 20: Osnovna statistika sklopov trditev  

Sklop trditev N MIN MAX  M  SD KA KS 

Asertivnost  43 1 5 3,11 0,595 0,091 –0,597 

Empatija 39 1 5 3,36 0,676 –0,108 –0,131 

N = št. enot, M = povprečje, SD = standardni odklon, KA = koeficient asimetrije, KS = koeficient 

sploščenosti, min = minimum, max = maksimum 

Respondenti oz. učitelji so povprečno gledano empatiji v malenkost večji meri pripisali 

vpliv na učenčev učni uspeh (M = 3,36, SD = 0,676) kot asertivnosti (M = 3,11, 

SD = 0,595). Koeficienta asimetrije in sploščenosti sta pri obeh sklopih blizu 0, kar v 

grobem nakazuje na normalno porazdelitev podatkov na vzorcu.  

Rezultate naše raziskave lahko navežemo na izsledke tujih raziskav. Lane idr. (2006) 

so v svoji raziskavi ugotovili, da so učitelji predpostavki, ki sta bili s področja 

asertivnosti, ocenili kot bistveno manj pomembni za šolski uspeh v primerjavi s 

predpostavkami, ki so bile s področja ostalih socialnih spretnosti.  

Naše ugotovitve lahko podkrepimo tudi z ugotovitvami tujih raziskav. Avtorji Martínez-

Martínez idr. (2020) so odkrili povezavo med učno uspešnostjo in emocionalno 

inteligentnostjo. Učenčeva visoka stopnja emocionalne inteligentnosti privede do učne 

uspešnosti, nizka stopnja emocionalne inteligentnosti pa privede do slabših učnih 

rezultatov. Tudi MacCann idr. (2020) so s pomočjo raziskave odkrili, da učenčeva 

sposobnost upravljanja s svojimi čustvi ter njegovo učinkovito soočanje z različnimi 

čustvenimi situacijami pozitivno vplivata na učno uspešnost. 

Nasprotno z rezultati naše raziskave avtorji Seng idr. (2016) izpostavljajo, da empatija 

ni eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost. Dodajajo, da tudi 

samoregulacija, socialne spretnosti, samozavedanja in samomotivacija nimajo 

pomembnega vpliva na učenčev učni uspeh. Zavračajo trditev, da obstaja povezava 

med učno uspešnostjo in emocionalno inteligentnostjo, vseeno pa menijo, da slednja 

vpliva na uspešno življenje posameznika. 

Razlike med sklopoma o stopnjah vpliva na učni uspeh glede na stopnjo poučevanja 

smo v nadaljevanju preverili s parametričnim t-testom za neodvisne vzorce. Izračunali 
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smo povprečne vrednosti mnenja o moči vpliva po sklopih »asertivnost« ter »empatija« 

glede na drugo neodvisno spremenljivko, ki izbrana sklopa deli (stopnjo poučevanja). 

Statistično značilne razlike v povprečni vrednosti mnenja o moči vpliva sklopov na učni 

uspeh učenca med razrednimi in predmetnimi učitelji smo sprejemali ob stopnji 

značilnosti p < 0,05.  

Tabela 21: Rezultat t-preizkusa razlik v sklopih trditev glede na stopnjo poučevanja 

Sklop 

trditev 

Postavke Stopnja 

poučevanja 

N M SD F-preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F p t P 

 

 

 

 

Asertivnost 

Asertivno 

vedenje 

Razredni 

učitelj 

22 3,84 0,494 0,636 0,430 1,153 0,256 

Predmetni 

učitelj 

21 3,66 0,487 

Neasertivno 

vedenje 

Razredni 

učitelj 

22 3,37 0,826 0,194 0,662 –0,845 0,404 

Predmetni 

učitelj 

17 3,59 0,809 

 

 

 

Empatija 

Empatično 

vedenje 

Razredni 

učitelj 

21 3,29 0,659 0,002 0,965 –0,372 0,712 

Predmetni 

učitelj 

18 3,37 0,662 

Neempatično 

vedenje 

Razredni 

učitelj 

11 2,97 0,888 0,371 0,548 1,438 0,165 

Predmetni 

učitelj 

13 2,50 0,714 

N = št. enot, M = povprečje, SD = standardni odklon, F = vrednost testne statistike, t = vrednost testne 

statistike, p = statistična značilnost 

Glede na stopnjo poučevanja ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med 

sklopoma »asertivnost« in »empatija« na ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med 

obema skupinama učiteljev.  

Tudi Lane idr. (2004) so v svoji raziskavi ugotovili, da ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik med posameznimi skupinami učiteljev. Ugotovili so, da imajo 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, razredni učitelji in predmetni učitelji podobna 

mnenja o asertivnosti in njenem vplivu na učni uspeh učencev. Edina razlika, ki so jo 

avtorji odkrili, je bila, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi sodelovalno področje 

ocenili kot manj pomembno za šolski uspeh v primerjavi z razrednimi in predmetnimi 

učitelji. Menijo, da je vzrok za takšne rezultate dejstvo, da so specialni in rehabilitacijski 

pedagogi bolj navajeni delati z učenci, ki imajo šibkejše sodelovalne spretnosti. V 

primerjavi s sodelovalnimi spretnostmi in spretnostmi samokontrole so sodelujoči 

učitelji področju asertivnosti pripisali nižjo pomembnost za učni uspeh. 
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Razlike med sklopoma o stopnjah vpliva na učni uspeh glede na leta delovnih izkušenj 

smo v nadaljevanju preverili s parametrično analizo variance (ANOVA). Izračunali smo 

povprečne vrednosti mnenja o moči vpliva po sklopih »asertivnost« ter »empatija« 

glede na drugo neodvisno spremenljivko, ki izbrane sklope deli (leta delovnih izkušenj). 

Statistično značilne razlike v povprečni vrednosti mnenja o moči vpliva sklopov na učni 

uspeh učenca med delovno dobo od 0 do 10 let, od 11 do 20 let ter 21 let in več smo 

sprejemali ob stopnji značilnosti p < 0,05.  

Tabela 22: Rezultat analize variance preverjanja razlik v sklopih trditev glede na leta delovnih izkušenj 

Sklop 

trditev 
Postavke 

Leta 

delovnih 

izkušenj 

N M SD 

Levenov test 

homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

L. statistika p F p 

Asertivnost 

Asertivno 

vedenje 

0–10 let 21 3,65 0,530 

0,909 0,411 1,133 0,332 11–20 let 11 3,77 0,352 

21 let in več 11 3,92 0,529 

Neasertivno 

vedenje 

0–10 let 19 3,47 0,871 

1,151 0,328 1,692 0,198 11–20 let 10 3,13 0,558 

21 let in več 10 3,79 0,859 

Empatija 

Empatično 

vedenje 

0–10 let 21 3,31 0,694 

1,540 0,228 0,028 0,973 11–20 let 10 3,37 0,755 

21 let in več 8 3,33 0,451 

Neempatično 

vedenje 

0–10 let 15 2,86 0,775 

0,040 0,961 1,594 0,227 11–20 let 5 2,15 0,822 

21 let in več 4 2,88 0,854 

N = št. enot, M = povprečje, SD = standardni odklon, L. statistika = vrednost testne statistike Levenovega 

testa homogenosti varianc, F = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

Glede na leta delovnih izkušenj ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05)  med 

sklopoma »asertivnost« in »empatija« na ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med 

različnimi skupinami let delovnih izkušenj učiteljev.  

Tako kot v naši raziskavi je bilo tudi v raziskavi avtorja Lane idr. (2004) ugotovljeno, 

da imajo učitelji z  različnimi dobami delovnih izkušenj podobna mnenja o pomembnosti 

asertivnosti ter njenem vplivu na učni uspeh učencev.  
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Razlike med sklopoma o stopnjah vpliva na učni uspeh glede na skupine otrok s 

posebnimi potrebami smo v nadaljevanju preverili s parametrično analizo variance 

(ANOVA). Izračunali smo povprečne vrednosti mnenja o moči vpliva po sklopih 

»asertivnost« ter »empatija« glede na drugo neodvisno spremenljivko, ki izbrane 

sklope deli (skupina otrok s posebnimi potrebami). Statistično značilne razlike v 

povprečni vrednosti mnenja o moči vpliva sklopov na učni uspeh učenca med 

skupinami učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami (ČVM), z govorno-jezikovnimi 

motnjami (GJM), s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) ter učencev 

z organskimi motnjami (ORG) smo sprejemali ob stopnji značilnosti p < 0,05.  

Tabela 23: Rezultat analize variance preverjanja razlik v sklopih trditev glede na skupino posebnih 
potreb, v katero so uvrščeni izbrani učenci 

Sklop 

trditev 
Postavke 

Skupina 

otrok s 

PP 

N M SD 

Levenov test 

homogenosti 

varianc 

Analiza variance 

L. 

statistika 
p F p 

Asertivnost 

Asertivno 

vedenje 

ČVM 8 3,85 0,511 

0,377 0,770 0,812 0,495 
GJM 8 3,54 0,561 

PPPU 18 3,83 0,454 

ORG 9 3,66 0,532 

Neasertivno 

vedenje 

ČVM 8 3,73 0,859 

0,579 0,632 0,472 0,704 
GJM 10 3,26 0,650 

PPPU 12 3,47 0,844 

ORG 9 3,43 1,027 

Empatija 

Empatično 

vedenje 

ČVM 8 2,91 0,745 

0,240 0,868 1,515 0,228 
GJM 9 3,29 0,671 

PPPU 15 3,47 0,536 

ORG 7 3,45 0,646 

Neempatično 

vedenje 

ČVM 8 2,65 1,062 

0,674 0,578 0,401 0,754 
GJM 3 2,75 0,750 

PPPU 9 2,58 0,637 

ORG 4 3,13 0,854 

N = št. enot, M = povprečje, SD = standardni odklon, L. statistika = vrednost testne statistike Levenovega 

testa homogenosti varianc, F = vrednost testne statistike, p = statistična značilnost 

Glede na skupine otrok s posebnimi potrebami, v katero so uvrščeni izbrani učenci, ne 

prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) med posameznima sklopoma 

asertivnosti in empatije na ravni stopnje značilnosti α = 0,05 med različnimi skupinami 

učencev s posebnimi potrebami.  
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4. ZAKLJUČEK 

Na podlagi pridobljenih informacij lahko ugotovimo, da se rezultati naše raziskave 

ujemajo z rezultati tujih raziskav različnih avtorjev (Poulou, 2010; Martínez-Martínez 

idr., 2020; MacCann idr., 2020), ki dokazujejo, da empatija vpliva na učni uspeh 

učencev s posebnimi potrebami. Prav tako se naši rezultati ujemajo z rezultati tujih 

raziskovalcev (Ghodrati  idr., 2016; Moon, 2009; Sitota, 2018), ki dokazujejo, da na 

učni uspeh vpliva tudi asertivnost. 

Ugotovili smo, da imajo učitelji razrednega in predmetnega pouka podobna mnenja o 

vplivu asertivnosti in empatije učencev s PP na njihov učni uspeh, oz. da med njihovimi 

mnenji ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Tako kot avtorji Lane idr. (2004) 

smo tudi mi s pomočjo raziskave ugotovili, da učitelji področju asertivnosti pripisujejo 

nekoliko nižjo pomembnost za učni uspeh v primerjavi z empatijo. 

Ugotovili smo tudi, da imajo učitelji, ne glede na leta delovnih izkušenj, podobna 

mnenja o vplivu asertivnosti in empatije učencev s posebnimi potrebami na njihov učni 

uspeh. Ugotovili smo, da med učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami (ČVM), z 

govorno-jezikovnimi motnjami (GJM), s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU) in učenci z organskimi motnjami (ORG) ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik o stopnjah vpliva asertivnosti in empatije na učni uspeh. 

Največja omejitev dane raziskave je ta, da je vzorec premalo številčen. Glede na to, 

da smo bili pri našem raziskovanju osredotočeni zgolj na razredne in predmetne 

učitelje, ki poučujejo na rednih osnovnih šolah, bi lahko pri nadaljnjem raziskovanju v 

raziskavo vključili še specialne in rehabilitacijske pedagoge ter druge strokovne 

delavce. Raziskavo bi lahko razširili tudi tako, da bi preučevali mnenja učiteljev, ki 

poučujejo v prilagojenem izobraževalnem programu z enakovrednim izobrazbenim 

standardom ter v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom. Raziskovanje bi lahko nadgradili tudi tako, da bi z učencem izvajali 

različne dejavnosti oz. treninge za razvoj in krepitev socialnih spretnosti ter bi nato 

izvedli longitudinalne raziskave. 

Hkrati raziskava podaja tudi informacije o tem, kako učitelji razrednega in predmetnega 

pouka ocenjujejo vpliv asertivnosti in empatije na učni uspeh. Pridobljene informacije 

so lahko podlaga za razvoj različnih strategij, s pomočjo katerih bi učenci s posebnimi 

potrebami krepili tiste socialne spretnosti, pri katerih se pojavlja največ težav, in tudi 

tiste, ki so najpomembnejše pri doseganju uspeha. 
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